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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3) เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 199 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยโรงเรียน และครู
จานวน 732 รูป/คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบประเมินและ
รั บ รอง โดยแบบสอบถามมี ค่ าความเชื่ อมั่ น เท่ ากั บ 0.97 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ได้ร่างองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบหลัก
11 องค์ประกอบย่อย 89 ตัวแปร
2) รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไค-สแควร์สัมพั ทธ์
(CMIN/DF) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีความความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีค่า
น้าหนัก ขององค์ประกอบหลัก มีค่าระหว่าง 0.86-1.01 องค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.74-0.97
และตัวแปรมีค่าระหว่าง 0.60-0.84

จ
3) ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 รูป/คน พบว่า ใน
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.41 (̅X = 4.41) อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองที่กาหนด
คาสาคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ผู้บริหาร, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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The objectives of this research are: 1) to study components of human
resource management of administrarors in Phrapariyattidhamma School, General
Education Section, 2) to create a model of human resource of administrarors in
Phrapariyattidhamma School, General Education Section, and 3) to evaluate and to
affirm the model of human resource of administrarors in Phrapariyattidhamma School,
General Education Section. The mixed research methodology is used in the study. The
data were collected from 732 samples consisting of school directors, vice-directors,
and teachers in 199 Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section through
5-rating scale questionnaires with reliability at 0.97, semi-structured interviews, and
evaluation forms. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, and EFA.
The results of this research revealed that :
1) The components of human resource management of administrarors in
Phrapariyattidhamma School, General Education Section, consist of 4 main components,
11 components and 89 variables.
2) The created model is compatible with empirical data at Chi-square
Mean/Degree of Freedom (CMIN/DF), Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA), The Goodness of Fit Index (GFI), and The Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI) in accordance with the decided criteria, main factor score between 0.86-1.01,
minor factor score between 0.74-0.97, and the variable score between 0.60-0.84

ช
3) The evaluation results from 17 experts in propriety, accuracy, feasibility,
and utility were at 4.41 level overall that was higher.
Keywords : Human Resource Management, Administrarors, Phrapariyattidhamma Schools,
General Education Section
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บทที่ 1
บทนำ
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ “ความรู”้ เป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคคลในด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีพ
ให้มีคุณภาพมาก ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญในการทาให้บุคคล เกิดการรับรู้ และพัฒนาในสิ่งต่าง ๆ
เช่น ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ อาชีพ เป็นต้น ทาให้บทบาททางการศึ กษาตั้งแต่สมั ยโบราณ
“สยาม” ประเทศ ขึ้นอยู่กับพระภิกษุสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ที่ทาหน้าเป็นครูและเป็น
ผู้ ประสิ ทธิ ประสาทวิ ชาให้ แก่ ผู้ มอบตั วเป็ นศิ ษย์ วั ดจึ ง เป็ นจุ ดเริ่ มต้ นของสถานศึ กษาและยั ง เป็ น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในยุคต่าง ๆ ก็มีความแตกต่างกันออกไป มี
การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนมาโดยตลอด เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ซึ่งการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เน้นการสร้างระบบการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เป็นระบบการศึกษาอีก
ทางเลือกหนึ่งซึ่งสังคมไทยยอมรับในคุณภาพมาตรฐานว่ าสามารถผลิตผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่ง
ขาดโอกาสให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม ด้วยมาตรฐานในการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และหลักสูตรที่
มีหลักมาตรฐาน รวมทั้งการมีขีดความสามารถของสถานศึกษาในการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน (กองพุทธศาสนศึกษา, 2557, หน้า
58) ในการนี้เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ จาต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ มีพลังความ
ร่วมมือและเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปัน มีการบูรณาการและมีการใช้ความรู้ทั้งในระดับของส่วนบุคคลและในกลุ่มผู้ร่วมงาน เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ที่ จะมี ส่ วน
สนับสนุนกระบวนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความสาเร็จขององค์การทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต (กีรติ กมลประเทืองกร, 2558, หน้า 1-2) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัด
การศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา (พ.ศ.2558–2562) ที่ ว่ า“การพั ฒนาระบบบริ หาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพยั่งยืน” (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,
2558, หน้า 1)

2

1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประกอบในการเขียนวิจัยสาหรับบทแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย
“การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมก็จาเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้างจึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรใน
การเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป”
พระปรารภของสมเด็จของพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสั ง ฆราชสกลมหาสัง ฆปริ
นายก (จวน อุ ฏ ฐฺ า ยี ม หาเถระ) ที่ ท รงเห็ น ว่า การศึ ก ษาพระปริ ยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา เป็ น
การศึกษาที่รัฐกาหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ.2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา พ.ศ.2535 เพื่อเป็นแนวทางดาเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนของกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 2 มาตรา 12 บัญญัติว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ มีสิทธิในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง นี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง” และมาตรา 18 (2) บัญญัติว่า “โรงเรียนได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น ” (ฝ่ายวิชาการ สานักพิมพ์เดอะบุคส์ , 2556,
หน้า 9,10) ดังนั้น จึงถือได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษา เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ร ะเบี ย บควบคุ ม การด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.
2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักรและฝ่าย
บ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักร ก็จะได้ศาสนาทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ
สามารถธารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ลาสิขาไป
แล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าแก่
ตนเองและบ้านเมืองได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งต่อมาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและ
กฎกระทรวงดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้วัดที่จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์เป็นสาคัญ มหาเถรสมาคม จึง ได้ออก
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 โดยมี สมเด็จ
พระวันรัต เป็นประธานกรรมการ ให้มีการบริหารจัด การศึ กษาตามหลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากาหนด (กองพุทธศาสนศึกษา, 2557, หน้า 2)
ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สัง คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และ
ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีวิชาเฉพาะที่กาหนดให้นักเรียนคือพระภิกษุ สามเณร ต้อง
เรียนตามนโยบายของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม คือ วิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนา ใน
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ครอบคลุม
ทั้งประเทศ มีห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 409 โรงเรียน
มีบุคลากรทางการศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอน
และการนิเทศในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ มีจานวน 4,793 รูป/คน (กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560, หน้า 1) ในการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้จัดการโรงเรียนที่มีพรรษา 5 พรรษาขึ้นไป มีวุฒิเปรียญธรรมไม่น้อยกว่า 3 ประโยค หรือ
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตหรือปริญญาตรีทางการศึกษารับผิดชอบงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยเฉพาะการบริหาร
ในการกาหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การควบคุมดูแลและการติดตาม
ประเมินโครงการให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่กาหนดไว้
ในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีพและพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นของคนในสังคมเพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการธารง
และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เช่น การดารงชีพ, อาชีพ, ทัศนคติ, ศักยภาพ ฯลฯ จากการปฏิรูปประเทศในด้าน
การศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์หรือประชาชนคนไทย ในการที่จะนาพา
ประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 มีปัจจัยต่าง ๆ ที่สาคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดย
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การให้ความสาคัญกับคนจน จากการศึกษาของวารสาร HR Society Magazine (2559) ที่พบว่า การ
จัดการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ควรเริ่มตั้งแต่การพัฒนาประชาชน
ชาวไทยตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นช่วงสาคัญเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้เป็นเหมือนผ้าขาวที่สามารถได้รับความรู้ได้
โดยไม่มีอคติ การที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 นั้น ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมอบ
ให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดกลยุทธ์การบริหารงานทางด้านการศึกษาในยุค 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง ได้
อย่างปกติสุข ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่ง
จัดการศึก ษาให้ คนไทยทุก คนสามารถเข้ า ถึง โอกาสและความเสมอภาคในการศึ กษาที่มี คุ ณ ภาพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,
หน้า คานา) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กล่าวถึงจุดเน้นหลายประการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและประเด็นสาคัญ คือ การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี จิตใจ
อารมณ์ กาย สติปัญญามีความสมดุล เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรมนารอบรู้ มีสัมมาชีพ มี
ความมั่นคงในชีวิต (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 30)
เมื่อเปรียบเทียบกับคุ ณภาพและความคาดหวัง ในระบบการบริห ารจั ดการและการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาถือได้ว่าจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ก ารจั ด
การศึ ก ษาในการพั ฒ นาแบบก้ า วกระโดด จึ ง จะคงไว้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ แต่ จ ากการ
บริ ห ารงานบุ ค ลากรในโรงเรีย นพระปริ ยัติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ยั ง ปราศจากความเข้มแข็ง
ผู้บริหารยังไม่ได้เป็นนักการบริหารมืออาชีพ อีกทั้งยังยึดติดกับปัจเจกบุคคล เช่น เจ้าอาวาส ผู้จัดการ
โรงเรียน การบรรจุแต่งตั้งครู เป็นต้น ทาให้การดาเนินงานยังไม่เป็นระบบทาให้เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาระยะยาว และยังไม่สามารถทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการได้ และจากการ
รายงานผลมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึ กษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2556-2558) พบว่า
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ จานวน 403 โรงเรียน โดยสรุปผลการประเมิ น
รับรองโรงเรียนที่ได้คุณภาพมาตรฐาน จานวน 182 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 45.16 และโรงเรียนที่
ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จานวน 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.84 ระดับคุณภาพผล
การประเมินภายนอกรอบสามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับดีมาก 4 โรงเรียน
(ร้อยละ1.00) ระดับดี 314 โรงเรียน(ร้อยละ 77.91) ระดับพอใช้ 71 โรงเรียน (ร้อยละ 19.35) ระดับ
ปรับปรุง 7 โรงเรียน (ร้อยละ1.74) และการประเมินผลรอบสาม สมศ. ได้กาหนดตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนน
ของผลการประเมินอยู่ในระดับต่ าสุด ได้แก่ ตัวบ่ง ชี้ที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เ รี ย น
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มาตรฐานผลการจั ดการศึก ษา ซึ่งประเมินจากผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนของผู้เ รียนตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลัก สู ตร
เป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา (วิชาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี) ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 โดย
ใช้ ผ ลคะแนนจากการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (o-net) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (b-net) ตัวบ่งชี้ที่ 6 คือ ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 32-33) จากข้อมูล
ข้ า งต้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานนั่นเอง ทาให้ส่งผลถึงผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ
1.1.2 ปัญหำของกำรวิจัย
การบริหารโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา มีลักษณะคล้ายกับการบริหาร
กิจการต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการบริห ารงาน การบริหารงาน
การศึกษาจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ แต่ใน
การดาเนินการภารกิจขององค์การยังไม่บ รรลุผลสัมฤทธิ์ จากแผนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2558-2562 (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 3132) พบว่า สภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าจะต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย
การสารวจกลุ่มผู้บริหารและบุค ลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา
จานวน 1,525 กลุ่มตัวอย่างในด้านความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยสรุปได้ ดัง นี้ 1) ระบบการบริหารจัด
การศึกษายังปราศจากความเข้มแข็ง ผู้บริหารยังไม่ได้เป็นนักจัดการศึกษามืออาชีพ อีกทั้งยังยึดติดกับ
ปัจเจกบุคคล เช่น เจ้าอาวาส ผู้จัดการโรงเรียน ทาให้การดาเนินงานยังไม่เป็นระบบมากนัก และทาให้
เกิดช่องว่างการพัฒนาในระยะยาว 2) บุคลากรทางการศึกษายังขาดความชานาญในวิชาที่สอน อีกทั้ง
การพัฒนาบุคลากรยังไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานและความมั่นคงในวิชาชีพ
ยัง มีน้อย 3) ไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเสริมสร้างเอกภาพทางการบริหารจัดการศึกษาที่มีความ
เข้ ม แข็ ง เชิ งคุ ณ ภาพเป็ นที่ ป ระจั กษ์ แ ก่สั ง คมชาวพุ ท ธและชาวต่า งประเทศ 4) ระบบการจั ดการ
บุคลากร ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การว่าจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ขั้น เลื่อนตาแหน่ง ยังไม่ได้มาตรฐานการบริหารบุคคล 5) ที่มาของรายได้ยังมาจากการอุดหนุนของรัฐ
เป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนขาดมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
6) ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความพร้อมด้านอุ ปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนยังไม่มีประสิท ธิภ าพ 7) ไม่มีระบบการนิเ ทศติ ด ตามผลการดาเนินงานของโรงเรี ย นที่ มี
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มาตรฐานพอที่จะเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ 8) ขาดระบบการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก ทาให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถูกมองว่าเป็นการ
จัดการศึกษาแก่เ ด็ กที่ ข าดโอกาส เด็กที่มีคุณภาพต่ า หรือเด็กที่มีปัญ หาทางสัง คม และ 9) ขาด
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
อี ก ทั้ ง ขาดบู ร ณาการกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางการศึ ก ษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังไม่มีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561) ท่านได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ปัจจุบันการบริหารงานขาดวิสัยทัศน์และขาดบูรณาการกับทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันการบริหารงานโดย
คณะบุคคล (ฆราวาส) ควรให้คณะสงฆ์เป็นผู้บริหารและควรรวมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาหลาย ๆ โรงเรียนให้เหลือหนึ่งโรง เพื่อประหยัดงบประมาณและทรัพยากร
มนุษย์ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
จากสภาพของตั ว ปั ญ หาข้ า งต้ น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารทรั พยากรมนุษ ย์ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อย่างชัดเจน และที่สาคัญย่อมส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ
เช่น ความเชื่อมั่นในตัวผู้นาและคุณภาพของนักเรียน นอกจากนี้ จะเกิดผลเสียด้านการบริหารจัดการ
บุคคลที่ไร้คุณภาพและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และจะ
นามาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1.3 ควำมสำคัญของปัญหำวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับ “การบริหารงานบุคคล” นั้นเป็นแนวคิดเดิมที่มองทรัพยากรมนุษย์ในแง่
ของการใช้จ่าย (Cost) เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีความเคลื่อนไหวนาไปสู่กรอบแนวคิดที่กว้างออกไป
มีการขยายขอบเขตภารกิจหลักให้กว้างขวางขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงระบบของภารกิจ
เหล่านั้น เพื่อยังผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ถึงแม้คาว่า “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” และ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ” นั้นจะกล่าวถึง กระบวนการเดียวกัน และ
ยอมรับว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด แต่แนวความคิดใหม่
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้สะท้อนให้เห็นการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ และการเปลี่ยน
บทบาทเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่จากัดอยู่ในกรอบของ
หน่วยงานเดียวเท่านั้น แต่เป็นภารกิจร่วมกันของทั้งองค์กรนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรับผิดชอบ
ด้านการกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการจะรับผิดชอบ
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ในการสนับสนุนส่งเสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศการทางานที่เหมาะสม ภารกิจต่าง ๆ
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นการพัฒนาของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะมวลรวมที่เป็นระบบ
การแสวงหารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ที่จะมาช่วยเสริมการทางานของบุคลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดและ
รักษาคนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาทางานและอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้นานที่สุด (สุนันทา
เลาหนันทน์, 2556, หน้า 1)
จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี ขอบเขตกว้างขวางกว่างานทรัพยากร
บุคคล และปัญหาของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดัง ที่
กล่าวมาข้างต้น รวมไปถึงขอบเขตของงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ที่ไ ด้มี
การศึกษามาในอดีต ที่มีเพียงการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เท่านั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
งานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยใช้ แ นวคิ ด
องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 5) เป็นฐาน ซึ่งมี
แนวคิดว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และ
ออกแบบงาน 2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3) การสรรหา 4) การคัดเลือ ก 5) การฝึกอบรมและ
พัฒนา 6) ค่าตอบแทน 7) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 8) แรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้แนวคิดของโนว
และคณะนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางกว่าขอบเขตของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ซึ่งประกอบด้วยขอบข่ายงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนความต้องการบุคคล 2) การสรรหาและจัด
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาบุคคล 4) การธารงรักษาบุคคล และ 5) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ มนจันทร์ ปามุทา (2559, หน้า 3) กล่าวว่า การใช้แนวคิดองค์ประกอบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโนวและคณะซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและเป็นแนวคิ ดที่ใหม่จะเป็นการ
เปิดองค์ความรู้และโอกาสในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของโนวและ
คณะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์กับผู้ทรงคุณวุ ฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แล้วจึงนามาทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และนาข้อมูล
ที่ไ ด้มาร่างรูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนปริยัติธรรม เพื่อให้ไ ด้รูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมีความเป็นไปได้ที่จะนาไปปฏิบัติ
มากที่สุด เมื่อได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจะทาการยืนยันรูปแบบโดย
อาศัยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง ผลที่ได้รั บจากงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นแนวทางพื้นฐานให้
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้นาไปปรับปรุงแนวทางการบริหารงานของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบท
ของตน เพื่อทาให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา
3. เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

1.3 คำถำมในกำรวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดคาถามของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้าง
2. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เป็นอย่างไร และสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
3. การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีผลการประเมินในด้านความเหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไป
ได้ (Feasibility) ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility
Standards) มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดหรือไม่

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานของการวิ จัยไว้
ดังนี้ องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์
ความรู้และแนวคิด ทฤษฎี ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎีหลักของโนวและ
คณะ (Noe et. al., 2019) เมททิ ส และแจ็ ค สั น (Mathis and Jackson, 2008), เบอร์ น าดี น
(Bernadine, 2009), อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010), เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013), มอนดี้ และมาร์
ทอคชิโอ (Mondy and Martocchio, 2016), วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2554), เนตร์พัณณา ยาวิราช
(2556), พนา ดุลยพัชร์ (2556), จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556), กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557), ชูชัย
สมิทธิไกร (2558), วิเชียร วิทยอุดม (2558), จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ (2558), เดชา เดชะวัฒนไพศาล
(2559), ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559), นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ สมเด็จพระวันรัต, (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561), พระพรหมวชิรญาณ, (สัมภาษณ์,
3 สิงหาคม 2561), พระราชวรมุนี, (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561), สิทธา มูลหงษ์, (สัมภาษณ์, 9
กรกฎาคม 2561), ขวัญชีวา วรรณพินทุ, (สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2561) ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ 4 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ดังนี้
องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย มี 3 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน มี
3 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ มี 2 องค์ประกอบย่อย และองค์ประกอบหลัก
ที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบย่อย
สรุป กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากนักวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนโยบาย ดังภาพที่ 1.1
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. ด้านนโยบาย (Policy)
2. ด้านการดาเนินงาน (Operation)
3. ด้านสวัสดิการ (Welfare)
4. ด้านการปฏิบัติงาน (Performance)

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประเมินและรับรอง 17 รูป/คน
- ด้านความถูกต้อง
- ด้านความเหมาะสม
- ด้านความเป็นไปได้
- ด้านความเป็นประโยชน์

แผนภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
1.6.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร
ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู 2,322 รูป/คน ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย จานวน 409 แห่ง ประจาปีการศึกษา 2560 (กลุ่ม
การศึกษาพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญ ศึ กษา กองพุทธศาสนศึก ษา สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2560, หน้า 1)
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1.6.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศไทย จ านวน 409 แห่ ง
ประจาปีการศึกษา 2560 (กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึ กษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560, หน้า 2)
1.6.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจัย และสัมภาษณ์
แนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปได้องค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วย 11 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การออกแบบงาน
3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การอบรมและพัฒนา 7) แรงงาน
สัมพันธ์ 8) ค่าตอบแทน 9) กระบวนการดาเนินงาน 10) ธรรมาภิบาล และ 11) สรุปและประเมินผล
1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดและร่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม 2561 ถึงเดือน สิงหาคม 2561
ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561
ระยะที่ 3 การประเมินและรับรองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน เมษายน 2562

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ
ผู้วิจัยได้กาหนดค านิย ามศัพ ท์เ ฉพาะที่ ส าคัญ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ เพื่อให้เกิดความเข้ า ใจ
ความหมายตรงกัน ดังต่อไปนี้
รูปแบบ (Model) หมายถึง แบบจาลองที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจกระบวนการได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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รูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management Model) หมายถึง
แบบจาลองที่พัฒนาขึ้น ที่ง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กันของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึง กระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาเนินกิจกรรมที่จาเป็นเกี่ยวกับบุคลากร
เพื่อให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีบุคลากรที่เพียงพอทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
ตลอดจนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งได้นิยามศัพท์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
ด้ำนนโยบำย (Policy) หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ในการวางแผน การออกแบบงาน และวิเคราะห์งานในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
กำรวิเครำะห์งำน (job analysis) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
กาหนดโครงสร้างของงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณา
คุณสมบัติที่จาเป็นในตาแหน่งงานนั้น ๆ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพที่ต้องการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรออกแบบงำน (Job design) หมายถึง กระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความซ้ าซ้อ น ในการก าหนดขอบเขตของงาน วิ ธี ก ารท างาน อ านาจหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น
กำ รวำ งแ ผน ทรั พ ย ำ กร มนุ ษ ย์ (human resource planning) หมายถึ ง
กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
การคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการดาเนินการและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อการใช้และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ด้ำนกำรดำเนินงำน (Operation) หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติโดยมีการสารวจ
ความจาเป็น การกาหนดวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก การสรรหา อบรมพัฒนาและการประเมินผล
กำรสรรหำ (recruitment) หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้มาสมัครงานกับโรงเรียนอย่างทัน เวลา
ด้วยจานวนที่พอเพียง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ว่างลง จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
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และภายนอกโรงเรียน โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ เพื่อชักจูงให้บุคคลเกิดความ
สนใจในงานของโรงเรียน
กำรคัดเลือก (selection) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษารวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกลั่นกรองผู้สมัครอย่างเป็น
ขั้ น ตอน มี ก ารตรวจสอบ พิ จ ารณาเป็ น อย่ า งดี และตั ด สิ น ใจรั บ บุ ค คลจากกลุ่ ม ผู้ ส มั ค รที่ ดี ที่ สุ ด
สอดคล้องกับตาแหน่งงาน และความต้องการของโรงเรียน
กำรอบรมและพัฒนำ (orientation training and development) หมายถึง กระบวนการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้
การสนับสนุน เพื่อตอบสนองแผนการพัฒนาส่วนบุคคล แผนการพัฒนางาน และแผนการพัฒนา
โรงเรียน โดยมีการสารวจความจ าเป็น การกาหนดวัตถุประสงค์ การเลือกวิธีการอบรม การนา
โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินผล
ด้ำนสวัสดิกำร (Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม เงิน สิ่งของหรือบริการ
ซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในการดารงชีพให้มีความมั่นคงในการทางาน
ค่ำตอบแทน (compensation) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัล
และผลประโยชน์ที่ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตอบแทนให้กับบุคลากรใน
การทางาน ทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส ฯ และไม่เป็นตัวเงิน เช่น การประกันสุขภาพ การ
ประกั น ชี วิต และอุบั ติ เ หตุ ค่ า รั ก ษาพยาบาล การประกั นสั ง คม ฯ ด้ ว ยความยุ ติ ธรรม เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ โปร่งใส และตรวจสอบได้
แรงงำนสัมพันธ์ (labor relation) หมายถึง กระบวนการที่มีการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศองค์การที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษากับบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความพอใจในการทางาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน การยอมรับนับถือต่อกัน การป้องกันและระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกว่าได้รับ ความเป็นธรรม และมีความมั่นคงในการทางาน พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการ
บังคับให้บุคลากร ปฏิบัติตามความต้องการ เพื่อการควบคุมและรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้ นภายใน
โรงเรียน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Performance) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะต้องมีการสรุปผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการประกอบ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบในการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการดาเนินงานหรือเป้าหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ นอกจากนี้ การปฏิบัติง านให้ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริ ห าร
เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม โปร่งใสในข้อพิพาทต่าง ๆ
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กระบวนกำรดำเนินงำน (Operation work) หมายถึง กระบวนการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง บุคคล ทีม และองค์การ และสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ โดยผ่าน
กระบวนการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ธรรมำภิบำล (Good governance) หมายถึง ผู้บริหารมีการบริหารงานที่โปร่งใส
ยึดถือเชื่อมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง เป็นธรรมในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
และเปิดโอกาสให้พนักงานในการร้องทุกข์ และเปิดโอกาสให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้มี ส่วนร่วมใน
การรับรู้สภาพการณ์และปัญหาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง
กำรสรุปผลและประเมินผล (Summary and evaluation) หมายถึง ผู้บริหารมีการ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ การวาง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการนาข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และมีการ
นาผลประเมินไปใช้ในการประกอบพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้ำนควำมถูกต้อง (Accuracy Standards) หมายถึง เป็นการประเมินในด้านความถูกต้อง และ
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งต้องเป็นรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง มีวัตถุประสงค์ มี
ขั้นตอนการใช้ มีที่มาจากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูลจาก
เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง เชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพที่
สมบูรณ์และชัดเจน
ด้ำนควำมเหมำะสม (Propriety Standards) หมายถึง เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้งใน
ด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา โดยคานึงถึงกฎหมาย การรักษาสิทธิ และความเป็นธรรมกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม
ด้ำนควำมเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง เป็นการประเมินความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบั ติ จ ริง ซึ่ ง สามารถนารู ปแบบไปปฏิ บัติ ไ ด้ จ ริง ปลอดจากภาวะเสี่ ย งที่ จ ะเกิด ขึ้ น มี
ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ และมีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติได้
ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility Standards) หมายถึง เป็นการประเมินอรรถประโยชน์ โดยมี
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจั ดการ
(กรณีเป็นรูปแบบเกี่ยวกับการบริหาร) ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติ และจะเกิดผลดี
ต่อสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน
ผู้ บ ริ ห ำรโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสำมั ญ ศึ ก ษำ (Ddministrarors in the
Phrapariyattidhamma Schools General Education Section) หมายถึ ง พระภิ กษุ สงฆ์ ซึ่ งปฏิ บั ติ งานใน
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้ดารง
ตาแหน่งผู้จัดการ (ผู้ได้รับใบอนุญาต) ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ และผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
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ครู (Teacher) หมายถึง ผู้ทาหน้าที่สอนประจาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ทั้งที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ (Phrapariyattidhamma Schools) หมายถึง
โรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาแก่
ภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยกาหนดประโยชนที่คาดว่าจะไดรับจากการวิจัยไว ดังนี้
1.8.1 ประโยชน์ที่ได้รับในเชิงวิชำกำร
1.8.1.1 ได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ให้ผู้บริหารนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
1.8.1.2 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอื่น ๆ นาไปใช้
ในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.8.2 ประโยชน์ที่ได้รับในกำรประยุกต์ใช้
1.8.2.1 เป็นประโยชน์ต่ อการวางแผนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติง านในฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
สามารถนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร และองค์การ
1.8.2.2 ใช้เป็นแหล่ง อ้างอิงให้กับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นกรอบในการศึกษาเพื่อนามาวิเคราะห์และอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบ
2.1.2 ประเภทของรูปแบบ
2.1.3 ลักษณะของรูปแบบ
2.1.4 ความสาคัญของรูปแบบกับการประเมิน
2.1.5 การสร้างและพัฒนารูปแบบ
2.1.6 การประเมินรูปแบบ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.2 ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.4 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.5 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.6 องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.3 บริบทของพื้นที่ที่ศึกษา
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
2.5 สรุป
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและการสร้างรูปแบบการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูป แบบ
ประกอบด้วยความหมายของรูปแบบประเภทของรูปแบบคุณลักษณะของรูปแบบที่ดีการสร้างและ
พัฒนารูปแบบและการประเมินรูปแบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบ
ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบได้มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ทัศนคติไว้
ดังนี้
กู๊ด (Good, 2005, p. 177) ได้รวบรวมความหมายของคาว่า รูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย
คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อ
เลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็น
แผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสัง คม
อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้
สตัฟฟลีบีมและชิคไฟลด์ (Stufflebeam and Shikfield, 2007, p. 135) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
รูปแบบ หมายถึง ร่าง แผนงาน หรือคาอธิบายที่เกี่ยวกับการกระทาในการวิจัยและการประเมิน
พิสณุ ฟองศรี (2553, หน้า 68-69) ได้กล่าวว่า คาว่า “รูปแบบ” หรือ “แบบจาลอง” มา
จากคาในภาษาอังกฤษคาว่า “model” จนบางครั้งอาจจะใช้คาว่า “โมเดล” เป็นคาทับศัพท์ในภาษาไทย
เพื่อป้องกันการสับสน เนื่องจากคาว่า “รูปแบบ” มักจะใช้ในกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เพื่อกล่าวถึงแนวคิด วิธีการ ระบบ ขั้นตอน หรือองค์ประกอบเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งในทางการประเมินนั้น
คาว่า “รูปแบบ” จะเป็นคาที่มีความหมายใช้เรียกถึงวิธีการและขั้นตอนซึ่งจะใช้ชื่อของผู้ที่คิดกาหนด
ไว้เป็นชื่อรูปแบบนั้น ๆ
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของคาว่า รูปแบบ หมายถึง เป็นกรอบ
ความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดาเนินงานและเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 93) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง ระบบเป็นกลุ่ม
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่ทาให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระทากิจกรรมให้ได้ผลสาเร็จตามความต้องการขององค์การ
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ราชบัณฑิต (2556, หน้า 1011) ได้ให้ความหมายของคาว่า รูปแบบ หมายถึง รูปที่กาหนด
ขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง; (ศิลปะ) สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น
ๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้, รูปแบบผู้หญิง, รูปแบบเป็ด, รูปแบบวัด เป็นต้น
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556, หน้า 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง
วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์
หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏขึ้น โดยใช้การสื่อ สารในลั กษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมื อน
แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง และสมการทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ในขณะ เดียวกันก็
สามารถนาเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ
รัตนะ บัวสนธ (2556, หน้า 124) ได้ให้ความหมายของรูปแบบจาแนกออกเป็น 3 ความหมาย
ดังนี้ 1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้
มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์โมเดลเสื้อเป็นต้น 2) แบบแผน
ความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ที่รู้จักกัน ในชื่อ ที่เรียกว่ า “Mathematical
Model” 3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้บาง
ทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการ
บริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น
ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง เป็นตัวแทนที่
สร้างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือ
ทางความคิดที่บุคคลใช้ในการแสวงหาความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์
ศดานนท์ วัตตธรรม (2560, หน้า 58) ได้กล่าวว่า รูปแบบ คือ สิ่งที่สร้างหรือกาหนดขึ้น
จากความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อให้ออกมาเป็นแนวทางที่เป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติจริงตามแนวทางที่สร้างขึ้นมาได้
จากการศึ กษาความหมายจากนั กวิ ชาการต่ าง ๆ ดั งกล่ าว สรุ ปได้ ว่ า รู ปแบบ หมายถึ ง
แบบจ าลองที่ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ท าความเข้ า ใจท านายและพั ฒ นา
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ต่อไป
2.1.2 ประเภทของรูปแบบ
ประเภทของรูปแบบแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ทิศนา แขมมณี , 2560, หน้า 221 และคีฟส์
Keeves, 1988, pp. 561-565 อ้ างถึ ง ใน วาโร เพ็ ง สวั สดิ์ , 2553, หน้ า 3-5) ดั ง นี้ 1) รู ป แบบเชิ ง
เปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิง กายภาพส่ วนใหญ่ ใ ช้ในด้ านวิ ทยาศาสตร์ เช่ น
รูปแบบโครงสร้างอะตอมสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเปรียบเทียบโครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ลักษณะที่คล้ายกันทางกายภาพ สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่ในลักษณะนั้นด้วยรูป แบบที่
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สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถนาไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้และสามารถไปใช้
ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น รูปแบบจานวนนักเรียนในโรงเรียน สร้าง
ขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้าที่ประกอบด้วยท่อน้าเข้าและท่อน้าออก ปริมาณที่ไ หลเข้าถัง
เปรียบเทียบได้กับจานวนนักเรียนที่เข้าโรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า อัตราการรับเด็กอายุ
ต่ ากว่ า เกณฑ์ ส่ ว นปริ ม าณน้ าที่ ไ หลออกเปรี ย บเที ย บได้ กั บ จ านวนนั ก เรี ย นที่ อ อกจากโรงเรี ย น
เนื่ อ งจากพ้ น เกณฑ์ ก ารศึ ก ษา การย้ า ยออกการจบการศึ ก ษา ส าหรั บ ปริ ม าณน้ าที่ เ หลื อ ในถั ง
เปรียบเทียบได้กับจานวนนักเรียนที่เหลืออยู่ในโรงเรียน เป็นต้น จุดมุ่งหมายของรูปแบบนี้เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงจานวนนักเรียนในโรงเรียน 2) รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model)
เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ
หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ปรากฏการณ์นั้น และใช้ข้อความในการอธิ บายเพื่อ ให้เกิ ด ความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนของ
รูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแน่นอน ทาให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามได้มี
การนารูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก เช่น รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปร โดยใช้
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ว่ า จะน าไปใช้ ใ นด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบ
เชิงข้อความ และ 4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการนาเทคนิ คการ
วิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง (Path Analysis) ในการศึ ก ษาเกี่ย วกั บ พันธุ ศ าสตร์ รู ป แบบเชิ ง สาเหตุ นี้ท าให้
สามารถศึกษารูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ แนวคิดสาคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างขึ้น
จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง แต่ละสมการ
แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ ที่เป็น
จริงเพื่อทดสอบรูปแบบรูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 4.1) รูปแบบระบบเส้น
เดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่
มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ 4.2) รูปแบบระบบเส้นคู่
(Non-recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์เชิง สาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทาง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเป็นทั้ง ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลพร้อมกัน จึงมี
ทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับได้
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบ หมายถึง
เป็นการบรรยายปรากฏการณ์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาและแบ่ง
ตามความเหมาะสมกับรูปแบบของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอีกด้วย
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2.1.3 ลักษณะของรูปแบบ
ลักษณะของรูปแบบ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปรากฏการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจในเบื้องต้น
ก่อนที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 6) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) รูปแบบควร
ประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิง เส้นตรงธรรมดา
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบควร
นาไปสู่การทานายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยเมื่อทดสอบรูปแบบ
แล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก 3) รูปแบบควรอธิบาย
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน 4) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัว แปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กาลังศึกษา และ 5) รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไร
ขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ
สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556, หน้า 56) ได้กล่าวว่า รูปแบบต้องมีความ
ชัดเจนและสามารถให้คานิยามได้ รวมทั้งต้องสามารถสร้างเพื่อทดสอบ และสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
ถ้ามีการสืบสวนต่อไป ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ มีจานวนมากขึ้นในทุก
สาขาวิชา เนื่องจากรูปแบบที่ใช้อยู่ไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ หรือไม่สามารถนามา
ปรับใช้ในปัจจุบันได้ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น
ศดานนท์ วัตตธรรม (2560, หน้า 59) ได้กล่าวว่า ลักษณะของรูปแบบ สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 4 ประการสาคัญ ดังนี้ 1) เป็นการถ่ายทอดความคิด หรื อภาพความคิดของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพื่อให้บุคคลอื่นได้ ทราบถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้ าใจ
และปฏิบัติตามได้ 2) เป็นกระบวนทัศน์ที่ให้เห็นถึงภาพรวมของการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
หรือเห็นถึงรายละเอียดของสิ่งที่จะดาเนินการ ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในเบื้องต้นก่อนจะดาเนินการจริง 3) เป็นตัวอย่างในการดาเนินงานที่สามารถเกิดผลได้จริง
เนื่องจากเห็นถึงความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละขั้นตอน และสามารถรับมือ
ถึงผลที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะสาเร็จ หรือล้มเหลว เนื่องจากรูปแบบจะบอกถึงจุดสิ้นสุดหรือทางเลือกที่อาจ
มากกว่าหนึ่ง ทาให้สามารถมีแนวทางในการตัดสินใจต่อไปได้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม และ 4) เป็น
การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงทุกคน ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการทาความเข้าใจ เนื่องจากรูปแบบเป็นการ
สื่อสารที่ช่วยทาให้สิ่งที่ยากกลับง่ายขึ้น และสามารถปฏิบัติได้ทันทีตามรูปแบบที่สร้างขึ้น
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ลักษณะของรูปแบบ หมายถึง
เป็นการถ่ายทอดความคิดที่ให้เห็นถึงภาพรวมของการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เป็นตัวอย่าง
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ในการดาเนินงานที่สามารถเกิดผลได้จริง และเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงทุกคน ไม่สิ้นเปลืองเวลา
ในการทาความเข้าใจ
2.1.4 ความสาคัญของรูปแบบกับการประเมิน
ความสาคัญของรูปแบบกับการประเมินได้มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้
จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 100) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่สาคัญในการนาวิธีระบบมา
ใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา ดังนี้ 1) ช่วยกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2) ช่วยให้
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) ช่วยกาหนดคุณลั ก ษณะ
รายละเอียดที่จาเป็นและที่ไม่ตรงประเด็น 4) ช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ชัดเจนขึ้น 5)
ช่วยเสนอแนะวิธีการในการพัฒนานวัตกรรม และการแก้ปัญหาที่รุนแรงทางการศึกษา 6) ก่อให้เกิด
ความยุติธรรม เพราะวิธีระบบเป็นวิธีการที่ปราศจากความลาเอียง 7) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจ และ 8) ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจค่านิยมและนโยบายภายใต้กรอบความรับผิดชอบ
ศดานนท์ วัตตธรรม (2560, หน้า 59) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของรูปแบบกับการประเมิน
ดังนี้ 1) ช่วยทาให้การประเมินสามารถดาเนินการได้โดยง่าย มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นขั้น เป็นตอน
และสามารถนาไปใช้ในในการประเมินได้ทันที เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว 2) ช่วยทาให้
การประเมินเกิดระบบและมีมาตรฐาน ทาให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ เนื่องจากได้
นารูปแบบที่ได้รับการยอมรับมาใช้ 3) ช่วยทาให้การประเมินเกิดความรวดเร็ว สามารถกาหนดแนว
ทางการประเมินได้ทันที ไม่สิ้นเปลืองเวลากับการกาหนดประเด็นในการประเมิน เนื่องจากรูปแบบ
การประเมินได้กาหนด และ 4) ช่วยทาให้นักประเมินเกิดความเชี่ยวชาญและเกิดประสบการณ์จ าก
การประเมินโดย อาศัยรูปแบบการประเมินที่ผ่ านการยอมรับและใช้ในการประเมินมาเป็นช่วงเวลา
ยาวนาน
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความสาคัญของรูปแบบกับการ
ประเมิน เป็นการช่วยทาให้การประเมินสามารถดาเนินการได้โดยง่าย มีความชัดเจน เป็นระบบมี
มาตรฐาน เกิดความรวดเร็ว และช่วยทาให้นักประเมินเกิดความเชี่ยวชาญและเกิดประสบการณ์
2.1.5 การสร้างและพัฒนารูปแบบ
การสร้างรูปแบบมีขั้นตอนในการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไปตามความเห็นของนักวิชาการ ดังนี้
มิยากาวะ ทาดาโอะ (2550, หน้า 3) ได้เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เรา
ศึกษาโดยวิธีการสร้างโมเดล เพื่อหาข้อสรุปที่สามารถนาไปอธิบาย ทานาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ที่
ศึกษา ดังภาพที่ 2.3
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การสร้างโมเดล

สภาพความเป็นจริงของ
ปรากฏการณ์ ที่ศึกษา

การใช้โมเดล

โมเดล

ข้อสรุป
- อธิบาย
- ทานาย
- ควบคุม

แผนภาพที่ 2.1 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล
ที่มา, จาก เศรษฐมิติเบื้องต้น, (หน้า 3), โดย มิยากาวะ ทาดาโอะ, 2550, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์รู้แจ้ง.
โมเดลที่ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่
หนึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษาและอีกประการหนึ่ง
สามารถนาไปใช้หาข้อสรุปเพื่อ อธิบาย ทานายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติของโมเดลทั้ง 2 ประการนี้ มีลักษณะขัดแย้งกันเองกล่าวคือ ถ้าเราสร้างโมเดลให้สอดคล้อง
กับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลก็จะสลับซับซ้อนมากขึ้นทาให้การนาโมเดลไป
ใช้มีความยุ่งยากในทางตรงกันข้ามถ้าเราเน้นความสะดวกในการนาโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ก็
ต้องเขียนโมเดลให้ง่ายเข้าไว้โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ซึ่ง ทาให้
การนาโมเดลไปใช้อธิบายทานายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จากัด จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสร้าง
โมเดลก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้นด้วยข้อมูล - เชิงประจักษ์
กาญจนา วัธนสุนทร (2550, หน้า 3-4 - 3-11) กล่าวไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ การออกแบบ
วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบหรือโมเดล เป็นการจัดทาแผนหรือการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้ ง ในทางทฤษฎี แ ละจากงานวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นอดี ต หรื อ เป็ น การวางแผนวิ จั ยเพื่ อ ศึ กษา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ในเชิงเหตุและผลจากทฤษฎีและองค์ความรู้ที่ได้จาก
ผลงานที่ มี ผู้ ศึ ก ษาไว้ ใ นอดี ต เพื่ อ จั ด ระบบโครงสร้ า งรูป แบบหรื อกระบวนการที่ แ สดงให้ เ ห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ตามทฤษฎีและองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาโดยสามารถพิสูจน์
ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ระบบโครงสร้าง รูปแบบหรือกระบวนการที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากบริบทของสังคมที่เป็นอยู่หรือไม่
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 9–10) ได้สรุปขั้นตอนของการสร้างหรือพัฒนารูปแบบว่ า
ผู้วิจัยจะต้องสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูป แบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model)

23
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผู้วิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานที่
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งผลการศึกษาจะนามาใช้กาหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ
ภายในรูปแบบรวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้นหรือ ล าดั บ
ก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบดังนั้นการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการ
ของเหตุผลเป็นรากฐานสาคัญซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้มีขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 1) การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาสารสนเทศที่ไ ด้มาวิเคราะห์และสัง เคราะห์เป็นร่างกรอบ
ความคิดการวิจัย 2) การศึกษาจากบริบทจริง ในขั้นตอนนี้อาจจะดาเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ การศึกษา
สภาพและปัญหาการดาเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษาจากความคิดเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสารวจ การสนทนากลุ่ม
เป็นต้น การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จหรือมี แนว
ปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนามาเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนารูปแบบ และการศึกษาข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การประเมินด้วยแบบสอบถาม
(yes or no) เป็นต้น และ 3) การจัดทารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1 และข้อ 2
มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพื่อนามาจัดทารูปแบบ
รัตนะ บัวสนธ์ (2556, หน้า 13-15) ได้นาเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย จะมี ขั้ น ตอนส าคั ญ 5 ขั้ น คื อ 1) การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ การส ารวจ
สัง เคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการหรือการสัง เคราะห์เอกสารและงานวิจัยเพื่อหาคาตอบ
เกี่ยวกับสภาพความต้องการผลิตภัณฑ์รวมทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา 2) การออกแบบ
สร้าง และประเมินนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการนาความรู้หรือผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยให้มีลักษณะหรือรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้
อาจต้องใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์
เสร็จแล้วก็จะต้องนาไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป 3) การนา
นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) ไปทดลองใช้ การทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์เป็นการนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดลอง
ใช้กับเป้าหมายการดาเนินงานในขั้น ตอนนี้ จะมี ลัก ษณะเป็น การวิจั ยเชิง ทดลอง (Experimental
Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) ว่าจะใช้แบบแผน
ใดจึงจะเหมาะสมควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ดี และทาให้การวิจัยเกิดความเที่ยงตรงภายใน (Internal
validity) ได้มากที่สุด 4) การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการประเมินผล การใช้
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผลที่ได้จากการประเมินจะนาไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และ 5) การเผยแพร่นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้ผ่านการทดลอง
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ใช้ ประเมิ น ผลในภาพรวมและปรั บ ปรุ ง ขั้ น สุ ด ท้ า ยแล้ ว ออกสู่ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ อาจน าไปใช้ ท าง
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ
บุญชม ศรีสะอาด (2558, หน้า 13) ได้แบ่ง การดาเนินการออกเป็น 2 ขั้ นตอน คือ การ
พัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบ
นั้น ดาเนินการโดยวิเคราะห์ลาดับในการทาวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องที่
มั ก จะพบในการท าวิท ยานิพนธ์ ฯลฯ แล้ ว น าองค์ ป ระกอบเหล่ า นั้นมาสร้า งรู ป แบบการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตามลาดับขั้นในการทาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ 2 นารูปแบบดังกล่าวไป
ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างและพัฒนารูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การ
สร้างและพัฒนารูปแบบจะต้องได้มาจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ เพื่ออธิบายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้ครอบคลุมและ
ชัดเจน ซึ่งรูปแบบที่ดีควรได้รับการประเมิน ทดสอบความเหมาะสมโดยการใช้การประเมินในลักษณะ
ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบโดย ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพ ของรูปแบบ
ก่อนนาไปใช้จริง เนื่องจากจุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสร้างรูปแบบ คือ การทดสอบหรือตรวจสอบ
รูปแบบที่สร้างขึ้นมาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับการนารูปแบบไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
2.1.6 การประเมินรูปแบบ
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูล
เชิง ประจักษ์การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่ง อาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง คุณลักษณะ
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative)โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลั กษณะ
อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ
แมคมิลแลนด์ และชูมาร์เคอร์ (McMillan & Schumacher, 2010, หน้า 530-531) ได้เสนอ
การประเมินรูปแบบที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 4 ด้านรวมทั้งหมด 30 มาตรฐานย่อย ดังต่อไปนี้
1. ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) เป็นมาตรฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
การปฏิบัติที่กาหนดคุณค่าได้ กาหนดว่าวิธีการที่ใช้ในการประเมินต้องมีความถูกต้อง โดยผู้ให้ ข้อมูล
หรือสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ต้องสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้จริงและมีความคงเส้นคงวา แหล่งผู้ให้
ข้อมูลก็ต้องมีความเชื่อถือโดยใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์
และเสนอผลการประเมินที่ถูกต้อง ไม่ลาเอียง มีความเป็นปรนัย ประกอบด้วย 11 มาตรฐาน ดังนี้
1.1) การระบุวัตถุประสงค์ (Objective Identification) สิ่งที่ต้องการประเมินซึ่งอาจจะเป็นแผนงาน
หรือโครงการนั้น ควรมีการระบุวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้แผนงานและโครงการนั้นมีการบ่งชี้
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อย่างชัดเจน 1.2) การวิเคราะห์บริบท (Context Analysis)บริบทของสิ่งที่ต้องการประเมินจะต้องได้รั บ
การตรวจสอบ ว่ามีรายละเอียดเพียงพอด้วย ทั้งนี้บริบทเหล่านี้อาจจะต้องมีอิทธิพลต่อสิ่งที่ต้องการ
ประเมิน 1.3) การ บรรยายเป้าหมาย วิธีดาเนินการ (Described Purposes and Procedures) เป้าหมาย
และกระบวนการ ของการประเมินควรจะได้รับการบรรยายไว้อย่างชัดเจน อันจะทาให้เกิดความ
สะดวกสบายและความชั ด เจนต่ อ การก ากั บ ติ ด ตาม 1.4) แหล่ ง สารสนเทศที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้
(Defensible Information Sources) แหล่ ง ของข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ควรจะบรรยายด้ ว ย
รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ได้สารสนเทศที่พอเหมาะต่อการประเมิน 1.5) การวัดมีความตรง (Valid
Measurement) กระบวนการในการรวบรวมสารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้ในลักษณะ
ที่ทาให้เกิดความมั่นใจว่าสารสนเทศที่ได้รับมีความตรง โดยสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัด 1.6) การวัด
มีความเที่ยง (Reliable Measurement) ความเที่ยงของสารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้
ในลักษณะที่ทาให้เกิดความมั่นใจว่าสารสนเทศที่ได้รับมีความเชื่อถือได้หรือไม่หรือมีความเที่ยงที่
เพียงพอ 1.7) สารสนเทศที่ เป็นระบบ (Systematic Information) ในการประเมินผลนั้นสารสนเทศที่
ได้รับการรวบรวม ประมวลผล และรายงานจะต้องเป็นสารสนเทศที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
1.8) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information) ข้อมูลเชิงปริมาณที่
ใช้ในการประเมินควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสมเพื่อให้ได้คาตอบจาก
การประเมินที่มี ความน่ า เชื่ อถื อ 1.9) การวิเคราะห์ข้ อมู ล เชิง คุ ณ ภาพ (Analysis of Qualitative
Information) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ใช้ในการประเมินควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ความเหมาะสมเพื่อให้ได้คาตอบจากการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 1.10) การสรุปอย่างสมเหตุสมผล (Justified Conclusions) การสรุปผลจากการประเมิน
ควรจะสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้นาไปใช้สามารถเข้าใจการสรุปผลได้ และ 1.11) รายงานที่ชัดเจนเป็นปรนัย
(Impartial or Objective Reporting) ในการรายงานการประเมิ นควรมีก ารป้อ งกั นมิ ใ ห้ เ กิ ด ความ
เข้าใจผิดหรือเกิดความคลาดเคลื่อน อันเนื่องจากความรู้สึกส่วนตัวหรือความลาเอียงในส่วนใดๆของ
การประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้การรายงานการประเมินได้สะท้ อนถึงข้อค้นพบจากการประเมินด้วยความ
ยุติธรรม
2. ด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) เป็นการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับจริยธรรมและคานึงถึงสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบจากผลการประเมินผล
มาตรฐานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงอย่างเป็นทางการข้อขัดแย้งที่เปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ได้ตาม
สิทธิมนุษยชนและควรรายงานด้วยความยุติธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ 2.1) มี
การกาหนดกฎเกณฑ์การประเมินไว้อย่างเป็นทางกาย(Formal Obligation) 2.2) ในกระบวนการ
ตรวจสอบสามารถดาเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (Conflict of Interest)
2.3) มี การรายงานผลได้ อ ย่ า งเปิ ด เผยตรงไปตรงมา (Full and Flank Disclosure) 2.4) ผลการ
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ตรวจสอบสามารถเปิดเผยให้สาธารณชนทราบได้ (Public’s Right to Know) 2.5) ระบบตรวจสอบ
ออกแบบและดาเนินการตรวจสอบโดยตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคล (Rights of Human Subjects)
2.6) วิธีการตรวจสอบคานึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human Interactions) 2.7) การรายงานผล
การตรวจสอบด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ธรรมและมี ค วามสมบู ร ณ์ ข องผลการประเมิ น ( Balance
Reporting) พร้อมทั้งมีการเสนอแนะจุดเด่น จุดด้อยเพื่อการพัฒนาไว้ และ 2.8) ความรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่าย (Fiscal Responsibility) ผู้ประเมินจะต้องระบุค่าใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากรที่ ใช้ ใน
การประเมิน ซึ่งจะสะท้อนถึงกระบวนการที่ตรวจสอบได้ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบเชิ ง
จริยธรรม
3. ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) การประเมินผลจะต้องเป็นจริง ประหยัด
และมีข้อความที่เหมาะสม สามารถนาไปปฏิบัติไ ด้ ประกอบด้วยการดาเนินงานที่มีการฝึกปฏิบัติ
ความสามารถทางการเมืองและประสิทธิผลด้านต้นทุน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 3.1) มี
วิธีการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Practical Procedure) ในกระบวนการประเมินจะต้องมีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ โดยให้เกิดอุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินการที่
น้อยที่สุด 3.2) มีความเท่า ทัน ต่อ บรรยากาศทางการเมื อง (Political Viability) ควรวางแผนการ
ประเมินและมีการดาเนินการที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องในองค์การ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและป้องกันไม่ให้การประเมินเกิดความลาเอียง ซึ่งจะทาให้ผิดไปจากข้อเป็นจริงหรือ
ท าให้ เ กิ ด การใช้ ผ ลการประเมิ นอย่า งไม่ ถู กต้ อ ง และ 3.3) มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและความคุ้ ม ค่ า (Cost
Effectiveness)การประเมินควรจะมีประสิทธิผลและให้สารสนเทศที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอและคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินผลจะช่วยให้
การปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลได้ข้อมูลตามต้องการ โดยมุ่งเน้นในด้านของผลการประเมินที่ต้องให้
ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผู้ใช้ผลการประเมินต้องการ และการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินการได้ มาตรฐาน ด้านความเป็น ประโยชน์ประกอบด้วย 8 ประการ ดัง นี้ 4.1) การระบุ
ผู้นาไปใช้ (Audience Identification) ในการประเมินผลมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังข้อมูล
จากผู้นาไปใช้โดยตรงกับเรื่องที่จะประเมินและควรระบุให้ชั ดเจนถึง ความต้องการของผู้นาไปใช้
โดยตรงนั้นๆผู้ใช้ผลการประเมินซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการระบุไว้ เพื่อ
สามารถบ่งชี้ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ประเมินได้ประโยชน์ ที่
สมบูรณ์ 4.2) ความเชื่อถือได้ของผู้ประเมินผล (Evaluator Credibility) ผู้ที่ดาเนินการประเมิน ผล
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจ (Trustworthy) และมีศักยภาพที่สามารถ
ดาเนินการประเมินผลได้ เพื่อให้ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้
ความสามารถในการดาเนินการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินบรรลุถึงความน่าเชื่อถือ
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สูงสุดและเป็นที่ยอมรับ 4.3) ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ (Information Scope and Selection)
ควรระบุคาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและควรตอบสนองกับความความต้องการและ
ความสนใจของผู้นาไปใช้ สารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช่วยในการตอบคาถามที่เกี่ยวกับสิ่ง ที่
มุ่งประเมิน โดยสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ที่จะนาผลการประเมินไปใช้ 4.4) การ
ตี ค วามหมายที่ มี คุ ณ ค่ า (Valuation Interpretations) หลั ก การ เหตุ ผ ลและกระบวนการต่ างๆที่
นามาใช้ในการตีความหมายของผลการประเมิน ควรอธิบายอย่างระมัดระวัง เพื่อนาไปสู่คุณค่าของ
การประเมินคือผลที่ได้จากกระบวนการและความมีเหตุผลที่ใช้ การแปลผลที่ได้จากการค้นพบในการ
ประเมินควรจะอธิบายด้วยความระมัดระวังและมีความกระจ่างเพื่อให้การตัดสินคุณค่าเป็นไปอย่าง
ชัดเจน 4.5) ความชัดเจนของการรายงาน (Report Clarity) การประเมินที่แสดงไว้ควรมีการอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน รวมไปถึงบริบทของสิ่งที่ประเมิน วิธีดาเนินการและผลการ
ประเมิน การแสดงถึงสารสนเทศที่จาเป็นจะช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 4.6) ความทันเวลา
ของรายงาน (Report Timeliness) ข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินควรรายงานและแสดงไว้ในรายงาน
การประเมิน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือตามระยะเวลาที่ไ ด้กาหนดไว้ 4.7) การเผยแพร่รายงาน
(Report Dissemination) การประเมินที่ได้ควรจะได้เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันเวลา และ
4.8) ผลกระทบจากการประเมิน (Evaluation Impact) ควรมีการวางแผนด าเนินการและมี ก าร
รายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อจะตอบสนองความต่อเนื่องทางความคิดของผู้ใช้ผลการประเมิน ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเป็นไปได้ที่การประเมินจะถูกนาไปใช้เพิ่มขึ้น
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 10-11) ได้เสนอเกี่ยวกับการทดสอบรูปแบบไว้ 4 ลักษณะ
ดังนี้ 1) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด การประเมินที่พัฒนาโดย The
Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การดาเนินงานของ Stuffle
beamและคณะ ได้นาเสนอหลักการประเมิน เพื่อ เป็น บรรทัด ฐานของกิจ กรรมการตรวจรู ป แบบ
ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 1.1) มาตรฐานความเป็นไปด้วย(Feasibility Standards) เป็น
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการปฏิ บั ติ จ ริ ง 1.2) มาตรฐานด้ า นความเป็ น ประโยชน์ (Utility
Standards) เป็นการประเมินการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 1.3) มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรม
จรรยา และ 1.4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมิน
ความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้ องการอย่างแท้ จริง 2) การทดสอบ
รูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม่สามารถกระทาได้โ ดย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบหรือการดาเนินการทดสอบรูปแบบด้วย
วิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดมากกว่าการได้ตัวเลขและสรุป 3) การ
ทดสอบรูปแบบโดยกการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มักจะใช้กับการพัฒ นารูปแบบ
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โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะ
นารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดทาเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่ า
(Rating Scale) เพื่อนาไปสารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ และ 4) การทดสอบรูปแบบโดยการทดสองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดย
การทดลองใช้ แ บบนี้ ผู้ วิ จั ย จะน ารู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช้ จ ริ ง กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย มี ก าร
ดาเนินการตามกิจกรรมอย่างครบด้วน ผู้วิจัยจะนาข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ
ต่อไป
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินรูปแบบที่มีประสิท ธิภ าพ
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ความถูกต้อง (Accuracy Standard) 2) ด้านความเหมาะสม (Propriety
Standard) 3) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) และ 4) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility
Standards)

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การดาเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม องค์การจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่
กับความสามารถในการบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การชี้นา และการควบคุม ซึ่งในกระบวนการ
เหล่านี้ เราถือว่าปัจจัยด้านคนมีบทบาทสาคัญ ที่สุด ที่จะขับเคลื่อนให้หน้าที่ต่าง ๆ ดาเนินไปตาม
ทิศทางหรือเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะหน้าที่ของการจัดการคนเข้าทางานที่ได้มีการพัฒนาขึ้น
เป็นศาสตร์หนึ่งทางวิชาการที่เรียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใ น
ปัจจุบัน จุดเริ่มต้นสาคัญของการขยายกรอบแนวคิดนี้ ได้ถูกดาเนินการโดยสมาคมเพื่อการบริหารงาน
บุคคลแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Personnel Administration : ASPA ) ได้ลงมติ
เปลี่ ย นชื่ อ สมาคมจากเดิ ม เป็ น “สมาคมเพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ” (Human Resource
Management : HRM) ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าทั้งสองคาจะ
กล่าวถึงกระบวนการปฏิบัติเหมือนกัน และยอมรับว่าบุคลากรในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดก็
ตาม แต่ แ นวความคิ ด ใหม่ ข องการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น มุ ม มองของความ
รับผิดชอบ และการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์ก ารอย่างเห็นได้
ชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดระบบต่างๆ จะไม่จากัดอยู่ในกรอบของหน่วยงานเดียวเท่านั้น แต่จะเป็น
ภารกิจร่วมกันของทั้งองค์การ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบด้านการกาหนดนโยบาย และแผน
กลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารระดับกลางรับผิด ชอบด้านการสรรหาคัดเลื อ ก
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บุคลากร และระดับปฏิบัติการรับผิดชอบในการสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นภาพรวมที่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันบทบาทของทรัพยากรมนุษย์
ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงผู้ใช้แรงงานเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) และทรัพย์สินที่
มีค่าขององค์การ (Organization Assets) ที่มีผลต่อการพัฒนาและสร้างโอกาสความเจริญ เติ บ โต
ก้าวหน้าให้แก่องค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, หน้า 1)
2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ได้มีนักวิชาการต่าง ๆ
ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550, หน้า 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง ผู้บริหารจะต้องไวต่อสถานการณ์ที่จะสามารถนาทรัพยากรที่มีความรู้ความสามารถในสัง คม
เข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กร ผู้บริหารจะต้องสนใจพัฒนาความรู้ความสามารถ ธารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ให้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อองค์กร และมีมาตรการในการอุปการะทรัพยากรมนุษย์เมื่อ
สิ้นวาระการทางานแล้ว ตลอดจนต้องตระหนักถึงมนุษย์คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในโลกไร้พรมแดน
พยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมให้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก าร พร้ อ มทั้ ง สนใจการพั ฒ นาด ารงรั ก ษาให้ ส มาชิ ก
ปฏิบัติงานในองค์การ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน
และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทาให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการทางานด้วยเหตุทุพพล
ภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นงนุช วงษ์สุวรรณ (2552, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง กระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความเต็มใจ
อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลในองค์การเพื่อช่วยให้บุคคลมีประสิทธิผลมากที่สุด และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การและของบุคคลไปพร้อม ๆ กัน
วัตสัน (Watson, 2010, p. 919) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
การใช้ความพยามยาม ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของบุคคลที่ทาให้แก่องค์การบรรลุเป้าหมาย
และสามารถให้องค์การดาเนินการต่อไปได้
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วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์
หมายถึง กระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ และพร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
ยุคปัจจุบันได้ ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กว้าง ครอบคลุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในองค์การและเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพื่อสรรหา
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน การดูแลบารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน
อนิวัช แก้วจานงค์ (2554, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการทางานที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน
การสรรหา การคัดเลือก การจัดวางในตาแหน่ง การดูแล ธารงรักษาและการออกจากตาแหน่งงาน
เพื่อให้องค์การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2554, หน้า 199) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง การบริหารบุคคลโดยมีกระบวนการนั บตั้ง แต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา
คั ด เลื อ กบุ ค คลบรรจุ ต าแหน่ ง การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา การจ่ า ยค่ า ตอบแทน การประเมิ น การ
ปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2556, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา การบารุงรักษาให้สมาชิก ที่
ปฏิบัติงานในองค์การสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อการทุ่มเทการทางานให้กับในองค์การ
และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 5-6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์
หมายถึง การบริหารกิจกรรม เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ด้านบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กร ใช้และพัฒนาบุคคลากรให้เกิดผลตรงตามความ
ต้องการขององค์กรโดยเกิดประสิทธิภาพสูง สุดและธารงรักษาบุคลากรให้ทางานในองค์กรอย่างมี
ความสุข
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์
หมายถึง กระบวนการจัดการบุคคลในองค์การ เพื่อให้ได้ บุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์การ และเพื่อให้
บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้อยู่กับองค์การได้ในระยะยาว
กั ญญามน อิ นหว่ าง และขวั ญ หทั ย ยิ้ มละมั้ ย (2556, หน้ า 3) ได้ กล่ าวว่ า การจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการทา
ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้ง แต่การได้คนมา
ทางานจนถึงคนนั้นออกจากงานไป ซึ่ง สามารถแบ่ง ได้เป็น 3 ระยะที่สาคัญ คือ ระยะการได้มาซึ่ง
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ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (acquisition phase) ระยะการรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ท างานในองค์ ก าร
(retention phase) และระยะการให้ พ้ น จากงาน (termination or separation phase) ซึ่ ง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับ เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกั บการ
จัดการให้ได้คนดีมาทางาน สามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน มีการพัฒนา สนับสนุน และควบคุม
ให้ ค นท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ดู แ ลเรื่ อ งสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของคนงาน ตลอดจน
เตรียมการในรายที่จะเกษียณหรือต้องเลิกจ้าง
เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่ า การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
หมายถึง นโยบาย และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลในการทางานโดยเฉพาะในเรื่องการสรรหา การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล ความปลอดภัยในการทางาน จริยธรรมและ
ความยุติธรรมต่อพนักงาน ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติ ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การจ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือน
แรงจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร การฝึกอบรมและ พัฒนาและความผูกพัน
ต่อองค์การ
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2557, หน้า 848) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หมายถึง นโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลในการทางานขององค์การ ตั้งแต่การหาคนที่
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมให้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก าร การพั ฒ นา บ ารุ ง รั ก ษาให้ เ พิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดีในการทางานและยัง รวมไปถึง การทาให้พนั ก งาน
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหลังออกจากองค์การ
มอนดี้และมอนดี้ (Mondy and Mondy, 2014, p. 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้ประโยชน์ของบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร (2558, หน้ า 18) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษย์
หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ การรักษา และการยุติการ
จ้างบุคลากรขององค์การ จุดมุ่งหมายสาคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายใต้จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิเชียร วิทยอุดม (2558, 9-1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
การจัดการปัจเจกบุคคลในองค์การ ซึ่งสร้างผลงานอันมีคุณค่าต่อระบบการบริหารเพื่อให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การได้
ฐาปนา ฉิ่ น ไพศาล (2559, 8-1) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า การจั ด การทรั พ ยากรมนุษย์
หมายถึง การดึงดูดใจ การพัฒนา และการธารงรักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ หากองค์การใด
ไม่ได้กระทากิจกรรมดังกล่าวก็จะไม่สามารถที่จะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับองค์การ
และสร้างความผูกพันในการทางานได้
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สกล บุญสิน (2560, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
การดาเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กลยุทธ์ในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา จัดการผลการ
ปฏิบัติงาน จัดการค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ สุขภาพและความปลอดภัย และกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อให้
ทรัพยากรมนุษย์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
หมายถึง กระบวนการจัดการบุคคลในองค์การ เพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์การได้ในระยะยาว
สาคร สุขศรีวงศ์ (2560, หน้า 267) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษ ย์
หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์
ที่เพียงพอทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนสามารถดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
โนวและคณะ (Noe et al. 2019, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง นโยบาย การปฏิบัติ และระบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นเพื่อให้ได้
ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด จากพนั ก งานโดยเน้ น นโยบายการปฏิ บั ติ แ ละระบบที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
พนักงาน
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
กระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารดาเนินกิจกรรมที่จาเป็นเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้องค์การมีบุคลากรที่
เพียงพอทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
2.2.2 ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
องค์การจะมีความเจริญ ก้า วหน้ า และเติ บ โตอย่ างยั่ง ยืนได้นั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากรในองค์การ และความรู้ความสามารถของผู้บริหารองค์การ ดังนั้นผู้บริหารองค์การจึงควรให้
ความส าคั ญ กั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ซึ่ ง ได้ มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ
ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้
นาตภา ไทยธวัช (2551, หน้า 95-96) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการ
ท างาน (Human resource management at work) เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
กระท า เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ มีอ ยู่ใ นองค์ ก รสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
สาคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยการบริหารงานขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เพื่อให้ได้คนดีมี
ความสามารถเข้ามาทางาน จัดวางระบบการใช้คนให้เหมาะกับงานในหน่วยงานและสถานที่ได้ทันตาม
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เวลา (Put the right man into the right job in the right place at the right time) จั ด สภาพ
การทางานให้มีความปลอดภัยสะดวกสบายเพื่อรักษาคนดีมีฝีมือไว้ให้ทางานกับองค์กรได้นานที่สุ ด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของพนักงาน โดย
การวางระเบียบปฏิบัติด้านวินัยของพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และสภาพของ
ลักษณะงาน รวมทั้งการฝึกอบรมบ่มนิสัยและพัฒนาจิตใจให้เป็นพนักงานที่มีความสามารถในการ
ทางานและมีความประพฤติอันเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
พยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 5) ได้กล่าวถึงสาระสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไว้ ดังนี้ 1) ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลางในการ
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานใน
องค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมทาให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่ง ขึ้น
2) ช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ จงรักภักดีต่อ
องค์ก ารที่ตนปฏิบัติงาน และ 3) เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแก่สัง คมและประเทศชาติ ถ้าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ
และผู้ปฏิบัติงานทาใน สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ธัญญา ผลอนันต์ (2552, หน้า 16) ได้กล่าวถึงสาระสาคัญของของการบริหารงานบุคคลไว้
ดังนี้ 1) ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองให้มี ความสามารถ
เชิง สมรรถนะให้การปฏิบั ติงานได้อย่างเต็มที่ มีความผาสุกและพึงพอใจในงาน เกิดความก้าวหน้ า
สามารถทางานที่ให้มีผลการดาเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 2) ช่วยพัฒนาองค์การ พนักงานที่มี
คุณภาพก็จะดาเนินตามแผนปฏิบัติการ และตามแนวทางที่ผู้นาได้วางไว้อย่างอย่างมีประสิทธิผล ทา
ให้ เ กิ ด ผลการด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ ในด้ า นการบริ ก าร และการผลิ ต สิ น ค้ า องค์ ก ารก็ ย่ อ มจะ
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและขยายงานออกไปได้ ด้วยดี และ 3) ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์ การซึ่งเป็นหน่วยหนึ่ง ในสังคม ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ย่อม
ส่งผลไปยังสังคมโดยรวม เมื่อพนักงานได้พัฒนาตนจน มีความสามารถหารายได้มาช่วยให้ ครอบครัว
มั่นคงก็ส่งผลไปถึงสังคมเช่นกัน
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า การให้ความสาคัญการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1) การแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่ จากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงบทบาทของบุคลากร ผู้บริหาร และที่
สาคัญบุคลากรไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติงานให้องค์การใดองค์การหนึ่งเท่านั้น หากแต่ว่ามีการ
โยกย้ายไปปฏิบัติงานในที่อื่น ๆ ที่พอใจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ความเป็นอยู่
และที่สาคัญผู้บริหารไม่ได้บริหารงานโดยอาศัยอานาจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ซึ่งแนวคิดใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นทาให้ไม่อาจใช้เงินอย่างเดียวเป็นสิ่งจูงใจได้ แต่จาเป็นต้องอาศัยเรื่องเกียรติยศความมั่นคงใน
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การปฏิบัติงานประกอบด้วย โดยเฉพาะภาวการณ์แข่งขันระหว่างธุรกิจทาให้บ ทบาทหรือความสาคัญ
ของบุคลากรแต่ละคนมีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนมาก
ยิ่ง ขึ้น 2) กฎเกณฑ์และข้อกาหนดของรัฐ จากความเอารัดเอาเปรียบระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
รั ฐ บาลจึ ง ได้ เ ข้ า มาควบคุ ม การด าเนิ น งาน ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ จนการเลิ ก ธุ รกิ จ กฎเกณฑ์ และ
ข้อกาหนดต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นมาทาให้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันถือเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะรัฐเข้ามามีบทบาทในเรื่องสวัสดิการ รายได้ สภาพการ
ปฏิบัติงาน การจ้างแรงงานในวันหยุดและเงินทดแทนต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน เพื่อไม่ให้ผู้บริหาร
เอาเปรียบบุคลาการในองค์การ และเน้นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับความเป็นธรรม
ยิ่งขึ้น 3) ความเติบโตด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันบุคลากรปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักรที่มี
เทคโนโลยี เ ป็ นเครื่องทุ น แรง การปฏิ บั ติ ง านย่อ ยมี ค วามซั บซ้ อนมากขึ้ น องค์ ก ารจ าเป็ นต้ องจัด
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถให้ แ ก่ บุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ง าน มีรายได้เพียงพอ ดารงชีพ มีสวัสดิการ
เกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีความมั่นคงพึงพอใจกับงานที่ปฏิบัติมากที่สุด 4) ความซับซ้อนของ
องค์การ การดาเนินงานปัจจุบันต้องเผชิญกับความซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน
หรือภายนอกองค์การ จาเป็นจะต้องปรับและพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งและรองรับสภาพต่างๆได้ เมื่อ
องค์ ก ารมี ข นานใหญ่ ความต้ อ งการเงิ น ทุ น และบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถย่ อ มมี ม ากขึ้น
โครงสร้างที่ซับซ้อนนี้เองจาเป็นต้องกาหนดให้การดาเนินงานทุกอย่างมีระบบและแนวทางปฏิ บัติ ที่
แน่นอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยอาศัยบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน จึงจะทาให้ไม่เกิดปัญหาตามมา และ 5) การเปลี่ยนบทบาทของ
ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะปรัชญาทางการบริหารได้เปลี่ยนแปลงไป คือจากการบริหารงานที่มุ่งหวังผล
กาไรเพียงอย่างเดียว ยังจะต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพราะ
กิจกรรมขององค์การจะเป็นรูปแบบใดย่อมมีผลมาจากปัจจัยทางสัง คม การเมือง และวัฒนธรรมที่
องค์การกาหนดไว้ เว้นแต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่ได้ทาให้ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตมีอิทธิพล
เหนือผู้บริโภคแต่ฝ่ายเดียวเหมือนแต่ก่อน
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า การจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญกับการบริหารองค์การ ดังต่อไปนี้ 1) ทาให้มีบุคลากรทางานที่เพียงพอ
และต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการ
ทานายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์การ
ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงตลาดแรงงานของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์การมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด จานวน
เท่าใด เมื่อใด ทาให้สามารถวางแผนการรับ คนเข้ า ท างาน การฝึกอบรมและพัฒนา และการหา
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ทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจาเป็น ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีบุคลากรทางานอย่างเพียงพอ ตามความ
จาเป็น และมีบุคลากรที่ทางานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของ
ธุรกิจขององค์การ ส่งผลให้องค์การสามารถดาเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2) ทาให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาทางานในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะนามาสู่
กระบวนการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การ 3) ทาให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นับเป็นบทบาทหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับ
คนที่ทางานในองค์การ ทั้งคนที่รับเข้ามาทางานใหม่และคนที่ทางานอยู่เดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้ทางานได้ทางานเป็น ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทางานได้
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในการบริ ห ารองค์ ก าร 4) ท าให้ มี ก ารบริ ห าร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะทาให้เกิดการ
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูด
และรักษาคนให้คงอยู่กับองค์การมีขวัญและกาลัง ใจในการทางานให้กับองค์การ 5) ทาให้เกิดการ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะมีการวาง
กฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนทางานให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงาน และวัตถุประสงค์
ขององค์การ 6) ทาให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนทางานดี การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการกาหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม
จะส่งผลให้มีการให้รางวัล การเลื่อนตาแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี และการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดีและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ 7) ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทางานด้วยกันและคนทางานกับ
ผู้บริหาร เนื่องจากการจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์จะให้ ความส าคัญ กับ การพัฒนาความสัมพั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่ า งคนท างานด้ ว ยกั น และระหว่ า งคนท างานกั บ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ แรงงานสั ม พั นธ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
บรรยากาศที่ดีในการทางาน และเป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่จะส่ง ผลลบต่อ
องค์การ
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2556, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะช่วยให้
องค์การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากการได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานกับองค์การ
ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและกาลังใจที่ดี เกิดความจงรักภักดีในองค์การและลดความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความสุข อย่างไรก็ดีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี้ 1) ความต้องการ
ขององค์การ โดยมีส่วนทาให้องค์การเติบโตก้าวหน้ามีการทางานที่มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยอาศัย
กลไกวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การ คัดเลือก การบรรลุ การปฐมนิเทศ
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การฝึกอบรม การประเมิน และการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งนี้เพื่อให้ องค์การได้คนที่ดีที่สุดเข้ามาทางาน
และ 2) ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการดารงชีวิต การมีความมั่นคง ความรู้สึก ปลอดภัย การ
ได้รับการยอมรับ และการประสบความสาเร็จโดยใช้กลไก การขึ้นค่าจ้าง การให้ตาแหน่ง การแก้ไข
ปัญหาข้อร้องทุกข์ การจัดกิจกรรมสังคม และการทางานร่วมกันเป็นทีม
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 139) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
ส าคั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารโดยอาศั ย บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในการท างานอย่ า งมี คุ ณ ค่ า เพื่อ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกใน
การทางานที่ดี แ ละท างานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ การเพิ่มผลผลิ ต ในองค์ก ารมาจากการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและการจัดการทรัพยากรทางการบริหารที่ดี
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 30) ได้กล่าวว่า ความสาคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ คือ มีการแข่งขันกันมากขึ้น เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของรัฐ
ความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี พลังของสหภาพแรงงาน องค์การมีความซับซ้อนมากขึ้น บทบาทของ
ฝ่ายบริหารเปลี่ยนไปจากเดิม และความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น
กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 1) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของ
สัง คมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้วประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้า มีความมั่งคั่งและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ
การเมืองและทางสังคม แต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าหรือไม่สามารถนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ประเทศก็พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศ
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจาก
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2557, หน้า 845) ได้กล่าวว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งในองค์การต่าง ๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารองค์การไปสู่ความสาเร็จขององค์การ
นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ สติปัญญาและสามารถพัฒนาศักยภาพ
ได้อย่างไม่มีข้อจากัด และยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง
รวิภา ธรรมโชติ (2558, หน้า 79) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช่วยสร้างความ
เจริญเติบโตให้แก่องค์การ สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง กระตุ้นใน
บุคลากรพร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ
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ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, 8-2) ได้กล่าวว่า แนวคิดที่สาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ก็คือ การที่จะทาให้คนมีความเหมาะสมกับงาน โดยปกติแล้วการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์จะต้อง
พยายามทาให้เกิดความมั่นใจว่างานนั้นมีความเหมาะสมระหว่างพนักงานและงานเฉพาะที่จะทาให้
เกิดความสาเร็จตลอดจนพนักงานกับวัฒนธรรมขององค์การ การว่าจ้างบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมทา
ให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรง ความเหมาะสมระหว่างคนและงานจะทาให้เกิดความรู้ ทักษะความ
ชานาญ ประสบการณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความจาเป็นต่องาน คนที่มีความเหมาะสมต่อ
องค์การจะทาให้เกิดการเพิ่มคุณค่า ความสนใจและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ
กิ จ จา บานชื่ น และกณิ ก นั นต์ บานชื่ น (2559, หน้ า 171) ได้ ก ล่ า วว่ า ในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์คนเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งของการจัดการ เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างขององค์การ
หากไม่มีคนหรือมีคนไม่มีคุณภาพ การจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การย่อมดาเนินไปได้โดยยาก
ยิ่ง การจะได้คนดีมีคุณภาพเข้ามาทางานย่อมขึ้นอยู่กับการัดการงานบุคคลที่ดี
สกล บุ ญ สิ น (2560, หน้ า 7) ได้ ก ล่ า วว่ า การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น งานที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อองค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม องค์การ
ขนาดเล็กอาจไม่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แยกออกมาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนองค์การขนาดใหญ่จะมีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์แยกออกมาอย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์ก ารขนาดใหญ่
หรือขนาดเล็ก องค์การภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน เนื่องจากมนุษย์ซึ่งเป็นบุคลากรที่สามารถผลักดัน
ให้องค์การมีการขับเคลื่อนตลอดเวลา และต้องปรับตนเองให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม
และเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะส่ง เสริมให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติ หน้า ที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาในการทางานเพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
2.2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์สาคัญที่จะช่วยขยายบทบาทหน้าที่ของงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขอบข่ายของการปฏิบัติที่กว้างขึ้น เพื่อครอบคลุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ต าม
ภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์การ ได้มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะไว้ ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550, หน้า 29) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพ ยากร
มนุษย์ไว้ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ทางสัง คม (Social Objective) เพื่อให้เกิดจริยธรรม คุณธรรมและ
ความรับผิดชอบทางสังคมต่อความต้องการและท้าทายของสังคม ในขณะเดียวกันให้เกิดผลกระทบ
ของความต้องการดังกล่าวต่อองค์กรน้อยที่สุด ความล้มเหลวขององค์กรที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมในแนวทางจริยธรรมอาจทาให้เกิดข้อ จากัด เช่น สัง คมอาจจากัดการตัดสินใจ
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เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยกฎหมายที่แสดงถึงอาชญากรรม ความปลอดภัยและส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้องกับสังคม 2) วัตถุประสงค์ทางด้านองค์กร (Organization Objective) เพื่อตระหนักงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงมีอยู่ที่จะทาให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือหรือแนวทางที่จะช่วย
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นต้น หรือกล่าวง่าย ๆ ได้ว่า หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ก็เพื่อรับใช้
ส่วนต่าง ๆ ขององค์กร 3 วัตถุประสงค์ทางด้านหน้าที่ (Functional Objective) เพื่อรักษาไว้ซึ่งการ
ทาประโยชน์ของหน่วยงานในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ทรัพยากรอาจสูญเสียไป
เมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความชานาญมากหรือน้อยกว่ าความต้องการขององค์กรระดั บ
หน่วยงานที่ให้บริการจะต้องเหมาะสมกับองค์กรนั้น และ 4) วัตถุประสงค์ทางด้านบุคคล (Personal
Objective) เพื่อช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย ส่วนบุคคล อย่างน้อยเป้าหมายเหล่านี้สนับสนุนให้แต่
ละคนทาประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ต่อไป วัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของพนักงานต้องบรรลุถ้าพนักงาน
ได้รับการบารุงรักษา ธารงไว้และได้รับการจูง ใจไม่เช่นนั้นการปฏิบัติง านและความพึง พอใจของ
พนักงานอาจลดต่าลง และพนักงานอาจหาทางออกไปจากองค์กร
อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (2551, หน้า 5) ได้กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์
ที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ดังนี้ 1) ตอบสนองความต้องการระดับบุคคล ได้แก่ การรับ
บุคคลเข้าทางาน การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง การให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม การเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่ง 2) ตอบสนองความต้องการระดับองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาบุคคล การคัดเลือก การใช้ประโยชน์จาก
บุคคลการธารงรักษาบุคคล และ 3) ตอบสนองความต้องการระดับสังคม ได้แก่ ภารกิจด้านแรงงาน
สัมพันธ์ เป็นต้น
อิ ว านซี วิ ช (Ivancevich, 2010, pp. 10-11) ได้ ก ล่ า วว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์มี 9 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 2) เพื่อการจ้างงานที่มี
ประสิทธิภาพ 3) เพื่อฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจที่ดีแก่บุคลากร 4) เพื่อสร้างความพึงพอใจและบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของบุคลากร 5) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน 6) เพื่อการสื่อสารนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์สู่บุคลากร 7) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 8) เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
และ 9) เพื่อจัดการด้านเวลา
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 3) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่าการบริหารทรั พยากรมนุ ษย์มีวั ต ถุประสงค์ส าคัญ ที่ จะช่วยขยายบทบาทหน้า ที่ง านด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขอบข่ายของการปฏิบัติที่กว้างขึ้น เพื่อครอบคลุมดูแลการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์การ ดังนี้ 1) เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) เพื่อช่วยให้องค์กรดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่
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กาหนดไว้ 3) เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝ่หาผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับสูง
มาปฏิบัติงาน 4) เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และ 5) เพื่อพัฒนาและธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานในระดับที่พึงปรารถนาขององค์การ
นอกจากนี้ วิลาวรรณ รพีพิศาล ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในภาพรวมยังสามารถที่จะตอบสนองความต้องการในระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1) สนองความต้องการ
ระดับสังคม (Society’s Requirement) โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ ให้บุคลากรทุกคน
มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม มีงานทามีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นผู้นาที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของสังคม 2) สนองความคาดหวัง
ระดับการบริหารขององค์การ (Management’s) ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การมีความ
คาดหวั ง ที่ จ ะได้ บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลท าให้ อ งค์ ก าร
เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องตระหนักภาระหน้าที่
ที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดคนเข้าทางาน โดยดูแลตั้ งแต่ก่อนเข้าปฏิบัติงานระหว่าง
ปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความศรัทธาให้แก่บุคลากรทุกคนที่จะเข้ามา
ร่วมงาน และสร้างความแข็งแก่ง ให้ องค์ การต่อไป และ 3) สนองความต้องการของผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
(Employee’s Need) องค์การจะต้องตระหนักเสมอว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างมุ่ง หวัง ที่
จะมีวิธีการดารงชีวิตที่ดีในสังคม ครอบครัวมีความสุข สังคมยอมรับยกย่อง และมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรละเลยต่อความต้องการพื้นฐานที่บุคลากรทุก
คนควรจะได้รับ เพราะสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์การได้ท้ายที่สุด
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 5) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า ในอดีตการบริหารงานบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่แคบและเฉพาะเจาะจง
โดยจะพิจารณาที่งานประจาของฝ่ายบุคคล โดยที่หน่วยงานด้านบุคลากรจะมีหน้าที่จัดหาและธารง
รั ก ษาให้ บุ ค คลอยู่ ร่ ว มงานกั บ องค์ ก ารเพื่ อ ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ขององค์ ก ารเท่ า นั้ น ปั จ จุ บั น งาน
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับความสาคัญ และขยายขอบเขตการดาเนินงานมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ตอบสนองความต้ อ งการในหลายระดั บ ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) สั ง คม งานทรั พ ยากรมนุษ ย์ ข ององค์ กรมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม ต้องการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสงบ
สุข และพัฒนาสังคมในอนาคต การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์การ นับเป็น
การสร้างงานให้แก่สมาชิกของสังคม งานทรัพยากรมนุษย์ยังต้องส่งเสริมการให้ผลตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม 2) องค์การ งานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เหมาะสม งานทรัพยากรมนุษย์จะมี
หน้าที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์การว่ามีบุคคลที่มีความรู้ทักษะ และความสามารถในระดับและ
ปริมาณที่เหมาะสมร่วมงานอยู่ตลอดเวลา โดยเขาเหล่านั้นจะจงรักภักดีและทุ่มเทความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และ 3) บุคลากร เหตุผลที่ บุคคลต้องท างานเพื่อให้เ ขาและ
ครอบครั ว สามารถด ารงชี วิ ต และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ไ ด้ ใ นสั ง คม การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
วัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการระดับต่าง ๆ ของบุคลากร เริ่มตั้งแต่การรับบุคคลเข้าทางาน
การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม การให้ผลประโยชน์ต อบแทน การฝึกอบรมและ
พัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การวางแผนอาชีพและวางแนวทางสาหรับอนาคต และการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนจะมีส่วนช่วยส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพของบุคคลให้ดีขึ้น
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 6) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่า 1) เพื่อควบคุมกาไรและต้นทุน (profit / cost containment) ในหน่วยงานภาคเอกชน
มักกาหนดวัตถุประสงค์เบื้ องต้นเป็นเรื่องของการสร้ างกาไร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึ ง ต้ อ ง
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการรักษาระดับของกาไรของกิจการ สาหรับหน่วยงานภาครัฐการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรเน้นความสาคัญ ในเรื่องของการควบคุมต้นทุน 2) เพื่อประสิทธิผลของ
องค์ ก าร (organizational effectiveness) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้าง
ประสิทธิผลขององค์การ โดยต้องกาหนดโครงสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสูง รวมทั้งต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในได้ 3) เพื่อการบริการ (service) วัตถุประสงค์สาคัญประการหนึ่งของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนก็คือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการให้บริการแก่สังคมด้วย 4) เพื่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) องค์การธุรกิจมักจะได้รับการ คาดหวัง ว่า เป็น
องค์การที่สามารถปรับ ปรุง คุ ณ ภาพของสัง คมและช่ว ยแก้ปั ญ หาสัง คมได้ ดัง นั้นธุรกิจ ส่วนใหญ่
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ จะกาหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เสมอ ทั้งนี้อาจ
กาหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม การจัดโครงการฝึกอบรมและ พัฒนา
แก่ชุมชน หรือให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานอื่ นเพื่อสังคม เป็นต้น และ 5) เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตการทางาน (quality of work life) โดยทั่วไปแล้วคุณภาพชีวิต การทางานของบุคคล
ย่อมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในสถานที่ทางานแก่พนักงาน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น สร้างความยืดหยุ่น
เกี่ ย วกั บ ชั่ ว โมงท างาน สร้ า งระบบการท างานเป็ น ที ม อย่ า งอิ ส ระ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ง าน (job
enrichment) และสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี เป็นต้น
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 11-12) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มี 5 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อควบคุมกาไรและค่าใช้จ่ายขององค์การ โดยเฉพาะในองค์การเอกชน
มักกาหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นเป็นเรื่องของการสร้างกาไรและผลตอบแทนสูงสุด กิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องตระหนักและให้ ความสาคัญต่อการรักษาระดับของผลตอบแทนขององค์การ
สาหรับหน่วยงานภาครัฐและ รัฐวิสาหกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเน้นความสาคัญในเรื่องของ
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การควบคุมต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภาพในการปฏิบั ติง านของบุค ลากร ซึ่ง จะส่ง ผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพชององค์การ โดยต้องกาหนดโครงสร้างและกิจกรรมหลักทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบ วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ขององค์การ 3) เพื่อ
การบริการที่เป็นเลิศ วัตถุประสงค์สาคัญประการหนึ่งของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ คือ
การบริการที่เป็นเลิศ (Service excellence) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้
สินค้าและการบริการขององค์การจัดหาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้อง
ให้ความสาคัญต่อการให้บริการแก่สังคมด้วย 4) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การต่างทั้งภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนมักจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุง คุณภาพของสัง คมและช่วย
แก้ปัญหาสังคมได้ จะเห็นได้ว่าองค์การต่าง ๆ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะพยายามสร้างโครงการและ
กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมบรรษัทภิบาล (Corporate social responsibility : CSR) เพื่อดาเนิน
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง
ในและนอกเพื่อให้องค์การอยู่ร่วมกับสัง คมได้อย่างมีความสุข และ 5) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการ
ทางาน คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร (Quality of work life) เป็นสิ่งที่สะท้อนความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับชั้นอันเป็นผลจากการให้ความสาคัญ และการเอาใจใส่แก่
บุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดต่อความสาเร็จขององค์การ ด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้ อ มและระบบงานที่ ดี การให้ ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การครองชี พ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย การส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์งานมีความก้าวหน้าในงาน การสร้าง
ความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ การสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานจึงเป็นอีกภารกิจ
สาคัญประการหนึ่งของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจจา บานชื่น และกณิกนันต์ บานชื่น (2559, หน้า 171) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ก็ เพื่อ ให้ได้ คนที่มี ความรู้ค วามสามารถมาปฏิ บั ติง าน และควบคุม ดู แ ลให้
ปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ หากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ดี องค์การจะ
ได้คนไม่ดี ขาดความรู้ความสามารถในการทางาน สร้างปัญหาให้แก่ผู้บริหาร และสร้างปัญหาให้แก่
องค์การเป็นอันมาก
พรชัย เจดามาน, นิตยาพร กินบุญ และไพฑูรย์ พิมดี (2560, หน้า 8-9) ได้กล่าวว่า การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยทั่วไปแล้ว มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้ได้คนที่ดีและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารจั ด การในองค์ ก รต้ อ งการ บุ ค ลากรที่ ดี และมี คุ ณ ธรรม ความรู้ แ ละ
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่า “บุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent
Person)” ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จาเป็นที่จะต้องมีการวางแผน
สรรหา คัดเลือก และตัดสินใจให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้บุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับตาแหน่ง
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หน้าที่ที่จะ ปฏิบัติงาน 2) เพื่อใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพ การได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่องค์กร
ต้องการแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จาเป็นที่จะต้องรู้ว่าบุคลากรนั้น ๆ มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร และมีความสามารถ พิเศษในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่จะ
ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3) เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกคนต้องการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
ภายใน ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จาเป็นที่จะต้อง สร้างบรรยากาศดีให้
เกิดขึ้น เช่น ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติ งานร่วมกัน ทั้ง นี้ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 4) เพื่อพัฒนาและบารุงรักษาบุคลากรที่ดีไว้ในองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จาเป็น
ที่จะต้องมีการพัฒนา การส่งเสริม และการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร ได้ มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและที่ก้าวทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้ง ด้านวิชาการและเทคโนโลยี
ตลอดจนการดู แ ลเอาใจใส่ใ ห้ บุค ลากรในองค์ กรมี คุ ณภาพชีวิ ต ที่ดี ในการปฏิบัติง านและมี ค วาม
จงรักภักดีต่อองค์กร และ 5) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จาเป็นที่จะต้องมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น ทาให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร การให้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม การดูแลใจใส่
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย การมีโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งที่เป็นธรรม เป็นต้น
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั่วไป
มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อควบคุมกาไรและต้นทุน 2) เพื่อประสิทธิผลขององค์การ 3) เพื่อ
การบริการ 4) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า เพื่อจัดหาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของกาลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาเจ้าหน้ าที่ที่มี
ความสามารถให้ ค งอยู่ ใ ห้ น านที่ สุ ด และเพื่ อ สื่ อ สารนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ กั บ
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทราบ
2.2.4 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การที่บุคคลลดความเป็นอิสรเสรีของตนเองมาสัง กัดอยู่ในองค์การ ยอมรับปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนแนวทางประพฤติปฏิบัติตลอดจนปรับตนให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ เป็นสิ่งที่
ต้องเข้าใจ ธรรมชาติ และความรู้สึกนึกคิดของคนว่าคนแต่ละคนต้องการสิ่ง ทดแทนอย่างไร ซึ่งไม่
จาเป็นต้องมีเหตุผล และแรงจูงใจอย่างเดียวกัน แม้จะอยู่บนพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการของ
ตนเองเหมือนกัน การบริหารทรัพยากรบุคคลมีข้อควรคานึงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลต่อ
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บุคคล และบุคคลต่อองค์การ เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้ง ยัง จะต้องทาให้บรรลุ
เป้าหมายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2557, หน้า 7) สาหรับวิวัฒนาการของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ ยุคดั้งเดิม ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ยุค
การบริหารงานตามแนวมนุษยสัมพันธ์ และยุคปัจจุบัน (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2556, หน้า 2-7) ดังนี้
1. ยุคดั้งเดิม การเริ่มต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งได้มีการบันทึกไว้
คือ บันทึกของโมเสส (Moses) ที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิ้ล ว่าได้รับคาแนะนาจากเจโทร (Jethro) ซึ่งเป็น
พ่อตาให้โมเสสสอนให้คนงานรู้จักข้อปฏิบัติและกฎต่าง ๆ ที่เขาต้องปฏิบัติและงานที่เขาต้องทา ทั้งให้
จัดบุคคลที่มีความสามารถมาเป็นผู้ปกครองของบุคคลเหล่านั้ น หลักฐานอีกส่วนหนึ่งมาจากประมวล
กฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี (Codeof Humurabi) ประเทศบาบิโลเนีย เมื่อประมาณ 1,800 ปีก่อน
คริสต์ศักราชได้กาหนดค่าจ้างขั้นต่าให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้ างเป็นผลผลิตต่อแรงงานไม่น้อยกว่ า
จานวนที่กาหนดไว้ สาหรับในประเทศจีนมีความเชื่อว่า ได้มีการใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์มา
เป็นเวลาช้านานก่อนคริสต์ศักราชเช่นเดียวกัน เป็นต้นว่าประมาณ 1,650 ปีก่อนคริสต์ศักราชได้มีการ
กล่าวถึง หลักการแบ่งงานกันทา (division of work) แล้ว ประมาณ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีการ
ใช้การหมุนเวียนของแรงงาน (job rotation) และประมาณ 120 ปีก่อนคริสต์ศักราช จีนได้ใช้ระบบ
การสอบ คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยกาหนดผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนเรียง ตามลาดับลงมา ส่วนในประเทศกรีก ประมาณ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช โสเครตีสได้วาง
หลักเกี่ยวกับการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และหลักการปกครองบังคับบัญชาโดยเน้นว่า ผู้บริหารที่ดี
นั้นต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับความสามารถในการทางาน รู้จักวิธีทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีกาลังใจ
ในการทางาน และมี ความเชื่อถือศรัทธา นอกจากนั้นโสเครติสยัง ได้วางหลักเกี่ยวกับการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดและการให้บาเหน็จรางวัลแก่ผู้ทาดีด้วย และการเปลี่ยนแปลงการใช้แรงงานได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามระบบสังคม โดยในยุคแรก ๆ การใช้แรงงานเป็นไปในลักษณะของการใช้แรงงาน
ในครอบครัว ต่อมายุคสังคมทาส ผู้ใช้แรงงาน คือ ทาส การบริหารงานเป็นไปในลักษณะนายกับทาส
โดยมีการบังคับและการบังคับบัญชาให้ทาสทางานตามที่นายต้องการ เมื่อสังคมมีความเจริญขึ้น ก็เกิด
เป็นสังคมช่างผีมือ (handy-crafts) มีระบบช่างฝีมือที่มีความชานาญเฉพาะด้านเกิดขึ้น เช่น ช่างโลหะ
ช่างแกะสลัก ช่างรองเท้า เป็นต้น ระบบนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง
แท้จริง เพราะเริ่มมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามา เป็นผู้ฝึกงาน การฝึกอบรม การพัฒนาช่างฝีมือ ตลอดจน
การจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ระบบนี้ไ ด้มีการพัฒนามากขึ้นเมื่อมีการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเป็นการทางานในระบบโรงงาน (factor system) ซึ่งเกิดความต้องการคนงาน
ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ มากมาย และมีการต่อรองเรื่องค่าจ้าง เงื่อนไขการจ้างงานและ
สภาพการทางาน ทั้งฝ่ายจัดการก็มีการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานขึ้น ทาให้ เกิด
วิชาการบริหารงานหรือการจัดการ (management) ในสังคมอุตสาหกรรม และการบริหารทรัพยากร

44
มนุ ษ ย์ ก็ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช าการจั ด การ อย่ า งไรก็ ต ามการจั ด การในยุ ค แรกมุ่ ง เน้ น แต่
ผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการหรือนายทุน และมักจะละเลยผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน (วิชัย
โถสุวรรณจินดา, 2556, หน้า 2-3)
2. ยุคการจัดการแบบวิท ยาศาสตร์ เริ่มขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1800 ถึง ต้นทศวรรษที่
1900 บุคคลที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่ สุด คือ เฟรดเดอริค ดับเบิ้ลยู เทย์เลอร์ (Frederick W.
Taylor) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการศึกษาค้นคว้าแบบวิทยาศาสตร์ ในปลายทศวรรษที่
1870 เทย์เลอร์ (Taylor) ได้ทางานอยู่ในโรงงานถลุงเหล็กกล้า เขาเชื่อว่าเทคนิคต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์
ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น การทดลอง การกาหนดและทดสอบสมมติฐาน การเสนอทฤษฎีอันมีพื้นฐาน
จากงานวิจัย สามารถนาไปใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการทางานได้ เทย์เลอร์
(Taylor) ได้เขียนหนังสือชื่อ Scientific Management ในปี ค.ศ. 1911 เขามีแนวคิดว่าการบริหารงาน
แบบวิทยาศาสตร์ จะครอบคลุมถึงการออกแบบงานที่เป็นระบบ โดยเริ่มจากการสังเกต จดบันทึก แยก
ประเภทของกิจกรรมตามที่ปฏิบัติจริง เพื่อช่วยให้การทางานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ เทย์เลอร์
(Taylor) เสนอแนวคิดว่าการคัดเลือกจะมุ่งแสวงหาคนงานที่มีทักษะและคุณสมบัติที่จาเป็นต่ อการ
ปฏิบัติงานเป็นระบบ ส่วนการฝึกอบรม และการพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์จะช่วยให้พนักงานเรียนรู้
วิธีการทางานแบบใหม่แทนวิธีแบบเดิม ๆ นอกจากนี้เทย์เลอร์ (Taylor) ยังเชื่อว่าเป็นวิธีจูงใจคนทางาน
ได้ดีที่สุดเพราะคนงานชอบเงินและได้เงินมากขึ้น โดยเสนอว่าคนงานควรได้รับค่าจ้างตามจานวน
ชิ้นงานที่ทาได้ (Piecemeal rate) ขณะเดียวกันนายจ้างจะได้ผลผลิตมากขึ้น (พนา ดุลยพัชร์, 2556,
หน้า 6) ในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เทย์เลอร์ (Taylor) เสนอไว้ว่า 1) ให้เลือกคนดีหรือคนที่
เหมาะสมกับงานที่สุดมาปฏิบัติงาน 2) จัดการฝึกอบรมและสอนแนะก่อนให้ทางาน 3) ให้ผล ตอบแทนที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับการปฏิบัติงาน (รวิภา ธรรมโชติ, 2558, หน้า 77)
นอกจากนี้ยังมีนักพฤติกรรมศาสตร์ร่วมสมัยกับ เทย์เลอร์ (Taylor) คือ แฟรงค์และลิเลียน
กิลเบร็ท (Frank and LilianGibreth) ได้ศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติ ง าน (time
and motion study) โดยแฟรงค์ได้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้านร่างกายของคนงานโดยศึกษาการ
เคลื่อนไหวที่มี ประสิทธิภาพซึ่งนับเป็นจุดบุกเบิกของวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ส่วนลิเลียนได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นผู้เขียนหนัง สือเกี่ ยวกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา (พนา ดุลยพัชร์, 2556 หน้า 7) โดย
สรุ ป ความเคลื่ อ นไหวแบบวิท ยาศาสตร์ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ร ะดั บ ผู้ บ ริหาร
จนกระทั่งถึงรายละเอียดในการทางานของระดับปฏิบัติการ (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 6)
3. ยุคการบริหารงานตามแนวมนุษ ยสัมพันธ์ แนวคิดของความเคลื่ อนไหวด้ านมนุ ษ ย
สัมพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นพฤติกรรมกลุ่มและความรู้สึกของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อผลผลิตของการ
ทางานและขวัญกาลังใจของกลุ่ม นับว่าเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
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มาก (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 8) ผู้นาสาคัญคือ เอลตัน เมโย (Elton Mayo) นักสังคมวิทยา
ทางานอยู่ฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เอลตัน เมโย (Elton Mayo) และคณะ
ได้ร่วมกันศึกษาการปฏิบัติงานของคนงานบริษัท Western Electric Company ในปี ค.ศ.1924 ที่
เมือง Hawthorne มลรัฐ Illinois ที่เรียกว่า Hawthorne experience ซึ่งผลการทดลองสรุปได้ดังนี้
1) ทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ได้เช่นเดียวกับทรัพยากรอื่นเพราะมนุษย์มีชีวิต ขวัญและกาลังใจ
จึง เป็นเรื่องสาคัญ ในการท างาน 2) ผลผลิตของคนไม่ไ ด้ ขึ้นอยู่ กับ สภาพทางกายภาพ (physical
capacity) แต่ขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม (social capacity) 3) รางวัลทางจิตใจมีผลกระตุ้นต่อการ
ทางานยิ่งกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ 4) การแบ่ง แยกการทางานตามความชานาญเฉพาะด้าน และการ
จัดระบบการจัดการที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานเสมอไป 5) คนงาน
ที่ทางานเป็นกลุ่มจะมีความรู้สึกร่วมกัน และจะมีการสนองตอบต่อการจัดการ ระเบียบข้อบังคับ และ
เรื่องใด ๆ ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสมอ (รวิภา ธรรมโชติ, 2558, หน้า 77) โดยสรุปนักวิจัย
ได้ เ ริ่ ม มององค์ ก ารด้ า นอุ ต สาหกรรมในฐานะที่ เ ป็ น ระบบทางสั ง คม และมี ก ารยอมรั บ ว่ า การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ข องพนัก งานรวมถึ ง อิ ท ธิพ ลของกลุ่ ม มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ ง านมากกว่า การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมของการจูงใจให้ทางานด้วยเงิน การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่คัดค้าน
ความคิดของเทย์เลอร์ (Taylor) และยังมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยในระยะต่อมา
จึงได้มุ่งเน้นพฤติกรรมการทางานกลุ่มทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน (จิตติมา
อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 8)
4. ยุคปัจจุบัน ในยุคนี้ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีแผนใหม่ (modern
organization theory) เป็นยุคที่มุ่ง ที่จะขจัด ช่องโหว่แ ละข้อโต้แ ย้ง ระหว่างการบริ หารทรัพ ยากร
มนุษย์ตามแนววิทยาศาสตร์ที่มุ่งในเรื่องหน้าที่การงาน และผลผลิตเป็นสาคัญ การศึกษาตามแนว
ทฤษฎีแผนใหม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและผลของการศึกษาแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดความก้าวหน้าในสาขาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ที่สาคัญได้แก่
การปฏิบัติงานตามลักษณะเฉพาะ (specialization) ซึ่งทาให้เกิดผลดีในด้านการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จนทาให้มีระบบการจาแนกตาแหน่งงานตามความรู้
ความสามารถ นอกจากนี้ ยั ง เน้ นการพัฒ นาฝึ ก อบรมบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถเท่ า ทั น กั บการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการมองบุคลากรในลักษณะที่
ต้องใช้การบังคับบัญชาและจูงใจโดยใช้เงิน ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบ และรู้จัก
การปฏิบัติงานเป็นทีม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความพยายามของนักวิชาการทั้งหลายที่ได้ พยายาม
แสวงหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทาให้การใช้และการธารงรักษาบุคลากรให้เกิดคุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, หน้า 17) โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 1970-1990 และจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นักปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้บูรณาการองค์
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ความรู้ใหม่จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) ทฤษฎีเชิงระบบ แนวคิดนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างทุกระบบย่อย
ของระบบใหญ่ทั้งระบบ ช่วยให้ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ในองค์การ ตั วอย่างเช่น ถ้าบริษัทรับ
พนักงานใหม่ที่มีทักษะและความรู้สูงกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม สิ่งที่ต้องดาเนินการคือ จะต้องมี
โปรแกรมการฝึ ก อบรมเพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของพนั ก งานกลุ่ ม เดิ ม ให้ ดี ขึ้ น
ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลความก้าวหน้าทางอาชีพ ให้กับพนักงานที่จ้างใหม่ เพื่อช่วยให้
พนักงานทั้งสองกลุ่มบรรลุเป้าหมายในการทางาน 2) การออกแบบระบบเทคนิคและสังคม เป็นการ
ออกแบบองค์การและงานที่มุ่งให้ความสาคัญของทั้งทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และ
มนุษยสัมพันธ์ในการทางานควบคู่กันไป เพื่อปรับปรุงผลผลิต คุณภาพการผลิต แรงจูงใจ และความ
พึง พอใจในการทางานของพนักงาน ขณะที่การบริหารแนววิทยาศาสตร์มุ่งเน้นระบบเทคนิค ส่ วน
ความ เคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์มุ่ง เน้นระบบสัง คม แต่ระบบเทคนิคสัง คมมุ่ง การออกแบบที่
ผสมผสานของทั้ง สองระบบ ความสนใจในการประยุก ต์แนวคิ ดนี้ไ ปใช้ จึง นาไปสู่การปรั บปรุ ง ใน
กระบวนการผลิต และความเข้าใจในการออกแบบงาน 3) พฤติกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ นระบบ ซึ่ ง ช่ ว งก่ อให้ เ กิ ดแนวคิ ด ในทางปฏิบั ติ ที่ ส าคั ญ หลายด้ า นโดยเฉพาะด้าน
จิตวิทยาองค์การ/อุตสาหกรรม จะพบว่าการศึกษาพลวัตของภาวะผู้นา พฤติกรรมกลุ่ม และแรงจูงใจ
มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ส่วนหนึ่งของจิตวิทยาองค์การ/อุตสาหกรรม ได้พัฒนา
มาจากความเคลื่อนไหวด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมในสมัยแรกและความเคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์)
(จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 11) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในการออกกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิและปรับปรุงโอกาสการจ้างงานที่เ ท่ าเทีย มกัน (Equal Employment Opportunity : EEO)
และการควบคุมสภาพการทางาน ซึ่งกฎหมายเหล่านี้นับว่ามีผลต่อการดาเนินงานขององค์การธุรกิจ
เป็นอย่างยิ่ง และมีผลให้สภาพแรงงานเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นใน
สหรัฐอเมริกานั้นได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ต่อการดาเนินงานในภาคราชการและภาคเอกชนหลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นยังได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากที่ว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์การ ส่งผลการเปลี่ยนแปลงจากคาว่า การบริหารงานบุคคล มาเป็น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สกล บุญสิน, 2560, หน้า 15)
สาหรับวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยมี
วิวัฒนาการมาจากระบบเจ้าขุนมูลนาย ขอบเขตการบริหารงานยังไม่สลับซับซ้อน การบริหารงาน
บุคคลยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ระบบงานบุคคลมักใช้ระบบอุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการแบ่ง ส่วนราชการไปตามลักษณะงานเฉพาะ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เริ่มเป็นระบบมากขึ้น และในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีการติดต่อกับ
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อารยประเทศ มีการตั้งกระทรวงต่าง ๆ และแยกข้าราชการทหารออกจากพลเรือนโดยเด็ดขาด มีการ
เริ่มใช้ระบบคุณธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และอเมริกันและยุโรปได้ถูกนาเข้ามาใช้ การบริหาร
แบบอเมริกันได้เข้ามามีบทบาทและมี อิทธิพลมาก ซึ่ง ในปัจจุบันนี้ไ ด้ให้ความสาคัญ กับระบบการ
บริหารงานแบบญี่ปุ่นมากขึ้น (กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย, 2556, หน้า 7-8)
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ 1) ยุคดั้งเดิม คือ
สมัยเริ่มต้น 2) ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนกระทั่งถึงรายละเอียดในการทางานของระดับปฏิบัติการ 3) ยุคการบริหารงานตามแนวมนุษย
สัมพันธ์ ปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นวิธีการ
ทางานที่ดีอย่างเดียวไมส่ามารถประสบความสาเร็จได้ถ้าขาดความร่วมมือของผู้ร่วมงาน เป็นการการ
บริหารงานต้องอาศัยหลักจิตวิทยา เพื่อศึกษาให้รู้ถึงจิตใจคนและการกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการทางาน และ 4) ยุคปัจจุบัน วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นความต้องการกว้างขวางหลายด้าน
โดยไม่มุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการบริหารงานบุคคลเท่านั้น หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ต้อง
เป็นระบบเปิดไม่ใช่ระบบปิด บทบาทของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความหลากหลายมากขึ้น และ
ต้องมีการนาเทคนิคการบริหารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.2.5 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
องค์การในปัจจุบันต่างต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งผล
ให้องค์การไม่สามารถย่าอยู่กับที่ได้เฉกเช่นที่เป็นมา องค์การจึงต่างต้องพยายามค้นหาแหล่งที่มาซึ่ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยสาคัญ หนึ่ง ที่หลากหลายองค์การต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามี
ความสาคัญยิ่งคือ “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” ภายในองค์การ เพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในปั จจั ย
การผลิตแล้ว ยังเป็นกลจักรสาคัญที่จะทาให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้
เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่ใช้แล้วไม่หมดหรือหายไปไหน แต่กลับทวีความชานาญ ความ
เชี่ยวชาญ และมีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ในปัจจุบันมีการแย่ง
ตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากองค์การต่าง ๆ ให้เห็นอยู่เสมอ (เจษฎา นกน้อย, 2554, หน้า 1)
เมททิ ส และแจ็ ค สั น (Mathis and Jackson, 2008, p. 2) ได้ ก ล่ า วให้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การจัดบุคคลเข้าทางาน (staffing)
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (job analysis) การสรรหา (recruitment) การคัดเลือก (selection) 2)
การบริ ห ารไหวพริ บ (talent management) ประกอบด้ ว ย การน าบุ ค ลากรเข้ า สู่ ห น่ ว ยงาน
(orientation) การฝึกงานและพัฒนา (training and developing) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

48
(performance management) 3) การให้รางวัล (total reward) ประกอบด้วย การให้สิ่งตอบแทน
(compensation) การให้เงินพิเศษ (incentives) การให้สวัสดิการ (benefits) 4) การบริหารความ
เสี่ยงและการปกป้องรักษาพนักงาน (risk management and worker protection) ประกอบด้วย
สุขภาพและการรักษาสุขภาพ (health and wellness) การรักษาความปลอดภัย (safety) ความรู้สึก
มั่นคงในงาน (security) การวางแผนห้องกันภัยพิบัติหรือสิ่งที่ค้นพบใหม่ (disaster and recovery
planning) 5) พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (employee and labor relations) ประกอบด้วย สิทธิ
ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งาน (employee right and privacy) นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์
(human resource policies) สหภาพแรงงานและการบริหารความสัมพันธ์ (union management
relations) 6) การวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (strategic human resource
planning) 7) การให้โอกาสในงานอย่างเท่าเทียม (equal employment opportunity)
เบอร์นาดี น (Bernadine, 2009, pp. 9-10) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่ามีหน้าที่จะต้องดาเนินการ 5 ประการ ดังนี้ 1) การจัดรูปแบบองค์การ (organization design)
คือการจัดระเบียบงานภายในองค์การ โดยมีพื้นฐานที่ทุกคนมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีและงานที่
จะต้องปฏิบัติภายใต้บริบทของ ภารกิจเป้าหมายขององค์การ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ซึ่งมี
กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การวางแผนงานบุคคล การวิเคราะห์งาน การจัดโครงสร้างองค์การ การออกแบบ
การสร้างทีม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน รวมทั้งการลดขนาด
ขององค์การ โดยพิจารณาว่าภารกิจใดที่องค์การเห็นว่าไม่สาคัญ ก็ไ ม่ควรทา มีการจ้างงานบุคคล
ภายนอกองค์การในภารกิจที่ไม่สาคัญ และมีการปรับปรุงโครงสร้าง 2) การจัดหาบุคคลเข้าท างาน
(staffing) คือ การจัดหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีจานวนตามความต้องการขององค์การ เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้าทางานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์การ กิจกรรมที่สาคัญได้แก่ การสรรหา
บุคคล การให้ความเป็นธรรมในคุณสมบัติของผู้สมัคร การเลื่อนตาแหน่ง และการโยกย้าย การช่วย
จัดหางานให้แก่พนักงานที่พ้นสภาพการจ้าง และการเลือกบุคลากร 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(performance management and appraisal) คือ การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น
รายบุคคล แผนก หรือระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงานขององค์การ การบริหารการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวัดที่ผลผลิต ความพึงพอใจ
ของลูกค้า และการประเมินผลแบบ 360 องศา 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (employee training and
organizational development) คื อ การบริ ห ารเพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ การช่ ว ยเหลื อ และการให้
คาแนะนาแก่พนักงาน การฝึกอบรม ตลอดจนการฝึกอบรมที่มุ่งลดอคติจากความแตกต่างของบุคคล
และ 5) รางวัลและสิทธิประโยชน์ (reward systems, benefits and compliance) คือ รูปแบบและ
วิธีการในการให้รางวัลและสวัสดิการที่องค์การสามารถให้แก่พนักงานได้ค่าตอบแทนทั้ง โดยตรงและ
โดยอ้อม การได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การรักษาพยาบาล การมีวันลาเพื่อตนเอง และเพื่อ
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ครอบครัว การลาพักผ่อน เงินบานาญ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมาย แรงงาน
และการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010, p. 5) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย ความเท่าเทียมในการจ้างงาน
การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก แรงจูง ใจ การ
ปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนา แรงงาน
สัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทางานและสุขภาพ
วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2554, หน้า 215) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่า กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหา การคัดเลือ ก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจ่ายค่า ตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์ ซึ่งในแต่ละกระบวนการนั้นจะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์ที่กล่าวไป ควรมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับลักษณะขององค์การ
นั้น ๆ ด้วย
เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 2) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ ามี
หน้าที่จะต้องดาเนินการ 5 ประการ ดังนี้ 1) การวางแผน (planning) คือ การกาหนดเป้าหมายและ
มาตรฐาน การพัฒนา กฎกติกา และการดาเนินการ การพัฒนาแผนงานและการคาดการณ์โดยการ
พยากรณ์หรือการจัดทาโครงการเพื่อให้เกิดผลในอนาคต 2) การจัดงาน (organizing) คือ การกาหนด
รายละเอียดของงาน การสร้างแผนก การกาหนดอานาจหน้าที่ ช่องทางในการบังคับบัญชาและการ
สื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มย่อย 3) การจัดคนเข้าทางาน (staffing) คือ การคัดเลือกบุคคล
ที่ควรจะว่าจ้าง การสรรหาลูกจ้างโดยการคัดเลือก การกาหนดมาตรฐาน คุณสมบัติของพนักงาน การ
จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน 4)
การนา (leading) คือ การชักจูงแนะนาให้คนทางาน การให้ขวัญกาลังใจ และการให้แรงจูงใจ 5) การ
ควบคุม (controlling) คือ การกาหนดมาตรฐานในการทางาน มาตรฐานด้านคุณภาพ หรือระดับของการ
กระทาการตรวจสอบผลของงานเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และการแก้ไขงานตามที่จาเป็น
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 140) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่ามีหน้าที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การจัดคนเข้าทางาน การ
ออกแบบงาน การพั ฒ นาฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การจ่ า ย
ค่าตอบแทนประโยชน์เกื้อกูล และแรงงานสัมพันธ์
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 20-22) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า
ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การบริการค่าตอบแทน การ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี้นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้ามวัฒนธรรม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 20-22) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่าภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 6 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา
และการคัดเลือก (human resource planning, recruitment and selection) องค์การจาเป็นต้อง
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตรงตามเวลาที่ต้องการ เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ การได้มาซึ่ง บุคลากรดัง กล่าวจะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรมนี้ 2) การ
พั ฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ (human resource development) การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ช่ วยให้
บุคคล กลุ่ม และองค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จาเป็นเพราะว่า
บุคคล งาน และองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับ ปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถสู้กับคู่แข่งได้ กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้นตั้งแต่บุคคลเริ่มเข้า
ทางาน จะดาเนินต่อไปตลอดจนกระทั่งออกจากงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขนาดใหญ่อาจ
เรียกว่าโปรแกรมการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
3) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล (compensation and benefits) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
จะจัดหารางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามผลงานที่ได้ปฏิบัติ ค่าตอบแทนใน
ที่นี้กาหนดทั้งในรูปตัวเงิน เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้าง และยังรวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ
ซึ่งให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมมิใช่เกิดเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยตรง แต่เป็นการ
ให้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในการดารงชีวิต สร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 4) ความปลอดภัยและสุขภาพ (safety and health)
ความปลอดภัยเป็นการป้องกันพนักงานจากอันตรายต่าง ๆ ที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ว่า
จะเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยก็ตาม ซึ่งอาจจะจัดเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มีความปลอดภัย
ในชีวิต สาหรับสุขภาพนั้น หมายถึง สภาพที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ องค์การ
จาเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมด้านการทางานที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี มีความสุข
พอใจในการทางาน ช่วยให้องค์การได้รับประโยชน์เต็มที่ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้โปรแกรมด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพจะต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและต้องให้สอดคล้องกับ กฎหมาย
แรงงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 5) พนักงานสัมพันธ์และ
แรงงานสัมพันธ์ (employee and labor relation) พนักงานสัมพันธ์เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน อย่างไรก็ตามความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น
และเพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง ระหว่างพนักงานกับนายจ้างจาเป็นจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม

51
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แรงงานสั มพันธ์ หมายถึง การติดต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อให้
การใช้แรงงานเป็นไปโดยเหมาะสมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่ละฝ่ายในเรื่องเกี่ยวกับ แรงงานและการจ้าง
แรงงาน เช่น การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางาน วันหยุด การใช้แรงงาน
ทั่วไป และสวั สดิการเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น และ 6) การวิจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์ (human resource research) งานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญ เพิ่มขึ้น เพราะ
ผลการวิจัยมีคุณค่าในการสร้างสรรค์ช่วยพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ ท าให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้า ทางวิ ชาการ ขอบข่ า ยของการวิจั ย จะสั มพัน ธ์กับ ภารกิจ หลั ก ทั้ ง 5
ประการ ที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ (Human Resource Information System : HRIS) และระบบเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารใน
องค์ ก ารประกอบด้ ว ย ทั้ ง งานวิ จั ย และระบบ HRIS จะเป็ น ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ให้ ผู้ บ ริ ห ารงานด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์นาไปประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารด้านนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13-14) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) งานหาทรัพยากรมนุษย์คือ หน้าที่ของการจัดหาบุคลากร (Procurement)
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่องค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้
สาเร็จลุล่วงลงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดหาพนักงานให้ได้ตาม
ต้องการ จะต้องอาศัยการออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์งาน (Job analysis) การวางแผน
กาลังคน (Manpower Plan) การสรรหาและคั ดเลือก (Recruitment and Selection) 2) งานใช้
ทรัพยากรของมนุษย์ คือ หน้าที่ของการใช้บุคลากร (Directing) เพื่อให้พนักงานที่มีอยู่ได้มีโอกาสใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หมู่
คณะและขององค์กร ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุค คลได้ป ฏิบัติหน้า ที่ด้วยความรับผิ ดชอบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และทาให้ทุกคนเต็มใจที่จะทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อความสาเร็จขององค์กร
การใช้คนให้ทางานตามที่ต้องการโดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง (Placement)
การปฐมนิเทศ (Orientation) และการทดลองงาน (Probation) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การ
สร้างทีมงาน (Teamwork Building) การประเมินผลการปฏิ บั ติงาน (Performance Appraisal) การ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 3) งานดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่
ทานุบารุงรักษาพนักงานที่มีอยู่ในมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยทั้งหลาย
มาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วย แนะนาให้รู้จัก ป้องกันและหลีกเลี่ยงให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
ตลอดจนยาเสพติดให้โทษอุบัติภัย อบายมุขและภัยที่จะบั่นทอนชีวิตของพนักงาน เพื่อให้มีชีวิตที่ยืน
ยาวและมีความสุ สามารถทางานอยู่ไ ด้จนครบเกษียณอายุง าน ซึ่งจะต้องอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ใน
กระบวนการบารุงรักษาพนักงาน ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบ (Promotion) การจ่ายค่าจ้าง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation) การส่ง เสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย
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(Health care and Safety) การควบคุมด้านวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and Punishment)
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ชูชัย สมิทธิไกร (2558, หน้ า 8-10) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ า
ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่าง ๆ โดยทั่วไปมักประกอบด้วยภารกิจที่สาคัญ
5 ประการ ดังนี้ 1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ภารกิจสาคัญประการแรกของการจัดการ
บุคลากร คือการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตาแหน่งงานและองค์การ การ
สรรหาบุคลากรคือกระบวนการของการค้นหาและจูงใจบุคคลซึ่งมีความสามารถให้เข้ามาสมัครงานกับ
องค์การ 2) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบขององค์การเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการทางานที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีความงอกงามเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 3) การกระตุ้นจูงใจบุคลากร คือ การจูงใจบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นทุ่มเท
พลังใจให้แก่การทางาน เป็นสิ่งสาคัญมากต่อความสาเร็จขององค์การ 4) การบารุงรักษาบุคลากร คือ
การดาเนินการต่าง ๆ เพื่อทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน โดยมีการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน การส่งเสริมสุขภาพและการจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่ดี และ
5) การยุติการจ้างงาน หมายถึง การยุติความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับพนักงานเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
เช่น การเกษียณอายุ การลาออก หรือการยกเลิกสัญญาจ้างงาน เป็นต้น
วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 9-2) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
เหมาะสมเพื่อ บรรจุ ต้องดาเนินการตามขั้น ตอน 4 ขั้นตอน ดัง นี้ การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จตุ ร งค์ ศรี ว งษ์ ว รรณะ (2558, หน้ า 15– 16) ได้ สั ง เคราะห์ ก ระบวนการการบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องกริ ฟ ฟิ น ลอยด์ วอล์ ค เกอร์ แ ละวิ ล เลี่ ย ม (Griffiths, Lloyd, wolker and
Wliiiams, 1999), สโตน (Stone, 2006) และอาร์ ม สตรอง (Armstrong, 2006) โดยจ าแน ก
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยแยกตามขั้นตอนที่
ได้กล่าวอ้างถึง ดังนี้ 1) การได้มาซึ่งบุคลากร (Acquisition) จะเป็นกระบวนการที่องค์การกระทาขึ้น
เพื่อดึงดูดและชักจูงแรงงานจากทั้งภายในและภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานกับองค์การ โดยมีกิจกรรม
ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญคือ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์เนื้องาน
ของงานในตาแหน่งต่าง ๆ กัน เช่น การกาหนดคุณสมบัติของงาน (Job specific) การวิเคราะห์งาน (Job
analysis) การวางแผนและนโยบาย (HR planning) การสรรหา (Recruitment) การคั ด เลื อ ก
(Selection) เป็นต้น2) การพัฒนาบุคลากร (Development) หลังจากที่บุคลากรปฏิบัติงานในองค์การ
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว องค์การก็จาเป็นต้องมีการตรวจสอบดูว่าบุคลากรนั้น ๆ ยังมีการปฏิบัติงานที่
ดีอยู่หรือไม่ ซึ่งองค์การจาเป็น ต้องมีก ารส ารวจหรือการประเมินถึง ประสิ ทธิภ าพในการท างาน

53
พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ โดยผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากเสร็จสิ้นอาจ
เป็นการเพิ่มเงินเดือน การเลื่อนขั้น หรือแม้แต่การเลิกจ้าง เป็นต้ น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้มีการ
ประเมินหรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรแล้ว องค์การก็จาเป็นต้องทาการ
พัฒนาบุคลากรนั้น ๆ ในมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยองค์การจาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทั้ง
ด้านความรู้ คุณลักษณะ ทักษะ และความสามารถในด้านอื่น ๆ (KSAOs : Knowledge } attributes,
skills and other abilities) โดยกิจกรรมที่นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการนี้ เช่น ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการทางาน การฝึกอบรม การพัฒนาองค์การและการวางแผนและให้คาปรึกษาหน้าที่
การงาน 3) การให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากร (Reward and motivation) แน่นอนว่า
หลั ง จากที่ อ งค์ ก ารได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบั ติง านแล้ ว ก็คงไม่มีองค์การใดอยากจะจ้ าง
บุคลากรแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ยิ่งถ้าบุคลากรนั้นมีคุ ณ ภาพในการปฏิบั ติง านแล้ว ด้วย ดัง นั้นองค์การ
จาเป็นต้องธารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนของการแสดงออกขององค์การที่มี
ต่อบุคลากรในทุกระดับชั้น ถึง การปฏิบัติอันเป็นธรรมที่องค์การมีให้แก่บุคลากร โดยอาจจะมีการ
นาเอาทฤษฎีด้านแรงจูงใจมาใช้ด้วย โดยมีกิจกรรมที่นามาประยุกต์ใช้ เช่น การบริหารค่าจ้างและ
เงินเดือน การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ นโยบายทางด้านสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
บุ ค ลากร และ 4) การดู แ ลรั ก ษาบุ ค ลากรทั้ ง ตอนอยู่ ใ นองค์ ก ารและออกจากองค์ ก ารแล้ ว
(Maintenance and departure) องค์ ก ารจ าเป็น ต้อ งให้ค วามส าคั ญ กับ การปรั บเปลี่ ยนทางด้าน
อาชีพการงานของบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการลาออก ไล่ ออก โดนเลิกจ้าง เกษียณ เป็นต้น
โดยกิจกรรมที่นามาประยุกต์ใช้ เช่น การเกษียณ การเลิกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น
เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559, หน้า 13-14) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจหลักของ
งานบริหารทรัพยากรบุคคลว่าโดยทั่วไปแล้วอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร ซึ่งอาจมีวิธีดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของธุรกิจ ประเภทของ
อุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและปรัชญาการดาเนินงานของผู้บริหารองค์กรด้วย ภารกิจสาคัญของ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1) ภารกิจวางแผนและสรรหาทรัพยากรบุ คคล ได้แก่
การจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่องค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้สาเร็จลุล่วงไปตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดหา
บุคลากรให้ได้ตามที่ต้องการและรองรับยุทธศาสตร์การดาเนินงานขององค์ก รที่กาหนดไว้นั้น จะต้อง
อาศัยกระบวนการออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การสรรหาและคัดเลือก เป็นต้น
2) ภารกิจบริหารการใช้งานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การใช้ประโยชน์และบริหารทรัพยากร
บุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถนาทักษะ ความรู้และความสามารถของตนมาปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่าง
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์สู ง สุ ด ทั้ ง ต่ อตั ว บุค ลากรเอง ที ม งานและองค์ กร ตลอดจน
ควบคุมดูแลให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และทาให้ทุกคนเต็มใจที่
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จะทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจเพื่ อความสาเร็จขององค์กร การใช้บุคลากรให้ทางานตามที่ต้องการนั้น
จะต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุ การมอบหมายแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การทดลองงาน
การสร้างแรงจูงใจ การสรุปและประเมินผล กระบวนการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ การฝึกอบรมและ
พัฒนา ตลอดจนการบริหารเส้นทางอาชีพ 3) ภารกิจธารงรักษาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การทานุ
บารุงรักษาบุคลากรขององค์กรให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็ง แรงสมบูรณ์ มีกาลัง ใจในการ
ทางาน ไม่มีโรคภัยทั้งหลายมาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วย การแนะนาให้รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงให้
รอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความสุข สามารถทางานอยู่ในจนครบ
เกษียณอายุงาน ซึ่งจะต้อง อาศัยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การพิจารณาความดี ความชอบหรือผลงาน
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัย การบริหารการสื่อสารและพนักงานสัมพันธ์
ฐาปนา ฉิ่ น ไพศาล (2559, หน้ า 8-2) ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ด้ ว ยกั น 3 ประการ ดั ง นี้ 1) การดึ ง ดู ด แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์โดยจะต้องมีการสรรหาและการคัดเลือก 2) การพัฒนาคุณภาพแรงงาน เป็นการ
พัฒนาคุณภาพแรงงานกระทาโดยการปฐมนิเทศพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา และกระบวนการ
ดาเนินงาน สรุปผลการปฏิงาน และ 3) การธารงรักษาแรงงานที่คุณภาพไว้ โดยการพัฒนาอาชีพ การ
สร้างความสมดุลในชีวิตการทางาน การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ การเหนี่ยวรั้งและ
การหมุนเวียน และการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์
มอนดี้ และมาร์ทอคชิโอ (Mondy and Martocchio, 2016, p. 25) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การจัดคนเข้าทางาน (staffing) การบริห าร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (performance management) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human
resource development) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล (compensation) พนักงานสัมพันธ์
และแรงงานสั ม พั นธ์ (employee and labor relation) ความปลอดภั ยและสุ ขภาพ (safety and
health)
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 62) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
เป็นงานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางให้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้า
มาปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเกิดความเติบโต กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้ ว ย การออกแบบงาน (job design) การวิ เ คราะห์ ง าน (job analysis) การวางแผน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (planning) การสรรหา (recruitment) การคั ด เลื อ ก (selection) การบรรจุ
(placement) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development) การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (performance appraisal) รวมถึ ง ค่ า ตอบแทน (compensation) สุ ข ภาพและความ
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ปลอดภัย (safety and grievance) วินัยและการร้องทุกข์ (disciplinary and grievance) แรงงาน
สัมพันธ์ (labor relation) การบริหารอาชีพ (career management)
สมเด็จพระวันรัต, (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561) เจ้าอาวาสวัด บวรนิเวศราชวรวิหาร
กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้กล่าว
ว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้น
เกี่ยวเนื่องจากการปัญหาการขาดแคลนผู้เรียนเนื่องจากไม่มีผู้เรียนความสาคั ญ ของการเรียนพระ
ปริยัติธรรมและการขาดประสานงานระหว่างโรงเรียนพระปริยั ติธรรมในเขตพื้น ที่ เดี ยวกัน ทั้ง นี้
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 1) การสร้างหลักประกันบุคลากร 2) บุคลากรต้องมีความเพียงพอกับ
งาน 3) อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านปริยัติธรรมให้กับบุคลากร 4) การปลูกฝังความใฝ่รู้ด้าน
ปริยัติธรรมให้แก่บุคลากร 5) การบริหารด้วยธรรมภิบาล และ 6) การคัดเลือกบุคลากร
พระพรหมวชิรญาณ, (สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2561) เจ้าอาวาสวัดยานนาวากรรมการมหา
เถรสมาคม ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะให้มีความสมบูรณ์ที่แท้จริงได้นั้น ควรศึกษาและ
น ารู ป แบบค าสั่ ง สอนของพระพุท ธเจ้ า มาเป็ น ฐานความคิ ด และปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยส่ ง เสริ ม ให้
ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีและด้านปฏิ บัติ เพื่อให้มีความเจริญ เติบโต
ทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาฝึกฝนอบรมให้ไ ปสู่ความเป็นผู้มีความรู้คู่
คุณธรรมมีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่ง องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 1) มีการผลักดันให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 2) การกาหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน 3) การกาหนดเป้าหมายหรือวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของโรงเรียน 4) การสร้างความร่วมมือและสรุป ประเมินผลในการปฏิบัติง าน และ 5) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ธรรมาภิบาล
พระราชวรมุ นี , (สั ม ภาษณ์ , 1 กรกฎาคม 2561) ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวั ด สั ง เวชวิ ศ ยาราม
กรรมการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษาประสบปัญหาจากการขาด
งบประมาณ ที่ไม่เพียงพอจากภาครัฐ ซึ่งสามารถแก้ปัญ หาด้วยความสามารถของผู้บริหาร และได้
กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย1) การมีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 2) สรุปผล
การปฏิบัติงาน และ 3) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การมีวิจารณญาณ คิดงานอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้สื่ออย่างรู้ทัน มีทักษะวิชาชีพ มีความเข้าใจความแตกต่าง และเปิดกว้างรับเทคโนโลยี
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สิทธา มูลหงษ์, (สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2561) ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรและการบริหารของผู้บริหารควรใช้หลัก 3 H คือ 1) head
2) hand 3) heard กล่าวคือ ผู้บริหารต้องมีวิธีคิดวิเคราะห์ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และมี
จิตใจโอบอ้อมอารีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 1) การพัฒนา
และการอบรม 2) การวิเคราะห์และวางแผนงาน 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4) ค่าตอบแทน และ
5) คัดเลือกบุคลากร
ขวัญชีวา วรรณพินทุ, (สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2561) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนในการ
จั ด การศึ ก ษาทั้ ง ระบบโดยยึ ด หลั ก เป้ า หมายคุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารงานตามระบบ
การศึกษาในขณะนั้น และกล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึ กษา ประกอบไปด้วย 1) การมีผู้นามี วิสัย ทั ศน์ 2) มีการ
วางแผนงานบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนในภาพรวมของโรงเรียน 3) การสร้างสภาพแวดล้อมของ
บุคลากร 4) การสร้างความผูกผัน และบริหารงานด้วยความโปร่ง ใส 5) การวิเคราะห์ภาระงานของ
บุคลากร 6) การจัดการความรู้ (การสรรหา) และ 7) การฝึกอบรมบุคลากร
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 5) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์และออกแบบงาน 2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3) การสรรหา 4) การคัดเลือก 5) การฝึกอบรมและการพัฒนา 6) ผลค่าตอบแทน 7) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และ 8) แรงงานสัมพันธ์
จากการศึกษากระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการและนักการ
ศาสนาจานวน 22 รูป/คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ นากระบวนการของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของนักวิชาการดังที่กล่าวมาข้างต้น และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับบริบทของการศึกษา
ในครั้งนี้ที่เน้นยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จในการบริหารงาน
ผู้วิจัยได้พิจารณาโดยแยกการวิเคราะห์และออกแบบงาน ออกจากกัน ซึ่งจะได้กระบวนการของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ออกเป็นร่างองค์ประกอบได้ 11 ร่างองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน
2) การออกแบบงาน 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การฝึกอบรม
และพัฒนา 7) ค่าตอบแทน 8) กระบวนการดาเนินงาน 9) แรงงานสัมพันธ์ 10) มีการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) และ 11) สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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2.2.6 องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญ กล่าวคือช่วยให้พนักงานในองค์การได้
ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ มีความผาสุกและพึงพอใจในการทางาน เกิดความก้าวหน้า สามารถทางานที่ให้ผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแนวทางที่ผู้นาระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ทาให้เกิดผลงานที่
เป็นเลิศทั้งทางด้านการบริการและการผลิตสินค้า องค์การย่อมมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง
และขยายงานออกไปได้ด้วยดี (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2560 หน้า 63) สาหรับองค์ประกอบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้
1. การวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการที่มีระบบถึงกิจกรรมที่ต้องการกระทาในแต่ละงาน เป็น
การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานแต่ละงานว่ามีหน้าที่ ภารกิจ และกิจกรรมอะไรบ้าง เมื่อ
วิเคราะห์งานเสร็จแล้วจะจัดทารายงานสรุป เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้ไปจัดทาคาพรรณนาลักษณะงาน
และข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มี
นักวิชาการให้ทัศนะไว้ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 1-4) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์
งาน คือ กระบวนการรวบรวมวิเคราะห์ลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการคาดหวังจากงานเพื่อ
นาเสนอเนื้อหาสาระของงานอย่างถูกต้องและชัดเจน โดยทั่วไปการวิเคราะห์งานจะพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ
คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) คุณลักษณะของงานในเชิง การประสานสัมพัน ธ์
(Social Characteristics) และเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่องาน (Work Context) โดยในแต่
ละเรื่องแบ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics)
ในการวิเคราะห์คุณลักษณะงานของเนื้องานนั้นจะวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ ดัง นี้ 1.1) อานาจในการ
ทางานด้วยตนเอง เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด
เช่น การวางแผนการทางานของตนเอง หรือการเปิดโอกาสให้คิดและตัดสินใจในงาน หรือเปิดโอกาส
ให้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ ฯลฯ 1.2) ความหลากหลายของงาน เป็นการ
วิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวมีความหลากหลายในเนื้องานมากน้อยเพียงใด 1.3) ความสาคัญของงาน
เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิต หรืองานในตาแหน่งอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด
เช่น ผลการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อชีวิต หรืองานของผู้อื่นหรือไม่ 1.4) ความเป็นเอกลักษณ์หรือ
ความสมบูรณ์ของงาน:เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์เป็นเอกลักษณ์มากน้อยเพียงใด 1.5) ผลสะท้อนของงาน เป็นการวิเคราะห์
ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวสามารถจัดหาข้อมูลหรือผลย้อนกลับได้อย่างไร เพียงนาพัฒนาปรับปรุงงาน
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หรือทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ผลของงานที่ปฏิบัตินั้นสามารถให้ข้อมู ลได้โ ดยตรงถึ ง
ประสิทธิภาพของการทางานในเชิงคุณภาพหรือปริมาณได้หรือไม่ ฯลฯ 1.6) คุณลักษณะทางความรู้
เป็นการวิเคราะห์ตาแหน่งงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ความจาเป็นในการนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาประกอบใช้ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 1.7) ความซับซ้อน
ของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือความยากมากน้อยเพียงใด เช่น
งานต้องประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ มากน้อยเพียงใดระหว่างการทางาน ฯลฯ 1.8) การแก้ปัญหา
เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวต้องใช้ความคิด หรือความสามารถในการแก้ไ ขปัญ หาที่มี
ความเป็นลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดอย่างต่อเนื่องมากน้อย
เพียงใด เช่น การปฏิบัติงานของท่านมีความจาเป็นต้องแก้ปัญหาที่ไ ม่มีคาตอบที่ถูกต้องแน่ชัดอยู่
หรือไม่ ฯลฯ 2) คุณลักษณะของงานในเชิง การประสานสัมพันธ์ (Social Characteristics) ในการ
วิเคราะห์คุณลักษณะงานในเชิ งการประสานสัมพันธ์นั้น จะวิเ คราะห์ ในมิติ ต่ าง ๆ ดัง นี้ 2.1) แรง
สนับสนุนจากสังคม เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวต้องได้รับคาแนะนาหรือความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องเปิดโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับคนอื่น ๆ ระหว่างการ
ทางานหรือไม่ ฯลฯ 2.2) กระบวนการทางานหรือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงาน
ดังกล่าวต้องพึ่งพาอาศัยกับงานในตาแหน่งอื่น ๆ หรือได้รับการพึ่งพาจากตาแหน่งอื่น ๆ มากน้อย
เพียงใด นอกจากนั้นยังเป็นการวิเคราะห์ว่างานมีผลกระทบต่องานอื่น ๆ อย่างไร 2.3) ปฏิสัมพันธ์
ภายนอกองค์กร:เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งดังกล่าวต้องปฏิสัมพันธ์และติดต่อกับบุคคลภายนอก
องค์กรมากน้อยเพียงใด เช่น การทางานของท่านจาเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากกับบุคคลภายนอก
องค์กร ฯลฯ 2.4) ความคิดเห็นจากผู้อื่น เป็นการวิเคราะห์ว่าตาแหน่งงานดังกล่าวต้องต้อนรับหรือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เช่น การต้องได้รับความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกั บ
ผลงานจากผู้บังคับบัญชา ฯลฯ 3) ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่องาน (Work Context) เป็นการ
วิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 3.1) ความเหมาะสมต่อสรีระ เป็นการวิเคราะห์ว่าการออกแบบงาน
เน้นให้ผู้ปฏิบัติสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย และใช้ท่าทางที่ถูกต้องในการทางานในหน้าที่รับผิดชอบ
เช่น การจัดตาแหน่งที่นั่งระหว่างปฏิบัติงานมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นที่กว้างขวาง มีเก้าอี้
นั่งสบาย หรือการวางท่าทางที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 3.2) ความต้องการเชิงกายภาพ เป็น
การวิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติมีความจาเป็นต้องทากิจกรรมหรือต้องใช้ความพยายามเชิงกายภาพมาก
น้อยเพียงใด โดยมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแรง ความทนทานของร่างกายเช่น การทางานจาเป็นต้องใช้
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมาก ฯลฯ 3.3) สภาพการทางาน เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ในการทางานว่ามีอันตราย เสียงรบกวน ระดับอุณหภูมิ หรือความสะอาดในที่ทางานมากน้อยเพียงใด
เช่น สถานที่ทางานปลอดเสียงดังรบกวน และสถานที่ทางานไม่มีอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
โดยพิจารณาจากสารเคมี ฝุ่นควัน ฯลฯ
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วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 48) ได้ ก ล่ า วว่ า การวิ เ คราะห์ง าน เป็ น กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานจะสาเร็จลุล่วงได้นั้น จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และความชานาญอย่ างไร ตลอดจนคุณ สมบั ติ อื่น ๆ ที่จาเป็น ซึ่ง ผลที่ไ ด้จากการ
วิเคราะห์งานจะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทาคาพรรณนาลักษณะงาน กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งงาน ออกแบบงาน วางแผนกาลังบุคลากร สรรหาคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร เป็นต้น ในส่วนของเอกสารกาหนดรายละเอียดของงานนั้น (Job Description) จัดทา
ขึ้นด้วยประสงค์ที่จะบ่งบอกหรือแสดงให้เห็นว่างานในตาแหน่งนั้น ๆ ต้องทาอะไรบ้าง มี ความสาคัญ
ต่อองค์การอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือตาแหน่งงานอื่น ๆ อย่างไร สาหรับ เอกสาร
กาหนดคุณสมบัติเฉพาะของงานก็เช่นกัน (Job Specifications) เป็นเอกสารที่ได้รวบรวมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์งาน โดยระบุให้ทราบว่างานในแต่ละตาแหน่งนั้นต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึง
ประสบการณ์อะไรบ้างที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดงานได้มากที่สุด
คาสสิโอ (Cascio, 2012, pp. 108-110) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการ
วิ เ คราะห์ ง านไว้ 14 ประการ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ ช่ ว ยในการออกแบบและจั ด ท าโครงสร้ า งองค์ ก าร
(organization structure and design) การวิเคราะห์งานจะช่วยให้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างงาน
แต่ ล ะงาน ความรั บ ผิ ด ชอบของงานแต่ ล ะระดั บ ได้ อย่ า งชั ด เจน ท าให้ ก ารออกแบบและการจัด
โครงสร้างองค์การมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้มีการเลื่อนตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ปัญ หา การก้าวก่ายหรือการคาบเกี่ยวงานระหว่ างกัน 2) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ (human resource planning) การวิเคราะห์งานนับเป็นพื้นฐานของการพยากรณ์ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากข้ อมู ล ของการวิ เ คราะห์ ง านสามารถนาไปใช้ ใ นการวางแผนในทั้ ง กิ จ กรรมการ
ฝึกอบรม การโยกย้ายและการเลื่อนตาแหน่ง ซึ่งมีความสัมพั นธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์ ก าร 3) เพื่ อ ช่ ว ยในการประเมิ น ค่ า งานและการบริ ห ารค่ า ตอบแทน (job evaluation and
compensation) ในกระบวนการของการประเมินค่างานและการตัดสินใจกาหนดค่าตอบแทนให้แก่
งานต่างๆ ภายในองค์การ จาเป็นต้องอาศัยคาพรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของ
งานของตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 4) เพื่อประโยชน์ในการสรรหา (recruitment)
ในการสรรหาบุคคลขององค์การ จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ง าน โดยเฉพาะการระบุ
คุณสมบัติเฉพาะของงาน 5) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่ง ตั้ง (placement) ข้อมูลที่ไ ด้จากการ
วิเคราะห์งานจะช่วยให้การตัดสินใจคัดเลือกบุคคลถูกต้อง คือสามารถเลือกคนให้เหมาะกับงานที่
ต้องการบรรจุ 6) เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและการพัฒนา (orientation training and
development) การจัดโปรแกรมฝึกอบรมในแต่ละครั้งองค์การจะต้องเสียค่า ใช้จ่ายไม่มากก็น้อย
การปรับปรุงคาพรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงานให้ทันสมัยและตรงกับ
ความเป็นจริงจะช่วยให้การค้นหาความจาเป็นในการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ และสามารถแน่ใจได้ว่า
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การฝึ ก อบรมที่ จั ด ขั้ น แต่ ล ะครั้ ง สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นทั น ที 7) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (performance appraisal) ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งกระทาโดยผู้บัง คับบัญชาโดยตรงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลงานของ
พนักงานสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารหลายประการ เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การ
โยกย้าย การปลดออก และการพิจารณาค่าตอบแทน และยัง ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังพนักงาน
เพื่อให้เขาได้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 8) เพื่อช่วยในการวางแผนสายอาชีพ (career
path planning) การที่ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในองค์ ก ารมี ค วามเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ข องตน
ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานตามลาดับชั้นของสายการบังคับบัญ ชาอย่างชัดเจน จะช่วยให้การ
พัฒนาบุคคลให้เติบโตไปตามสายอาชีพมีความเป็นไปได้มากขึ้น 9) เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน
สัมพันธ์ (labour relations) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้การเจรจาต่อรองในปัญหาการ
จ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือฝ่ายบริหารกับสหภาพแรงงานเป็นไปอย่างมีระบบ ให้สามารถ
ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย 10) เพื่อช่วยในการออกแบบวิศวกรรมและการปรับปรุง วิธีก าร
ทางาน (engineering design and methods improvement) ข้อมูลจากการวิเคราะห์ง านจะช่วย
ให้วิศวกรมีความเข้ าใจบทบาทและความสามารถของพนักงานในแต่ ละต าแหน่ง ทาให้สามารถ
ออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการทางานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพนักงานได้
11) เพื่อประโยชน์ในการออกแบบงาน (job design) การออกแบบงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรร
และการจัดระเบียบกิจกรรม ตลอดจนภารกิจต่างๆ และนามารวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า งาน ข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยในการปรับปรุงออกแบบงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 12) เพื่อสร้างความ
ปลอดภั ย ในการท างาน (safety) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ง าน จะท าให้ ท ราบถึ ง เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการทางาน สภาพการทางานต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง ความร้อน ฝุ่นละออง
ข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาวางแผนจัดระบบความปลอดภัยในการทางานได้ 13) เพื่อประโยชน์ในการ
แนะนาอาชีพ (vocational guidance) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้นักแนะแนวสามารถ
ให้คาแนะนา คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสายอาชีพของพนักงานเหมาะสมยิ่งขึ้น และ 14) เพื่อช่วยใน
การจัดกลุ่มงาน (job classification systems) การจัดกลุ่มงาน หมายถึง การจัดระเบียบของงาน
และแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดหมู่ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของงาน ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจาก
คาพรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน การจัดกลุ่มงานมีประโยชน์ในการ
คัดเลือก การฝึกอบรม และการจัดระบบค่าจ้างเงินเดือนเป็นอย่างมาก
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 26-27) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การ
วิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งถูกนามาใช้ในการศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อที่จะได้สารสนเทศของงานนั้น เพียงพอต่อการที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ในการทากิจกรรมอื่นในอนาคต โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์งานจะถูกจัดทาอยู่ ใน
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หลายลักษณะ เพื่อที่จะนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยสารสนเทศของงานที่สาคัญมี ดังนี้
1) เอกสารพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ถูกเขียนขึ้นโดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอานาจ
หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ขอบเขตของงาน และกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนเหตุ ผ ลและ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น ปกติเอกสารพรรณนางานจะมีลักษณะแตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์การ แต่โดยทั่วไปแล้วเอกสารพรรณนาลักษณะงานจะประกอบด้วย
ข้อความที่สาคัญ คือ ตาแหน่งงาน (Job Title) หน้าที่ (Functions) ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม (Environmental Conditions)
2) เอกสารระบุข้อกาหนดของงาน (Job Specification) จะระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติของผู้
ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น โดยเอกสารระบุข้อกาหนดของงานจะเป็นข้อมูลสาคัญ ที่ใช้ เ ป็น
แนวทางในการสรรหาบคุลากรที่เหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่งขององค์การ โดยทั่วไป
แล้ ว เอกสารระบุ ข้ อ ก าหนดของงานจะมี ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ คื อ การศึ ก ษา ( Education)
ประสบการณ์ (Experience) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ความชานาญ (Skill)
คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical) ความพร้อมทางจิตใจ (Psychological Readiness) 3) มาตรฐานการ
ทางาน (Job Standard) เป็นการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ง านมาใช้เป็นเกณฑ์ สาหรับกาหนด
แนวทางในการทางานแต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่ได้ กาหนดไว้ มาตรฐานการทางานจะเป็นข้อมูล
เป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรและองค์การ โดยบุคลากรจะทราบถึงความต้องการขององค์การที่มีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน ในขณะที่องค์การจะมีแนวทางให้สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติ จึง ไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนในการทางานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสอดคล้องกัน
และมีประสิทธิภาพ 4) การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
งานมาใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์และหาความสาคัญของแต่ละคน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินค่า
งานจะทาให้องค์การสามารถจัดทาระบบการจ่ายค่ าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่บุคลากรได้
โดยการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล กั บ ทั้ งภายในองค์ ก ารและเปรีย บเที ย บกั บ ตลาดแรงงานทั่ ว ไป การ
วิเคราะห์งานเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และหน้าที่อื่นของ
องค์การ จะเห็นว่าการวิเคราะห์งานเป็นเสมื อนแหล่งต้นทางของข้อมูลที่จะนาไปใช้ในหัวข้ออื่น เช่น
การสรรหาและการคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน และการฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์งานที่จะต้องทาการวิเคราะห์งานด้วยความรอบคอบและถูกหลักการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่งานอื่นอย่างเต็มที่
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 55,58) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการ
แยกองค์ประกอบของงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานและตาแหน่งงานทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็น
ระบบ ทั้งรายละเอียดลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สาหรับ
งานเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
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ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก รต่ อ ไป ซึ่ ง กระบวนการวิ เ คราะห์ ง านประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมที่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ ก่อนเริ่ มการวิเคราะห์งานจะต้องกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการวิเคราะห์งาน โดยนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานอย่างละเอียด เช่น ผังองค์กร ผังการทางาน คุณลักษณะของ
ตาแหน่งงาน ขั้นตอนการปฏิ บั ติงาน และรายละเอีย ดคาบรรยายลั กษณะงาน หลัง จากก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานแล้ว จะต้องมีการสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค์แก่ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทาการวิเคราะห์งานทุกคนอย่างชัดเจน 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์งาน เป็นการ
กาหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด การเลือกวิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้
การวิเคราะห์งานมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่จะทาการเก็บรวบรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน
ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน พฤติกรรมของบุคคล มาตรฐานการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมงาน
ข้อกาหนดของบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทางาน 3) การจัดทา
คาบรรยายลักษณะงาน ผู้ทาการวิเคราะห์งานจะต้องนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาเรียบเรียงขึ้น
เป็นคาบรรยายลักษณะงานขั้นตอนที่เป็นผลที่ได้มาจากการวิเคราะห์งานที่เฉพาะเจาะจงลงไปที่ตัว
งาน สรุปเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งงานเพื่อจะทาให้งานนั้น ๆ โดยต้องคานึงถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพของงานควบคู่ ไ ปด้ ว ย และ 4) จั ด ท าคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น การจั ด ท า
รายละเอียดของคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานนั้น ๆ
โดยอาศัยข้อมูลจากคาบรรยายลักษณะงาน ข้อมูลของคุณสมบัติของ ผู้ปฏิบัติงานจะมีรายละเอียด
ของความชานาญ ลักษณะท่าทาง ตลอดจนคุณสมบัติพื้นฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อที่จะทางานนั้น ๆ ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, pp. 107-110) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการดาเนินการวิเคราะห์
งานมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตัดสินใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลบาง
อย่ า งเช่ น การสั มภาษณ์ พ นักงานเป็ นสิ่ ง ที่ ดี ส าหรับ การเขี ย นรายละเอี ย ดงาน เทคนิ ค อื่ น ๆ เช่ น
แบบสอบถามการวิเคราะห์ตาแหน่งที่เราอธิบายในภายหลังให้คะแนนที่เป็นตัวเลขสาหรับแต่ละงาน
เหล่านี้สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบงานเพื่อการชดเชย 2) การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ล
พื้นฐาน เช่น แผนภูมิจัดระเบียบ แผนภูมิงาน และรายละเอียดของงาน โดยแผนภูมิองค์กรแสดงให้
เห็นถึงการแบ่งงานในระดับองค์กรและตาแหน่งที่เหมาะกับองค์ กรโดยรวม แผนภูมิควรแสดงชื่อของ
แต่ละตาแหน่งและโดยการเชื่อมต่อสายผู้รายงานไปยังใครและกับใครที่งานทาหน้าที่ติดต่อกัน 3) การ
เลือกตาแหน่งที่เป็นตัวแทน ไม่ว่าผู้จัดการจะตัดสินใจออกแบบงานผ่านการวิเคราะห์แรงงาน การ
ออกแบบใหม่หรือการออกแบบงานใหม่หรือไม่เขาต้องเลือกตาแหน่งที่จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์งาน
ตัวอย่างเช่น โดยปกติจะไม่จาเป็นต้องวิเคราะห์งานของคน 200 คน ประกอบ เมื่อตัวอย่างของงาน
10 งาน ที่จะทา 4) การวิเคราะห์งานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการทางาน สภาพ
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การทางาน และบุคลิกภาพและความสามารถในการปฏิบั ติงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยสรุป
การวิเคราะห์งานเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมทักทาย อธิบายสั้น ๆ ขั้นตอนการวิเคราะห์งานและบทบาทของ
ผู้เข้าร่วมในกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการสัมภาษณ์พนักงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการ
สรุปงานขั้นพื้นฐาน ระบุตาแหน่งงานในวงกว้ างของความรับผิดชอบเช่นการเรียกร้องให้ลู กค้าที่มี
ศักยภาพและระบุหน้าที่ /งานภายในแต่ ละพื้นที่โ ต้ตอบกับพนักงาน 5) การตรวจสอบข้อมู ล การ
วิเคราะห์งานกับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานและกับผู้บัง คับบัญชาทันทีหรือไม่ ซึ่ง จะช่วยยืนยันได้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ ถูกต้ องและครบถ้วนและช่วยให้ไ ด้รับการยอมรั บ และ 6) การพัฒนา
รายละเอียดของงานและรายละเอียดงาน รายละเอียดของงานอธิบายถึงกิจกรรมและความรับผิดชอบ
ของงานตลอดจนคุณลักษณะที่สาคัญ เช่นสภาพการทางาน ข้อกาหนดในการทางานสรุปลักษณะ
บุคคลลักษณะลักษณะทักษะและพื้นหลังที่จาเป็นสาหรับการทางาน
กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน คือ การศึกษาค้นคว้า
หารายละเอียดของตาแหน่งงานที่ออกแบบไว้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจน
คุณสมบัติเช่นไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สกล บุญสิน (2560, หน้า 85-86) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการใน
การกาหนดคุณลักษณะของงาน และการกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้ โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์งาน 6 ขั้นตอน
คือ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ง าน 2) การระบุขอบเขตของงาน 3) กาหนดตัวผู้
วิเคราะห์งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทาการวิเคราะห์ 5) เลือกวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 6) การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ซึ่งในการรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์
งานนั้นสามารถใช้แบบสอบถามเพราะสะดวกและประหยัด สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่าง
ชัดเจน หรืออาจใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการใช้หลายวิธีร่วมกันแบบผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งผู้
วิเคราะห์งานจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น มีความตื่นตัว มีความรู้และประสบการณ์ มีความรู้
ด้านการวิจัย รู้เนื้องานขององค์การ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ให้ผลออกมาอย่างถูกต้องและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการสรรหา คัดเลือก และอื่น ๆ ได้
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 43) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การวิเคราะห์งาน หรื อการวิเคราะห์
ตาแหน่งงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวซึ่ง เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติแ ละความ
รับผิดชอบของงานชิ้นหนึ่ง ๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดทาคาพรรณนาลักษณะงาน และการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน ในการวิเคราะห์งานต้อง
จัดทาอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งอาจกาหนดเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์งาน 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 3) การเตรียมการในการวิเคราะห์งาน 4) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งาน 5) เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงาน และ 6) การพัฒนาคา
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พรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ง าน สามารถจั ด เก็ บ ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น 1) การสั ม ภาษณ์ 2) การสั ง เกต 3) การใช้
แบบสอบถาม 4) การใช้บันทึกประจาวัน 5) การทดลองปฏิบัติงาน 6) การสารวจข้อมูลภูมิหลัง เป็น
ต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละวิธีต่างมีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานอาจใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลหลายวิธีผสมกัน เพื่อเป็นการลดข้อจากัดของการวิเคราะห์งาน ทาให้ไ ด้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีการเก็ บข้อมูลควรคานึงถึง ลักษณะของงาน สภาพของ
องค์การ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 66) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งานจะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ภารกิจความรับผิดชอบของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ความรู้ รวมถึงทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิ บั ติ ง าน วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ด้ า นภาระงานและคนท างานซึ่ง มี ดั ง นี้ 1) วิ เ คราะห์ ภาระงาน (task
analysis) ประกอบด้วย รายละเอียดของภาระงานที่ต้องทา ลาดับขั้นตอนของภาระงาน หน้าที่ของ
แต่ละภาระงาน ความถี่ของแต่ละภาระงาน จุดวิกฤติของภาระงาน ช่วงเวลาของภาระงาน ความ
ต้องการพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ความสัมพันธ์กับภาระงานอื่น ความคาดหวังของผลงาน ความ
ต้องการพื้นฐานด้านสารสนเทศ ความต้องการพื้นฐานด้านการควบคุม และความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 2) วิเคราะห์คนทางาน (staff analysis) ประกอบด้วย ความต้องการด้านกาลังพล ความ
ต้ อ งการด้ า นผลการปฏิบั ติ งาน การประเมิ น ระดั บ ทั ก ษะ การฝึ ก อบรมงาน ความต้ อ งการทาง
กายภาพ ความกดดันทางจิตใจ ความน่าเบื่อในการทางาน แรงจูง ใจ จานวนคนงาน ระดับความ
รับผิดชอบ ระดับการเฝ้าติดตาม ความรับผิดชอบเชิงคุณภาพ และระดับการให้อานาจ
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 169) ได้ให้ความหมายของคาว่า การวิเคราะห์งาน
หมายถึง ขั้นตอนการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงาน เป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์ก ารในการทาความ
เข้าใจและตรงกับความต้องการของงานและคนเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตลาดการแข่งขันในปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่ า การวิเคราะห์ง าน หมายถึ ง
กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหาร ในการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทขององค์การ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การกาหนดโครงสร้างของงาน บทบาทหน้ าที่ ความรับผิด ชอบในต าแหน่ง งานต่าง ๆ ตลอดจน
พิจารณาคุณสมบัติที่จาเป็นในตาแหน่งงานนั้น ๆ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ
ที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การออกแบบงาน
การออกแบบงาน เป็นการพิจารณางาน หน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การ รายละเอียด
ของงานที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการ และความสัมพันธ์ของงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคลากร และ
กลุ่มงาน ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการออกแบบงานไว้ ดังนี้
ฤดี นิ ย มรั ต น์ (2551, หน้ า 43-44) ได้ ก ล่ า วว่ า การออกแบบงาน (Job design) เป็ น
กระบวนการกาหนดงานเฉพาะอย่างที่จะต้องทา วิธีการที่ใช้ในการทางาน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
งานอื่น ๆ ในองค์กร หรือเป็นกระบวนการของการกาหนดงานของพนักงานตามลักษณะโครงสร้างให้
สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เพราะฉะนั้นการ
ออกแบบงานจึงเป็นกระบวนการกาหนดโครงสร้างของงานและการกาหนดกิจกรรมของงานเฉพาะ
อย่างให้แก่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร การออกแบบ
งานจะประกอบด้วยการตัดสินใจว่าใคร (who) จะเป็นผู้ทาอะไร (what) ทาที่ไหน (where) ทาเมื่อไร
(when) ทาไมถึงทา (why) และทาอย่างไร (how) โดยการออกแบบงานจะต้องดาเนินการเชื่อมโยงกับ
การวิเคราะห์งาน กระบวนการออกแบบงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเฉพาะ
อย่างของแต่ละงาน (the specification of individual tasks) หมายถึง งานที่แตกต่างกันที่พนักงาน
แต่ละคนทา 2) ลักษณะเฉพาะอย่างของวิธีการที่ ปฏิบัติงาน (the specification of the method of
performing each task) หมายถึ ง งานแต่ ล ะงานมี วิธี ท าอย่ า งไร 3) การรวบรวมงานให้ เป็ นงาน
เฉพาะของแต่ละคน (the combination of individual tasks into specific jobs to be assigned
to individuals) หมายถึง วิธีการที่งานในหน้าที่ที่แตกต่างได้รับการรวบรวมเพื่อสร้างขึ้นเป็นรูปแบบ
งาน ในข้อ 1 และข้อ 3 เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน (Job) ส่วนข้อ 2 จะบอกถึงวิธีทางาน
โดยเป้าหมายของการออกแบบงานคือเพื่อพัฒนาการมอบหมายงาน (work assignments) ให้เป็นไป
ตามความต้องการขององค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความพอใจแก่บุคคลและเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน สิ่งสาคัญที่จะทาให้การออกแบบงานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จก็
คือการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการขององค์กรและผู้ปฏิบัติงาน (job holder) ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วการออกแบบงานมักมี จุ ดมุ่งหมายหลัก ที่ จะท าให้ง านง่า ยต่อ การปฏิ บั ติ จึง มีผลทาให้ ง านมี
ลักษณะเป็นงานเฉพาะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะงานที่มีความเฉพาะมากก็จะทาให้เกิด ผลดี
ในหลาย ๆ ด้าน
เมททิ สและแจ็ คสั น (Mathis and Jackson, 2008, p. 165) ได้ กล่ าวว่ า การออกแบบงาน
หมายถึง การจัดงานหน้าที่ความรับผิดชอบและองค์ประกอบอื่น ๆ ให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผล
เนื้อหานี้จะกล่าวถึงเนื้อหาของงานและผลกระทบของงานในพนักงาน การระบุส่วนประกอบของงาน
ที่กาหนดเป็นส่วนสาคัญของการออกแบบงาน โดยการออกแบบงานได้รับความสนใจมากขึ้นจาก
เหตุผลหลั ก 3 ประการ ดังนี้ 1) การออกแบบงานสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในงานบางอย่าง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงจูงใจของพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ต้นทุนต่ากว่าที่เกิด
จากการหมุนเวียนที่ลดลง และการขาดงานก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานที่มีประสิทธิภาพ 2) การ
ออกแบบงานอาจมี ผลต่อความพึงพอใจในงาน เนื่องจากคนมีความพึงพอใจกับการกาหนดค่างาน
บางอย่างมากกว่ากับคนอื่นการระบุสิ่งที่ทาให้งาน “ดี” กลายเป็นสิ่งสาคัญ และ 3) การออกแบบงาน
อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญหาเช่น การสูญเสียการได้ยินอาการปวดหลังและอาการ
ปวดขา บางครั้งสามารถตรวจสอบได้โดยตรงกับการออกแบบงานเช่นเดียวกับความเครียดความดัน
โลหิตสูงและโรคหัวใจ
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 48) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน (Job Design) เป็นการ
กาหนดงานเฉพาะด้านให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามความรู้ ความสามารถของตน เพื่อให้งานบรรลุสาเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การและยังหมายถึงการจัดกลุ่มงาน การจัดแผนกงานให้บุคลากรปฏิบั ติต าม
ความถนัด ซึ่งการออกแบบงานในระยะแรกนั้นจะเป็นลักษณะการแบ่งงานกันทาตามความถนัด ตาม
แนวคิดของ อาดัม สมิธ (Adam Smith) แต่ต่อมา เฟรเดอริก วินโลว์ เทเลอร์ (Frederick Winslow
Taylor) ได้นาวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงาน โดยแบ่งงานออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ
มีการกาหนดมาตรฐานของงาน ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดนั่นเอง
ซึ่งการกาหนดงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ
และเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์งานเป็นสิ่งสาคัญ การออกแบบงานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
คือ ลักษณะแรก เป็นการออกแบบตามแนวคิดหรือการบริหารแบบมีหลักเกณฑ์ ที่แบ่งชัดระหว่าง
ความคิดกับการปฏิบัติได้ ผู้บริหารรับผิดชอบคนเดียว ลักษณะที่ สอง แบบเน้นมนุษยสัมพันธ์ มุ่ง
เนื้อหาของงานเป็น สาคัญ และลักษณะที่ ส าม เน้นการบริหารสมัย ใหม่ มุ่ง การใช้ประโยชน์ จ าก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถของบุคลากรที่จะควบคุมและรับผิดชอบตนเองเป็นสาคัญ
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 36-38) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน
เป็นการกาหนดงานให้แก่คนงานโดยคานึงถึงลักษณะงาน ตัวคนทางานและสภาพแวดล้อมรอบตัว
คนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระดับผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ผลผลิตมีคุณภาพดี และ
สร้างความพึงพอใจในการทาให้แก่ตัวคนทางานด้วย ดัง นั้น การออกแบบงานที่ดีจึง ต้องคานึง ถึง
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งองค์กรและพนักงาน องค์ประกอบของการออกแบบงานต้องวิเคราะห์
ปัจจัย 3 ด้าน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ภาระงาน (task analysis) ประกอบด้วย รายละเอียดของภาระงานที่
ต้องทา ลาดับขั้นตอนของภาระงาน หน้าที่ของแต่ละภาระงาน ความถี่ ของแต่ละภาระงาน จุดวิกฤติ
ของภาระงาน ความสัมพันธ์กับภาระงานอื่น ความคาดหวัง ของผลงาน ความต้องการพื้นฐานด้ าน
สารสนเทศ ความต้องการพื้นฐานด้านการควบคุม ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วงเวลาของภาระงาน
ความต้องการพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 2) วิเคราะห์คนทางาน (worker analysis) ประกอบด้วย
ความต้องการด้านกาลังพล ความต้องการด้านผลการปฏิบัติงาน การประเมิน ระดับทักษะ การฝึกอบรม
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และพัฒนางาน ความต้องการทางกายภาพ ความกดดันทางจิตใจ ความน่าเบื่อในการทางาน แรงจูงใจ
จานวนคนงาน ระดับความรับผิดชอบ ระดับการเฝ้าติดตาม ความรับผิดชอบเชิงคุณภาพ ระดับการให้
อานาจ 3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environment analysis) ประกอบด้วย ทาเลที่ตั้ง ของสถาน
ประกอบการ ที่ตั้งของกระบวนการทางาน อุณหภูมิและความชื้น แสงสว่าง ระบบระบายอากาศ
ความปลอดภัยในการทางาน โลจิสติกส์ ความต้องการด้านพื้นที่ เสีย ง การสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง
และควัน สาหรับลักษณะของการออกแบบงานที่ดี (good job design) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
งานไม่ซ้าซากจนเกินไป ต้องไม่ใช้ความจดจ่อ หรือ เพ่ง มากเกินไป แบ่ง ระดับอานาจตั ด สิน ใจแก่
พนักงานบางคน พนักงานสามารถควบคุมงานของตนเองได้ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับเป้าหมาย
และความส าเร็ จ มี ส่ ว นรั บ รู้ ใ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร มี โ อกาสในการสร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร มีอิทธิพลบางอย่างที่สามารถรับมือความขัดแย้งในกลุ่มได้ และ ได้ใช้
ทักษะหลายอย่าง
กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่ าวว่า การออกแบบงาน คือ การนาภารกิจ
ขององค์ ก รมาแยกออกไปตามลั ก ษณะเฉพาะของงาน เพื่ อ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบไม่ให้ซ้าซ้อนกัน และง่ายต่อการจัดหาคนมาทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น
สกล บุญสิน (2560, หน้า 85) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน หมายถึง กระบวนการในการ
กาหนดงานเฉพาะอย่างที่จะต้องทา วิธีการที่ใช้ในการทางาน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานอื่นใน
องค์การ ซึ่งการออกแบบงานสามารถดาเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) การออกแบบตามแนวคิดการ
บริหารที่มีหลักเกณฑ์ 2) การออกแบบงานตามแนวคิดการบริหารแบบมนุษย์สัมพันธ์ 3) การออกแบบ
งานตามแนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่ ซึ่งการที่องค์การจะทาการออกแบบงานนั้นจะต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์ด้านการ
จัดการ คุณภาพแรงงานและการแข่งขัน เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะทาให้องค์การสามารถออกแบบ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการพิจารณาคุณภาพแรงงานมีความสาคัญอย่างมากต่อการ
ออกแบบงาน หากองค์การสามารถได้แรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทางานสูง ก็
สามารถออกแบบงานให้มี ความสลั บซั บซ้อนมากขึ้นและเป็นงานที่ สาคัญ ได้ ส่วนขั้นตอนในการ
ออกแบบงานจะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ 2) ออกแบบองค์การ
3) จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน 4) ระบุเอกสารกาหนดคุณสมบัติ 5) กาหนดมาตรฐานของผลงาน
6) กาหนดกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน ส่วนวิธีการในการออกแบบงานมีทั้ง หมด 4 วิธี คือ 1) การ
ออกแบบงานโดยการกาหนดขอบเขตงานตามความสามารถ คือ การกาหนดเนื้อหาหรือขอบเขตของ
งานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ 2) การออกแบบงานโดยการเพิ่มปริมาณงาน คือ การ
ออกแบบงานโดยการเพิ่มเนื้องานให้มากขึ้น 3) การออกแบบงานแบบหมุนเวียนงาน คือ การออกแบบ
งานโดยเน้นการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่ง แต่เนื้องานนั้น
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ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และ 4) การออกแบบงานโดยการเพิ่มคุณค่าในงาน คือ การออกแบบงานที่
จะทาการเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรให้มากขึ้น
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 67-69) ได้กล่าวว่า การออกแบบงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระดับผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ผลผลิตมีคุณภาพดีและสร้างความพึง
พอใจในการทางานให้แก่ตัวคนทางานด้วย ดังนั้น การออกแบบที่ดีจึงต้องคานึงถึงประโยชน์ร่วมกันทั้ง
สองฝ่ายทั้งองค์การและพนักงาน การออกแบบงานเป็นกระบวนการกาหนดงานเฉพาะอย่างที่จะ
ต้องการกาหนดงานของพนักงานตามลักษณะโครงสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลเพื่ อให้
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ฉะนั้นการออกแบบงานจึง เป็นกระบวนการกาหนด
โครงสร้างของงาน และการกาหนดกิจกรรมของงานเฉพาะอย่างให้แก่ พนักงานแต่ละคนหรือแต่ ละ
กลุ่ม โดยการออกแบบงานจะต้องดาเนินการเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์งาน ซึ่งมีแนวทางพิจารณาใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ขอบเขตของงานและความลึกของงาน (job scope and depth) งานที่มีขอบเขต
แคบ ผู้ปฏิบัติงานมักจะทางานซ้า ๆ กัน ข้อจากัดของงานในขอบเขตงาน จะมีความแตกต่างกันใน
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ขอบเขตของงานที่มีความแตกต่างกันมากอาจมีผลทาให้เกิดความผิดพลาดและ
ทาให้คุณภาพงานลดลงได้ ความลึกของงาน (job depth) หมายถึง ความอิสระของผู้ปฏิบัติงานที่จะ
วางแผนและจัดการงานของตน ตลอดจนการปรับปรุง ทุกด้าน ด้วยการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายต่าง ๆ
การขาดความลึกในงานทาให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย และส่งผลให้พนักงานเฉื่อยชา ขาดงาน
และอาจทาลายบริษัทได้ จึงควรออกแบบงานให้มีขอบเขตกว้างขึ้น และทาให้ความลึกของงานมากขึ้น
2) การใช้วิธีเทคนิคทางสังคมเพื่ออกแบบงาน (socio technical approach to job design) เป็น
การนาเสนอทางเลือกในการออกแบบงานเฉพาะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้วิธีเทคนิค ทาง
สังคม สาหรับลักษณะของการออกแบบงานที่ดี (good job design) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ งาน
ไม่ซ้าซากจนเกินไป ต้องไม่ใช้ความจดจ่อหรือเพ่งมากเกิ นไป แบ่งระดับอานาจตัดสินใจแก่พนักงาน
บางคน มีการใช้อานาจหรืออิทธิพลบางอย่างที่สามารถรับมือความขัดแย้งในกลุ่มได้ ได้ใช้ทักษะหลาย
อย่าง มีส่วนรับรู้ในการสร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มีโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร พนักงานสามารถควบคุมงานของตนได้ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับเป้าหมายและ
ความสาเร็จ 3) สภาพแวดล้อมในการทางานทางกายภาพ (the physical work environment) เป็น
สิ่ง แวดล้อมที่มีผลกระทบต่องาน สภาวะทางกายภาพที่เป็นอันตรายจะส่ง ผลในทางลบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน และระดับของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลโดยทั่วไป สภาพแวดล้อมในการทางานควรมีแสง อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ และความชื้นใน
สภาวะปกติ 4) ตารางการทางานที่เป็นทางเลือก (alternative work schedules) ตารางการทางาน
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เพื่อให้มีผลในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุน ซึ่งได้แก่ 1) เวลา
ที่ยืดหยุ่นได้ เป็นการยอมให้พนักงานเลือกเวลาในการทางานตามขอบเขตที่ จากัด เอาไว้ 2) การ
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แบ่งปันงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงตารางและเวลาทางานโดยให้พนักงานจานวน 2 คนขึ้นไปมีส่วนร่วม
ในการทางานเดียวกัน และ 3) ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ที่อัดแน่น เป็นจานวนชั่วโมงการทางานต่อวัน
และจานวนวันในสัปดาห์ที่ทางาน
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 178) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน คือ กระบวนการ
ในการกาหนดวิธีการทางานและสิ่งที่ต้องทาในงานที่กาหนด ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนงานหรือเส้นทาง
งานที่มีการดาเนินการอยู่ เพื่อให้ได้งานมีประสิทธิภาพ โดยต้องทาความเข้าใจกับงานอย่างถี่ถ้วน และ
ท าให้ ง านในองค์ การเกิด การไหลลื่ น โดยผู้ จั ด การต้ อ งมีค วามรู้ โดยละเอีย ดเกี่ย วกั บ งานที่ ท าใน
หน่วยงาน และต้องทาความเข้าใจเลือกในการออกแบบงานในบางอย่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่ า การออกแบบงาน หมายถึ ง
กระบวนการพิจารณาภารกิจขององค์การของผู้บริหารมาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน เพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน ในการกาหนดขอบเขตของงาน วิธีการทางาน อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น
3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการทบทวนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การไว้ล่วงหน้า และควบคุมจานวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความสมดุลกั บการดาเนินงาน
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้
เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2008, p. 45) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์และระบุถึงความต้องการและความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ การมุ่งเน้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลคือการทาให้แน่ใจ
ว่าองค์กรมีจานวนบุคลากรที่เหมาะสมมีขีดความสามารถในเวลาที่ถูกต้องและในสถานที่ที่เหมาะสม
ในการวางแผนทรัพยากรบุคคลองค์กรจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและการจัดสรรคนในการทางาน
ในช่วงเวลาที่ยาวนานไม่ใช่เฉพาะในเดือนถัดไปหรือแม้แต่ในปีหน้า
อิ ว านซี วิ ช (Ivancevich, 2010, p. 125) ได้ ก ล่ า วว่ า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กระบวนการของการวางแผนเพื่อ คาดคะเน และอุปสงค์ของทรัพยากรมนุ ษย์ ในอนาคตได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 75) ได้กล่าวว่า ข้อพิจารณาในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ควรดาเนินการ ดังนี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ขององค์การไม่ว่าจะเป็นแผนการผลิต แผนการขาย การวิจัยพัฒนา เป็นต้น 2) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์จะต้องจัดทาโครงสร้างแผนงานทรัพยากรมนุษย์ให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
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งานขององค์การที่มีอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่
ควรเป็นไปในลักษณะเดาสุ่ม แบบลองผิ ดลองถูกที่สาคัญต้องมีข้อมูลเท็จจริง ปรากฏเห็นชัด 4) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการจัดทาแผน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ตลาดแรงงาน เป็นต้น
5) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องรับทราบรายละเอียดข้อมูลทุกฝ่ายในองค์การเพื่อทาให้แผนมี
ความสมบูรณ์ สามารถนามาปฏิบัติได้จริง 6) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องคาดคะเนบุคลากร
ในอนาคตให้สอดคล้องกับตาแหน่งหน้าที่งาน และมีระเบียบแบบแผนไม่อยู่ในลักษณะคนล้นงานหรือ
งานล้นคน 7) รายละเอียดในแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องจัดสรรให้ชัดเจนกับระดับ หรือประเภทของ
บุ ค ลากรที่ ต้ อ งการ และสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการผลิ ต ที่ เ พิ่ มขึ้ น ขององค์ ก าร 8) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเน้นศักยภาพของบุคลากร ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็น
สาคัญ และไม่เสียเวลากับการเปลี่ยนแปลง โยกย้า ยตาแหน่งงานบ่อย ๆ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง และ 9) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องเน้นวิสัยทัศน์หรือมุมมองที่ทันสมัย
โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนและนโยบายการดาเนินงาน คานึงถึงสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556, หน้า 50-51) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทางานสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและทาให้เข้าใจคุณค่ าของตนที่มีต่อบริษัท 2) ทาให้เป้าหมายของแต่ละระดับ
งานหรือตาแหน่งงานสอดคล้องกับภารกิจของบริษัท 3) เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ทางานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางของบริษัท 4) เป็นการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างความพอใจในการทางานอีกวิธี
หนึ่ง 5) เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นการวางรากฐาน ให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันจะเป็นพื้นฐานอย่ างดีในการพั ฒ นา
คิดค้นวิธีการทางานแบบใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 10-11) ได้กล่าวว่า นักวางแผนทรัพยากรมนุษย์ควรดาเนินการ
เป็ น ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) การประเมิ น อุ ป าทานก าลั ง คนภายในองค์ ก าร ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การประเมิน
สภาพการณ์ปัจจุบันของคนในองค์การ เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถ และศักยภาพต่าง ๆ ต้องมีการ
จัดทาทะเบียนบุคคล (personnel inventory) ซึงถ้าเป็นทะเบียนข้อมูลของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
จะเรียกว่าข้อมูลแสดงรายการทักษะ (skill inventories) และถ้าเป็นทะเบียนข้อมูลของผู้บริหารจะ
เรียกว่า ข้อมูลแสดงรายการบริหาร (management inventories) 2) การประเมินอุปาทานกาลัง คน
ภายนอกองค์ ก าร นอกจากองค์ ก ารจะท าการประเมิ น ก าลั ง คนภายในองค์ ก ารแล้ ว นั ก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ยังจาเป็นต้องประเมินสภาพการณ์แรงงานและอุปาทานของแรงงานประเภทต่าง ๆ
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จากภายนอกองค์การด้วย ในขั้นตอนนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องกาหนดความต้องการของบุคลากร
จากภายนอกองค์ การไว้ให้ชัดเจน นอกจากนี้ยัง จาเป็นต้องทาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน สารวจ
ทัศนคติชุมชน และศึกษาแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ด้วย เพื่อทาให้การประเมินอุปาทาน กาลังคน
ภายนอกองค์การถูกต้องและสมบูรณ์ 3) การพยากรณ์ทรัพยากรกาลังคน เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับ
จานวนของบุคลากรที่ต้องการในอนาคตขององค์การ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านปริมาณ ประเภท
ตาแหน่งงาน รวมทั้งการคาดการณ์เกี่ยวกับอุปาทาน ภายในและภายนอกองค์การด้วยเครื่องมือและ
เทคนิคทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4) การจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน (action plans)
เป็นการแปลงแนวปฏิบัติและกิจกรรมทางทฤษฎีของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไ ปสู่การปฏิ บัติ ที่
เป็นจริง การจัดทาแผนปฏิบัติงานจะอาศัยข้อมูล (data) รวมทั้งสารสนเทศ (information) ที่ได้รับ
จากขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ แผนปฏิบัติง านที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้แก่ งานการสรรหาและการคัดเลือก งานการฝึกอบรม และการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร งานการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง งาน การโยกย้ า ย งานการเลื่ อ นต าแหน่ง งานการบริ หาร
ค่ า ตอบแทน 5) การควบคุ ม และการประเมิ น ผล เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของกระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การจะทาให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ โดยจะตรวจสอบได้จากระดับความสาเร็จของเป้าหมายที่กาหนดไว้
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 14-19) ได้กล่าวว่า การวางแผน
บุคลากรเป็นงานที่มีความสาคัญมากต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การ
วางแผนบุคลากรนั้นจะมีลักษณะพื้นฐานเช่นเดียวกับการวางแผนงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
การเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิตที่มีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งต้องดาเนินการผ่าน
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผน โดยที่ ผู้
วางแผนจะต้องทาการรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ที่สาคัญและมีผลต่อการ
วางแผนตามลาดับ ดังนี้ 1.1) ศึกษาวัตถุประสงค์ขององค์การ ผู้วางแผนจะต้องศึกษาและทาความ
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ขององค์การว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง มีลาดับความสาคัญก่อนหลังอย่างไร เพื่อ
เป็นการกาหนดขอบเขตของการวางแผน 1.2) วิเคราะห์สถานการณ์ หลัง จากทาความเข้ า ใจถึ ง
วัตถุประสงค์ขององค์การแล้ว ผู้วางแผนจะต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์การเพื่อทาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่องค์การกาลังเผชิญอยู่ และทา
การวางแนวทางสาหรับการดาเนินการในอนาคต 1.3) กาหนดเป้าหมายของแผนงาน เมื่อทราบถึง
วัตถุประสงค์และสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การแล้ว ผู้วางแผนก็สามารถที่จะกาหนดเป้าหมายของ
แผนงานว่าต้องการที่จะทาอะไรในอนาคต โดยเป้าหมายของแผนควรจะมีความชัดเจนพอที่จะใช้เป็น
แนวทางสาหรับการดาเนินงานในขั้นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.4) พิจารณาความ
สอดคล้อง ก่อนที่จะนาเป้าหมายที่ได้กาหนดขึ้นมาเป็นแนวทางในการร่างแผนการ ผู้ วางแผนจะต้อง
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พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งระหว่า งวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ การกั บ เป้ า หมายของแผนงานว่ า มีค วาม
สอดคล้องกันเพียงใด ถ้าเป้าหมายและวัตถุประสงค์มีความขัดแย้งกัน จาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการดาเนินงานในอนาคต 1.5) พิจารณา
ความเป็นไปได้ ผู้วางแผนจะทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงานที่จะต้องทาเพื่อทาการศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งพยายามใช้ข้อมูลที่มีอยู่คาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตลอดจนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานอย่างคร่าว ๆ 2) การสร้างแผน (Plan Formulation)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการเตรียมการ โดยผู้วางแผนจะทาการกาหนดแผนการที่จะปฏิบัติ
ขึ้ นมาอย่ างชั ดเจน ปกติ การสร้ างแผนจะประกอบด้ วย ขั้ นตอนย่ อย 3 ขั้ นตอน ดั งนี้ 2.1) ก าหนด
ทางเลือก จากข้อมูลที่มีในขั้นตอนแรกผู้วางแผนจะต้องทาการประมวลผลเพื่อกาหนดทางเลือกปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยผู้วางแผนต้องพยายามสร้างทางเลือกที่ เป็นไปได้มากที่สุด
เพื่อที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจให้ได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 2.2) เลือกทางเลือกที่เหมาะสม
เมื่อได้ทางเลือกต่าง ๆ ที่จะนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว ผู้วางแผนจะต้องทาการพิจารณาถึงข้อ
ได้เปรียบและข้อจากัดของแต่ละทางเลือก เพื่อทาการตัดสินใจ คัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมมาใช้เป็น
แนวทางหลักในการจัดทาแผนการปฏิบัติต่อไป 2.3) กาหนดแผน ผู้วางแผนจะต้องทาการกาหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกาหนดการใช้ ทรัพยากรและปัจ จัยต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานของแผนระยะเวลาและบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง และนามาเขียนเป็นแผนการให้ชัดเจน เพื่อให้
แผนการมีความรอบคอบและชั ดเจนต่อการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการ 3) การปฏิบัติตามแผน (Plan Implementation) จะเป็นขั้นตอนการนา
แผนงานที่ถูกสร้างขึ้นไปทาการปฏิบัติ สาหรับแผนบุคลากรก็เช่นกัน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องทา
แผนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร แผนการฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร แผนกการแต่งตั้ง และโยกย้ายตาแหน่ง ที่ถูกกาหนดขึ้นไปดาเนินการ ซึ่ง ในขั้นตอนนี้จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่าง ๆ ดัง นี้ 3.1) การกาหนดบุคลากร ถึง แม้สัง คมโลกจะกว้างเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทรัพยากรมนุษย์ก็ยังถือเป็นหัวใจสาคัญในการทาให้งานทกุงานประสบ
ความสาเร็จ ดังนั้นนักวางแผนต้องกาหนดบุคลากรที่จะรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เพื่อให้
งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 3.2) การจัดสรรทรัพยากร เนื่องจาก
องค์การมีทรัพยากรที่จากัด ดังนั้นผู้ที่ทาหน้าที่วางแผนจะต้องสามารถกาหนดและจัดสรรการใช้ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 3.3) การ
สร้างความเข้าใจ นอกจากการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วการสร้างความ
เข้าใจก็เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้วางแผนจะต้องมีหน้าที่สาคัญในการสื่อสารและสร้างความ เข้าใจร่วมกันใน
กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านตามที่ ต้ อ งการได้ อ ย่ า งเหมาะสม 3.4) การควบคุ ม
นอกจากแผนงานที่วางไว้รอบคอบและชัดเจนแล้ว การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการ
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ควบคุมและติดตามผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนการที่วางไว้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดจนให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) การประเมินผล (Plan
Evaluation) หลังจากการนาแผนการที่วางไว้ไ ปปฏิบัติ ผู้ควบคุมแผนจะต้องมีการประเมิน ผลว่ า
แผนการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ อย่างไร
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมีผลกระทบต่อแผนที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร โดยผลลัพธ์จาก
การประเมินจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) สาหรับการปรับปรุงแผนการหรือการวางแผนในครั้ง
ต่อไป โดยขั้นตอนนี้จะมีรายละเอียดที่ผู้เกี่ยวข้องสมควรปฏิบัติดังนี้ 4.1) เปรียบเทียบ ผู้ควบคุมแผน
จะต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินงาน แล้วทาการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน
ที่ไ ด้วางไว้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญ หาและการ
ปรับปรุงแผนงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4.2) วิเคราะห์ปัญหา ผู้ควบคุมแผน
จะต้องนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและการเปรียบเทียบมาประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เพื่อกาหนดปัญหาและพยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
4.3) เสนอความคิด ผู้ ควบคุมแผนจะต้องนาผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลมาใช้ ประกอบการเสนอ
แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อให้แผนงานมีความเหมาะสม และสามารถ
นามาใช้ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์จริง
กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ อันจะส่งผลถึงการกาหนด
วิธีการปฏิบัติ ที่เ กี่ย วข้ องกั บ บุค ลากรและการตอบสนองต่ อปั จ จั ยแวดล้ อม ตั้ง แต่ก่อนบุค คลเข้ า
ร่วมงานองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ
ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมี
เป้าหมายสาคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตขององค์การ บุคลากร และสังคม
สกล บุญสิน (2560, หน้า 113) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หรือการวางแผน
อั ต ราก าลั ง เป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารและนั ก ทรัพ ยากรมนุษ ย์ จ ะต้ อ งมีข้ อ มู ล และสารสนเทศอย่ า งดีพอ
โดยเฉพาะจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการวางแผนกาลัง คน
และข้ อ มู ล นั้ นจะต้ อ งเป็น ข้อ มูล ที่ ถู ก ต้ อง และสอดคล้ อ งกั บความเป็ นจริง เพื่ อ มิ ใ ห้ ก ารวางแผน
กาลังคนเกิดความผิดพลาด ดังนั้น จึ้งต้องให้ความสาคัญกับการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่สาคัญ อย่าง
ยิ่ง และการเลือกใช้เทคนิคในการพยากรณ์ความต้องการกาลังคนว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะสามารถนา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวางแผนกาลังคนได้อย่างถูกต้อง กรณีตัวอย่างเช่น หากองค์การใช้การ
พยากรณ์ความต้องการกาลังคนโดยใช้ปริมาณงานเป็นเกณฑ์องค์การจะต้องมีข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมไว้
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ดังต่อไปนี้ 1) ปริมาณงานที่พนักงานแต่ละตาแหน่งงานทา 2) เวลามาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น
และ 3) เวลาที่ปฏิบัติงานต่อปี ดังนั้นองค์การจาเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าวที่ได้เก็บรวบรวมได้อย่าง
ละเอียดถูกต้อง และสอดคล้องกับความเป็นจริง
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 67) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
คาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของกาลัง คนภายในองค์การอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกาหนด
วิธีการที่จะทาให้ได้บุคคลมาตอบสนองต่อแผนงานในอนาคตขององค์การอย่างเหมาะสม ทั้งในแง่
ปริมาณและประเภทบุ คคล ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นการจัดสรรทรัพยากรบุคคลภายในองค์การให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแผนงาน
ขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานทราบถึงนโยบายด้านกาลังคนของ
องค์การเกิดความมั่นใจในการวางแผนวิชาชีพของตนเอง มีความพยายามในการปรับปรุงผลงานเพื่อ
หวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป สาหรับกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การประมาณอุปทานกาลังคนภายในองค์การ 2) การประมาณอุปทานกาลังคนภายนอก
องค์การ 3) การพยากรณ์ทรัพยากรกาลัง คน 4) การจัดทาแผนปฏิบั ติ และ 5) การควบคุม และ
ประเมินผล
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 45) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างเป็นระบบโดยระบุ
จานวนคน ประเภทของบุคคลที่จะปฏิบัติงาน รวมถึงระดับทักษะความรู้และความสามารถที่ต้องการ
เพื่อให้องค์การมั่นใจได้ว่า มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีจานวนเพียงพอกับการปฏิบัติที่
คาดว่ า จะมี ใ นอนาคต พร้ อ มทั้ ง ก าหนดแนวทางในการปฏิ บั ติ แ ละมี แ ผนการใช้ บุ ค ลากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 193) ได้กล่าวว่า กระบวนการของการวางแผน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย การคาดการณ์ การตั้ ง เป้ า หมายและการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์
กาหนดการดาเนินงานและการประเมินผล
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารในการคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการดาเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพื่อการใช้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูง สุด
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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4. การสรรหา
การสรรหาเป็นกระบวนการที่แสวงหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรที่มี คุ ณ สมบั ติ
คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน ซึ่ง มาสมัครงานใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ที่องค์การเปิดรับสมัคร ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการสรรหาไว้ ดังนี้
พยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 112) ได้กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการ
แสวงหาและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ โดยเริ่มตั้ง แต่การหาซึ่ง
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานจนถึงเมื่อบุคลากรเข้ามาสมัครงานในองค์การ
วิเชียร วิทยอุดม (2552, หน้า 71-76) ได้กล่าวว่า หน้าที่อันสาคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คือ การจัดหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีจานวนความต้องการขององค์การ เพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ามาทางานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์การ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์การ จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องใช้ความชานาญละความสามารถพิเศษในการ
สรรหาบุคคลที่ดีให้เข้ามาทางานให้กับองค์การ และทั้งยังต้องมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่ดีนามาใช้
กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอีกด้วย และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาทางานในองค์การนั้น สามารถสรรหาได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) การสรรหาบุคคล จากบุคคล
ภายใน (Internal sources) การสรรหาบุคคลจากภายในองค์การมีข้อดีในด้านการประหยัด ค่าใช้จ่าย
และยังเป็นการให้โอกาสแก่พนักงานเก่าให้เกิดความก้าวหน้า จึงถือเป็นขวัญและกาลังใจในการทางาน
ช่วยให้เกิดการอุทิศตน ความร่วมมือแก่องค์การ และยัง ลดเวลาในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากั บ การ
ปฏิบัติงานได้อีกด้วย ในการสรรหาบุค คลภายในองค์การสามารถปฏิ บัติไ ด้ ดัง นี้ 1.1) การเลื่อ น
ตาแหน่งและโยกย้าย 1.2) การเสนอแนะจากพนักงานคนปัจจุบัน 1.3) การรับสมัครพนักงานเก่าและ
ผู้สมัครคนเก่า 2) การสรรหาบุคคลจากบุคคลภายนอก (External sources) การสรรหาบุคคลจาก
ภายนอกองค์การ คือการเลือกจากบุคคลภายนอกองค์การเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท จะมีข้อดีก็
คือ สามารถแสวงหาผู้สมัครได้อย่างกว้างขวาง ทาให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะเลือกพนักงานที่ดีที่สุดและ
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแสวงหาแหล่งงานได้มากขึ้น
ในการสรรหาบุคคลภายนอกองค์การสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 2.1) การลงโฆษณาประกาศรับ สมั คร
2.2) ผู้สมัครที่เดินเข้ามาสมัครเอง 2.3) การแนะนาของพนักงานในองค์การ 2.4) การใช้สานักงาน
จัดหาแรงงาน 2.5) การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 2.6) การรับสมัครตามโรงเรียน วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย
อนิวัช แก้วจานงค์ (2554, หน้า 88) ได้อธิบายขั้นตอนกระบวนการในการสรรหาบุคลากร
ในยุคปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) จัดทาข้อมูลตาแหน่งงานที่ต้องการสรรหา คือ การจัดทาข้อมูล
ตาแหน่งงาน อาจจะดาเนินการได้หลายรูปแบบ อาทิ การสารวจจากความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์การ และการจัดทาแผนความต้องการทรัพยากรในองค์การ เป็นต้น ในกรณีที่องค์การมีการ
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ขยายกิจกรรมจะต้องจัดทาข้อมูลตาแหน่งงาน โดยออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้ องการของ
องค์การ และทาการเคราะห์งาน ข้อมูลที่ได้จากการออกแบบงานและวิเคราะห์งานจะถูกนาไปใช้ใน
กระบวนการต่อไป 2) นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานมาใช้ในการสรรหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ที่สุด
ในการสรรหาจะต้องนาข้อมูลตาแหน่งงานที่ได้จัดทาไว้แล้ว ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานจะเกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด เมื่ อ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ จั ด เก็ บ ในรู ป แบบค าอธิบ ายลั ก ษณะงาน และการก าหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาทางานนั้น 3) กาหนดวิธีการสรรหา ในขั้นตอนนี้นักการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จะต้องกาหนดวิธีการที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปแล้วองค์การจะทาการสรรหา 2 วิธี ได้แก่ การ
สรรหาภายในองค์การ และการสรรหาภายนอกองค์การ 4) ดาเนินการสรรหา เป็นการลงมือปฏิบัติโดย
นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจตาแหน่งงานที่ว่าง และประกาศให้บุคคลทั้งภายในองค์การและภายนอก
รับทราบ ถ้าองค์การเลือกวิธีการสรรหาจากภายในองค์การก็ดาเนินการโดยการปิดประกาศตาแหน่ง
งานที่ว่าง โดยอาจจะปิดประกาศไว้หน้าฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์หรือทาเป็นบันทึก ส่งไปทุกหน่วยงาน
ในองค์การ หากเลือกวิธีการสรรหาจากภายนอก ก็ดาเนินการสรรหาโดยการประกาศ ตาแหน่งงานว่างไป
ตามสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้จัดสรรจากงบประมาณ 5) การประเมินผลการสรรหา เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสรรหา เพื่อเป็นการวินิจฉัยหรือตรวจสอบในกระบวนการว่าบรรลุผล
สาเร็จอย่างไร หากพบข้อผิดพลาดก็ทาการจดบันทึกเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการสรรหาใน
อนาคต และแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะให้การสรรหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เอกพล วงศ์เสรี (2554, หน้า 46) ได้กล่าวว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
ที่องค์การใช้กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ และศิลปะในการดึงดูดและจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และคุณสมบัติส่วนบุคคลตามที่องค์การต้องการให้มาสมัครงานกับองค์การ
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 91) ได้กล่าวว่า การสรรหาเป็นกระบวนการแสวงหาและ
จูงใจบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อนาองค์การไปสู่
จุดหมายที่กาหนดไว้ โดยอาศัยระบบของการสรรหาที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 2 ระบบ
คื อ ระบบคุ ณ ธรรม (Merit System) และระบบอุป ถั ม ภ์ (Patronage System) โดยเฉพาะระบบ
คุณธรรม หรือที่เรียกว่า ระบบคุณวุฒิ ระบบความรู้ ความสามารถ เป็นระบบที่เน้นความเป็นธรรม
การได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบ ยึดแนวปฏิบัติด้วยหลักเสมอภาค
หลักความสามารถ หลักความมั่ นคง และความเป็นกลางทางการเมือง ในส่วนของระบบอุปถัมภ์จะ
อาศัยพรรคพวกช่วยเหลือกันในหมู่เครือญาติ ไม่คานึงถึงความยุติธรรม หรือความเป็นเหตุเป็นผล จึง
ทาให้บางครั้งได้บุคลากรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการสรรหาบุคลากร
จาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านนโยบายขององค์การ แผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติของผู้
สรรหา และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปด้วย เพื่อให้การสรรหาดาเนินไปตามจุดมุ่ง หมาย โดยอาศัย
กระบวนการปฏิบัติที่เริ่มตั้งแต่การกาหนดตาแหน่งงาน การรวบรวมข้อมูล การกาหนดวิธีการสรรหา
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การดาเนินการสรรหาและการประเมินผลหาข้อบกพร่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไ ขค้นหา
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
กฤติน กุลเพ็ง (2555, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการแสวงหา
กลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองค์การให้เข้ามาร่วมงาน โดยองค์การ
จะต้องประชาสัมพันธ์ตาแหน่งที่ต้องการให้ตลาดแรงงานทราบ เพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาสมัคร อาจเป็นการแสวงหาจากแหล่งภายใน หรือภายนอกองค์การก็ได้
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 108) ได้กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรเป็นกิจกรรมหลั ก ทีมี
ความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการแสวงหา จูงใจและ
ระดมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์ก ารเพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรขององค์การ เนื่ องจาก “บุคลากร” เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมีค่าและมี
ความสาคัญที่สุดในองค์การ ดังนั้ นการสรรหาจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อองค์การ ซึ่ง ในการ
ปฏิบัติการสรรหาบุคลากรนั้ นจะมีขอบเขตและความหมายที่ กว้างขวางครอบคลุมไปถึงการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เพื่ อมุ่งให้องค์การได้คนดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงาน และสร้างประสิทธิ ภาพ
ให้แก่องค์การอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น นักสรรหาจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลายประเด็น เช่น ปรัชญาของการสรรหากระบวนการในการสรรหาข้อจากัดที่
มีผลกระทบต่อการสรรหาแหล่งของการสรรหา เทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายในและภายนอกและ
วิธีอื่นที่ใช้ทดแทนการสรรหา เป็นต้น
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 14-19) ได้กล่าวว่า การสรรหา
(Recruitment) คือ กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุ ณสมบัติ คุณวุฒิ ทางการศึกษา
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งมาสมัครงานในตาแหน่งต่าง ๆ ที่องค์การ
เปิดรับสมัคร โดยมีหลักการสรรหาบุคลากรขององค์การ คือ ระบบการกลั่นกรองบุคลากรในขั้นต้น
เริ่มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
และการคัดเลือก จากการสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในขั้น
สุดท้ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสม เข้าเป็น
บุคลากรขององค์การตามหลักการที่ว่า “บรรจุคนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตาแหน่ง งาน” โดย
จะต้องคานึงถึงความสาเร็จขององค์การที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพในการทางาน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนจะสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้
กิตติ มิลาเอียง (2559, หน้า 138) ได้กล่าวว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
แสวงหากลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับองค์การ ให้เข้ามาร่วมงาน โดยเริ่ม
ตั้งแต่การก่อให้เกิดความสนใจในงาน การประกาศให้ทราบถึงตาแหน่งลักษณะงานและข้อมูลอื่น ๆ
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เพื่อชักจูงให้บุคคลเกิดความสนใจในงานขององค์การ และมาสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้ าทางาน
ในตาแหน่งต่าง ๆ ภายในหน่วยงานต่อไป
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 72) ได้กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการค้นหาและ
ชักชวนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามต้องการให้มาสมัครในตาแหน่งว่างขององค์การอย่างเพียงพอ ซึ่งบุคคล
เหล่านี้อาจเป็นผู้มีงานท าแล้วและผู้ ที่ก าลัง ว่างงานอยู่ ทั้ง นี้การสรรหามีความมุ่ง หมายเพื่ อ ให้ ไ ด้
พนักงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สกล บุ ญ สิ น (2560, หน้ า 135) ได้ ก ล่ า วว่ า การสรรหาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง
กระบวนการในการดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ให้มาสมัครงานกับองค์การอย่างทันเวลา ด้วยจานวนที่
พอเพียงและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งก่อนที่องค์การจะทาการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ จาเป็นต้อง
พิจารณาทางเลือกในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ก่อนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสรรหา
โดยการสรรหาทรัพยากรมนุษย์นั้น ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย เช่น ตลาดแรงงาน
กฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความยากง่ายในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ส่วนกระบวน
ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องเริ่มจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก่อน แล้วจึงเลือกทางเลือก
ในการสรรหา เช่น อาจให้พนักงานทางานล่วงเวลาแทน การสรรหาบุคลากรเพิ่ม เป็นต้น หากไม่ใช้
ทางเลือกใด ๆ องค์การอาจจาเป็นต้องสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในการสรรหานั้นจะประกอบด้วย
แหล่งและวิธีในการสรรหาทั้งภายในและภายนอก
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 211) ได้ ก ล่ า วว่ า การสรรหาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
หมายถึง การปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ดาเนินการโดยองค์การ โดยมีจุดประสงค์หลักในการระบุและดึงดูด
พนักงานที่มีศักยภาพ
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการ
ในการแสวงหาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารให้มาสมัครงานกับองค์การอย่างทันเวลา ด้วยจานวนที่
พอเพียง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ว่างลง จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ เพื่อชักจูงให้บุคคลเกิดความสนใจในงานของ
องค์การ
5. การคัดเลือก
การคัดเลือกเป็นหัวใจที่สาคัญที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
การคัดเลือก เพราะต้องใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี ที่พยายามที่จะวัดเอาลักษณะต่าง ๆ ของตัวบุคคลที่เป็น
ข้ อ มู ล ส าคั ญ ของผู้ ส มัค รงานออกมา แล้ ว มาเปรี ย บเที ย บกันซึ่ ง วิธี การต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส าคัญ
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก ถ้าการคัดเลือกสิ้นสุดเมื่อใด แสดงว่าองค์การจะต้องจ่ายค่าค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานที่ได้รับการบรรจุ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการคัดเลือกไว้ ดังนี้

79
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 95-96) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัย
ความพยายามในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่ สุ ด เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ค าดว่ า จะพยากรณ์ ห รื อ คาดการณ์
คุณสมบัติของบุคลากรได้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด ที่สาคัญ จะต้อ งตระหนักเสมอว่าการ
คัดเลือกบุคลากรที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข่งแกร่ง ความเจริญเติบโตก้าวหน้ามั่นคง และ
ความอยู่รอดให้แก่องค์การ โดยอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพร่วมปฏิบัติงาน สาหรับการคัดเลือกบุคคล
ในปัจจุบันจาเป็นต้องอาศัยหลักปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ หรือที่เรียกว่า M3 มีดังนี้ 1) M ตัวแรก คือ
MENTAL หมายถึง การวิจัยศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของบุคลากร โดยหลักปฏิบัติ คือ 1.1) ต้องการ
สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาแล้วมีแนวพัฒนาได้โดยการวัดด้านสติปัญญา ปัจจุบัน
มุ่งเน้นความสามารถเป็นสาคัญ 1.2) วัดผลในสิ่งที่บุคลากรได้เรียนรู้มา ซึ่งบางองค์การอาจจะวัดผล
ด้านนี้ หรือบางองค์การจะไม่วัดผลส่วนที่เรียนมาก็ได้หากเชื่อถือในชื่อเสียงและผลการศึกษา 1.3) วัด
ความรู้ ค วามสามารถที่ เ ป็ นประโยชน์กับ การปฏิบั ติ ง าน เช่ น วั ด ความรู้ เ ฉพาะอาชีพ หรือเฉพาะ
ต าแหน่ ง เป็ น ต้ น 1.4) วั ด ความถนั ด ทางสติ ปั ญ ญา (Attitude) หรื อ ระดั บ IQ (Intelligence
Quotient) และ EQ (Emotion Quotient) ว่าเป็นอย่างไร โดยพิจารณาว่าเป็นผู้พัฒนายากหรือง่าย
2) M ตัวที่สอง คือ MIND หมายถึง จิตใจโดยเราต้องการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ หรือพูดง่าย ๆ
ว่ามีคุณค่าทางจิตใจที่ยึดมั่ นในความดีหรือกฎระเบียบของสัง คมที่เราอาศัยอยู่ โดยวัดด้านจิต พิ สัย
(Affective) ที่ เ กี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ จริ ย ธรรม คุ ณ ค่ า ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ วั ด
ความสามารถทางอารมณ์เพิ่มเข้ามาในระดับผู้บริหาร 3) M ตัวที่สาม คือ META PHYSICAL หมายถึง
การสอบวัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เพื่อสรรหาบุคลากรที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ โดยทั่วไปจะวัด
เกี่ยวกับบุคลิกภาพการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
อนิวัช แก้วจานงค์ (2554, หน้า 98) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการคัดเลือกไว้ว่า 1) เป็น
กระบวนการในการกลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมมากที่สุดกับองค์การ โดยพบว่าองค์การ
จะต้องดาเนินการในวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งเพื่อให้การกลั่นกรองบุคคลเหมาะสม
ที่สุด ผู้สมัครจึงต้ องกรอกข้อมู ล ที่ เ ป็น ความจริง ในแบบฟอร์ม ในการสมั คร ต้องตอบคาถามจาก
คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการฯ ยังดาเนินการสอบหาข้อมูลที่เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สมัครก็ได้จึงจะมั่นใจได้ว่ากระบวนการคัดเลือกที่มีประสิ ทธิภาพจะช่วยในการป้องกันความไม่
รอบคอบในการจ้างงานและทาให้องค์การได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมที่สุด 2) เป็นส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับความสาคัญขององค์การ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเข้าทางานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ หากองค์การไม่มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกย่อมทาให้ได้มาซึ่งบุคคลที่ไม่มีความสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน หากมีความเชี่ยวชาญจะสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งงานซึ่งมีส่วนช่วยต่อความสาเร็จขององค์การในอนาคต 3) ช่วยลดต้นทุนในการดาเนินการ
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แม้ว่าการคัดเลือกจะมีส่วนทาให้เสียเวลาและเป็นการเพิ่มต้นทุนขององค์การ แต่หากได้บุคคลที่เก่ง
และสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างเต็มที่ โดยที่บุคคลนั้นเต็มใจที่อยู่กับองค์ การได้นานที่สุด
ย่อมจะสร้างความคุ้มค่าให้กับองค์การ การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบในกระบวนการคัดเลื อก
โดยเฉพาะเป็นตาแหน่งที่สาคัญที่เป็นกิจกรรมที่องค์การสนับสนุน 4) สร้างความน่าเชื่อถือในสายตา
ของลูกค้า โดยพบว่าองค์การที่สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถที่สู งย่อมได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ขององค์การ เพราะนอกจากจะสามารถช่วยเหลือองค์การในด้านต่าง ๆ
ได้เป็นผลสาเร็จ ก็ยังถือว่าเป็นจุดแข็งที่องค์การสามารถใช้ทาการประชาสัมพันธ์และสร้างความสนใจ
ส าหรั บ บุ ค คลภายนอกที่ ต้ อ งการจะเข้ า มาท างานกั บ องค์ ก าร และท าให้ อ งค์ ก รได้ ผู้ ส มั ค รที่ มี
ความสามารถจานวนมาก และเกิดความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 134) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกเป็นกระบวนการที่องค์การใช้
ความพยายามในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาดาเนินการพิจารณาตัดสินใจเลือกบุคคลที่มาสมัครจานวน
มาก ให้ มี คุ ณ สมบั ติ มี ค วามสามารถเหมาะสมที่ สุ ด โดยมี เ กณฑ์ ก าหนดขึ้ น มาเป็ น กรอบในการ
พิจารณาให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ให้เข้ามาทางานในตาแหน่งงานต่าง ๆ
ตามที่องค์การต้องการ และวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากรก็เพื่อที่จะกลั่นกรองบุ คคลที่มี
ความรู้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะงาน ให้ เ ข้ า มาท างานกั บ องค์ ก ารได้ น านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 53-55) ได้กล่าวว่า การคัดเลือก
บุคลากร หมายถึง การใช้มาตรการหรือวิธีการต่าง ๆ พิจารณา กลั่นกรองบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่จะได้รับมอบหมาย
เข้าทางานในองค์การและปฏิเสธบุคคลที่ไม่เหมาะสมหรือมีความรู้ ความสามารถน้อยออกไป โดยมี
กระบวนการเลือกสรรเป็นวิธีการหลาย ๆ วิธี ที่พยายามที่จะวัดเอาลักษณะต่าง ๆ ของตัวบุคคลที่
เป็นข้อมูลที่สาคัญของผู้สมัครงานออกมาแล้วนามาเปรียบเทียบกัน ซึ่ง วิธีการต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูล
สาคัญประกอบการตัดสินใจคัดเลือก ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมออกไป ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็น
การลดความยุ่งยาก เวลา และค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้สาหรับคนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมให้น้อยลง การ
สัมภาษณ์เบื้องต้นจะดาเนินการโดยเจ้า หน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการรับสมัคร
ซึ่ง จะกระทาง่าย ๆ รวมถึงการถามคาถามสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจะทราบ เช่น วุฒิ ทาง
การศึกษา อายุ เพศ ศาสนา ประสบการณ์ในการทางาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์
เบื้องต้นนี้ จะเป็นสิ่งที่สั งเกตเห็นหรือสอบถามได้ง่าย ๆ ถ้าหากไม่ตรงตามข้อกาหนดที่ ระบุไ ว้ก็
สามารถปฏิเสธได้เลย สาหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้นก็จะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครให้กรอก เพื่อไป
ผ่านการพิจารณาในขั้นต่อไป 2) การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการ
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คัดเลือก คือ การให้ผู้สมัครงานแจ้งรายละเอียดส่วนตัว โดยการกรอกลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องที่สุดที่ผู้สมัครจะต้องแสดงออกมา พร้อมทั้งมอบหลักฐานเอกสาร
สาคัญต่าง ๆ เช่น ใบแสดงวุฒิการศึกษา สาเนาเอกสารทางราชการหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัท
กาหนด 3) การตรวจสอบภูมิหลัง ในบางตาแหน่งที่สาคัญ อาจจาเป็นต้องมีการตรวจสอบภูมิหลังของ
ผู้สมัครก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจจะใช้
วิธีการติดต่อสอบถามกลับไปยังสถานที่ทางานเดิม หรือบุคคลที่ผู้สมัครอ้างอิงถึงในใบสมัคร หรือจาก
การสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามถึงประวัติในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 4) การทดสอบ ขั้นตอนต่อมาในการ
คัดเลือกผู้สมัครคือ การทดสอบ ถ้าเราพิจารณาหน่วยงานทั้งหมดแล้วจะพบว่า ส่วนมากจะไม่ใช้
ขั้นตอนนี้ เพราะการทดสอบเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นจึงจะมีกาลั งความสามารถ
พอที่จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย ถึงแม้จะ
เป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ถ้าต้องการคัดคนที่มีความรู้ความสามารถจริง ๆ ก็อาจให้มีการจัดการสอบ
คัดเลือกก็ได้ 5) การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่สาคัญของหน่วยงานที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร การ
ใช้การสัมภาษณ์ที่มีรูปแบบคาถามตายตัว ในการถามผู้สมัครแต่ละคนเหมือน ๆ กัน ก็เพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้กับการสัมภาษณ์ได้มากขึ้น โดยทั่วไปแล้วการสัมภาษณ์มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ แบบ
สัมภาษณ์ที่มีแนว และแบบสัมภาษณ์ที่ไ ม่มีแนว การสัมภาษณ์แบบมีแนวก็คือ มีการเตรียมคาถาม
เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ Job specification และ Job description ของแต่ละ
ต าแหน่ ง งาน การสั ม ภาษณ์ ที่ ดี จ ะสามารถได้ ข้ อ มู ล จากผู้ ส มั ค รได้ ม าก และท าให้ ก ระบวนการ
สัมภาษณ์ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น 6) การตรวจร่างกาย วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการตรวจร่างกาย 3
ประการคือ ประการแรก เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของร่างกาย ที่จะสามารถปฏิบัติง านได้ ทั้ง
ทางด้านกล้ามเนื้อนัยน์ตาและสุขภาพ ประการที่สอง เป็นการป้องกันความเสียหายขององค์การ อัน
เกิดจากการเรียกร้องของพนักงาน ในกรณีที่เกิดความสูญเสียความสามารถบางอย่างของร่างกายไป
เช่น ถ้ามีการตรวจร่างกายพบว่า หูของพนักงานผู้นั้นไม่ได้ยินเสียงมาก่อนแล้ว การที่พนักงานจะ
เรียกร้องให้องค์การจ่ายค่าชดเชยที่หูไม่ได้ยิน อันเนื่องมาจากการทางานก็ย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอ
เป็นต้น และประการสุดท้าย เป็นการป้องกันโรคติดต่อผู้สมัครบางคน อาจเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่
สัง คม และสามารถติดต่อถึงผู้อื่นได้ การตรวจร่างกายก็สามารถป้องกันในเรื่องนี้ได้ 7) การบรรจุ
ทดลองงาน เมื่อผ่านขั้นตอนของการตรวจร่างกายแล้วผู้สมัครก็จะได้รับบรรจุเข้าทดลองปฏิบัติงาน
ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะมีกาหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 120 วัน การทดลอง
งานจะ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรกพนักงานจะได้รับคาแนะนาจากฝ่ายบุคคลให้ทราบถึง การ
ดาเนินงานขององค์การ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ระยะเวลาการทดลองงาน การลาหยุด การร้องทุกข์
ฯลฯ ในสิ่งที่พนักงานทุกคนควรทราบ ระยะที่สอง เป็นการแนะนาโดยผู้บัง คับบัญ ชาขั้นต้น ใน
รายละเอียดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ห้องพัก ชั่วโมงการทางาน การทางานล่วงเวลา เวลาหยุด
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พักกลางวัน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งเกี่ยวกับการทางานและตัวงาน ระยะที่สาม เป็นระยะที่สิ้นสุดการ
บรรจุเข้าทดลองงาน เป็นระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้แล้ว เช่น 120 วัน ก็จะมีการประเมินจากฝ่ายบุคคล
และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นว่า พนักงานผู้นั้นมีความพึงพอใจในการทางานหรือไม่ และผู้บังคับบัญ ชา
ขั้นต้น พอใจในตัวพนักงานผู้นั้นหรือไม่ ถ้าผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจจะให้ย้ายไปที่ทางานในตาแหน่งใด
จึงจะเหมาะสม หรือต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องใด หรือให้พนักงานผู้นั้นออกจากงานไปเลย
เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 176) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของการคัดเลือกพนักงาน
คือ การบรรลุพอดีกับบุคคล พอดีกับคนทางาน หมายถึง เป็นการจับคู่ระหว่าง 1) ความรู้ทักษะ
ความสามารถ (KSAs) และสมรรถนะที่เป็นหัวใจส าคัญ ในการปฏิ บัติง าน (ตามที่กาหนดโดยการ
วิเคราะห์งาน) ด้วย และ 2) ความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพความสามารถและความ
สามารถเป้าหมายคือการบรรลุเป้าหมาย
เบอร์ น าร์ ดิ น และรั ส เซลล์ (Bernardin and Russell, 2013, p. 251) ได้ ก ล่ า วว่ า การ
คัดเลือกเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมิน ข้อ มูล เกี่ ยวกั บผู้ สมั คร ซึ่ง กระบวนการเหล่ า นี้ จ ะ
ครอบคลุมถึงเรื่องการตัดสินใจในการบรรจุบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งว่างขององค์การ การโยกย้าย การ
เลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งการสงวนตาแหน่งงานไว้เพื่อสนองต่อนโยบายการลดขนาดองค์การ
กิตติ มิลาเอียง (2559, หน้า 141) ได้สรุปความหมายของคาว่า การคัดเลือกบุคคล หมายถึง
เป็ น กระบวนการต่ อ เนื่ องจากการสรรหาบุ ค ลากร โดยวิ ธี ก ารสอบแบบเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามต้ อ งการได้ ใ ช้ ค วามสามารถของตนเข้ า สอบแข่ ง ขั น กั น ให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้
หลังจากนั้นทาการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตรวจสอบ ตัดสินใจ รับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์การ
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 89-90) ได้กล่าวว่า การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครจานวนมาก โดยทาหน้าที่กลั่นกรองผู้สมัครอย่างเป็ น
ขั้นตอน เมื่อกระบวนการคัดเลือกสิ้นสุดลง จะทาให้องค์การได้คนที่มีคุณสมบัติตามต้ องการที่คาดว่า
จะประสบความสาเร็จในการทางาน บรรจุเข้าทางานในตาแหน่งว่างขององค์การขณะเดียวกันการ
คัดเลือกก็ทาหน้าที่คัดบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการ หรือบุคคลที่คาดว่าจะประสบ
ความล้มเหลวในการทางานทิ้งไป
สกล บุญสิน (2560, หน้า 156) ได้กล่าวว่า กระบวนการในการเลือกบุคคลจากกลุ่มสมัคร
ซึ่งเป็นการเลือกจากบุคคลที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับตาแหน่งงานและความต้องการขององค์การ โดย
องค์การต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการคัดเลือกด้วย เช่น กฎหมาย จานวนผู้ที่มาสมั คร
รูปแบบองค์การ เป็นต้น กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จะมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ การ
เริ่มต้นรับสมัคร การสัมภาษณ์ขั้นต้น การพิจารณาใบสมั ครและประวัติย่อ ของผู้สมั คร การสอบ
คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบภูมิหลังและการตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง การตัดสินใจ
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เลือก การตรวจร่างกาย และการรับเข้าทางาน โดยหากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกไม่ผ่านในขั้นตอนใด
องค์การก็สามารถที่จะปฏิเสธผู้สมัครคนนั้นได้ หากพิจารณาถึงประเภทของแบบทดสอบ พบว่า มี
หลายประเภท เช่น ทดสอบความถนัด การทดสอบความรู้ในงาน หรือแม้แต่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นคือ
การทดสอบลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งถูกหยิบยกมาทดสอบในช่วงปัจจุบัน ส่วนการสัมภาษณ์บุคคล
เข้าทางาน ต้องมีการวางแผนการสัมภาษณ์ก่อน และกาหนดเนื้อหาในการสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์
นั้นสามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
หรือแม้แต่การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม โดยองค์การจะต้องเลือกวิธีการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม เช่น การ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์ในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นต้น ส่วน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์บุคคลเข้ามาทางาน ได้แก่ การใช้คาที่ไม่เหมาะสม การให้คะแนนแบบ
กลาง ๆ ความโน้มเอียง และอคติต่าง ๆ ของผู้สัมภาษณ์ ตลอดจนผู้สัมภาษณ์ขาดการฝึกอบรม เป็นต้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นาไปสู่ความผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งองค์การอาจได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่สอดคล้องกับ ความ
ต้องการขององค์การ ดังนั้น หากองค์การพบปัญหาที่เกิดจากการสัมภาษณ์ ควรเร่งในการดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ได้มาซึ่งคนเก่งและคนดีและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ เพื่อให้เขาเหล่านั้น
เข้ามาทางานในองค์การและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 230) ได้ ก ล่ า วว่ า การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเป็ น
กระบวนการที่องค์การตัดสินใจว่าใครจะได้รับอนุญาตหรือจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่องค์การ สาหรับ
กระบวนการคัดเลือกโดยมาตรฐานทั่วไปมี 5 แบบ ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อถือ 2) ความถูกต้อง 3) ความ
สามารถ 4) ความเป็นประโยชน์ และ 5) การปฏิบัติตามกฎหมาย
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการ
ที่ผู้บริหารรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกลั่นกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน
มีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดีที่สุด สอดคล้องกับ
ตาแหน่งงาน และความต้องการขององค์การ
6. การฝึกอบรมและพัฒนา
การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานให้เป็นไปตามระบบ เป็นการพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล การวางแผนการเติบโตสาย
อาชีพในอนาคตและการพัฒนาองค์การ และเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการจัดการโดยใช้การพัฒนา
ความรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพัฒนาทักษะที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ในอนาคต ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการฝึกอบรมและพัฒนาไว้ ดังนี้
วิเชียร วิทยอุดม (2552, หน้า 106) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวน
การเรียนรู้ที่รวมเอาทักษะของการปฏิบัติง านอย่างเหมาะสม แนวคิดกฎระเบียบหรือทัศนคติ ให้
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เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยปกติผู้จัดการของพนักงานใหม่ เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบ
เบื้องต้นในการฝึกอบรมให้กับพนักงาน บางครั้ง หน้าที่ของการฝึกอบรมนี้มักถูกมอบหมายให้ กั บ
พนักงานเก่ารุ่นพี่ที่อยู่ในแผนกงานเป็นผู้ดาเนินการแทน ซึ่งประสิทธิผลของการฝึกอบรมมีอิ ทธิพ ล
สาคัญต่อการเพิ่มผลผลิตให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตัวงาน
วิ ล าวรรณ รพี พิ ศ าล (2554, หน้ า 162) ได้ ก ล่ า วว่ า การฝึ ก อบรมและพัฒนา ถื อ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญของการบริห ารทรัพยากรมนุษ ย์ที่ ต้ องการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม และทั ศ นคติ
บุคลากรด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงานในทุกหน้าที่ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาค่าใช้จ่าย และปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การ รวมถึง
การส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งจะเห็นว่าการฝึกอบรมนั้น จะมุ่งเน้นกับบุคลากรที่พึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วในระดับล่าง หรือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 221) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญมากกระบวนการหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และต่อองค์กร
การฝึกอบรมและพัฒนาจะมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จได้จะต้องประกอบด้วยความพร้อม
และความร่วมมื อร่ว มใจกันของบุค ลากรทั่ ว ทั้ง องค์กร ตั้ง แต่ผู้บริหารระดับ สูง หัวหน้างาน ฝ่า ย
ทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์การ เพื่ อเพิ่มพูนและเติมเต็มศักยภาพทั้ง ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ เหมาะสมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในด้านจุดมุ่งเน้น ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
ความมุ่ ง หมาย และเนื้ อ หา แต่ โ ดยวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประโยชน์ ของการฝึ กอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความเหมือนกันคือเพื่อยังประโยชน์มากมายให้เกิดต่อองค์การ ต่อตัวพนักงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อคนภายนอก
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2556, หน้า 65) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม คือการทาให้คนเหมาะสม
กับงาน โดยจะเป็นการเน้นคนสู่ตาแหน่งหน้าที่หรืออาชีพ ซึ่งถือเป็นกรรมวิธีในการเพิ่มสมรรถภาพ
ในการทางานของพนักงานทั้งความคิด การกระทา ความสามารถ ความรู้ ความชานาญ และการ
แสดงออก และยังเป็นกระบวนการที่ใช้เสริมความรู้ (Knowledge) ทักษะในการทางาน (Skill) และ
ความสามารถ (Capacity) ของบุคคลให้สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 78) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ
กระบวนการในอันที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชานาญ
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมมี ดังนี้ 1) เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิต 2) เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 3) เพื่อลด
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ต้นทุนของงาน 4) เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะส่งผลต่อการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 5) เพื่อลด
อัตราการหมุนเวียนและการขาดงานของบคุลากร สาหรับประโยชน์ของการฝึกอบรมมี ดังนี้ 1) ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน 2) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด 3) ช่วยลดระยะเวลาในการเรี ยนรู้
งาน 4) ช่วยลดภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน และ 5) การฝึกอบรมช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
เพื่อความก้าวหน้าของตน
จิ ต ติ ม า อั ค รธิ ติ พ งศ์ (2556, หน้ า 310-311) ได้ ก ล่ า วว่ า การฝึ ก อบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีประโยชน์ 3 ประการ คือประโยชน์ต่อองค์การ ต่อตัวพนักงานเอง และต่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อองค์การ ได้แก่ 1.1) เพิ่มความสามารถในการทากาไร
ให้แก่องค์การ 1.2) ปรับปรุงความรู้และทักษะด้านงานให้แก่ทุกระดับขององค์การ 1.3) ปรับปรุงขวัญ
และกาลังใจของพนักงาน 1.4) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่องค์การ 1.5) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การ 1.6) ช่วยให้พนักงานเข้าใจและดาเนินตามนโยบายตามองค์การ 1.7) ช่วยให้องค์การทราบ
ถึงความจาเป็นด้านบุคลากรในอนาคตทั่วทุกแผนกขององค์การ 1.8) ช่วยให้องค์การสามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 1.9) ช่วยพัฒนาระบบการสรรหาภายในองค์การ 1.10) ช่วย
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นา การจูงใจ ความจงรักภักดี ทัศนคติทีดี และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ช่วยให้
พนักงานและผู้บริหารประสบความสาเร็จ 1.11) ช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิ ต
1.12) ลดต้นทุนให้หลายๆ แผนก เช่น แผนกผลิต แผนกทรัพยากรมนุษย์ และแผนกขาย เป็นต้น
1.13) ช่วยพัฒนาให้พนักงานเกิดสานึกในความรับผิดชอบที่มีต่อองค์การ โดยการเป็นผู้มี ความรู้
ความสามารถ 1.14) ปรับปรุงการแรงงานสัมพั นธ์ในองค์การ 1.15) ช่วยในการปรับปรุงระบบการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ 1.16) ช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
1.17) ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง ป้องกันความเครียดและความกดดันไม่ให้เกิดแก่พนักงาน 1.18)
สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การ 2) ประโยชน์ต่อบุคลากร 2.1) ช่วยให้บุคคลมีการตัดสินใจที่
ดีขึ้น และมีการแก้ปัญหาทีมีประสิทธิผล 2.2) การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทาให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการสร้างความสาเร็จ ความเติบโต ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ให้แก่
ตนเอง 2.3) ช่วยให้บุคคลมีความเชื่อมันในตนเองมากขึ้น 2.4) ช่วยให้บุคคลแก้ปัญหาความเครียด ภาวะ
กดดัน ความวิตกกังวลและความขัดแย้งได้ 2.5) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงความรู้ด้านภาวะผู้นา
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และ ทัศนคติ 2.6) เพิ่มความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน 2.7)
เป็นการผลักดัน ให้บุ ค คลบรรลุเ ป้ าหมายของตนเองได้ เร็ว ขึ้น 2.8) ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรทั้งผู้เข้ารับการอบรม (Trainee) และผู้ให้การฝึกอบรม (Trainer) ได้เป็นอย่างดี 2.9) พัฒนา
จิตสานึกของความเติบโตเนื่องจากการเรียนรู้ 2.10) เป็นการพัฒนาทักษะการพูด การฟั ง และการ
เขียนของผู้เข้ารับการอบรม 2.11) ช่วยลดความกลัวในกรณีที่พนักงานจะต้องเผชิญกับงานใหม่ หรือ
ความเปลี่ยนแปลง 3) ประโยชน์ต่อการจั ดการทรัพ ยากรมนุ ษย์ 3.1) ปรับปรุง การติด ต่อ สื่ อ สาร
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ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การกับพนักงานแต่ 3.2) เป็นเครื่องมือของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
รวมทั้งพนักงานเก่าที่ต้องรับงานใหม่ โดยกระบวนการโยกย้ายหรือการเลื่อนตาแหน่ง 3.3) เป็นการ
ปรับปรุงทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 3.4) ทาให้นโยบาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ขององค์การดารงอยู่ได้
3.5) ปรับปรุงขวัญของบุคลากร 3.6) สร้างความเหนียวแน่นแก่กลุ่มหรือทีมงาน 3.7) สร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการเรียนรู้ การเติบโต และการประสานงาน 3.8) ทาให้องค์การเป็นสถานที่ทางานและที่ อยู่
อาศัยที่พนักงานจะอยู่ได้อย่างมีความสุข
กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 136) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เ ป็ น
กิจกรรมสาคัญขององค์การที่จูงใจและนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การมาทางานให้เกิดประโยชน์
สูง สุดต่อองค์การ เกิดความรู้สึกที่ดี รักและถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์ก าร ทุ่มเทกาลัง กายและ
กาลังใจพัฒนางาน เพื่อสร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงให้กับองค์การ วิธีการฝึกอบรมเป็นวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรที่องค์การนิยมใช้มาก เพราะสามารถดาเนินการได้ในระยะเวลาสั้น พัฒนาได้จานวน
มากในเวลาเดียวกัน การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และเจตคติเพิ่มขึ้น สามารถนาไปปฏิบัติงานในหน้าที่ใ ห้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 146) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง การสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงปัจเจกชนอย่างถาวร เพื่อให้บุคคลได้ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
อาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมจะเกี่ ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทักษะ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของบุคคล ส่วน การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการให้การศึกษาระยะยาวที่จัดให้บุค ลากร
ระดับบริหาร โดยมุ่งให้บุคคลเกิดการพัฒนาด้านแนวคิด และเพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎี การฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน ใน 8 ประการ ได้แก่ 1) ต้องการเพิ่มผลผลิต 2) ต้อง
การปรับปรุงคุณภาพ 3) ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4) เพิ่มขวัญกาลังใจแก่พนักงาน 5) ต้อง
การเพิ่มพูนค่าตอบแทนทางอ้อม 6) รักษาสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน 7) ป้องกันความล้าสมัย
และ 8) เป็ น การสร้ า งความเติ บโตให้ แก่ บุ ค ลากร ทั้ ง นี้ จุ ด มุ่ ง หมายของการฝึ ก อบรมและพัฒนา
บุคลากรทั้ง 8 ประการ ที่ได้กล่าวมาต่างก็มีส่วนเสริมสร้างประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์การ
เพื่อให้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกิด ประโยชน์ สูง สุด ผู้เข้ารับผิดชอบควรดาเนินการตาม
ขั้นตอน 6 ขั้นตอน 1) การประเมินความจาเป็นในการฝึกอบรม 2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 3) การกาหนดเนื้อหาโปรแกรมการฝึกอบรม 4) การออกโปรแกรม
การฝึกอบรม 5) การดาเนินการฝึกอบรม และ 6) การประเมินผลการอบรม
สกล บุญสิน (2560, หน้า 197-198) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัด
ขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ และทักษะของพนักงานเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การดาเนินการให้ทรัพยากร
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มนุษย์เกิดการเรียนรู้ทักษะ ความสามารถ และการปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน ผ่านการพัฒนา
บุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะ
ประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบการฝึกอบรม ระบบการศึกษา ระบบการพัฒนา และ
ระบบการเรียนรู้ ทั้งนี้ระบบย่อยทั้ง 4 ระบบมีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ของวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และก่อนที่องค์การจะทาการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องศึกษาและ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนของผู้บริหารเพราะมีส่วนสาคัญที่ทาให้การฝึกอบรม
และการพัฒนามีส่วนสาคัญที่ทาการฝึกอบรมประสบผลสาเร็จ ส่วนระบบการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีอยู่กัน 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์หรือหาความจาเป็นในการฝึกอบรม 2) การระบุ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 3) การเลือกวิธีการฝึกอบรม 4) การนาโปรแกรมการฝึกอบรมไปปฏิบัติ
และ 5) การประเมินผลการอบรม โดยองค์การสามารถเลือกวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับบุคลากร
งบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม โดยวิธีการฝึกอบรมมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรม
โดยผู้ ส อน การอบรมโดยใช้ ก ารเรีย นรู้ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิก ส์ (E-Learning) การฝึ ก อบรมโดยใช้
กรณีศึกษา เป็นต้น โดยการฝึกอบรมด้วยวิธีดังกล่าว สามารถดาเนินโดยองค์การโดยองค์องการเอง
และ/หรือมหาวิทยาลัยและสิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือองค์การจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการฝึกอบรมด้วย เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรมจะทาให้การอบรมไม่ประสบความสาเร็จ
พนักงานไม่สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนหากพิจารณาที่องค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
คือ 1) การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล 2) การพัฒนาอาชีพ 3) การพัฒนาองค์การ และ 4) การจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน
สุ ธิ นี ฤกษ์ ข า (2560, หน้ า 69-72) ได้ ก ล่ า วว่ า การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา หมายถึ ง
กระบวนการในการส่งเสริมให้พนักงานได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม
หรือทัศนคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งงานที่
ได้รับมอบหมายในปั จจุ บัน และเป็นการเตรียมความพร้ อมสาหรั บงานที่อ าจได้รับ มอบหมายใน
อนาคต เมื่อนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไ ด้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า การจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงาน คือ คาตอบของการประเมินความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ ขั้นตอนต่อมาที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องดาเนินการ คือ การวางแผน
การดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วย 10 ขั้น ดังนี้ การกาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การกาหนดรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาที่ เหมาะสม การกาหนดผู้ ที่
จาเป็นต้องได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาดัง กล่าว การพัฒนาแผนการเรียนรู้ ที่ เหมาะสมส าหรั บ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา การคัดเลือกผู้ให้การอบรมที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว การ
จัดเตรียมความพร้อ มด้ านอุ ปกรณ์ สถานที่ หรือสิ่ง อานวยความสะดวกต่ าง ๆ การวางแผนการ
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ประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา การดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนการที่วางไว้ การ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนา และการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาครั้งต่อไป
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 271) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง ความ
พยายามขององค์การในการวางแผนเพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของพวกเขา ตามเนื้องานขององค์การที่ต้องพึ่งพา
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นคอร์ด หรือโปรแกรม เป็นเหตุการณ์ที่จะสอนพนักงานเกี่ยวกับความรู้
ทักษะ และพฤติกรรมที่พวกเขาต้องการที่จะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง
กระบวนการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนเพื่อตอบสนอง
แผนการพัฒนาส่วนบุคคล แผนการพัฒนางาน และแผนการพัฒนาองค์การ โดยมีการสารวจความ
จาเป็น การกาหนดวัตถุประสงค์ การเลือกวิธีการอบรม การนาโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาไป
ปฏิบัติ และการประเมินผล
7. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การต้องจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยค่าใช้จ่ายนี้อาจ
จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
ฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงค่าตอบแทนไว้ ดังนี้
วิเชียร วิทยอุดม (2552, หน้า 148) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของแผนการจ่ายค่าตอนแทน
โดยทั่ว ๆ ไปมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 1) ค่าตอบแทนทางตรง ได้แก่ รางวัลที่จัดให้โดยนายจ้าง เช่น
ค่าตอบแทนพื้นฐาน และค่าตอบแทนผันแปร 2) ค่าตอนแทนทางอ้อม ได้แก่ ผลประโยชน์เกื้อกูลของ
นายจ้าง ดังนี้ ประการแรก ค่าตอบแทนพื้นฐาน (Base Pay) ที่ให้กับลูกจ้ างโดยปกติเ ป็น ค่ า จ้ า ง
(Wage) หรือเป็นเงินเดือน (Salary) ซึ่งองค์การส่วนใหญ่จะมีวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 รูปแบบ
คือ เป็นรายชั่วโมง และรายเดือน เพื่อให้วิธีการแจกแจงไปตามธรรมชาติงาน การจ่ายเป็นรายชั่วโมง
เป็นค่าใช้จ่ายที่ขึ้นอยู่กับเวลาที่จ้างทา ค่าจ้างรายชั่วโมงมักเรียกว่าอัตราค่าจ้าง (Wage) ซึ่งอัตรา
ค่าจ้างที่คานวณโดยตรงจากจานวนเวลาที่ทางาน ส่วนค่าจ้างรายเดือนจะได้รับการจ่ายที่มีความมั่นคง
โดยเป็นการรวมช่วงเวลาหนึ่งในการเหมาจ่ายให้ ประการที่สอง ค่าตอบแทนผันแปร (Variable pay)
มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน โดยธรรมดาแล้วชนิดของคาตอบแทนผันแปร
เป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานที่ทาให้เกิดผลผลิตหรือกาไร ด้วยการคานวณค่าใช้จ่ายเป็น
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เปอร์เซ็นต์ หรือจานวนทวีคูณของค่าจ้าง หรือเงินเดือนและประสิทธิภาพแต่ละคน ซึ่งทั่ว ๆ ไปมักจ่าย
เป็นเงินเดือนครั้งเดียวที่เรียกว่า (Bonus) และประการที่สาม ผลประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefit)
องค์การส่วนใหญ่มีการให้รางวัลภายนอกด้วยการจ่ายผลตอบแทนโดยทางอ้อม ผลประโยชน์เกื้อกูล
จึง เป็นรางวัลทางอ้ อมที่พนักงานที่ไ ด้รั บนอกเหนือไปจากเงิน เดือนค่ าจ่ าง หรือเงินเดือนที่ ไ ด้ รั บ
ตามปกติ เช่น บาเหน็จ บานาญ การประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างในวันหยุดงาน และเงิน
เลี้ยงชีพที่ให้กับลูกจ้างหรือกลุ่มลูกจ้างที่เป็นสมาชิกขององค์การ
สุจิตรา ธนานันท์ (2552, หน้า 149) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิ ดชอบ จูง ใจให้มีการปฏิบัติง านอย่างมี ประสิ ทธิภาพ ส่ง เสริมขวัญ และ
กาลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 240) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน นิยมนามาใช้ในปัจจุบัน
แทนคาว่า ค่าจ้างและเงินเดือน (Wage and salary) ทั้ง นี้เพราะในปัจจุบันองค์การมีการกาหนด
ค่าตอบแทนรูปอื่น นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือน จึงทาให้การใช้คาว่า ค่าตอบแทน มีความหมาย
ครอบคลุมมากกว่าค่าจ้างและเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องของนโยบายจัดทาแผน
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนทั้ งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน โดยอาศัยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เน้นข้อกาหนดของกฎหมาย ความพึงพอใจของ
บุคลากร ความยุติธรรมในการจ่ายเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ขององค์การ เป็นต้น ที่สาคัญการบริหารค่าตอบแทนจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการดาเนินการ
คือ ใช้เป็นเครื่องมือจูงใจบุคลากร เป็นมาตรฐานในการจ้างงาน สร้างความพึงพอใจ และสร้างสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่จะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555, หน้า 1-3) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ สิ่งที่ภาคราชการให้แก่ข้าราชการ โดยมีทั้งค่าตอบแทนทางตรงและ
ทางออม ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น เพื่ อ ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เป็นรางวัลจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมขวัญกาลังใจและเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของข้าราชการให้เพียงพอต่อการดารงชีพ โดยการกาหนดค่าตอบแทนมีหลักการที่สาคัญหลาย
ประการ ดังนี้ 1) หลักความพอเพียง (Adequacy) การกาหนดค่าตอบแทนถือเป็นความรับผิ ดชอบ
ทางสังคมอย่างหนึ่งของนายจ้าง ดังนั้น นายจ้างควรกาหนดอั ตราค่าจ้างให้ไม่น้อยกว่าระดับต่าสุดที่
ลู ก จ้ า งควรได้ รั บ ในสั ง คมเป็ น อย่ า งน้ อ ย กล่ า วคื อ พอเพี ย งแก่ ก ารด ารงชี วิ ต หรือ สามารถเลี้ ย งดู
ครอบครัวได้ การกาหนดค่าตอบแทนตามหลัก ความพอเพี ยงนี้เ ป็นเพี ยงมาตรฐานขั้นต่ าเท่ า นั้ น
นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างสูงกว่าระดับนี้ได้ 2) หลักความเป็นธรรม (Equity) การกาหนดค่าตอบแทน
ต้องเป็นธรรม กล่าวคือ จะต้องมีความเท่าเทียมกันสาหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ วุฒิแ ละประสบ
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การณที่เหมือนกัน และทางานในระดับหน้าที่และความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานที่เทียบ
เคียงกันได หลักความเป็นธรรมอาจจาแนกเป็น 3 ประการ คือ 2.1) ความเป็นธรรมภายใน (Internal
Equity) ภายในองค์การเดียวกันนั้น งานที่มีระดับหน้าที่และความรับผิดชอบและความยากง่ายของ
งานเทียบในระดับเดียวกันก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันหรือที่เรียกว่า “เงินเท่ากันสาหรับงานที่มี
มูลค่าเท่ากัน ” (Equal Pay for Work of Equal Value) 2.2) ความเป็นธรรมภายนอก (External
Equity) การกาหนดค่าตอบแทนให้สามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพ จึงจาเป็นต้องพิจารณาถึง ความ
เป็นธรรมภายนอก กล่าวคือ ค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน
โดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน มีบทบาทอย่ างมากในการกาหนดค่าจ้างแรงงานในตลาด
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่างานหลายอย่างที่ประเมินค่าของงานแล้วอยู่ในระดับเดียวกัน แต่หากต่างสาขา
กัน การกาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจแตกต่างกันได้ เพราะความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ นั้น
แตกต่างกัน แรงงานในสาขาที่เป็นที่ต้องการมาก และมีการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ค่าตอบแทนย่อมสูงกว่าสาขาอื่น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ ในการที่
จะสามารถสรรหาคนเก่ ง คนดี ใ ห้ เ ข้ า มาท างานในองค์ ก าร 2.3) ความเป็ น ธรรมเฉพาะบุ ค คล
(Individual Equity) การกาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ยังต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วย เช่น ใน
ระหว่างผู้มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทางานในระดับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และความยากง่ายของงานที่เทียบเคียงกันได้นั้น ผู้ที่มีผลการปฏิบัติง านที่ดีกว่าควรจะ
ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า นอกจากนี้ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคลยังอาจพิจารณาจากระยะเวลาใน
การทางานด้วย หรือหากมี ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือหน้าที่นั้นโดยตรงก็ควรที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่บรรจุเข้าทางานโดยไม่มีประสบการณ์ เป็นต้น 3) หลักความสมดุล (Balance)
การกาหนดค่าตอบแทนที่สมดุลอาจพิจารณาอาจพิจารณาได้หลายประการ เช่น ความสมดุลระหว่าง
สัดส่วนของรายจ่ายด้านบุคคล กับรายจ่ายด้านอื่น ๆ เช่น รายจ่ายลงทุน รายจ่ายชาระชาระคืนต้น
เงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ ความสมดุลยังอาจหมายถึงความสมดุลในสัดส่วนของเงินเดือนกับสวัสดิการ
และความสมดุลระหว่างเงินกับงาน 4) หลักความมั่นคง (Security) การกาหนดค่าตอบแทนต้อง
คานึงถึงความมั่นคงในการดารงชีวิต ซึ่ง รวมถึง สุขภาพและความปลอดภัย หรือความเสี่ยงในการ
ทางานของพนักงานด้วย เช่น การให้เงินเพิ่มสาหรับงานที่มีสถานการณ์เสี่ยงภัย ตลอดจนการให้
สวัสดิการอื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การให้บาเหน็จบานาญ เป็นต้น
5) หลักการจูงใจ (Incentive) การกาหนดค่าตอบแทนต้องคานึงถึงการจูงใจให้พนักงานทางานให้ดีขึ้น
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และทางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย เช่น
การก าหนดให้ มี ก ารเลื่ อ นเงิ นเดื อ นตามผลการปฏิบั ติ ง านในแต่ ล ะปี การให้ เ งิ น รางวัล ประจาปี
(Bonas) การให้ค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยขยัน (Commission) สาหรับบางลักษณะงาน เป็นต้น
รวมทั้งการกาหนดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้างที่จูงใจ เช่น การกาหนดให้เงินเดือนแต่ละระดับมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพื่อรับภาระหน้าที่ใน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น และ 6) หลักการควบคุม (Control) การกาหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถ
ควบคุมให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด และเหมาะสมกับความสามารถในการจ่าย (Ability to
pay) ในแต่ละปีด้วย เพื่อให้ต้นทุนของการดาเนินงานอยู่ในขอบเขต และยังสามารถขยายกิจการเพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์การได้
พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 174) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นผลตอบแทนต่าง ๆ ที่องค์กร
จัดหาให้ที่ผู้ปฏิบัติงานแลกกับการทางานโดยเป็นหลักสาคัญในการดึงดูดบุคลากรให้มีความสนใจที่ จะ
ร่วมงานกับองค์กร จูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพ และรักษาบุคลลากรให้อยู่กับ
องค์ก รเพื่ อลดปัญหาการเข้า -ออกบ่อยของพนัก งาน ถือเป็นค่ าใช้จ่ ายขององค์กร ดัง นั้นองค์ก ร
จาเป็นต้องจัดระบบค่าตอบแทนให้เกิ ดประโยชน์แก่ ทั้ ง องค์กรและบุ คลากรซึ่ ง เป็นเรื่ องที่มี ค วาม
ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง และการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องมีการจัดทาโครงสร้าง ค่าจ้างเงินเดือนโดย
อาศัยวิธีการประเมินค่างานเพื่ อจะพัฒนาขั้นการจ่ายขององค์กรและให้ราคาค่างานโดยจะต้องทา
ส ารวจค่ า ตอบแทนประกอบกั บ การพิ จ ารณานโยบายขององค์ ก รเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
เพื่อที่จะให้โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนขององค์กรมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และเงือนไขต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจะส่งเสริมให้โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน
จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน การบริหาร
ค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อสนองความ
ต้องการของบุคคลอย่างเพียงพอ ช่วยสร้างแรงจูงใจความเสมอภาคและความมั่นคงให้แก่พนักงาน
และช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารต้ น ทุ น และก าไรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารค่ า ตอบแทนมี
ความส าคั ญ ต่ อ องค์ ก รเป็ น อย่ า งมากเพราะเป็ น กิ จ กรรมที มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ หน้ า ที่ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรอื่น ๆ หลายหน้าที่ ได้แก่ การจัดการกาลังคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร และแรงงานสัมพันธ์
เบอร์นาร์ดินและรัสเซลล์ (Bernardin and Russell, 2013, p. 275) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน
แบ่ ง ได้ ดั ง นี้ ค่ า ตอบแทนโดยตรง ซึ่ ง มั ก ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ และ
ค่าตอบแทนทางอ้อม ซึ่งได้แก่ผลประโยชน์ตอบแทนที่องค์การจัดให้แก่พนักงาน
เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 379) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลค่าเป็น
ตัวเงิน รวมทั้งรางวัลที่มิใช่ตัวเงิน ที่องค์การหรือนายจ้างจ่ายให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบแทน
การทางาน เป็นการแลกเปลี่ยนกับความรู้ ความชานาญ ความรับผิดชอบ การใช้กาลังกาย และการใช้
กาลังสมองของพนักงานที่ได้มอบให้แก่องค์การ
กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 65-66) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง การให้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
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ที่องค์การได้ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการตอบแทนการทางานปกติ บุคลากรจะคุ้นเคยกับค่าตอบแทน
ใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นรายได้ประจาที่บุคลากรจะได้รับใน
อัตราคงที่ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด โดยรายได้นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามชั่วโมงทางาน หรือ
ปริมาณของผลผลิตของบุคลากร ส่วน ค่าจ้าง หมายถึง ค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับโดยถือจากเกณฑ์
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นหลัก เช่น ค่าจ้างรายวัน ค่าจ้างรายชั่งโมง เป็นต้น นอกจากนี้การจ่าย
ค่าตอบแทนให้บุคลากรจะต้องพิจารณาตามหลักเหตุผล ความเสมอภาค และความเหมาะสม โดยที่
ส่วนประกอบของค่าตอบแทนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1) ค่าตอบแทนเนื่องจาก
ความสาคัญของงาน ค่าตอบแทนในลักษณะนี้จะเป็นค่าตอบแทนตามปกติที่ให้แก่บุคลากร เนื่องจาก
ผลการปฏิบัติงานโดยตรงที่บุคลากรทาให้แก่องค์กร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา เป็นต้น
2) ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติง าน ค่าตอบแทนในส่วนนี้จะให้แก่บุคลากรเพื่อจูง ใจให้เขา
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เช่น การให้เงินตอบแทนเมื่อสิ้นปีหรือที่เรียกว่า
โบนัส ส่วนแบ่งกาไร ส่วนผลผลิต เป็นต้น 3) ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนในลักษณะนี้จะจ่ายให้กับ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติสาคัญตามที่องค์การต้องการ เช่น ปฏิบัติงานมานาน เป็นต้น หรือเป็นเงินตอบ
แทนสาหรับการปฏิบัติงานบางประเภท 4) ผลประโยชน์อื่น เป็นผลประโยชน์พิเศษที่องค์การมีให้กับ
บุ ค ลากร เช่ น การให้ ค่ า แรงในวั นหยุ ด การจ่ า ยค่ า ประกั นชี วิ ตพนักงาน การสนั บ สนุ นกิ จกรรม
นันทนาการของบุคลากร การจ่ายค่าเล่าเรียนบุ ตร เป็นต้น ค่าตอบแทนเป็นเรื่องที่ละเอีย ดอ่ อ น
เกี่ยวข้องกับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในด้านนี้จะต้องจัดส่วนผสม
ของค่ า ตอบแทนให้ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ องค์ ก รได้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ และไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในด้านค่าใช้จ่ายที่มากเกินควรแก่องค์กร
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 271-272) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมค่าตอบแทนมีอยู่สองหลัก
คือ ค่าตอบแทนพื้นฐานและค่าตอบแทนผันแปร ส่วนที่เป็นค่าตอบแทนคงที่ก็จะเป็นเงินเดือนที่จ่าย
ให้เพื่อตอบแทนการทางานประจาเพื่อดึงดูดคนทางานและให้คนอยู่ได้ ค่าตอบแทนผันแปรเป็นส่วน
เพิ่มที่มากระตุ้นจูงใจให้คนทางานอยู่ต่อและทาผลงานดีขึ้น ขึ้นอยู่ว่าจะแปรผันกับปัจจัยอะไร เช่น
ผลงานพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนา ฯลฯ และที่สาคัญคือ การชี้วัดประเมินผลต้องสามารถจาแนก
ความแตกต่างให้พนักงานยอมรับและเข้าใจได้อย่างไม่มีข้อสงสัย ระบบการบริหารค่าตอบแทนที่
เชื่อมโยงกับตัวแปรที่จัดขึ้นมา การบริหารค่าตอบแทนทาหน้าที่เป็นได้ทั้ง ให้รางวัลและการลงโทษ
และการบริหารค่าตอบแทนเป็นเรื่องของส่วนรวม ถึงจะพิจารณาให้เป็นรายบุคคลแต่สุดท้ายก็ จะมี
ผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ขององค์การ
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 146) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลค่าเป็น
ตัวเงินรวมทั้งรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินที่องค์การหรือนายจ้างจ่ายให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบแทน
การทางานเป็นการแลกเปลี่ยนกับความรู้ ความชานาญ ความรับผิดชอบ การใช้กาลังกาย และการใช้
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สมองของพนักงานที่ได้มอบให้แก่องค์การ การบริหารค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์สาคัญ 6 ประการ
ได้แก่ 1) เพื่อสนองต่อข้อบังคับทางกฎหมาย 2) เพื่อสนองความต้องการของบุคคลอย่างเพียงพอ 3) เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ 4) เพื่อสร้างความเสมอภาค 5) เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงาน และ 6) เพื่อให้การ
บริหารต้นทุนและกาไรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทนแย่งเป็น
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ตลาดแรงงาน ข้อบังคับของรัฐและกฎหมาย สหภาพแรงงาน
และความแตกต่างของอัตราค่าจ้างในแต่ละพื้นที่ 2) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ปรัชญาขององค์การ
ความสามารถในการทากาไร และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน การก่อตั้งสหภาพแรงงานใน
องค์การและปัจจัยอื่น 3) ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ทักษะ ความรับผิดชอบ ความพยายาม และสภาพการ
ทางาน และ 4) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความ
อาวุโสของพนักงาน
สกล บุญสิน (2560, หน้า 262) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง รางวัลและผลประโยชน์
ทั้งหมดทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงินที่องค์การจ่ายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการตอบแทนการทางานของ
พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงาน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และค่าตอบแทน
ที่ไม่เป็นตัวเงิน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางตรง ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส
ค่านายหน้าการขาย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อม (Indirect financial
compensation) เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุ บั ติเ หตุ ค่ารักษาพยาบาล การ
ประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าจ้างที่จ่ายในวันลา ส่วนค่าตอบแทนที่ไ ม่เป็นตัวเงิน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งานและสภาพแวดล้อมของงาน โดยการกาหนดค่าตอบแทนนั้น
มีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ 1) การสารวจค่าตอบแทน 2) การกาหนดค่างานของงานต่าง ๆ โดย
การประเมินค่างาน 3) การจัดกลุ่มงานตามระดับค่าของงาน 4) การกาหนดเม็ดเงินของแต่ละระดับ
การจ่าย และ 5) การปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าว ต้องดาเนินการอย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะจะต้ องมีก ารศึก ษาสภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ ที่ส่ง ผลกระทบต่อการจ่ ายค่ าตอบแทนของ
องค์การด้วย เช่น นโยบายขององค์การการประเมินค่างาน ความสามารถในการจ่ายขององค์การ
ตลาดแรงงาน ค่าครองชีพ ค่าจ้างขั้นต่าเป็นต้นเพื่อให้องค์การสามารถสร้างระบบการจ่ายและบริหาร
ค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานไว้ได้ นอกจากนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนยัง มี
ระบบใหม่ ๆ ที่นามาใช้ เช่น การจ่าค่าตอบแทนแบบระบบช่วง (Broad banding) ซึ่งระบบนี้การรวม
เกรดและช่ วงของเงินเดื อนให้ เ หลื อ เพียง 2-3ช่ ว ง ซึ่ ง แต่ ล ะช่ วงประกอบด้ว ยช่ วงงานและระดับ
เงินเดือนที่คาบเกี่ยวกันในแนวขวาง ข้อดีของระบบนี้คือมีความยืดหยุ่น การนาระบบช่วง(Broad
banding) มาใช้ จ ะครอบคลุ มอั ต ราเงิน เดื อ นของหั วหน้า งานไปจนถึ ง สมาชิ ก ในที มและการปรับ
พนักงานขึ้นหรือลงจากระดับของค่าจ้างจะสะดวกขึ้นมากและจะไม่กระทบกับคนที่อยู่ในช่วงเงินเดือน
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ที่ถูกปรับย้ายเข้าไป ส่ วนจุดอ่อนของระบบนี้ได้แก่ อาจทาให้การควบคุมงบประมาณเป็นไปได้อยาก
เนื่องจากมีช่วงการจ่ายค่าตอบแทนที่กว้างขึ้น และเป็นการลดการเลื่อนตาแหน่งและการแต่งตั้งลงจึง
อาจส่งผลให้มีการเลื่อนเงินเดือนบ่อยบ่อยโดยเฉพาะพนักงานที่เพิ่งบรรจุใหม่ และได้รับเงินเดือน
ในช่วงเริ่มต้นของกระบอกแรก
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ค่าตอบแทน หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ที่ผู้บริหารตอบแทนให้กับบุคลากรในการทางาน ทั้งที่
เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส ฯ และไม่เป็นตัวเงิน เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
8. กระบวนการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนิน การบริหารผลการปฏิบัติง านมี เป้า หมายเพื่อให้เกิด ความสมดุ ล ใน
ประโยชน์ของทั้งองค์กรและบุคลากรในองค์การ โดยเป็นงานส่วนหนึ่งของกระบวนการดาเนินการ
ปรับปรุงผลการทางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึง กระบวนการดาเนินการบริหารผล
การปฏิบัติงาน ไว้ ดังนี้
เมททิ ส และแจ็ ค สั น (Mathis and Jackson, 2008, p. 326) ได้ ก ล่ า วว่ า กระบวนการ
ดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานควรมาจากสิ่ง ที่องค์การต้องการเพื่อให้บ รรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นผ่านงานของตน
ในแง่ผลรวมของการแสดงทั้งหมดในงานทั้งหมดในองค์การควรเท่ากับแผนกลยุทธ์สาหรับองค์การ
ชูศักดิ์ เจนประโคน (2552, หน้า 1) ได้กล่าวว่า กระบวนการดาเนิน การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานถือเป็นหัวใจสาคัญในการจูงใจ การรักษาและการพัฒนาพนักงาน เพราะจะทาให้พนักงาน
ในแต่ละคนได้เรียนรู้ว่า ยิ่งตนมีผลการปฏิบัติงานดีเท่าไร การเติบโตและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานก็จะมากขึ้นเท่านั้น พนักงานในแต่ละคนจึงเกิดแรงจูงใจในการพั ฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถ
สร้างผลงานที่ตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์การได้ ดังนั้น การจัดผลการปฏิบัติงานจึงเป็นการ
เน้นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบที่มีความเท่าเทียมกันในลั กษณะของหุ้นส่วน (Partnership) โดยมี
กรอบและข้อตกลงเกี่ยวกับงาน ความคาดหวัง การกาหนดตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ไ ป
ขัดขวางการทางาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์การต่อไป
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2557, หน้า 6-17) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ดาเนิน การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) หมายถึง กระบวนการ
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ดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อ ผลัก ดัน ให้ ผ ลการปฏิ บัติง านขององค์กรบรรลุ เป้ าหมาย ด้วยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบั ติราชการในระดั บองค์กร ระดับหน่ วยงาน จนถึง ระดับบุคคลเข้ า
ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการ ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่นามาใช้สาหรับข้าราชการพลเรือน จึงประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ 1) การวางแผน
การปฏิบัติงาน เป็นช่วงที่ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายในระดับบุคคล เพื่อให้ผลผลิต
และผลลัพธ์ของงาน ที่ได้สอดคล้องและส่งผลต่อเป้าหมายและความสาเร็จขององค์กร อย่างแท้จริง
ดังนั้น จึงต้องทาการถ่ายทอด (Cascade) เป้าหมาย การปฏิบัติงานขององค์กรลงมาตามลาดับชั้น คือ
จากระดับองค์กร ลงสูระดับสานัก/กอง/ฝ่าย/ส่วน/กลุ่ม จนถึงระดับบุคคล โดยเป้าหมายงานในระดับ
ต่าง ๆ ต้องเป็นปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
เป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนา ความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติง านให้ปฏิบัติง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาหนึ่งที่พบคือ ข้าราชการไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
หรือไม่มีการกาหนดการพัฒนาอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงแก้ปัญหานี้โดยการกาหนดให้มีการวางแผนการ
พัฒนา ผลการปฏิบัติงานนี้กันให้ชัดเจนเมื่อเริ่มรอบการประเมินและทาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน อีกทั้ง ยัง ต้องกาหนดการวัดและ
บันทึกความสาเร็จของกิจกรรมการพัฒนาด้วยอย่างชัดเจน 3) การติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังจาก
ที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนา ผลการปฏิบัติงานแลว ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้
เวลาตลอดรอบการประเมิน เป็นโอกาสในการติดตาม ดูแล ให้คาชมเชย คาปรึกษา การสอนงาน การ
สังเกตปัญหาและข้อเสนอแนะในการแกไข รวมถึงการติดตามดูผลงาน ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วย โดยทั้ งหมดนี้จะมีการบันทึกการติดตามดูแลเอาไว การติดตามดูแล
การปฏิบัติงานนี้ เมื่อกระทาอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เหมาะสม การสื่อสารที่มีประสิทธิผลก็จะเกิดขึ้นทั้ง 2
ทาง ทั้งจากหัวหน้าสู่ลูกน้องและลูกน้องสู่หัวหน้า หัวหน้าและลูกน้องได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น
สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทางานและสร้างความเข้าใจในการทางานร่วมกันอยู่
ตลอดเวลา ผลการปฏิบัติงานที่ไดก็เป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่าย และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นการประเมินเพื่อให้ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร
อยู่ใน ระดับใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญประกอบการพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลหรือการให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม การปรับปรุงผล การปฏิบัติงาน วิธีการทางาน หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
พรรัตน์ แสดงหาญ (2557, หน้า 10) ได้กล่าวว่า เพื่อสนับสนุ นกระบวนการหลักของการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ไปพร้อม ๆ กันด้วย สิ่งสาคัญที่ต้องทาความเข้าใจกับกระบวนการบริหารผลงานคือ ลาดับขั้นตอนของ
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การดาเนินงานอาจไม่จาเป็นต้องทาขั้นตอนแรกให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะดาเนินการขั้นต่อไปได้ ในบาง
ขั้นตอนอาจดาเนินการได้ตลอดปี เช่น การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็น
ทางการ หรือการให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นต้น ประเด็นสาคัญอยู่ที่องค์การควรเริ่มต้นวางแผนและ
กาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยใช้ผลการประเมินในปี ที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนและ
การกาหนดเป้าหมายใหม่ ปรับปรุงวิธีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพนักงานใหม่ และดาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ (2559, หน้ า 1) ได้ ก ล่ า วว่ า กระบวนการด าเนิน งาน
หมายถึง กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้า
ด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การ
ติดตามผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่
ก าหนด และมี ก ารนาผลการประเมิ นไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาตอบแทนความดีค วามชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2559, หน้า 239) ได้กล่าวว่า กระบวนการดาเนินงาน เป็นบทบาท
หน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งผลลัพธ์ระยะสั้นให้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ต้องครอบคลุมทั้ง
องค์การ (short-team results/organization focus) การทาหน้าที่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
เป็นการแสดงบทบาทซึ่งต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและให้มีการวางแผน ประสานงาน กระตุ้น
ส่งเสริม ให้คาแนะนา ให้การสนับสนุน ติดตาม และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อ เนื่อง
เพื่อให้ผลงานขององค์การในทุกระบบย่อยและผลงานโดยรวมขององค์การมีประสิทธิภาพอยู่ทุกขณะ
สกล บุญสิน (2560, หน้า 232) ได้กล่าวว่า กระบวนการดาเนินงาน หมายถึง กระบวนการ
ที่มีความเป็นพลวัตและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งพนักงาน
ทีม และองค์การ และสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ ซึ่งหลายองค์การได้นา
แนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการปรั บปรุง ผลการปฏิบั ติง าน พัฒนาพนักงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วม โดยการจัดการผลการปฏิบัติงานนั้น จะต้องทาแบบบูรณาการในแนวดิ่ง
ซึ่ง เป็นการผสานระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจ แผนธุรกิจ และเป้าหมายขององค์การ โดยการผสาน
ระหว่างวัตถุประสงค์ในระดับองค์การกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ ลงไปจนถึงระดับ
ที ม งานและระดั บ บุค คลส่ ว นการบู รณาการในแนวราบ คื อ การท าให้ ก ลยุ ท ธ์ก ารจั ด การผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยจะต้องมีการบูรณาการใน
เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ การจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
เข้าด้วยกัน
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โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 324) ได้ ก ล่ า วว่ า กระบวนการด าเนิ น งาน คื อ
ความสาคัญที่ผู้บริหารมั่นใจได้ว่ากิจกรรมและผลงานของพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า กระบวนการดาเนินงาน หมายถึง
กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารเพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งบุคคล ทีม
และองค์การ และสอดคล้องกับกลยุ ทธ์หรือ เป้ าหมายที่องค์ก ารกาหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการ
กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผล การปฏิบัติงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง การประเมินผลการปฏิบั ติ ง านที่ ส อดคล้ องกั บ เป้ า หมายที่ ก าหนด และมี ก ารนาผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
9. แรงงานสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรหรือความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการ
จ้างงานจนออกจากงาน ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์ไว้ ดังนี้
ชวลิต สละ (2551, หน้า 214) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง หรือกับกลุ่มลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่มก็ได้ในเรื่องของ
การจ้างงาน ซึ่งนับตั้งแต่การจ้างงานจนถึงลูกจ้างออกจากงาน
เกื้อจิตร ธีระกาญจน์ (2551, หน้า 30) ได้กล่าวว่า หากสถานประกอบการใดที่นายจ้างและ
ลูกจ้างต่างปฏิบัติต่อกันด้วยดี โดยการร่วมสร้างประโยชน์และนามาแบ่งปันกันอย่างเหมาะสม ต่าง
เข้าใจและยอมรับในบทบาทของแต่ละฝ่ายก็จะเกิดความปรองดอง และสามารถระงับข้อขัดแย้งและ
ข้อยุติลงได้ด้วย ความพอใจร่วมกัน ก็จะทาให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทางาน มี
ความตั้งใจในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้น และให้บริการที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการในสถานประกอบการของ
นายจ้าง และมีผลทาให้นายจ้างสามารถดาเนินกิจการได้อย่างราบรื่น โดยได้รับผลประโยชน์หรือผล
กาไรตามวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการนั้น เมื่อนายจ้างและลูกจ้างสามารถทางานร่วมกันด้วยดี
อย่างมีประสิทธิภาพ และก็เกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรมขึ้น ส่ง ผลโดยตรงต่อความเจริญ ทาง
เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
กุลสิริ โค้วสุวรรณ (2553, หน้า 416-419) ได้กล่าวว่า ปกติความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างจะมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบสองทาง คือ นายจ้างเป็นผู้สร้างงาน ออกกฎบังคับใน
การปฏิบัติงาน และมีสิทธิในการให้ลูกจ้างปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้างนั้น
ขณะที่ลูกจ้างก็มีหน้าที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ขององค์การ ตลอดจนได้รับค่าตอบแทน
ตามที่ตกลงกันไว้กับนายจ้าง ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะดาเนินต่อไปนับแต่เริ่มมีการสร้างงานขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้ านแรงงานสัมพันธ์ก ล่าวได้ว่า เป็น ความสัมพันธ์ ทวิภ าคี ซึ่ง
หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างองค์การในฐานะ
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นายจ้างและบุคลากรในฐานะลูกจ้าง โดยมีบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุด ปกติความ
สัมพันธ์แบบทวิภาคีสามารถดาเนินการได้หลายลักษณะ คือ 1) การแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิธีการนี้เป็น
การเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในการให้ข่าวสารต่าง ๆ ของ
ความเคลื่อนไหวที่ตนกระทา เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้า งและลูกจ้าง
โดยที่ข่าวสารจากทางฝ่ายนายจ้างมักเกี่ยวข้องกับการดาเนินการขององค์กร เช่น จัดสวัสดิการ การ
ออกข้อบังคับใหม่ การแต่งตั้งและโยกย้าย เป็นต้น ในขณะที่ฝ่ายลูกจ้างจะให้ข่าวสารที่สะท้อนความ
ต้องการและความรู้สึกของลูกจ้าง เช่น การเสนอให้ข้อปรับปรุงค่าจ้าง การแก้ไขกฎข้อบังคับ การพัฒนา
และปรับปรุงสภาพการทางาน เป็นต้น โดยข่าวสารอาจถูกส่งในแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ก็ได้ 2) การปรึกษาหารือ วิธีการนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจทาการจัดทาขึ้นโดยให้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้
มีโอกาสร่วมประชุมหรือพบปะกัน เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ งที่เกิดขึ้นร่วมกันก่อนจะลุกลามเป็นปัญ หาที่
รุนแรงได้ในอนาคต 3) คณะกรรมการร่วม นายจ้างและลูกจ้างจะทาการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง
ทั้งสองฝ่าย เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ ระเบียบวินัย สุขภาพ และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 4) การเจรจาต่อรอง เมื่อมีปัญหาหรือข้อเรียกร้องเกิดขึ้น ทั้ง
สองฝ่ายจัดส่งตัวแทนเข้าทาการเจรจาหาข้อตกลงหรือทางออกที่เหมาะสม เพื่อให้การดาเนินการของ
องค์กรสามารถดาเนินการไปได้อย่างมีอุปสรรคน้อยที่สุด แต่ถ้าการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ ก็
จะต้องมีความพยายามในการไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อสรุปที่ยอมรับได้ ก่อนที่จะมีการนัดหยุดงานโดยฝ่าย
ลูกจ้าง การปิดงานโดยฝ่ายนายจ้าง 5) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ฝ่ายนายจ้างอาจเปิดโอกาสให้
ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความเข้าใจใน
นโยบาย ความต้องการและเหตุผลในการปฏิบัติงานขององค์การ ตลอดจนช่วยลดความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้น เนื่องจากวิธีการนี้ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างสามารถแสดงความคิดเห็นและปกป้องผลประโยชน์ของ
ฝ่ายตนและผู้บริหารขององค์การได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมีการสรุปผลจึงเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างสองฝ่าย และการที่แรงงานสามารถปฏิบัติงานโดยมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี องค์การ
ธุ ร กิ จ มี ก ารพั ฒ นาการที่ มั่ น คง สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข ตามแนวทางเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มได้ นั้ น
องค์การแรงงานสากล (International Labor Organization : ILO) ได้กล่าวถึงหลักการที่ว่า รัฐบาล
นายจ้างและลูกจ้างจะต้องรวมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม ซึ่งทั้งสามฝ่ายต่างมีบทบาท
ร่วมกันในการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่ง เสริมความสัมพันธ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์ หรือที่
เรียกว่าความสัมพันธ์แบบไตรภาคี เพื่อให้เกิดดุลยภาพและความยุติธรรมขึ้นในสังคม ความสัมพันธ์
แบบไตรภาคี หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม งานสัมพันธ์ระหว่างสามฝ่ายอันประกอบ
ด้วย ลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาล เพื่อปกป้องปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความสัมพันธ์แบบนี้จาแนกตามหน้าที่ได้ 4 ประเภท คือ 1) ระงับข้อพิพาท
แรงงาน ข้อพิพาทแรงงานเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปในสังคมสมัยใหม่มักรับรู้จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
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เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสัง คมและเนื่องจากนายจ้างและลูกจ้ างต่างมีความต้องการที่
แตกต่างกัน จึงต้องมีกลุ่มบุคคลเข้ามาประสานงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โดยที่คณะกรรมการไตร
ภาคในลักษณะนี้จะท าหน้ า ที่ระงับ ข้อพิพ าทแรงงานที่เกิ ด ขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิ ดปัญ หารุ น แรง
ตลอดจนช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความสงบของสั ง คม ตั ว อย่ า งของคณะกรรมการที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นี้ ได้ แ ก่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นต้น 2) คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น
คณะกรรมการไตรภาคีในลักษณะนี้จะทาหน้าที่คุ้มครองแรงงานให้สามารถปฏิบัติง านและสามารถ
ดารงชีพได้อย่างเหมาะสมตามความสมควร แก่อัตภาพ ตัวอย่างของคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่นี้
ได้แก่ คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทางาน เป็นต้น 3) กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า คณะกรรมการไตรภาคีในลักษณะ
นี้จะทาหน้าที่กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าสาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถมีรายได้ที่
เพียงพอแก่การดารงชีพในสังคม ตัวอย่างของคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ ได้แก่ คณะกรรมการ
ค่าจ้าง 4) เสนอนโยบาย คณะกรรมการไตรภาคีลักษณะนี้จะทาหน้าที่นาเสนอแนวความคิดและ
นโยบายต่อภาครัฐ เพื่อนามาพิจาณากาหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป ตัวอย่างของคณะกรรมการหน้าที่
ปฏิบัตินี้ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 284) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์มีความหมายถึงความ
เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตั้งแต่การกาหนดนโยบายด้านบุค ลากร
การว่าจ้าง ไปจนถึงการเลิกจ้าง โดยมุ่งให้ทั้งสองฝ่ายได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถทาข้อตกลง
ในเรื่องสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งกาหนดวิธีการระงับข้อขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทที่เกิ ดขึ้น ให้ ยุติ ลง โดยนายจ้างหรือผู้ บริห ารจะต้ องพยายามใช้ ความสามารถสร้ า ง
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อจัดการ
ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น และพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556, หน้า 75) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์เป็น
ความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานระหว่างผู้บริหารพนักงานและรัฐบาล โดยเริ่มตั้งแต่การรับพนักงานเข้า
ทางานจนถึงพนักงานออกจากงานและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และยังจะช่วยให้บรรลุตามความต้องการ
ของทั้ง 2 ฝ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มผลกาไรตามความต้องการของฝ่ายบริหารใน
ขณะที่พนักงานเองก็ได้รับสิ่งต่าง ๆ สนองความต้องการของตนการสร้างความสัมพันธ์อันดีเหล่านี้จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความขัดแย้งได้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงระบบ
แรงงานสัมพันธ์ของสังคมโดยที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์จะกาหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อหาวิธีการที่จะประสานรอยร้าวระงับข้อขัดแย้งหรือข้อ
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พิพาทแรงงานที่อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในระหว่างการทางานให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและ
กลับมาร่วมกันทางานใหม่ต่อไปโดยสงบรวดเร็ว
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 276) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในสถานประกอบการ ทั้งนี้อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลู กจ้าง
คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่มก็ได้ โดยเริ่มตั้ง แต่ลูกจ้างเข้าทางาน
จนกระทั่งลูกจ้างพ้นจากงาน โดยแรงงานสัมพันธ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกจ้าง นายจ้าง รวมทั้งสังคม
และประเทศชาติหลายประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 2) ทาให้
พนักงานเกิดความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม และมีความมั่นคงในการทางาน 3) ป้อ งกันและระงับ
ข้อพิพาทแรงงาน และ 4) ป้องกันและลดอัตราการนัดหยุดงานของลูกจ้างและปิดงานของนายจ้าง
สกล บุญสิน (2560, หน้า 319) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารและองค์การของฝ่ายบริหารผู้ใช้แรงงาน และองค์การของผู้ใช้แรงงานและภาครัฐ
เกษมสันต์ วิลาวัลย์ (2560, หน้า 23) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้อง
และการปฏิบัติต่อกันทั้งทางบวกและทางลบระหว่างบุคคลทั้ง สองฝ่าย คือฝ่ายนายจ้าง (หรือฝ่าย
บริหารหรือฝ่ายจัดการ) ฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายลูกจ้าง (หรือฝ่ายพนักงานหรือฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน) อีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกงาน การฝึกอบรม การกาหนดวันและเวลาทางาน วันหยุด วันลา การกาหนด
อัตราค่าจ้างงาน จัดสวัสดิการ การบังคับบัญชา การกาหนดวินัยและการลงโทษทางวินัย การใช้มาตรการ
ทางวินัย การสร้างความพอใจในการทางาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การยอมรับนับถือต่อกัน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการและการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่ง การร้องทุกข์ การเจรจาต่อรอง
รวมทั้งการใช้มาตรการต่าง ๆ ในการบังคับให้ฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ ง เช่น
การปิดงาน การนัดหยุดงาน เป็นต้น
จากการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า แรงงานสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง
กระบวนการที่มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศองค์การที่ดีระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากรภายในองค์การ เพื่อสร้างความพอใจในการทางาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การ
ยอมรับนับถือต่อกัน การป้องกันและระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่า
ได้รับความเป็นธรรม และมีความมั่นคงในการทางาน พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการบังคับให้
บุคลากรปฏิบัติตามความต้องการ เพื่อการควบคุมและรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในองค์การ
10. ธรรมาภิบาล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ยุติธรรม เช่น การเลือกที่จะ
จ้างผู้สมัครคนหนึ่งปฏิเสธคนอื่น ๆ การเลื่อนตาแหน่งคนหนึ่งและลดขั้นคนอื่น ๆ ซึ่ง สิ่งเหล่านี้มีความ
ยุติธรรมหรือไม่ ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานไว้ ดังนี้
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สัมมา รธนิธย์ (2553, หน้า 136) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการดูแล
ประโยชน์ซึ่งกันละกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในทุก ๆ ด้านและ
ทุกระดับ เพื่อให้มีการวางกรอบการทางานอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ วิธีการและมีเครื่องมือที่
ก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิอย่างเสมอกัน มีระบบและการใช้
กฎหมายที่ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีความคง
เส้นคงวา สามารถตรวจสอบได้ รับรู้ได้ เมื่อตัดสินใจแล้วเปิดเผยเหตุผลได้ การใช้อานาจมีที่มาที่ ไ ป
อย่างเปิดเผย ชัดเจน และสามารถสั่งการได้อย่างไม่มีข้อจากัด
หวน พินธุพันธ์ (2556, หน้า 87) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล ว่าเป็นหลักคิดสาหรับ
การบริหารจัดการที่ดี เช่น ในองค์กรหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง งานไม่
ด้อยประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการสร้างสานึกที่ดีในการบริหารงานและการทางานใน
องค์กร ได้แก่ 1) สานึกที่จะบริหารงานอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ และไม่สิ้นเปลือง คือ ผลงานต้อ งมี
คุณภาพ สนองความต้องการ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2) สานึกที่จะดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
เช่น มีการติดตามดูแลความเสียหายจากการทุจริ ต มีการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติการทุ ก
ประเภท และมีการพิจารณาความเสี่ยงของนโยบายอย่างถ่องแท้ เป็นต้น 3) สานึกที่จะบริหารงาน
อย่างโปร่งใส ชี้แจงได้ คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 4) สานึกที่จะบริหารงานด้วยความเป็น
ธรรมต่ อ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ พ นั ก งาน ครู อ าจารย์ นั ก เรี ย น สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
สถานศึกษา และประเทศชาติ
หวน พินธุพันธ์ (2556, หน้า 91) ได้กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาลของเอกชน หมายถึง การมี
บรรษัทภิบาลที่ดี คือ มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยผู้มีอานาจจัดการธุรกิจนั้น
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และผลการกระทาของตนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุกรายรวมถึงผู้
ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน รัฐ ลูกค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งธรรมาภิบาลภาคเอกชนที่ดีมีรากฐาน
ตั้งอยู่บนหลักการสาคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ด้วย เช่น รัฐ เจ้าหน้าที่ พนักงานและสังคม โดยผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษัท ในขณะที่ กรรมการในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ตรวจสอบการ
ทางานของผู้บริหารและความถูกต้องของระบบบัญชี
2. ความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจ โดยให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการ
ดาเนินธุรกิจนั้นเป็นไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารไม่ได้แสวงหาผล
กาไรส่วนตัว
3. ความเสมอภาค หมายถึง ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการประกอบ
ธุรกิจเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เปลี่ยนหรือปลดกรรมการ
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มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาคัญของธุรกิจตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายมหาชน และมีสิทธิใน
การเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัท
เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 379) ได้กล่าวว่า ความเสมอภาคมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
และประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของพนั ก งานเป็ น อย่ า งยิ่ ง ดั ง นั้ น การออกแบบโครงสร้ า งค่ า จ้ า งต้อง
กาหนดให้มีความเสมอภาค 4 ประเภท คือ
1. ความเสมอภาคภายนอกองค์การ (External Equity) เป็นการพิจารณาเปรียบเที ย บ
ค่าตอบแทนระหว่างงานภายในองค์การกับงานที่มีลักษณะคล้ายกับองค์การอื่น ๆ การสร้างความ
เสมอภาคภายนอกองค์การเป้นเรื่องของการกาหนดค่าจ้าง
2. ความเสมอภาคภายในองค์การ (Internal Equity) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของ
งานต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์การ เป็นการให้ความเป็นธรรมแก่บรรดาพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
องค์การ การสร้างความเสมอภาคภายในองค์การโดยมีการจัดโครงสร้างที่เป็นธรรม
3. ความเสมอภาคระหว่ า งบุ ค คล (Individual Equity) เป็ น การให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่
พนักงานแก่องค์การที่ทางานในประเภทเดียวกัน โดยมีการกาหนดเกณฑ์สาหรับการขึ้นค่าตอบแทน
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคต่อพนักงาน
4. ความเสมอภาคของกระบวนการ (Procedural Equity) เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดการรับรู้ของพนักงาน ว่าองค์การมีกระบวนการและระเบียบวิธีต่าง ๆ สาหรับการจัดทาค่ าจ้ าง
และค่าตอบแทนอื่น ๆ อย่างเสมอภาค
สกล บุญสิน (2560, หน้า 248) ได้กล่าวว่า การประเมินค่าของงานที่ใช้เป็นฐานส าหรั บ
กาหนดค่าตอบแทนจะมีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด ซึ่งหลักความเป็นธรรมอาจเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าหลักความเสมอภาค (Equity) แบ่งออกเป็น 3 ประการคือ
1. ความเสมอภาคภายใน (Internal Equity) หมายถึง การจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานให้กับ
พนักงานตามลักษณะงานที่ทา โดยเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น ๆ ภายในองค์การเดียวกันที่มีระดับ
ความรับผิดชอบและความยากง่ายของงาน ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากัน
2. ความเสมอภาคภายนอก (External Equity) หมายถึง การจ่ายค่ าจ้างให้กับพนักงาน
ภายในองค์การ โดยเปรียบเทียบกับพนักงานในองค์การอื่นตามลักษณะงานของงานที่ทาเหมือนกัน
ซึ่งการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงานด้วยอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาดแรงงานมีผลต่อการกาหนดค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
3. ความเสมอภาครายบุคคล (Individual Equity) หมายถึง การสนับสนุนพนักงานเป็น
รายบุคคล โดยการให้รางวัลสาหรับการปฏิบัติงาน และจะสัมพันธ์กับการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
ที่สร้างขึ้น ซึ่งการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องให้ความเป็นธรรมรายบุคคลด้วย
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สกล บุ ญ สิ น (2560, หน้ า 286) ได้ ก ล่ า วถึ ง จริ ย ธรรมที่ น ามาใช้ ใ นกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 1) การคัดเลือก ผู้สมัครจะมองการทดสอบ
ตั ว อย่ า งงานว่า เป็ น ธรรม หากมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานให้ ผู้ ส มั ค รมี ด อกาสในการปฏิ บั ติ 2) การ
ฝึกอบรม การอบรมด้านจริยธรรมมีบทบาทสาคัญในการช่วยทาให้เกิดวัฒนธรรมของความมีจริยธรรม
และความเป็นธรรม 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการที่หัวหน้างานทาการประเมินผลงาน
ด้ ว ยความเป็ นธรรมและมี มาตรฐานที่ ชั ด เจน และ 4) การให้ ร างวั ล และการด าเนิ นการทางวินัย
จาเป็นต้องมีจริยธรรมในการจัดการ เนื่องจากหากจัดการไม่ดีพอหรือไม่เป็นธรรมจะส่งผลโดยตรงต่อ
พนักงาน
กล่าวสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงาน หมายถึง ผู้บริหารมีการ
บริหารงานที่โปร่งใส ยึดถือเชื่อมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง เป็นธรรมในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานในการร้องทุกข์ และเปิดโอกาสให้มีการจัด
ประชุมชี้แจงแก่ผู้มีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง
11. สรุปและประเมินผล
สรุป และการประเมินผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรมากมาย ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
คาร์เรลล์, แอลเบริต์, และแฮทฟีลด์ (Carrell, Elbert, & Hatfield, 1995, p. 348) ได้ให้
ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า เป็นกระบวนการประเมินผลและจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล
และผลการปฏิบัติงานในสถานที่ทางานอย่างต่อเนื่อง
มอนดี้ และโน (Mondy & Noe, 1996, p. 326) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง กระบวนการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือของทีมงานเป็นระยะ ๆ
อย่างเป็นทางการ
อิ ว านซี วิ ช (Ivancevich, 2010, p. 253) ได้ ก ล่ า วว่ า การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ในการกาหนดขอบเขตการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของ
พนั ก งาน นอกจากนี้ อิ ว านซี วิ ช ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ นผลการปฏิ บัติง าน
เพื่อที่จะสนับสนุนหน้าที่สาคัญของการบริหารองค์การมี 7 ประการ ดังนี้
1. เพื่อการพัฒนา (development) โดยทั่วไปพนักงานจาเป็นต้องทราบข้อมูลย้อนกลั บ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเพื่อช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรมการทางาน ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับเวลาจะช่วยให้พนักงานเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลส่วนใหญ่
ต้องการรู้ถึงวิธีการที่จะปรับปรุงตนเอง การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติง านที่ดี จะทาให้
องค์การทราบถึงความจาเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละบุคคลหรือแต่ละแผนก
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2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivation) การสร้างแรงจูงใจสาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานดีนั้น
อาจกาหนดเป็นรางวัลในหลายรูปแบบ เช่น เงิน การกาหนดสถานภาพ การให้ความยอมรับนับถือ
เป็นต้น การตอบแทนรางวัลเหล่านี้ควรให้แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือสูงกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
3. เพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงาน (human resource and employment
planning) ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะทาให้การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์หลายอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจ้างงาน การไล่ออก และการเลื่อน
ตาแหน่ง ข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะทาให้กระบวนการคัดเลือกมีความ
เที่ยงตรง รวมทั้งทาให้การตัดสินใจในเรื่องการเลื่อนตาแหน่งและการให้บุคคลสิ้นสุดจากงานเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังบทบาทสาคัญต่อการบริหารค่าตอบแทนด้วย
4. เพื่อการติดต่อสื่อสาร (communications) การติดต่อสือสารเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา มีโอกาสได้พูดคุย และอภิปรายถึงผลการปฏิบัติง าน ทาให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และส่งผลต่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในระยะต่อมา
5. เพื่อความร่วมมือทางกฎหมาย (legal compliance) ผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ย่อมเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางในองค์การ และสามารถนามาใช้สนับสนุนหรือ
อ้างอิงในการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ เช่น เป็นเหตุผลในการเลื่อนตาแหน่ง การ
โยกย้าย การให้รางวัล และการไล่ออก เป็นต้น
6. เพื่ อ การวิ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HRM research) ผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนาไปใช้ประโยชน์สร้างเครื่องมือการคัดเลือกให้มี
ความเที่ยงตรง เช่น การสร้างโปรแกรมการทดสอบ และมีประโยชน์ต่อการออกแบบโปรแกรมการ
ฝึกอบรมด้วย
7. เพื่ อ ผสานการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (integrate human resource planning)
บทบาทสุดท้ายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การเป็นพื้นฐานของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ และการประสานงานกับหน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ
เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 310) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง
การวัดผลการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอดีตเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติง านที่วางไว้ส าหรั บ
ตาแหน่งหน้าที่นั้น ๆ
กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 209) ได้กล่าว่า การประเมินผลการปฏิบัติง าน หมายถึง
กระบวนการทบทวนและตรวจสอบพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารได้ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการย้อนกลับสู่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้น
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นาไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนต่อไป และได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน ดังนี้ 1) ช่วย
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะช่วยให้พนักงาน
ผู้จัดการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านบุคคลกาหนดวิธีการทางานที่เหมาะสม 2) ช่วยปรับระบบค่าตอบแทน
กิ จ การขนาดใหญ่ มั ก จั ด ระบบค่ า ตอบแทนบนพื้ น ฐานของระบบคุ ณ ธรรม ดั ง นั้ น ผลของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยในการตัดสินใจขึ้นค่าจ้าง และกาหนดโบนัสให้แก่บุคคลอย่างเป็น
ธรรม 3) ช่วยในการตัดสินใจบรรจุบุคคล ในการตัดสินใจบรรจุบุคคลในกรณีต่าง ๆ เช่น การเลื่อน
ตาแหน่ง การโยกย้าย หรือลดตาแหน่ง 4) ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ผลการ
ปฏิบัติที่ไม่ดีของบุคคล อาจแสดงให้เห็นว่าขณะนี้พนักงานมีความจาเป็นที่ต้องได้รับการฝึกอบรม
ขณะเดียวกันผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคคลอาจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคล และควรส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาต่อไป 5) ช่วยในการพัฒนาบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติง านจะช่วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนสายอาชีพของบุคคลในองค์กร 6) ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของการจัด
กาลังคน ผลการปกิบัติงานที่ดีหรือไม่ดีของบุคลากรในองค์การ จะชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนของ
กระบวนการจัดการกาลังคนของแผนกบริหารงานบุคคล 7) ชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูล ผล
การปฏิบัติงานที่ไม่ดี อาจชี้ให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรกาลังคน หรือข้อมูลอื่นในระบบข้อมูลของการบริหารกาลังคน ความไม่ถูกต้องของ
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ อ าจน าไปสู่ ค วามไม่ เ หมาะสมในการจ้ า งงาน 8) ช่ ว ยแก้ ไ ขความผิ ด พลาดของการ
ออกแบบงาน ผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดีอาจเป็นอาการแสดงออกของการออกแบบงานที่ผิดพลาด และ
การประเมินผลจะช่วยวินัจฉัยความผิดพลาดเหล่านี้ 9) สร้างโอกาสของความเสมอภาคในการจ้างงาน
การประเมินผลที่ถูกต้องจะสามารถวัดผลการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับงานได้อย่างแท้จริง และ
10) สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของทรัพยากร ผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลทั่วไปทั้ง
องค์การ จะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ว่าอย่างไร
สกล บุญสิน (2560, หน้า 227) ได้กล่าวว่า การประเมินที่มีประสิทธิภาพ จะทาให้องค์การ
ทราบผลจากการปฏิบัติงานที่ตรงกับความเป็นจริงที่พนักงานทาได้ และเกิดประโยชน์ทั้งพนักงานและ
องค์การ ซึ่งลักษณะของการประเมิน ที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ ดัง นี้ 1) มีความสอดคล้องกับ เกณฑ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) ความคาดหวังกับจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 3) มีมาตรฐาน องค์การการควรใช้มาตรฐาน
การประเมินในมาตรฐานเดี ยวกัน และใช้เครื่องมือประเภทเดียวกัน 4) ผู้ประเมินต้องได้รั บ การ
ฝึกอบรม ผู้ประเมินควรได้รับการอบรมเกี่ยวกั บวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ 5) เป็นการประเมินที่ใช้
การสื่อสารแบบเปิดเผย เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและได้มีโอกาสในการพูดคุยกัน
ในเรื่องผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 6) มีการทบทวนผลการประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินได้รับรู้
ผลการประเมินและนาไปปรับปรุงแก้ไข และ 7) มีการกาหนดกระบวนการประเมินที่ถูกต้อง
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จากการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การประเมิ น ผล หมายถึ ง
ผู้บริหารมีการติดตามสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการนาข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน และมีการนาผลประเมิน ไปใช้ในการประกอบพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม

2.3 บริบทของพื้นที่ที่ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์
เป็นการศึกษาที่รัฐกาหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ดังนั้นจึงมีรูปแบบการจัดการศึกษา
และรูปแบบการบริหารแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอข้อมูลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยประวั ติ ค วามเป็ น มา รู ป แบบการศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด
การศึกษา อัตลักษณ์ของโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงาน และการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจภาพรวมของบริบทงานวิจัยเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น
2.3.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาที่รัฐกาหนดให้มีขึ้นตามความ
ประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐฺ ายีมหาเถระ) ว่า “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความ
เปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จาเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของ
โลกบ้าง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือหลักสูตร
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งทาง
โลกและทางธรรมควบคู่ กันไป” ซึ่ ง กระทรวงศึ กษาธิการได้ป ระกาศระเบีย บกระทรวงฯ ว่ า ด้ ว ย
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแนวทาง
ดาเนินการจัดการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทาให้มีหน่วยงานที่
ดูแลรับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยตรง คือ สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งแยกมาจากกรมการศาสนา ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบควบคุมการดาเนินงานที่ชัดเจน
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สานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบสานัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึก ษาใน
โรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ ฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักร ก็จะ
ได้ศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติ
ดี ปฏิบัติชอบ ดารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ สามารถธารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญ
สถาพรต่ อ ไป และถ้ า หากพระภิ ก ษุ ส ามเณร เหล่ า นี้ ล าสิ ก ขาไปแล้ ว ก็ ส ามารถเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
สถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ ก้าวหน้าแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไป
ด้วยเช่นกัน
ต่อมา โดยที่พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไ ข (เพิ่มเติม) พ.ศ.
2545 ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ 2 มาตรา 12 บัญญัติว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง” และมาตรา 18 (2) บัญญัติว่า “โรงเรียนได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น” ดังนั้น จึงถือได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษา เป็ น สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแห่ ง หนึ่ง ตามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ในการนี้ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับข้อความใน มาตรา 12 และมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัตินี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.
2548 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
กาลต่อมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวงดังกล่าว
โดย มุ่งเน้นให้วัดที่จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์เป็นสาคัญ มหาเถรสมาคมจึงได้ออกประกาศมหาเถรสมาคม ว่า
ด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 โดยกาหนดให้มีการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากาหนด ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย มาตรฐาน แผนการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา
ส่ง เสริมการจัดการศึกษา และพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดปัญ หาข้อขัดข้องต่าง ๆ มี สมเด็จพระวันรัต
เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ มี
ผู้แทน จากบุคคลและหน่วยงานสาคัญต่าง ๆ อาทิ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นคณะกรรมการ โดยมีผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา
สานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ (กองพุทธศาสนศึกษา สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 1-2)
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2.3.2 รูปแบบการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดั บ
มัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ หรือ 2 ช่วงชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป โดยใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ต ามที่
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนด 8 กลุ่มสาระ คือ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษา และพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาต่างประเทศ และมีวิชาเฉพาะที่กาหนดให้นัก เรียนคือพระภิกษุ ส ามเณรต้องเรี ย นตาม
นโยบายของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม คือ วิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนา (อันประกอบ
ด้วยพุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ) เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก สามารถนาไปเป็นเครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็นหน้าที่สาคัญ ของ
พระภิกษุ สามเณร ในฐานะที่เป็น ศาสนทายาทผู้ สื บ ทอดพระพุ ทธศาสนา (กองพุทธศาสนศึ ก ษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 2)
2.3.3 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งอยู่ในวัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ดินของมูลนิธิ
ทางพระพุทธศาสนา จัดการศึกษาเฉพาะสาหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น โรงเรียนจะได้รับการจัดตั้ง
ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น
ผู้ออก ใบอนุญาต แก่เจ้าอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดหรือ
พระภิกษุที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นผู้จัดการ และผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ในประการคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปหนึ่งทาหน้าที่
เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งจะดาเนินการคัดเลือก พระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557,
หน้า 2)
2.3.4 อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังได้สนองงานคณะสงฆ์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและบาลีอีกด้วย โดยได้จัดให้มีการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรนักธรรมและบาลีให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ใน
การประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้
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ปรับปรุงโครงสร้าง เวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตามคาสั่งประธาน คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ 1/2555 ลงวันที่
19 เมษายน 2555 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวง
ได้ โดยเพิ่มหน่วยกิต วิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสน
ปฏิบัติ) ทั้งนี้ ผู้ที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ต้องสอบได้นักธรรมชั้นตรีเป็นอย่างต่า
และจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ต้องสอบได้นักธรรมชั้นโทเป็นอย่างต่า (มติมหา
เถรสมาคมที่ 388/2555) นอกจากนี้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ยังได้ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554–2558) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนตามเป้าหมาย เฉพาะของสถานศึกษา (หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคือวิชาพุทธประวัติและธรรม
วินัย วิชาศาสนปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี) นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย ในการนี้ เพื่อดาเนินการดังกล่าว สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จึงได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดให้มีการ
สอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธพุทธศาสนา หรือเรียกย่อว่า B-NET (Buddhism
National Educational Test) (กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ, 2557,
หน้า 3)
2.3.5 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ทางาน
ได้ผลดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความ
พอใจที่จะให้ความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้น ๆ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โดยการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีแนวคิดดังนี้ 1) ปัจจัย
ทางการบริหารงานบุคคล ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สาคัญ ที่สุด 2) การบริหารงานบุคคลจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถสูงในการ
บริหารงานบุคคล 3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทาให้
บุคลากร มีขวัญกาลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ งจะท าให้ บุ ค ลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และ 5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ ซึ่งมีกระบวนการบริหารงานบุคคล (กองพุทธศาสน
ศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 216-243) ดังนี้

110
1. การวางแผนอัตรากาลัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาด
เล็ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 120 รูป โดยมีกรอบอัตรากาลัง ดังนี้ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ 1 อัตรา
ตาแหน่งรองผู้อานวยการ 1 อัตรา ตาแหน่งครู 1 อัตราต่อนักเรียน 20 รูป (จานวนไม่เกิน 6 อัตรา)
และตาแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา 1 อัตรา 2) โรงเรียนขนาดกลาง มี
จานวน นักเรียนมากกว่า 120 รูป แต่ไม่เกิน 300 รูป โดยมีกรอบอัตรากาลังดังนี้ ตาแหน่งผู้อานวยการ 1
อัตรา ตาแหน่งรองผู้อานวยการ 1 อัตรา ตาแหน่งครู อัตราต่อนักเรียน 20 รูป (จานวน 6-14 อัตรา)
และตาแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา 2 อัตรา 3) โรงเรียน ขนาดใหญ่ มี
จานวน นักเรียนเกิน 300รูปขึ้นไป โดยมีกรอบอัตรากาลัง ดังนี้ ตาแหน่งผู้อานวยการ 1 อัตราตาแหน่ง
รองผู้อานวยการ 3 อัตรา ตาแหน่ง ครู 1 อัตราต่อนักเรียน 20 รูป (จานวนตั้ง แต่ 15 อัตรา) และ
ตาแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา 3 อัตรา
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการการศึ ก ษาพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
พนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ.2555 ข้อ 8 กาหนดให้การสรรหา การว่าจ้าง การเลิกจ้างครู
และผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบัง คับของโรงเรียน โดยผ่าน
ความเห็นขอบของคณะกรรมการโรงเรียน ฉะนั้น ในการเสนอขอแต่งตั้งครูและผู้สนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนจะต้องแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ พร้อมแบบคาเสนอขอแต่งตั้งพนักงาน
ศาสนการด้านการศึกษา ซึ่งจาแนกตามลักษณะเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มบริหาร ได้แก่ ประธานกลุ่ม
โรงเรียน รองประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ 2) กลุ่มปฏิบัติงานสอน ได้แก่
ครู และ 3) กลุ่มสนับสนุนการศึกษาได้แก่ นักวิชาการศาสนศึกษาและเจ้าพนักงานศาสนศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ทาหน้าที่ให้บริหาร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของ
โรงเรียน
การสรรหาและบรรจุ แต่ ง ตั้ ง ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาซึ่ ง มี ข้ อก าหนด ดั ง นี้ 1)
คุณสมบัติ ทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พนักงานศาสนการด้าน
การศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1.1) คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย มีอายุไ ม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา 1.2) ลักษณะ
ต้องห้าม ประกอบด้วย เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นผู้
ตารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เป็นผู้เคย
ต้องโทษจาคุกหรือพิพากษาถึงที่ สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นผู้เคยได้รับโทษทางวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรง
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เคยมีประวัติว่าเป็นผู้พยายามบ่อนทาลายความสามัคคีและหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยในทางการ
ปกครองของคณะสงฆ์ และเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางศีลธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ
2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้จัดการและพนักงานศาสนการด้านการศึกษา ผู้จัดการและพนักงานศาสน
การด้านการศึกษาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 2.1) ผู้จัดการต้องมีพรรษาพ้น 5 2.2) ผู้อานวยการ
มีพรรษาพ้น 5 จบนักธรรมชั้นเอก มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ในกรณีสาขา
อื่น ต้องมีวุฒิตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป หรือต้องมีวุฒิตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไปและมีอายุไ ม่
เกิน70 ปี 2.3) รองผู้อานวยการมีวุฒิไ ม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีทางการศึกษา และมีประสบการณ์การ
ทางานด้านการศึกษาไม่ต่ากว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 65 ปี กรณีคฤหัสถ์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา หลังได้รับการแต่งตั้งภายใน 120 วัน 2.4) ครูเป็นพระภิกษุหรือสงฆ์ และต้องมี
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น กรณีคฤหัสถ์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ยกเว้ น ผู้ ส อนวิช าพระพุท ธศาสนาและบาลี และ 2.5) ผู้ ส นั บ สนุ น การศึ กษา ต้ อ งมี วุ ฒิไ ม่ ต่ ากว่า
อนุปริญญา กรณีการเลิกจ้างให้โรงเรียนรายงานผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
ฐานะรองประธานคณะกรรมการ ภายใน 15 วัน นับตั้ง แต่วันเลิกจ้าง 3) มาตรฐานตาแหน่ง และ
มาตรฐานวิชาชีพ 3.1) ประเภทผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี งาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2) ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สาหรับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมี ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกับ การจั ด ระบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ ผู้เรียน
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ทานุบารุง ส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรี ยน เพื่อนามาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่
ในเกณฑ์ ดังนี้ 1) ในครึ่งปีที่แล้วมา มีผลการปฏิบัติง าน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนเงินเดือน 2) ในครึ่งปีที่แล้วมา จนถึง
วันออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญา
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ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งไม่ใช้ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 3) ในครึ่งปีที่
แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน 4) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ขาดการปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร 5) ในครึ่งปีที่แล้วมา ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
6) ในครึ่งปี ที่แล้วมา ถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือ
มาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน้าสถานศึกษากาหนด 8) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติงาน
หกเดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23วัน แต่ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 60 วันทา
การ ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ
จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ลาพักผ่อน ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล และลาไป
ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
4. การลาทุกประเภทของครูและบุคลากรทางการศึกษา
การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 1) การลาป่วย ครูและบุคลากรทางการศึก ษาซึ่ง
ประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็น จะเสนอหรือจัดส่ง ใบลาในวันแรกที่ม าปฏิ บั ติ
ราชการก็ได้ ในกรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อ ใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วย
ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีที่จาเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้
ใบรับรองของแพทย์ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลา
ครั้งเดียวหรือลาหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตาม
วรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได้ 2) การลาคลอดบุตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่
ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ ว ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีรับรองของแพทย์ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดหรือหลังวันที่คลอด
บุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน 3) การลากิจส่วนตัว ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะ
เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจาเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผล
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ให้ผู้มีอานาจทราบโดยเร็ว ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ทั น ที ใ นวั น แรกที่ ม าปฏิ บั ติ ราชการ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามีสิ ท ธิ ล ากิ จ ส่ ว นตั ว โดยได้รับ
เงินเดือนปีละไม่เกิน 95 วันทาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 2 แล้ว หาก
ประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน
ทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 4) การลาพักผ่อน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิ
ที่จะลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ไม่มี
สิทธิจะลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 4.1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้า
รับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุผลส่วนตัว
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอื่น 4.2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
4.3) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการอีก ถ้าในปีใดครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลา
พักผ่อนประจาปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้
แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทาการ สาหรับผู้ที่ได้รับ
ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี
ปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทาการ 5) การลาอุปสมบท ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนาให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาต่อผู้บัง คับบัญ ชาตามลาดับ จนถึง ผู้มีอานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ ง ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชบรมราชานุญาติ
ให้ลาอุปสมบท จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัว เข้ า
ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันลาสิกขา 6) การลาเข้ารับตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่ อ นวั น เข้ ารั บ การตรวจเลื อกไม่ น้อยกว่ า 48 ชั่ ว โมง ส่ ว นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ ไ ด้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บัง คับบัญ ชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับ
หมายเรี ย กเป็ นต้ นไป และให้ ไ ปรั บ การตรวจเลื อ กหรือ เข้ ารั บ การเตรี ยมพลตามวัน และเวลาใน
หมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานการลาไปตามลาดับ
จนถึงหัวหน้าสถานศึกษา 7) การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ครูและบุคลากรทางการ
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ศึ ก ษา ซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รระหว่ า งประเทศ ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
8) การลาติดตามคู่สมรส ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าสถานศึกษาขึ้นตรงแล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิดสองปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวม
แล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ สาหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าสถานศึกษาขึ้นตรง
และครูและบุคลากรทางการศึกษาในราชบัณฑิตยสถาน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ส่วนปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต และ 9) การลาไปศึกษา
ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าสถานศึกษาขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานนับเป็นเครื่องมือหรือองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยที่องค์ประกอบต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยัง
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีส่วนสาคัญที่
จะช่วยให้การหาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ไ ด้จากการประเมินสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร สาหรับการฝึกอบรมและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร นอกจากนี้ ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย ระดั บ ขี ด
ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงาน
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้
การสั ง เกต จดบั น ทึ ก และประเมิ นโดยหัว หน้า งาน โดยอยู่ บ นพื้นฐานของความเป็ นระบบและมี
มาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ดั ง นี้ 1) ศู น ย์ ก ารประเมิ น ผล
(Assessment Center) เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการประเมินศักยภาพของบุคคลเพื่อเข้าสู่
สายงานในระดับบริหาร โดยรวมเทคนิคการประเมินผลหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน การประเมินผลโดย
วิธีนี้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะต้องใช้เวลาร่วมกันหลายวัน การใช้แบบทดสอบขึ้นอยู่กับลักษณะ
ขององค์กร งานหรือตาแหน่งนั้น ๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพสูง และคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการขององค์กร 2) ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) หมายถึง
ตัวบ่งชี้ถึงผลการหลักที่มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของผลงานที่ต้องการในตาแหน่ง
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งานนั้น ๆ กระบวนการกาหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก ได้แก่ ระบุกิจกรรมของตาแหน่งงานเพื่อให้ทราบ
ตาแหน่งนั้น ๆ มีกิจกรรมใดบ้าง ซึ่ งสามารถพิจารณาจากลักษณะงาน กาหนดผลการที่ต้องการ การ
พิจารณาผลงานที่องค์กรต้องการจากงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าคืออะไร งานหนึ่ง ๆ อาจมีผลงานที่
ต้องการมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ การจัดกลุ่มของผลงาน มีการจัดกลุ่มของผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันเป็น 3-7 กลุ่ม การกาหนดชื่อของกลุ่มผลงานเมื่อจัดกลุ่มผลงานแล้ว ขั้นต่อไปคือการกาหนดชื่อ
KPIs สาหรับกลุ่มผลงานนั้น ๆ โดยใช้คาหรือข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึง ผลงานในภาพรวม การ
ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ย (Objectives) ของ KPIs การก าหนดตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยมี ห ลั ก ตั ง ต่ อ ไปนี้คื อ ความ
เฉพาะเจาะจง, สามารถวัด ได้, ความเป็นไปได้ , เวลาและตรวจสอบได้ และกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี การนาKPIs และตัวชี้วัดย่อยไปตั้งเป็นเป้าหมายในการประเมินผลงานประจาปี
ทั้งนี้ KPIs ของแต่ละตาแหน่งงานและตัวชี้วัดย่อยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และเป้าหมายของแต่ละองค์กร 3) ความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
พฤติกรรม ทักษะแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของเป้าหมายในตาแหน่ง
นั้น ๆ แนวคิดการจัดทา Competencies ได้แก่ การวิจัย (Research-Based Approach) การจัดทา
competencies โดยการวิจัยพฤติกรรมของผู้ประสบความสาเร็จมาแล้วเพื่อค้นหาพฤติกรรมอะไรทา
ให้เขาประสบความสาเร็จ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy – Based
Approach) การจั ด การ competencies โดยพิ จ ารณาจากกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารในอนาคตว่ า
competencies ใดส าคั ญ และจ าเป็ น จากการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ น าข้ อ มู ล
พฤติกรรมในอดีตมาทานายอนาคต คุณค่าขององค์กร (Value – Based Approach) การกาหนด
competencies โดยพิจารณาจากคุณค่าขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงอาจเป็นผู้กาหนดเพียงผู้เดียว
วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหารนาไปสู่กรอบของภารกิจ (mission) และกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป
4) การประเมิ น ผลแบบ 360 องศา (360 Degree - feedback) หมายถึ ง วิ ธี ก ารประเมิ น
ความสามารถ (competencies) ผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยมุมมองของบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง และ 5) การประเมินผลแบบ 540 องศา (550
Degree - Feedback) หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ การประเมิน แบบนี้จ ะได้ข้ อ มู ล ที่ ค่ อนข้ างครอบคลุ มเกื อบทุ ก ด้ า นที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บผู้ ป ฏิ บัติง าน
โดยเฉพาะมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนามาพัฒนา
หรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ผู้บริหารทราบว่าครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษามีผลงานตรงตามปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ การวัด
ประสิทธิภาพว่าบุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานได้ดีเพียงใดจึงใช้การประเมินบุคคลเป็นเครื่องมือ
ในการวิ เ คราะห์ ต รวจสอบ และควบคุ ม การท างานของผู้ ป ฏิ บั ติง านซึ่ง กระท าหลั ง จากที่ ค รูหรือ
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บุคลากรทางการศึกษาเข้ามาทางานในโรงเรียนแล้ว และหากมีการบริหารผลการปฏิบัติงานทีดีจะช่วย
ให้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาต่อไปได้
6. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึง
ประสงค์ วินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลกตามข้อบัญญัติที่กาหนดเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้ วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ การ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน สาหรับวินัยร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก และไล่ออก สาหรับ
การด าเนิ นการทางวินัย (อนุ โ ลมตาม ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยกรณี ค วามผิ ด ที่ ปรากฏชัด แจ้ ง พ.ศ.2549)
หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการออกคาสั่งลงโทษ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีลาดับ
ก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวน การพิจารณาความผิดและ
การกาหนดโทษ และการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา
เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หลักการเบื้องต้นในการ
ดาเนินการทางวินัยมี ดังนี้ 1) กรณีที่ผู้บังคับบัญ ชาพบว่าผู้ใต้บัง คับบัญ ชาผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินัยได้ทันที 2) กรณีที่มีการ
ร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคา ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี พร้อมรวบรวมพยาน
หลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการให้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้ง
กรรมการสืบสวนหรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นว่ามีมูล ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
และ 3) กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าไม่มีมูล
ก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือชื่อ
และที่อยู่ของผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ มติ
ครม. ห้ามมิให้รับฟังเพราะจะทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่
7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มีการดาเนินการดังนี้ 7.1) การอุทธรณ์ โดยอนุโลมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ อาศัยอานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.
2555 เงื่อนไขในการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคาสั่งลงโทษ
ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ ต้องทาเป็นหนังสือ การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์
คาสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอานาจ ของตนเอง ต้อง
อุทธรณ์ต่อประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่โรงเรียนตั้งอยู่ การอุทธรณ์โทษ
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วิ นั ย ร้ า ยแรง การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากการปฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งอุ ท ธรณ์ ต่อ
ประธานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ทั้ง นี้การร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากการ
ปฏิบัติงาน หรือคาสั่งพัก ราชการหรือให้ออกจากการปฏิบัติงาน ไว้ก่อน ก็ต้องร้องทุกข์ต่อ ประธาน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เช่นเดียวกัน 7.2) การร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ถูกกระทบ
สิ ท ธิ ห รื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากค าสั่ ง ของฝ่ า ยบริ ห าร หรื อ คั บ ข้ อ งใจจากการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคาสั่ง หรือทบทวนการกระทาของ
ฝ่ายบริหารหรือของผู้บังคับบัญชา ภายใน 30 วัน ผู้มีสิทธิร้ องทุกข์ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา เหตุที่จะร้องทุกข์ 1) ถูกสั่งให้ออกจากตาแหน่ง 2) ถูกสั่งพักงาน
3) ถูกสั่งให้ออกจากตาแหน่งไว้ก่อน ๔) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชา 5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
8. การออกจากการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ออกจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 1) มรณภาพ/ตาย 2) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับ
อนุญาตให้ลาออก 3) ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับอนุญาตให้ลาออก 4) ถูกสั่งให้ออก 5) ถูก
สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
9. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
ทะเบี ย นประวั ติเ ป็ นเอกสารที่ อ้า งอิง เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ใช้ ยื น ยั นข้อ มูล ในบั ต รประวัติ
ทั้ง หมด ที่มีความสาคัญ ต้องใช้เอกสารของทางราชการประกอบ เช่น สาเนาหลักฐานการศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหนังสือสุทธิ หนังสือสั่งการต่าง ๆ การ
จัดทาทะเบียนประวัติ จะทาให้ มีฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)
และเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทั้งระบบ ซึ่งจะทาให้การทางานไม่ซ้าซ้อน มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถ
ใช้ข้อมูลในการบริหารงานบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนอัตรากาลังคน การพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 9.1) ทะเบียนประวัติ มีข้อมูลสาคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน 9.2) การบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ มีข้อมูลสาคัญ 2 ส่วน ได้แก่ เจ้าของประวัติ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
10. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน
และด้ า น การปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนให้ ดี ขึ้ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สาธารณชน

118
ประกอบด้วย 3 รางวั ล ดังนี้ คุรุสดุดี รางวัลหนึ่งแสนครูดี และผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการ (สกสค.)
11. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 11.1) มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 11.2) รับรองมาตรฐานประสบการณ์ของครู ผ่านการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด 11.3) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
12. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เป็ น หลั ก ฐานการอนุ ญ าตให้ วิ ช าชี พ ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งนี้เป็นไป
ตาม มาตรา 43 ของพระราชบั ญ ญัติ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่ ก าหนดให้ ค รู ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร สถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนต้ องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้น บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการ
ศึกษาในศูนย์การเรียน ผู้บริหารการศึกษา ระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษารวมทั้งคณาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น การประกอบ
วิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพรวมทั้งสถานศึกษาที่รับผู้มิได้รับใบอนุญาต เข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา
จะต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
13. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวข้ อ งกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) การฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูน
ความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม
หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไป
เสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ มาซึ่ง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการ
รับคาแนะนาก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือ ต่อจากการฝึกอบรมนั้น
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ด้ ว ย 2) การดู ง าน หมายถึ ง การเพิ่ ม พู นความรู้แ ละประสบการณ์ ด้ ว ยการสั ง เกตการณ์ และการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการหรื อ
แผนการดูงาน ในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาหนดให้ดาเนินการเป็นการฝึกอบรม) 3) การ
ศึกษาต่อ หมายถึงการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ สถาบันการศึกษา
หรื อ สถาบั น วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ก.พ. รั บ รอง และ
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรมหรือ การดู
งานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย
2.3.6 ข้อมูลกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553
(หมวดข้อ 13) กาหนดให้มีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับ สนุน
นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นภายในกลุ่ ม โดยให้ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม ตามประกาศของ
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา พ.ศ.2555 กาหนดให้มีกลุ่มโรงเรียน
จานวน 14 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
โดยให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ตาบลหอมเกร็ด อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีจานวน 15 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร. วัดศรีสุดาราม 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส
6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา 7) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดธรรมมงคล วัดธรรมมงคล 8) โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมวัดเวตวันธรรมาวาส วัดเวตวันธรรมาวาส
9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม วัดผ่องพลอยวิริยาราม 10) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเสนหา วัดเสน่หา 12) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโกเมศ
รัตนาราม วัดโกเมศรัตนาราม 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย และ
15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา
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สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่วัดสระเรียง ตาบลในเมือง อาเภอเมื องนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจานวน
โรงเรียน 19 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเมืองยะลา วัดเมืองยะลา 2) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมธรรมจักรวิทยา วัดมงคลมิ่งเมือง 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน
4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระ
เรียง วัดสระเรียง 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน วัดขนาน 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมไตรวิทยา
ราม วัดไตรวิทยาราม 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด วัดกรวด 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแสง
ธรรมพิทยาคม วัดธรรมบูชา 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา วัดพระบรมธาตุ
ไชยาวิทยา 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร วัดนาสาร 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธ
รังษีพิทยาลัย วัดราษฎร์บูรณาราม 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธวิทยา วัดจะทิ้งพระ 14) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพ
วิทยา วัดมัชฌิมาวาส 16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา วัดเอก 17) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม วัดตโปทาราม
และ 19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม วัดแก้วโกรวาราม
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิง ห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี
ราชบุ รี เพชรบุ รี กาญจนบุ รี และประจวบคิ รี ขั น ธ์ ให้ ส านั ก งานกลุ่ ม โรงเรี ย นตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด ชู จิ ต ธรรมาราม ต าบลสนั บ ทึ บ อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีจานวนโรงเรียน 22 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ
วัดนิเวศธรรมประวัติ 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม
3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีเมืองทองวิทยา วัดต้นสน 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเกาะปริยั ติ
วิทยา วัดเกาะ 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมกิตติยารามวิทยา วัดท่าโขลงกิตติยาราม 6) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดลานารายณ์ วัดลานารายณ์ 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี วัดโบสถ์
8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพิพิธสุตคุณานุสรณ์ วัดพระนอน 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสัง ฆรักษ์
วิทยา วัดการ้อง 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา วัดไผ่ดา 11) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรี 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม วัดมณีส ถิ ต
กปิฏฐาราม13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุทานอุทิศธรรมวิทยา วัดหนองขุนชาติ 14) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง
16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม วัดสิริกาญจนาราม 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
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ไชยชุมพลชนะสงคราม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ้าสิงโตทอง วัดถ้า
สิงโตทอง และ19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมิการามวรวิหาร วัดธรรมิการามวรวิหาร
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดนครสรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ให้
สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ตาบลบึงพระ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจานวนโรงเรียน 25 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวชิรกุญชรมัธยม วัดนาควัชรโสภณ 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคฤหบดีสงฆ์ วัด
คฤหบดีสงฆ์ 3) โรงเรียนพระปริยัติสามัญ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 4) โรงเรียน
พระปริ ยั ติ ธรรมปริยั ติ ส ามั ญวัด สระเกศ วั ด สระเกศ 5) โรงเรี ย นพระปริยั ติ ธรรมปริ ยัติ ส ามัญ วัด
มหาธาตุ วัดมหาธาตุ 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมประชานิมิต วัดประชานิมิต7) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมราชธานีวิทยาลัย วัดราชธานี 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเหมืองนาวิทยา วัดเหมืองนา 9) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดหนองโว้งวิทยา วัดหนองโว้ง 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเสาหิน วัดเสาหิน 11) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดมงคลนิมิตร วัดมงคลนิมิตร 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจันทร์วิทยา วัดจันทร์
ตะวันออก 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมจักรวิทยา วัดธรรมจักร 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดหนองปลิงวิทยา วัดหนองปลิงวิทยา 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมคีรีวงศ์วิทยา วัดคีรีวงศ์ 16) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม วัดโพธาราม 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไทร
เหนือวิทยา วัดไทรเหนือ 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต วัดท่าพระเจริญพรต 19) โรงเรียน
พระปริ ยัติ ธรรมวั ด วาปีรั ต นารามวิท ยา วั ด วาปี รั ต นารามวิท ยา 20) โรงเรี ยนพระปริยั ติธ รรมวัด
ส้มเสี้ยว วัดส้มเสี้ยว 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า 22) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อ
เพชรวิทยา วัดท่าหลวง 24) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสภณวรคุณวิทยา วัดดอนไชย และ 25) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมอุ้มผาวิทยา วัดอุ้มผาง
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน และแม่ฮ่องสอน ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดดับภัย ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนโรงเรียน 41 แห่ง
ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเชตุพน
ศึกษา วัดเชตุพน 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก 4) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดวิเวกวนาราม วัดวิเวกวนาราม 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัด
ศรีโสดา 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสารภีปริยัติ
ศึกษา วัดพระนอนปาเก็ตถี่ 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเขื่อนผากวิทยา วัดเขื่อนผาก 9) โรงเรียนพระ
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ปริยัติธรรมวัดแม่ริมวิทยา วัดแม่ริม 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอินทารามวิทยา วัดอินทาราม 11)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบาทอุดม วัดพระบาทอุดม 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
วัดป่าไม้แดง 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมฝางธรรมศึกษา วัดศรีบุญเรือง 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สันป่าตองศึกษา วัดศรีปันเงิน 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโขงขาววิทยา วัดโขงขาว 16) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดท่าดอน วัดท่าดอน 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา วัดเจดีย์
งาม 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี 19) โรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดกู่สันหนอง
พิทยา วัดกู่ 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกาแพงงาม 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมเมธีศึกษา วัดพันเตา 23)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสะเมิงวิทยา วัดห้วยคอก 24) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเวียงแหงปริยัติศึกษา วัด
กองลม 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ วัดดอยสะเก็ด 26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
บ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดบ้านขุน 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพุทธนิมิตรวิทยา วัดพุทธนิมิตร
28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสัพพัญญูวิทยา วัดดอยสัพพัญญู 29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้านโฮ่ง
หลวง วัดบ้านโฮ่งหลวง 30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม 31) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุห้าดวง 32) โรงเรียน พระปริยัติธรรมอินทะวิทยา วัดบ้านรั้ว 33)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุหริภุญ ชัย วัดพระธาตุ หริภุญชัย 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระ
ปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง 35) โรงเรียน พระปริยัติธรรมพรหมจักรสังวร วัดพระ
พุทธบาทตากผ้า 36) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัติสามัญสามัคคีวิทยา วัดท่าศาลา 37) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง วัดทุ่งหัวช้าง 38) โรงเรียนพระปริยัติธรรม พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศา
พัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม 39) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าช้างวิทยา วัดท่าช้างวิทยา 40)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา และ 41) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี วัดศรีบุญเรือง
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจัง หวัด
ลาปาง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ภูมิสถาน ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง มีจานวน 59 แห่ง
ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ วัดหลวง 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้าน
หม้อศึกษา วัดบ้านหม้อ 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัติวัดม่อนจาศีล วัดม่อนจาศีล 4) โรงเรียน
พระปริยัติธ รรมบ้า นใหม่วิท ยา วัด บ้า นใหม่ 5) โรงเรีย นพระปริยัติธ รรมแม่สุก ศึก ษา วัด แม่สุก
6) โรงเรีย นพระปริยัติธรรมแม่ทะปริยัติศึกษา วัดสัณฐาน 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมทิพย์ปาละ
วิทยานุสรณ์ วัดสามขา 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระแก้วดอน
เต้าสุชาดาราม 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมชยาภิวัฒน์วิทยา วัดป่าชาง 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
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พุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 12) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดเจดีย์หลวงวิทยา วัดเจดีย์หลวง 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอามาตย์วิทยา วัด
อามาตย์ 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดครึ่งใต้วิทยา วัดครึ่งใต้ 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวิเชตร์
มณี วัดวิเชตร์มณี 16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันหนองบัววิทยา วัดสันหนองบัว 17) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดป่าตาลใต้ วัดป่าตาลใต้ 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยสถานวิทยา วัดไชยสถาน
19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธศาสตร์ศึกษา วัดใหม่ใต้ 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแม่คาวิทยา
วัดแม่คา 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญเรืองวิทยา วัดบุญเรือง 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
เวียงชัยพิทยา วัดเวียงชัย 23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝังหมิ่นวิทยา วัดฝังหมิ่น 24) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา วัดหนองบัว 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก่นเหนือวิทยา วัดแก่น
เหนือ 26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเวียงแก่นวิทยา วัดท่าข้าม 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ
เวียงฮ่อปริยัติศึกษา วัดร่างต่า 28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดงชัยพิทยา วัดดงชัย 29) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมสุวรรณคณานุสรณ์ วัดบุญเกิด 30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมห้วยข้าวก่าวิทยา วัดห้วยข้าว
ก่า 31) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา วัดหย่วน 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
วิทยา วัดโพธาราม 33) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรังวิทยา วัดนาปรัง 34) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมราชคฤห์วิทยา วัดราชคฤห์ 35) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปัวดอย วัดปัวดอย 36) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมป่าแขมวิทยา วัดป่าแขม 37) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดม่วงชุมวิทยา วัดม่วงชุม 38) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมือง 39) โรงเรียนพระปริยัติธรรมร้องเข็มวิทยา วัดร้องเข็ม
40) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวังฟ่อนวิทยา วัดวังฟ่อน 41) โรงเรียนพระปริยัติธรรมร้องแหย่งวิทยาคม
วัดวุฒิมงคล 42) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีคีรินทร์วิทยา วัดศรีคีรินทร์ 43) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมเชตวันวิทยา วัดเชตวัน 44) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสัมฤทธิบุญวิทยา วัดสัมฤทธิบุญ 45) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร 46) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปรางค์ วัด
ปรางค์ 47) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดราษฎร์บารุงวิทยา วัดราษฎร์บารุง 48) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดน้าไคร้นันทชัยศึกษา วัดน้าไคร้ 49) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา วัดนาราบ 50) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัด นิโครธาราม วัดนิโครธาราม 51) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์
วัดเมืองราม วัดเมืองราม 52) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน วัดบุญยืน 53) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา วัดดอนมงคล 54) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปริยัติธรรมานุสรณ์
วัดฟ้าสวรรค์ 55) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม วัดบ่อหลวง 56) โรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรมเชียงกลาง วัดศรีบุญเรือง 57) โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา วัดห้วยซ้อ 58) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง และ 59) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต วัดภูเก็ต
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กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวลาภู ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดศรีนวล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจานวน 47 แห่ง
ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพิศาลรัญญาวาส วัดพิศาลรัญญาวาส 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สุวรรณารามวิทยา วัดสุวรรณาราม 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด วัดโพธิ์ชัยสม
สะอาด 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสระแก้ววิทยา วัดศรีสระแก้ว 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอนธาตุนรงค์วิทยา วัดดอนธาตุนรงค์
7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีจันทร์วิทยา วัดศรีสุทธาวาส 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโกวิทวิทยา
วัดจันทรังษี 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวังสะพุงพัฒนาราม วัดวังสะพุงพัฒนาราม 10) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมธรรมนิเทศก์วิทยา วัดเอราวัณพัฒนาราม 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีวิชัยวนาราม
วัดศรีวิชัยวนาราม 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา วัดศรีสุวรรณวนาราม
13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีภูกระดึง วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
สันติวนารามวิทยา วัดสันติวนาราม 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีภูเรือ วัดศรีภูเรือ 16) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา วัดศรีบุญเรือง 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลาดปู่ทรง
ธรรมวิทยา วัดลาดปู่ทรงธรรม 18) โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย วัดโพนชัย 19) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรืองวิทยา วัดศรีบุญเรือง 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา วัด
ถิ่นฐานรังสิต 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ วัดขามชุม 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สารคุณวิทยา วัดบุญบาลประดิษฐ์ 23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมญาณสังวร วัดมหาชัย 24) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา วัดศรีชมชื่น 27) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม วัดมรรคสาราญ 28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ วัด
มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าน้าพอง วัดท่าน้าพอง 30) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมธรรมวิทย์ราษฎร์บารุง วัดพิชัยพัฒนาราม 31) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิเวกธรรมประสิทธ์วิทยา
วัดธาตุ 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา วัดคุ้มโนนสวรรค์ 33) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโพธิ์กลาง วัดโพธิ์กลาง 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบูรพารามวิทยาสรรค์ วัดบูรพาราม 35) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดหนองแวงวิทยา วัดหนองแวง 36) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก วัดแจ้ง
สว่างนอก 37) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยา วัดสว่างรังษีวิทยา 38) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดจันทรประสิทธิ์ วัดจันทรประสิทธิ์ 39) 40) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชาพัฒนาราม วัด
ประชาพัฒนาราม 41) โรงเรียนพระปริยัติธรรมตราชูพิทยาคม วัดตราชูพิทยาคม 42) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดตาลเรียงวิทยา วัดตาลเรียง 43) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ วัด
ท่ากระบือ 44) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา วัดประสิทธิ์ 45) โรงเรียนพระ
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ปริยัติธรรมวัดสระแก้วพิทยาคม วัดสระแก้ว 46) โรงเรียนพระปริยัติธรรมนพคุณวิทยา วัดอโสการาม
47) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุกุดกว้าง วัดธาตุกุดกว้าง และ 48) โรงเรียนพระปริยัติธรรมร่มโพธิ์
ทองธรรมวิทย์ วัดโพธิ์ทอง
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัด
หนองคาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดศรีษเกษ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองหนองคาย จัง หวัดหนองคาย มี
จานวนโรงเรียน 37 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสมนัสสันตยาราม วัดโสมนัสสันตยา
ราม 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสะอาด วัดศรีสะอาด 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมประสาทคณา
นุกิจวิทยา วัดพุทธนิมิตร 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุตตรทิศวิทยา วัดสุวรรณุฑการาม 5) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดสว่างสามัคคี วัดสว่างสามัคคี 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล
7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพา วัดบูรพา 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคเขตตาราม วัดโคเขต
ตาราม 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีชมชื่น วัดศรีชมชื่น 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิรินทรา
วาส วัดศิรินทราวาส 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีสุธาทิพย์ วัดศรีสุธาทิพย์ 12) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรีมหา 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสังคาว วัดสังคาว 14) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดศรีนคราราม วัดศรีนคราราม 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดงค า วัดดงค า
16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมห้วยทรายวิทยา วัดใหม่สัญญาสิริเขต 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสวัสดิ์
วิทยา 18) โรงเรียนปริยัติธรรมสวัสดิ์วิทยา วัดสระมณี 19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา
มจร.วัดศรีษะเกษ วัดศรีษะเกษ 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโกเสยเขต วัดโกเสยเขต 21) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม วัดโพธิ์งาม 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตวัดเขตอุดม วัดเขตอุดม
23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดช้างเผือก วัดช้างเผือก 24) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุวิทย
วัดพระธาตุราษฎร์บารุง 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน 26) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิสมภาร วัดโพธิสมภาร
28) โรงเรีย นพระปริยัติธรรมดอนโพธิ์ธรรมสถาน วัดกุมภประดิษฐ์ 29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ไตรภูมิ วัดไตรภูมิ 30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีโสภณธรรมทาน วัดศรีโสภณธรรมทาน 31) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดเวฬุวันวิทยา วัดเวฬุวันวิทยา 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์คา วัดโพธิ์คา
33) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่ง วัดทุ่ง 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุศรีมงคล วัดพระ
ธาตุศรีมงคล 35) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเหล่าแมดวิทยา วัดเหล่าแมด 36) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดสว่างภูมิดล วัดสว่างภูมิดล 37) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งแสงอรุณ วัดแจ้งแสงอรุณ
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อานาจเจริญ และมุกดาหาร ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ใน
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จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด วรรณวารี ต าบลในเมื อ ง อ าเภอวาริ น ช าราบ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีจานวนโรงเรียน 35 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรม มจร.ทุ่งศรีเมือง วัดทุ่งศรี
เมือง 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมดงบังอาทรกิจวิทยา วัดดงบัง 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตาก
วัดโพธิ์ตาก 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีมงคลศึกษากร วัดศรีมงคล 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัคร
ธรรมวิทยา วัดหนองหลัก 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมกิตติวิทยากร วัดหนองหิน 7) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมสาธุกิจวิทยา วัดเขื่องกลาง 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา วัดหนองขุ่น 9) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจริญ ทัศน์วิทยา วัด
เจริญทัศน์ 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมรังษีวิทยากร วัดป่าจันทรังษี 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
มงคลในวิทยา วัดมงคลใน 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองเป็ด วัดหนองเป็ด 14) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดบ้านหนองไฮวิทยา วัดบ้านหนองไฮ 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวัน วิทยา วัดอัมพ
วัน 16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคลวิทยา วัดไชยมงคล 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมุจลิน
วิทยา วัดมุจลินทาราม 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา วัดศรีอุดม 19) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศรีเจริญวิทยาราม วัดศรีเจริญ 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวรรณวารีวิทยา วัดวรรณวารี 21) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดเวียงเกษมวัดเวียงเกษม 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยา วัดม่วง
สามสิบ 23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า 24) โรงเรีย นพระปริยัติธ รรมวัด
ไชยมงคล วัดไชยมงคล 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัฒน์วิทยาวัดปากน้า 26) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศรีเจริญวิทยา วัดพระศรีเจริญ 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอานาจเจริญ วัดอานาจเจริญ 28) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา วัดปัจฉิมวัน 29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ่อชะเนงวิทยา วัดบ่อชะเนง
30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีใครวิทยา วัดศรีใคร 31) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสาราญนิเวศ วัด
สาราญนิเวศ 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ 33) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมทรายมูลปริยัติวิทยา วัดบูรพารามใต้ 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเทพสถิตวิทยาลัย วัด
สุมังคลาราม และ 35) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรืองวิทยา วัดศรีบุญเรือง
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา กลุ่ม ที่ 10 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และนครพนม ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดสระทอง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จัง หวัดร้อยเอ็ด มีจานวน
โรงเรีย น 39 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์ วัดอภิสิทธิ์
2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณาวาส วัดสุวรรณาวาส 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวาปีคณา
นุสรณ์วิทยา วัดกลาง 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปทุมพิทยากร วัดขวัญเมืองระบือธรรม 5) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน วัดปัจจิมเชียงยืน 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุทัยทิศวิทยา วัดอุทัยทิศ
7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์ วัดหัวหนอง 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
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หัวดงนาค่าย วัดหัวดงนาค่าย 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา วัดทัพป่าจิก 10) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดยางสีสุราช วัดยางสีสุราช 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมชัยมงคลวิทยา วัดชัยมงคล
12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลาง วัดกลาง 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิมนาโก วัดสิมนาโก
14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี วัดปฐมแพงศรี 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัว
พัฒนาวิทยา วัดหนองบัว 16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร 17) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดบุณฑริกาวาส วัดบุณฑริกาวาส 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จปริยัติ วัดวีระ
วงศาวาส 19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชานิยม วัดประชานิยม 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สุนทรธรรมปริยัติ วัดกลางมิ่งเมือง 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุพรรณภูมิพิทยา วัดเหนือ 22) โรงเรียน
พระปริยัติธ รรมปริยัติส ารคุณ วัด สว่า งแสงจันทร์ 23) โรงเรีย นพระปริยัติ ธรรมธีรปริยัติ วัดเวฬุวัน
24) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรม สุเทพนครวิช
วัดเมืองสรวงเก่า 26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิโรจน์ผดุงศาสน์ วัดมิ่งเมือง 27) โรงเรียน พระปริยัติธรรม
ศรีทองนพคุณวิทยา วัดศรีทองนพคุณ 28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีปริยัติธรรม วัดสุทัศน์
29) โรงเรีย นพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม วัดวัดบูรพาภิราม 30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริ
ยวงศ์ วัดศรีอริยวงศ์ 31) โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยา วัดวานรนิวาส 32) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมเทพบัณฑิตวิทยาลัย วัดบึงพระลานชัย 33) โรงเรียนพระปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
วัดนิคมคณาราม 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคม วัดกลาง 35) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดพระธาตุพนม วัดวัดพระธาตุพนม 36) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีชมภู วัดวัดศรีชมภู
37) โรงเรีย นพระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยา วัดวัดศรีหนาถ 38) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุ
เรณูวิทยา วัดวัดธาตุเรณู 39) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสงคราม วัดศรีสงคราม 40) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ 41) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระซองวิทยา วัดพระซอง 42) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่าง วัดศรีสว่าง และ 43) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุ
ประสิทธิ์ วัดธาตุประสิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา กลุ่ม ที่ 11 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ใน
จัง หวัดสุรินทร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารสานักงานศึกษาธิการจัง หวัดสุรินทร์ อาเภอสุรินทร์ จัง หวัด
สุรินทร์ มีจานวนโรงเรียน 42 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติสามัญนครราชสีมา วัดพระนารายณ์
มหาราช 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิสุทธิพรตพิทยาคม วัดเดิม 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีปริยัติ
คุณศึกษา วัดดงเค็ง 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสัทธรรมวิทยา วัดศาลาลอย 5) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมดอนหวายพิทยาคม วั ดดอนหวาย 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา วัดกลางปักธงชัย
7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบูรพาวิทยานุสรณ์ วัดบูรพ์ 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือ
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ปลอก วัดวัดตะกุดเครือปลอก 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา อาเภอปากช่อง วัดโกศลสิตา
ราม 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุทัยวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมประชา
นิมิตรวิจัยศึกษา วัดประชานิมิตร 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา วัดบึง 13) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพุทธธรรมวิทยา วัดทรงศิลา 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมประจักษ์วิทยานุสรณ์ วัดชัย
สามหมอ 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดชัยภูมิ
วนาราม วัดวัดชัยภูมิวนาราม 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) วัดชัยภูมิพิทักษ์
18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าหนองดินดาวิทยาลัย วัดป่าหนองดินดา 19) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสระมะค่าวิทยา วัดสระมะค่า 21) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดท่าสว่างวิทยา วัดท่าสว่าง 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา วัดเย้ย
ปราสาท 23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ 24) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ตลาดชัยวิทยา วัดตลาดชัย 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา วัดบ้านโนนคูณ 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมกันทร
ลักษ์ธรรมวิทย์ วัดกระบี่ 28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกาแพงใหญ่ วัดสระกาแพงใหญ่ 29) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้ววิทยา 30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมดวนใหญ่วิทยา
วัดดวนใหญ่ 31) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิ์ศรีวิทยา วัดบ้านโดด 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ วัดประชานิมิต 33) โรงเรียนพระปริยัติธรรมดารงธรรมศาสนวิชชาลัย วัด
ป่าดารงพุทธธรรม 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปรางค์กู่วิทยา วัดปรางค์กู่ 35) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมโพธิศึกษา วัดโพธิพฤกษาราม 36) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์
37) โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา วัดกลางรัตนบุรี 38) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษี
วิทยา วัดพันษี 39) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ วัดศาลาลอย 40) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดจอมพระ วัดจอมพระ 41) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญ
ศึกษา) วัดโพธาราม และ 42) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัติคุณรสวิทยา วัดจุมพลสุทธาวาส
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา กลุ่ม ที่ 12 ประกอบไปด้วยโรงเรียนที่
ตั้ ง อยู่ ใ นพื้นที่ ฉ ะเชิ งเทรา ปราจี น บุ รี สระแก้ ว นครนายก ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี และตราด ให้
สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดโสธรวราราม ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจานวนโรงเรียน 13 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดโสธรวราราม วัดโสธรวราราม 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ วัดปิตุลาธิ
ราชรังสฤษฏิ์ 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิจิตรธรรมวิทยา วัดเกตุสโมสร 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดอุดมธานี วัดอุดมธานี 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งเหียง วัดทุ่งเหียง 6) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดเนินบุญญาราม วัดเนินบุญญาราม 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมงคลวิทยา วัดมงคลสามัคคี
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8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอานวยวิทยา วัดโสภณวนาราม 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณ
รังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์ 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ่างแก้ว 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
แจ้ง วัดแจ้ง 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจันตเขตวิทยา วัดตาพระยา และ 13) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดสุวรรณมงคล วัดวัดสุวรรณมงคล
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 (คณะสงฆ์จีนนิกาย) ประกอบ
ไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงราย ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้ง อยู่
ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดมัง กรกมลาวาส แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร มีจานวนโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมังกรกมลาวาสวิทยาลัย
วัดมังกรกมลาวาส 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหมื่นพุทธวิทยา วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม และ
3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย วัดโพธิทัตตาราม
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14 (คณะสงฆ์อนัมนิกาย) ประกอบ
ไปด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุดรธานี และสงขลา ให้สานักงานกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่
ในกรุ ง เทพมหานคร ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด กุ ศ ลสมาคร แขวงสั ม พั น ธวงศ์ เขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร มีจานวนโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมกุศลสมาครวิทยาลัย วัด
กุศลสมาคร 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย วัดสุนทรประดิษฐ์ และ 3) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมมหาปัญญา วัดถาวรวราราม
โดยให้สานักกลุ่มโรงเรียนทาหน้าที่ 1) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนภายในกลุ่ม 2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนภายในกลุ่ม 3) นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในกลุ่ม 4) รวบรวม
ข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนภายในกลุ่ม และ 5) ปฏิบัติง านอื่นร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ให้มีผู้สนับสนุนการศึกษามีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
ทาหน้าที่ด้านวิชาการและประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่ในกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มโรงเรียนละหนึ่ง คน
และให้ มี ผู้ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษา มี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา ท าหน้ า ที่ ด้ า นวิ ช าการ
ปฏิบัติงานประจาสานักงานกลุ่มโรงเรียนจานวนหนึ่ง คน ในกรณีมีโรงเรียนมากกว่า 10 โรง ให้มี
เพิ่ ม ขึ้ น ในสั ด ส่ ว น 10 โรง ต่ อ หนึ่ ง คน และก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม โรงเรี ย น
ประกอบด้วยผู้จัดการหรือผู้อานวยการโรงเรียนละหนึ่งรูป เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิไม่
เกินห้ารูปหรือคน ผู้แทนครูไม่เกินห้ารูปหรือคน เลขานุการกลุ่มโรงเรียน และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม
โรงเรียน ให้มีอานาจหน้าที ดังนี้ 1) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนภายในกลุ่ม 2) ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานโรงเรียนและงานวิชาการ 3) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
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การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน และ 4) ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
โรงเรียนภายในกลุ่มให้มีการประชุมคัดเลือก ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม (ในสัดส่วน 20 โรงเรียน
ต่อหนึ่งรูป) และเลขานุการกลุ่ม โดยคัดเลือกจากกรรมการโดยตาแหน่ง ยกเว้นเลขานุการกลุ่ม ให้
ประธานกลุ่มเป็นผู้คัดเลือก และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จั ง หวั ด ที่ ส านั ก งานกลุ่ ม โรงเรี ย นตั้ ง อยู่ เ ป็ น ผู้ คั ด เลื อ ก แล้ ว ส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติภายใน 15 วัน เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ มีคาสั่งแต่งตั้ง โดยให้ประธานกลุ่มโรงเรียนและรองประธานกลุ่มโรงเรียน ดารงตาแหน่ง
คราวละสี่ปี การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า
มีงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังต่อไปนี้
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
สาหรับงานวิจัยในประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้
สิรินพร วิทิตสุภาลัย (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรียนเอกชน” ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันโรงเรียนเอกชนบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้
รูปแบบเชิงผลสาเร็จแบบยืดหยุ่นมากกว่ารูปแบบเชิงเหตุผลแบบเข้มงวด (ค่าเฉลี่ย = 3.78 และ 3.39
ตามลาดับ) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นรูปแบบเชิง
ผลสาเร็จแบบยืดหยุ่นมากกว่ารูปแบบเชิงเหตุผลแบบเข้มงวดเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.72 และ
4.64 ตามลาดับ) 2) การบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนที่มี การปฏิบัติที่ดีในปัจจุบัน
พบว่า มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้รูปแบบเชิง ผลสาเร็จแบบยืดหยุ่นมากกว่ารูป แบบเชิ ง
เหตุผลแบบเข้มงวด (ค่าเฉลี่ย = 4.02 และ 3.82 ตามลาดับ) สาหรับ สภาพที่พึงประสงค์นั้น โรงเรียน
เอกชนที่มีการปฏิบัติที่ดีพึงประสงค์ให้มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นรูปแบบเชิงผลสาเร็จแบบ
ยืดหยุ่นมากกว่ารูปแบบเชิงเหตุผลแบบเข้มงวดเช่น เดียวกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.77 และ 4.73 ตามลาดับ)
3. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสาหรับการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ ของโรงเรียนเอกชนคือ “รูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการแบบเข้มงวดและแบบยืดหยุ่น ” (IHS Model) ที่เน้นบูรณาการ

131
ระหว่างการบริหารเชิงเหตุผลแบบเข้มงวด และการบริหารเชิง ผลสาเร็จแบบยืดหยุ่นเพื่อมุ่ง ให้ก าร
บริหารทรัพ ยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนบรรลุ เป้าประสงค์ (Goal) ทั้ง ในระดับส่วนบุคคลและ
ระดับโรงเรียน
พระมหาถาวร กลฺยาณเมธี (บุญสอน) (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้าน
วินัยและการรักษาวินัย ด้านการวางแผนอัตรากาลัง และการกาหนดตาแหน่ง ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และด้านการออกจากราชการ
วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2557) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2” ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ในด้านการฝึกอบรมมีนโยบายการ
จัดการอบรมบุคลากร เชิญวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกมาอบรม ในด้านการศึกษา สนับสนุน
การศึกษาต่อของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทางาน และในด้านการพัฒนา มี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานของตนเอง พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิก ภาพ ด้านวิชาการ ด้านทักษะ
ด้านเจตคติ ด้านความคิดสร้างสรรค์ นั้น บุคลากรควรมีบุคลิกภายนอกที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความเป็นผู้นาทางวิชาการ บุคลิกภายใน ต้องเป็น คนที่มีจิตใจที่ดีง าม มีเจตคติที่ดี เป็นคนใจเย็น
อารมณ์ดี มีทัศนะคติที่ดี มองโลกในแง่ดี 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ด้านศีล ได้ส่ง เสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่าง
เต็มที่มีการจัดอบรมถือศีล และปฏิบัติธรรมประจาปี การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ฝึกกาย วาจา ขั้นสมาธิ
คือ ฝึกจิตใจ ขั้นปัญญา คือ ฝึกองค์ ความรู้ ในการพัฒนา ด้านสมาธิ มีการส่ง เสริมให้บุคลากรทา
สมาธิให้จิตใจมีความสงบสุขก่อน ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ด้านปัญญา สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติง าน
โดยใช้หลักความเห็นชอบ และคิดชอบในการทางาน 3) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล (B =
Behavior) การพัฒนาเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านศีลก่อให้เกิด ทักษะ และมี บุคลิกภาพที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิ หรือการพัฒนา
จิตใจ (M = Mind) การพัฒนา ทรัพยากรด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการทางาน การพัฒนาด้าน
ปัญญา หรือ การพัฒนาด้านความรู้ (W = Wisdom) เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นสูงสุดและ
มีความสาคัญสูงสุด ปัญญานามาใช้กับความรู้ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องให้เกิด
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ความรับรู้ และจะต้องมี ความคิดสร้างสรรค์ จะได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ Buddhist Human Resource Development คือ BHRD = BMW
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในองค์การต่าง ๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารองค์การไปสู่ความสาเร็จ
ขององค์การนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ สติปัญ ญาและสามารถ
พัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจากัดและยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทนมนุษย์
ได้อย่างแท้จริง องค์การการศึกษาจะมีความแตกต่างจากองค์การทั่วไปในเป้าหมายขององค์การ
องค์การทางด้านการศึกษามีภารกิจสาคัญ อย่างยิ่งคือ การพัฒนาคนซึ่ง พระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป้าหมายดังกล่าวจะประสบความสาเร็จได้จึงอยู่ที่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญขององค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงมีความสาคัญเป็นอย่ างยิ่ง ต่อ ความส าเร็ จขององค์ การศึกษาและแนวทางในการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาที่สาคัญคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาพบว่ า
หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาประกอบด้วย การบริหารผลการปฏิบัติงาน การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลและผลตอบแทน การสรรหาและการคัดเลือก
เสาวลี แก้วช่วย (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ตามแนวคิดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ” ผลการวิจัยพบว่า
1) แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
สมาคมกรีฑาฯ ใน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสมาคมกรีฑาฯ ต้องมีการ
วิเคราะห์งานออกมาใช้อย่างชัดเจน เรื่องของกระบวนการกาหนดลักษณะขอบเขตของงาน หน้าที่
ต้องปฏิบัติ 1.2) การสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งสามกลุ่มจากภายนอก ภายในรูปแบบมีอยู่แล้ว การดาเนิน
งานสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือ ควรมีระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 1.3) การ
ธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบมีอย่างชัดเจนแล้ว แต่สิ่ง ที่อยากให้เกิดขึ้นคือให้ทั้ง สามกลุ่มมี
แรงจูงใจในการมาทางานมากขึ้น และรักในตัวองค์กรนี้มากขึ้น 1.4) การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริห าร
ผู้ฝึกสอน สมาคมกรีฑาฯ ยังไม่เคยมีโครงการฝึกอบรม แต่ได้ปฏิบัติตามแบบแผนของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยในการฝึกอบรมและพัฒนานักกีฬาของสมาคมกรีฑาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.5) ความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร ทั้งสามกลุ่มสมาคมกรีฑาฯ ควรมีรูปแบบให้ความสาคัญ
ในส่วนของการลดความตึงเครียดจากงาน 1.6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง สาม
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กลุ่มมีการประเมินผลแบบภาพรวมองค์กร ในการทางานทุกด้านมีรูปแบบที่ชัดเจน ควรวางระเบียบ
การบังคับใช้และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ 1.7) การพ้นจากงานของบุคลากรทั้งสามกลุ่ม การ
พ้นสภาพจะมีระเบียบการบังคับใช้อย่างชัดเจน 2) รูปแบบในการบริหารจัดการที่เหมาะสม คือ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย แบ่ง 3 ส่วน คือ ผู้มี
บารมี ผู้เชี่ยวชาญ/มีความรู้ ผู้มีประสบการณ์ การสรรหาคัดเลือกผู้ฝึกสอนต้องมีจิตใจสาธารณะ
ทางานเพื่อส่วนรวม การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมกรีฑาฯ ควรมีนักกีฬาเข้าร่วมฝึกซ้อมกับ
ทีมชั้นนาของวงการกรีฑาในต่างประเทศ การฝึกอบรมและพัฒนา สมาคมกรีฑาฯ ควรมีหลักสูตรอบรม
ทักษะการใช้ภาษาสากลกับนักกีฬา ความปลอดภัยและสุขภาพ สมาคมกรีฑา ควรจัดด้านสุ ขภาพ
เพิ่มเติมด้านการประกันชีวิต/สุขภาพให้ตลอดทั้งปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน สมาคมกรีฑาฯ ควร
มีรูปแบบการประเมินผลแบบวัดสมรรถนะของบุคลากร
กฤติยา จินตเศรณี (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา” ผลการวิจัยพบว่ า
ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
จึงทาให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับภาระงาน การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์มีการสร้างตัวชี้วัด
ในการประเมินผลงานแต่ยังไม่ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์กรยัง ไม่ มี
แผนพั ฒ นาตั ว บุ ค คล ด้ า นการธ ารงรั ก ษาและปู อ งกั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ องค์ ก รควรปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาคนดีและคนเก่งให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน
รุ่งนภา ช่างไม้ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด เมื อ งพั ท ยา” ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ปั ญ หาการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล คือ สถานศึกษายังไม่ได้รับมอบอานาจอย่างแท้จริง ทาให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่มีการวางแผนด้านอัตรากาลังอย่างชัดเจน
การมีส่วนร่วมด้านการให้ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังมีน้อย ไม่มีการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบเมื่อมีการจัดไปทัศนศึกษาดูงาน ไม่มีการติดตามและแจ้งผลการประเมิน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจ และยังไม่มีการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วกับผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ 2) รูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 2.1) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ได้แก่ การวางแผนอัตรากาลัง การวิเคราะห์งาน และการกาหนดตาแหน่ง จะต้องดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบโดยคานึ งถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและคาดคะเนความต้องการ
กาลังคนในอนาคตโดยใช้ระบบสารสนเทศ 2.2) การจัดหาและการบรรจุแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง ควรมีการกระจายอานาจให้แก่สถานศึกษาอย่างชัดเจน
2.3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การศึกษา
ต่อ โดยถือว่า “คน” ในองค์การเป็นสินทรัพย์ ซึ่ง เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์การ การ
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พัฒนาจะต้องใช้กระบวนการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 2.4) การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
บาเหน็จความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การโอน
และการย้าย ซึ่งมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ให้สถานศึกษายึดหลักความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม 2.5) การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ กิจกรรมสัมพันธ์ สวัสดิการ และความ
ปลอดภั ย วิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย การพ้ น จากต าแหน่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ และ
ภาพลักษณ์ความยั่งยืนขององค์การ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5 ด้านจะต้องดาเนินการ
ภายใต้ ทิ ศ ทางการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล 3) ความเหมาะสมของรูป แบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก
สุรมงคล นิ่มจิตต์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ความได้เปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล” ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบหลักประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์
เครือข่าย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม องค์ประกอบย่อยจะเป็น การให้ค่าตอบแทนและรางวัล
การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ รวมถึง
เป้าหมายต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกาหนดวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ 2) รูปแบบกลยุทธ์การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เชิงความได้เปรียบฯ ที่เหมาะสมประกอบด้วย
ปัจจัยนาเข้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพและนาไปปฏิบัติได้
แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรต้องมีลักษณะเป็นเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน ส่งเสริมการสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานวิจัย และการสร้างแรงบันดาลใจต่าง ๆ 3) แผน
กลยุทธ์การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความได้เปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของกลุ่ม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ที่ ส ร้ า งขึ้ น เหมาะสมที่ จ ะน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลการประเมินได้อย่างยั่งยืน
พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คานึงถึงปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้จานวนบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทและนโยบายขององค์กร
มากที่สุด กระบวนการสรรหาเปิดโอกาสให้ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลทั่วไปจากภายนอกหน่วยงาน
เข้าสู่กระบวนการสรรหา แบ่งวิธีการสรรหาตามความต้ องการขององค์กรแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนด กระบวนการคัดเลือกนาหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการสอบแข่งขันของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
การกาหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ขององค์กร กระบวนการบริหารค่าตอบแทนออกข้อกฎหมายเพื่อเป็นหลักในการบริหาร
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เงินเดือนและมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ต่าง ๆ กระบวนการให้สวัสดิการมีการให้สวัสดิการ
ตามที่กฎหมายบังคับและตามนโยบายขององค์กร กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ล ะการประเมิ น นอกจากนี้ ยั ง พิสู จ น์ว่ า กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประสบความสาเร็จ ซึ่งวัดจากบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น มีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจนทาให้องค์กรเกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้
มนจันทร์ ปามุทา (2559) ได้วิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี ”
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
พรภวิษย์ นันทชัชวาลกุล (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผล
ของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกด้านมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง
ด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน แรงจูง ใจในการ
ทางานของครู การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 2) ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภั ฏในภาพรวม อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 ประกอบด้วย คือ การ
วางแผนทรั พยากรมนุษ ย์แ ละการกาหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุ แต่ ง ตั้ ง การเสริ ม สร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ส าหรั บ งานวิ จั ย ต่ า งประเทศผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมงานวิ จั ย ที่ มี ผู้ ด าเนิ น การจั ด ท าเสร็ จ สิ้ น
เรียบร้อยแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังนี้
กั บ มาซและซี ริ น กาน (Kaçmaz & Serinkan, 2014) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ ห ารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมสาหรับ โรงเรี ยนนานาชาติ SEBAT (ISES)” ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนนานาชาติ SEBAT นั้นประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
สรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทัศนคติและแรงจูงใจของ
พนักงาน การบริหารค่าตอบแทน การบริหารอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลู กจ้ าง
สาหรับข้อเสนอแนะ 1) ควรมีการบริหารแบบประชาธิปไตยและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นในระบบบริหารจัดการ 2) ควรเพิ่มการจัดฝึกอบรมภาษาต่ างประเทศให้แก่ บุค ลา กรของ
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โรงเรียน 3) เพิ่มการให้รางวัลและลดการลงโทษ และ 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับบุคลากรเพื่อ
เพิ่มการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ลาปินา มัวราเนีย และสตาร์ริเนก้า (Lapinaa, Mauranea & Starineca, 2014) ได้ศึกษา
เรื่อง “รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ด้านการจัดการความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม” ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนกาลังคน 2) การรับสมัคร 3) การ
คัดเลือก 4) การฝึกอบรม 5) การพัฒนา 6) การจัดการประสิทธิภาพ 7) ค่าตอบแทน และ 8) แรงงาน
สัมพันธ์
อัลลุยและซานี่ (Allui & Sahni, 2016) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ในสถาบันอุดมศึกษา : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศซาอุดีอาระเบีย” ผลการศึกษาพบว่า 1)
ระบบสรรหาและคัดเลือกสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรใช้การคัดเลือกบุคลากรด้วยการ
ทดสอบ การสัมภาษณ์และการสาธิตโดยจัดการคัดเลือกให้อยู่ในรูปแบบเป็นทางการ และร้อยละ
70% ต้องการรับสมัครพนักงานจากกลุ่มที่มีอยู่แล้วและพนักงานที่ต้องการสมัครในตาแหน่งที่สูงขึ้น
2) ระบบสมรรถนะและการประเมินผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาควรมีการชี้แจง
และขอความเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ระบบการประเมินและตัวชี้วัด รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ
ให้บุคลากรอย่างทั่วถึง 3) การฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 เห็นด้วยกับการฝึกอบรม
บุคลากรก่อนที่จะเริ่มการปฏิบัติงาน และในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์
ความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อที่จะจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริง และ
4) แผนดาเนินงานและวัฒนธรรมองค์การกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าการเลื่อนตาแหน่งและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรส่งผลให้บุคลากรเพิ่มแรงจูงใจในการทางานและส่งผลต่อการจัดการองค์การที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และองค์ ก ารควรเพิ่ ม การสื่ อ สารอย่ า งเปิ ด กว้า งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ก ลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
ซีไฮร์ กูรอล คาราโบกา และโคเล (Zehir, Gurol, Karaboga, & Kole, 2016) ได้ศึกษา
เรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฐมนิเทศผู้ประกอบการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัท” การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในงานวิจัย
ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือกเชิงกลยุทธ์ 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) การฝึกอบรมและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ 4) ค่าตอบแทนและการให้รางวัลเชิงกลยุทธ์
และ 5) การสืบทอดเชิงกลยุทธ์และการประเมินเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่าการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยผ่ า นการปฏิ บั ติ ง านในการปฐมนิ เ ทศ
ผู้ประกอบการ
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ฮาฟซาต ลาเวล, มิเชล และเทอร์รี่ (Hafsat Lawal, Michael & Terry, 2018) ได้ศึกษา
เรื่อง “การจัดการครูของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไนจีเรีย” ผลการศึกษาพบว่า 1) การ
สรรหาและการใช้ ง าน การที่ ภ าครั ฐ เป็ น ผู้ รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า ท างานในโรงเรียน
ก่อให้เกิดปัญหาการรับบุคลากรที่ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนไม่ได้มีโอกาสได้
คัดเลือกบุคลากรที่มาร่วมงานด้วยตนเองก่อให้เกิดความรู้สึกการขาดมีส่วนร่วม และบางครั้ง ครูที่
รับมาก็ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน และการคัดเลือกบุคลากรของภาครัฐไม่มีกระบวนการให้
เห็นอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการรับ
สมัครและคัดเลือก 2) การจ่ายเงินและค่าตอบแทน ค่าตอบแทนของครูในประเทศไนจีเรียค่อนข้างต่า
โดยอัตราเงินเดือนถูกกาหนดจากภาครัฐและยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จากกระทรวงอื่น ส่งผลให้ครูบางส่วนต้องทาอาชีพเสริมและใส่ใจในการสอนน้อยลง โดยปกติครูจะ
ได้รับเงินเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากภาครัฐโดยไม่รวมกับเบี้ยเลี้ยงอื่น ๆ อย่างไรก็ตามภาครัฐมี
ความพยายามที่จะรวมการจ่ายเบี้ยเลี้ยงร่วมกับเงินเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิด ความ
โปร่งใสและลดความล่าช้าจากการจ่ายเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ 3) การฝึกอบรมและการสนับสนุน ครูจานวน
มากในไนจีเรียต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม ในการอบรมแต่ละครั้งต้องใช้ง บประมาณ การเดินทาง
ทุนสนับสนุนและการไม่คิดเป็นวันลาจากทางโรงเรียน แต่มีโรงเรียนเพียงบางส่วนที่สนับสนุนการ
ฝึกอบรมของครู รวมถึงปัญหาที่บางหน่วยงานมีการจัดฝึกอบรมที่มี ความพร้อมทั้ง ด้ านหลั ก สู ต ร
สถานที่ อาหาร แต่ครูส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมักจะไม่ไ ด้รั บคัด เลือกให้ไ ปเข้าร่วมในการ
ฝึ ก อบรมเหล่ า นี้ รวมถึ ง ข้ อ สงสั ย ที่ ค รู ค นเดิ ม ๆ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมหลายด้ า น ผลการวิ จั ย ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่า การฝึกอบรมครูควรมีหลักการดังนี้ 3.1) ครูใหม่หรือครูที่มีประสบการณ์น้อยควร
ได้รับการให้คาปรึกษาจากครูที่มากด้วยประสบการณ์หรือจากบุค คลภายนอกผู้มีความรู้ 3.2) ควรมี
การสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4) ความปรารถนาและ
ความคาดหวังของครู มีครูจานวนไม่น้อยที่ต้องการลาออกจากอาชีพครูเนื่องจากปัจจัยหลายประการ
เช่ น ค่ า ตอบแทนไม่ เ พียงพอ ขาดการพัฒนาในวิ ช าชี พ ความคาดหวั ง จากสั ง คม การขาดแคลน
ทรัพยากร ข้อเสนอแนะคือควรมีบริการให้คาปรึกษาจากครูผู้มีประสบการณ์ การจัดการฝึก อบรม
ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและการจ่ายเงินเดือนที่โปร่งใสผ่านทางภาครัฐ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการที่ ส าคั ญที่ ผู้ บ ริห ารต้ องด าเนินกิ จ กรรมที่ จ าเป็ นเกี่ย วกั บบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ อ งค์ การมี
บุคลากรที่เพียงพอทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ หากผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ เ หมาะสม สามารถส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ภ าระงานต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นด าเนิ น ไปอย่ า งมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสาเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าของโรงเรียน ดังนั้น ในทุก
โรงเรียนจึงต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อโรงเรียน

2.5 สรุป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจสรุปประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญ และสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้ประสบความความสาเร็จ ในการดาเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน และเมื่อ
เราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโรงเรียน จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถในสร้างความสาเร็จให้แก่
โรงเรี ย น ด้ ว ยเหตุ นี้ รู ป แบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง มี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ ผู้วิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 11 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การออกแบบงาน
3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การอบรมและพัฒนา 7) แรงงาน
สัมพันธ์ 8) ค่าตอบแทน 9) กระบวนการดาเนินงาน 10) ธรรมาภิบาล และ 11) สรุปและประเมินผล
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการมีต้นแบบสาหรับประยุกต์ใช้ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่โรงเรียน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3) เพื่อประเมินและรับรอง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การวิจัย
ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย โดยมีขั้นตอนรายละเอียดแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
3.1 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3.2 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
3.2 ระยะที่ 3 ประเมิ น และรั บ รองรู ป แบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

3.1 ระยะที่ 1 ศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของผู้บริหำร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
ระยะที่ 1 นี้ เป็นการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย ซึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญ
ศึกษา ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ตารา บทความวิชาการ
วารสาร ข้อมูล สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และการรวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง โครงสร้าง (Semi-structured interview)
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับนโยบายและนักวิชาการชานาญการพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จากนั้นนาผลที่ไ ด้ มาวิเคราะห์เนื้อ หา
(Content analysis) ผู้วิจัยได้คัดเลือกค่าความถี่ระดับตั้งแต่ 6 ขึ้นไป เพื่อนามาเป็นองค์ประกอบของ
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รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ได้
องค์ประกอบทั้งหมด 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์งาน 2) ออกแบบงาน 3) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การอบรมและพัฒนา 7) ค่าตอบแทน 8) แรงงาน
สัมพันธ์ 9) กระบวนการดาเนินงาน 10) ธรรมาภิบาล และ 11) สรุป และประเมินผล และตัวแปร
ทั้งหมด 89 ตัวแปร

3.2 ระยะที่ 2 สร้ำงรูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของผู้บริหำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำ
ระยะที่ 2 เป็นการนาองค์ประกอบซึ่งได้มาจากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นข้อกระทงคาถามใน
การสร้างแบบสอบถามและพัฒนาเครื่องมือ นาไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงคุณภาพ นา
เครื่องมือที่สร้างและพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ไ ด้มาทดสอบความ
ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดขั้นตอนในการสร้างหรือการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ดาเนินการพัฒนาเครื่องมื อการวิจั ยโดยน าตั วแปรการบริ ห ารทรัพยากรมนุ ษ ย์ ข อง
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทาการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงวุฒิ จานวน 5 คน (ภาคผนวก ข หน้า
250) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (Content validity) และการใช้ถ้อยคา (Wording)
ของข้อคาถามแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ จากนั้นนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC (Index of Item Objective
Congruence : IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC ดัชนีความสอดคล้องได้ตั้ง แต่ 0.5 ขึ้นไป
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 95) ปรับแก้ภาษาและข้อความตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ให้มีความ
ชัดเจนในการสื่อความหมายมากยิ่งขึ้น (ดูค่า IOC ในภาคผนวก ค หน้า 257) และนาเครื่องมือการวิจัย
ไปทดลองใช้ (Try out) กั บกลุ่ มตั วอย่ างแต่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ างเดี ยวกั บการวิ จั ยในครั้ งนี้ จ านวน 10
โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู 2 รูป/คน รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 40 รูป/คน แล้วนาข้อมูลที่ รวบรวมได้ มาวิ เคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 419) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
(ภาคผนวก ง 2 หน้า 279)
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จากนั้นนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม (Sample Unit) จานวน 199 โรงเรียน และผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนละ 4 รูป/คน ประกอบไปด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู 2 รูป/คน
ของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 796 รูป/คน แล้วรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง สารวจ (Exploratory factor analysis) โดยคัดสรรค่าน้าหนักตัว
แปรตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) ได้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2. รวบรวมผลข้อมูลแบบสอบถามความคิ ดเห็น นาผลข้อมูลของแบบสอบถามมาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ ง สารวจ (Exploratory factor analysis : EFA) เลือกค่าน้าหนักของตัวแปรที่ไม่ได้ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดแล้วคัดสรรค่าน้าหนักตัวแปรตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตัวแปร
ที่ มี ความสั มพั นธ์ กั นให้ มาอยู่ ในกลุ่ มเดี ยวกั น แล้ วตั้ งชื่ อ องค์ ประกอบนั้ น ให้ คอบคลุ มตั วแปรของ
องค์ประกอบนั้น ๆ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ได้ 4 องค์ประกอบหลักของรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเ ชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory factor analysis : CFA) น า
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ มาวิเคราะห์สถิติเ ชิง ยืนยันอัน ดับ หนึ่ง เพื่อให้ไ ด้ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ ซึ่งพิจารณาจากค่า KMO = 0.5, น้าหนักองค์ประกอบหลัก ตั้ง แต่
0.50 ขึ้น ไป ไค-สแควร์ (Chi-square statistics) มีค่าต่ามากหรือยิ่ง เข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่า
ข้อมูลตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระดับการยอมรับคือไม่มีนัยสาคัญ ค่า P-Value
มากกว่า .05 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าน้อยกว่า 2.00, ค่า CFI, GFI, AGFI ตั้ง แต่ 0.90-1.00
และค่า RMSEA ต่ากว่า 0.05 เมื่อได้ค่าตามเกณฑ์แล้ว นาองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบมายืนยัน
อันดับสอง เพื่อให้ได้ร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้แสดงว่าตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

3.3 ระยะที่ 3 ประเมินและรับรองรูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ของผู้บ ริ ห ำร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
ระยะที่ 3 เป็น การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จากระยะที่ 2 เมื่อได้ร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 17 รูป/คน (ภาคผนวก จ หน้า 282) โดยใช้แบบประเมินมีโครงสร้างที่ให้เลือก เพื่อประเมิน
และรับรองในประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พร้อมทั้ง
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ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
จากนั้นจัดทาร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งตามที่ ค ณะกรรมการผู้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์
เสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา รายละเอียดและขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจัยข้างต้น สรุปได้ดังแผนภาพที่ 3.1
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ขั้นตอนดำเนินกำร
ระยะที่ 1
ศึกษาองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ระยะที่ 2
การสร้างรูปแบบ

กระบวนกำร
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาราและ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จานวน 5 รูป/คน

สร้างเครื่องมือ
(แบบสอบถามขององค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงวุฒิ (IOC) ความตรงเชิงเนื้อหา
- Try out กับกลุ่มตัวอย่างหาค่า Reliability
- เก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
- วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA)
- วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)

ระยะที่ 3
ประเมินและรับรอง

ประเมินและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 17 รูป/คน โดยแบบประเมินและรับรอง
ในประเด็น 4 ด้าน

แผนภำพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย

ผลทีไ่ ด้รับ
ได้ร่างองค์ประกอบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา

- ได้ร่างรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
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เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย ในครั้ง นี้ด าเนิน การไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นตัวแปรที่ศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางาน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่ง ได้สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เมททิ ส
และแจ็คสัน (Mathis and Jackson), เบอร์นาดีน (Bernadine), อิวานซีวิช (Ivancevich), เดสส์ เลอร์
(Dessler), มอนดี้ และมาร์ทอคชิโอ (Mondy and Martocchio), โนวและคณะ (Noe et. al.,), วิศรุตา
ทองแกมแก้ว, เนตร์พัณณา ยาวิราช, พนา ดุลยพัชร์, จิตติมา อัครธิติพงศ์, กรรณิการ์ สุวรรณศรี , ชู
ชัย สมิทธิไกร, วิเชียร วิทยอุดม, จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ, เดชา เดชะวัฒนไพศาล, ฐาปนา ฉิ่นไพศาล,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 รูป/คน ดังนี้ สมเด็จ
พระวันรัต, พระพรหมวชิรญาณ, พระราชวรมุนี, สิทธา มูลหงษ์, และขวัญชีวา วรรณพินทุ นามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ได้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้
องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย (P0lily) มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การวิเคราะห์งาน
2) การออกแบบงาน และ 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน (Operation) มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การสรรหา
2) การคัดเลือก และ 3) การอบรมและพัฒนา
องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ (Welfare) มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ค่าตอบแทน
และ 2) แรงงานสัมพันธ์
องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) กระบวน
การดาเนินงาน 2) ธรรมมาภิบาล และ 3) การสรุปผลและประเมินผล
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2.1 ประชำกร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ เคราะห์ และเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ของการวิ จั ยครั้ง นี้ใช้
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 409 โรง เป็นหน่วยสุ่ม (Sample Unit) ผู้วิจัย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
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(Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 48-49) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 199 โรง โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี เ พื่ อ ค้ น คว้ า ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
องค์ประกอบ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษ ย์ การสัมภาษณ์ค วามคิ ด เห็น ของผู้เ ชี่ย วชาญและผู้ ทรงคุณ วุฒิ เพื่อนามา
วิเคราะห์ สรุปรวมกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการกาหนดเป็นตัวแปรที่จะศึกษา ประชากรที่ใช้ใน
ขัน้ ตอนนี้คือ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 รูป/คน คือ (ภาพสัมภาษณ์ในภาคผนวก ซ หน้า
326) กลุม่ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยของขั้นตอนนี้ ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชากรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 409 โรง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริ ยัติ ธรรม แผนกสามัญศึ กษา เพื่ อ ตรวจสอบยื น ยัน ในประเด็ น ความถู กต้ อ ง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 รูป/คน (ภาพผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ซ หน้า 329)
2.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางสาเร็จรู ปของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2560, หน้า 48-49) ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 199 โรง ใน 14 กลุ่มโรงเรียนทั่ว
ประเทศไทย เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามเป้าหมายที่
กาหนด ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้น (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา และทาการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อย ๆ นั้นด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random
Sampling) ดังนี้
1) สุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มาจากการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 48-49) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 199 โรง
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2) สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้น (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
3) ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 4 รูป/
คน ประกอบไปด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู 2 รูป/คน ของแต่ละ
โรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 796 รูป/คน ในการไปเก็บข้อมูลกับครูในโรงเรียนใช้วิธีการใส่รายชื่อครูที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ าง ด้วยวิธีการสุ่ มอย่ างง่ าย (Sample Random Sampling) ด้ว ยวิธ ีก ารจับ ฉลาก
(lottery) ดังตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ม
โรงเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

จำนวน
โรงเรียน
(แห่ง)
14
19
22
25
40
59
47
43
36
44
41
13
3
3
409

กลุ่ม
ตัวอย่ำง
7
9
11
12
20
28
23
21
18
22
20
6
1
1
199

ผู้ให้ข้อมูล (คน)
ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร
โรงเรียน (1)
โรงเรียน (1)
7
7
9
9
11
11
12
12
20
20
28
28
23
23
21
21
18
18
22
22
20
20
6
6
1
1
1
1
199
199

ครู
(2)
14
18
22
24
40
56
46
42
36
44
40
12
2
2
398

รวม
28
36
44
48
80
112
92
84
72
88
80
24
4
4
796

ที่มา : จาก ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่
3.4
เครืา ่อ1-2).
งมือโดย
ที่ใช้กลุในกำรวิ
ัย
1), (หน้
่มการศึกจษาพระปริ
ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560, กรุงเทพฯ : สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
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3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์แนวความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 รูป/คน เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของขั้นตอน
นี้ คือ แบบชี้นา และแบบสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (ภาคผนวก ก หน้า 249)
3.2 สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อคาถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยสร้างข้อคาถามภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้ใช้สอบถามความคิดเห็น ของ
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู โดยแบ่ง ข้อคาถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
(ภาคผนวก ฉ หน้า 304)
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ น แบบ
เลือกตอบ (Check List) ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิทางการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการ
ทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า
75) โดยผู้วิจัยได้กาหนดค่าน้าหนักคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
น้อย
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผ่าน
ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการหลักสูตร ในการทาหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลใน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 รูป/คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4.2 ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึงผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 199 โรง จาก 14 กลุ่มโรงเรียนทั่วประเทศไทย เพื่อแจ้ง ให้
ทราบวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
4.3 ผู้วิจัยดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม จานวน 796 ฉบับ และส่ง แบบสอบถามด้ว ย
ตนเองสาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สามารถดาเนินการเองได้ ส่วนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ติดขัดด้วยข้อจากัดด้านความพร้อมและเวลา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
ส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย์ โ ดยวิธี การลงทะเบี ยน พร้ อ มแนบซองเปล่ า และติ ด แสตมป์ ส่ง ถึง
ผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
กลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ และได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 732 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
92.00
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามคาถามการวิจัย ดังนี้
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมา
สารวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในแต่ละตอน ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยวิธี (Content analysis) โดยนาข้อมูลมาสรุปเป็น
ตัวแปรที่ศึกษา
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับน้อยที่สุด
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
5.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis
: EFA) พิจารณาจากค่า KMO มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และน้าหนักตัวแปรตั้ง แต่ 0.30 ขึ้นไป จากนั้น
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis : CFA) และค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Correlation) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใช้ค่าสถิติทดสอบ (t-test) ค่าความคลาด
เคลื่อ นมาตรฐาน (Standard error) ซึ่ง พิจ ารณาจากค่า ไคสแควร์ (Chi-square statistics) เป็ น
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแควร์ มีค่าต่า
มาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูลตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระดับ
การยอมรับคือไม่มีนัยสาคัญ หรือค่า P-value มากกว่า .05 หรือ ค่าไค-สแควร์ (2/df) มีค่าน้อยกว่ า
2.00 แสดงว่าสอดคล้องกลมกลืนดี ค่าอยู่ระหว่าง 2.00-5.00 แสดงว่าสอดคล้องพอใช้ได้ ส่วนค่าดัชนี
วั ด ระดั บ ความกลมกลื น Chi-Square ค่ า Goodness-of-fit indices (GFI) ซึ่ ง เป็ น อั ต ราส่ ว นของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากตัวแปรก่อนและหลังปรับตัวแปรกับฟังก์ชั่นความกลมกลืน
ก่อนปรับตัวแปร ค่า GFI หากมีค่าตั้ง แต่ 0.90-1.00 แสดงว่าตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมู ลเชิ ง
ประจักษ์ และดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness-of-fit index : AGFI) ซึ่งนาค่า GFI
มาปรับแก้ โดยคานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจานวนตัว แปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง หากค่า
AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่ารากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลัง สองของการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean squared
error of approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของตัวแปรที่สร้างขึ้นกั บ
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เมทริกซ์ ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่ง ค่า RMSEA ต่ากว่า 0.05 แสดงว่าตั วแปรมี ค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สถิติที่ใช้เพื่อศึกษาดูความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์และตัว
แปรที่ได้จากการศึกษาของผู้วิจัย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
5.5 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา โดยวิเ คราะห์เ นื้อ หา (Content
analysis) คาถามปลายเปิดแล้วนามาสังเคราะห์
6. กำรประเมินและรับรอง
การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งขั้นตอนระยะนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-depth Interview)
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 รูป/คน ใช้แนวคิดของแมคมิวแลนด์ (Mcmillan) เป็น
แบบประเมินมีโครงสร้างที่ให้เลือกการประเมินและรับรองในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันในประเด็นความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เพื่อ
ปรับปรุงให้ได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น (ภาคผนวก จ หน้ า 300) ผู ้ว ิจ ัย ได้ใ ช้เ กณฑ์อ ้า งอิง หรือ เปรีย บเทีย บกับ เกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดการประเมิน จาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึก ษา
(องค์การมหาชน) และใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ในการประเมิ น และรั บ รองครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าแบบประเมิ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรูปแบบที่ ผู้ วิจั ยได้พัฒนาขึ้น ให้ มี คุ ณภาพ ในการวิจัยครั้ง นี้ไ ด้ ประเมิ น ตาม
มาตรฐานที่ ก าหนดการประเมิ นที่ พั ฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational
Evaluation ภายใต้การดาเนินงานของ Stufflebeam และคณะ และประเมินโดยมีประเด็น ในการ
ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้
1. ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คือ 1) ต้องเป็น
รูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 2) มีวัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการใช้ 4) มีที่มา
จากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน 5) มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สมบูรณ์และชัดเจน
2. ความเหมาะสม (Propriety) เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและ
ศีลธรรมจรรยา คือ 1) คานึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเป็นธรรมกับผู้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม
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3. ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ จริง
คือ 1) สามารถนารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ 3) ปลอดจากภาวะ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และ 4) มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติได้
4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) เป็นการประเมินอรรถประโยชน์ คือ 1) การตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 2) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (กรณีเป็นรูปแบบ
เกี่ยวกับการบริหาร) 3) ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติ 4) จะเกิดผลดีต่อ สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน
แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert,
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 75) มีรายละเอียด ดังนี้
4.51-5.00
หมายถึง
มีการประเมินและรับรองอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
มีการประเมินและรับรองอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง
มีการประเมินและรับรองอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
มีการประเมินและรับรองอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50
หมายถึง
มีการประเมินและรับรองอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยการเปิดตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan) ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 199 โรง จาก 14 กลุ่มโรงเรียน
ทั่วประเทศไทย โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครู 2
รูป/คน รวมทั้งหมด 796 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องของ เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson), เบอร์นาดีน (Bernadine), อิวาน
ซีวิช (Ivancevich), เดสส์เลอร์ (Dessler), มอนดี้ และมาร์ทอคชิโอ (Mondy and Martocchio), โนวและ
คณะ (Noe, et. al.,), วิศรุตา ทองแกมแก้ว, เนตร์พัณณา ยาวิราช, พนา ดุลยพัชร์, จิตติมา อัครธิติพงศ์,
กรรณิการ์ สุวรรณศรี, ชูชัย สมิทธิไกร, วิเชียร วิทยอุดม, จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ, เดชา เดชะวัฒนไพศาล,
ฐาปนา ฉิ่ นไพศาล, นิ ทั ศน์ ศิ ริ โชติ รั ตน์ , และสรุ ป ความคิ ด เห็ น จากการสั มภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 รูป/คน ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต, พระพรหมวชิรญาณ, พระราชวรมุน,ี สิทธา มูลหงษ์,
และขวัญชีวา วรรณพินทุ แล้วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้นามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
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องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึ กษา
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การออกแบบ
งาน 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน ได้แก่ 1) การสรรหา
2) การคัดเลือก 3) การอบรมและพัฒนา องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ ได้แก่ 1) แรงงานสัมพันธ์
2) ค่าตอบแทน องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) กระบวนการดาเนินงาน 2) ธรรมาภิบาล
3) สรุปและประเมินผล และแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis :
EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปด้วยสถิติชั้นสูง สาหรับข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คาถาม
ปลายเปิดนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วสรุปนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สมบูรณ์แล้วจัดทารายงานการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมู ล ใน
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา” ผู้วิจัยทาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการ
โรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 199 โรงเรียน รวม 796 คน ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 732 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
92.00 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งไป ผู้วิจัย ได้นาข้อ มูล มาวิเ คราะห์แ ละเสนอผลการวิเ คราะห์
โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยายข้ อมูลตามลาดับ มีขั้นตอนดัง นี้
4.1 ตอนที ่ 1 : ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
4.2 ตอนที่ 2 : ผลการสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ในตอนที่ 2 และแบ่ง ออกเป็นส่วนได้ดัง นี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัว แปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ส่ว นที ่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง ยืนยัน ของตัว แปรการบริห ารทรั พ ยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
4.3 ตอนที่ 3 : ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งออกได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินและรับรอง
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา เพื่อศึกษาองค์ประกอบและสร้าง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยและเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจัยในประเทศ
และงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) โดยบูรณาการแนวความคิดทฤษฎีของ เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and
Jackson, 2008), เบอร์นาดีน (Bernadine, 2009), อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010), วิศรุตา ทองแกม
แก้ว (2554), เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013), เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556), พนา ดุลยพัชร์ (2556), จิตติมา
อัครธิติพงศ์ (2556), กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557), ชูชัย สมิทธิไกร (2558), วิเชียร วิทยอุดม (2558),
จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ (2558), เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559), ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559), มอนดี้
และมาร์ทอคชิโอ (Mondy and Martocchio, 2016), นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560), โนวและคณะ (Noe
et. al., 2019) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวากรรมการมหาเถรสมาคม, พระราชวรมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม, สิทธา มูลหงษ์ ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา และขวัญชีวา
วรรณพินทุ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยสรุป ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนในการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยยึดหลัก
เป้ า หมายคุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารงานตามระบบการศึ ก ษาในขณะนั้ น แต่ จ ากการ
บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นส่วนใหญ่ ประสบปัญหาจากการขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
จากภาครัฐ ทาให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบปัญหาด้วย
ซึ่ ง ผลจากการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี จากนั ก วิ ช าการและสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้เลือกค่าความถี่ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป นามาเป็นองค์ประกอบของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ร่างองค์ประกอบ
จานวน 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ งาน 2) การออกแบบงาน 3) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การอบรมและพัฒนา 7) ค่าตอบแทน 8) การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 9) แรงงานสัมพันธ์ 10) ธรรมาภิบาล 11) สรุปและประเมินผล ดังตารางที่ 4.1

1. การจัดบุคคลเข้าทางาน
2. การวิเคราะห์งาน
3. การสรรหา
4. การคัดเลือก
5. ค่าตอบแทน
6. แรงงานสัมพันธ์
7 การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
8. การออกแบบงาน
9. การควบคุมงาน
10. สรุปและการประเมินผล
11.การให้โอกาสในงานอย่างเท่าเทียม








  



 
  




แนวคิดนักวิชาการ







 
 



 
  


 
 
  







ค่าความถี่

ขวัญชีวา วรรณพินทุ, (สัมภาษณ์,2561)

สิทธา มูลหงษ์, (สัมภาษณ์ 2561)

พระราชวรมุนี, (2561)

พระพรหมวชิรญาณ, (สัมภาษณ์,2561)

สมเด็จพระวันรัต, (สัมภาษณ์ 2561)

นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560)

ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, หน้า 8-2)

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559)

จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ (2558)

วิเชียร วิทยอุดม (2558)

ชูชัย สมิทธิไกร (2558)

กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557)

จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556)

พนา ดุลยพัชร์ (2556)

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556)

วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2554)

โนวและคณะ (Noe et. al., 2019)

มอนดี้ และมาร์ทอคชิโอ (2016)

เดสส์เลอร์ (2013)

อิวานซีวิช (2010)

เบอร์นาดีน (2009)

กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
เมททิสและแจ็คสัน (2008)
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ตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

12. การจัดรูปแบบองค์การ
13. การสร้างความผูกผันกับบุคลากร
14. การมีผู้นามีวิสัยทัศน์
15. การอบรมและพัฒนา
16. แรงจูงใจ
17. การปฐมนิเทศ
18. กระบวนการดาเนินงาน
19. ความปลอดภัยในการทางาน
20. ธรรมาภิบาล
21.การปลูกฝังความใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม
รวม
8
6 10 4

แนวคิดนักวิชาการ
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ค่าความถี่

ขวัญชีวา วรรณพินทุ, (สัมภาษณ์,2561)

สิทธา มูลหงษ์, (สัมภาษณ์ 2561)

พระราชวรมุนี, (2561)

พระพรหมวชิรญาณ, (สัมภาษณ์,2561)

สมเด็จพระวันรัต, (สัมภาษณ์ 2561)

นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560)

ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, หน้า 8-2)

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559)

จตุรงค์ ศรีวงศ์วรรณะ (2558)

วิเชียร วิทยอุดม (2558)

ชูชัย สมิทธิไกร (2558)

กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557)

จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556)

พนา ดุลยพัชร์ (2556)

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556)

วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2554)

โนวและคณะ (Noe et. al., 2019)

มอนดี้ และมาร์ทอคชิโอ (2016)

เดสส์เลอร์ (2013)

อิวานซีวิช (2010)

เบอร์นาดีน (2009)

เมททิสและแจ็คสัน (2008)

150

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

2
3
2
8
3
2
7
3
6
2
104
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ตอนที่ 2 : ผลการสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จากการศึกษาองค์ประกอบและสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของผู้บ ริ ห าร
โรงเรี ย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ผู ้ว ิจ ัย ได้ท าการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory factor analysis : EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis : CFA) ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์สถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis : PCA) แล้วหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์
(Varimax rotation) หมุน แบบมุม ฉาก (Orthogonal rotation) โดยพิ จ ารณาจากค่ า ความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ที่มากกว่า 1.00 และถือเอาค่าน้าหนักปัจจัย (Factor loading)
ของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบนั้น มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป
ตามวิธีการของไกเซอร์ (Kaiser) (ยุทธ ไกรวรรณ, 2556 หน้า 108) ซึ่งจาการวิเคราะห์ พบว่า จาก
การหมุนแกนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วตั้งชื่อองค์ประกอบนั้นให้คอบคลุม
ตัวแปรขององค์ประกอบนั้น ๆ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ได้ 4 องค์ประกอบหลักของ
รู ปแบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
ประกอบด้วยตัวแปร จานวน 89 ตัวแปร และตัดตัวแปรออก จานวน 14 ตัวแปร ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ได้แก่ ตัวแปรที่ 12, 19, 23, 33, 39, 49, 50,
51, 55, 60, 66, 78, 80 และ 83 ฉะนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรที่สามารถนาไปวิเคราะห์เป็นตัวแปรในลาดับ
ต่อไปมีจานวนทั้งหมด 74 ตัวแปร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์
และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามและผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการนาเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้กาหนดสัญ ลักษณ์
และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
POLICY
แทน ด้านนโยบาย วัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
ANL
แทน การวิเคราะห์งาน
DES
แทน การออกแบบงาน
HUM
แทน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
OPERATION แทน ด้านการดาเนินงาน วัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
RES
แทน การสรรหา
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SEL
แทน การคัดเลือก
TRA
แทน การอบรมและพัฒนา
WELFARE แทน ด้านสวัสดิการ วัดจากองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ
COM
แทน ค่าตอบแทน
LOB
แทน แรงงานสัมพันธ์
PERFOR
แทน ด้านการปฏิบัติงาน วัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
OPE
แทน กระบวนการดาเนินงาน
GOO
แทน ธรรมาภิบาล
SUM
แทน สรุปและประเมินผล
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ
X
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
C.V.
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of variation)
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment
rcorrelation coefficient)
R2
แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกาลังสอง (Squared multiple correlation)
หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
X2
แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - square)
df
แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)
λ
แทน น้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading)
SE
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error)
FS
แทน ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
e
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบ่งชี้ e
**
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01)
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05)
GFI
แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (Goodness of fit index)
AGFI
แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว
(Adjusted goodness of fit index)
RMSEA แทน ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
(Rootmean square error of approximation)
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ส่วนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมา จานวน 732 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.00
ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ ส่งไป ผู้วิจัยได้นาข้อมู ล มาวิเ คราะห์แ สดงสถานภาพของ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม เป็นค่าความถี่และค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2 ความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของของกลุ่มตัวอย่าง (n = 732)
ข้อมูลสถานภาพ
เพศ

1. ชาย
2. หญิง
รวม
อายุ
1. ไม่เกิน 30 ปี
2. 31 – 40 ปี
3. 41 – 50 ปี
4. 51 ปี ขึ้นไป
รวม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม
สถานภาพ
1. ผู้อานวยการโรงเรียน
2. รองผู้อานวยการโรงเรียน
3. ครูผู้สอน
รวม

ความถี่
585
147
732
137
253
230
112
732

ร้อยละ
79.92
20.08
100
18.72
34.56
31.42
15.30
100

27
474
228
3
732

3.69
64.75
31.15
0.41
100

183
183
366
732

25.00
25.00
50.00
100
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ข้อมูลสถานภาพ
ประสบการณ์ในการทางาน
1. ไม่เกิน 10 ปี
2. 11 - 20 ปี
3. 21 – 30 ปี
4. 31 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่

ร้อยละ

313
239
136
44
732

42.76
32.65
18.58
6.01
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน
585 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 เป็นเพศหญิง จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 31- 40 ปี มากที่สุด จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ
34.60 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 มีอายุไม่เกิน
30 ปี จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ
15.30 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกตาม วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
จานวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ
31.15 ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.69 และระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.41 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน มี
จานวนเท่ากัน จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และครูผู้สอน จานวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ
50.00
เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน
ไม่เกิน 10 ปี จานวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 42.76 รองลงมา มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง
11 - 20 ปี จานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65 มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 21 – 30 ปี
จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58 มีประสบการณ์ในการทางาน 31 ปีขึ้นไป จานวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.01 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัว แปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การนาเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ความเหมาะสมของตัวแปรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อคัดสรรกาหนด
ไว้ในในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจายเท่ า กั บ หรื อ ต่ ากว่ า 20% 2) ความสอดคล้ อ งของโมเดลความสั ม พั น ธ์
โครงสร้างตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง ประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ค่าไค-สแควร์ (Chi-square
statistics) มีค่าต่าหรือไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ มีความน่าจะเป็นหรือค่า P-value สูงกว่า 0.05 ค่าดัชนี
ความกลมกลืนหรือค่า GFI (Goodness-of-fit index) ค่าตั้งแต่ 0.80-1.00 และ 3) ค่า RMSEA มีค่า
ต่ากว่า 0.05 4) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า
0.5 สาหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สาหรับองค์ประกอบย่อยและตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี้
ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นผลในการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1
โดยศึกษา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตั ว แปรการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ
ต่ากว่า 20% เพื่อคัดสรรกาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันตามลาดับต่อไป ผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก แสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวแปรการบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์ของผู้บริ หารโรงเรียนพระปริยั ติธ รรม แผนก
สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย POLICY
องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย (Policy)
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การวิเคราะห์งาน (Anl)
1 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2 จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการทางานและคุณลักษณะ
ประจาตัวบุคลากรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงาน ได้แก่ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ
3 จัดให้มีการกาหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
4 จัดให้มีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมายหน้าที่อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5 ผู้บริหารมีการกาหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์โดยคานึงถึง
กฎระเบียบของโรงเรียน
รวม
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การออกแบบงาน (Des)
6 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึงความสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
7 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึงความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน
8 จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่าเสมอ
9 ผู้บริหารมีการนาผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระงานมา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
10 ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาในการกาหนดขอบเขตของงาน
วิธีการทางาน อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสม
ต่อการจัดหาคนมาทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น

S.D.

C.V.
=/<20%

4.01

0.73

18.20

3.90

0.69

17.42

3.98

0.73

18.34

4.01

0.75

18.73

4.00

0.77

19.20

3.98

0.73

18.38

3.98

0.75

18.84

3.97

0.73

18.39

3.80
3.93

0.75
0.76

19.73
19.34

4.03

0.71

17.62



>3.00
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
11 ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยก
ออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน
รวม
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Hum)
12 ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความ
พร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์สาหรับการดาเนินการในอนาคต
13 ผู้บริหารมีการดาเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
14 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
คานึงถึงแผนการปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวของ
โรงเรียน
15 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
คานึงถึงการปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบทของโรงเรียน
16 ผู้บริหารมีการดาเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
17 ผู้บริหารใช้อานาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนใน
การบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
รวม
รวม องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย (Policy)

>3.00
3.85

0.73

C.V.
=/<20%
18.96

3.93

0.74

18.81

3.81

0.76

19.95

3.93

0.77

19.59

3.88

0.76

19.58

3.86

0.74

19.17

3.95

0.78

19.74

3.97

0.77

19.39

3.90
3.94

0.76
0.74

19.57
18.92



S.D.

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ขององค์ประกอบหลักที่ 1
ด้านนโยบาย (POLICY) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกตัวแปร เมื่อพิจารณาตามตัวแปรขององค์ประกอบย่อย
มีการวิเคราะห์งาน (Anl) การออกแบบงาน (Des) และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Hum) พบว่า ตัวแปร
จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
และตัว แปร ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์

163
สาหรับการดาเนินการในอนาคต มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดเท่ากับ 19.95 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรทุกตัวผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายหรือมากกว่าหรือ
เท่ากับหรือต่ากว่า 20 % เพื่อคัดสรรกาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตั ว แปรการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนก
สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน Operations
องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน Operations
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การสรรหา (Rec)
18 มีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะนาจากบุคลากรภายใน
19 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลจาก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
20 ผู้บริหารมีการพิจารณาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร
ปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ว่างลง
21 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลที่เคย
ร่วมงานมาก่อน
22 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลที่
เคยสมัครงานกับทางโรงเรียน
รวม
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การคัดเลือก (Sel)
23 ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดย
ผ่านการกลั่นกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน
24 ผู้บริหารมีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับ
บุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดีที่สุด
25 มีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดีที่สุดเพื่อให้สอดคล้อง
กับตาแหน่งงานและความต้องการของโรงเรียน
26 ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนมี
ความชัดเจนและโปร่งใส



S.D.

C.V.
=/<20%

3.87
3.82

0.75
0.76

19.37
19.89

3.89

0.77

19.79

3.73

0.73

19.57

3.76

0.75

19.94

3.81

0.75

19.71

3.81

0.75

19.68

3.88

0.76

19.57

3.94

0.77

19.54

3.95

0.78

19.75

>3.00
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน Operations
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
27 ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควร
พิจารณาจากทักษะที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้น ๆ
28 ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมีการ
กาหนดคุณสมบัติและความสามารถประจาตาแหน่งอย่าง
ชัดเจน
29 ผู้บริหารมีการกาหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม
กับตาแหน่งนั้น ๆ
30 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
รวม
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การอบรมและพัฒนา (Tra)
31 จัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะที่
เหมาะสมกับการทางาน
32 จัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่าง
สม่าเสมอ
33 จัดให้มีการเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
34 จัดให้มีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
35 มีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
36 จัดให้มกี ารจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
37 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่าง
เป็นระบบและมีจริยธรรม
38 มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร

S.D.

C.V.
=/<20%

3.97

0.78

19.64

3.93

0.77

19.59

3.91

0.78

19.94

3.92

0.76

19.38

3.91

0.77

19.64

3.92

0.73

18.62

3.97

0.75

18.89

3.92
3.87
3.92
3.69

0.72
0.72
0.72
0.73

18.36
18.60
18.36
19.78

3.86

0.74

19.17

3.80

0.76

20.00



>3.00
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน Operations
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
39 มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสาคัญที่
ทาให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพูนขึ้น
40 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของทางราชการที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
41 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วย
ความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
42 มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร
43 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
ในความถูกต้อง ดีงาม
44 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย
รวม
รวม องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน Operations



S.D.

C.V.
=/<20%

3.84

0.76

19.79

3.92

0.75

19.13

4.03

0.74

18.36

3.98

0.75

18.84

3.96

0.74

18.68

3.89

0.77

19.79

3.89
3.87

0.74
0.75

19.06
19.47

>3.00

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
แสดงความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ากว่า 20% ขององค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน (Operations) ตาม
ตัวแปรขององค์ประกอบย่อย การสรรหา (Rec) การคัดเลือก (Sel) และ การอบรมและพัฒนา (Tra)
พบว่า ตัว แปรจัดให้มี การจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และตัวแปรมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 20.00 แสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปรทุกตัวผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายหรือเท่ากั บ
หรือต่ากว่า 20 % เพื่อคัดสรรกาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

166
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวแปรการบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์ของผู้บริ หารโรงเรียนพระปริยั ติธ รรม แผนก
สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare
องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
องค์ประกอบย่อยที่1 ค่าตอบแทน (Com)
45 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน อย่าง
เป็นระบบและมีจริยธรรม
46 ผู้บริหารจัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการทางาน
47 ผู้บริหารจัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ
48 ผู้บริหารจัดบริเวณโรงเรียนให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
49 ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
50 ผู้บริหารจัดให้มีการกาหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและเหมาะสม
51 ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มี
ความปลอดภัย
รวม
องค์ประกอบย่อย 2 แรงงานสัมพันธ์ (Lab)
52 ผู้บริหารมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศ
องค์การที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับบุคลากรภายใน
โรงเรียน
53 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
54 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับ
ต่าง ๆ เช่น ร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ

>3.00

S.D.

C.V.
=/<20%

3.85

0.74

19.22

3.83

0.72

18.79

3.86

0.75

19.43

3.92

0.78

19.89

3.95
3.97

0.79
0.76

20.00
19.14

3.88
3.89

0.77
0.76

19.84
19.47

3.88

0.77

19.85

4.03

0.71

17.62

0.73

17.94



4.07
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
55
56
57

ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม
รวม
รวม องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare

>3.00

S.D.

C.V.
=/<20%

4.05

0.73

18.02

4.03

0.74

18.36

4.05

0.75

18.52

4.01
3.95

0.74
0.75

18.39
19.93



จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
แสดงความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ากว่า 20% ขององค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ (Welfare) เมื่อพิจารณา
ตามตัว แปรขององค์ประกอบย่อย ค่าตอบแทน (Com) และแรงงานสัมพันธ์ (Lab) พบว่า ตัวแปร
ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรใน
การทางาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.83 และตัวแปรผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากร
อย่างสม่าเสม มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดเท่ากับ 20.00 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ากว่า 20 % เพื่อคัดสรร
กาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

168
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวแปรการบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์ของผู้บริ หารโรงเรียนพระปริยั ติธ รรม แผนก
สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านการปฏิบัติงาน Performance
องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
องค์ประกอบย่อยที่ 1 กระบวนการดาเนินงาน (Ope)
58 ผู้บริหารการวางแผนและกาหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากรโดยให้
เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
59 ผู้บริหารการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้
เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
60 ผู้บริหารมีการดาเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ โดยกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
61 ผู้บริหารมีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหาร
เพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งบุคคล ทีม และองค์การ
62 ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับและมีประสิทธิภาพ
63 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนทางาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมี
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน
64 ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้อง
65 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจ
แก้ปัญหาสาคัญร่วมกันจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
66 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย
67 เมื่อมีข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน ผู้บริหารมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อที่จะวางแนวทางดาเนินการอย่างเหมาะสม
รวม

S.D.

C.V.
=/<20%

3.92

0.73

18.62

3.91

0.74

18.92

3.87

0.73

18.86

3.91

0.74

18.92

3.97
3.98

0.77
0.74

19.39
18.59

4.01

0.76

18.95

3.97

0.79

19.90

3.87

0.77

19.89

3.91

0.78

19.94

3.93

0.76

19.19



>3.00
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ธรรมมาภิบาล (Goo)
68 ผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความ
เป็นธรรม โปร่งใสในการดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น
69 ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการบริหารงานและเปิด
ให้โอกาสพนักงานในการร้องทุกข์และปรับปรุงตนเอง
70 ผู้บริหารยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามและมีการรณรงค์
ให้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน
71 ผู้บริหารจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหา
ของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง
รวม
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การสรุปผลและประเมินผล (Sum)
72 ผู้บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เชื่อมโยง
กับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
73 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
74 ผู้บริหารมีการสรุปผลและนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
รวม
รวม องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance

S.D.

C.V.
=/<20%

3.84

0.76

19.79

3.96

0.76

19.19

4.06

0.74

18.22

3.90

0.78

20.00

3.94

0.76

19.30

3.91

0.72

18.41

3.86
3.87

0.75
0.76

19.43
19.63

3.88
3.92

0.74
0.75

19.16
19.22



>3.00

จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแสดง
ความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เท่ากับหรือต่ากว่า 20% ขององค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) เมื่อพิจารณา
ตามตัวแปรขององค์ประกอบย่อย กระบวนการดาเนินงาน (Ope) ธรรมมาภิบาล (Goo) และการสรุปผล
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และประเมินผล (Sum) พบว่า ตัวแปรผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความ
เป็นธรรม โปร่งใสในการดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.84 และ
ตัวแปรผู้บริหารจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้สภาพการณ์และปัญหาของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง มีค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายมากที่สุดเท่ากับ 20.00 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ากว่า 20 %
เพื่อคัดสรรกาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อที่ 2 และข้อที่ 3 โดยการทดสอบโมเดลในระดับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และทดสอบโมเดลในระดับ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้
ได้โมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จานวน 74 ข้อ ดังแสดงในภาพที่ 4.1
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Policy
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HUMAN

n

Welfare
Performanc
e
Ope Ope Ope Ope Ope Ope Ope Ope Ope Ope Goo Goo Goo Goo Sum Sum Sum
_58 _59 _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _70 _71 _72 _73 _74

ภาพที่ 4.1 แบบจาลองโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแปรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

172
ในการวิเคราะห์โมเดลนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงแยกการวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ และขั้นตอนที่ 2 เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยันอัน ดับ สอง เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในส่วนนี้ เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และนามาสร้างสเกลองค์ประกอบสาหรับนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สองต่อไป แต่เนื่องจากข้อจากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันจาก 11 องค์ประกอบย่อย ตัวแปร 74 ตัวแปร ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์
โมเดลออกทั้งหมด 4 โมเดล ดังนี้
1) องค์ประกอบหลักด้านนโยบาย (Policy) มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวแปร
17 ตัวแปร
2) องค์ประกอบหลักด้านการดาเนินงาน (Operations) มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
มีตัวแปร 27 ตัวแปร
3) องค์ประกอบหลักด้านสวัสดิการ (Welfare) มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ มีตัว
แปร 13 ตัวแปร
4) องค์ประกอบหลักด้านการปฏิบัติงาน (Performance) มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
มีตัวแปร 17 ตัวแปร
ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ปรากฏในภาพดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านนโยบาย (Policy)
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ภาพที่ 4.3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการดาเนินงาน (Operations)
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ภาพที่ 4.4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านสวัสดิการ (Welfare)
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ภาพที่ 4.5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการปฏิบัติงาน (Performance)

177
ก่อนทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ที่จะนาเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์
(นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2539) สาหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่ง เป็น
ค่ า สถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ านว่า เมทริ ก ซ์ ส หสั มพัน ธ์นั้นเป็ นเมทริ ก ซ์เ อกลั กษณ์ (Identity matrix)
หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น ว่ามีความสัมพันธ์
เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาที่การมีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ยังพิจารณาได้จากค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-OlkinMeasurers of
Sampling Adequacy MSA) ซึ่งคิมและมัชเลอร์ (Hair และคณะ อ้างถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ,
2557 หน้า 98) ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบ และถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าข้อมูลไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่ง
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 17
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จาแนกรายเป็นรายโมเดล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4.7-4.10 ดังนี้
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ตารางที่ 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านนโยบาย Policy
ตัวแปร Anl_1 Anl_2 Anl_3 Anl_4 Anl_5 Des_6 Des_7 Des_8 Des_9 Des_10 Des_11 Hum_12 Hum_13 Hum_14 Hum_15 Hum_16 Hum_17
Anl_1

1

Anl_2

.582**

Anl_3

.526** .572**

Anl_4

.446** .565** .600**

Anl_5

.519** .558** .506** .589**

Des_6

.530** .524** .512** .502** .522**

Des_7

.501** .520** .510** .570** .533** .650**

Des_8

.456** .508** .501** .494** .522** .580** .588**

Des_9

.513** .503** .495** .411** .462** .588** .551** .666**

Des_10

.496** .509** .452** .450** .454** .533** .529** .525** .598**

1

Des_11

.413** .516** .449** .410** .356** .445** .453** .464** .494**

.526**

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hum_12 .468** .502** .447** .440** .438** .512** .555** .464** .500** .500** .545**

1

Hum_13 .490** .537** .485** .473** .459** .560** .513** .504** .490**

.554** .526**

.597**

1

Hum_14 .389** .494** .377** .386** .457** .448** .511** .472** .435** .457** .468**

.532**

.578**

1

Hum_15 .409** .454** .427** .458** .422** .462** .476** .442** .436**

.459** .483**

.550**

.558**

.518**

1

Hum_16 .419** .457** .448** .502** .432** .432** .483** .474** .462** .463** .422**

.538**

.569**

.587**

.629**

1

Hum_17 .431** .457** .386** .411** .452** .487** .483** .457** .475** .510** .464**

.558**

.576**

.484**

.546**

.568**

1

หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01
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จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตั ว แปร
องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านนโยบาย (Policy) พบว่า ตัวแปรทั้ง 17 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ผู้บริหารจัด
ให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่าเสมอ(Des_8) และผู้บริหารมีการนาผลในการ
ทบทวนโครงสร้ า งและภาระงานมาปรั บ ปรุ ง อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (Des_9) คื อ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .666 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีการกาหนดกิจกรรม
ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยค านึงถึงกฎระเบีย บของโรงเรียน(Anl_5) และผู้บริหารมีกระบวนการ
พิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน (Des_11) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .356
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ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านการดาเนินงาน (Operations)
ตัวแปร Rec_18 Rec_19 Rec_20 Rec_21 Rec_22 Sel_23 Sel_24 Sel_25 Sel_26 Sel_27 Sel_28 Sel_29 Sel_30 Tra_31 Tra_32 Tra_33 Tra_34 Tra_35 Tra_36 Tra_37 Tra_38 Tra_39 Tra_40 Tra_41 Tra_42 Tra_43 Tra_44
Rec_18

1

Rec_19

.575**

Rec_20

**

.468

.575**

1

Rec_21

.521**

.529**

.506**

Rec_22

**

**

**

.619**

1

**

.474

.416**

.486**

1

.489

**

1

.522

**

.500

1

Sel_23

.410

.502

Sel_24

.393**

.480**

.478**

.321**

.425**

.604**

Sel_25

**

.407

**

.420

.423

**

**

**

**

Sel_26

.340**

.372**

Sel_27

**

**

Sel_28
Sel_29

.346
.383
.402

**

**
**

.409

**

.415

**

.456

**

1

.330

.454

.511

.621**

1

.379**

.283**

.337**

.503**

.595**

.627**

**

**

**

**

**

**

.627**

1

**

.638**

.618**

**

**

.703

**

.680**

1

**

.587**

.632**

1

.412

**

.381

**

.427

**

.299

**

.287

**

.317

Sel_30

.388

.408

.389

.362

Tra_31

.197**

.296**

.340**

Tra_32

.253

**

**

**

Tra_33
Tra_34

**

.399

**

.375

**

.409

**

.520

**

.509

**

.491

**

.581

**

.581
.592

**
**

.418

.458

.542

.228**

.240**

.339**

**

**

**

.613

.575
.614

**

1

.633

**

.511

.547

.563

.406**

.380**

.412**

.435**

.361**

.429**

.433**

**

**

**

**

**

**

**

.464

.514

.406

.594**

1

.412**

.434**

.412**

.446**

.469**

.498**

.579**

**

**

**

**

**

**

**

.587**

1

**

.508**

.608**

1

.344

.208

.277

.398

.474

.449

.493

.266**

.335**

.377**

.296**

.292**

.354**

.418**

.434**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

.363

**

.329

**

Tra_35

.256

.328

.303

Tra_36

.280**

.403**

.260**

Tra_37

.323

**

**

**

Tra_38
Tra_39

.335
.292

**

.310

**

.418

**

.428

**

.378

.284

.368

.427

.403

.286**

.359**

.328**

.301**

**

**

**

**

**

.345

**

.369

**

.344

.372

.251**

.244**

.321**

**

**

**

.420
.413

**

.392

**

.412

**

.483

.257**

.341**

.342**

.282**

.301**

.365**

.409**

.341**

**

**

**

**

**

**

**

**

.439

.431

.449

.395

.448**

1

.370**

.393**

.398**

.442**

.413**

.434**

.485**

.598**

**

**

**

**

**

**

**

**

.673**

1

**

.609**

.642**

1

.380

.387

.376

.314

.359

.380

.414

.353

.317**

.345**

.272**

.223**

.299**

.368**

.372**

.423**

.368**

.369**

.400**

.434**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

.258

**

.227

**

.290

**

.361

**

.384

Tra_40

.306

.356

.324

.235

.268

.344

.372

Tra_41

.312**

.335**

.319**

.274**

.303**

.357**

Tra_42

**

.256

**

.217

.322

**

**

**

**

Tra_43

.347**

.333**

Tra_44

**

**

.303

.351

.245

.243

.375**

.293**

**

**

.308

.295

.386

**

.363

**

.397

.349

.351

.392

.389**

.406**

.389**

**

**

**

**

.414

**

.420

**

.417

.407

.416

.393

.452**

.472**

.508**

**

**

**

**

.415

**

.485

**

.618

.470**

.400**

.462**

.487**

.425**

.385**

.362**

.496**

.516**

.591**

.627**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

.346

.399**

1

.313

.340**

.410**

.425**

.406**

.427**

.437**

.428**

.450**

**

**

**

**

**

**

**

**

.478

.491

.552

.466

.432

**

.441

.446

.417

.438

.411

.416

.373

**

.436

.476

.363

.466

.450

.426

.395

**

.389

.390

.380

.426
.367

.325

.282

**

1

.417

.416

.438

.336

.354

.216

.392

.381**

.403**

.436**

.379**

.405**

.383**

.321**

**

**

**

**

**

**

**

.444

.342

.395

.405

.436

.391

.410

1

.296

.303

.409**

.381**

.412**

.385**

.446**

.603**

**

**

**

**

**

**

.446

.419

.456

.439

.449

.449

1
.551**

1
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หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01

**

1

.417

.315

**

.480

.429

.247

.345

**

.384

.295

**

.388

1

.421

.316

.302

1

.499

.308

.307

1
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จากตารางที่ 4.8 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั นธ์แ บบเพีย ร์สั นของตั ว แปร
องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านดาเนินงาน (Operations) พบว่า ตัวแปรทั้ง 27 ตัวแปร มีความสัมพันธ์
กันเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ
ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมีการกาหนดคุณสมบัติและความสามารถประจา
ตาแหน่งอย่างชัดเจน (Sel_28) และผู้บริหารมีการกาหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกั บ
ตาแหน่งนั้น ๆ (Sel_29) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .680 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะนาจากบุคลากรภายใน (Rec_18) และจัด
ให้มีการจัดสรรให้ บุค ลากรเข้ าร่ว มการอบรมทักษะที่เ หมาะสมกั บการท างาน(Tra_31) คือ มีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .197 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ไม่ถึง .30 มี 38 คู่
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ตารางที่ 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านสวัสดิการ
(Welfare)
ตัวแปร Com_ Com_ Com_ Com_ Com_ Com_ Com_ Lab_ Lab_ Lab_ Lab_ Lab_ Lab_
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Com_45 1
Com_46 .524**

1

Com_47 .590** .625** 1
Com_48 .492** .565** .619** 1
Com_49 .541** .524** .548** .580** 1
Com_50 .506** .500** .554** .653** .673** 1
Com_51 .526** .415** .515** .550** .476** .539** 1
Lab_52 .403** .417** .458** .444** .499** .470** .409** 1
Lab_53 .332** .354** .350** .400** .364** .416** .432** .459** 1
Lab_54 .319** .386** .325** .401** .375** .381** .364** .547** .530** 1
Lab_55 .385** .393** .359** .428** .437** .465** .389** .536** .578** .631** 1
Lab_56 .391** .370** .374** .405** .436** .433** .446** .534** .557** .639** .668** 1
Lab_57 .406** .447** .418** .439** .457** .445** .475** .533** .536** .612** .666** .759**
หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01

1
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จากตารางที่ 4.9 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั นธ์แ บบเพีย ร์สั นของตั ว แปร
องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) พบว่า ตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเชิง
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ผู้บริหาร
ให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ (Lab_56) และ
ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม(Lab_57) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .759 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมู ล
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเป็นระบบและมี
จริยธรรม (Com_45) และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ
เช่น การร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ (Lab_54) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์
เท่ากับ .319
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ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance)
ตัวแปร Ope_58 Ope_59 Ope_60 Ope_61 Ope_62 Ope_63 Ope_64 Ope_65 Ope_66 Ope_67 Goo_68 Goo_69 Goo_70 Goo_71 Sum_72 Sum_73 Sum_74
Ope_58

1

Ope_59 .623**

1

Ope_60 .576** .612**

1

Ope_61 .521** .614**

.620**

Ope_62 .483**

.552**

.587** .548**

1

Ope_63 .489**

.503**

.578** .542**

.653**

1

Ope_64 .515** .546**

.578** .533**

.666**

.672**

1

Ope_65 .477** .500**

.472** .442**

.496**

.422**

.532**

1

Ope_66 .481**

.477**

.511** .473**

.557**

.469**

.504**

.574**

1

Ope_67 .510** .507**

.541** .508**

.566**

.514**

.553**

.566**

.681**

1

Goo_68 .528** .507**

.496**

.488**

.504**

.486**

.509**

.499**

.637**

.643**

Goo_69 .534**

.573**

.611** .526**

.674**

.617**

.622**

.512**

.524**

.545** .546**

1

Goo_70 .490**

.436**

.432**

.418**

.536**

.457**

.465**

.488**

.506**

.480**

.464**

.444**

1

Goo_71 .539**

.488**

.486**

.468**

.574**

.505**

.524**

.629**

.654**

.641** .569**

.528**

.534**

1

Sum_72 .592** .663**

.677** .589**

.573**

.525**

.557**

.465**

.505**

.510** .541**

.615**

.480**

.500**

1

Sum_73 .563**

.600**

.619**

.625**

.544**

.494**

.535**

.415**

.467**

.509** .482**

.535**

.421**

.460**

.641**

1

Sum_74 .499**

.544**

.568**

.535**

.662**

.556**

.574**

.416**

.471**

.568** .501**

.580**

.393**

.507**

.540**

.579**

1

1
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หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01

1
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จากตารางที่ 4.10 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์สั น ของตั ว แปร
องค์ ป ระกอบย่ อ ยโมเดลด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน (Performance) พบว่ า ตั ว แปรทั้ ง 17 ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูง
ที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไ ขปัญ หาจากแหล่ง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
หลากหลาย (Ope_66) และเมื่ อ มี ข่ า วสารที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทางโรงเรี ย น ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อ เท็ จ จริง วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อที่จะวางแนวทางดาเนินการอย่ า ง
เหมาะสม (Ope_67) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .681 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันน้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจมีแก้ปัญหาสาคัญร่วมกันจากบุคคล
ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ยน (Ope_65) และผู้ บ ริ ห ารมี ก ารให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลั บ เกี่ย วกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร (Sum_73) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .415
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากตารางที่ 4.6 – 4.9 แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรในแต่ละโมเดลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า
สาหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ Baertlett
และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy :
MSA) จาแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลด้านนโยบาย โมเดลด้านการดาเนินงาน โมเดลด้านสวัสดิการ
และโมเดลด้านการปฏิบัติงาน ปรากฏผลในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ค่ า สถิ ติ Baertlett และค่ า ดั ช นี ไ กเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิ ล (Kaiser-Mayer-Olkin
Measurers of Sampling Adequacy : MSA) ของโมเดลการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โมเดล
ด้านนโยบาย
ด้านการดาเนินงาน
ด้านสวัสดิการ
ด้านการปฏิบัติงาน

Baertlett test of
Sphericity
7231.121
11509.195
5475.174
9235.831

Pvalue
.000
.000
.000
.000

Kaiser-Mayer-Olkin Measurers
of
Sampling Adequacy (MSA)
.959
.954
.936
.968
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จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ก่อนนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 7231.121, 11509.195, 5475.174 และ 9235.831 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อย
กว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่า
เท่ า กั บ .959, .954, .936 และ .968 ตามล าดั บ โดยทุ ก ค่ า มี ค่ า มากกว่ า .80 แสดงว่ า ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืน ยันด้วยโปรแกรมเอ-มอส สร้างสเกลองค์ประกอบ
มาตรฐานจากตัวแปร จานวน 74 ตัวแปร ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โมเดลด้านนโยบาย (Policy)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านนโยบาย (Policy) แสดงในตารางที่
4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบด้าน
นโยบาย แสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลด้านนโยบาย แสดงในภาพที่ 4.6
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านนโยบาย (Policy)

องค์
ตัวแปร
ประกอบย่อย

Analysis

Design

AnL_1
Anl_2
Anl_3
Anl_4
AnL_5
Des_6
Des_7
Des_8
Des_9
Des_10
Des_11

เมทริกซ์น้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน
λ
SE
t
0.74
0.78
0.73
0.72
0.72
0.77
0.75
0.73
0.74
0.72
0.66

.05
.05
.05
.05
.07
.07
.07
.07
.06
-

18.59**
19.83**
18.42**
19.31**
17.10**
17.15**
16.99**
17.19**
17.78**
-

สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ ความคลาด
พยากรณ์
คะแนน
เคลื่อนของ
(R2)
องค์ประกอบ ตัวแปร
(FS)
(e)
0.54
0.15
0.25
0.61
0.16
0.19
0.53
0.11
0.25
0.52
0.11
0.27
0.52
0.10
0.29
0.59
0.10
0.23
0.56
0.07
0.24
0.54
0.07
0.27
0.54
0.07
0.26
0.52
0.07
0.25
0.44
0.07
0.30
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

องค์
ตัวแปร
ประกอบย่อย

Human

Hum_12
Hum_13
Hum_14
Hum_15
Hum_16
Hum_17

เมทริกซ์น้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน
SE
t
λ
0.75
0.80
0.69
0.71
0.72
0.73

.05
.05
.05
.05
.05
-

19.58**
20.68**
17.85**
18.53**
19.50**
-

สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ ความคลาด
พยากรณ์
คะแนน เคลื่อนของ
(R2)
องค์ประกอบ ตัวแปร
(FS)
(e)
0.57
0.13
0.27
0.64
0.18
0.21
0.48
0.08
0.32
0.51
0.09
0.31
0.51
0.07
0.31
0.53
0.11
0.31

Chi-Square= 92.759, df = 86, p = 0.290, GFI = .985, AGFI = 0.974, RMSEA = 0.010

** P < . 01
ตารางที่ 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบด้าน
นโยบาย (Policy)
องค์ประกอบย่อย
Analysis
Design
Human

Analysis
1
0.91
0.90

Design

Human

1
0.81

1

จากตารางที่ 4.12 – 4.13 สามารถสร้างโมเดลด้านนโยบาย (Policy) ได้ดังภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านนโยบาย (Policy)
จากตารางที่ 4.12-4.13 และภาพที่ 4.6 ผลการวิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื นยันของ
โมเดลด้านนโยบาย (Policy) พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ดีม าก
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 92.759 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 86 ค่านัยสาคัญทางสถิติ
(P-value) เท่ากับ 0.290 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .985 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.974
และค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.010
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านนโยบาย (Policy) พบว่าน้าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรทั้ง 17 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.66 - 0.80 ซึ่งตัวแปรทุกตัวมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานมากกว่า 0.30 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้
เป็นตัวแปรที่สาคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Anl_1 – Anl_5 เป็นตัวแปร
ที่สาคัญขององค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์งาน (Analysis) ตัวแปรที่ Des6 – Des_11 เป็นตัวแปรที่
สาคัญขององค์ประกอบย่อยการออกแบบงาน (Design) ตัวแปรที่ Hum_12 – Hum_17 เป็นตัวแปรที่
สาคัญขององค์ประกอบย่อยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human) นอกจากจะพิจารณาค่าน้าหนัก
องค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ของ
แต่ละองค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในทานองเดียวกัน
จากตารางที่ 4.13 พบว่ า องค์ ป ระกอบย่ อ ยแต่ ล ะองค์ ป ระกอบในโมเดลด้ า นนโยบาย
(Policy) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่าสุดถึง
สู ง สุ ด ตั้ ง แต่ 0.703 - 0.772 และตั ว แปรแต่ ล ะตั ว จะมี ค วามคลาดเคลื่ อ นรวมอยู่ ด้ วย ซึ่ ง เกิ ด จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้
ได้นาค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย
ผู้วิจัยได้นาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ไ ด้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้ า งสเกลองค์ ป ระกอบย่ อย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั วแปรใหม่ส าหรับ นาไปวิเ คราะห์ เพื่ อพัฒ นาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สาหรับโมเดลด้านนโยบาย
(Policy) ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ
Analysis = 0.15(Anl_1) + 0.16(Anl_2) + 0.11(Anl_3) + 0.11(Anl_4) + 0.10(Anl_5)
Design = 0.10(Des_6) + 0.07(Des_7) + 0.07(Des_8) + 0.07(Des_9)
+ 0.07(Des_10) + 0.07(Des_11)
Human = 0.13(Hum_12) + 0.18(Hum_13) + 0.08(Hum_14) + 0.09(Hum_15)
+ 0.07(Hum_16) + 0.11(Hum_17)
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2. โมเดลด้านการดาเนินงาน Operations
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการดาเนินงาน (Operations) แสดง
ในตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ ค่า สั มประสิ ทธิ์ ส หสัมพั นธ์ระหว่างกันของตั วแปร 3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบด้านการดาเนินงานแสดงในตารางที่ 4.15 และการสร้างโมเดลด้านการดาเนินงาน แสดง
ในภาพที่ 4.7
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการดาเนินงาน (Operations)
เมทริกซ์น้าหนัก
องค์ประกอบ

องค์
ตัวแปร
ประกอบย่อย

λ

SE

t

Rec_18
Rec_19
Recruitment Rec_20
Rec_21
Rec_22
Sel_23
Sel_24
Sel_25
Selection
Sel_26
Sel_27
Sel_28
Sel_29
Sel_30
Tra_31
Tra_32
Tra_33
Training
Tra_34
Tra_35
Tra_36

0.71
0.79
0.74
0.66
0.67
0.68
0.74
0.72
0.73
0.76
0.79
0.84
0.75
0.68
0.67
0.66
0.61
0.60
0.67

.06
.07
.06
.05
.05
.05
.05
.05
.05
.05
.05
.07
.06
.06
.06
.08
.07

15.79**
17.64**
16.48**
18.24**
17.46**
19.90**
19.54**
19.74**
20.48**
21.68**
23.08**
14.14**
14.53**
14.21**
12.87**
13.31**
15.14**

สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ ความคลาด
พยากรณ์
คะแนน
เคลื่อนของ
(R2)
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
(FS)
(e)
0.51
0.16
0.33
0.62
0.23
0.27
0.54
0.20
0.27
0.43
0.07
0.41
0.45
0.12
0.40
0.46
0.09
0.33
0.55
0.08
0.26
0.52
0.07
0.28
0.53
0.04
0.29
0.58
0.05
0.26
0.62
0.12
0.22
0.71
0.17
0.18
0.56
0.10
0.30
0.46
0.10
0.30
0.44
0.03
0.29
0.44
0.06
0.30
0.37
0.04
0.33
0.36
0.09
0.53
0.45
0.05
0.37
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
เมทริกซ์น้าหนัก
องค์ประกอบ
SE
t
λ

สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ ความคลาด
องค์
พยากรณ์
คะแนน เคลื่อนของ
ตัวแปร
ประกอบย่อย
(R2)
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
(FS)
(e)
Tra_37
0.65 .06 14.22**
0.43
0.05
0.33
Tra_38
0.68 .06 14.53**
0.46
0.01
0.31
Tra_39
0.66 .06 14.25**
0.43
0.02
0.32
Training Tra_40
0.71 .06 10.86**
0.50
0.11
0.28
Tra_41
0.62 .06 14.43**
0.38
0.10
0.35
Tra_42
0.63 .06 15.39**
0.40
0.03
0.33
Tra_43
0.66 .05 19.36**
0.43
0.04
0.39
Tra_44
0.61
0.37
0.02
0.50
Chi-Square= 240.436, df = 206, p = 0.050, GFI = .977, AGFI = 0.957, RMSEA = 0.015
** P < . 01
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบด้าน
การดาเนินงาน (Operations)
องค์ประกอบย่อย
Recruitment
Selection
Training

Recruitment
1
0.71
0.82

Selection

Training

1
0.65

1

จากตารางที่ 4.14 – 4.15 สามารถสร้างโมเดลด้านการดาเนินงาน (Operations) ได้ดังภาพที่ 4.7
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.65

ภาพที่ 4.7 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านการดาเนินงาน (Oper)
จากตารางที่ 4.14-4.15 และภาพที่ 4.7 ผลการวิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื นยันของ
โมเดลด้ า นการด าเนิ น งาน (Operations) พบว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 240.436 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 206 ค่า
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นัยสาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.050 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .977 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI) เท่ากับ 0.957 และค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)เท่ากับ
0.015
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านการดาเนินงาน (Operations) พบว่าน้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรทั้ง 27 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 0.84 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กาหนด คือ
0.30 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สาคัญ
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Res_18 – Res_22 เป็นตัว แปรที่สาคัญของ
องค์ประกอบย่อยการสรรหา (Recruitment) ตัวแปรที่ Sel_23 – Sel_30 เป็นตัวแปรที่สาคัญ ของ
องค์ประกอบย่อยการคัดเลือก (Selection) และตัวแปรที่ Tra_32 – Tra_44 เป็นตัวแปรที่สาคัญของ
องค์ประกอบย่อยการอบรมและพัฒนา (Training) นอกจากจะพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบแล้ว
ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละองค์ประกอบ
ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในทานองเดียวกัน
จากตารางที่ 4.15 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลด้านการดาเนินงาน
(Operations) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทุ ก ตั ว ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ นี้ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่ ว มขององค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ ป รั บ ให้ เ ป็ น มาตรฐานแล้ ว มี ค่ า
ความสัมพันธ์ต่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.553 - 0.714 และตัวแปรแต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่
ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในครั้งนี้ ได้นาค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย
ผู้วิจัยได้นาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ไ ด้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้ า งสเกลองค์ ป ระกอบย่ อย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั วแปรใหม่ส าหรับ นาไปวิเ คราะห์ เพื่ อพัฒ นาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา สาหรับโมเดลด้านการ
ดาเนินงาน (Operations) ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ
Recruitment = 0.16(Res_18) + 0.23(Res_19) + 0.20(Res_20) + 0.07(Res_21)
+ 0.12(Res _22)
Selection = 0.09(Sel_23) + 0.08(Sel_24) + 0.07(Sel_25) + 0.04(Sel_26)
+ 0.05(Sel_27) + 0.12(Sel_28) + 0.17(Sel_29) + 0.10(Sel_30)
Training
= 0.10(Tra_31) + 0.03(Tra_32) + 0.06(Tra_33) + 0.04(Tra_34)
+ 0.09(Tra_35) + 0.05(Tra_36) + 0.05(Tra_37) + 0.01(Tra_38)
+ 0.02(Tra_39) + 0.11(Tra_40) + 0.10(Tra_41) + 0.03(Tra_42)
+ 0.04(Tra_43) + 0.02(Tra_44)
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3. โมเดลด้านสวัสดิการ Welfare
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) แสดงในตาราง
ที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 2 ตัวแปรในองค์ประกอบ
ด้านสวัสดิการ แสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลด้านดาเนินงาน แสดงในภาพที่ 4.8
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare)

องค์
ตัวแปร
ประกอบย่อย

เมทริกซ์น้าหนัก
องค์ประกอบ

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์
(R2)

สัมประสิทธิ์
ความคลาด
คะแนน
เคลื่อนของ
องค์ประกอบ (FS) ตัวบ่งชี้ (e)

λ
SE
t
Com_45 0.72 .06 16.06**
0.51
0.12
0.32
Com_46 0.74 .06 16.22**
0.54
0.16
0.31
Compen- Com_47 0.72 .06 16.85**
0.52
0.05
0.34
sation
Com_48 0.76 .06 17.65**
0.58
0.11
0.28
Com_49 0.75 .06 16.61**
0.56
0.13
0.28
Com_50 0.75 .06 16.86**
0.57
0.10
0.29
Com_51 0.72 0.52
0.16
0.32
Lab_52
0.70 .05 18.24**
0.49
0.12
0.30
Lab_53
0.69 .04 18.68**
0.48
0.12
0.27
Labor
Lab_54
0.78 .04 21.68**
0.60
0.17
0.21
Lab_55
0.81 .04 21.96**
0.66
0.20
0.18
Lab_56
0.80 .03 27.40**
0.64
0.12
0.19
Lab_57
0.82 0.68
0.20
0.18
Chi-Square= 40.525, df = 31, p = 0.118, GFI = .992, AGFI = 0.975, RMSEA = 0.021

** P < .01
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ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 2 ตัวแปรในองค์ประกอบด้าน
สวัสดิการ (Welfare)
องค์ประกอบย่อย
Compensation
Labor

Recruitment
1
0.70

Labor
1

จากตารางที่ 4.15 – 4.16 สามารถสร้างโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) ได้ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.8 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านสวัสดิการ (Welfare)
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จากตารางที่ 4.16-4.17 และภาพที่ 4.7 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยืนยันของ
โมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (x 2) เท่ากับ 40.525 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยสาคัญทางสถิติ
(P-value) เท่ากับ 0.118 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไ ม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดั บ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .992 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
0.975 และค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)เท่ากับ 0.021
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) พบว่าน้าหนักองค์ประกอบ
ของตัว แปรทั้ง 13 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ง แต่ 0.69 - 0.82 ซึ่ง เกินเกณฑ์ที่กาหนด คือ 0.30 และมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทุ ก ค่ า ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แปรเหล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ของ
องค์ประกอบย่อยทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Com_45 – Com_50 เป็นตัว แปรที่สาคั ญ ของ
องค์ประกอบย่อยค่าตอบแทน (Compensation) และตัวแปรที่ Lab_51 – Lab_57 เป็นตัว แปรที่
สาคัญขององค์ประกอบย่อยแรงงานสัมพันธ์ (Labor) นอกจากจะพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ
แล้ ว ยั ง สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามแปรปรวนของตั วแปรสั ง เกตได้ ข องแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในทานองเดียวกัน
จากตารางที่ 4.17 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ ละองค์ ประกอบในโมเดลด้ านสวั สดิ การ
(Welfare) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่าสุดถึง
สูงสุดตั้งแต่ 0.643 และตัวแปรแต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ ได้นาค่าความ
คลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย
ผู้วิจัยได้นาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ไ ด้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้ า งสเกลองค์ ป ระกอบย่ อย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั วแปรใหม่ส าหรับ นาไปวิเ คราะห์ เพื่ อพัฒ นาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สาหรับโมเดลด้านสวัสดิการ
(Welfare) ได้สเกลองค์ประกอบ 2 ตัว ดังสมการ
Compensation = 0.12(Com_45) + 0.16(Com_46) + 0.05(Com_47) + 0.11(Com_48)
+ 0.13(Com_49) + 0.10(Com_50) + 0.16(Com_51)
Labor
= 0.12(Lab_52) + 0.12(Lab_53) + 0.17(Lab_54) + 0.20(Lab_55)
+ 0.12(S Lab_56) + 0.20(Lab_57)
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4. โมเดลด้านการปฏิบัติงาน Performance
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยันของโมเดลด้านการปฏิบัติง าน (Performance)
แสดงในตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบด้านดาเนินงานแสดงในตารางที่ 4.19 และการสร้างโมเดลด้านดาเนินงาน แสดงในภาพ
ที่ 4.8
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance)

องค์
ตัวแปร
ประกอบย่อย

Operation

Good

Summary

Ope_58
Ope_59
Ope_60
Ope_61
Ope_62
Ope_63
Ope_64
Ope_65
Ope_66
Ope_67
Goo_68
Goo_69
Goo_70
Goo_71
Sum_72
Sum_73
Sum_74

เมทริกซ์น้าหนัก
องค์ประกอบ
λ

SE

t

0.69
0.72
0.77
0.67
0.84
0.75
0.77
0.60
0.67
0.70
0.79
0.69
0.65
0.70
0.83
0.74
0.80

.05
.05
.05
.05
.06
.05
.05
.05
.04
.05
.06
.05
.05
.05
-

17.28**
18.13**
19.24**
17.22**
20.93**
19.08**
19.63**
17.53**
22.19**
19.07**
20.18**
16.57**
19.83**
20.20**
-

สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์ ความคลาด
พยากรณ์
คะแนน
เคลื่อนของ
(R2)
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
(FS)
(e)
0.47
0.05
0.28
0.51
0.05
0.27
0.59
0.11
0.21
0.45
0.01
0.30
0.71
0.18
0.17
0.56
0.06
0.24
0.59
0.08
0.23
0.36
-0.02
0.41
0.45
0.01
0.32
0.49
0.03
0.33
0.48
0.07
0.32
0.65
0.14
0.20
0.43
0.10
0.32
0.49
0.07
0.31
0.69
0.34
0.16
0.55
0.15
0.25
0.64
0.26
0.21
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ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบ
ด้านการปฏิบัติงาน (Performance)
องค์ประกอบย่อย
Operation
Summary
Good

Operation
1
0.90
0.98

Summary

Good

1
0.90

1

จากตารางที่ 4.19 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลด้านการปฏิบัติงาน
(Performance)) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่ง ความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่ ว มขององค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ ป รั บ ให้ เ ป็ น มาตรฐานแล้ ว มี ค่ า
ความสัมพันธ์ต่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.738-0.872 และตัวแปรแต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่
ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในครั้งนี้ ได้นาค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย จากตารางที่ 4.18 – 4.19 สามารถ
สร้างโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ดังภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านการปฏิบัติงาน
(Performance)
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance) พบว่าน้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรทั้ง 17 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 0.83 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กาหนด คือ
0.30 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สาคัญ
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Ope_58 – Ope_67 เป็นตัวแปรที่สาคัญของ
องค์ประกอบย่อยกระบวนการดาเนินงาน (Operation) ตัวแปร Goo_68 – Goo_71 เป็นตัวแปรที่
สาคัญขององค์ประกอบย่อยธรรมมาภิบาล (Good) และตัวแปรที่ Sum_72 – Sum_74 เป็นตัวแปร
ที่ ส าคั ญ ขององค์ ป ระกอบย่อ ยการสรุป ผลและประเมิ นผล (Summary) นอกจากจะพิจ ารณาค่า
น้าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกต
ได้ของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในทานองเดียวกัน
ผู้วิจัยได้นาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ไ ด้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้ า งสเกลองค์ ป ระกอบย่ อย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั วแปรใหม่ส าหรับ นาไปวิเ คราะห์ เพื่ อพัฒ นาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา สาหรับโมเดลด้านการ
ปฏิบัติงาน (Performance) ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ
Operation = 0.05(Ope_58) + 0.05(Ope_59) + 0.11(Ope_60) + 0.01(Ope_61)
+ 0.18(Ope_62) + 0.06(Ope_63) + 0.08(Ope_64) + (-0.02)(Ope_65)
+ 0.01(Ope_66) + 0.03(Ope_67)
Good
= 0.07(Goo_68) + 0.14(Goo_69) + 0.10(Goo_70) + 0.07(Goo_71)
Summary = 0.34(Sum_72) + 0.15(Sum_73) + 0.26(Sum_74)
จากตารางที่ 4.13 – 4.19 และภาพที่ 4.4 – 4.9 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิง ยืนยันของโมเดลทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมู ล เชิ ง
ประจักษ์ดีมาก นอกจากนี้ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีนัยสาคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัว
แปรทั้งหมดนี้เป็นตัวแปรที่สาคัญขององค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 11 ตัว ได้ดังสมการ
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Analysis

= 0.15(Anl_1) + 0.16(Anl_2) + 0.11(Anl_3) + 0.11(Anl_4)
+ 0.10(Anl_5)
Design
= 0.10(Des_6) + 0.07(Des_7) + 0.07(Des_8) + 0.07(Des_9)
+ 0.07(Des_10) + 0.07(Des_11)
Human
= 0.13(Hum_12) + 0.18(Hum_13) + 0.08(Hum_14)
+ 0.09(Hum_15)+ 0.07(Hum_16) + 0.11(Hum_17)
Recruitment = 0.16(Res_18) + 0.23(Res_19) + 0.20(Res_20) + 0.07(Res_21)
+ 0.12(Res _22)
Selection = 0.09(Sel_23) + 0.08(Sel_24) + 0.07(Sel_25) + 0.04(Sel_26)
+ 0.05(Sel_27) + 0.12(Sel_28) + 0.17(Sel_29) + 0.10(Sel_30)
Training
= 0.10(Tra_31) + 0.03(Tra_32) + 0.06(Tra_33) + 0.04(Tra_34)
+ 0.09(Tra_35) + 0.05(Tra_36) + 0.05(Tra_37) + 0.01(Tra_38)
+ 0.02(Tra_39) + 0.11(Tra_40) + 0.10(Tra_41) + 0.03(Tra_42)
+ 0.04(Tra_43) + 0.02(Tra_44)
Compensation = 0.12(Com_45) + 0.16(Com_46) + 0.05(Com_47) + 0.11(Com_48)
+ 0.13(Com_49) + 0.10(Com_50) + 0.16(Com_51)
Labor
= 0.12(Lab_52) + 0.12(Lab_53) + 0.17(Lab_54) + 0.20(Lab_55)
+ 0.12(S Lab_56) + 0.20(Lab_57)
Operation
= 0.05(Ope_58) + 0.05(Ope_59) + 0.11(Ope_60) + 0.01(Ope_61)
+ 0.18(Ope_62) + 0.06(Ope_63) + 0.08(Ope_64) + (-0.02)(Ope_65)
+ 0.01(Ope_66) + 0.03(Ope_67)
Good
= 0.07(Goo_68) + 0.14(Goo_69) + 0.10(Goo_70) + 0.07(Goo_71)
Summary
= 0.34(Sum_72) + 0.15(Sum_73) + 0.26(Sum_74)

202
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สองจากตั ว แปรใหม่ 11 ตั ว แปร ซึ่ ง ได้ จ ากสเกล
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านนโยบาย (Policy) ด้านการ
ด าเนิ น งาน (Operations) ด้านสวัสดิการ (Welfare) และด้ า นการปฏิบั ติ ง าน (Performance) มา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั้งเดียว ซึ่งได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 4.10
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ANL_1-5
Des_6-11

Policy

Hum_12-17
Rec_18-22
Sel_23-30
Tra_31-44

Operatio
ns
HUMAN

Com_45-51
Lab_52-57

Welfar
e

Ope_58-67
Goo_68-71
Sum_72-74

Performanc
e

ภาพที่ 4.10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัว แปรใหม่ทั้ง 11 ตัวแปร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริ ก ซ์
สหสัมพันธ์ที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ รวมถึง การวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ Bartlett
(Bartlett’s test of Sphericity) และค่ า ดั ช นี ไ กเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิ ล (Kaiser-Mayer-Olkin
Measurers of Sampling Adequacy : MSA) เพื่อพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่
ดังแสดงในตารางที่ 4.20
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ตารางที่ 4.20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตัวแปร
ANL
DES
HUM
REC
SEL
TRA
COM
LAB
OPE
SUM
GOO

ANL

DES

HUM

REC

SEL

TRA

COM

LAB

OPE

SUM

GOO

1
.772**
.703**
.473**
.644**
.603**
.532**
.627**
.655**
.578**
.627**

1
.769**
.592**
.656**
.612**
.585**
.625**
.684**
.613**
.622**

1
.555**
.733**
.629**
.630**
.662**
.715**
.645**
.675**

1
.628**
.553**
.612**
.484**
.514**
.503**
.480**

1
.714**
.658**
.657**
.721**
.621**
.695**

1
.737**
.707**
.773**
.688**
.744**

1
.643**
.762**
.710**
.696**

1
.791**
.676**
.784**

1
.837**
.872**

1
.738**

1

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01
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จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า องค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 11 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ กระบวนการดาเนินงาน (OPE) และธรรมมาภิบาล (GOO)
คื อ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ .872 ส่ ว นตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น น้อ ยที่ สุ ด คื อ การ
วิเคราะห์งาน (ANL) และการสรรหา (REC) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .473 เมื่อพิจารณา
ค่าสถิติอื่น ๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ จึงได้นาไปวิเคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบทุกตัว และจากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of
Sphericity มีค่าเท่ากับ 7612.359 ซึ่ง มีค่าความน่าจะเป็นน้อ ยกว่ า .01 (p< .01) ส่วนค่า KaiserMayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากับ .941 โดยมีค่ามากกว่า .80
แสดงว่ า ตั ว แปรมี ค วามสั ม พันธ์ กันดี ม าก สามารถน าไปวิเ คราะห์ องค์ ประกอบได้ ซึ่ ง เป็ นไปตาม
ข้อเสนอของคิมและมัชเลอร์ ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่ จะ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบได้ และถ้ า มี ค่ า น้ อ ยกว่ า .50 แสดงว่ า ข้ อ มู ล ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ (Hair และคณะ อ้างถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2557 หน้า 98)
ตารางที่ 4.21 ค่าสถิติ Baertlett และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตัวบ่งชี้

โมเดล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Baertlett test
Pof
value
Sphericity
7612.359

.000

Kaiser-Mayer-Olkin
Measurers of
Sampling
Adequacy (MSA)
.941
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ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาตัวแปรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

องค์ประกอบ
ย่อย

เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ

λ

SE

t

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์
(R2)

สัมประสิทธิ์
คะแนนองค์
ประกอบ
(FS)

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก
องค์ประกอบหลักด้านนโยบาย Policy
ANL
0.79
0.04
21.41**
0.63
0.16
DES
0.86
0.04
25.06**
0.73
0.20
HUM
0.90
0.06
21.41**
0.81
0.44
องค์ประกอบหลักด้านการดาเนินงาน Operations
REC
0.74
0.05
19.41**
0.54
0.22
SEL
0.85
0.05
21.94**
0.72
0.14
TRA
0.85
0.05
19.41**
0.72
0.19
องค์ประกอบหลักด้านสวัสดิการ Welfare
COM
0.79
0.04
25.07**
0.62
-0.08
LAB
0.82
0.04
25.07**
0.67
0.02
องค์ประกอบหลักด้านการปฏิบัติงาน Performance
OPE
1.00
0.03
25.07**
1.00
0.65
SUM
0.87
0.02
37.16**
0.73
0.06
GOO
0.85
0.04
24.23**
0.76
0.13
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
Policy
0.87
0.05
20.84**
0.76
Operations
0.97
0.04
22.27**
0.94
Welfare
0.99
0.04
22.42**
0.99
Performanc 0.97
0.07
20.90**
0.94
Chi-Square= 8.86, df = 9, p = 0.45, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.00
** P < .01

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้
(e)

0.13
0.09
0.08
0.19
0.12
0.08
0.16
0.12
0.02
0.06
0.11
-
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ภาพที่ 4.11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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จากตารางที่ 4.22 และภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
โมเดลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
4.055 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 4 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.399 นั่นหมายถึง ค่า
ไค-สแควร์ (2) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.999 มีค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.983 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.004
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.22 และภาพที่ 4.11 พบว่าน้าหนัก
องค์ ป ระกอบของตั ว แปรทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบหลั ก มี ค่ า เป็ น บวก มี ค่ า ตั้ ง แต่ 0.86 – 1.01 และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงลาดับจากค่าน้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ มี
สวัสดิการ (Welfare) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 มีการปฏิบัติงาน (Performance) มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มีการดาเนินงาน (Operations) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.97 และด้านนโยบาย (Policy) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86
เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยันอันดับสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้นาค่าน้าหนักองค์ประกอบสาหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง 4 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบ
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา แทนค่ า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งทั้งสองค่านี้ให้ความหมายในทานองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์,
2545) ดังสมการ
HUMAN =0.86(Policy) + 0.96(Operations) + 1.01(Welfare) + 0.98(Performance)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวแปรที่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อแสดง
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและรูป แบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่ า 0.7 สาหรับองค์ประกอบหลั ก (Farrell & Rudd,
2011) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สาหรับองค์ประกอบย่อยและตัว แปร (Tacq,1997 อ้างถึง
ใน วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) รายละเอียดดังตารางที่ 4.23
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ตารางที่ 4.23 น้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา

องค์
ประกอบหลัก

λ

ด้านนโยบาย (Policy) 0.86

องค์
ประกอบย่อย

λ

การวิเคราะห์งาน
(ANL)

0.80

การออกแบบงาน
(DES)

0.86

การวางแผนทรัพยากร 0.90
มนุษย์ (HUM)

ด้านการดาเนินงาน
Operations

0.96

การสรรหา (REC)

0.74

ตัวแปร

λ

Anl_1
Anl_2
Anl_3
Anl_4
Anl_5
Des_6
Des_7
Des_8
Des_9
Des_10
Des_11
Hum_12
Hum_13
Hum_14
Hum_15
Hum_16
Hum_17
Rec_18
Rec_19
Rec_20
Rec_21
Rec_22
Sel_23
Sel_24

0.74
0.78
0.73
0.72
0.72
0.77
0.75
0.73
0.74
0.72
0.66
0.75
0.80
0.69
0.71
0.72
0.73
0.71
0.79
0.74
0.66
0.67
0.74
0.78
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา

องค์
ประกอบหลัก

สวัสดิการ (Welfare)

λ

องค์
ประกอบย่อย

λ

ตัวแปร

Sel_25
การคัดเลือก (SEL) 0.84 Sel_26
Sel_27
Sel_28
Sel_29
Sel_30
Tra_31
Tra_32
Tra_33
Tra_34
Tra_35
Tra_36
Tra_37
Tra_38
การอบรมและพัฒนา 0.85 Tra_39
(TRA)
Tra_40
Tra_41
Tra_42
Tra_43
Tra_44
Com_45
Com_46
1.01
Com_47
Com_48
ค่าตอบแทน (COM) 0.79 Com_49
Com_50
Com_51

λ
0.73
0.72
0.72
0.77
0.75
0.73
0.68
0.67
0.66
0.61
0.60
0.67
0.65
0.68
0.66
0.71
0.62
0.63
0.66
0.61
0.72
0.74
0.72
0.76
0.75
0.75
0.72
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม
แผนกสามัญศึกษา

องค์
ประกอบหลัก

การปฏิบัติงาน
(Performance)

λ

องค์
ประกอบย่อย

λ

ตัวแปร

λ

Lab_52
Lab_53
Lab_54
แรงงานสัมพันธ์ (Lab) 0.82 Lab_55
Lab_56
Lab_57
Ope_58
Ope_59
Ope_60
กระบวนการ
0.97 Ope_61
ดาเนินงาน (OPE)
Ope_62
0.98
Ope_63
Ope_64
Ope_65

0.70
0.69
0.78
0.81
0.80
0.82
0.69
0.72
0.77
0.67
0.84
0.75
0.77
0.60

Ope_66
Ope_67
Goo_68
ธรรมมาภิบาล (GOO) 0.92 Goo_69
Goo_70
Goo_71
การสรุปผลและ
0.85 Sum_72
ประเมินผล (SUM)
Sum_73
Sum_74

0.67
0.70
0.79
0.69
0.65
0.70
0.83
0.74
0.80
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัว แปรทั้ง 4
องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.86 – 1.01 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรี ย งล าดั บ จากค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมากไปหาน้ อ ย คื อ มี สวั สดิ การ (Welfare) มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.01 มีการปฏิบัติงาน (Performance) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มี
การดาเนินงาน (Operations) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 และด้านนโยบาย (Policy) มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบย่อย
ทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบย่อ ยมีค่ า เป็ นบวกและมี นัยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 ทุ ก ค่ า โดยแยกแต่ ละ
องค์ประกอบย่อย สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) องค์ประกอบย่อยด้านนโยบาย (Policy) น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่
0.80 – 0.90 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงลาดับจากค่าน้าหนักองค์ประกอบมาก
ไปหาน้ อ ย คื อ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ (HUM) มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กับ 0.90 การ
ออกแบบงาน (DES) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 และการวิเคราะห์งาน (ANL) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.80
2) องค์ประกอบย่อยการดาเนินงาน (Operations) น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มี
ค่ า ตั้ ง แต่ 0.74 –0.85 และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทุ ก ค่ า เรี ย งล าดั บ จากค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ การคัดเลือก (SEL) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 การอบรม
และพั ฒ นา (TRA) มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.85 และการสรรหา (REC) มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.74
3) องค์ประกอบย่อยสวัสดิการ (Welfare) น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ง แต่
0.79 – 0.82 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงลาดับจากค่าน้าหนักองค์ประกอบมาก
ไปหาน้อย คือ แรงงานสัมพันธ์ (Lab) ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 และค่าตอบแทน (COM)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88
4) องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติงาน (Performance) น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มี
ค่ า ตั้ ง แต่ 0.85 – 0.97 และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทุ ก ค่ า เรี ย งล าดั บ จากค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ กระบวนการดาเนินงาน (OPE) ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ
0.97 การสรุปผลและประเมินผล (SUM) ค่าน้าหนั กองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 และธรรมมาภิบาล
(GOO) ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ คือ 0.85
สรุปได้ว่า ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง 74 ตัวแปร มีค่าเป็นบวก มีค่า
ตั้งแต่ 0.74 – 1.00 และตัวแปรทุกตัวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผู้วิจัย ได้นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ของผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ และครู ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ
รายละเอียด ดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
1. การวิเคราะห์งาน

2. การออกแบบงาน

3. การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
4. การสรรหา

5. การคัดเลือก

ข้อเสนอแนะ/คาแนะนา
ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา เช่น
งานบริหาร 4 ฝ่าย รวมทั้ง งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานต้นสัง กัดควรมีการควบคุมทุกด้านและต่อเนื่องโดยเฉพาะ
งบประมาณ การวางแผนนโยบาย มาตรฐานที่กาหนดกฎหมายที่
เป็นแนวทางปฏิบัติค วรจะได้รับอย่างชัดเจนและรวดเร็ว
ผู้บริหารควรมีการวางผัง องค์กรให้เป็นระเบียบแบบแผน ใช้คนให้
ถูกกับงาน ควรพิจารณาแบบงานให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ชุม ชนให้ม ากที่สุด ควรใช้ห ลัก อริย สัจ 4 เพื่อ รู้เ หตุ รู้ผ ลตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยัง มีบางประเด็นว่าควรจะมีการกาหนดภาระ
งานในการออกแบบประเมินผลไว้ด้วย
ควรใช้หลักพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 เพื่อที่จะจูงใจและให้กาลังใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และควรมีกรอบ
โครงสร้างชัดเจน ซึ่งบางประเด็นควรมีการหลีกเลี่ยง เช่น การสรรหา
บุคลากร โดยพิจารณาจากบุคลากรในองค์กร จะทาให้องค์กรขาดความ
หลากหลายไม่เ จริญ งอกงามทางวิช าการ บางกรณี อ าจจะท าได้หาก
บุคลากรนั้นมีความสามารถสูงจริง
ควรมีการเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์และทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ให้คานึงถึงคนในพื้นที่ก่อนเพราะต้องคานึงถึงความเป็นอยู่
ประจาวัน
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)
องค์ประกอบ
6. การอบรมและ
พัฒนา

ข้อเสนอแนะ/คาแนะนา
ผู้บริหารควรจัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
และจากทุกภาคส่วน ควรจัดให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา มีส่วนร่วมในการอบรมการบริหารจัดการจากภาคส่วนภายนอก
7. ค่าตอบแทน
ผู้บริหารควรมีการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็นจริง ส่วนมากมี
ค่าตอบแทนน้อยมาก ซึ่ง บางแห่ง เงินเดือนครูต้องมีการเฉลี่ยเพื่อ
ช่วยเหลือให้กับครู ที่มีไ ม่ครบหน่วยสาระการเรียนรู้
8. แรงงานสัมพันธ์
ผู้บริหารต้องสร้างทัศนคติในเชิงบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ในองค์กร ควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรเมื่อคราว
เจ็บป่วย และจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างครูกับฆราวาสตามเทศกาล
พิเศษ
9. การดาเนินงาน
ผู้บริหารควรมีการประเมินผลงานของบุคลากรในทุก ๆ ปี เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถแต่ละบุคคลเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง
การทางาน
10. ธรรมาภิบาล
ผู้บริหารควรมีจิตสานึกที่ดีในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนอง
ความต้องการ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า โดยมีการบริหารอย่าง
โปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต
11. สรุปและประเมินผล ผู้บริหารควรมีการสรุปและประเมินผล เพื่อเป็นตัวชี้วัดที่จะทาให้ทราบ
ว่างานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และรายงานผลว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง
อย่างไร เพื่อการพัฒนาขององค์กร
จากข้อเสนอแนะในส่วนที่ 4 สรุป ได้ว่า ผู้วิจัย ได้นาข้อ เสนอแนะจากผู้เ ชี่ย วชาญมา
วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ แล้ว สรุป นามาปรับ สานวนของตัว แปรว่า มี ค วามถูก ต้อ ง เหมาะสมกั บ
บริบทของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น
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ตอนที่ 3 : ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ของผู้บริ หาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินและรับรอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่
3 คือ ผู้วิจัยได้นาร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 รูป/คน ประเมินและรับรองใน
ประเด็นพิจารณาในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ดัง
ตารางที่ 4.25-4.28
ตารางที่ 4.25 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี ีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นพิจารณา ในด้านความถูกต้อง (Accuracy)
ประเด็นในการพิจารณา
1. เป็นรูปแบบที่มีสาระ / ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง
2. เป็นรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
3. เป็นรูปแบบที่มีขั้นตอนการใช้ชัดเจน
4. เป็นรูปแบบมีที่มาจากแหล่งข้อมูลในการได้มาซึ่งข้อมูลอย่าง
ชัดเจน
5. เป็นรูปแบบที่มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและ
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
6. เป็นรูปแบบที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่สมบูรณ์และชัดเจน
รวมเฉลี่ย

4.47
4.49
4.50

S.D.
0.63
0.70
0.78

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด

4.45

0.69

มาก

4.54

0.79

มากที่สุด

4.48

0.67

มาก

4.49

0.71

มาก

จากตารางที่ 4.25 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความถูกต้อง พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.71) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มี
การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เป็น
รูปแบบที่มีขั้นตอนการใช้ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด และเป็นรูปแบบที่มีสาระ / ประเด็นครอบคลุม
ครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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ตารางที่ 4.26 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ีมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นพิจารณา ในด้านความเหมาะสม (Propriety)
ประเด็นในการพิจารณา
7. เป็นรูปแบบที่คานึงถึงกฎหมาย
8. เป็นรูปแบบที่คานึงถึงการรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง
9. เป็นรูปแบบที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
หรือทุกกลุ่ม
รวมเฉลี่ย

4.51
4.43

S.D.
0.72
0.70

แปลผล
มากที่สุด
มาก

4.41

0.69

มาก

4.45

0.70

มาก

จากตารางที่ 4.26 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความเหมาะสม พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.70) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่คานึงถึงกฎหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เป็นรูปแบบที่ คานึง ถึง การรักษาสิท ธิ ข อง
ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุก
กลุ่ม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.27 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี ีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นพิจารณา ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)
ประเด็นในการพิจารณา
10. เป็นรูปแบบที่สามารถนารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง
11. เป็นรูปแบบที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้
12. เป็นรูปแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
13. เป็นรูปแบบที่มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เอื้อให้ปฏิบัติ
รวมเฉลี่ย

4.35
4.29
4.30

S.D.
0.63
0.70
0.69

แปลผล
มาก
มาก
มาก

4.33

0.67

มาก

4.32

0.67

มาก

จากตารางที่ 4.27 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความเป็นไปได้ พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.67) ซึ่งเป็นรูปแบบที่
สามารถน ารู ป แบบไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมาคื อ เป็ น รู ป แบบที่ มี ก ฏ ระเบี ย บ
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ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.28 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี ีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นพิจารณาในด้านความเป็นประโยชน์ (Utility)
ประเด็นในการพิจารณา
14. เป็นรูปแบบที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ
15. เป็นรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
16. เป็นรูปแบบที่ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติ
17. เป็นรูปแบบที่จะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยในทุกด้าน

4.29

S.D.
0.68

แปลผล
มาก

4.35

0.70

มาก

4.51

0.61

มากที่สุด

4.41

0.62

มาก

4.39
4.41

0.65
0.68

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.28 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความเป็นประโยชน์ พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D. = 0.65) ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เป็นรูปแบบ
ที่จะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก และเป็นรูปแบบที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
สรุ ป จากผลประเมิ น และรั บ รองรูป แบบที่ พั ฒนาขึ้ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุณวุฒิ
จานวน 17 รูป/คน ในประเด็นพิจารณาทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมในทุกด้านเท่ากับ 4.41
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนจากด้านที่มีค่ามากที่สุดไปหาน้อยสุด ดังนี้ ด้านความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ตามลาดับ เป็นอันถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับการ
ประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้
จากข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปได้ ดังนี้
องค์ ป ระกอบหลั กที่ 1 ด้ า นนโยบาย ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ มีค วามคิ ด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะ ว่า ก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานนั้นผู้บริหารจะต้องมีการวางนโยบายในการปฏิบัติก่อนจึง
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มาวิ เ คราะห์ ใ นการออกแบบงาน และมี ก ารวางแผนให้ง านบริห ารบุ ค คลมี จ านวนที่ อ ยู่ใ นกรอบ
อัตรากาลังไม่มากและไม่น้อยเกินไป และเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานด้วย นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ
ยั ง มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ม เติ ม ว่ า ในการวิ เ คราะห์ ง าน ควรมี ก ารก าหนดภาระงานในการออกแบบ
ประเมินผลไว้ด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบงานด้วย
องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการดาเนินงาน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ว่า ในการดาเนินงานนั้นการที่จะให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จะต้องมีการคัดเลือก
สรรหาคนมาทางานให้ตรงกับสายงาน (Put the right man on the right job) องค์กรนั้นจะประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งจะต้องมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ มีความชานาญใน
งานต่อไป
องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมี ความคิด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ ว่า การที่จะทาให้คนสามารถอยู่ ทางานด้วยใจจะต้องให้ ผลค่ าตอบแทนที่คุ้ มค่ า มี
สวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นขวัญกาลังใจ เพื่อให้พนักงานเกิดความพอเพียงและเกิดความรักในองค์กร ถ้า
เมื่อใดพนักงานพึงพอใจต่อองค์กรแล้ว การขับเคลื่อนงานในองค์กรย่อมประสบความสาเร็จ
องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ว่า ในการปฏิบัติงานจะต้องมีการวางแผนในการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มแรกไว้ว่าจะกาหนด
ทิศทางไปทางใด แล้วดาเนินงานตามวางที่วางไว้ และถ้าผู้บริหารงานมีการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส
และเป็ น ธรรมกั บ ทุ ก ฝ่ า ยแล้ ว จะท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการวางแผนในการด าเนิ ง านตาม
วัตถุประสงค์ให้ลุล่วงไปด้วยดี
จากข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการบริหารงานผู้บริหารจะต้องมีวางนโยบายซึ่ง ถือได้ว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนทิศทางในการบริหารในทุกด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมี
การกาหนดให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานในการปฏิบัติงาน ส่วนในการ
ดาเนินงานนั้นเป็นขั้นตอนบทบาทในการลงมือปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และมีการอบรม
พัฒนาบุคลากรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่วนในด้านสวัสดิการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องให้มีค่าตอบแทนที่
คุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนในองค์กรประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุ ด และด้าน
การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะไปทิศทางใด ถ้าผู้บริหารมีการวางแผน
ดาเนินงานที่ดีและมีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีการสรุปและประเมินผล จะเป็นตัว ชี้วัด
ว่างานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร
ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ดังภาพที่ 4.12
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. ด้านนโยบาย
ประกอบไปด้วย
1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2) การออกแบบงาน
3) การวิเคราะห์งาน

2. ด้านการดาเนินงาน
ประกอบไปด้วย
1) การอบรมและพัฒนา
2) การคัดเลือก
3) การสรรหา

รูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัตธรรม
แผนกสามัญศึกษา

3. ด้านสวัสดิการ
ประกอบไปด้วย
1) แรงงานสัมพันธ์
2) ค่าตอบแทน

4. ด้านการปฏิบัติงาน
ประกอบไปด้วย
1) กระบวนการดาเนินงาน
2) ธรรมาภิบาล
3) สรุปและประเมินผล

ภาพที่ 4.12 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา และ 3) เพื่อประเมินและรับรอง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methods Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิเ คราะห์ครั้ง นี้ ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) จานวน 409 โรง ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
ทั้งสิ้น 199 โรง และผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน
และครูผู้สอน รวมทั้งหมด 796 คน ใน 14 กลุ่มโรงเรียนทั่วประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2560
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามเป้าหมายที่กาหนด ผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้น (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ
ทาการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อย ๆ นั้นด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ วย แบบสั มภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ าง (Semi-structured
interview) แบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ สถิต ิที ่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ ค่า ความถี่
(Frequencies) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Means) ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ า
สัมประสิทธิ์การกระจายในการคัดเลือกตัวแปรที่มีความเหมาะสมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA) และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจั ยข้อมู ล เชิ ง
ประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ค่าสถิติ
ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ คือ ค่าไค-สแควร์ (Chisquare statistics) มีค่าต่าหรือไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ มีความน่าจะเป็น หรือ ค่า P-value สูง กว่า
0.05 ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่า GFI (Goodness-of-fit index) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 ดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness-of-fit index : AGFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 และค่า
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รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean
square error of approximation : RMSEA) มีค่าต่ากว่า 0.05 และการประเมินและรับรองรูปแบบ
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 รูป/คน และ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ แล้ว วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ของรู ปแบบการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ข องผู้บ ริ ห าร
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ได้ อ งค์ ป ระกอบหลั ก 4 องค์ ป ระกอบหลั ก และมี
องค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบย่อย มีตัวแปรทั้งหมด 74 ตัวแปร รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านนโยบาย ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ
มีตัวแปรจานวน 17 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2) ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการทางานและ
คุณลักษณะประจาตัวบุคลากรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงาน ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และบุคลิกภาพ 3) ผู้บริหารจัดให้มีการกาหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 4) ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมายหน้าที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ผู้บริหารมีการกาหนดกิจกรรมด้านทรัพยากร
มนุษย์โดยคานึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียน 6) ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึงความ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 7) ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึง
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 8) ผู้บริหารจัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงาน
อย่างสม่าเสมอ 9) ผู้บริหารมีการนาผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระงานมาปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม 10) ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาในการกาหนดขอบเขตของงาน วิธีการทางาน อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น 11) ผู้บริหารมี
กระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน 12) ผู้บริหารมีการ
เตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์สาหรับการดาเนินการในอนาคต
13) ผู้บริหารมีการดาเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
14) ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดยคานึงถึงแผนการปฏิบัติก ารระยะสั้น
และระยะยาวของโรงเรียน 15) ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดยคานึงถึง
การปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบทของโรงเรียน 16) ผู้บริหารมีการดาเนินการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ 17) ผู้บริหารใช้อานาจตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านดาเนินการ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ
มีตัว แปรจานวน 28 ตัว แปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะนาจากบุคลากร
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ภายใน 2) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
3) ผู้บ ริห ารมีการพิจารณาให้บุคลากรที่ปฏิ บัติง านอยู่ ในองค์กรปั จจุ บันที่มี ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ว่างลง 4) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิ จารณาบุ คคลที่ เ คย
ร่วมงานมาก่อน 5) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลที่เคยสมัครงานกับ ทาง
โรงเรียน 6) ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกลั่นกรองผู้สมัครอย่าง
เป็นขั้นตอน 7) ผู้บริหารมีการตรวจสอบพิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดี
ที่สุด 8) ผู้บริหารมีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดีที่สุดเพื่อให้ สอดคล้องกับตาแหน่งงานและ
ความต้องการของโรงเรียน 9) ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนมีความชัดเจน
และโปร่งใส 10) ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุ คลากรของโรงเรียนควรพิจ ารณาจากทั ก ษะที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้น ๆ 11) ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมีการก าหนด
คุณสมบัติและความสามารถประจาตาแหน่ง อย่างชัดเจน 12) ผู้บริหารมีการกาหนดวิธีการคัดเลื อก
บุคลากรให้เหมาะสมกับตาแหน่งนั้น ๆ 13) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 14) ผู้บริหารจัดให้มีการจัดสรรให้บุ คลากรเข้ าร่วมการอบรมทั กษะที่เหมาะสมกั บการ
ทางาน 15) ผู้บริหารจัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่าเสมอ 16) ผู้บริหารจัดให้มี
การเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 17) ผู้บริหารจัดให้มีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 18) ผู้บริหารจัดให้มีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
19) ผู้ บริหารจั ด ให้ มี ก ารจั ด แข่ ง กี ฬ าหรือ จัด กิ จ กรรมสั นทนาการเพื่อ เชื่ อ มความสั ม พันธ์ ระหว่าง
บุคลากร 20) ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่
มีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 21) ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง และ Best Practices จากโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึง กันและ
โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 22) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 23) ผู้บริหารมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสาคัญ
ที่ ท าให้ ฐ านความรู้ ข องโรงเรี ย นเพิ่ ม พู น ขึ้ น 24) ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ของทางราชการที่ก าหนดไว้อ ย่ างเคร่ง ครั ด 25) ผู้บริหาร 26) ผู้บริหารมีกระบวนการ
วิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 27) ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดในความถูกต้อง ดีงาม และ28) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย
องค์ประกอบที่ 3 ด้านสวัสดิการ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ และ
มี ต ัว แปรจ านวน 13 ตัว แปร ได้แ ก่ 1) ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสวงหาข้ อ มู ล /ความรู้ จ ากแหล่ ง ต่ าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 2) ผู้บริหาร
จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการ
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ทางาน 3) ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ เช่น การประกัน
สุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม 4) ผู้บริหารจัดบริเวณ
โรงเรียนให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติง าน 5) ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจ
สุขภาพบุคลากรอย่างสม่าเสมอ 6) ผู้บริหารจัดให้มีการกาหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและเหมาะสม
7) ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มีความปลอดภัย 8) ผู้บริหารมีการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศองค์การที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับบุคลากรภายในโรงเรียน
9) ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ 10) ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสดงน้าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ เช่น การร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระ
ต่าง ๆ 11) ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 12) ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
สาคัญ และ 13) ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ
มีตัวแปรจานวน 17 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารการวางแผนและกาหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากรโดย
ให้เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 2) ผู้บริหารการสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
3) ผู้บริหารมีการดาเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ โดย
กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 4) ผู้บริหารมีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารเพื่อที่จะ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งทีม บุคคล และองค์การ 5) ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
และมีประสิทธิภาพ 6) ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนทางาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อ
เชื่อใจกันและกัน 7) ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง และ
ข้อมูลมีความถูกต้อง 8) ผู้บริหารรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจแก้ปัญหาสาคัญ
ร่วมกันจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 9) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย 10) เมื่อมีข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน
ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อที่จะวางแนวทาง
ดาเนินการอย่างเหมาะสม 11) ผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความเป็น
ธรรม โปร่งใสในการดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 12) ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน และเปิดให้โอกาสให้พนักงานมีการร้องทุกข์และปรับปรุงตนเอง 13) ผู้บริหาร
ยึ ด ถื อ และเชื่ อ มั่ น ในความถู ก ต้ อ งดี ง ามและมี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ใ ช้ ห ลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการ
บริหารงาน 14) ผู้บริหารจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรี ยน ครูผู้สอนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหาของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง 15) ผู้บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
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โรงเรียน 16) ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และ 17) ผู้บริหาร
มี ก ารสรุ ป ผลและน าผลการประเมิ นไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาตอบแทนความดี ค วามชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมู ลจากแบบสอบถามความคิด เห็น ได้ค้นพบสรุ ปผลการวิจั ย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจาก
การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา แล้ ว ท าการวิ เ คราะห์
สั ง เคราะห์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ก รอบแนวคิ ด และพิ จ ารณาตั ว แปรที่ มี ค วามเหมาะสมของตั ว แปรในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ ผลจากการศึกษาดังกล่าวได้ร่างองค์ประกอบ 11 องค์ประกอบ 89 ตัวแปร
2. สร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบย่อย และตัวแปร ดัง นี้ 1) ด้าน
นโยบาย ประกอบไปด้วย 1.1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1.2) การออกแบบงาน 1.3) การวิเคราะห์
งาน และมีตัวแปรทั้งหมด 17 ตัวแปร 2) ด้านดาเนินงาน ประกอบไปด้วย 2.1) การอบรมและพัฒนา
2.2) การคัดเลือก 2.3) การสรรหา และมีตัวแปรทั้งหมด 26 ตัวแปร 3) ด้านสวัสดิการ 3.1) แรงงาน
สัมพันธ์ 3.2) ค่าตอบแทน และมีตัวแปรทั้งหมด 13 ตัวแปร และ 4) ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบไป
ด้วย 4.1) กระบวนการดาเนินงาน 4.2) ธรรมาภิบาล 4.3) การสรุปและประเมิน และมีตัวแปรทั้งหมด
17 ตัวแปร และจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบโมเดล คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square statistics : 2) มีค่าเท่ากับ 4.055
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 4 มีค่านัยสาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.399 ซึ่ง มีค่าสูง กว่า 0.05
แสดงว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากการพิจารณาตรวจสอบในประเด็น ความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 17 รูป/คน โดย
พิจารณาในแต่ละด้านดังนี้
3.1 ด้านความถูกต้อง พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.71)
ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ เป็นรูปแบบที่มีขั้นตอนการใช้ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด และเป็นรูปแบบที่มีสาระ /
ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3.2 ด้านความเหมาะสม พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. =
0.70) ซึ่งเป็นรูปแบบที่คานึงถึงกฎหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เป็นรูปแบบที่คานึงถึงการ
รักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3.3 ด้านความเป็นไปได้ พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. =
0.67) ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถนารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เป็นรูปแบบที่
มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบที่มีทรัพยากร
เพียงพอที่จะปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3.4 ด้านความเป็นประโยชน์ พบว่า มีผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D.
= 0.65) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ เป็นรูปแบบที่จะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และชุมชน อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด
สรุป ผลจากการประเมินและรับรองรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 17 รูป/คน ในประเด็นพิจารณาทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมในทุกด้านเท่ากับ 4.41
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนจากด้านที่มีค่ามากที่สุดไปหาน้อยสุด ดังนี้ ด้านความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ตามลาดับ และผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 3.51
เป็นอันถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับการประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

5.2 อภิปรายผล
ผลจาการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ป ระเด็ นส าคั ญ ที่ ค้ น พบรู ปแบบการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี 4 ด้าน และสามารถนามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้
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5.2.1 องค์ประกอบหลักที่ 1 องค์ประกอบด้านนโยบาย หมายถึง มีการวางแผนวิเคราะห์
งานในการออกแบบงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า องค์ประกอบหลักในด้านนโยบายมีค่ า
น้าหนักมากที่สุด คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการดาเนินการ
และประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน และจัดให้มีกระบวนการ
วิเคราะห์รูปแบบการทางานและคุณลักษณะประจาตัวบุคลากรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงาน
ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความตื่นตัว มีความรู้และ
ประสบการณ์ และมีความรู้เนื้องานขององค์การ เป็นต้น ทั้ง นี้เพื่อให้การวิเคราะห์ให้ผลออกมาได้
อย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการสรรหา คัดเลือก และอื่น ๆ ได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 169) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์วางแผนงานเป็น
ขั้นตอนในการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงาน เป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์การในการทาความเข้าใจ
และตรงกับความต้องการของงานและคนเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
การแข่งขันในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า
14-19) ได้กล่าวว่า การวางแผนบุคลากรเป็นงานที่มีความสาคัญมากต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก การวางแผนบุคลากรนั้นจะมีลักษณะพื้นฐานเช่นเดียวกับการวางแผนงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิ ตที่ มี ลักษณะเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งจะ
ส่งผลถึงการกาหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม เพื่อให้
องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
อยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ลาปิ
นา มัวราเนีย และสตาร์ริเนก้า (Lapinaa, Mauranea & Starineca, 2014) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ด้านการจัดการความรู้และความรับผิดชอบต่อสัง คม” ผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนกาลังคน 2) การรับสมัคร 3) การคัดเลือก 4) การ
ฝึ ก อบรม 5) การพั ฒ นา 6) การจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพ 7) ค่ า ตอบแทน และ 8) แรงงานสัมพันธ์
สอดคล้องกับการวิจัยของ พรภวิษย์ นันทชัชวาลกุล (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยการบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของกลุ่ ม โรงเรี ย นสาธิ ต ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ”
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิต ในสัง กั ดมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ ทุกด้านมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความผูกพันของครู
ต่อของโรงเรียน แรงจูงใจในการทางานของครู การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขึ้น
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บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย น 2) ปั จ จั ย การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการกาหนดตาแหน่ง การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธารงรักษาและป้องกันทรัพยากร
มนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การวิเคราะห์ ง าน การออกแบบงาน และการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารในความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิ งปริมาณและคุณภาพ จะต้องมีการดาเนินการและประเมิน ผลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพื่อการใช้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5.2.2 องค์ประกอบหลักที่ 2 องค์ประกอบ ด้านดาเนินงาน หมายถึง ผู้บริหารมีการอบรม
และพั ฒ นาในการสรรหาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า มาท างาน ในด้ า นด าเนิ น งานนี้ พ บว่ า
องค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกาหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม
กับตาแหน่งนั้น ๆ ทั้ง นี้ อ าจเป็น เพราะว่า การคัดเลือกเป็นหัวใจที่สาคัญที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
การตัดสินใจของผู้บริหารในการคัดเลือก เพราะต้องใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี ที่พยายามที่จะวัดเอา
ลักษณะต่าง ๆ ของตัวบุคคลที่เป็นข้อมูลสาคัญของผู้ สมัครงานออกมาประกอบการตัดสินใจในการ
คัดเลือก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบอร์นาร์ดินและรัสเซลล์ (Bernardin and Russell, 2013, p.
251) ได้ ก ล่ า วว่ า การคั ด เลื อ กเป็ น กระบวนการรวบรวมและประเมิ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู้ ส มั ค ร ซึ่ ง
กระบวนการเหล่านี้จะครอบคลุมถึงเรื่องการตัดสินใจในการบรรจุบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งว่างขององค์การ
การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งการสงวนตาแหน่งงานไว้เพื่อสนองต่อนโยบายการลดขนาด
องค์ ก าร สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 230) ได้ ก ล่ า วว่ า การ
คัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการที่องค์การตัดสินใจว่าใครจะได้รับอนุญาตหรือจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสู่องค์การ สาหรับกระบวนการคัดเลือกโดยมาตรฐานทั่วไปมี 5 แบบ ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อถือ 2)
ความถูกต้อง 3) ความ สามารถ 4) ความเป็นประโยชน์ และ 5) การปฏิบัติต ามกฎหมาย และ
สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ กิ ตติ มิ ล าเอี ยง (2559, หน้ า 141) ได้ ก ล่ า วว่ า การคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากร โดยวิธีการสอบแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ตามต้องการได้ใช้ความสามารถของตนเข้าสอบแข่งขันกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ หลังจากนั้นทา
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คล ตรวจสอบ ตั ด สิ น ใจ รั บ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัลลุยและ
ซานี่ (Allui & Sahni, 2016) ได้ ศึ ก ษาการวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ใน
สถาบันอุดมศึกษา : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศซาอุดีอาระเบีย ” พบว่า ระบบสรรหาและ
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คัดเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรใช้การคัดเลือกบุคลากรด้วยการทดสอบ การสัมภาษณ์และ
การสาธิ ต โดยจั ด การคั ด เลื อกให้อ ยู่ ใ นรูป แบบเป็ นทางการ และร้ อ ยละ 70% ต้ อ งการรั บ สมัคร
พนักงานจากกลุ่มที่มีอยู่แล้วและพนักงานที่ ต้องการสมั ครในตาแหน่ง ที่ สูง ขึ้น และสอดคล้อ งกั บ
งานวิจัยของ พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” พบว่า กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คานึงถึงปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้จานวนบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทและนโยบายขององค์กรมากที่สุด
กระบวนการสรรหาเปิดโอกาสให้ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลทั่วไปจากภายนอกหน่วยงานเข้าสู่
กระบวนการสรรหา แบ่งวิธีการสรรหาตามความต้องการขององค์กรแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แ ละ
วิธีการที่กาหนด จากเหตุผลข้างต้น องค์ประกอบด้านดาเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การสรรหา การ
คัดเลือก และการอบรมและพัฒนา จึ งเป็ นองค์ ประกอบหนึ่ งที่ มี ความส าคั ญต่ อ รูป แบบการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ ข องโรงเรี ย นพระปริยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา ดั ง นั้ น ผู ้บ ริห ารจะต้อ งมีก าร
ดาเนินการในการคัดเลือก รวบรวม และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกลั่นกรองผู้สมัคร
อย่างเป็นขั้นตอน มีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ ดี
ที่สุด โดยมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาดาเนินการพิจารณาตัดสินใจเลือกบุคคลให้มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ และมีความสามารถเหมาะสมที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากรก็
เพื่อที่จะกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ให้เข้ามาทางานกับ
องค์การได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.2.3 องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ 3 องค์ ป ระกอบด้ านสวั ส ดิ การ หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารจั ด ให้ มี
กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลค่าตอบแทนและมีแรงงานสัมพนธ์ ในด้านสวัสดิการนี้ พบว่า
องค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักมากที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวั ล
และผลประโยชน์ค่าตอบแทนและจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการส่ง เสริมขวัญ กาลัง ใจของผู้ปฏิบัติง าน เพื่อ เสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และจูงใจ
ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, pp.
379) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าเป็นตัวเงิน รวมทั้งรางวัลที่มิใช่ตัวเงิน ที่นายจ้างจ่าย
ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทางาน เป็นการแลกเปลี่ยนกับความรู้ ความชานาญ ความ
รับผิดชอบ การใช้กาลังกาย และการใช้กาลังสมองของพนักงานที่ได้มอบให้แก่องค์การสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สกล บุญสิน (2560, หน้า 262) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็น รางวัลและผลประโยชน์
ทั้งหมดทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงินที่องค์การจ่ายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการตอบแทนการทางานของ
พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรมง
คล นิ่มจิตต์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความได้เปรียบ
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ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” พบว่า
องค์ประกอบหลักประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ เครือข่าย ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม องค์ประกอบย่อยจะเป็น การให้ค่าตอบแทนและรางวัล การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การประเมินผล การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ รวมถึง เป้าหมายต่าง ๆ ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ จากเหตุ ผลข้ างต้ น
องค์ ประกอบด้ านสวั สดิ การ ซึ่ งประกอบไปด้ วย รางวั ล ค่ า ตอบแทนและแรงงานสั ม พนธ์ จึ งเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ในด้านนี้จะต้องจัดส่วนผสมของค่าตอบแทนให้ เหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ และไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใน
ด้านค่าใช้จ่ายที่มากเกินควรแก่องค์กร และบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ที่ผู้บริหาร
ตอบแทนให้กับบุคลากรในการทางาน ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม และตรวจสอบได้
5.2.4 องค์ประกอบหลักที่ 4 องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง มีการวางแผนและ
กาหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากร มีการสรุปผลและนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบ
แทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการบริหารผลการปฏิบัติง านโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความสมดุลที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไป สอดคล้องกับ
แนวคิดของเมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2008, p. 326) กล่าวว่า การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานควรมาจากสิ่งที่องค์การต้องการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พนักงานแต่ละ
คนมีส่วนร่วมในการทาเพื่อวั ตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นผ่านงานของตน ในแง่ผลรวมของการแสดง
ทั้งหมดในงานทั้งหมดในองค์การควรเท่ากับแผนกลยุทธ์สาหรับองค์การ สอดคล้องกับแนวคิด ของ
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 324) ได้กล่าวว่า การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นความสาคัญ
ที่ ผู้ บ ริ ห ารมั่ น ใจได้ ว่ ากิ จ กรรมและผลงานของพนักงานสอดคล้ องกั บเป้ า หมายขององค์ ก ร และ
สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ ชู ศั ก ดิ์ เจนประโคน (2552, หน้ า 1) ได้ ก ล่ า วว่ า การบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานถือเป็นหัวใจสาคัญในการจูงใจ การรักษาและการพัฒนาพนักงาน เพราะจะทาให้พนักงาน
ในแต่ละคนได้เรียนรู้ว่า ยิ่งตนมีผลการปฏิบัติงานดีเท่าไร การเติบโตและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานก็จะมากขึ้นเท่านั้น พนักงานในแต่ละคนจึงเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถ
สร้างผลงานที่ตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์การได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยศักดิพันธ์ ตันวิมล
รัตน์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” พบว่า หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาประกอบด้ วย
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลและผลตอบแทน การ

230
สรรหาและการคัดเลือก จากเหตุผลข้างต้น องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน จึงเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสาคัญต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
ดั ง นั้ น กระบวนการด าเนิน การอย่า งเป็ นระบบจะผลั ก ดัน ให้ ผ ลการปฏิบั ติ ง านขององค์ กรบรรลุ
เป้าหมาย ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึง
ระดับบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื่ อง และมี ก ารน าผลการประเมิ นไปใช้ ป ระกอบการพิจ ารณาตอบแทนความดี
ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานหรือองค์กร
5.2.5 ผลการตรวจสอบรู ปแบบการบริหารทรั พยากรมนุ ษย์ ของโรงเรียนพระปริยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา โดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 รูป/คน แสดงความคิด เห็ น
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ าเป็นรูป แบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรียนพระปริยัติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิด ทฤษฎีของการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีการดาเนินงานวางแผนนโยบายใน
การเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน และเมื่อได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่
ในโรงเรียน พร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถในสร้างความสาเร็จให้แก่โรงเรียน
นอกจากนี้จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบงานวิจัยในครั้งนี้ คือ รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านดาเนินงาน 3) ด้านสวัสดิการ
และ 4) ด้านการปฏิบัติงาน เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และความเป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานต่อไป ผลการประเมินและรับรองรูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยรวมในทุกด้านเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 3.51 โดยเรียงคะแนน
จากด้านที่มีค่ามากที่สุด ไปหาน้อ ยสุด ได้แ ก่ 1) ความถูก ต้อ ง 2) ความเหมาะสม 3) ความเป็ น
ประโยชน์ และ 4) ความเป็น ไปได้ ตามลาดับ เป็นอันถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับการประเมินและ
รับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรูปแบบ ดังภาพที่ 5.1
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. ด้านนโยบาย
ประกอบไปด้วย
1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2) การออกแบบงาน
3) การวิเคราะห์งาน

2. ด้านการดาเนินงาน
ประกอบไปด้วย
1) การอบรมและพัฒนา
2) การคัดเลือก
3) การสรรหา

รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัตธรรม
แผนกสามัญศึกษา

4. ด้านสวัสดิการ
ประกอบไปด้วย
1) แรงงานสัมพันธ์
2) ค่าตอบแทน

3. ด้านการปฏิบัติงาน
ประกอบไปด้วย
1) กระบวนการดาเนินงาน
2) ธรรมาภิบาล
3) การสรุปและประเมิน

ภาพที่ 5.1 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ที่เป็นองค์ความรู้ในด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้
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5.3.1.1 ด้านเชิงนโยบาย
1. ด้านนโยบาย ผู้บริหารควรนาและจัดให้มีการทบทวนโครงสร้ างและภาระงานอย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร เพราะการกาหนดโครงสร้างของงาน
และการกาหนดกิจกรรมของงานเฉพาะอย่างให้แก่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม เพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร
2. ด้านดาเนินงาน ผู้บริหารควรนาหรือมี วิธีการในการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลที่เคยร่วมงานมาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นข้อดีในด้านการประหยัด ค่าใช้จ่าย และยังเป็นการให้โอกาส
แก่พนักงานเก่าให้เกิดความก้าวหน้า จึงถือเป็นขวัญและกาลัง ใจในการทางาน และลดเวลาในการ
ปรับตัว เพื่อให้เข้ากับการปฏิบัติงานได้อีกด้วย
3. ด้านสวัสดิการ ผู้บริหารควรนาข้อมูลหรือแหล่ง ข้อมู ลต่ าง ๆ ในการอบรมและพัฒนา
บุคลากร และจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการทางาน เพื่อเพิ่ม
ขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรนาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน โดยมีการกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์การกาหนด
ไว้ เพื่อเพิ่มการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
5.3.1.2 ด้านเชิงปฏิบัติการ
1. ด้านนโยบาย ผู้บริหารควรมีกระบวนการพิจารณาในการกาหนดขอบเขตของงาน วิธีการ
ทางาน อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาทางานตามตาแหน่ง
เพราะกระบวนการกาหนดโครงสร้างและขอบเขตของงานให้แก่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร
2. ด้านการดาเนินงาน ผู้บริหารควรมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ
และมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนโดยมีการกาหนดคุณสมบัติและความสามารถประจาตาแหน่ง
อย่างชัดเจน
3. ด้านสวัสดิการ ผู้บริหารควรมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ เช่น
การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ ให้บริการ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ จะทาให้บุคลากรมีคุณภาพดีขึ้นและเกิด ประโยชน์ ต่อองค์การ
4. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้
เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวบ่งชี้ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มการจัดการศึกษากลุ่มเดียว
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องข้อจากัด สภาพปัญหา และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องจากแต่ละกลุ่มของโรงเรียนมีโครงสร้างการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน ทาให้การตอบสนองความต้องการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในแต่ละ
กลุ่มของโรงเรียนแตกต่างกันด้วย
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ก 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
---------------------------------------ผู้ให้การสัมภาษณ์...................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน .....................................................................................................................................
สถานที่ทางาน ........................................................................................................................................
เคยดารงตาแหน่ง (นักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษ, ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง)
แนวทางการสัมภาษณ์ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม”
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแนวความคิดของท่านมีกระบวนการในการบริหารอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแนวความคิดของท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ความคิดเห็นอื่น ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2. ดร.ชยพร กระต่ายทอง นักวิชาการชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. ดร.สมบัติ เดชดารง
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5. ดร.สุธาสินี แสงมุกดา อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ภาคผนวก ค
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
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ตารางภาคผนวก ค ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามองค์ ประกอบของ
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ข้อที่
1
2

3
4

5

6
7
8
9
10

องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

1. การวิเคราะห์งาน
ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความ
รอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการทางานและ
คุณลักษณะประจาตัวบุคลากรที่เหมาะสมกับแต่ละ
ตาแหน่งงาน ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
บุคลิกภาพ
จัดให้มีการกาหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
จัดให้มีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมาย
หน้าที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีการกาหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์
โดยคานึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียน
2. การออกแบบงาน
ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึงความ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึงความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน
ผู้บริหารจัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงาน
อย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารมีการนาผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระ
งานมาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียน
แยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ

1

2

3

4

ค่า ผลการ
5 IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้
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ข้อที่

องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

11 ผู้บริหารมีมีกระบวนการพิจารณาในการกาหนด
ขอบเขตของงาน วิธีการทางาน อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคน
มาทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น
3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
12 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากร
มนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
13 ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มี
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์สาหรับการดาเนินการ
ในอนาคต
14 ผู้บริหารมีการดาเนินการและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
15 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร
มนุษย์โดยคานึงถึงแผนการปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะยาวของโรงเรียน
16 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร
มนุษย์โดยคานึงถึงการปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบท
ของโรงเรียน
17 ผู้บริหารมีการดาเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
18 ผู้บริหารใช้อานาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ
4. การสรรหา
19 ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานที่ว่างใน
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีความสามารถมาสมัคร
20 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะนาจาก
บุคลากรภายใน
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21 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
22 ผู้บริหารมีการพิจารณาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กรปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่ว่างลง
23 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลที่เคยร่วมงานมาก่อน
24 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลเคยสมัครงานกับทางโรงเรียน
5. การคัดเลือก
25 ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัคร โดยผ่านการกลั่นกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน
26 ผู้บริหารมีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และ
ตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดีที่สุด
27 ผู้บริหารมีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดี
ที่สุดเพื่อให้ สอดคล้องกับตาแหน่งงานและความ
ต้องการของโรงเรียน
28 ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของ
โรงเรียนมีความชัดเจนและโปร่งใส
29 ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียน
ควรพิจารณาจากทักษะที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้นๆ
30 ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมีการ
กาหนดคุณสมบัติและความสามารถประจาตาแหน่ง
อย่างชัดเจน
31 ผู้บริหารมีการกาหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้
เหมาะสมกับตาแหน่งนั้น ๆ
32 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
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6. การอบรมและพัฒนา
ผู้บริหารจัดให้มีการสารวจความต้องการอบรมและ
พัฒนาของบุคลากร
ผู้บริหารจัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมทักษะที่เหมาะสมกับการทางาน
ผู้บริหารจัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
อย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารจัดให้มีการเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง
ผู้บริหารจัดให้มีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง
ผู้บริหารจัดให้มีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากร
ได้พัฒนาตนเอง
ผู้บริหารจัดให้มีการจัดบุคลากรเป็นวิทยากรภายใน
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ผู้บริหารจัดให้มีการจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรม
สันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน
อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม
ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิด
ใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง และ Best Practices จาก
โรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและโรงเรียนอืน่ ๆ ที่
มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร
มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วน
สาคัญที่ทาให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพูนขึ้น
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45 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารมีการรณรงค์ให้ใช้หลักคุณธรรมอย่างกว้างขวาง
46
ในโรงเรียน
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่
47
โดยยึดในความถูกต้อง ดีงาม
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไข
48
ปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย
ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรม
49
คอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารจัดให้มกี ิจกรรมที่ทาให้บุคลากรได้พัฒนา
50
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
51 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
7. ค่าตอบแทน
52 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน
อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม
53 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการ
ทางาน
54 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รางวัลและผลประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ การ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การ
ประกันสังคม ฯ
55 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รางวัลและผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ โปร่งใส และตรวจสอบได้
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56 ผู้บริหารจัดบริเวณโรงเรียนให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
57 ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ
58 ผู้บริหารจัดให้มีการกาหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม
59 ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มี
ความปลอดภัย
60 ผู้บริหารมีการมอบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร
8. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
61 ผู้บริหารการวางแผนและกาหนดเป้าหมายให้แก่
บุคลากรโดยให้เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของโรงเรียน
62 ผู้บริหารการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยให้เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของโรงเรียน
63 ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดย
ให้เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน
64 ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
65 ผู้บริหารมีการดาเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกล
ยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ โดยกาหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน
66 ผู้บริหารมีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบของ
ผู้บริหารเพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งบุคคล
ทีม และองค์การ
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66 ผู้บริหารมีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบของ
ผู้บริหารเพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งบุคคล
ทีม และองค์การ
67 ผู้บริหารมีการติดตามผลในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
68 ผู้บริหารมีการนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
69 ผู้บริหารมีมาตรการในการแก้ไขข้อพิพาทให้เป็นธรรม
ที่สุด
70 ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับและมี
ประสิทธิภาพ
71 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนทางาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน
72 ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้อง
73 ผู้บริหารจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครอง
นักเรียน ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
สภาพการณ์และปัญหาของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่าง
โปร่งใส ไม่ปิดบัง
74 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาสาคัญร่วมกันจากบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
75 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย
76 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรตัดสินใจหรือคัดสรรวิธี
แก้ปัญหาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานเชิง
ประจักษ์

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ

1

2

3

4

ค่า ผลการ
5 IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 0 +1 +1 0.8

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 0 +1 +1 0.8

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

265
ข้อที่

องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

77 เมื่อมีข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน ผู้บริหารมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อที่จะวางแนวทางดาเนินการ
อย่างเหมาะสม
9. แรงงานสัมพันธ์
78 ผู้บริหารมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด
บรรยากาศองค์การที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับ
บุคลากรภายในโรงเรียน
79 จัดให้มกี ารดาเนินการและมีการป้องกันและระงับข้อ
พิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่า
ได้รับความเป็นธรรม
80 ผู้บริหารมีความมั่นคงในการทางาน พร้อมทั้งมี
มาตรการต่าง ๆ ในการบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ความต้องการ
81 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดงาน
ของโรงเรียนต่าง ๆ
82 ผู้บริหารมีมาตรการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการ
เจรจาต่อรองเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ปรับความ
ต้องการเข้าหากัน
83 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
84 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้าใจแก่
ผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ เช่น การร่วมอวยพรหรือ
แสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ
85 ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
86 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดย
คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ

1

2

3

4

ค่า ผลการ
5 IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 0 +1 +1 0.8

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1

ใช้ได้
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ข้อที่

องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ

1

2

3

4

ค่า ผลการ
5 IOC พิจารณา

87 ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
+1 +1 0 +1 +1 0.8
ใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม
88 ผู้บริหารจัดให้ความสาคัญกับความใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม
+1 +1 +1 +1 +1 1
ของบุคลากร
89 บุคลากรมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหารของโรงเรียน +1 +1 0 0 0 0.4

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้

ภาคผนวก ง
ง 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการ Try out จานวน 10 โรงเรียน
ง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม
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ง 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการ Try out จานวน 10 โรงเรียน มี ดังนี้
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมกุศลสมาครวิทยาลัย
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ้าสิงโตทอง
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมผ่องพลอยวิริยาราม
6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง
7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง
8. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมกุฏ
10. โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา
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270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

ง 2 การคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการวิจัย รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
N of Case = 40
N of Items = 88
Alpha = .97
No
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26

Scale Mean
if Item Deleted
350.95
351.00
351.00
350.93
351.05
350.93
350.95
351.25
351.18
351.13
351.25
351.18
351.15
351.15
351.23
351.13
351.30
351.05
351.60
351.20
351.65
351.28
351.48
351.18
351.33
351.23

Scale Variance if
Item Deleted
1371.69
1381.43
1385.89
1367.04
1360.40
1369.66
1366.25
1370.96
1371.84
1373.90
1366.34
1379.02
1363.10
1373.87
1370.48
1366.69
1367.85
1365.84
1376.65
1377.75
1369.41
1368.71
1361.23
1371.27
1363.35
1360.74

Corrected Item
Total Correlation
.55
.32
.24
.56
.60
.51
.55
.44
.44
.46
.56
.36
.60
.44
.49
.63
.53
.56
.28
.31
.38
.50
.44
.39
.60
.62

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97

280

การคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (ต่อ)
No
A 27
A 28
A 29
A 30
A 31
A 32
A 33
A 34
A 35
A 36
A 37
A 38
A 39
A 40
A 41
A 42
A 43
A 44
A 45
A 46
A 47
A 48
A 49
A 50
A 51
A 52
A 53
A 54
A 55
A 56
A 57

Scale Mean
if Item Deleted
351.03
351.00
351.08
351.18
351.23
351.30
351.35
351.25
351.08
351.33
351.53
351.33
351.33
351.83
351.28
351.43
351.35
351.30
351.23
351.95
350.98
351.00
351.43
351.50
351.45
351.53
351.20
351.25
351.18
351.38
351.23

Scale Variance if
Item Deleted
1366.12
1366.92
1369.96
1364.40
1363.51
1364.57
1361.92
1374.03
1372.73
1362.22
1360.41
1373.19
1351.55
1369.43
1366.51
1354.45
1355.31
1354.88
1355.87
1351.12
1368.02
1363.02
1368.14
1363.74
1356.56
1360.10
1378.26
1361.57
1374.04
1355.26
1358.23

Corrected Item
Total Correlation
.62
.52
.56
.66
.63
.51
.52
.43
.46
.54
.56
.50
.73
.31
.51
.72
.68
.68
.65
.71
.56
.67
.40
.47
.56
.54
.37
.56
.45
.62
.56

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
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การคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (ต่อ)
No
A 58
A 59
A 60
A 61
A 62
A 63
A 64
A 65
A 66
A 67
A 68
A 69
A 70
A 71
A 72
A 73
A 74
A 75
A 76
A 77
A 78
A 79
A 80
A 81
A 82
A 83
A 84
A 85
A 86
A 87
A 88

Scale Mean
if Item Deleted
351.25
351.45
351.40
351.35
351.18
351.15
351.15
351.23
351.15
351.23
351.28
351.15
351.00
351.15
351.13
351.38
351.20
351.18
351.33
351.23
351.20
351.15
351.20
351.20
351.15
351.18
351.00
351.05
351.00
351.03
350.95

Scale Variance if
Item Deleted
1360.70
1356.81
1355.73
1352.43
1370.55
1362.79
1359.82
1355.20
1363.66
1359.20
1357.33
1355.82
1350.76
1359.15
1355.24
1357.67
1358.31
1363.84
1356.63
1361.25
1352.16
1363.82
1357.90
1360.83
1361.31
1352.96
1357.38
1361.74
1360.66
1359.35
1368.89

Corrected Item
Total Correlation
.67
.61
.60
.67
.56
.68
.66
.69
.66
.72
.68
.67
.76
.71
.73
.56
.68
.67
.74
.73
.76
.65
.73
.71
.67
.73
.75
.64
.61
.68
.57

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97

ภาคผนวก จ
จ 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรอง
จ 2 แบบประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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จ 1 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรองงานวิจัย
1. ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. รศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. พระมหาทองเชิด กตปุญฺโ , ผศ.ดร. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร รก.
4. พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5. พระเทพมหาเจติยาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
6. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1
7. พระราชวัชราภรณ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3
8. พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4
9. พระครูสุนทรพิมลศีล, ดร.
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
10. องสรภาณอนัมพจน์, ดร.
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14
11. ดร.งามพิศ ลวากร
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
12. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
13. ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
14. ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
15. ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
16. ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
17. ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรอง
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291

292
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จ 2 แบบประเมินและรับรอง
เรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
สาหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ – นามสกุล (ผู้ประเมิน).....................................................................................................................
ตาแหน่ง...............................................................หน่วยงาน...................................................................
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น โดยมีประเด็นในการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ คือ 1) ต้องเป็น
รูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 2) มีวัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการใช้ 4) มีที่มา
จากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน 5) มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สมบูรณ์และชัดเจน
1.2 ความเหมาะสม (Propriety) เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมาย
และศีลธรรมจรรยา คือ 1) คานึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม
1.3 ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิ บัติ
จริง คือ 1) สามารถนารูปแบบไปปฏิบัติไ ด้จริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติไ ด้ 3) ปลอดจาก
ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และ 4) มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติได้
1.4 ความเป็นประโยชน์ (Utility) เป็นการประเมินอรรถประโยชน์ คือ 1) การตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 2) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (กรณีเป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการบริห าร) 3) ให้สารสนเทศที่เ ป็นประโยชน์ สาหรับ ผู้ ปฏิบั ติ 4) จะเกิดผลดี ต่ อ
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน
2. แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง
การประเมินมากที่สุด 4 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง การประเมินในระดับปาน
กลาง 2 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับน้อย และ 1 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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3. โปรดพิจารณารายการประเมิน แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมินของท่าน
รายการประเมิน
ประเด็นที่ 1 : ด้านความถูกต้อง (Accuracy)
1. เป็นรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง
2. เป็นรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
3. เป็นรูปแบบที่มีขั้นตอนการใช้ชัดเจน
4. เป็นรูปแบบมีที่มาจากแหล่งข้อมูลในการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน
5. เป็นรูปแบบที่มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย
6. เป็นรูปแบบที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่สมบูรณ์และชัดเจน
ประเด็นที่ 2 : ด้านความเหมาะสม (Propriety)
7. เป็นรูปแบบที่คานึงถึงกฎหมาย
8. เป็นรูปแบบที่คานึงถึงการรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง
9. เป็นรูปแบบที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
หรือทุกกลุ่ม
ประเด็นที่ 3 : ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)
10. เป็นรูปแบบที่สามารถนารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง
11. เป็นรูปแบบที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้
12. เป็นรูปแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
13. รูปแบบที่มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติ
ประเด็นที่ 4 : ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility)
14. เป็นรูปแบบที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ
15. เป็นรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
16. เป็นรูปแบบที่ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติ
17. เป็นรูปแบบที่จะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน

5

ระดับการประเมิน
4 3 2

1
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
ขอเจริญพร
พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา)
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
-----------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สาหรับผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการ และครูผู้สอน
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง ขอความกรุณา
จากท่านได้โปรดตอบคาถามตามความเป็นจริงที่ปรากฎในโรงเรียนของท่านว่ าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารอยู่ในระดับใด
2. แบบสอบถามตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยฉบับนี้ที่มีอยู่ 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรี ยน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบประเมินตรวจสอบเครื่ องมือในการวิ จั ย ให้
ครบถ้วน และตรงกับการปฏิบัติจริงที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของแบบสอบถามเครื่องมือใน
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึ กษา
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สาหรับการนาไปพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริ หาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อตาแหน่งหน้าที่
และหน่วยงานของท่านแต่ประการใด หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
เจริญพร
พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา)
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
089-5506940

306
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน

หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

1. เพศ
ชาย

หญิง

ไม่เกิน 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 ปี ขึ้นไป

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการ

2. อายุ

3. วุฒิการศึกษา

4. สถานภาพ
ครูผู้สอน
5. ประสบการณ์ในการทางาน
ไม่เกิน 10 ปี

11 – 20 ปี

21 – 30 ปี

31 ปี ขึ้นไป
.......................................

307
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
หมายเลข 5, 4, 3, 2, และ 1 ที่ท่านเห็น
ว่าใกล้เคียงหรือตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

1
2

3
4
5

6
7
8

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย Policy
องค์ประกอบย่อย 1. การวิเคราะห์งาน Analysis work
ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการทางานและคุณลักษณะ
ประจาตัวบุคลากรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงาน ได้แก่
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ
จัดให้มีการกาหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
จัดให้มีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมายหน้าที่อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีการกาหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์โดยคานึงถึง
กฎระเบียบของโรงเรียน
องค์ประกอบย่อยที่ 2. การออกแบบงาน Design work
ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึงความสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานที่คานึงถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของโรงเรียน
จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่าเสมอ

น้อย

น้อยที่สุด

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ปานกลาง

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มาก

ข้อที่

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

5

4

3

2

1
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9
10

11

12
13
14
15
16
17

18
19

น้อย

น้อยที่สุด

ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ปานกลาง

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มาก

ข้อที่

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

5

4

3

2

1

ผู้บริหารมีการนาผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระงานมา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาในการกาหนดขอบเขตของงาน
วิธีการทางาน อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความ
เหมาะสมต่อการจัดหาคนมาทางานตามตาแหน่งเหล่านั้น
ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยกออกไป
ตามลักษณะเฉพาะของงาน
องค์ประกอบย่อยที่ 3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Human Planning
ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อม
ด้านทรัพยากรมนุษย์สาหรับการดาเนินการในอนาคต
ผู้บริหารมีการดาเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
คานึงถึงแผนการปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
คานึงถึงการปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบทของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการดาเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผู้บริหารใช้อานาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านดาเนินงาน Operations
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การสรรหา Recruitment
มีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะนาจากบุคลากรภายใน
ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลจาก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
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20 ผู้บริหารมีการพิจารณาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร
ปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ว่างลง
21 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลที่เคย
ร่วมงานมาก่อน
22 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลที่เคย
สมัครงานกับทางโรงเรียน
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การคัดเลือก Selection
23 ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดย
ผ่านการกลั่นกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน
24 ผู้บริหารมีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับ
บุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดีที่สุด
25 ผู้บริหารมีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครที่ดีที่สุดเพื่อให้
สอดคล้องกับตาแหน่งงานและความต้องการของโรงเรียน
26 ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนมีความ
ชัดเจนและโปร่งใส
27 ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควร
พิจารณาจากทักษะที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้น ๆ
28 ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมีการกาหนด
คุณสมบัติและความสามารถประจาตาแหน่งอย่างชัดเจน
29 ผู้บริหารมีการกาหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่งนั้น ๆ
30 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การอบรมและพัฒนา Training
31 จัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะที่
เหมาะสมกับการทางาน
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น้อยที่สุด
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32 จัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่าเสมอ
33 จัดให้มีการเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
34 จัดให้มีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
35 จัดให้มีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
36 จัดให้มกี ารจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
37 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเป็นระบบและ
มีจริยธรรม
38 ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ
ระดับเทียบเคียง และ Best Practices จากโรงเรียนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันและโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง
39 มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร
40 มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสาคัญที่ทา
ให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพูนขึ้น
41 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
42 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
43 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดใน
ความถูกต้อง ดีงาม
44 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย
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45

46
47

48
49
50
51

52
53
54
55

องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน Compensation
ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากโรงเรียนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน อย่างเป็นระบบ
และมีจริยธรรม
ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการทางาน
ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ
ผู้บริหารจัดบริเวณโรงเรียนให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารจัดให้มีการกาหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและเหมาะสม
ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มีความ
ปลอดภัย
องค์ประกอบย่อยที่ 2 แรงงานสัมพันธ์ Labor relations
ผู้บริหารมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศ
องค์การที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับบุคลากรภายในโรงเรียน
ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับ
ต่าง ๆ เช่น การร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ
ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
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ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ปานกลาง

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มาก

ข้อที่

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

5

4

3

2

1

56 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
57 จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance
องค์ประกอบย่อยที่ 1 กระบวนการดาเนินงาน Operation work
ผู้บริหารการวางแผนและกาหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากรโดยให้
เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
ผู้บริหารการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้
เชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการดาเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ โดยกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ผู้บริหารมีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหาร
เพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งบุคคล ทีม และองค์การ
ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับและมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนทางาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมี
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน
ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้อง
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจ
แก้ปัญหาสาคัญร่วมกันจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย
เมื่อมีข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน ผู้บริหารมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อที่จะวางแนวทางดาเนินการอย่างเหมาะสม
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69
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องค์ประกอบย่อยที่ 2 ธรรมมาภิบาล Good governance
ผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความ
เป็นธรรม โปร่งใสในการดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น
ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการบริหารงานและ
เปิดให้โอกาสพนักงานในการร้องทุกข์และปรับปรุงตนเอง
ผู้บริหารยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามและมีการรณรงค์
ให้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน
ผู้บริหารจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน
ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหา
ของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การสรุปผลและประเมินผล Summary and evaluation

72 ผู้บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เชื่อมโยง
กับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน
73 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
74 ผู้บริหารมีการสรุปผลและนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์งาน ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2. การออกแบบงาน ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4. การสรรหา ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
5. การคัดเลือก ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6. การอบรมและพัฒนา ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
7. ค่าตอบแทน ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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8. แรงงานสัมพันธ์ ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
9. กระบวนการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
10. ธรรมมาภิบาล ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
11. การสรุปผลและประเมินผล ข้อเสนอแนะ ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ขออนุโมทนาในการตอบแบบสอบถาม
พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา)

ภาคผนวก ช
กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สังกัดมหาเถรสมาคม สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 199 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อโรงเรียน
กลุ่มที่ 1
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมกุฎ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา มจร. พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเตรียมพุทธศาสตร์ ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเสนหา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กลุ่มที่ 2
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ตาบลช้างกลาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพระปริยัติธรรมไตรวิทยาราม ตาบลถาใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอาเภอทุ่งใหญ่ ตาบลปริก อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแสงธรรมพิทยาคม ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด ตาบลกระแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร ตาบลนาสาร อาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธรังษีพิทยาลัย ตาบลท่ามะพลา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิทธิธรรม ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม ตาบลปากนา อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทา ตาบลหาดส้มแป้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแสงทองวิทยา ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธวิทยา ตาบลจะทิงพระ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา ตาบลเชิงแส อาเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมจักรวิทยา ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเมือง ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
กลุ่มที่ 3
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม ตาบลท่ามะกา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง ตาบลหนองกุ่ม อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเกาะปริยัติวิทยา ตาบลบางพลับ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลานารายณ์ ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา ตาบลห้วยชัน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดา ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพิพิธสุตคุณานุสรณ์ ตาบลทับยา อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถาสิงโตทอง ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ตาบลอุทัยใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุทานอุทิศธรรมวิทยา ตาบลหนองสรวง อาเภอหนอฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมิการามวรวิหาร ตาบลประจวบคิรีขันธ์ อาเภอเมือง ประจวบคิรีขันธ์
กลุ่มที่ 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมงคลนิมิตร ตาบลบ้านแก่ง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมราชธานีวิทยาลัย ตาบลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเหมืองนาวิทยา ตาบลกลางดง อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองโว้งวิทยา ตาบลเมืองบางยม อาเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีนภเขตวิทยา ตาบลตากฟ้า อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดส้มเสียว ตาบลท่างิว อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต ตาบลหนองมะเกลือ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อเพชรวิทยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจันทร์วิทยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมัธยมวัดนาควัชรโสภณ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มที่ 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแม่แตงวิทยา ตาบลขีเหล็ก อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสะเมิงวิทยา ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวิเวกวนาราม ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง ตาบลหนองบัว อาเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเชตุพนศึกษา ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฉิมพลีวิทยา ตาบลมืดกา อาเภอดอยเต๋า จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสันป่าตองศึกษา ตาบลยูห่วง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอภัยอริยศึกษา ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโขลงขาววิทยา ตาบลสองแคว อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง ตาบลลี อาเภอลี จังหวัดลาพูน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้านโฮ่งหลวง ตาบลบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง ตาบลศรีเตีย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมจักรสังวร ตาบลมะกอก อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
กลุ่มที่ 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านหม้อศึกษา ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่สุกศึกษา ตาบลแม่สุก อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่ทะปริยัติศึกษา ตาบลแม่ถอด อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ตาบลเม็งราย อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเวียงแก่นวิทยา ตาบลห่ายงาว อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดงชัยพิทยา ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าตาลใต้ ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอามาตย์วิทยา ตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธศาสตร์ศึกษา ตาบลป่าแดด อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันหนองบัววิทยา ตาบลแม่เจดีย์ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวิเชตร์มณี ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปัวดอย ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรังวิทยา ตาบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมห้วยข้าวก่าวิทยา ตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดม่วงชุมวิทยา ตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวังฟ่อนวิทยา ตาบลหัวเมือง อาเภอสอง จังหวัดแพร่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธโกศัยวิทยา ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปริยัติธรรมานุสรณ์ ตาบลบ้านฟ้า อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาไคร้นันทชัยศึกษา ตาบลยม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ตาบลดู่พงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุแช่แห้ง ตาบลม่วงตึด อาเภอภูเวียง จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน ตาบลกลางเวียง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา ตาบลนาน้อย อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
กลุ่มที่ 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพิศาลรัญญาวาส ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุวรรณารามวิทยา ตาบลสุวรรณคูหา อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสระแก้ววิทยา ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันติวนารามวิทยา ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา ตาบลภูกระดึง อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ ตาบลหนองหิน อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีภูเรือ ตาบลหนองบัว อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีวิชัยวนาราม ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ ตาบลบ้านเรือ อาเภอภูวียง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุกุดกว้าง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตาลเรียงวิทยา ตาบลภูพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจันทรประสิทธิ์ ตาบลในเมือง อาเภอบ้านไฝ่ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา ตาบลโนนสะอาด อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมญาณสังวร ตาบลวังชัย อาเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชาพัฒนาราม ตาบลบ้านผาง อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่านาพอง ตาบลนาพอง อาเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มที่ 8
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี ตาบลหนองหาน อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมประสาทคณานุกิจวิทยา ตาบลบ้านเพีย อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคเขตตาราม ตาบลนางัว อาเภอนาโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนปริยัติธรรมห้วยทรายวิทยา ตาบลนายูง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างสามัคคี ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีนคราราม ตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิรินทราวาส ตาบลโนนสะอาด อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอนโพธิ์ธรรมสถาน ตาบลโพนสา อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดช้างเผือก ตาบลพานพร้าว อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอัมพวัน ตาบลท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุบังพวน ตาบลพราตุพังพวน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม ตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิสมภาร ตาบลค่ายมกหวาน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีโสภณธรรมทาน ตาบลบึงกาฬ อาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุศรีมงคล ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งแสงอรุณ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์คา ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่ง ตาบลอากาศอานวย อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
กลุ่มที่ 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรม มจร.ทุ่งศรีเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองเป็ด ตาบลนาค่าย อาเภอตาลลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา ตาบลยางโยภาพ อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา ตาบลนิคมลาโดนน้อย อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัฒน์วิทยา ตาบลกุดลาด อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสาราญนิเวศ ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา ตาบลปัจฉิมวัน อาเภอพระเหลา จังหวัดอานาจเจริญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอานาจเจริญ ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมไชยวารวิทยาเสริม ตาบลหนองบัว อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดยโสธร
กลุ่มที่ 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา ตาบลราษฎร์เจริญ อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมยางสีสุราช ตาบลยางสีสุราช อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมชัยมงคลวิทยา ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุณฑริกาวาส ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิมนาโก ตาบลนาโก อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยวารวิทยาเสริม ตาบลหนองบัว อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จปริยัติ ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา ตาบลเรณู อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสว่าง ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ ตาบลหนองบัว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มที่ 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสัทธรรมวิทยา ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอนหวายพิทยาคม ตาบลโตนด อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิสุทธิพรตพิทยาคม ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีปริยัติคุณศึกษา ตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าหนองดินดาวิทยาลัย ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิง) ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีวิทยา ตาบลโดด อาเภอโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมปรางกู่วิทยา ตาบลกู่ อาเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ ตาบลหนองหญ้า อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าดารงพุทธธรรม ตาบลหนองหญ้า อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัตโกศลวิทยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา ตาบลสองห้อง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าสว่างวิทยา ตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระมะค่าวิทยา ตาบลห้วยหิน อาเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
ชื่อโรงเรียน
171 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระมะค่าวิทยา ตาบลห้วยหิน อาเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์
172 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระมะค่าวิทยา ตาบลห้วยหิน อาเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มที่ 12
173 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจันตเขตวิทยา ตาบลตาพะยา อาเภอตาพะยา จังหวัดสระแก้ว
174 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิจิตรธรรมวิทยา ตาบลบางนาก อาเภอบางนาเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา
175 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอุดมธานี ตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
176 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ่างแก้ว ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
177 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
178 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
กลุ่มที่ 13
179 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ทัตราชวิทยาลัย ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
180 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมังกรกมลาวาสวิทยาลัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่ 14
181 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาปัญญา ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
182 โรงเรียนพระปริยัติธรรมกุศลสมาคมรวิทยาลัย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
183 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุนทรประดิษฐ์วิทยาคม ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ภาคผนวก ซ
ซ 1 : ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสังเคราะห์
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ซ 2 : ประมวลภาพผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมินและรับรอง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
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ซ 1 : ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบ
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สัมภาษณ์ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม

สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม

327

สัมภาษณ์ พระราชวรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
กรรมการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ

สัมภาษณ์ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพฐ.

328

สัมภาษณ์ นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

329
ซ 2 : ประมวลภาพผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมินและรับรองรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สัมภาษณ์ พระมหาทองเชิด กตปุญฺโ , ผศ.ดร.
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

330

สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1

331

สัมภาษณ์ พระราชวัชราภรณ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3

สัมภาษณ์ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

332

สัมภาษณ์ พระครูสุนทรพิมลศีล, ดร.
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

สัมภาษณ์ องสรภาณอนัมพจน์, ดร.
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14

333

สัมภาษณ์ ศาตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยศิลปากร

334

สัมภาษณ์ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

สัมภาษณ์ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

335

สัมภาษณ์ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

สัมภาษณ์ ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

336

สัมภาษณ์ ดร.งามพิศ ลวากร
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

สัมภาษณ์ ดร.นิกูล ประทีปพิชัย
รักษาราชการแทนผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

337

สัมภาษณ์ ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

338

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ภูมิลาเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2557

:
:
:
:

พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา)
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2509
จังหวัดนครปฐม
วัดนครชื่นชุ่ม 104 หมู่ที่ 7 ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73220

: นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) สานักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
: พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
: ประโยค 1-2 สานักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

หน้าที่การงานปัจจุบัน
พ.ศ. 2539
: ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครชื่นชุ่ม
พ.ศ. 2555
: เป็นพระกรรมวาจาจารย์

