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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3) เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 199 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยโรงเรียน และครู 
จ านวน 732 รูป/คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบประเมินและ
รับรอง โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ได้ร่างองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบหลัก
11 องค์ประกอบย่อย 89 ตัวแปร  
 2) รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
(CMIN/DF) ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีความความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีค่า
น้ าหนักขององค์ประกอบหลัก มีค่าระหว่าง 0.86-1.01 องค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.74-0.97 
และตัวแปรมีค่าระหว่าง 0.60-0.84  
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 3) ผลประเมินและรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน พบว่า ใน
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.41 (X̅ = 4.41) อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองท่ีก าหนด 
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ABSTRACT 
 
Dissertation Topic : The Human Resource Management Model of the  
  Administrarors in the Phrapariyattidhamma Schools,  
  General Education Section 
Student’s Name : Phrakrusungkharakanek  Suchato (Songka) 
Degree Sought : Doctor of Education 
Program : Educational Administration 
Anno Domini  :  2019 
Advisor : Asst.Porf. Dr.Damrong  Benjakeeree  
 
 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 
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 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 
บทน ำ 

 
 ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ “ความรู”้ เป็นส่ิงส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคคลในด้านต่าง  ๆเพื่อการด ารงชีพ
ให้มีคุณภาพมาก ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญในการท าให้บุคคล เกิดการรับรู้ และพัฒนาในส่ิงต่าง ๆ 
เช่น ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ อาชีพ เป็นต้น ท าให้บทบาททางการศึกษาต้ังแต่สมัยโบราณ 
“สยาม” ประเทศ ขึ้นอยู่กับพระภิกษุสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ท่ีท าหน้าเป็นครูและเป็น
ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่ผู้มอบตัวเป็นศิษย์ วัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานศึกษาและยังเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในยุคต่าง ๆ ก็มีความแตกต่างกันออกไป มี
การเปล่ียนแปลงระบบการเรียนการสอนมาโดยตลอด เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
ซึ่งการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีเน้นการสร้างระบบการศึกษาให้เป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานจากทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ เป็นระบบการศึกษาอีก
ทางเลือกหนึ่งซึ่งสังคมไทยยอมรับในคุณภาพมาตรฐานว่าสามารถผลิตผู้เรียนท่ีเป็นเด็กและเยาวชนซึ่ง
ขาดโอกาสให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้ท้ังทางโลกและ
ทางธรรม ด้วยมาตรฐานในการจัดการศึกษาท่ีมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยี และหลักสูตรท่ี
มีหลักมาตรฐาน รวมท้ังการมีขีดความสามารถของสถานศึกษาในการร่วมกันสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน (กองพุทธศาสนศึกษา, 2557, หน้า 
58) ในการนี้เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ท่ีต้ังไว้ จ าต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ มีพลังความ
ร่วมมือและเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่า ท้ังนี้จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปัน มีการบูรณาการและมีการใช้ความรู้ท้ังในระดับของส่วนบุคคลและในกลุ่มผู้ร่วมงาน เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ท่ีจะมีส่วน
สนับสนุนกระบวนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีความส าเร็จขององค์การท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต (กีรติ กมลประเทืองกร, 2558, หน้า 1-2) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.2558–2562) ท่ีว่า“การพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพยั่งยืน” (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2558, หน้า 1) 
 

 



2 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และ
งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาประกอบในการเขียนวิจัยส าหรับบทแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1.1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย 
 “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปล่ียนแปลงของโลก การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมก็จ าเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปล่ียนแปลงของโลกบ้างจึงเห็นสมควรท่ีจะมีหลักสูตรใน
การเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มข้ึนอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ังนี้
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป”  
 พระปรารภของสมเด็จของพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ
นายก (จวน อุฏฐฺายีมหาเถระ) ท่ีทรงเห็นว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็น
การศึกษาท่ีรัฐก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นเมื่อวันท่ี 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา พ.ศ.2535 เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนของกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 1) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในหมวดท่ี 2 มาตรา 12 บัญญัติว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ มีสิทธิในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง” และมาตรา 18 (2) บัญญัติว่า “โรงเรียนได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น” (ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, 
หน้า 9,10) ดังนั้น จึงถือได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
แห่งหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบควบคุมการด าเนินงานท่ีชัดเจน ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.
2546 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักรและฝ่าย
บ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักร ก็จะได้ศาสนาทายาทท่ีดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ด ารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ 
สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ลาสิขาไป
แล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าแก่
ตนเองและบ้านเมืองได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งต่อมาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
กฎกระทรวงดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้วัดท่ีจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์เป็นส าคัญ มหาเถรสมาคม จึงได้ออก
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 โดยมี สมเด็จ
พระวันรัต เป็นประธานกรรมการ ให้มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาก าหนด (กองพุทธศาสนศึกษา, 2557, หน้า 2) 
 ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และ
ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีวิชาเฉพาะท่ีก าหนดให้นักเรียนคือพระภิกษุ สามเณร ต้อง
เรียนตามนโยบายของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม คือ วิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนา ใน
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ครอบคลุม
ท้ังประเทศ มีห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 409 โรงเรียน 
มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอน
และการนิเทศในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ มีจ านวน 4,793 รูป/คน (กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560, หน้า 1) ในการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้จัดการโรงเรียนท่ีมีพรรษา 5 พรรษาขึ้นไป มีวุฒิเปรียญธรรมไม่น้อยกว่า 3 ประโยค หรือ
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตหรือปริญญาตรีทางการศึกษารับผิดชอบงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป โดยเฉพาะการบริหาร
ในการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กร การควบคุมดูแลและการติดตาม
ประเมินโครงการให้บรรลุจุดประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ในยุคปัจจุบันเป็นสังคมท่ีต้องการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีพและพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นของคนในสังคมเพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการธ ารง
และพัฒนาส่ิงต่าง ๆ เช่น การด ารงชีพ, อาชีพ, ทัศนคติ, ศักยภาพ ฯลฯ จากการปฏิรูปประเทศในด้าน
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์หรือประชาชนคนไทย ในการท่ีจะน าพา
ประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 มีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส าคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดย
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การให้ความส าคัญกับคนจน จากการศึกษาของวารสาร HR Society Magazine (2559) ท่ีพบว่า การ
จัดการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ควรเริ่มต้ังแต่การพัฒนาประชาชน
ชาวไทยต้ังแต่เด็ก ซึ่งเป็นช่วงส าคัญเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้เป็นเหมือนผ้าขาวท่ีสามารถได้รับความรู้ได้
โดยไม่มีอคติ การท่ีประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 นั้น ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมอบ
ให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานทางด้านการศึกษาในยุค 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในยุคท่ีมีการแข่งขันกันสูงได้
อย่างปกติสุข ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่ง
จัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 
หน้า ค าน า) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 กล่าวถึงจุดเน้นหลายประการท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและประเด็นส าคัญ คือ การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี จิตใจ  
อารมณ์ กาย สติปัญญามีความสมดุล เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรมน ารอบรู้ มีสัมมาชีพ มี
ความมั่นคงในชีวิต (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 30) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและความคาดหวังในระบบการบริหารจัดการและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาถือได้ว่าจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาในการพัฒนาแบบก้าวกระโดด จึงจะคงไว้ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่จากการ
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังปราศจากความเข้มแข็ง 
ผู้บริหารยังไม่ได้เป็นนักการบริหารมืออาชีพ อีกท้ังยังยึดติดกับปัจเจกบุคคล เช่น เจ้าอาวาส ผู้จัดการ
โรงเรียน การบรรจุแต่งต้ังครู เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานยังไม่เป็นระบบท าให้เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาระยะยาว และยังไม่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการได้ และจากการ
รายงานผลมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2556-2558) พบว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ัวประเทศ จ านวน 403 โรงเรียน โดยสรุปผลการประเมิน 
รับรองโรงเรียนท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน จ านวน 182 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 45.16 และโรงเรียนท่ี
ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จ านวน 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. ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าคะแนน 
ของผลการประเมินอยู่ในระดับต่ าสุด ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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มาตรฐานผลการจัดการศึกษา ซึ่งประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร
เป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา (วิชาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี) ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 โดย
ใช้ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (b-net) ตัวบ่งช้ีท่ี 6 คือ ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 32-33) จากข้อมูล
ข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานนั่นเอง ท าให้ส่งผลถึงผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ 
 
 1.1.2 ปัญหำของกำรวิจัย 
 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีลักษณะคล้ายกับการบริหาร
กิจการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารงาน การบริหารงาน
การศึกษาจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ แต่ใน
การด าเนินการภารกิจขององค์การยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ จากแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2558-2562 (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 31-
32) พบว่า สภาพปัญหาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าจะต้องมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย
การส ารวจกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จ านวน 1,525 กลุ่มตัวอย่างในด้านความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยสรุปได้ ดังนี้ 1) ระบบการบริหารจัด
การศึกษายังปราศจากความเข้มแข็ง ผู้บริหารยังไม่ได้เป็นนักจัดการศึกษามืออาชีพ อีกท้ังยังยึดติดกับ
ปัจเจกบุคคล เช่น เจ้าอาวาส ผู้จัดการโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานยังไม่เป็นระบบมากนัก และท าให้
เกิดช่องว่างการพัฒนาในระยะยาว 2) บุคลากรทางการศึกษายังขาดความช านาญในวิชาท่ีสอน อีกท้ัง
การพัฒนาบุคลากรยังไม่ต่อเนื่องและไม่ท่ัวถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและความมั่นคงในวิชาชีพ
ยังมีน้อย 3) ไม่มีกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในการเสริมสร้างเอกภาพทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความ
เข้มแข็งเชิงคุณภาพเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมชาวพุทธและชาวต่างประเทศ 4) ระบบการจัดการ
บุคลากร ต้ังแต่กระบวนการสรรหา การว่าจ้าง การบรรจุแต่งต้ัง การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือน
ขั้น เล่ือนต าแหน่ง ยังไม่ได้มาตรฐานการบริหารบุคคล 5) ท่ีมาของรายได้ยังมาจากการอุดหนุนของรัฐ
เป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนขาดมาตรการท่ีชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
6) ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความพร้อมด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนยังไม่มีประสิทธิภาพ 7) ไม่มีระบบการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีมี
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มาตรฐานพอท่ีจะเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ 8) ขาดระบบการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก ท าให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถูกมองว่าเป็นการ
จัดการศึกษาแก่เด็กท่ีขาดโอกาส เด็กท่ีมีคุณภาพต่ า หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางสังคม และ 9) ขาด
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
อีกท้ังขาดบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังไม่มีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561) ท่านได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ปัจจุบันการบริหารงานขาดวิสัยทัศน์และขาดบูรณาการกับทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันการบริหารงานโดย
คณะบุคคล (ฆราวาส) ควรให้คณะสงฆ์เป็นผู้บริหารและควรรวมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในกลุ่มพื้นท่ีการศึกษาหลาย ๆ โรงเรียนให้เหลือหนึ่งโรง เพื่อประหยัดงบประมาณและทรัพยากร
มนุษย์ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
 จากสภาพของตัวปัญหาข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อย่างชัดเจน และท่ีส าคัญย่อมส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความเช่ือมั่นในตัวผู้น าและคุณภาพของนักเรียน นอกจากนี้ จะเกิดผลเสียด้านการบริหารจัดการ
บุคคลท่ีไร้คุณภาพและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และจะ
น ามาซึ่งความเส่ือมศรัทธาของผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 1.1.3 ควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 
 แนวคิดเกี่ยวกับ “การบริหารงานบุคคล” นั้นเป็นแนวคิดเดิมท่ีมองทรัพยากรมนุษย์ในแง่
ของการใช้จ่าย (Cost) เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีความเคล่ือนไหวน าไปสู่กรอบแนวคิดท่ีกว้างออกไป  
มีการขยายขอบเขตภารกิจหลักให้กว้างขวางขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงระบบของภารกิจ
เหล่านั้น เพื่อยังผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ถึงแม้ค าว่า “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” และ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” นั้นจะกล่าวถึงกระบวนการเดียวกัน และ
ยอมรับว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุด แต่แนวความคิดใหม่
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้สะท้อนให้เห็นการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ และการเปล่ียน
บทบาทเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดระบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไม่จ ากัดอยู่ในกรอบของ
หน่วยงานเดียวเท่านั้น แต่เป็นภารกิจร่วมกันของท้ังองค์กรนับต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรับผิดชอบ
ด้านการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการจะรับผิดชอบ
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ในการสนับสนุนส่งเสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเหมาะสม ภารกิจต่าง ๆ 
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นการพัฒนาของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะมวลรวมท่ีเป็นระบบ 
การแสวงหารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ท่ีจะมาช่วยเสริมการท างานของบุคลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดและ
รักษาคนท่ีมีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท างานและอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้นานท่ีสุด (สุนันทา 
เลาหนันทน์, 2556, หน้า 1) 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีขอบเขตกว้างขวางกว่างานทรัพยากร
บุคคล และปัญหาของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังท่ี
กล่าวมาข้างต้น รวมไปถึงขอบเขตของงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้มี
การศึกษามาในอดีต ท่ีมีเพียงการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เท่านั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา โดยใช้แนวคิด
องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 5) เป็นฐาน ซึ่งมี
แนวคิดว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และ
ออกแบบงาน 2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3) การสรรหา 4) การคัดเลือก 5) การฝึกอบรมและ
พัฒนา 6) ค่าตอบแทน 7) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 8) แรงงานสัมพันธ์ ท้ังนี้แนวคิดของโนว
และคณะนั้นมีขอบเขตท่ีกว้างขวางกว่าขอบเขตของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ซึ่งประกอบด้วยขอบข่ายงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนความต้องการบุคคล 2) การสรรหาและจัด
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาบุคคล 4) การธ ารงรักษาบุคคล และ 5) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ มนจันทร์ ปามุทา (2559, หน้า 3) กล่าวว่า การใช้แนวคิดองค์ประกอบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโนวและคณะซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและเป็นแนวคิดท่ีใหม่จะเป็นการ
เปิดองค์ความรู้และโอกาสในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของโนวและ
คณะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ขอความเห็นจากผู้เช่ียวชาญโดยการสัมภาษณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้าน
การจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แล้วจึงน ามาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และน าข้อมูล
ท่ีได้มาร่างรูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนปริยัติธรรม เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมีความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปปฏิบัติ
มากท่ีสุด เมื่อได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจะท าการยืนยันรูปแบบโดย
อาศัยความเห็นจากผู้เช่ียวชาญอีกครั้งหนึ่ง ผลท่ีได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นแนวทางพื้นฐานให้
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้น าไปปรับปรุงแนวทางการบริหารงานของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบท 
ของตน เพื่อท าให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
  

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
 3. เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย   
 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีอะไรบ้าง 
 2. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เป็นอย่างไร และสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่  
 3. การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีผลการประเมินในด้านความเหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไป
ได้ (Feasibility) ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility 
Standards) มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
 

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ 
ดังนี้ องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์
ความรู้และแนวคิด ทฤษฎี ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎีหลักของโนวและ
คณะ (Noe et. al., 2019 )  เมททิสและแจ็ค สัน (Mathis and Jackson, 2008), เบอร์น า ดีน 
(Bernadine, 2009), อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010), เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013), มอนด้ี 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) และจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและ
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 
องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านนโยบาย ม ี3 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านการด าเนินงาน มี 
3 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านสวัสดิการ ม ี2 องค์ประกอบย่อย และองค์ประกอบหลัก
ท่ี 4 ด้านการปฏิบัติงาน ม ี3 องค์ประกอบย่อย  
 สรุป กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
วิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากนักวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนโยบาย ดังภาพท่ี 1.1 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 
 1.6.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 2,322 รูป/คน ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย จ านวน 409 แห่ง ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่ม
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2560, หน้า 1) 
 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา  
  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 
  ทรัพยากรมนุษย์ 
- สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ได้องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
   1. ด้านนโยบาย (Policy) 
   2. ด้านการด าเนินงาน (Operation) 
   3. ด้านสวัสดิการ (Welfare) 
   4. ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) 
    
 

 
 

ประเมินและรับรอง 17 รูป/คน 
  - ด้านความถูกต้อง  
  - ด้านความเหมาะสม  
  - ด้านความเป็นไปได้  
  - ด้านความเป็นประโยชน ์
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 1.6.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ัวประเทศไทย จ านวน 409 แห่ง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560, หน้า 2) 
 
 1.6.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจัย และสัมภาษณ์
แนวความคิดของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
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) กระบวนการด าเนินงาน 10) ธรรมาภิบาล และ 11) สรุปและประเมินผล  
 
 1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ระยะท่ี 1 การสร้างกรอบแนวคิดและร่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม 2561 ถึงเดือน สิงหาคม 2561 
 ระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561 
 ระยะท่ี 3 การประเมินและรับรองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน เมษายน 2562 

 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามศัพท์เฉพาะท่ีส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ความหมายตรงกัน ดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบ (Model) หมายถึง แบบจ าลองท่ีพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจกระบวนการได้ง่ายขึ้น ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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 รูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management Model) หมายถึง 
แบบจ าลองท่ีพัฒนาขึ้น ท่ีง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์
กันของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึง กระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับบุคลากร 
เพื่อให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีบุคลากรท่ีเพียงพอท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ 
ตลอดจนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งได้นิยามศัพท์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ด้ำนนโยบำย (Policy) หมายถึง แนวทางหรือกรอบท่ีก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ในการวางแผน การออกแบบงาน และวิเคราะห์งานในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  
   กำรวิเครำะห์งำน (job analysis) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดโครงสร้างของงาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณา
คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงานนั้น ๆ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีต้องการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   กำรออกแบบงำน (Job design) หมายถึง กระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ในการก าหนดขอบเขตของงาน วิธีการท างาน อ านาจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 
   กำรวำ งแผนท รัพยำ กรมนุษ ย์  (human resource planning)   หมายถึ ง 
กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
การคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการด าเนินการและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อการใช้และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation) หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติโดยมีการส ารวจ
ความจ าเป็น การก าหนดวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก การสรรหา อบรมพัฒนาและการประเมินผล 
   กำรสรรหำ (recruitment) หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้มาสมัครงานกับโรงเรียนอย่างทันเวลา 
ด้วยจ านวนท่ีพอเพียง และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีว่างลง จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายใน
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และภายนอกโรงเรียน โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ เพื่อชักจูงให้บุคคลเกิดความ
สนใจในงานของโรงเรียน 
   กำรคัดเลือก (selection) หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษารวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกล่ันกรองผู้สมัครอย่างเป็น
ขั้นตอน มีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดี ท่ีสุด 
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน และความต้องการของโรงเรียน  
   กำรอบรมและพัฒนำ (orientation training and development) หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องท่ีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้
การสนับสนุน เพื่อตอบสนองแผนการพัฒนาส่วนบุคคล แผนการพัฒนางาน และแผนการพัฒนา
โรงเรียน โดยมีการส ารวจความจ าเป็น การก าหนดวัตถุประสงค์ การเลือกวิธีการอบรม การน า
โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินผล  
 ด้ำนสวัสดิกำร (Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม เงิน ส่ิงของหรือบริการ
ซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในการด ารงชีพให้มีความมั่นคงในการท างาน 
   ค่ำตอบแทน (compensation) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัล
และผลประโยชน์ท่ีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตอบแทนให้กับบุคลากรใน
การท างาน ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน  โบนัส ฯ และไม่เป็นตัวเงิน เช่น การประกันสุขภาพ การ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   แรงงำนสัมพันธ์ (labor relation) หมายถึง กระบวนการท่ีมีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศองค์การท่ีดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษากับบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความพอใจในการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน การยอมรับนับถือต่อกัน การป้องกันและระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกว่าได้รับ ความเป็นธรรม และมีความมั่นคงในการท างาน พร้อมท้ังมีมาตรการต่าง ๆ ในการ
บังคับให้บุคลากร ปฏิบัติตามความต้องการ เพื่อการควบคุมและรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน 
 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Performance) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะต้องมีการสรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการประกอบ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบในการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการด าเนินงานหรือเป้าหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ นอกจากนี้การปฏิบัติงานให้ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริหาร 
เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม โปร่งใสในข้อพิพาทต่าง ๆ  
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   กระบวนกำรด ำเนินงำน (Operation work) หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ท้ังบุคคล ทีม และองค์การ และสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้ โดยผ่าน
กระบวนการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  
   ธรรมำภิบำล (Good governance) หมายถึง ผู้บริหารมีการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
ยึดถือเช่ือมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง เป็นธรรมในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
และเปิดโอกาสให้พนักงานในการร้องทุกข์ และเปิดโอกาสให้มีการจัดประชุมช้ีแจงแก่ผู้มี ส่วนร่วมใน
การรับรู้สภาพการณ์และปัญหาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง 
   กำรสรุปผลและประเมินผล (Summary and evaluation) หมายถึง ผู้บริหารมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับการวาง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีการน าข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และมีการ
น าผลประเมินไปใช้ในการประกอบพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ด้ำนควำมถูกต้อง (Accuracy Standards) หมายถึง เป็นการประเมินในด้านความถูกต้อง และ
ความน่าเช่ือถือ ซึ่งต้องเป็นรูปแบบท่ีมีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง มีวัตถุประสงค์ มี
ขั้นตอนการใช้ มีท่ีมาจากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน  มีการรวบรวมข้อมูลจาก
เครื่องมือและแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และมีการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ี
สมบูรณ์และชัดเจน  
 ด้ำนควำมเหมำะสม (Propriety Standards) หมายถึง เป็นการประเมินความเหมาะสมท้ังใน
ด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา โดยค านึงถึงกฎหมาย การรักษาสิทธิ และความเป็นธรรมกับผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม  
 ด้ำนควำมเป็นไปได้ (Feasibility Standards) หมายถึง เป็นการประเมินความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง ปลอดจากภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น มี
ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได้ และมีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเอื้อให้ปฏิบัติได้  
 ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ (Utility Standards) หมายถึง เป็นการประเมินอรรถประโยชน์ โดยมี
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
(กรณีเป็นรูปแบบเกี่ยวกับการบริหาร) ให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ และจะเกิดผลดี
ต่อสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
 ผู้บ ริหำรโรงเ รียนพระปริยั ติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  (Ddministrarors in the 
Phrapariyattidhamma Schools General Education Section) หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ซึ่งปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้จัดการ (ผู้ได้รับใบอนุญาต) ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ และผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
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 ครู (Teacher) หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีสอนประจ าอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ท้ังท่ีเป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ (Phrapariyattidhamma Schools) หมายถึง 
โรงเรียนท่ีวัดจัดต้ังขึ้นในวัดหรือท่ีธรณีสงฆ์หรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาแก่
ภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

1.8 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยก าหนดประโยชนท่ีคาดว่าจะไดรับจากการวิจัยไว ดังนี้ 
 
 1.8.1 ประโยชน์ที่ได้รับในเชิงวิชำกำร 
  1.8.1.1 ได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ให้ผู้บริหารน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
  1.8.1.2 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอื่น ๆ น าไปใช้
ในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 1.8.2 ประโยชน์ที่ได้รับในกำรประยุกต์ใช้ 
             1.8.2.1 เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผู้ท่ีปฏิบัติงานในฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สามารถน ารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร และองค์การ 
  1.8.2.2 ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับงานวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
 



  
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มาเป็นกรอบในการศึกษาเพื่อน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
  2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบ 
  2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
  2.1.3 ลักษณะของรูปแบบ 
  2.1.4 ความส าคัญของรูปแบบกับการประเมิน 
  2.1.5 การสร้างและพัฒนารูปแบบ 
  2.1.6 การประเมินรูปแบบ 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2.2 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2.4 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2.5 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2.6 องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 2.3 บริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา  
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 2.5 สรุป 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  
 
 งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบและการสร้างรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
ประกอบด้วยความหมายของรูปแบบประเภทของรูปแบบคุณลักษณะของรูปแบบท่ีดีการสร้างและ
พัฒนารูปแบบและการประเมินรูปแบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 2.1.1 ความหมายเก่ียวกับรูปแบบ 
 ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบได้มีนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ทัศนคติไว้ 
ดังนี้ 
 กู๊ด (Good, 2005, p. 177) ได้รวบรวมความหมายของค าว่า รูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย 
คือ 1) เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อ
เลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็น
แผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย 
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม 
อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 
 สตัฟฟลีบีมและชิคไฟลด์ (Stufflebeam and Shikfield, 2007, p. 135) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
รูปแบบ หมายถึง ร่าง แผนงาน หรือค าอธิบายท่ีเกี่ยวกับการกระท าในการวิจัยและการประเมิน 
 พิสณุ ฟองศรี (2553, หน้า 68-69) ได้กล่าวว่า ค าว่า “รูปแบบ” หรือ “แบบจ าลอง” มา
จากค าในภาษาอังกฤษค าว่า “model” จนบางครั้งอาจจะใช้ค าว่า “โมเดล” เป็นค าทับศัพท์ในภาษาไทย 
เพื่อป้องกันการสับสน เนื่องจากค าว่า “รูปแบบ” มักจะใช้ในกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เพื่อกล่าวถึงแนวคิด วิธีการ ระบบ ขั้นตอน หรือองค์ประกอบเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งในทางการประเมินนั้น 
ค าว่า “รูปแบบ” จะเป็นค าท่ีมีความหมายใช้เรียกถึงวิธีการและขั้นตอนซึ่งจะใช้ช่ือของผู้ท่ีคิดก าหนด
ไว้เป็นช่ือรูปแบบนั้น ๆ  
 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบ หมายถึง เป็นกรอบ
ความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงานและเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 93) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง ระบบเป็นกลุ่ม
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องในลักษณะท่ีท าให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระท ากิจกรรมให้ได้ผลส าเร็จตามความต้องการขององค์การ 
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 ราชบัณฑิต (2556, หน้า 1011) ได้ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีก าหนด
ขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นท่ียอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง; (ศิลปะ) ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น 
ๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้, รูปแบบผู้หญิง, รูปแบบเป็ด, รูปแบบวัด เป็นต้น 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556, หน้า 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง 
วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์ 
หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏขึ้น โดยใช้การส่ือสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน 
แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง และสมการทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ในขณะ เดียวกันก็
สามารถน าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 
 รัตนะ บัวสนธ (2556, หน้า 124) ได้ให้ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย 
ดังนี้ 1) แผนภาพหรือภาพร่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ียังไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้
มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์โมเดลเส้ือเป็นต้น 2) แบบแผน 
ความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จักกันในช่ือท่ีเรียกว่า “Mathematical 
Model” 3) แผนภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบการท างานของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้บาง
ทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการ
บริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 
 ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง เป็นตัวแทนท่ี
สร้างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือ
ทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการแสวงหาความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์  
 ศดานนท์ วัตตธรรม (2560, หน้า 58) ได้กล่าวว่า รูปแบบ คือ ส่ิงท่ีสร้างหรือก าหนดขึ้น
จากความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อให้ออกมาเป็นแนวทางท่ีเป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงตามแนวทางท่ีสร้างขึ้นมาได้ 
 จากการศึกษาความหมายจากนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง 
แบบจ าลองท่ีอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ ท าความเข้าใจท านายและพัฒนา
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ต่อไป 
 
 2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
 ประเภทของรูปแบบแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ทิศนา แขมมณี, 2560, หน้า 221 และคีฟส์ 
Keeves, 1988, pp. 561-565 อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ , 2553, หน้า 3-5) ดังนี้ 1) รูปแบบเชิง
เปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพส่วนใหญ่ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ เช่น 
รูปแบบโครงสร้างอะตอมสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเปรียบเทียบโครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ลักษณะท่ีคล้ายกันทางกายภาพ สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ท่ีมีอยู่ในลักษณะนั้นด้วยรูปแบบท่ี



19 

สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถน าไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้และสามารถไปใช้
ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น รูปแบบจ านวนนักเรียนในโรงเรียน สร้าง
ขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ าท่ีประกอบด้วยท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออก ปริมาณท่ีไหลเข้าถัง
เปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนท่ีเข้าโรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า อัตราการรับเด็กอายุ
ต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนปริมาณน้ าท่ีไหลออกเปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียน 
เนื่องจากพ้นเกณฑ์การศึกษา การย้ายออกการจบการศึกษา ส าหรับปริมาณน้ าท่ีเหลือในถัง
เปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนท่ีเหลืออยู่ในโรงเรียน เป็นต้น จุดมุ่งหมายของรูปแบบนี้เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงจ านวนนักเรียนในโรงเรียน 2) รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) 
เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ 
หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ปรากฏการณ์นั้น และใช้ข้อความในการอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนของ
รูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแน่นอน ท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามได้มี
การน ารูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก เช่น รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปร โดยใช้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะน าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น 
โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบ
เชิงข้อความ และ 4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีเริ่มจากการน าเทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ท าให้
สามารถศึกษารูปแบบเชิงข้อความท่ีมีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างขึ้น 
จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องหรืองานวิจัยท่ีมีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง แต่ละสมการ 
แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ท่ีเป็น
จริงเพื่อทดสอบรูปแบบรูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  4.1) รูปแบบระบบเส้น
เด่ียว (Recursive Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงท่ี
มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ 4.2) รูปแบบระบบเส้นคู่ 
(Non-recursive Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทาง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเป็นท้ังตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลพร้อมกัน จึงมี
ทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับได้ 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบ หมายถึง
เป็นการบรรยายปรากฏการณ์ในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาท่ีต้องการศึกษาและแบ่ง
ตามความเหมาะสมกับรูปแบบของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอีกด้วย 
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 2.1.3 ลักษณะของรูปแบบ 
 ลักษณะของรูปแบบ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงปรากฏการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจในเบ้ืองต้น 
ก่อนท่ีจะได้ศึกษาให้เข้าใจในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 6) ได้กล่าวว่า รูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) รูปแบบควร
ประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา 
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนารูปแบบ  2) รูปแบบควร
น าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยเมื่อทดสอบรูปแบบ
แล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก 3) รูปแบบควรอธิบาย
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจน 4) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องท่ีก าลังศึกษา และ 5) รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไร 
ขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 
 สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556, หน้า 56) ได้กล่าวว่า รูปแบบต้องมีความ
ชัดเจนและสามารถให้ค านิยามได้ รวมท้ังต้องสามารถสร้างเพื่อทดสอบ และสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
ถ้ามีการสืบสวนต่อไป ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ มีจ านวนมากขึ้นในทุก
สาขาวิชา เนื่องจากรูปแบบท่ีใช้อยู่ไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือไม่สามารถน ามา
ปรับใช้ในปัจจุบันได้ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 
 ศดานนท์ วัตตธรรม (2560, หน้า 59) ได้กล่าวว่า ลักษณะของรูปแบบ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประการส าคัญ ดังนี้ 1) เป็นการถ่ายทอดความคิด หรือภาพความคิดของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพื่อให้บุคคลอื่นได้ ทราบถึงส่ิงท่ีต้องการจะส่ือออกไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และปฏิบัติตามได้ 2) เป็นกระบวนทัศน์ท่ีให้เห็นถึงภาพรวมของการด าเนินงานต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุด 
หรือเห็นถึงรายละเอียดของส่ิงท่ีจะด าเนินการ ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อสร้างความ 
เข้าใจในเบื้องต้นก่อนจะด าเนินการจริง 3) เป็นตัวอย่างในการด าเนินงานท่ีสามารถเกิดผลได้จริง 
เนื่องจากเห็นถึงความต่อเนื่อง และเช่ือมโยงของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละขั้นตอน และสามารถรับมือ
ถึงผลท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะส าเร็จ หรือล้มเหลว เนื่องจากรูปแบบจะบอกถึงจุดส้ินสุดหรือทางเลือกท่ีอาจ
มากกว่าหนึ่ง ท าให้สามารถมีแนวทางในการตัดสินใจต่อไปได้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม และ 4) เป็น
การส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงทุกคน ไม่ส้ินเปลืองเวลาในการท าความเข้าใจ เนื่องจากรูปแบบเป็นการ
ส่ือสารท่ีช่วยท าให้ส่ิงท่ียากกลับง่ายข้ึน และสามารถปฏิบัติได้ทันทีตามรูปแบบท่ีสร้างขึ้น 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ลักษณะของรูปแบบ หมายถึง 
เป็นการถ่ายทอดความคิดท่ีให้เห็นถึงภาพรวมของการด าเนินงานต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุด เป็นตัวอย่าง
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ในการด าเนินงานท่ีสามารถเกิดผลได้จริง และเป็นการส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงทุกคน ไม่ส้ินเปลืองเวลา
ในการท าความเข้าใจ  
 
 2.1.4 ความส าคัญของรูปแบบกับการประเมิน 
 ความส าคัญของรูปแบบกับการประเมินได้มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 
 จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 100) ได้กล่าวถึงประโยชน์ท่ีส าคัญในการน าวิธีระบบมา
ใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา ดังนี้ 1) ช่วยก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2) ช่วยให้
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) ช่วยก าหนดคุณลักษณะ
รายละเอียดท่ีจ าเป็นและท่ีไม่ตรงประเด็น 4) ช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์ท่ีสามารถวัดได้ชัดเจนขึ้น 5) 
ช่วยเสนอแนะวิธีการในการพัฒนานวัตกรรม และการแก้ปัญหาท่ีรุนแรงทางการศึกษา 6) ก่อให้เกิด 
ความยุติธรรม เพราะวิธีระบบเป็นวิธีการท่ีปราศจากความล าเอียง 7) เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจ และ 8) ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจค่านิยมและนโยบายภายใต้กรอบความรับผิดชอบ 
 ศดานนท์ วัตตธรรม (2560, หน้า 59) ได้กล่าวถึงความส าคัญของรูปแบบกับการประเมิน 
ดังนี้  1) ช่วยท าให้การประเมินสามารถด าเนินการได้โดยง่าย มีแนวทางท่ีชัดเจน เป็นขั้น เป็นตอน 
และสามารถน าไปใช้ในในการประเมินได้ทันที เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว 2) ช่วยท าให้
การประเมินเกิดระบบและมีมาตรฐาน ท าให้ผลการประเมินมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพ เนื่องจากได้
น ารูปแบบท่ีได้รับการยอมรับมาใช้ 3) ช่วยท าให้การประเมินเกิดความรวดเร็ว สามารถก าหนดแนว
ทางการประเมินได้ทันที ไม่ส้ินเปลืองเวลากับการก าหนดประเด็นในการประเมิน เนื่องจากรูปแบบ
การประเมินได้ก าหนด และ 4) ช่วยท าให้นักประเมินเกิดความเช่ียวชาญและเกิดประสบการณ์จาก
การประเมินโดย อาศัยรูปแบบการประเมินท่ีผ่านการยอมรับและใช้ในการประเมินมาเป็นช่วงเวลา
ยาวนาน 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความส าคัญของรูปแบบกับการ
ประเมิน เป็นการช่วยท าให้การประเมินสามารถด าเนินการได้โดยง่าย มีความชัดเจน เป็นระบบมี
มาตรฐาน เกิดความรวดเร็ว และช่วยท าให้นักประเมินเกิดความเช่ียวชาญและเกิดประสบการณ์  
 
 2.1.5 การสร้างและพัฒนารูปแบบ 
 การสร้างรูปแบบมีข้ันตอนในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไปตามความเห็นของนักวิชาการ ดังนี้ 
 มิยากาวะ ทาดาโอะ (2550, หน้า 3) ได้เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ 
ทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เรา
ศึกษาโดยวิธีการสร้างโมเดล เพื่อหาข้อสรุปท่ีสามารถน าไปอธิบาย ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา ดังภาพท่ี 2.3 
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แผนภาพที่ 2.1 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล 
 
ท่ีมา, จาก เศรษฐมิติเบื้องต้น, (หน้า 3), โดย มิยากาวะ ทาดาโอะ, 2550, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์รู้แจ้ง. 
 
 โมเดลท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการท่ี
หนึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องท่ีศึกษาและอีกประการหนึ่ง
สามารถน าไปใช้หาข้อสรุปเพื่อ อธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
คุณสมบติัของโมเดลท้ัง 2 ประการนี้ มีลักษณะขัดแย้งกันเองกล่าวคือ ถ้าเราสร้างโมเดลให้สอดคล้อง
กับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลก็จะสลับซับซ้อนมากขึ้นท าให้การน าโมเดลไป
ใช้มีความยุ่งยากในทางตรงกันข้ามถ้าเราเน้นความสะดวกในการน าโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ก็
ต้องเขียนโมเดลให้ง่ายเข้าไว้โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ซึ่งท าให้
การน าโมเดลไปใช้อธิบายท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จ ากัด จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการสร้าง
โมเดลก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้นด้วยข้อมูล - เชิงประจักษ์ 
 กาญจนา วัธนสุนทร (2550, หน้า 3-4 - 3-11) กล่าวไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ การออกแบบ
วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบหรือโมเดล เป็นการจัดท าแผนหรือการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรท้ังในทางทฤษฎีและจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ในอดีต หรือเป็นการวางแผนวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ในเชิงเหตุและผลจากทฤษฎีและองค์ความรู้ท่ีได้จาก
ผลงานท่ีมีผู้ศึกษาไว้ในอดีต เพื่อจัดระบบโครงสร้างรูปแบบหรือกระบวนการท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ตามทฤษฎีและองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาโดยสามารถพิสูจน์
ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ระบบโครงสร้าง รูปแบบหรือกระบวนการท่ีสร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากบริบทของสังคมท่ีเป็นอยู่หรือไม่ 
 วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 9–10) ได้สรุปขั้นตอนของการสร้างหรือพัฒนารูปแบบว่า
ผู้วิจัยจะต้องสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) 

สภาพความเป็นจริงของ 

ปรากฏการณ์ ท่ีศึกษา 

การสร้างโมเดล การใช้โมเดล 

โมเดล 

ข้อสรุป 

- อธิบาย 

- ท านาย 

- ควบคุม 
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โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนอกจากนี้ผู้วิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานท่ี
ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งผลการศึกษาจะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ  
ภายในรูปแบบรวมท้ังลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้นหรือล าดับ
ก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบดังนั้นการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการ
ของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญซึ่งโดยท่ัวไปการศึกษาในขั้นตอนนี้มีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 1) การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าสารสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบ
ความคิดการวิจัย 2) การศึกษาจากบริบทจริง ในขั้นตอนนี้อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ การศึกษา 
สภาพและปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษาจากความคิดเห็นจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุ่ม 
เป็นต้น การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จหรือมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษา เพื่อน ามาเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบ และการศึกษาข้อมูล
จากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การประเมินด้วยแบบสอบถาม 
(yes or no) เป็นต้น และ 3) การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศท่ีได้ในข้อ 1 และข้อ 2 
มาวิเคราะห ์และสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพื่อน ามาจัดท ารูปแบบ 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2556, หน้า 13-15) ได้น าเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) 
โดยใช้กระบวนการวิจัยจะมีขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้น คือ 1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การส ารวจ
สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการหรือการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเพื่อหาค าตอบ
เกี่ยวกับสภาพความต้องการผลิตภัณฑ์รวมทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการพัฒนา 2) การออกแบบ 
สร้าง และประเมินนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการน าความรู้หรือผลการวิจัยท่ีได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยให้มีลักษณะหรือรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ 
อาจต้องใช้บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์
เสร็จแล้วก็จะต้องน าไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป 3) การน า
นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) ไปทดลองใช้ การทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์เป็นการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดลอง
ใช้กับเป้าหมายการด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) ว่าจะใช้แบบแผน
ใดจึงจะเหมาะสมควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ดี และท าให้การวิจัยเกิดความเท่ียงตรงภายใน (Internal 
validity) ได้มากท่ีสุด 4) การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการประเมินผล การใช้
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมท้ังหมดซึ่งประเมินท้ังตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลท่ีได้จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผลท่ีได้จากการประเมินจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และ 5) การเผยแพร่นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมท่ีได้ผ่านการทดลอง



24 

ใ ช้  ประเมินผลในภาพรวมและปรับปรุงขั้น สุดท้ายแล้วออกสู่ก ลุ่มผู้ใ ช้  อาจน าไปใช้ทาง
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ 
 บุญชม ศรีสะอาด (2558, หน้า 13) ได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การ
พัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบ
นั้น ด าเนินการโดยวิเคราะห์ล าดับในการท าวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องท่ี
มักจะพบในการท าวิทยานิพนธ์ ฯลฯ แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างรูปแบบการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตามล าดับขั้นในการท าวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนท่ี 2 น ารูปแบบดังกล่าวไป
ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างและพัฒนารูปแบบท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การ
สร้างและพัฒนารูปแบบจะต้องได้มาจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ เพื่ออธิบายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้ครอบคลุมและ
ชัดเจน ซึ่งรูปแบบท่ีดีควรได้รับการประเมิน ทดสอบความเหมาะสมโดยการใช้การประเมินในลักษณะ
ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบโดย ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพ ของรูปแบบ
ก่อนน าไปใช้จริง เนื่องจากจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการสร้างรูปแบบ คือ การทดสอบหรือตรวจสอบ
รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์
ต่อไป  
 
 2.1.6 การประเมินรูปแบบ 
 จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative)โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
อาจใช้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ 
 แมคมิลแลนด์ และชูมาร์เคอร์ (McMillan & Schumacher, 2010, หน้า 530-531) ได้เสนอ 
การประเมินรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 4 ด้านรวมท้ังหมด 30 มาตรฐานย่อย ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) เป็นมาตรฐานท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
การปฏิบัติท่ีก าหนดคุณค่าได้ ก าหนดว่าวิธีการท่ีใช้ในการประเมินต้องมีความถูกต้อง โดยผู้ให้ข้อมูล
หรือสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้ ต้องสามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการวัดได้จริงและมีความคงเส้นคงวา แหล่งผู้ให้
ข้อมูลก็ต้องมีความเช่ือถือโดยใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ 
และเสนอผลการประเมินท่ีถูกต้อง ไม่ล าเอียง มีความเป็นปรนัย ประกอบด้วย 11 มาตรฐาน ดังนี้ 
1.1) การระบุวัตถุประสงค์ (Objective Identification) ส่ิงท่ีต้องการประเมินซึ่งอาจจะเป็นแผนงาน
หรือโครงการนั้น ควรมีการระบุวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้แผนงานและโครงการนั้นมีการบ่งช้ี
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อย่างชัดเจน 1.2) การวิเคราะห์บริบท (Context Analysis)บริบทของส่ิงท่ีต้องการประเมินจะต้องได้รับ
การตรวจสอบ ว่ามีรายละเอียดเพียงพอด้วย ท้ังนี้บริบทเหล่านี้อาจจะต้องมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีต้องการ
ประเมิน 1.3) การ บรรยายเป้าหมาย วิธีด าเนินการ (Described Purposes and Procedures) เป้าหมาย
และกระบวนการ ของการประเมินควรจะได้รับการบรรยายไว้อย่างชัดเจน อันจะท าให้เกิดความ
สะดวกสบายและความชัดเจนต่อการก ากับติดตาม 1.4) แหล่งสารสนเทศท่ีมีความเช่ือถือได้ 
(Defensible Information Sources) แหล่งของข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินควรจะบรรยายด้วย
รายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีพอเหมาะต่อการประเมิน 1.5) การวัดมีความตรง (Valid 
Measurement) กระบวนการในการรวบรวมสารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้ในลักษณะ
ท่ีท าให้เกิดความมั่นใจว่าสารสนเทศท่ีได้รับมีความตรง โดยสามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการวัด 1.6) การวัด
มีความเท่ียง (Reliable Measurement) ความเท่ียงของสารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้
ในลักษณะท่ีท าให้เกิดความมั่นใจว่าสารสนเทศท่ีได้รับมีความเช่ือถือได้หรือไม่หรือมีความเท่ียงท่ี
เพียงพอ 1.7) สารสนเทศท่ีเป็นระบบ (Systematic Information) ในการประเมินผลนั้นสารสนเทศท่ี
ได้รับการรวบรวม ประมวลผล และรายงานจะต้องเป็นสารสนเทศท่ีผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
1.8) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information) ข้อมูลเชิงปริมาณท่ี
ใช้ในการประเมินควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ค าตอบจาก
การประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือ 1.9) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative 
Information) ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีใช้ในการประเมินควรได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ความเหมาะสมเพื่อให้ได้ค าตอบจากการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือเช่นเดียวกับการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 1.10) การสรุปอย่างสมเหตุสมผล (Justified Conclusions) การสรุปผลจากการประเมิน
ควรจะสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้น าไปใช้สามารถเข้าใจการสรุปผลได้ และ 1.11) รายงานท่ีชัดเจนเป็นปรนัย 
(Impartial or Objective Reporting) ในการรายงานการประเมินควรมีการป้องกันมิให้เกิดความ
เข้าใจผิดหรือเกิดความคลาดเคล่ือน อันเนื่องจากความรู้สึกส่วนตัวหรือความล าเอียงในส่วนใดๆของ
การประเมิน ท้ังนี้เพื่อให้การรายงานการประเมินได้สะท้อนถึงข้อค้นพบจากการประเมินด้วยความ
ยุติธรรม 
 2. ด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) เป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับจริยธรรมและค านึงถึงสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบจากผลการประเมินผล
มาตรฐานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงอย่างเป็นทางการข้อขัดแย้งท่ีเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ได้ตาม
สิทธิมนุษยชนและควรรายงานด้วยความยุติธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ 2.1) มี
การก าหนดกฎเกณฑ์การประเมินไว้อย่างเป็นทางกาย(Formal Obligation) 2.2) ในกระบวนการ
ตรวจสอบสามารถด าเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (Conflict of Interest) 
2.3) มีการรายงานผลได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา (Full and Flank Disclosure) 2.4) ผลการ
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ตรวจสอบสามารถเปิดเผยให้สาธารณชนทราบได้ (Public’s Right to Know) 2.5) ระบบตรวจสอบ
ออกแบบและด าเนินการตรวจสอบโดยตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคล (Rights of Human Subjects) 
2.6) วิธีการตรวจสอบค านึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human Interactions) 2.7) การรายงานผล
การตรวจสอบด าเนินการอย่างเป็นธรรมและมีความสมบูรณ์ของผลการประเมิน ( Balance 
Reporting) พร้อมท้ังมีการเสนอแนะจุดเด่น จุดด้อยเพื่อการพัฒนาไว้ และ 2.8) ความรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่าย (Fiscal Responsibility) ผู้ประเมินจะต้องระบุค่าใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากรท่ีใช้ใน
การประเมิน ซึ่งจะสะท้อนถึงกระบวนการท่ีตรวจสอบได้ อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบเชิง
จริยธรรม  
 3. ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) การประเมินผลจะต้องเป็นจริง ประหยัด
และมีข้อความท่ีเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วยการด าเนินงานท่ีมีการฝึกปฏิบัติ 
ความสามารถทางการเมืองและประสิทธิผลด้านต้นทุน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้  3.1) มี
วิธีการท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Practical Procedure) ในกระบวนการประเมินจะต้องมีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ และได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ โดยให้เกิดอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินการท่ี
น้อยท่ีสุด 3.2) มีความเท่าทันต่อบรรยากาศทางการเมือง (Political Viability) ควรวางแผนการ
ประเมินและมีการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในองค์การ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและป้องกันไม่ให้การประเมินเกิดความล าเอียง ซึ่งจะท าให้ผิดไปจากข้อเป็นจริงหรือ
ท าให้เกิดการใช้ผลการประเมินอย่างไม่ถูกต้อง และ 3.3) มีประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Cost 
Effectiveness)การประเมินควรจะมีประสิทธิผลและให้สารสนเทศท่ีมีคุณค่าอย่างเพียงพอและคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น  
 4. ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินผลจะช่วยให้
การปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลได้ข้อมูลตามต้องการ โดยมุ่งเน้นในด้านของผลการประเมินท่ีต้องให้
ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีผู้ใช้ผลการประเมินต้องการ และการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินการได้มาตรฐาน ด้านความเป็นประโยชน์ประกอบด้วย 8 ประการ ดังนี้ 4.1) การระบุ
ผู้น าไปใช้ (Audience Identification) ในการประเมินผลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรับฟังข้อมูล
จากผู้น าไปใช้โดยตรงกับเรื่องท่ีจะประเมินและควรระบุให้ชัดเจนถึงความต้องการของผู้น าไปใช้
โดยตรงนั้นๆผู้ใช้ผลการประเมินซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการระบุไว้ เพื่อ
สามารถบ่งช้ีความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ประเมินได้ประโยชน์ท่ี
สมบูรณ์ 4.2) ความเช่ือถือได้ของผู้ประเมินผล (Evaluator Credibility) ผู้ท่ีด าเนินการประเมินผล
จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจ (Trustworthy) และมีศักยภาพท่ีสามารถ
ด าเนินการประเมินผลได้ เพื่อให้ผลการวิจัยเป็นท่ียอมรับควรเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ และมีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการประเมิน ท้ังนี้เพื่อให้ผลท่ีได้จากการประเมินบรรลุถึงความน่าเช่ือถือ 
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สูงสุดและเป็นท่ียอมรับ 4.3) ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ (Information Scope and Selection) 
ควรระบุค าถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและควรตอบสนองกับความความต้องการและ
ความสนใจของผู้น าไปใช้ สารสนเทศท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องช่วยในการตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ี
มุ่งประเมิน โดยสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ท่ีจะน าผลการประเมินไปใช้ 4.4) การ 
ตีความหมายท่ีมีคุณค่า (Valuation Interpretations) หลักการ เหตุผลและกระบวนการต่างๆท่ี
น ามาใช้ในการตีความหมายของผลการประเมิน ควรอธิบายอย่างระมัดระวัง เพื่อน าไปสู่คุณค่าของ
การประเมินคือผลท่ีได้จากกระบวนการและความมีเหตุผลท่ีใช้ การแปลผลท่ีได้จากการค้นพบในการ
ประเมินควรจะอธิบายด้วยความระมัดระวังและมีความกระจ่างเพื่อให้การตัดสินคุณค่าเป็นไปอย่าง
ชัดเจน 4.5) ความชัดเจนของการรายงาน (Report Clarity) การประเมินท่ีแสดงไว้ควรมีการอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน รวมไปถึงบริบทของส่ิงท่ีประเมิน วิธีด าเนินการและผลการ
ประเมิน การแสดงถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นจะช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 4.6) ความทันเวลา
ของรายงาน (Report Timeliness) ข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินควรรายงานและแสดงไว้ในรายงาน
การประเมิน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ 4.7) การเผยแพร่รายงาน 
(Report Dissemination) การประเมินท่ีได้ควรจะได้เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันเวลา และ 
4.8) ผลกระทบจากการประเมิน (Evaluation Impact) ควรมีการวางแผนด าเนินการและมีการ
รายงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อจะตอบสนองความต่อเนื่องทางความคิดของผู้ใช้ผลการประเมิน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเป็นไปได้ท่ีการประเมินจะถูกน าไปใช้เพิ่มขึ้น  
 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 10-11) ได้เสนอเกี่ยวกับการทดสอบรูปแบบไว้ 4 ลักษณะ 
ดังนี้ 1) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินท่ีพัฒนาโดย The 
Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การด าเนินงานของ Stuffle 
beamและคณะ ได้น าเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจรูปแบบ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 1.1) มาตรฐานความเป็นไปด้วย(Feasibility Standards) เป็น
การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 1.2) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility 
Standards) เป็นการประเมินการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 1.3) มาตรฐานด้านความ
เหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและศีลธรรม
จรรยา และ 1.4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมิน
ความน่าเช่ือถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง  2) การทดสอบ
รูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม่สามารถกระท าได้โ ดย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบหรือการด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วย
วิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดมากกว่าการได้ตัวเลขและสรุป 3)  การ 
ทดสอบรูปแบบโดยกการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มักจะใช้กับการพัฒนารูปแบบ
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โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะ
น ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) เพื่อน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ และ 4) การทดสอบรูปแบบโดยการทดสองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดย
การทดลองใช้แบบนี้ ผู้วิจัยจะน ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ด าเนินการตามกิจกรรมอย่างครบด้วน ผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ
ต่อไป 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ความถูกต้อง (Accuracy Standard) 2) ด้านความเหมาะสม (Propriety 
Standard) 3) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) และ 4) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility 
Standards)  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม องค์การจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่
กับความสามารถในการบริหารจัดการภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การช้ีน า และการควบคุม ซึ่งในกระบวนการ
เหล่านี้ เราถือว่าปัจจัยด้านคนมีบทบาทส าคัญท่ีสุด ท่ีจะขับเคล่ือนให้หน้าท่ีต่าง  ๆ ด าเนินไปตาม
ทิศทางหรือเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะหน้าท่ีของการจัดการคนเข้าท างานท่ีได้มีการพัฒนาขึ้น
เป็นศาสตร์หนึ่งทางวิชาการท่ีเรียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจจุบัน จุดเริ่มต้นส าคัญของการขยายกรอบแนวคิดนี้ ได้ถูกด าเนินการโดยสมาคมเพื่อการบริหารงาน
บุคคลแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Personnel Administration : ASPA ) ได้ลงมติ
เปล่ียนช่ือสมาคมจากเดิมเป็น “สมาคมเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource 
Management : HRM) ซึ่งเป็นท่ีรู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าท้ังสองค าจะ
กล่าวถึงกระบวนการปฏิบัติเหมือนกัน และยอมรับว่าบุคลากรในองค์กรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดก็
ตาม แต่แนวความคิดใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้สะท้อนให้เห็นมุมมองของความ
รับผิดชอบ และการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างเห็นได้
ชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดระบบต่างๆ จะไม่จ ากัดอยู่ในกรอบของหน่วยงานเดียวเท่านั้น แต่จะเป็น
ภารกิจร่วมกันของท้ังองค์การ ต้ังแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบด้านการก าหนดนโยบาย และแผน
กลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารระดับกลางรับผิดชอบด้านการสรรหาคัดเลือก
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บุคลากร และระดับปฏิบัติการรับผิดชอบในการสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นภาพรวมที่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันบทบาทของทรัพยากรมนุษย์
ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงผู้ใช้แรงงานเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) และทรัพย์สินท่ี
มีค่าขององค์การ (Organization Assets) ท่ีมีผลต่อการพัฒนาและสร้างโอกาสความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าให้แก่องค์การท้ังในปัจจุบันและอนาคต (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, หน้า 1) 
 
 2.2.1 ความหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ได้มีนักวิชาการต่าง ๆ 
ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้ 
 เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง (2550, หน้า 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง ผู้บริหารจะต้องไวต่อสถานการณ์ท่ีจะสามารถน าทรัพยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในสังคม
เข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กร  ผู้บริหารจะต้องสนใจพัฒนาความรู้ความสามารถ  ธ ารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ให้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อองค์กร และมีมาตรการในการอุปการะทรัพยากรมนุษย์เมื่อ
ส้ินวาระการท างานแล้ว ตลอดจนต้องตระหนักถึงมนุษย์คือส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในโลกไร้พรมแดน 
 พยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมท้ังสนใจการพัฒนาด ารงรักษาให้สมาชิก
ปฏิบัติงานในองค์การ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน
และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้สมาชิกในองค์การท่ีต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพล
ภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 นงนุช วงษ์สุวรรณ (2552, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการทางการบริหารท่ีจะสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความเต็มใจ 
 อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับบุคคลในองค์การเพื่อช่วยให้บุคคลมีประสิทธิผลมากท่ีสุด และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การและของบุคคลไปพร้อม ๆ กัน 
 วัตสัน (Watson, 2010, p. 919) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
การใช้ความพยามยาม ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของบุคคลท่ีท าให้แก่องค์การบรรลุเป้าหมาย
และสามารถให้องค์การด าเนินการต่อไปได้  
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 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์การได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน 
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ และพร้อมจะรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ
ยุคปัจจุบันได้ ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีกว้าง ครอบคลุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในองค์การและเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน นับต้ังแต่การวางแผนเพื่อสรรหา 
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน การดูแลบ ารุงรักษา จนกระท่ังบุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน 
 อนิวัช แก้วจ านงค์ (2554, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับคนในองค์การโดยเริ่มต้ังแต่การวางแผน 
การสรรหา การคัดเลือก การจัดวางในต าแหน่ง การดูแล ธ ารงรักษาและการออกจากต าแหน่งงาน 
เพื่อให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2554, หน้า 199) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การบริหารบุคคลโดยมีกระบวนการนับต้ังแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา 
คัดเลือกบุคคลบรรจุต าแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินการ
ปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์ 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2556, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมท้ังสนใจการพัฒนา การบ ารุงรักษาให้สมาชิกท่ี
ปฏิบัติงานในองค์การสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อการทุ่มเทการท างานให้กับในองค์การ 
และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 5-6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
หมายถึง การบริหารกิจกรรม เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ด้านบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กร ใช้และพัฒนาบุคคลากรให้เกิดผลตรงตามความ
ต้องการขององค์กรโดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและธ ารงรักษาบุคลากรให้ท างานในองค์กรอย่างมี
ความสุข 
 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการจัดการบุคคลในองค์การ เพื่อให้ได้ บุคคลท่ีมีคุณภาพเข้าสู่องค์การ และเพื่อให้
บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้อยู่กับองค์การได้ในระยะยาว 
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 3) ได้กล่าวว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการท า
ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้ังแต่การได้คนมา
ท างานจนถึงคนนั้นออกจากงานไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะท่ีส าคัญ คือ ระยะการได้มาซึ่ง
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ทรัพยากรมนุษย์ (acquisition phase) ระยะการรักษาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีท างานในองค์การ 
(retention phase) และระยะการให้พ้นจากงาน (termination or separation phase) ซึ่งการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในทุกระดับ เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการ
จัดการให้ได้คนดีมาท างาน สามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน มีการพัฒนา สนับสนุน และควบคุม
ให้คนท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ตลอดจน
เตรียมการในรายท่ีจะเกษียณหรือต้องเลิกจ้าง 
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง นโยบาย และการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับบุคคลในการท างานโดยเฉพาะในเรื่องการสรรหา การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล ความปลอดภัยในการท างาน จริยธรรมและ
ความยุติธรรมต่อพนักงาน ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติ ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การจ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือน 
แรงจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดต่อส่ือสาร การฝึกอบรมและ พัฒนาและความผูกพัน
ต่อองค์การ 
 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2557, หน้า 848) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หมายถึง นโยบายและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับบุคคลในการท างานขององค์การ ต้ังแต่การหาคนท่ี
มี คุณสมบัติ ท่ี เหมาะสมให้ปฏิบั ติงานในองค์การ การพัฒนา บ ารุงรักษาให้ เพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างานและยังรวมไปถึงการท า ให้พนักงาน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหลังออกจากองค์การ 
 มอนด้ีและมอนด้ี (Mondy and Mondy, 2014, p. 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้ประโยชน์ของบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2558, หน้า 18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ การรักษา และการยุติการ
จ้างบุคลากรขององค์การ จุดมุ่งหมายส าคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายใต้จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 วิเชียร วิทยอุดม (2558, 9-1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
การจัดการปัจเจกบุคคลในองค์การ ซึ่งสร้างผลงานอันมีคุณค่าต่อระบบการบริหารเพื่อให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การได้ 
 ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, 8-1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การดึงดูดใจ การพัฒนา และการธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ หากองค์การใด
ไม่ได้กระท ากิจกรรมดังกล่าวก็จะไม่สามารถท่ีจะได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับองค์การ
และสร้างความผูกพันในการท างานได้  
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 สกล บุญสิน (2560, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
การด าเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กลยุทธ์ในการสรรหา คัดเลือก  พัฒนา จัดการผลการ
ปฏิบัติงาน จัดการค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ สุขภาพและความปลอดภัย และกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อให้
ทรัพยากรมนุษย์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ   
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
หมายถึง กระบวนการจัดการบุคคลในองค์การ เพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์การได้ในระยะยาว    
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2560, หน้า 267) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์
ท่ีเพียงพอท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  
 โนวและคณะ (Noe et al. 2019, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง นโยบาย การปฏิบัติ และระบบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ 
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดจากพนักงานโดยเน้นนโยบายการปฏิบัติและระบบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
พนักงาน 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้องค์การมีบุคลากรท่ี
เพียงพอท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 
 
 2.2.2 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 องค์การจะมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากรในองค์การ และความรู้ความสามารถของผู้บริหารองค์การ ดังนั้นผู้บริหารองค์การจึงควรให้
ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้ 
 นาตภา ไทยธวัช (2551, หน้า 95-96) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการ
ท างาน (Human resource management at work) เป็นส่ิงส าคัญและมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
กระท า เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในองค์กรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีสุดในบรรดาปัจจัยการบริหารงานขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เพื่อให้ได้คนดีมี
ความสามารถเข้ามาท างาน จัดวางระบบการใช้คนให้เหมาะกับงานในหน่วยงานและสถานท่ีได้ทันตาม
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เวลา (Put the right man into the right job in the right place at the right time) จัดสภาพ
การท างานให้มีความปลอดภัยสะดวกสบายเพื่อรักษาคนดีมีฝีมือไว้ให้ท างานกับองค์กรได้นานท่ีสุด 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของพนักงาน โดย
การวางระเบียบปฏิบัติด้านวินัยของพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และสภาพของ
ลักษณะงาน รวมท้ังการฝึกอบรมบ่มนิสัยและพัฒนาจิตใจให้เป็นพนักงานท่ีมีความสามารถในการ
ท างานและมีความประพฤติอันเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
 พยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 5) ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไว้ ดังนี้ 1) ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ือกลางในการ
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานใน
องค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมท าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น   
2) ช่วยให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ จงรักภักดีต่อ
องค์การท่ีตนปฏิบัติงาน และ 3) เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ
และผู้ปฏิบัติงานท าใน สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
 ธัญญา ผลอนันต์ (2552, หน้า 16) ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของของการบริหารงานบุคคลไว้ 
ดังนี้ 1) ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองให้มี ความสามารถ
เชิงสมรรถนะให้การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี มีความผาสุกและพึงพอใจในงาน เกิดความก้าวหน้า 
สามารถท างานท่ีให้มีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 2) ช่วยพัฒนาองค์การ พนักงานท่ีมี
คุณภาพก็จะด าเนินตามแผนปฏิบัติการ และตามแนวทางท่ีผู้น าได้วางไว้อย่างอย่างมีประสิทธิผล ท า
ให้เกิดผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศในด้านการบริการ และการผลิตสินค้า องค์การก็ย่อมจะ
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี และ 3) ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์การซึ่งเป็นหน่วยหนึ่ง ในสังคม ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ย่อม
ส่งผลไปยังสังคมโดยรวม เมื่อพนักงานได้พฒันาตนจน มีความสามารถหารายได้มาช่วยให้ครอบครัว
มั่นคงก็ส่งผลไปถึงสังคมเช่นกัน 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า การให้ความส าคัญการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1) การแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่ จากการเปล่ียนแปลง 
ของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ท าให้มีการเปล่ียนแปลงบทบาทของบุคลากร ผู้บริหาร และท่ี
ส าคัญบุคลากรไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีจะต้องปฏิบัติงานให้องค์การใดองค์การหนึ่งเท่านั้น หากแต่ว่ามีการ
โยกย้ายไปปฏิบัติงานในท่ีอื่น ๆ ท่ีพอใจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ความเป็นอยู่ 
และท่ีส าคัญผู้บริหารไม่ได้บริหารงานโดยอาศัยอ านาจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ซึ่งแนวคิดใหม่  ๆ  ท่ี
เกิดขึ้นท าให้ไม่อาจใช้เงินอย่างเดียวเป็นส่ิงจูงใจได้ แต่จ าเป็นต้องอาศัยเรื่องเกียรติยศความมั่นคงใน
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การปฏิบัติงานประกอบด้วย โดยเฉพาะภาวการณ์แข่งขันระหว่างธุรกิจท าให้บทบาทหรือความส าคัญ
ของบุคลากรแต่ละคนมีอิสระท่ีจะตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานท่ีตรงกับความรู้ ความสามารถของตนมาก
ยิ่งขึ้น 2) กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของรัฐ จากความเอารัดเอาเปรียบระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
รัฐบาลจึงได้เข้ามาควบคุมการด าเนินงาน ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังธุรกิจจนการเ ลิกธุรกิจกฎเกณฑ์และ
ข้อก าหนดต่างๆ ท่ีบัญญัติขึ้นมาท าให้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันถือเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะรัฐเข้ามามีบทบาทในเรื่องสวัสดิการ รายได้  สภาพการ
ปฏิบัติงาน การจ้างแรงงานในวันหยุดและเงินทดแทนต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน เพื่อไม่ให้ผู้บริหาร
เอาเปรียบบุคลาการในองค์การ และเน้นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับความเป็นธรรม
ยิ่งขึ้น 3) ความเติบโตด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันบุคลากรปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีมี
เทคโนโลยีเป็นเครื่องทุนแรง การปฏิบัติงานย่อยมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์การจ าเป็นต้องจัด
ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีงาน มีรายได้เพียงพอ ด ารงชีพ มีสวัสดิการ
เกื้อหนุน มีเกียรติยศช่ือเสียง และมีความมั่นคงพึงพอใจกับงานท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด 4) ความซับซ้อนของ
องค์การ การด าเนินงานปัจจุบันต้องเผชิญกับความซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน
หรือภายนอกองค์การ จ าเป็นจะต้องปรับและพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งและรองรับสภาพต่างๆได้ เมื่อ
องค์การมีขนานใหญ่ ความต้องการเงินทุนและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถย่อมมีมากขึ้น 
โครงสร้างท่ีซับซ้อนนี้เองจ าเป็นต้องก าหนดให้การด าเนินงานทุกอย่างมีระบบและแนวทางปฏิบัติท่ี
แน่นอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยอาศัยบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน จึงจะท าให้ไม่เกิดปัญหาตามมา และ 5) การเปล่ียนบทบาทของ
ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะปรัชญาทางการบริหารได้เปล่ียนแปลงไป คือจากการบริหารงานท่ีมุ่งหวังผล
ก าไรเพียงอย่างเดียว ยังจะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพราะ
กิจกรรมขององค์การจะเป็นรูปแบบใดย่อมมีผลมาจากปัจจัยทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ี
องค์การก าหนดไว้ เว้นแต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่ได้ท าให้ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตมีอิทธิพล
เหนือผู้บริโภคแต่ฝ่ายเดียวเหมือนแต่ก่อน 
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญกับการบริหารองค์การ ดังต่อไปนี้ 1) ท าให้มีบุคลากรท างานท่ีเพียงพอ
และต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการ
ท านายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์การ 
ตลอดจนกิจกรรมขององค์การท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงตลาดแรงงานของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าองค์การมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด จ านวน
เท่าใด เมื่อใด ท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและพัฒนา และการหา
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ทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอ ตามความ
จ าเป็น และมีบุคลากรท่ีท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของ
ธุรกิจขององค์การ ส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 
2) ท าให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจะน ามาสู่
กระบวนการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งต้ังบุคคลท่ีเป็นคนดีและมีความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การ 3) ท าให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นับเป็นบทบาทหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับ
คนท่ีท างานในองค์การ ท้ังคนท่ีรับเข้ามาท างานใหม่และคนท่ีท างานอยู่เดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้ท างานได้ท างานเป็น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท างานได้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารองค์การ  4) ท าให้มีการบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจะท าให้เกิดการ
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูด
และรักษาคนให้คงอยู่กับองค์การมีขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับองค์การ 5) ท าให้เกิดการ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะมีการวาง
กฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนท างานให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงาน และวัตถุประสงค์
ขององค์การ 6) ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนคนท างานดี การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีการก าหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรท่ีดีและเป็นธรรม 
จะส่งผลให้มีการให้รางวัล การเล่ือนต าแหน่งแก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานดี และการลงโทษผู้ท่ีปฏิบัติงานไม่ดีและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ 7) ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนท างานด้วยกันและคนท างานกับ
ผู้บริหาร เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความส า คัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ ท่ีดี
ระหว่างคนท างานด้วยกัน และระหว่างคนท างานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน และเป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลลบต่อ
องค์การ 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2556, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจะช่วยให้
องค์การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากการได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การ 
ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจท่ีดี เกิดความจงรักภักดีในองค์การและลดความ 
ขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความสุข อย่างไรก็ดีการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 1) ความต้องการ 
ขององค์การ โดยมีส่วนท าให้องค์การเติบโตก้าวหน้ามีการท างานท่ีมี ประสิทธิภาพ ท้ังนี้โดยอาศัย
กลไกวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การ คัดเลือก การบรรลุ การปฐมนิเทศ 
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การฝึกอบรม การประเมิน และการจ่ายค่าตอบแทน ท้ังนี้เพื่อให้ องค์การได้คนท่ีดีท่ีสุดเข้ามาท างาน 
และ 2) ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการด ารงชีวิต การมีความมั่นคง ความรู้สึก ปลอดภัย การ
ได้รับการยอมรับ และการประสบความส าเร็จโดยใช้กลไก การขึ้นค่าจ้าง การให้ต าแหน่ง การแก้ไข
ปัญหาข้อร้องทุกข์ การจัดกิจกรรมสังคม และการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 139) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
ส าคัญของการปฏิบัติงานในองค์การโดยอาศัยบุคลากรทุกฝ่ายในการท างานอย่างมีคุณค่าเพื่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกใน
การท างานท่ีดีและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตในองค์การมาจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีและการจัดการทรัพยากรทางการบริหารท่ีดี  
 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 30) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ คือ มีการแข่งขันกันมากขึ้น เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดของรัฐ
ความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี พลังของสหภาพแรงงาน องค์การมีความซับซ้อนมากขึ้น บทบาทของ
ฝ่ายบริหารเปล่ียนไปจากเดิม และความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น 
 กรรณิการ์  สุวรรณศรี (2557, หน้า 1) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีมีค่ายิ่งของ
สังคมและประเทศชาติ ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้วประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้า มีความมั่งค่ังและมั่นคงท้ังในทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและทางสังคม แต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ประเทศก็พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศ
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการ
พัฒนาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจาก
ทรัพยากรมนุษย์ท้ังส้ิน ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังท่ีจะมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ   
 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2557, หน้า 845) ได้กล่าวว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในองค์การต่าง ๆ รวมท้ังเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์การไปสู่ความส าเร็จขององค์การ
นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ สติปัญญาและสามารถพัฒนาศักยภาพ
ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด และยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดท่ีสามารถมาทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง  
 รวิภา ธรรมโชติ (2558, หน้า 79) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช่วยสร้างความ
เจริญเติบโตให้แก่องค์การ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังกระตุ้นใน
บุคลากรพร้อมท่ีจะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
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 ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, 8-2) ได้กล่าวว่า แนวคิดท่ีส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ก็คือ การท่ีจะท าให้คนมีความเหมาะสมกับงาน โดยปกติแล้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
พยายามท าให้เกิดความมั่นใจว่างานนั้นมีความเหมาะสมระหว่างพนักงานและงานเฉพาะท่ีจะท าให้
เกิดความส าเร็จตลอดจนพนักงานกับวัฒนธรรมขององค์การ การว่าจ้างบุคคลท่ีไม่มีความเหมาะสมท า
ให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรง ความเหมาะสมระหว่างคนและงานจะท าให้เกิดความรู้ ทักษะความ
ช านาญ ประสบการณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีความจ าเป็นต่องาน คนท่ีมีความเหมาะสมต่อ
องค์การจะท าให้เกิดการเพิ่มคุณค่า ความสนใจและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ 
 กิจจา บานช่ืน และกณิกนันต์ บานช่ืน (2559, หน้า 171) ได้กล่าวว่า ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์คนเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งของการจัดการ เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างขององค์การ
หากไม่มีคนหรือมีคนไม่มีคุณภาพ การจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การย่อมด าเนินไปได้โดยยาก
ยิ่ง การจะได้คนดีมีคุณภาพเข้ามาท างานย่อมขึ้นอยู่กับการัดการงานบุคคลท่ีดี 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 7) ไ ด้กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานท่ีมี
ความส าคัญยิ่งต่อองค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม องค์การ
ขนาดเล็กอาจไม่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แยกออกมาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนองค์การขนาดใหญ่จะมีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์แยกออกมาอย่างชัดเจน เพื่อท าหน้าท่ีด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดใหญ่
หรือขนาดเล็ก องค์การภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน เนื่องจากมนุษย์ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีสามารถผลักดัน
ให้องค์การมีการขับเคล่ือนตลอดเวลา และต้องปรับตนเองให้เข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาในการท างานเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 
 
 2.2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ส าคัญท่ีจะช่วยขยายบทบาทหน้าท่ีของงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขอบข่ายของการปฏิบัติท่ีกว้างขึ้น เพื่อครอบคลุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ภารกิจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์การ ได้มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะไว้ ดังนี้ 
 เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง (2550, หน้า 29) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ทางสังคม (Social Objective) เพื่อให้เกิดจริยธรรม คุณธรรมและ
ความรับผิดชอบทางสังคมต่อความต้องการและท้าทายของสังคม ในขณะเดียวกันให้เกิดผลกระทบ
ของความต้องการดังกล่าวต่อองค์กรน้อยท่ีสุด ความล้มเหลวขององค์กรท่ีจะใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมในแนวทางจริยธรรมอาจท าให้เกิดข้อจ ากัด เช่น สังคมอาจจ ากัดการตัดสินใจ
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เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยกฎหมายท่ีแสดงถึงอาชญากรรม ความปลอดภัยและส่วนอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับสังคม 2) วัตถุประสงค์ทางด้านองค์กร (Organization Objective) เพื่อตระหนักงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงมีอยู่ท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือหรือแนวทางท่ีจะช่วย
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นต้น หรือกล่าวง่าย ๆ ได้ว่า หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ก็เพื่อรับใช้
ส่วนต่าง ๆ ขององค์กร 3 วัตถุประสงค์ทางด้านหน้าท่ี (Functional Objective) เพื่อรักษาไว้ซึ่งการ
ท าประโยชน์ของหน่วยงานในระดับท่ีเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ทรัพยากรอาจสูญเสียไป
เมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความช านาญมากหรือน้อยกว่าความต้องการขององค์กรระดับ
หน่วยงานท่ีให้บริการจะต้องเหมาะสมกับองค์กรนั้น และ 4) วัตถุประสงค์ทางด้านบุคคล (Personal 
Objective) เพื่อช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย ส่วนบุคคล อย่างน้อยเป้าหมายเหล่านี้สนับสนุนให้แต่
ละคนท าประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ต่อไป วัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของพนักงานต้องบรรลุถ้าพนักงาน
ได้รับการบ ารุงรักษา ธ ารงไว้และได้รับการจูงใจไม่เช่นนั้นการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของ
พนักงานอาจลดต่ าลง และพนักงานอาจหาทางออกไปจากองค์กร 
 อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (2551, หน้า 5) ได้กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 
ท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย ดังนี้ 1) ตอบสนองความต้องการระดับบุคคล ได้แก่ การรับ 
บุคคลเข้าท างาน การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง การให้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม การเล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่ง  2) ตอบสนองความต้องการระดับองค์การ ท้ังนี้เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาบุคคล การคัดเลือก การใช้ประโยชน์จาก
บุคคลการธ ารงรักษาบุคคล และ 3) ตอบสนองความต้องการระดับสังคม ได้แก่ ภารกิจด้านแรงงาน
สัมพันธ์ เป็นต้น 
 อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010, pp. 10-11) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มี 9 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 2) เพื่อการจ้างงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 3) เพื่อฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจท่ีดีแก่บุคลากร 4) เพื่อสร้างความพึงพอใจและบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของบุคลากร 5) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน 6) เพื่อการส่ือสารนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์สู่บุคลากร 7) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 8) เพื่อจัดการกับการเปล่ียนแปลง 
และ 9) เพื่อจัดการด้านเวลา 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 3) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์ส าคัญท่ีจะช่วยขยายบทบาทหน้าท่ีงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขอบข่ายของการปฏิบัติท่ีกว้างขึ้น เพื่อครอบคลุมดูแลการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคลากรและองค์การ  ดังนี้ 1) เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) เพื่อช่วยให้องค์กรด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ี
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ก าหนดไว้ 3) เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝ่หาผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับสูง
มาปฏิบัติงาน  4) เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
และ 5) เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าให้ปฏิบัติงานในระดับท่ีพึงปรารถนาขององค์การ 
 นอกจากนี้ วิลาวรรณ รพีพิศาล ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในภาพรวมยังสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการในระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1) สนองความต้องการ
ระดับสังคม (Society’s Requirement) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีสังคมจะได้รับ ให้บุคลากรทุกคน
มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม มีงานท ามีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นผู้น าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีต้องการของสังคม 2) สนองความคาดหวัง 
ระดับการบริหารขององค์การ (Management’s) ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การมีความ
คาดหวังท่ีจะได้บุคลากรท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลท าให้องค์การ
เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องตระหนักภาระหน้าท่ี 
ท่ีส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดคนเข้าท างาน โดยดูแลต้ังแต่ก่อนเข้าปฏิบัติงานระหว่าง
ปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความศรัทธาให้แก่บุคลากรทุกคนท่ีจะเข้ามา
ร่วมงาน และสร้างความแข็งแก่งให้องค์การต่อไป และ 3) สนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
(Employee’s Need) องค์การจะต้องตระหนักเสมอว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างมุ่งหวังท่ี
จะมีวิธีการด ารงชีวิตท่ีดีในสังคม ครอบครัวมีความสุข สังคมยอมรับยกย่อง และมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรละเลยต่อความต้องการพื้นฐานท่ีบุคลากรทุก
คนควรจะได้รับ เพราะส่ิงเหล่านี้จะย้อนกลับมาสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์การได้ท้ายท่ีสุด 
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 5) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า ในอดีตการบริหารงานบุคคลมีวัตถุประสงค์ท่ีแคบและเฉพาะเจาะจง 
โดยจะพิจารณาท่ีงานประจ าของฝ่ายบุคคล โดยท่ีหน่วยงานด้านบุคลากรจะมีหน้าท่ีจัดหาและธ ารง
รักษาให้บุคคลอยู่ร่วมงานกับองค์การเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์การเท่านั้น ปัจจุบันงาน
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับความส าคัญ และขยายขอบเขตการด าเนินงานมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการในหลายระดับ ดังต่อไปนี้ 1) สังคม งานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม ต้องการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมสงบ
สุข และพัฒนาสังคมในอนาคต การสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์การ นับเป็น
การสร้างงานให้แก่สมาชิกของสังคม งานทรัพยากรมนุษย์ยังต้องส่งเสริมการให้ผลตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม 2) องค์การ งานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราท่ีเหมาะสม งานทรัพยากรมนุษย์จะมี
หน้าท่ีเพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์การว่ามีบุคคลท่ีมีความรู้ทักษะ และความสามารถในระดับและ
ปริมาณท่ีเหมาะสมร่วมงานอยู่ตลอดเวลา โดยเขาเหล่านั้นจะจงรักภักดีและทุ่มเทความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มท่ี และ 3) บุคลากร เหตุผลท่ีบุคคลต้องท างานเพื่อให้เขาและ
ครอบครัวสามารถด ารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ในสังคม การจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองความต้องการระดับต่าง ๆ ของบุคลากร เริ่มต้ังแต่การรับบุคคลเข้าท างาน 
การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม การให้ผลประโยชน์ตอบแทน การฝึกอบรมและ
พัฒนา การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การวางแผนอาชีพและวางแนวทางส าหรับอนาคต และการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนจะมีส่วนช่วยส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพของบุคคลให้ดีขึ้น 
 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 6) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่า 1) เพื่อควบคุมก าไรและต้นทุน (profit / cost containment) ในหน่วยงานภาคเอกชน 
มักก าหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นเป็นเรื่องของการสร้างก าไร การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการรักษาระดับของก าไรของกิจการ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเน้นความส าคัญในเรื่องของการควบคุมต้นทุน 2) เพื่อประสิทธิผลของ
องค์การ (organizational effectiveness) การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ประสิทธิผลขององค์การ โดยต้องก าหนดโครงสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสูง รวมทั้งต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในได้ 3) เพื่อการบริการ (service) วัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่งของหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชนก็คือ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการให้บริการแก่สังคมด้วย 4) เพื่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) องค์การธุรกิจมักจะได้รับการ คาดหวังว่า เป็น
องค์การท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพของสังคมและช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ ดังนั้นธุรกิจ ส่วนใหญ่
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ จะก าหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เสมอ ท้ังนี้อาจ
ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม การจัดโครงการฝึกอบรมและ พัฒนา
แก่ชุมชน หรือให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานอื่นเพื่อสังคม เป็นต้น และ 5) เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life) โดยท่ัวไปแล้วคุณภาพชีวิต การท างานของบุคคล 
ย่อมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในสถานท่ีท างานแก่พนักงาน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น สร้างความยืดหยุ่น
เกี่ยวกับช่ัวโมงท างาน สร้างระบบการท างานเป็นทีมอย่างอิสระ สร้างคุณค่า ให้แก่งาน ( job 
enrichment) และสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี เป็นต้น 
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 11-12) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มี 5 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อควบคุมก าไรและค่าใช้จ่ายขององค์การ โดยเฉพาะในองค์การเอกชน  
มักก าหนดวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นเป็นเรื่องของการสร้างก าไรและผลตอบแทนสูงสุด กิจกรรมการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องตระหนักและให้ ความส าคัญต่อการรักษาระดับของผลตอบแทนขององค์การ 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและ รัฐวิสาหกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเน้นความส าคัญในเรื่องของ
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การควบคุมต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด  2) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพชององค์การ โดยต้องก าหนดโครงสร้างและกิจกรรมหลักทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบ วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ขององค์การ 3) เพื่อ
การบริการท่ีเป็นเลิศ วัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่งของหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนก็คือ 
การบริการท่ีเป็นเลิศ (Service excellence) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้ 
สินค้าและการบริการขององค์การจัดหาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้อง 
ให้ความส าคัญต่อการให้บริการแก่สังคมด้วย  4) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การต่างท้ังภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนมักจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุง คุณภาพของสังคมและช่วย
แก้ปัญหาสังคมได้ จะเห็นได้ว่าองค์การต่าง ๆ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะพยายามสร้างโครงการและ
กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมบรรษัทภิบาล (Corporate social responsibility : CSR) เพื่อด าเนิน
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกองค์การท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ัง
ในและนอกเพื่อให้องค์การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และ 5) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการ
ท างาน คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร (Quality of work life) เป็นส่ิงท่ีสะท้อนความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับช้ันอันเป็นผลจากการให้ความส าคัญ และการเอาใจใส่แก่
บุคลากรในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดต่อความส าเร็จขององค์การ ด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้อมและระบบงานท่ีดี การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย การส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์งานมีความก้าวหน้าในงาน การสร้าง 
ความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานจึงเป็นอีกภารกิจ
ส าคัญประการหนึ่งของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 กิจจา บานช่ืน และกณิกนันต์ บานช่ืน (2559, หน้า 171) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เพื่อให้ได้คนท่ีมีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ หากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ดี องค์การจะ
ได้คนไม่ดี ขาดความรู้ความสามารถในการท างาน สร้างปัญหาให้แก่ผู้บริหาร และสร้างปัญหาให้แก่
องค์การเป็นอันมาก 
 พรชัย เจดามาน, นิตยาพร กินบุญ และไพฑูรย์ พิมดี (2560, หน้า 8-9) ได้กล่าวว่า การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยท่ัวไปแล้ว มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้ได้คนท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการในองค์กรต้องการ บุคลากรท่ีดี และมีคุณธรรม ความรู้และ
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน หรือท่ีเรียกว่า “บุคลากรท่ีเป็นเลิศ (Talent 
Person)” ดังนั้น ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผน 
สรรหา คัดเลือก และตัดสินใจให้ดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะได้บุคลากรท่ีดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับต าแหน่ง
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หน้าท่ีท่ีจะ ปฏิบัติงาน 2) เพื่อใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพ การได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีองค์กร
ต้องการแล้ว ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จ าเป็นท่ีจะต้องรู้ว่าบุคลากรนั้น ๆ มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร และมีความสามารถ พิเศษในเรื่องใดบ้าง เพื่อท่ีจะ
ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 3) เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกคนต้องการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดีและเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมท้ังภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
ภายใน ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จ าเป็นท่ีจะต้อง สร้างบรรยากาศดีให้
เกิดขึ้น เช่น ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 4) เพื่อพัฒนาและบ ารุงรักษาบุคลากรท่ีดีไว้ในองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการพัฒนา การส่งเสริม และการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร ได้ มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและท่ีก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ให้บุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในการปฏิบัติงานและมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และ 5) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น ท าให้บุคลากรมีความเช่ือมั่น
ในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร การให้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานท่ี เหมาะสม การดูแลใจใส่
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย การมีโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นธรรม เป็นต้น 
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท่ัวไป
มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อควบคุมก าไรและต้นทุน 2) เพื่อประสิทธิผลขององค์การ 3) เพื่อ 
การบริการ 4) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า เพื่อจัดหาคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับงาน เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของก าลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความสามารถให้คงอยู่ให้นานท่ีสุด และเพื่อส่ือสารนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้ทราบ 
 
 2.2.4 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การท่ีบุคคลลดความเป็นอิสรเสรีของตนเองมาสังกัดอยู่ในองค์การ ยอมรับปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนแนวทางประพฤติปฏิบัติตลอดจนปรับตนให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ เป็นส่ิงท่ี
ต้องเข้าใจ ธรรมชาติ และความรู้สึกนึกคิดของคนว่าคนแต่ละคนต้องการส่ิงทดแทนอย่างไร ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องมีเหตุผล และแรงจูงใจอย่างเดียวกัน แม้จะอยู่บนพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการของ
ตนเองเหมือนกัน การบริหารทรัพยากรบุคคลมีข้อควรค านึงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อ
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บุคคล และบุคคลต่อองค์การ เพื่อท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ท้ังยังจะต้องท า ให้บรรลุ
เป้าหมายในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2557, หน้า 7) ส าหรับวิวัฒนาการของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ ยุคด้ังเดิม ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ยุค
การบริหารงานตามแนวมนุษยสัมพันธ์ และยุคปัจจุบัน (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2556, หน้า 2-7) ดังนี้  
 1. ยุคด้ังเดิม การเริ่มต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ 
คือ บันทึกของโมเสส (Moses) ท่ีมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิ้ล ว่าได้รับค าแนะน าจากเจโทร (Jethro) ซึ่งเป็น
พ่อตาให้โมเสสสอนให้คนงานรู้จักข้อปฏิบัติและกฎต่าง ๆ ท่ีเขาต้องปฏิบัติและงานท่ีเขาต้องท า ท้ังให้
จัดบุคคลท่ีมีความสามารถมาเป็นผู้ปกครองของบุคคลเหล่านั้น หลักฐานอีกส่วนหนึ่งมาจากประมวล
กฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี (Codeof Humurabi) ประเทศบาบิโลเนีย เมื่อประมาณ 1,800 ปีก่อน
คริสต์ศักราชได้ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นผลผลิตต่อแรงงานไม่น้อยกว่า
จ านวนท่ีก าหนดไว้ ส าหรับในประเทศจีนมีความเช่ือว่า ได้มีการใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์มา
เป็นเวลาช้านานก่อนคริสต์ศักราชเช่นเดียวกัน เป็นต้นว่าประมาณ 1,650 ปีก่อนคริสต์ศักราชได้มีการ
กล่าวถึง หลักการแบ่งงานกันท า (division of work) แล้ว ประมาณ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีการ
ใช้การหมุนเวียนของแรงงาน (job rotation) และประมาณ 120 ปีก่อนคริสต์ศักราช จีนได้ใช้ระบบ
การสอบ คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยก าหนดผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนเรียง ตามล าดับลงมา ส่วนในประเทศกรีก ประมาณ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช โสเครตีสได้วาง
หลักเกี่ยวกับการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และหลักการปกครองบังคับบัญชาโดยเน้นว่า ผู้บริหารท่ีดี
นั้นต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับความสามารถในการท างาน รู้จักวิธีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีก าลังใจ
ในการท างาน และมีความเช่ือถือศรัทธา นอกจากนั้นโสเครติสยังได้วางหลักเกี่ยวกับการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดและการให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ท าดีด้วย และการเปล่ียนแปลงการใช้แรงงานได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามระบบสังคม โดยในยุคแรก ๆ การใช้แรงงานเป็นไปในลักษณะของการใช้แรงงาน
ในครอบครัว ต่อมายุคสังคมทาส ผู้ใช้แรงงาน คือ ทาส การบริหารงานเป็นไปในลักษณะนายกับทาส 
โดยมีการบังคับและการบังคับบัญชาให้ทาสท างานตามท่ีนายต้องการ เมื่อสังคมมีความเจริญขึ้น ก็เกิด
เป็นสังคมช่างผีมือ (handy-crafts) มีระบบช่างฝีมือท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านเกิดขึ้น เช่น ช่างโลหะ 
ช่างแกะสลัก ช่างรองเท้า เป็นต้น ระบบนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง
แท้จริง เพราะเริ่มมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามา เป็นผู้ฝึกงาน การฝึกอบรม การพัฒนาช่างฝีมือ ตลอดจน
การจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ระบบนี้ได้มีการพัฒนามากขึ้นเมื่อมีการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเป็นการท างานในระบบโรงงาน (factor system) ซึ่งเกิดความต้องการคนงาน
ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ มากมาย และมีการต่อรองเรื่องค่าจ้าง เงื่อนไขการจ้างงานและ
สภาพการท างาน ท้ังฝ่ายจัดการก็มีการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานขึ้น ท าให้ เกิด
วิชาการบริหารงานหรือการจัดการ (management) ในสังคมอุตสาหกรรม และการบริหารทรัพยากร
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มนุษย์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการ อย่างไรก็ตามการจัดการในยุคแรกมุ่งเน้นแต่
ผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการหรือนายทุน และมักจะละเลยผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน (วิชัย    
โถสุวรรณจินดา, 2556, หน้า 2-3)   
 2. ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ เริ่มขึ้นในปลายทศวรรษท่ี 1800 ถึงต้นทศวรรษท่ี 
1900 บุคคลท่ีได้รับการกล่าวขวัญมากท่ีสุด คือ เฟรดเดอริค ดับเบิ้ลยู เทย์เลอร์ (Frederick W. 
Taylor) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการศึกษาค้นคว้าแบบวิทยาศาสตร์ ในปลายทศวรรษท่ี 
1870 เทย์เลอร์ (Taylor) ได้ท างานอยู่ในโรงงานถลุงเหล็กกล้า  เขาเช่ือว่าเทคนิคต่าง ๆ ท่ีนักวิทยาศาสตร์ 
ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น การทดลอง การก าหนดและทดสอบสมมติฐาน การเสนอทฤษฎีอันมีพื้นฐาน
จากงานวิจัย สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ เทย์เลอร์ 
(Taylor) ได้เขียนหนังสือช่ือ Scientific Management ในปี ค.ศ. 1911 เขามีแนวคิดว่าการบริหารงาน
แบบวิทยาศาสตร์ จะครอบคลุมถึงการออกแบบงานท่ีเป็นระบบ โดยเริ่มจากการสังเกต จดบันทึก แยก
ประเภทของกิจกรรมตามท่ีปฏิบัติจริง เพื่อช่วยให้การท างานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ เทย์เลอร์ 
(Taylor) เสนอแนวคิดว่าการคัดเลือกจะมุ่งแสวงหาคนงานท่ีมีทักษะและคุณสมบัติท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นระบบ ส่วนการฝึกอบรม และการพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์จะช่วยให้พนักงานเรียนรู้
วิธีการท างานแบบใหม่แทนวิธีแบบเดิม ๆ นอกจากนี้เทย์เลอร์ (Taylor) ยังเช่ือว่าเป็นวิธีจูงใจคนท างาน
ได้ดีท่ีสุดเพราะคนงานชอบเงินและได้เงินมากขึ้น โดยเสนอว่าคนงานควรได้รับค่าจ้างตามจ านวน
ช้ินงานท่ีท าได้ (Piecemeal rate) ขณะเดียวกันนายจ้างจะได้ผลผลิตมากขึ้น (พนา ดุลยพัชร์, 2556, 
หน้า 6) ในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เทย์เลอร์ (Taylor) เสนอไว้ว่า 1) ให้เลือกคนดีหรือคนท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีสุดมาปฏิบัติงาน 2) จัดการฝึกอบรมและสอนแนะก่อนให้ท างาน  3) ให้ผล ตอบแทนท่ี
เหมาะสมและคุ้มค่ากับการปฏิบัติงาน (รวิภา ธรรมโชติ, 2558, หน้า 77) 
 นอกจากนี้ยังมีนักพฤติกรรมศาสตร์ร่วมสมัยกับเทย์เลอร์ (Taylor) คือ แฟรงค์และลิเลียน 
กิลเบร็ท (Frank and LilianGibreth) ได้ศึกษาความเคล่ือนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน (time 
and motion study) โดยแฟรงค์ได้วิเคราะห์การเคล่ือนไหวด้านร่างกายของคนงานโดยศึกษาการ
เคล่ือนไหวท่ีมี ประสิทธิภาพซึ่งนับเป็นจุดบุกเบิกของวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนลิเลียนได้รับการยกย่องในฐานะท่ีเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา (พนา ดุลยพัชร์, 2556 หน้า 7) โดย
สรุปความเคล่ือนไหวแบบวิทยาศาสตร์ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับผู้บริหาร
จนกระท่ังถึงรายละเอียดในการท างานของระดับปฏิบัติการ (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 6) 
 3. ยุคการบริหารงานตามแนวมนุษยสัมพันธ์ แนวคิดของความเคล่ือนไหวด้านมนุษย
สัมพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นพฤติกรรมกลุ่มและความรู้สึกของพนักงานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลผลิตของการ
ท างานและขวัญก าลังใจของกลุ่ม นับว่าเป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
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มาก (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 8) ผู้น าส าคัญคือ เอลตัน เมโย (Elton Mayo) นักสังคมวิทยา 
ท างานอยู่ฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เอลตัน เมโย (Elton Mayo) และคณะ
ได้ร่วมกันศึกษาการปฏิบัติงานของคนงานบริษัท Western Electric Company ในปี ค.ศ.1924 ท่ี
เมือง Hawthorne มลรัฐ Illinois ท่ีเรียกว่า Hawthorne experience ซึ่งผลการทดลองสรุปได้ดังนี้  
1) ทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะใช้ได้เช่นเดียวกับทรัพยากรอื่นเพราะมนุษย์มีชีวิต ขวัญและก าลังใจ 
จึงเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 2) ผลผลิตของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพ (physical 
capacity) แต่ขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม (social capacity)  3) รางวัลทางจิตใจมีผลกระตุ้นต่อการ
ท างานยิ่งกว่ารางวัลท่ีเป็นวัตถุ 4) การแบ่งแยกการท างานตามความช านาญเฉพาะด้าน และการ
จัดระบบการจัดการท่ีดีไม่ได้หมายความว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเสมอไป 5) คนงาน
ท่ีท างานเป็นกลุ่มจะมีความรู้สึกร่วมกัน และจะมีการสนองตอบต่อการจัดการ ระเบียบข้อบังคับ และ
เรื่องใด ๆ ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสมอ (รวิภา ธรรมโชติ, 2558, หน้า 77) โดยสรุปนักวิจัย
ได้เริ่มมององค์การด้านอุตสาหกรรมในฐานะท่ีเป็นระบบทางสังคม และมีการยอมรับว่าการมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของพนักงานรวมถึงอิทธิพลของกลุ่ม มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากกว่าการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขส่ิงแวดล้อมของการจูงใจให้ท างานด้วยเงิน การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปท่ีคัดค้าน
ความคิดของเทย์เลอร์ (Taylor) และยังมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยในระยะต่อมา
จึงได้มุ่งเน้นพฤติกรรมการท างานกลุ่มทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน (จิตติมา 
อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 8)   
 4. ยุคปัจจุบัน ในยุคนี้ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีแผนใหม่ (modern 
organization theory) เป็นยุคท่ีมุ่งท่ีจะขจัดช่องโหว่และข้อโต้แย้งระหว่างการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ตามแนววิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งในเรื่องหน้าท่ีการงาน และผลผลิตเป็นส าคัญ การศึกษาตามแนว 
ทฤษฎีแผนใหม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและผลของการศึกษาแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลง เกิดความก้าวหน้าในสาขาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ท่ีส าคัญได้แก่  
การปฏิบัติงานตามลักษณะเฉพาะ (specialization) ซึ่งท าให้เกิดผลดีในด้านการสรรหาบุคลากรท่ีมี 
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี จนท าให้มีระบบการจ าแนกต าแหน่งงานตามความรู้ 
ความสามารถ นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเท่าทันกับการ 
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการเปล่ียนแปลงแนวคิดจากการมองบุคลากรในลักษณะท่ี 
ต้องใช้การบังคับบัญชาและจูงใจโดยใช้เงิน ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบ และรู้จัก
การปฏิบัติงานเป็นทีม ซึ่งส่ิงเหล่านี้ล้วนเกิดจากความพยายามของนักวิชาการท้ังหลายท่ีได้พยายาม 
แสวงหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะท าให้การใช้และการธ ารงรักษาบุคลากรให้เกิดคุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน (วิลาวรรณ รพีพิศาล , 2554, หน้า 17) โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 1970-1990  และจนกระท่ังถึงปัจจุบัน นักปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้บูรณาการองค์
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ความรู้ใหม่จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) ทฤษฎีเชิงระบบ แนวคิดนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างทุกระบบย่อย
ของระบบใหญ่ท้ังระบบ ช่วยให้ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักว่าการเปล่ียนแปลงใน
ระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ในองค์การ ตัวอย่างเช่น  ถ้าบริษัทรับ
พนักงานใหม่ท่ีมีทักษะและความรู้สูงกว่าพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่เดิม ส่ิงท่ีต้องด าเนินการคือ จะต้องมี
โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานกลุ่มเดิมให้ ดีขึ้น  
ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลความก้าวหน้าทางอาชีพ ให้กับพนักงานท่ีจ้างใหม่ เพื่อช่วยให้
พนักงานท้ังสองกลุ่มบรรลุเป้าหมายในการท างาน 2) การออกแบบระบบเทคนิคและสังคม เป็นการ
ออกแบบองค์การและงานท่ีมุ่งให้ความส าคัญของท้ังทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และ
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานควบคู่กันไป เพื่อปรับปรุงผลผลิต คุณภาพการผลิต แรงจูงใจ และความ
พึงพอใจในการท างานของพนักงาน ขณะท่ีการบริหารแนววิทยาศาสตร์มุ่งเน้นระบบเทคนิค ส่ วน
ความ เคล่ือนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์มุ่งเน้นระบบสังคม แต่ระบบเทคนิคสังคมมุ่งการออกแบบท่ี 
ผสมผสานของท้ังสองระบบ ความสนใจในการประยุกต์แนวคิดนี้ไปใช้จึงน าไปสู่การปรับปรุงใน 
กระบวนการผลิต และความเข้าใจในการออกแบบงาน 3) พฤติกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ท่ีเป็นระบบ ซึ่งช่วงก่อให้เกิดแนวคิดในทางปฏิบัติท่ีส าคัญหลายด้านโดยเฉพาะด้าน
จิตวิทยาองค์การ/อุตสาหกรรม จะพบว่าการศึกษาพลวัตของภาวะผู้น า พฤติกรรมกลุ่ม และแรงจูงใจ  
มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (ส่วนหนึ่งของจิตวิทยาองค์การ/อุตสาหกรรม ได้พัฒนา
มาจากความเคล่ือนไหวด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมในสมัยแรกและความเคล่ือนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์) 
(จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556 หน้า 11) นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอดีตท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในการออกกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิและปรับปรุงโอกาสการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกัน (Equal Employment Opportunity : EEO) 
และการควบคุมสภาพการท างาน ซึ่งกฎหมายเหล่านี้นับว่ามีผลต่อการด าเนินงานขององค์การธุรกิจ
เป็นอย่างยิ่ง และมีผลให้สภาพแรงงานเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกานั้นได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ต่อการด าเนินงานในภาคราชการและภาคเอกชนหลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นยังได้มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดจากท่ีว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์การ ส่งผลการเปล่ียนแปลงจากค าว่า การบริหารงานบุคคล มาเป็น 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สกล บุญสิน, 2560, หน้า 15) 
 ส าหรับวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เริ่มต้ังแต่สมัยสุโขทัยมี
วิวัฒนาการมาจากระบบเจ้าขุนมูลนาย ขอบเขตการบริหารงานยังไม่สลับซับซ้อน การบริหารงาน 
บุคคลยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน ระบบงานบุคคลมักใช้ระบบอุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการแบ่งส่วนราชการไปตามลักษณะงานเฉพาะ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เริ่มเป็นระบบมากขึ้น และในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลท่ี 5 เริ่มมีการติดต่อกับ
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อารยประเทศ มีการตั้งกระทรวงต่าง ๆ และแยกข้าราชการทหารออกจากพลเรือนโดยเด็ดขาด มีการ
เริ่มใช้ระบบคุณธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการจัดต้ังโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และอเมริกันและยุโรปได้ถูกน าเข้ามาใช้ การบริหาร
แบบอเมริกันได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ให้ความส าคัญกับระบบการ
บริหารงานแบบญี่ปุ่นมากขึ้น (กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย, 2556, หน้า 7-8) 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ 1) ยุคด้ังเดิม คือ 
สมัยเริ่มต้น 2) ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับผู้บริหาร
จนกระท่ังถึงรายละเอียดในการท างานของระดับปฏิบัติการ 3) ยุคการบริหารงานตามแนวมนุษย
สัมพันธ์ ปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นวิธีการ
ท างานท่ีดีอย่างเดียวไมส่ามารถประสบความส าเร็จได้ถ้าขาดความร่วมมือของผู้ร่วมงาน เป็นการการ
บริหารงานต้องอาศัยหลักจิตวิทยา เพื่อศึกษาให้รู้ถึงจิตใจคนและการกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน  และ 4) ยุคปัจจุบัน วัตถุประสงค์ขององค์การเน้นความต้องการกว้างขวางหลายด้าน
โดยไม่มุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการบริหารงานบุคคลเท่านั้น หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
เป็นระบบเปิดไม่ใช่ระบบปิด บทบาทของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความหลากหลายมากขึ้น และ 
ต้องมีการน าเทคนิคการบริหารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 2.2.5 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 องค์การในปัจจุบันต่างต้องเผชิญกับการแข่งขันท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งผล
ให้องค์การไม่สามารถย่ าอยู่กับท่ีได้เฉกเช่นท่ีเป็นมา องค์การจึงต่างต้องพยายามค้นหาแหล่งท่ีมาซึ่ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยส าคัญหนึ่งท่ีหลากหลายองค์การต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามี
ความส าคัญยิ่งคือ “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” ภายในองค์การ เพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในปัจจัย 
การผลิตแล้ว ยังเป็นกลจักรส าคัญท่ีจะท าให้องค์การสามารถขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ท้ังนี้
เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรเพียงอย่างเดียวท่ีใช้แล้วไม่หมดหรือหายไปไหน แต่กลับทวีความช านาญ ความ
เช่ียวชาญ และมีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจท่ีในปัจจุบันมีการแย่ง
ตัวบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากองค์การต่าง ๆ ให้เห็นอยู่เสมอ (เจษฎา นกน้อย, 2554, หน้า 1) 
 เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2008, p. 2) ได้กล่าวให้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การจัดบุคคลเข้าท างาน (staffing) 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (job analysis) การสรรหา (recruitment) การคัดเลือก (selection) 2) 
การบริหารไหวพริบ ( talent management) ประกอบด้วย  การน าบุคลากรเข้า สู่หน่วยงาน 
(orientation) การฝึกงานและพัฒนา (training and developing) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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(performance management) 3) การให้รางวัล (total reward) ประกอบด้วย การให้ส่ิงตอบแทน 
(compensation) การให้เงินพิเศษ (incentives) การให้สวัสดิการ (benefits) 4) การบริหารความ
เส่ียงและการปกป้องรักษาพนักงาน (risk management and worker protection) ประกอบด้วย 
สุขภาพและการรักษาสุขภาพ (health and wellness) การรักษาความปลอดภัย (safety) ความรู้สึก
มั่นคงในงาน (security) การวางแผนห้องกันภัยพิบัติหรือส่ิงท่ีค้นพบใหม่ (disaster and recovery 
planning) 5) พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (employee and labor relations) ประกอบด้วย สิทธิ
ส่วนบุคคลของพนักงาน (employee right and privacy) นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(human resource policies) สหภาพแรงงานและการบริหารความสัมพันธ์ (union management 
relations) 6) การวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (strategic human resource 
planning) 7) การให้โอกาสในงานอย่างเท่าเทียม (equal employment opportunity) 
 เบอร์นาดีน (Bernadine, 2009, pp. 9-10) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่ามีหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ 5 ประการ ดังนี้ 1) การจัดรูปแบบองค์การ (organization design) 
คือการจัดระเบียบงานภายในองค์การ โดยมีพื้นฐานท่ีทุกคนมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีและงานท่ี
จะต้องปฏิบัติภายใต้บริบทของ ภารกิจเป้าหมายขององค์การ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ซึ่งมี
กิจกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ การวางแผนงานบุคคล การวิเคราะห์งาน การจัดโครงสร้างองค์การ การออกแบบ  
การสร้างทีม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน รวมท้ังการลดขนาด
ขององค์การ โดยพิจารณาว่าภารกิจใดท่ีองค์การเห็นว่าไม่ส าคัญก็ไม่ควรท า มีการจ้างงานบุคคล 
ภายนอกองค์การในภารกิจท่ีไม่ส าคัญ และมีการปรับปรุงโครงสร้าง 2) การจัดหาบุคคลเข้าท างาน 
(staffing) คือ การจัดหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และมีจ านวนตามความต้องการขององค์การ เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้าท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์การ กิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่ การสรรหา
บุคคล การให้ความเป็นธรรมในคุณสมบัติของผู้สมัคร การเล่ือนต าแหน่ง และการโยกย้าย การช่วย
จัดหางานให้แก่พนักงานท่ีพ้นสภาพการจ้าง และการเลือกบุคลากร 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(performance management and appraisal) คือ การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น
รายบุคคล แผนก หรือระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงานขององค์การ การบริหารการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวัดท่ีผลผลิต ความพึงพอใจ
ของลูกค้า และการประเมินผลแบบ 360 องศา 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (employee training and 
organizational development) คือการบริหารเพื่อการพัฒนาอาชีพ การช่วยเหลือและการให้
ค าแนะน าแก่พนักงาน การฝึกอบรม ตลอดจนการฝึกอบรมท่ีมุ่งลดอคติจากความแตกต่างของบุคคล 
และ 5) รางวัลและสิทธิประโยชน์ (reward systems, benefits and compliance) คือ รูปแบบและ
วิธีการในการให้รางวัลและสวัสดิการท่ีองค์การสามารถให้แก่พนักงานได้ค่าตอบแทนท้ัง โดยตรงและ
โดยอ้อม การได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การรักษาพยาบาล การมีวันลาเพื่อตนเอง และเพื่อ
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ครอบครัว การลาพักผ่อน เงินบ านาญ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมาย แรงงาน 
และการปฏิบัติตามข้ันตอนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
 อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010, p. 5) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า 
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย ความเท่าเทียมในการจ้างงาน  
การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคลากร  การคัดเลือก แรงจูงใจ การ
ปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนา แรงงาน
สัมพันธ์ และความปลอดภัยในการท างานและสุขภาพ 
 วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2554, หน้า 215) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่า กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์ ซึ่งในแต่ละกระบวนการนั้นจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
โดยในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวไป ควรมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับลักษณะขององค์การ
นั้น ๆ ด้วย  
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 2) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ามี
หน้าท่ีจะต้องด าเนินการ 5 ประการ ดังนี้ 1) การวางแผน (planning) คือ การก าหนดเป้าหมายและ
มาตรฐาน การพัฒนา กฎกติกา และการด าเนินการ การพัฒนาแผนงานและการคาดการณ์โดยการ
พยากรณ์หรือการจัดท าโครงการเพื่อให้เกิดผลในอนาคต 2) การจัดงาน (organizing) คือ การก าหนด
รายละเอียดของงาน การสร้างแผนก การก าหนดอ านาจหน้าท่ี ช่องทางในการบังคับบัญชาและการ
ส่ือสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มย่อย 3) การจัดคนเข้าท างาน (staffing) คือ การคัดเลือกบุคคล
ท่ีควรจะว่าจ้าง การสรรหาลูกจ้างโดยการคัดเลือก การก าหนดมาตรฐาน คุณสมบัติของพนักงาน  การ
จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน 4) 
การน า (leading) คือ การชักจูงแนะน าให้คนท างาน การให้ขวัญก าลังใจ และการให้แรงจูงใจ 5) การ 
ควบคุม (controlling) คือ การก าหนดมาตรฐานในการท างาน มาตรฐานด้านคุณภาพ หรือระดับของการ
กระท าการตรวจสอบผลของงานเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และการแก้ไขงานตามท่ีจ าเป็น 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 140) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่ามีหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การจัดคนเข้าท างาน การ
ออกแบบงาน การพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดต่อส่ือสาร การจ่าย
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 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 20-22) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ว่าภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 6 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา 
และการคัดเลือก (human resource planning, recruitment and selection) องค์การจ าเป็นต้อง
มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตรงตามเวลาท่ีต้องการ เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ การได้มาซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรมนี้ 2)  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้
บุคคล กลุ่ม และองค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเพราะว่า
บุคคล งาน และองค์การมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถสู้กับคู่แข่งได้ กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้นต้ังแต่บุคคลเริ่มเข้า
ท างาน จะด าเนินต่อไปตลอดจนกระท่ังออกจากงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขนาดใหญ่อาจ
เรียกว่าโปรแกรมการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล (compensation and benefits) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
จะจัดหารางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามผลงานท่ีได้ปฏิบัติ  ค่าตอบแทนใน
ท่ีนี้ก าหนดท้ังในรูปตัวเงิน เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้าง  และยังรวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ 
ซึ่งให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมมิใช่เกิดเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยตรง แต่เป็นการ
ให้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในการด ารงชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 4) ความปลอดภัยและสุขภาพ (safety and health) 
ความปลอดภัยเป็นการป้องกันพนักงานจากอันตรายต่าง ๆ ท่ีมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ว่า
จะเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยก็ตาม ซึ่งอาจจะจัดเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มีความปลอดภัย
ในชีวิต ส าหรับสุขภาพนั้น หมายถึง สภาพท่ีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บท้ังทางร่างกายและจิตใจ  องค์การ
จ าเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมด้านการท างานท่ีปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี มีความสุข 
พอใจในการท างาน ช่วยให้องค์การได้รับประโยชน์เต็มท่ีในระยะยาว ด้วยเหตุนี้โปรแกรมด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพจะต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 5) พนักงานสัมพันธ์และ
แรงงานสัมพันธ์ (employee and labor relation) พนักงานสัมพันธ์เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน อย่างไรก็ตามความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น 
และเพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง ระหว่างพนักงานกับนายจ้างจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
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กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อให้
การใช้แรงงานเป็นไปโดยเหมาะสมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่ละฝ่ายในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานและการจ้าง
แรงงาน เช่น การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน วันหยุด การใช้แรงงาน
ท่ัวไป และสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น และ 6) การวิจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์ (human resource research) งานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพิ่มขึ้น เพราะ
ผลการวิจัยมีคุณค่าในการสร้างสรรค์ช่วยพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ขอบข่ายของการวิจัยจะสัมพันธ์กับภารกิจหลักท้ัง 5 
ประการ ท่ีกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  (Human Resource Information System : HRIS) และระบบเครือข่ายการส่ือสารใน
องค์การประกอบด้วย ท้ังงานวิจัย และระบบ HRIS จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้ผู้บริหารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์น าไปประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารด้านนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 กรรณิการ์  สุวรรณศรี (2557, หน้า 13-14) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหน้าท่ีของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) งานหาทรัพยากรมนุษย์คือ หน้าท่ีของการจัดหาบุคลากร (Procurement) 
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีองค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้
ส าเร็จลุล่วงลงไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดหาพนักงานให้ได้ตาม
ต้องการ จะต้องอาศัยการออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์งาน (Job analysis) การวางแผน 
ก าลังคน (Manpower Plan) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) 2) งานใช้
ทรัพยากรของมนุษย์ คือ หน้าท่ีของการใช้บุคลากร (Directing) เพื่อให้พนักงานท่ีมีอยู่ได้มีโอกาสใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หมู่
คณะและขององค์กร  ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และท าให้ทุกคนเต็มใจท่ีจะทุ่มเทท้ังร่างกายและจิตใจ  เพื่อความส าเร็จขององค์กร  
การใช้คนให้ท างานตามท่ีต้องการโดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่  การบรรจุแต่งต้ัง (Placement) 
การปฐมนิเทศ (Orientation) และการทดลองงาน (Probation) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การ
สร้างทีมงาน (Teamwork Building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 3) งานดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าท่ี
ท านุบ ารุงรักษาพนักงานท่ีมีอยู่ในมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยท้ังหลาย
มาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วย แนะน าให้รู้จัก ป้องกันและหลีกเล่ียงให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บท้ังปวง 
ตลอดจนยาเสพติดให้โทษอุบัติภัย อบายมุขและภัยท่ีจะบั่นทอนชีวิตของพนักงาน เพื่อให้มีชีวิตท่ียืน
ยาวและมีความสุ สามารถท างานอยู่ได้จนครบเกษียณอายุงาน ซึ่งจะต้องอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ใน
กระบวนการบ ารุงรักษาพนักงาน ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบ (Promotion) การจ่ายค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย 
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(Health care and Safety) การควบคุมด้านวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and Punishment) 
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2558, หน้า 8-10) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า
ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่าง ๆ โดยท่ัวไปมักประกอบด้วยภารกิจท่ีส าคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ภารกิจส าคัญประการแรกของการจัดการ
บุคลากร คือการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและองค์การ การ
สรรหาบุคลากรคือกระบวนการของการค้นหาและจูงใจบุคคลซึ่งมีความสามารถให้เข้ามาสมัครงานกับ
องค์การ 2) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบขององค์การเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างานท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
มีความงอกงามเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย 3) การกระตุ้นจูงใจบุคลากร คือ การจูงใจบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นทุ่มเท
พลังใจให้แก่การท างาน เป็นส่ิงส าคัญมากต่อความส าเร็จขององค์การ 4) การบ ารุงรักษาบุคลากร คือ 
การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน โดยมีการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน การส่งเสริมสุขภาพและการจัดระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์การท่ีดี และ 
5) การยุติการจ้างงาน หมายถงึ การยุติความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับพนักงานเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ 
เช่น การเกษียณอายุ การลาออก หรือการยกเลิกสัญญาจ้างงาน เป็นต้น  
 วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 9-2) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี
เหมาะสมเพื่อบรรจุ ต้องด าเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ (2558, หน้า 15– 16) ได้สังเคราะห์กระบวนการการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของกริฟฟิน ลอยด์ วอล์คเกอร์และวิลเล่ียม (Griffiths, Lloyd, wolker and 
Wliiiams, 1999), สโตน  (Stone, 2006) และอาร์ มสตรอง  (Armstrong, 2006) โดยจ าแนก
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยแยกตามข้ันตอนท่ี
ได้กล่าวอ้างถึง  ดังนี้ 1) การได้มาซึ่งบุคลากร (Acquisition) จะเป็นกระบวนการท่ีองค์การกระท าขึ้น
เพื่อดึงดูดและชักจูงแรงงานจากท้ังภายในและภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานกับองค์การ โดยมีกิจกรรม
ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญคือ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เนื้องาน
ของงานในต าแหน่งต่าง ๆ กัน เช่น การก าหนดคุณสมบัติของงาน (Job specific) การวิเคราะห์งาน (Job 
analysis) การวางแผนและนโยบาย (HR planning) การสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก 
(Selection) เป็นต้น2) การพัฒนาบุคลากร (Development) หลังจากท่ีบุคลากรปฏิบัติงานในองค์การ
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  องค์การก็จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบดูว่าบุคลากรนั้น ๆ ยังมีการปฏิบัติงานท่ี
ดีอยู่หรือไม่  ซึ่งองค์การจ าเป็นต้องมีการส ารวจหรือการประเมินถึงประสิทธิภาพในการท างาน  
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พฤติกรรม  ทัศนคติ ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ โดยผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากเสร็จส้ินอาจ
เป็นการเพิ่มเงินเดือน การเล่ือนขั้น หรือแม้แต่การเลิกจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้  หลังจากท่ีได้มีการ
ประเมินหรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรแล้ว องค์การก็จ าเป็นต้องท าการ
พัฒนาบุคลากรนั้น ๆ ในมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดยองค์การจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของบุคลากรท้ัง
ด้านความรู้ คุณลักษณะ ทักษะ และความสามารถในด้านอื่น ๆ (KSAOs : Knowledge } attributes, 
skills and other abilities) โดยกิจกรรมท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการนี้ เช่น ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างาน การฝึกอบรม การพัฒนาองค์การและการวางแผนและให้ค าปรึกษาหน้าท่ี
การงาน 3) การให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากร (Reward and motivation) แน่นอนว่า
หลังจากท่ีองค์การได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว  ก็คงไม่มีองค์การใดอยากจะจ้าง
บุคลากรแค่ช่วงเวลาส้ัน ๆ ยิ่งถ้าบุคลากรนั้นมีคุณภาพในการปฏิบัติงานแล้วด้วย ดังนั้นองค์การ
จ าเป็นต้องธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนของการแสดงออกขององค์การท่ีมี
ต่อบุคลากรในทุกระดับช้ัน  ถึงการปฏิบัติอันเป็นธรรมท่ีองค์การมีให้แก่บุคลากร โดยอาจจะมีการ
น าเอาทฤษฎีด้านแรงจูงใจมาใช้ด้วย โดยมีกิจกรรมท่ีน ามาประยุกต์ใช้ เช่น การบริหารค่าจ้างและ
เงินเดือน การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ นโยบายทางด้านสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
บุคลากร  และ 4) การดูแลรักษาบุคลากรท้ังตอนอยู่ ในองค์การและออกจากองค์การแล้ว 
(Maintenance and departure) องค์การจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับเปล่ียนทางด้าน
อาชีพการงานของบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการลาออก ไล่ออก โดนเลิกจ้าง เกษียณ เป็นต้น 
โดยกิจกรรมท่ีน ามาประยุกต์ใช้ เช่น การเกษียณ การเลิกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 
 เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559, หน้า 13-14) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจหลักของ
งานบริหารทรัพยากรบุคคลว่าโดยท่ัวไปแล้วอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร  ซึ่งอาจมีวิธีด าเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของธุรกิจ ประเภทของ
อุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและปรัชญาการด าเนินงานของผู้บริหารองค์กรด้วย ภารกิจส าคัญของ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1) ภารกิจวางแผนและสรรหาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
การจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีองค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปตามท่ีต้ังวัตถุประสงค์ไว้ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดหา
บุคลากรให้ได้ตามท่ีต้องการและรองรับยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์กรท่ีก าหนดไว้นั้น จะต้อง
อาศัยกระบวนการออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือก เป็นต้น
2) ภารกิจบริหารการใช้งานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การใช้ประโยชน์และบริหารทรัพยากร
บุคลากรท่ีมีอยู่ให้สามารถน าทักษะ  ความรู้และความสามารถของตนมาปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดท้ังต่อตัวบุคลากรเอง ทีมงานและองค์กร ตลอดจน
ควบคุมดูแลให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  และท าให้ทุกคนเต็มใจท่ี
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จะทุ่มเทท้ังร่างกายและจิตใจเพื่อความส าเร็จขององค์กร การใช้บุคลากรให้ท างานตามท่ีต้องการนั้น
จะต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุ การมอบหมายแต่งต้ัง การปฐมนิเทศ  การทดลองงาน 
การสร้างแรงจูงใจ การสรุปและประเมินผล กระบวนการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ การฝึกอบรมและ
พัฒนา ตลอดจนการบริหารเส้นทางอาชีพ 3) ภารกิจธ ารงรักษาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การท านุ
บ ารุงรักษาบุคลากรขององค์กรให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีก าลังใจในการ
ท างาน ไม่มีโรคภัยท้ังหลายมาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วย การแนะน าให้รู้จักป้องกันและหลีกเล่ียงให้
รอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อสุขภาวะท่ีดีและมีความสุข สามารถท างานอยู่ในจนครบ
เกษียณอายุงาน ซึ่งจะต้อง อาศัยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การพิจารณาความดี ความชอบหรือผลงาน 
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัย การบริหารการส่ือสารและพนักงานสัมพันธ์ 
 ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, หน้า 8-2) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มีด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้ 1) การดึงดูดแรงงานท่ีมีคุณภาพ เป็นการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์โดยจะต้องมีการสรรหาและการคัดเลือก 2) การพัฒนาคุณภาพแรงงาน เป็นการ
พัฒนาคุณภาพแรงงานกระท าโดยการปฐมนิเทศพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา และกระบวนการ
ด าเนินงาน สรุปผลการปฏิงาน และ 3) การธ ารงรักษาแรงงานท่ีคุณภาพไว้ โดยการพัฒนาอาชีพ การ
สร้างความสมดุลในชีวิตการท างาน การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ การเหนี่ยวรั้งและ
การหมุนเวียน และการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์  
 มอนด้ี และมาร์ทอคชิโอ (Mondy and Martocchio, 2016, p. 25) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การจัดคนเข้าท างาน (staffing) การบริหาร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (performance management) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human 
resource development) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล (compensation) พนักงานสัมพันธ์
และแรงงานสัมพันธ์ (employee and labor relation) ความปลอดภัยและสุขภาพ (safety and 
health)    
 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 62) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
เป็นงานท่ีต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางให้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้า
มาปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเกิดความเติบโต กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย การออกแบบงาน (job design) การวิเคราะห์งาน ( job analysis) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ (planning) การสรรหา (recruitment) การคัดเลือก (selection) การบรรจุ 
(placement) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (performance appraisal) รวมถึงค่าตอบแทน (compensation) สุขภาพและความ
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ปลอดภัย (safety and grievance) วินัยและการร้องทุกข์ (disciplinary and grievance) แรงงาน
สัมพันธ์ (labor relation) การบริหารอาชีพ (career management)      
 สมเด็จพระวันรัต, (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2561) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้กล่าว
ว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้น
เกี่ยวเนื่องจากการปัญหาการขาดแคลนผู้เรียนเนื่องจากไม่มีผู้เรียนความส าคัญของการเรียนพระ
ปริยัติธรรมและการขาดประสานงานระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตพื้นท่ีเดียวกัน ท้ังนี้
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะให้มีความสมบูรณ์ท่ีแท้จริงได้นั้น ควรศึกษาและ
น ารูปแบบค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานความคิดและปรับประยุกต์ใช้ โดยส่งเสริมให้
ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เพื่อให้มีความเจริญเติบโต
ทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาฝึกฝนอบรมให้ไปสู่ความเป็นผู้มีความรู้คู่
คุณธรรมมีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 1) มีการผลักดันให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 2) การก าหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน 3) การก าหนดเป้าหมายหรือวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของโรงเรียน 4) การสร้างความร่วมมือและสรุป ประเมินผลในการปฏิบัติงาน และ 5) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ธรรมาภิบาล 
 พระราชวรมุนี, (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
กรรมการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ัวประเทศ ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประสบปัญหาจากการขาด
งบประมาณ ท่ีไม่เพียงพอจากภาครัฐ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วยความสามารถของผู้บริหาร และได้
กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย1) การมีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 2) สรุปผล
การปฏิบัติงาน และ 3) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การมีวิจารณญาณ คิดงานอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้ส่ืออย่างรู้ทัน มีทักษะวิชาชีพ มีความเข้าใจความแตกต่าง และเปิดกว้างรับเทคโนโลยี 
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 สิทธา มูลหงษ์, (สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2561) ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน 
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) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนในการ
จัดการศึกษาท้ังระบบโดยยึดหลักเป้าหมายคุณภาพท่ีสอดคล้องกับการบริหารงานตามระบบ
การศึกษาในขณะนั้น และกล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบไปด้วย  1) การมีผู้น ามีวิสัยทัศน์ 2) มีการ
วางแผนงานบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนในภาพรวมของโรงเรียน 3) การสร้างสภาพแวดล้อมของ
บุคลากร 4) การสร้างความผูกผันและบริหารงานด้วยความโปร่งใส 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
ศาสนาจ านวน 22 รูป/คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ น ากระบวนการของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของนักวิชาการดังท่ีกล่าวมาข้างต้น และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับบริบทของการศึกษา
ในครั้งนี้ท่ีเน้นยุทธศาสตร์ของการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จในการบริหารงาน 
ผู้วิจัยได้พิจารณาโดยแยกการวิเคราะห์และออกแบบงาน ออกจากกัน ซึ่งจะได้กระบวนการของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ออกเป็นร่างองค์ประกอบได้ 11 ร่างองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน 
2) การออกแบบงาน 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การฝึกอบรม
และพัฒนา 7) ค่าตอบแทน 8) กระบวนการด าเนินงาน 9) แรงงานสัมพันธ์ 10) มีการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส (ธรรมาภิบาล) และ 11) สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน        
 



57 

 2.2.6 องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ กล่าวคือช่วยให้พนักงานในองค์การได้
ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มท่ี มีความผาสุกและพึงพอใจในการท างาน เกิดความก้าวหน้า สามารถท างานท่ีให้ผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแนวทางท่ีผู้น าระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้เกิดผลงานท่ี
เป็นเลิศท้ังทางด้านการบริการและการผลิตสินค้า องค์การย่อมมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง
และขยายงานออกไปได้ด้วยดี (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2560 หน้า 63) ส าหรับองค์ประกอบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้ 
 
 1. การวิเคราะห์งาน 
 การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการท่ีมีระบบถึงกิจกรรมท่ีต้องการกระท าในแต่ละงาน เป็น
การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานแต่ละงานว่ามีหน้าท่ี ภารกิจ และกิจกรรมอะไรบ้าง เมื่อ
วิเคราะห์งานเสร็จแล้วจะจัดท ารายงานสรุป เพื่อจะน าข้อมูลท่ีได้ไปจัดท าค าพรรณนาลักษณะงาน
และข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้มี
นักวิชาการให้ทัศนะไว้ ดังนี้  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 1-4) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์
งาน คือ กระบวนการรวบรวมวิเคราะห์ลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการคาดหวังจากงานเพื่อ
น าเสนอเนื้อหาสาระของงานอย่างถูกต้องและชัดเจน โดยท่ัวไปการวิเคราะห์งานจะพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ 
คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) คุณลักษณะของงานในเชิงการประสานสัมพันธ์ 
(Social Characteristics) และเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่องาน (Work Context) โดยในแต่
ละเรื่องแบ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) คุณลักษณะของเนื้องาน (Task Characteristics) 
ในการวิเคราะห์คุณลักษณะงานของเนื้องานนั้นจะวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 1.1) อ านาจในการ
ท างานด้วยตนเอง เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 
เช่น การวางแผนการท างานของตนเอง หรือการเปิดโอกาสให้คิดและตัดสินใจในงาน หรือเปิดโอกาส
ให้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ฯลฯ 1.2) ความหลากหลายของงาน เป็นการ
วิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวมีความหลากหลายในเนื้องานมากน้อยเพียงใด 1.3) ความส าคัญของงาน 
เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิต หรืองานในต าแหน่งอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด 
เช่น ผลการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อชีวิต หรืองานของผู้อื่นหรือไม่ 1.4) ความเป็นเอกลักษณ์หรือ
ความสมบูรณ์ของงาน:เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์ในกิจกรรมต้ังแต่ต้น
จนจบหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์เป็นเอกลักษณ์มากน้อยเพียงใด 1.5) ผลสะท้อนของงาน เป็นการวิเคราะห์ 
ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวสามารถจัดหาข้อมูลหรือผลย้อนกลับได้อย่างไร เพียงน าพัฒนาปรับปรุงงาน 
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หรือท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ผลของงานท่ีปฏิบัตินั้นสามารถให้ข้อมูลได้โดยตรงถึง
ประสิทธิภาพของการท างานในเชิงคุณภาพหรือปริมาณได้หรือไม่ ฯลฯ 1.6) คุณลักษณะทางความรู้ 
เป็นการวิเคราะห์ต าแหน่งงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการน าความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาประกอบใช้ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 1.7) ความซับซ้อน
ของงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือความยากมากน้อยเพียงใด เช่น 
งานต้องประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ มากน้อยเพียงใดระหว่างการท างาน ฯลฯ 1.8) การแก้ปัญหา 
เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวต้องใช้ความคิด หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีมี
ความเป็นลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดอย่างต่อเนื่องมากน้อย
เพียงใด เช่น การปฏิบัติงานของท่านมีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหาท่ีไม่มีค าตอบท่ีถูกต้องแน่ชัดอยู่
หรือไม่ ฯลฯ 2) คุณลักษณะของงานในเชิงการประสานสัมพันธ์ (Social Characteristics) ในการ
วิเคราะห์คุณลักษณะงานในเชิงการประสานสัมพันธ์นั้นจะวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 2.1) แรง
สนับสนุนจากสังคม เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวต้องได้รับค าแนะน าหรือความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นมากน้อยเพียงใด เช่น งานต้องเปิดโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับคนอื่น ๆ ระหว่างการ
ท างานหรือไม่ ฯลฯ 2.2) กระบวนการท างานหรือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงาน 
ดังกล่าวต้องพึ่งพาอาศัยกับงานในต าแหน่งอื่น ๆ หรือได้รับการพึ่งพาจากต าแหน่งอื่น ๆ มากน้อย
เพียงใด นอกจากนั้นยังเป็นการวิเคราะห์ว่างานมีผลกระทบต่องานอื่น ๆ อย่างไร 2.3) ปฏิสัมพันธ์
ภายนอกองค์กร:เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งดังกล่าวต้องปฏิสัมพันธ์และติดต่อกับบุคคลภายนอก
องค์กรมากน้อยเพียงใด เช่น การท างานของท่านจ าเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากกับบุคคลภายนอก
องค์กร ฯลฯ 2.4) ความคิดเห็นจากผู้อื่น เป็นการวิเคราะห์ว่าต าแหน่งงานดังกล่าวต้องต้อนรับหรือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เช่น การต้องได้รับความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับ
ผลงานจากผู้บังคับบัญชา ฯลฯ 3) ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่องาน (Work Context) เป็นการ
วิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 3.1) ความเหมาะสมต่อสรีระ เป็นการวิเคราะห์ว่าการออกแบบงาน
เน้นให้ผู้ปฏิบัติสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย และใช้ท่าทางท่ีถูกต้องในการท างานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
เช่น การจัดต าแหน่งท่ีนั่งระหว่างปฏิบัติงานมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นท่ีกว้างขวาง มีเก้าอี้
นั่งสบาย หรือการวางท่าทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 3.2) ความต้องการเชิงกายภาพ เป็น
การวิเคราะห์ว่างานท่ีปฏิบัติมีความจ าเป็นต้องท ากิจกรรมหรือต้องใช้ความพยายามเชิงกายภาพมาก
น้อยเพียงใด โดยมุ่งเน้นไปท่ีความแข็งแรง ความทนทานของร่างกายเช่น การท างานจ าเป็นต้องใช้
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมาก ฯลฯ 3.3) สภาพการท างาน เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ในการท างานว่ามีอันตราย เสียงรบกวน ระดับอุณหภูมิ หรือความสะอาดในท่ีท างานมากน้อยเพียงใด 
เช่น สถานท่ีท างานปลอดเสียงดังรบกวน และสถานท่ีท างานไม่มีอันตรายจากส่ิงแวดล้อมในบริเวณ 
โดยพิจารณาจากสารเคมี ฝุ่นควัน ฯลฯ 
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 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 48) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานจะส าเร็จลุล่วงได้นั้น จะต้องใช้ผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญอย่างไร ตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ซึ่งผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์งานจะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดท าค าพรรณนาลักษณะงาน ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน ออกแบบงาน วางแผนก าลังบุคลากร สรรหาคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร เป็นต้น ในส่วนของเอกสารก าหนดรายละเอียดของงานนั้น (Job Description) จัดท า
ขึ้นด้วยประสงค์ท่ีจะบ่งบอกหรือแสดงให้เห็นว่างานในต าแหน่งนั้น ๆ ต้องท าอะไรบ้าง มีความส าคัญ
ต่อองค์การอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือต าแหน่งงานอื่น ๆ อย่างไร ส าหรับ เอกสาร
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของงานก็เช่นกัน (Job Specifications) เป็นเอกสารท่ีได้รวบรวมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์งาน โดยระบุให้ทราบว่างานในแต่ละต าแหน่งนั้นต้องการผู้ท่ีมีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึง
ประสบการณ์อะไรบ้างท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดงานได้มากท่ีสุด 
 คาสสิโอ (Cascio, 2012, pp. 108-110) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการ
วิเคราะห์งานไว้ 14 ประการ ดังนี้  1) เพื่อช่วยในการออกแบบและจัดท าโครงสร้างองค์การ 
(organization structure and design) การวิเคราะห์งานจะช่วยให้ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างงาน
แต่ละงาน ความรับผิดชอบของงานแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน ท าให้การออกแบบและการจัด
โครงสร้างองค์การมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้มีการเล่ือนต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ปัญหา การก้าวก่ายหรือการคาบเกี่ยวงานระหว่างกัน 2) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ (human resource planning) การวิเคราะห์งานนับเป็นพื้นฐานของการพยากรณ์ทรัพยากร
มนุษย์ เนื่องจากข้อมูลของการวิเคราะห์งานสามารถน าไปใช้ในการวางแผนในท้ังกิจกรรมการ
ฝึกอบรม การโยกย้ายและการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ 3) เพื่อช่วยในการประเมินค่างานและการบริหารค่าตอบแทน ( job evaluation and 
compensation) ในกระบวนการของการประเมินค่างานและการตัดสินใจก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
งานต่างๆ ภายในองค์การ จ าเป็นต้องอาศัยค าพรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของ
งานของต าแหน่งต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกองค์การ 4) เพื่อประโยชน์ในการสรรหา (recruitment) 
ในการสรรหาบุคคลขององค์การ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน โดยเฉพาะการระบุ
คุณสมบัติเฉพาะของงาน 5) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งต้ัง (placement) ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์งานจะช่วยให้การตัดสินใจคัดเลือกบุคคลถูกต้อง คือสามารถเลือกคนให้เหมาะกับงานท่ี
ต้องการบรรจุ 6) เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและการพัฒนา (orientation training and 
development) การจัดโปรแกรมฝึกอบรมในแต่ละครั้งองค์การจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่มากก็น้อย 
การปรับปรุงค าพรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงานให้ทันสมัยและตรงกับ
ความเป็นจริงจะช่วยให้การค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ และสามารถแน่ใจได้ว่า
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การฝึกอบรมท่ีจัดขั้นแต่ละครั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที  7) เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) ข้อมูลจากการวิเคราะห์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งกระท าโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานของ
พนักงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารหลายประการ เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การ
โยกย้าย การปลดออก และการพิจารณาค่าตอบแทน และยังใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังพนักงาน
เพื่อให้เขาได้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 8) เพื่อช่วยในการวางแผนสายอาชีพ (career 
path planning) การท่ีผู้บริหารและบุคลากรในองค์การมีความเข้าใจในบทบาทหน้ าท่ีของตน 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานตามล าดับช้ันของสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน จะช่วยให้การ
พัฒนาบุคคลให้เติบโตไปตามสายอาชีพมีความเป็นไปได้มากขึ้น  9) เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน
สัมพันธ์ (labour relations) ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้การเจรจาต่อรองในปัญหาการ
จ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือฝ่ายบริหารกับสหภาพแรงงานเป็นไปอย่างมีระบบ ให้สามารถ
ได้ข้อยุติท่ีเป็นธรรมแก่ท้ังสองฝ่าย 10) เพื่อช่วยในการออกแบบวิศวกรรมและการปรับปรุงวิธีการ
ท างาน (engineering design and methods improvement) ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานจะช่วย
ให้วิศวกรมีความเข้าใจบทบาทและความสามารถของพนักงานในแต่ละต าแหน่ง ท าให้สามารถ
ออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพนักงานได้ 
11) เพื่อประโยชน์ในการออกแบบงาน (job design) การออกแบบงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรร
และการจัดระเบียบกิจกรรม ตลอดจนภารกิจต่างๆ และน ามารวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า งาน  ข้อมูลท่ี
ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยในการปรับปรุงออกแบบงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  12) เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในการท างาน (safety) ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน จะท าให้ทราบถึงเครื่องมือ
เครื่องจักรท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน สภาพการท างานต่าง ๆ เช่น ความเส่ียง ความร้อน ฝุ่นละออง 
ข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาวางแผนจัดระบบความปลอดภัยในการท างานได้ 13) เพื่อประโยชน์ในการ
แนะน าอาชีพ (vocational guidance) ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้นักแนะแนวสามารถ 
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสายอาชีพของพนักงานเหมาะสมยิ่งขึ้น และ 14) เพื่อช่วยใน
การจัดกลุ่มงาน (job classification systems) การจัดกลุ่มงาน หมายถึง การจัดระเบียบของงาน
และแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดหมู่ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของงาน ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจาก
ค าพรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน การจัดกลุ่มงานมีประโยชน์ในการ
คัดเลือก การฝึกอบรม และการจัดระบบค่าจ้างเงินเดือนเป็นอย่างมาก 
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 26-27) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การ
วิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการท่ีมีการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งถูกน ามาใช้ในการศึกษา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงาน เพื่อท่ีจะได้สารสนเทศของงานนั้น เพียงพอต่อการท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ในการท ากิจกรรมอื่นในอนาคต โดยท่ีผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์งานจะถูกจัดท าอยู่ใน
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หลายลักษณะ เพื่อท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยสารสนเทศของงานท่ีส าคัญมี ดังนี้  
1) เอกสารพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ถูกเขียนขึ้นโดยมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ขอบเขตของงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเหตุผลและ
ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น ปกติเอกสารพรรณนางานจะมีลักษณะแตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์การ แต่โดยท่ัวไปแล้วเอกสารพรรณนาลักษณะงานจะประกอบด้วย
ข้อความท่ีส าคัญ คือ ต าแหน่งงาน (Job Title) หน้าท่ี (Functions) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม (Environmental Conditions) 
2) เอกสารระบุข้อก าหนดของงาน (Job Specification) จะระบุข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติของผู้
ท่ีจะเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าท่ีนั้น โดยเอกสารระบุข้อก าหนดของงานจะเป็นข้อมูลส าคัญท่ีใช้เป็น
แนวทางในการสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งขององค์การ โดยท่ัวไป
แล้วเอกสารระบุข้อก าหนดของงานจะมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ การศึกษา (Education) 
ประสบการณ์ (Experience) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ความช านาญ (Skill) 
คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical) ความพร้อมทางจิตใจ (Psychological Readiness) 3) มาตรฐานการ
ท างาน (Job Standard)  เป็นการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์งานมาใช้เป็นเกณฑ์ ส าหรับก าหนด
แนวทางในการท างานแต่ละประเภทให้เป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้ มาตรฐานการท างานจะเป็นข้อมูล
เป็นประโยชน์ต่อท้ังบุคลากรและองค์การ โดยบุคลากรจะทราบถึงความต้องการขององค์การท่ีมีต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของตน ในขณะท่ีองค์การจะมีแนวทางให้สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติ จึงไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนในการท างานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสอดคล้องกัน
และมีประสิทธิภาพ 4) การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
งานมาใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์และหาความส าคัญของแต่ละคน ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินค่า
งานจะท าให้องค์การสามารถจัดท าระบบการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่บุคลากรได้ 
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับท้ังภายในองค์การและเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานท่ัวไป  การ
วิเคราะห์งานเป็นกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นท้ังด้านทรัพยากรมนุษย์และหน้าท่ีอื่นของ
องค์การ จะเห็นว่าการวิเคราะห์งานเป็นเสมือนแหล่งต้นทางของข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ในหัวข้ออื่น เช่น 
การสรรหาและการคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน และการฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์งานท่ีจะต้องท าการวิเคราะห์งานด้วยความรอบคอบและถูกหลักการ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่งานอื่นอย่างเต็มท่ี 
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 55,58) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการ
แยกองค์ประกอบของงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานและต าแหน่งงานท่ัวท้ังองค์กรอย่างเป็น
ระบบ ท้ังรายละเอียดลักษณะงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีส าหรับ
งานเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรต่อไป ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์งานประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์  ก่อนเริ่มการวิเคราะห์งานจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนของการวิเคราะห์งาน โดยนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานอย่างละเอียด เช่น ผังองค์กร ผังการท างาน คุณลักษณะของ
ต าแหน่งงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดค าบรรยายลักษณะงาน หลังจากก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานแล้ว จะต้องมีการส่ือสารและอธิบายวัตถุประสงค์แก่ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าการวิเคราะห์งานทุกคนอย่างชัดเจน 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์งาน เป็นการ
ก าหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด การเลือกวิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้
การวิเคราะห์งานมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีจะท าการเก็บรวบรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน
ประกอบด้วย กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงาน  พฤติกรรมของบุคคล มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่ิงแวดล้อมงาน 
ข้อก าหนดของบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการท างาน 3) การจัดท า 
ค าบรรยายลักษณะงาน ผู้ท าการวิเคราะห์งานจะต้องน าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาเรียบเรียงขึ้น
เป็นค าบรรยายลักษณะงานขั้นตอนท่ีเป็นผลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์งานท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปท่ีตัว
งาน สรุปเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานเพื่อจะท าให้งานนั้น ๆ โดยต้องค านึงถึง 
ประสิทธิภาพของงานควบคู่ไปด้วย และ 4) จัดท าคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการจัดท า
รายละเอียดของคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
โดยอาศัยข้อมูลจากค าบรรยายลักษณะงาน ข้อมูลของคุณสมบัติของ ผู้ปฏิบัติงานจะมีรายละเอียด
ของความช านาญ ลักษณะท่าทาง ตลอดจนคุณสมบัติพื้นฐานอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะท างานนั้น ๆ ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, pp. 107-110) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์
งานมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตัดสินใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลบาง
อย่างเช่นการสัมภาษณ์พนักงานเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับการเขียนรายละเอียดงาน เทคนิคอื่น ๆ เช่น
แบบสอบถามการวิเคราะห์ต าแหน่งท่ีเราอธิบายในภายหลังให้คะแนนท่ีเป็นตัวเลขส าหรับแต่ละงาน 
เหล่านี้สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบงานเพื่อการชดเชย 2) การทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล
พื้นฐาน เช่น แผนภูมิจัดระเบียบ แผนภูมิงาน และรายละเอียดของงาน โดยแผนภูมิองค์กรแสดงให้
เห็นถึงการแบ่งงานในระดับองค์กรและต าแหน่งท่ีเหมาะกับองค์กรโดยรวม แผนภูมิควรแสดงช่ือของ
แต่ละต าแหน่งและโดยการเช่ือมต่อสายผู้รายงานไปยังใครและกับใครท่ีงานท าหน้าท่ีติดต่อกัน 3) การ
เลือกต าแหน่งท่ีเป็นตัวแทน ไม่ว่าผู้จัดการจะตัดสินใจออกแบบงานผ่านการวิเคราะห์แรงงาน การ
ออกแบบใหม่หรือการออกแบบงานใหม่หรือไม่เขาต้องเลือกต าแหน่งท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีการวิเคราะห์งาน 
ตัวอย่างเช่น โดยปกติจะไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์งานของคน 200 คน ประกอบ เมื่อตัวอย่างของงาน 
10 งาน ท่ีจะท า  4) การวิเคราะห์งานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท างาน สภาพ
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การท างาน และบุคลิกภาพและความสามารถในการปฏิบั ติงานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยสรุป
การวิเคราะห์งานเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมทักทาย อธิบายส้ัน ๆ ขั้นตอนการวิเคราะห์งานและบทบาทของ
ผู้เข้าร่วมในกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการสัมภาษณ์พนักงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการ
สรุปงานขั้นพื้นฐาน ระบุต าแหน่งงานในวงกว้างของความรับผิดชอบเช่นการเรียกร้องให้ลูกค้าท่ีมี
ศักยภาพและระบุหน้าท่ี/งานภายในแต่ละพื้นท่ีโต้ตอบกับพนักงาน 5) การตรวจสอบข้อมูลการ
วิเคราะห์งานกับผู้ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานและกับผู้บังคับบัญชาทันทีหรือไม่ ซึ่งจะช่วยยืนยันได้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนและช่วยให้ได้รับการยอมรับ และ 6) การพัฒนา
รายละเอียดของงานและรายละเอียดงาน รายละเอียดของงานอธิบายถึงกิจกรรมและความรับผิดชอบ
ของงานตลอดจนคุณลักษณะท่ีส าคัญเช่นสภาพการท างาน ข้อก าหนดในการท างานสรุปลักษณะ
บุคคลลักษณะลักษณะทักษะและพื้นหลังท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน   
 กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน คือ การศึกษาค้นคว้า
หารายละเอียดของต าแหน่งงานท่ีออกแบบไว้นั้น จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจน
คุณสมบัติเช่นไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 85-86) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการใน
การก าหนดคุณลักษณะของงาน และการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีเหมาะสมกับงาน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้ โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห์งาน 6 ขั้นตอน 
คือ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งาน 2) การระบุขอบเขตของงาน 3) ก าหนดตัวผู้
วิเคราะห์งานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 4) ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีจะท าการวิเคราะห์ 5) เลือกวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 6) การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
งานนั้นสามารถใช้แบบสอบถามเพราะสะดวกและประหยัด สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่าง
ชัดเจน หรืออาจใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการใช้หลายวิธีร่วมกันแบบผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งผู้
วิเคราะห์งานจะต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เช่น มีความต่ืนตัว มีความรู้และประสบการณ์ มีความรู้
ด้านการวิจัย รู้เนื้องานขององค์การ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ให้ผลออกมาอย่างถูกต้องและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการสรรหา คัดเลือก และอื่น ๆ ได้   
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 43) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การวิเคราะห์งาน หรือการวิเคราะห์
ต าแหน่งงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติและความ
รับผิดชอบของงานช้ินหนึ่ง ๆ รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับงานเหล่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดท าค าพรรณนาลักษณะงาน และการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน ในการวิเคราะห์งานต้อง
จัดท าอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งอาจก าหนดเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์งาน 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 3) การเตรียมการในการวิเคราะห์งาน 4) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งาน 5) เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงาน และ 6) การพัฒนาค า
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พรรณนาลักษณะงานและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์งาน สามารถจัดเก็บได้หลายวิธี เช่น 1) การสัมภาษณ์ 2) การสังเกต 3) การใช้
แบบสอบถาม 4) การใช้บันทึกประจ าวัน 5) การทดลองปฏิบัติงาน 6) การส ารวจข้อมูลภูมิหลัง เป็น
ต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละวิธีต่างมีข้อดีและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน บางหน่วยงานอาจใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลหลายวิธีผสมกัน เพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดของการวิเคราะห์งาน ท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีการเก็บข้อมูลควรค านึงถึงลักษณะของงาน สภาพของ
องค์การ ตลอดจนงบประมาณท่ีมีอยู่ 
 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 66) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์งานจะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ภารกิจความรับผิดชอบของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ความรู้ รวมถึงทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัจจัยด้านภาระงานและคนท างานซึ่งมี ดังนี้ 1) วิเคราะห์ภาระงาน (task 
analysis) ประกอบด้วย รายละเอียดของภาระงานท่ีต้องท า ล าดับขั้นตอนของภาระงาน หน้าท่ีของ
แต่ละภาระงาน ความถี่ของแต่ละภาระงาน จุดวิกฤติของภาระงาน ช่วงเวลาของภาระงาน ความ
ต้องการพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ความสัมพันธ์กับภาระงานอื่น ความคาดหวังของผลงาน ความ
ต้องการพื้นฐานด้านสารสนเทศ ความต้องการพื้นฐานด้านการควบคุม และความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ 2) วิเคราะห์คนท างาน (staff analysis) ประกอบด้วย ความต้องการด้านก าลังพล ความ
ต้องการด้านผลการปฏิบัติงาน การประเมิน ระดับทักษะ การฝึกอบรมงาน ความต้องการทาง
กายภาพ ความกดดันทางจิตใจ ความน่าเบื่อในการท างาน แรงจูงใจ จ านวนคนงาน ระดับความ
รับผิดชอบ ระดับการเฝ้าติดตาม ความรับผิดชอบเชิงคุณภาพ และระดับการให้อ านาจ  
 โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 169) ได้ให้ความหมายของค าว่า การวิเคราะห์งาน
หมายถึง ขั้นตอนการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงาน เป็นส่ิงส าคัญส าหรับองค์การในการท าความ
เข้าใจและตรงกับความต้องการของงานและคนเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตลาดการแข่งขันในปัจจุบัน 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง  
กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหาร ในการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทขององค์การ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ใน
การก าหนดโครงสร้างของงาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจน
พิจารณาคุณสมบัติท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงานนั้น ๆ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ
ท่ีต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2. การออกแบบงาน  
 การออกแบบงาน เป็นการพิจารณางาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบขององค์การ รายละเอียด
ของงานท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการ และความสัมพันธ์ของงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคลากร และ
กลุ่มงาน ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการออกแบบงานไว้ ดังนี้ 
 ฤดี นิยมรัตน์ (2551, หน้า 43-44) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน (Job design) เป็น
กระบวนการก าหนดงานเฉพาะอย่างท่ีจะต้องท า  วิธีการท่ีใช้ในการท างาน  และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานอื่น ๆ ในองค์กร  หรือเป็นกระบวนการของการก าหนดงานของพนักงานตามลักษณะโครงสร้างให้
สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  เพราะฉะนั้นการ
ออกแบบงานจึงเป็นกระบวนการก าหนดโครงสร้างของงานและการก าหนดกิจกรรมของงานเฉพาะ
อย่างให้แก่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร การออกแบบ
งานจะประกอบด้วยการตัดสินใจว่าใคร (who) จะเป็นผู้ท าอะไร (what) ท าท่ีไหน (where) ท าเมื่อไร 
(when) ท าไมถึงท า (why) และท าอย่างไร (how) โดยการออกแบบงานจะต้องด าเนินการเช่ือมโยงกับ
การวิเคราะห์งาน กระบวนการออกแบบงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเฉพาะ
อย่างของแต่ละงาน (the specification of individual tasks) หมายถึง งานท่ีแตกต่างกันท่ีพนักงาน
แต่ละคนท า 2) ลักษณะเฉพาะอย่างของวิธีการท่ีปฏิบัติงาน (the specification of the method of 
performing each task) หมายถึง งานแต่ละงานมีวิธีท าอย่างไร 3) การรวบรวมงานให้เป็นงาน
เฉพาะของแต่ละคน (the combination of individual tasks into specific jobs to be assigned 
to individuals) หมายถึง วิธีการท่ีงานในหน้าท่ีท่ีแตกต่างได้รับการรวบรวมเพื่อสร้างขึ้นเป็นรูปแบบ
งาน ในข้อ 1 และข้อ 3 เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน (Job) ส่วนข้อ 2 จะบอกถึงวิธีท างาน 
โดยเป้าหมายของการออกแบบงานคือเพื่อพัฒนาการมอบหมายงาน (work assignments) ให้เป็นไป
ตามความต้องการขององค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความพอใจแก่บุคคลและเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน  ส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้การออกแบบงานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จก็
คือการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการขององค์กรและผู้ปฏิบัติงาน (job holder) ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วการออกแบบงานมักมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีจะท าให้งานง่ายต่อการปฏิบัติ  จึงมีผลท าให้งานมี
ลักษณะเป็นงานเฉพาะมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  เพราะงานท่ีมีความเฉพาะมากก็จะท าให้เกิดผลดี
ในหลาย ๆ ด้าน 
  เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2008, p. 165) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน 
หมายถึง การจัดงานหน้าท่ีความรับผิดชอบและองค์ประกอบอื่น ๆ ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิผล 
เนื้อหานี้จะกล่าวถึงเนื้อหาของงานและผลกระทบของงานในพนักงาน การระบุส่วนประกอบของงาน
ท่ีก าหนดเป็นส่วนส าคัญของการออกแบบงาน โดยการออกแบบงานได้รับความสนใจมากขึ้นจาก
เหตุผลหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1) การออกแบบงานสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในงานบางอย่าง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงจูงใจของพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ต้นทุนต่ ากว่าท่ีเกิด
จากการหมุนเวียนท่ีลดลง และการขาดงานก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การ
ออกแบบงานอาจมีผลต่อความพึงพอใจในงาน เนื่องจากคนมีความพึงพอใจกับการก าหนดค่างาน
บางอย่างมากกว่ากับคนอื่นการระบุส่ิงท่ีท าให้งาน “ดี” กลายเป็นส่ิงส าคัญ และ 3) การออกแบบงาน
อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญหาเช่น การสูญเสียการได้ยินอาการปวดหลังและอาการ
ปวดขา บางครั้งสามารถตรวจสอบได้โดยตรงกับการออกแบบงานเช่นเดียวกับความเครียดความดัน
โลหิตสูงและโรคหัวใจ 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 48) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน (Job Design) เป็นการ
ก าหนดงานเฉพาะด้านให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามความรู้ ความสามารถของตน เพื่อให้งานบรรลุส าเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การและยังหมายถึงการจัดกลุ่มงาน การจัดแผนกงานให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ความถนัด ซึ่งการออกแบบงานในระยะแรกนั้นจะเป็นลักษณะการแบ่งงานกันท าตามความถนัด ตาม
แนวคิดของ อาดัม สมิธ (Adam Smith) แต่ต่อมา เฟรเดอริก วินโลว์ เทเลอร์ (Frederick Winslow 
Taylor) ได้น าวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงาน โดยแบ่งงานออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
มีการก าหนดมาตรฐานของงาน ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้วิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดนั่นเอง 
ซึ่งการก าหนดงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ 
และเช่ือมโยงกับการวิเคราะห์งานเป็นส่ิงส าคัญ การออกแบบงานโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
คือ ลักษณะแรก เป็นการออกแบบตามแนวคิดหรือการบริหารแบบมีหลักเกณฑ์ ท่ีแบ่งชัดระหว่าง
ความคิดกับการปฏิบัติได้ ผู้บริหารรับผิดชอบคนเดียว ลักษณะท่ีสอง แบบเน้นมนุษยสัมพันธ์ มุ่ง
เนื้อหาของงานเป็นส าคัญ และลักษณะท่ีสาม เน้นการบริหารสมัยใหม่ มุ่งการใช้ประโยชน์จาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถของบุคลากรท่ีจะควบคุมและรับผิดชอบตนเองเป็นส าคัญ 
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 36-38) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน 
เป็นการก าหนดงานให้แก่คนงานโดยค านึงถึงลักษณะงาน ตัวคนท างานและสภาพแวดล้อมรอบตัว
คนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระดับผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ ผลผลิตมีคุณภาพดี และ
สร้างความพึงพอใจในการท าให้แก่ตัวคนท างานด้วย ดังนั้น การออกแบบงาน ท่ีดีจึงต้องค านึงถึง
ประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย ท้ังองค์กรและพนักงาน องค์ประกอบของการออกแบบงานต้องวิเคราะห์
ปัจจัย 3 ด้าน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ภาระงาน (task  analysis) ประกอบด้วย รายละเอียดของภาระงานท่ี
ต้องท า ล าดับขั้นตอนของภาระงาน หน้าท่ีของแต่ละภาระงาน ความถี่ของแต่ละภาระงาน จุดวิกฤติ
ของภาระงาน ความสัมพันธ์กับภาระงานอื่น ความคาดหวังของผลงาน ความต้องการพื้นฐานด้าน
สารสนเทศ ความต้องการพื้นฐานด้านการควบคุม ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ช่วงเวลาของภาระงาน 
ความต้องการพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 2) วิเคราะห์คนท างาน (worker analysis) ประกอบด้วย 
ความต้องการด้านก าลังพล ความต้องการด้านผลการปฏิบัติงาน การประเมิน ระดับทักษะ การฝึกอบรม
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และพัฒนางาน ความต้องการทางกายภาพ ความกดดันทางจิตใจ ความน่าเบ่ือในการท างาน แรงจูงใจ 
จ านวนคนงาน ระดับความรับผิดชอบ ระดับการเฝ้าติดตาม ความรับผิดชอบเชิงคุณภาพ ระดับการให้
อ านาจ 3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environment analysis) ประกอบด้วย ท าเลท่ีต้ังของสถาน
ประกอบการ ท่ีต้ังของกระบวนการท างาน อุณหภูมิและความช้ืน แสงสว่าง ระบบระบายอากาศ 
ความปลอดภัยในการท างาน โลจิสติกส์ ความต้องการด้านพื้นท่ี เสียง การส่ันสะเทือน ฝุ่นละออง 
และควัน ส าหรับลักษณะของการออกแบบงานท่ีดี (good job design) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
งานไม่ซ้ าซากจนเกินไป ต้องไม่ใช้ความจดจ่อหรือเพ่งมากเกินไป แบ่งระดับอ านาจตัดสินใจแก่
พนักงานบางคน พนักงานสามารถควบคุมงานของตนเองได้ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับเป้าหมาย
และความส าเร็จ มีส่วนรับรู้ในการสร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มีโอกาสในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากร มีอิทธิพลบางอย่างท่ีสามารถรับมือความขัดแย้งในกลุ่มได้ และ ได้ใช้
ทักษะหลายอย่าง 
 กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน คือ การน าภารกิจ
ขององค์กรมาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน และง่ายต่อการจัดหาคนมาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 85) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดงานเฉพาะอย่างท่ีจะต้องท า วิธีการท่ีใช้ในการท างาน และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับงานอื่นใน
องค์การ ซึ่งการออกแบบงานสามารถด าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) การออกแบบตามแนวคิดการ
บริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ 2) การออกแบบงานตามแนวคิดการบริหารแบบมนุษย์สัมพันธ์ 3) การออกแบบ
งานตามแนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่ ซึ่งการท่ีองค์การจะท าการออกแบบงานนั้นจะต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์ด้านการ
จัดการ คุณภาพแรงงานและการแข่งขัน เป็นต้น เพราะส่ิงเหล่านี้จะท าให้องค์การสามารถออกแบบ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการพิจารณาคุณภาพแรงงานมีความส าคัญอย่างมาก ต่อการ
ออกแบบงาน หากองค์การสามารถได้แรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานสูง  ก็
สามารถออกแบบงานให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและเป็นงานท่ีส าคัญได้ ส่วนขั้นตอนในการ
ออกแบบงานจะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ 2) ออกแบบองค์การ 
3) จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 4) ระบุเอกสารก าหนดคุณสมบัติ 5) ก าหนดมาตรฐานของผลงาน  
6) ก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน ส่วนวิธีการในการออกแบบงานมีท้ังหมด 4 วิธี คือ 1) การ
ออกแบบงานโดยการก าหนดขอบเขตงานตามความสามารถ คือ การก าหนดเนื้อหาหรือขอบเขตของ
งานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ 2) การออกแบบงานโดยการเพิ่มปริมาณงาน คือ การ
ออกแบบงานโดยการเพิ่มเนื้องานให้มากขึ้น 3) การออกแบบงานแบบหมุนเวียนงาน คือ การออกแบบ
งานโดยเน้นการหมุนเวียนหรือเปล่ียนงานของบุคลากรจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่ง แต่เนื้องานนั้น
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ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และ 4) การออกแบบงานโดยการเพิ่มคุณค่าในงาน คือ การออกแบบงานท่ี
จะท าการเพิ่มหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรให้มากขึ้น 
 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 67-69) ได้กล่าวว่า การออกแบบงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีระดับผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ ผลผลิตมีคุณภาพดีและสร้างความพึง
พอใจในการท างานให้แก่ตัวคนท างานด้วย ดังนั้น การออกแบบท่ีดีจึงต้องค านึงถึงประโยชน์ร่วมกันท้ัง
สองฝ่ายท้ังองค์การและพนักงาน การออกแบบงานเป็นกระบวนการก าหนดงานเฉพาะอย่างท่ีจะ
ต้องการก าหนดงานของพนักงานตามลักษณะโครงสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ฉะนั้นการออกแบบงานจึงเป็นกระบวนการก าหนด
โครงสร้างของงาน และการก าหนดกิจกรรมของงานเฉพาะอย่างให้แก่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละ
กลุ่ม โดยการออกแบบงานจะต้องด าเนินการเช่ือมโยงกับการวิเคราะห์งาน ซึ่งมีแนวทางพิจารณาใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ขอบเขตของงานและความลึกของงาน (job scope and depth) งานท่ีมีขอบเขต
แคบ ผู้ปฏิบัติงานมักจะท างานซ้ า ๆ กัน ข้อจ ากัดของงานในขอบเขตงาน จะมีความแตกต่างกันใน
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ขอบเขตของงานท่ีมีความแตกต่างกันมากอาจมีผลท าให้เกิดความผิดพลาดและ
ท าให้คุณภาพงานลดลงได้ ความลึกของงาน (job depth) หมายถึง ความอิสระของผู้ปฏิบัติงานท่ีจะ
วางแผนและจัดการงานของตน ตลอดจนการปรับปรุงทุกด้าน ด้วยการติดต่อส่ือสารกับฝ่ายต่าง ๆ 
การขาดความลึกในงานท าให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย และส่งผลให้พนักงานเฉื่อยชา ขาดงาน 
และอาจท าลายบริษัทได้ จึงควรออกแบบงานให้มีขอบเขตกว้างขึ้น และท าให้ความลึกของงานมากขึ้น 
2) การใช้วิธีเทคนิคทางสังคมเพื่ออกแบบงาน (socio technical approach to job design) เป็น
การน าเสนอทางเลือกในการออกแบบงานเฉพาะให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยใช้วิธีเทคนิคทาง
สังคม ส าหรับลักษณะของการออกแบบงานท่ีดี (good job design) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ งาน
ไม่ซ้ าซากจนเกินไป ต้องไม่ใช้ความจดจ่อหรือเพ่งมากเกินไป แบ่งระดับอ านาจตัดสินใจแก่พนักงาน
บางคน มีการใช้อ านาจหรืออิทธิพลบางอย่างท่ีสามารถรับมือความขัดแย้งในกลุ่มได้ ได้ใช้ทักษะหลาย
อย่าง มีส่วนรับรู้ในการสร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มีโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร พนักงานสามารถควบคุมงานของตนได้ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับเป้าหมายและ
ความส าเร็จ 3) สภาพแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ (the physical work environment) เป็น
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่องาน สภาวะทางกายภาพท่ีเป็นอันตรายจะส่งผลในทางลบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน และระดับของสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลโดยท่ัวไป สภาพแวดล้อมในการท างานควรมีแสง อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ และความช้ืนใน
สภาวะปกติ 4) ตารางการท างานท่ีเป็นทางเลือก (alternative work schedules) ตารางการท างาน
ในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เพื่อให้มีผลในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุน ซึ่งได้แก่ 1) เวลา
ท่ียืดหยุ่นได้ เป็นการยอมให้พนักงานเลือกเวลาในการท างานตามขอบเขตท่ีจ ากัดเอาไว้ 2) การ
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แบ่งปันงาน เป็นการเปล่ียนแปลงตารางและเวลาท างานโดยให้พนักงานจ านวน 2 คนขึ้นไปมีส่วนร่วม
ในการท างานเดียวกัน และ 3) ช่ัวโมงท างานต่อสัปดาห์ท่ีอัดแน่น เป็นจ านวนช่ัวโมงการท างานต่อวัน 
และจ านวนวันในสัปดาห์ท่ีท างาน 
 โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 178) ได้กล่าวว่า การออกแบบงาน คือ กระบวนการ 
ในการก าหนดวิธีการท างานและส่ิงท่ีต้องท าในงานท่ีก าหนด ซึ่งหมายถึง การเปล่ียนงานหรือเส้นทาง
งานท่ีมีการด าเนินการอยู่ เพื่อให้ได้งานมีประสิทธิภาพ โดยต้องท าความเข้าใจกับงานอย่างถี่ถ้วน และ
ท าให้งานในองค์การเกิดการไหลล่ืน โดยผู้จัดการต้องมีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีท าใน
หน่วยงาน และต้องท าความเข้าใจเลือกในการออกแบบงานในบางอย่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การออกแบบงาน หมายถึง  
กระบวนการพิจารณาภารกิจขององค์การของผู้บริหารมาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน เพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ในการก าหนดขอบเขตของงาน วิธีการท างาน อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น  
 
 3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการทบทวนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การไว้ล่วงหน้า และควบคุมจ านวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความสมดุลกับการด าเนินงาน 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้ 
 เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2008, p. 45) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากร 
มนุษย์เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์และระบุถึงความต้องการและความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ การมุ่งเน้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลคือการท าให้แน่ใจ
ว่าองค์กรมีจ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสมมีขีดความสามารถในเวลาท่ีถูกต้องและในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
ในการวางแผนทรัพยากรบุคคลองค์กรจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและการจัดสรรคนในการท างาน
ในช่วงเวลาท่ียาวนานไม่ใช่เฉพาะในเดือนถัดไปหรือแม้แต่ในปีหน้า 
 อิวานซีวิช (Ivancevich, 2010, p. 125) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการของการวางแผนเพื่อคาดคะเน และอุปสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม  
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 75) ได้กล่าวว่า ข้อพิจารณาในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ควรด าเนินการ ดังนี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ขององค์การไม่ว่าจะเป็นแผนการผลิต แผนการขาย การวิจัยพัฒนา เป็นต้น 2) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์จะต้องจัดท าโครงสร้างแผนงานทรัพยากรมนุษย์ให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี
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งานขององค์การท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่
ควรเป็นไปในลักษณะเดาสุ่ม แบบลองผิดลองถูกท่ีส าคัญต้องมีข้อมูลเท็จจริงปรากฏเห็นชัด 4) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีมี
อิทธิพลต่อการจัดท าแผน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ตลาดแรงงาน เป็นต้น 
5) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องรับทราบรายละเอียดข้อมูลทุกฝ่ายในองค์การเพื่อท าให้แผนมี
ความสมบูรณ์ สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 6) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องคาดคะเนบุคลากร
ในอนาคตให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าท่ีงาน และมีระเบียบแบบแผนไม่อยู่ในลักษณะคนล้นงานหรือ
งานล้นคน 7) รายละเอียดในแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องจัดสรรให้ชัดเจนกับระดับ หรือประเภทของ
บุคลากรท่ีต้องการ และสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นขององค์การ 8) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเน้นศักยภาพของบุคลากร ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็น
ส าคัญ และไม่เสียเวลากับการเปล่ียนแปลง โยกย้ายต าแหน่งงานบ่อย ๆ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง และ 9) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องเน้นวิสัยทัศน์หรือมุมมองท่ีทันสมัย 
โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนและนโยบายการด าเนินงาน ค านึงถึงสภาวการณ์
เปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอยู่ท้ังภายในและภายนอกองค์การ   
 สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556, หน้า 50-51) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1) การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการท างานสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและท าให้เข้าใจคุณค่าของตนท่ีมีต่อบริษัท 2) ท าให้เป้าหมายของแต่ละระดับ
งานหรือต าแหน่งงานสอดคล้องกับภารกิจของบริษัท 3) เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ท างานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของบริษัท 4) เป็นการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างความพอใจในการท างานอีกวิธี
หนึ่ง 5) เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นการวางรากฐาน ให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันจะเป็นพื้นฐานอย่างดีในการพัฒนา 
คิดค้นวิธีการท างานแบบใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ 
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 10-11) ได้กล่าวว่า นักวางแผนทรัพยากรมนุษย์ควรด าเนินการ 
เป็นขั้นตอน ดังนี้ 1) การประเมินอุปาทานก าลังคนภายในองค์การ ขั้นตอนนี้เป็นการประเมิน
สภาพการณ์ปัจจุบันของคนในองค์การ เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถ และศักยภาพต่าง ๆ  ต้องมีการ
จัดท าทะเบียนบุคคล (personnel inventory) ซึงถ้าเป็นทะเบียนข้อมูลของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
จะเรียกว่าข้อมูลแสดงรายการทักษะ (skill inventories) และถ้าเป็นทะเบียนข้อมูลของผู้บริหารจะ
เรียกว่า ข้อมูลแสดงรายการบริหาร (management inventories) 2) การประเมินอุปาทานก าลังคน
ภายนอกองค์การ นอกจากองค์การจะท าการประเมินก าลังคนภายในองค์การแล้ว นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ยังจ าเป็นต้องประเมินสภาพการณ์แรงงานและอุปาทานของแรงงานประเภทต่าง ๆ 
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จากภายนอกองค์การด้วย ในขั้นตอนนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องก าหนดความต้องการของบุคลากร
จากภายนอกองค์การไว้ให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ส ารวจ 
ทัศนคติชุมชน และศึกษาแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ด้วย เพื่อท าให้การประเมินอุปาทาน ก าลังคน
ภายนอกองค์การถูกต้องและสมบูรณ์ 3) การพยากรณ์ทรัพยากรก าลังคน  เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับ
จ านวนของบุคลากรท่ีต้องการในอนาคตขององค์การ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ท้ังด้านปริมาณ ประเภท 
ต าแหน่งงาน รวมท้ังการคาดการณ์เกี่ยวกับอุปาทาน ภายในและภายนอกองค์การด้วยเครื่องมือและ
เทคนิคทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  แผนปฏิบัติงาน (action plans) 
เป็นการแปลงแนวปฏิบัติและกิจกรรมทางทฤษฎีของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นจริง การจัดท าแผนปฏิบัติงานจะอาศัยข้อมูล (data) รวมท้ังสารสนเทศ (information) ท่ีได้รับ
จากขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้แก่ งานการสรรหาและการคัดเลือก งานการฝึกอบรม และการ
พัฒนาบุคลากร งานการบรรจุแต่งต้ังงาน การโยกย้าย งานการเล่ือนต าแหน่ง งานการบริหาร
ค่าตอบแทน 5) การควบคุมและการประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การจะท าให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ โดยจะตรวจสอบได้จากระดับความส าเร็จของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 14-19) ได้กล่าวว่า การวางแผน
บุคลากรเป็นงานท่ีมีความส าคัญมากต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การ
วางแผนบุคลากรนั้นจะมีลักษณะพื้นฐานเช่นเดียวกับการวางแผนงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
การเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิตท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งต้องด าเนินการผ่าน 
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผน โดยท่ีผู้
วางแผนจะต้องท าการรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีส าคัญและมีผลต่อการ
วางแผนตามล าดับ ดังนี้ 1.1) ศึกษาวัตถุประสงค์ขององค์การ ผู้วางแผนจะต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ขององค์การว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง มีล าดับความส าคัญก่อนหลังอย่างไร เพื่อ
เป็นการก าหนดขอบเขตของการวางแผน 1.2) วิเคราะห์สถานการณ์ หลังจากท าความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ขององค์การแล้ว ผู้วางแผนจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจาก
ภายนอกและภายในองค์การเพื่อท าการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันท่ีองค์การก าลังเผชิญอยู่ และท า
การวางแนวทางส าหรับการด าเนินการในอนาคต 1.3) ก าหนดเป้าหมายของแผนงาน เมื่อทราบถึง
วัตถุประสงค์และสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การแล้ว ผู้วางแผนก็สามารถท่ีจะก าหนดเป้าหมายของ
แผนงานว่าต้องการท่ีจะท าอะไรในอนาคต โดยเป้าหมายของแผนควรจะมีความชัดเจนพอท่ีจะใช้เป็น
แนวทางส าหรับการด าเนินงานในขั้นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.4) พิจารณาความ
สอดคล้อง ก่อนท่ีจะน าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดขึ้นมาเป็นแนวทางในการร่างแผนการ ผู้วางแผนจะต้อง
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พิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ขององค์การกับเป้าหมายของแผนงานว่ามีความ
สอดคล้องกันเพียงใด ถ้าเป้าหมายและวัตถุประสงค์มีความขัดแย้งกัน จ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานในอนาคต 1.5) พิจารณา
ความเป็นไปได้ ผู้วางแผนจะท าการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานท่ีจะต้องท าเพื่อท าการศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมท้ังพยายามใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่คาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ตลอดจนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานอย่างคร่าว ๆ 2) การสร้างแผน (Plan Formulation) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องจากการเตรียมการ โดยผู้วางแผนจะท าการก าหนดแผนการท่ีจะปฏิบัติ
ขึ้นมาอย่างชัดเจน ปกติการสร้างแผนจะประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 2.1) ก าหนด 
ทางเลือก จากข้อมูลท่ีมีในขั้นตอนแรกผู้วางแผนจะต้องท าการประมวลผลเพื่อก าหนดทางเลือกปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยผู้วางแผนต้องพยายามสร้างทางเลือกท่ี เป็นไปได้มากท่ีสุด 
เพื่อท่ีจะใช้ประกอบการตัดสินใจให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุด 2.2) เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
เมื่อได้ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว ผู้วางแผนจะต้องท าการพิจารณาถึงข้อ
ได้เปรียบและข้อจ ากัดของแต่ละทางเลือก เพื่อท าการตัดสินใจ คัดเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมมาใช้เป็น
แนวทางหลักในการจัดท าแผนการปฏิบัติต่อไป 2.3) ก าหนดแผน ผู้วางแผนจะต้องท าการก าหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดการใช้ทรัพยากรและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุนการ
ด าเนินงานของแผนระยะเวลาและบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง และน ามาเขียนเป็นแผนการให้ชัดเจน เพื่อให้
แผนการมีความรอบคอบและชัดเจนต่อการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการ 3) การปฏิบัติตามแผน (Plan Implementation)  จะเป็นขั้นตอนการน า
แผนงานท่ีถูกสร้างขึ้นไปท าการปฏิบัติ ส าหรับแผนบุคลากรก็เช่นกัน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องท า
แผนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร แผนการฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร แผนกการแต่งต้ัง และโยกย้ายต าแหน่งท่ีถูกก าหนดขึ้นไปด าเนินการ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่าง ๆ ดังนี้  3.1) การก าหนดบุคลากร ถึงแม้สังคมโลกจะกว้างเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทรัพยากรมนุษย์ก็ยังถือเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้งานทกุงานประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้นนักวางแผนต้องก าหนดบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน  เพื่อให้
งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 3.2) การจัดสรรทรัพยากร เนื่องจาก
องค์การมีทรัพยากรท่ีจ ากัด ดังนั้นผู้ท่ีท าหน้าท่ีวางแผนจะต้องสามารถก าหนดและจัดสรรการใช้ปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 3.3) การ
สร้างความเข้าใจ นอกจากการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วการสร้างความ
เข้าใจก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้วางแผนจะต้องมีหน้าท่ีส าคัญในการส่ือสารและสร้างความ เข้าใจร่วมกันใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามท่ีต้องการได้อย่างเหมาะสม 3.4) การควบคุม 
นอกจากแผนงานท่ีวางไว้รอบคอบและชัดเจนแล้ว การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ
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ควบคุมและติดตามผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนการท่ีวางไว้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ตลอดจนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) การประเมินผล (Plan 
Evaluation) หลังจากการน าแผนการท่ีวางไว้ไปปฏิบัติ ผู้ควบคุมแผนจะต้องมีการประเมินผลว่า
แผนการสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ การปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีได้วางแผนหรือไม่ อย่างไร 
หรือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นโดยมีผลกระทบต่อแผนท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร โดยผลลัพธ์จาก
การประเมินจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ส าหรับการปรับปรุงแผนการหรือการวางแผนในครั้ง
ต่อไป โดยขั้นตอนนี้จะมีรายละเอียดท่ีผู้เกี่ยวข้องสมควรปฏิบัติดังนี้ 4.1) เปรียบเทียบ ผู้ควบคุมแผน
จะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงาน แล้วท าการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน
ท่ีได้วางไว้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและการ
ปรับปรุงแผนงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 4.2) วิเคราะห์ปัญหา ผู้ควบคุมแผน
จะต้องน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมและการเปรียบเทียบมาประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เพื่อก าหนดปัญหาและพยายามค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง 
4.3) เสนอความคิด ผู้ควบคุมแผนจะต้องน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลมาใช้ ประกอบการเสนอ
แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้แผนงานมีความเหมาะสม และสามารถ
น ามาใช้ปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์จริง 
 กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการท่ีใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ อันจะส่งผลถึงการก าหนด
วิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ต้ังแต่ก่อนบุคคลเข้า
ร่วมงานองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระท่ังเขาต้องพ้นออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคคลากรท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) ท่ีเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ  โดยมี
เป้าหมายส าคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตขององค์การ บุคลากร และสังคม 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 113) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หรือการวางแผน
อัตราก าลัง เป็นส่ิงท่ีองค์การและนักทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีข้อมูลและสารสนเทศอย่างดีพอ 
โดยเฉพาะจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการวางแผนก าลังคน 
และข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง และสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อมิให้การวางแผน
ก าลังคนเกิดความผิดพลาด ดังนั้น จ้ึงต้องให้ความส าคัญกับการเก็บและรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญอย่าง
ยิ่ง และการเลือกใช้เทคนิคในการพยากรณ์ความต้องการก าลังคนว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะสามารถน า
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในการวางแผนก าลังคนได้อย่างถูกต้อง กรณีตัวอย่างเช่น หากองค์การใช้การ
พยากรณ์ความต้องการก าลังคนโดยใช้ปริมาณงานเป็นเกณฑ์องค์การจะต้องมีข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว้ 
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ดังต่อไปนี้ 1) ปริมาณงานท่ีพนักงานแต่ละต าแหน่งงานท า 2) เวลามาตรฐานท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น 
และ 3) เวลาท่ีปฏิบัติงานต่อปี ดังนั้นองค์การจ าเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าวท่ีได้เก็บรวบรวมได้อย่าง
ละเอียดถูกต้อง และสอดคล้องกับความเป็นจริง  
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 67) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
คาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของก าลังคนภายในองค์การอย่างเป็นระบบ รวมท้ังก าหนด
วิธีการท่ีจะท าให้ได้บุคคลมาตอบสนองต่อแผนงานในอนาคตขององค์การอย่างเหมาะสม ท้ังในแง่
ปริมาณและประเภทบุคคล ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นการจัดสรรทรัพยากรบุคคลภายในองค์การให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแผนงาน
ขององค์การท้ังระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานทราบถึงนโยบายด้านก าลังคนของ
องค์การเกิดความมั่นใจในการวางแผนวิชาชีพของตนเอง มีความพยายามในการปรับปรุงผลงานเพื่อ
หวังท่ีจะก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานต่อไป ส าหรับกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การประมาณอุปทานก าลังคนภายในองค์การ 2) การประมาณอุปทานก าลังคนภายนอก
องค์การ 3) การพยากรณ์ทรัพยากรก าลังคน 4) การจัดท าแผนปฏิบัติ และ 5) การควบคุมและ
ประเมินผล 
 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 45) ได้กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างเป็นระบบโดยระบุ
จ านวนคน ประเภทของบุคคลท่ีจะปฏิบัติงาน รวมถึงระดับทักษะความรู้และความสามารถท่ีต้องการ
เพื่อให้องค์การมั่นใจได้ว่า มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอกับการปฏิบัติท่ี
คาดว่าจะมีในอนาคต พร้อมท้ังก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและมีแผนการใช้บุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 193) ได้กล่าวว่า กระบวนการของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การคาดการณ์ การต้ังเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ก าหนดการด าเนินงานและการประเมินผล 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารในการคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการด าเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพื่อการใช้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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 4. การสรรหา  
 การสรรหาเป็นกระบวนการท่ีแสวงหา กล่ันกรอง และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ 
คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งมาสมัครงานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีองค์การเปิดรับสมัคร ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการสรรหาไว้ ดังนี้ 
 พยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 112) ได้กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการ
แสวงหาและจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ โดยเริ่มต้ังแต่การหาซึ่ง 
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานจนถึงเมื่อบุคลากรเข้ามาสมัครงานในองค์การ 
 วิเชียร วิทยอุดม (2552, หน้า 71-76) ได้กล่าวว่า หน้าท่ีอันส าคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ คือ การจัดหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมและมีจ านวนความต้องการขององค์การ เพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ามาท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์การ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ จึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องใช้ความช านาญละความสามารถพิเศษในการ
สรรหาบุคคลท่ีดีให้เข้ามาท างานให้กับองค์การ และท้ังยังต้องมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีดีน ามาใช้
กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอีกด้วย และวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาท างานในองค์การนั้น สามารถสรรหาได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) การสรรหาบุคคล จากบุคคล
ภายใน (Internal sources) การสรรหาบุคคลจากภายในองค์การมีข้อดีในด้านการประหยัด ค่าใช้จ่าย 
และยังเป็นการให้โอกาสแก่พนักงานเก่าให้เกิดความก้าวหน้า จึงถือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ช่วยให้เกิดการอุทิศตน ความร่วมมือแก่องค์การ และยังลดเวลาในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานได้อีกด้วย ในการสรรหาบุคคลภายในองค์การสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 1.1) การเล่ือน
ต าแหน่งและโยกย้าย 1.2) การเสนอแนะจากพนักงานคนปัจจุบัน 1.3) การรับสมัครพนักงานเก่าและ
ผู้สมัครคนเก่า 2) การสรรหาบุคคลจากบุคคลภายนอก (External sources) การสรรหาบุคคลจาก
ภายนอกองค์การ คือการเลือกจากบุคคลภายนอกองค์การเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท จะมีข้อดีก็
คือ สามารถแสวงหาผู้สมัครได้อย่างกว้างขวาง ท าให้มีโอกาสมากขึ้นท่ีจะเลือกพนักงานท่ีดีท่ีสุดและ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแสวงหาแหล่งงานได้มากขึ้น 
ในการสรรหาบุคคลภายนอกองค์การสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 2.1) การลงโฆษณาประกาศรับสมัคร   
2.2) ผู้สมัครท่ีเดินเข้ามาสมัครเอง 2.3) การแนะน าของพนักงานในองค์การ 2.4) การใช้ส านักงาน
จัดหาแรงงาน 2.5) การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 2.6) การรับสมัครตามโรงเรียน วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย 
 อนิวัช แก้วจ านงค์ (2554, หน้า 88) ได้อธิบายขั้นตอนกระบวนการในการสรรหาบุคลากร 
ในยุคปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) จัดท าข้อมูลต าแหน่งงานท่ีต้องการสรรหา คือ การจัดท าข้อมูล
ต าแหน่งงาน อาจจะด าเนินการได้หลายรูปแบบ อาทิ การส ารวจจากความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์การ และการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรในองค์การ เป็นต้น ในกรณีท่ีองค์การมีการ
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ขยายกิจกรรมจะต้องจัดท าข้อมูลต าแหน่งงาน โดยออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการของ
องค์การ และท าการเคราะห์งาน ข้อมูลท่ีได้จากการออกแบบงานและวิเคราะห์งานจะถูกน าไปใช้ใน
กระบวนการต่อไป 2) น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานมาใช้ในการสรรหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ท่ีสุด
ในการสรรหาจะต้องน าข้อมูลต าแหน่งงานท่ีได้จัดท าไว้แล้ว ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด เมื่อข้อมูลดังกล่าวได้จัดเก็บในรูปแบบค าอธิบายลักษณะงาน และการก าหนด
คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาท างานนั้น 3) ก าหนดวิธีการสรรหา ในขั้นตอนนี้นักการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จะต้องก าหนดวิธีการท่ีสามารถใช้ได้โดยท่ัวไปแล้วองค์การจะท าการสรรหา 2 วิธี ได้แก่ การ
สรรหาภายในองค์การ และการสรรหาภายนอกองค์การ 4) ด าเนินการสรรหา เป็นการลงมือปฏิบัติโดย
น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจต าแหน่งงานท่ีว่าง และประกาศให้บุคคลท้ังภายในองค์การและภายนอก
รับทราบ ถ้าองค์การเลือกวิธีการสรรหาจากภายในองค์การก็ด าเนินการโดยการปิดประกาศต าแหน่ง
งานท่ีว่าง โดยอาจจะปิดประกาศไว้หน้าฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์หรือท าเป็นบันทึกส่งไปทุกหน่วยงาน
ในองค์การ หากเลือกวิธีการสรรหาจากภายนอก ก็ด าเนินการสรรหาโดยการประกาศ ต าแหน่งงานว่างไป
ตามส่ือสารมวลชนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีได้จัดสรรจากงบประมาณ 5) การประเมินผลการสรรหา เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสรรหา เพื่อเป็นการวินิจฉัยหรือตรวจสอบในกระบวนการว่าบรรลุผล
ส าเร็จอย่างไร หากพบข้อผิดพลาดก็ท าการจดบันทึกเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการสรรหาใน
อนาคต และแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะให้การสรรหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เอกพล วงศ์เสรี (2554, หน้า 46) ได้กล่าวว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
ท่ีองค์การใช้กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ และศิลปะในการดึงดูดและจูงใจผู้สมัครท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และคุณสมบัติส่วนบุคคลตามท่ีองค์การต้องการให้มาสมัครงานกับองค์การ 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 91) ได้กล่าวว่า การสรรหาเป็นกระบวนการแสวงหาและ
จูงใจบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อน าองค์การไปสู่ 
จุดหมายท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยระบบของการสรรหาท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 2 ระบบ 
คือ ระบบคุณธรรม (Merit System) และระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) โดยเฉพาะระบบ
คุณธรรม หรือท่ีเรียกว่า ระบบคุณวุฒิ ระบบความรู้ ความสามารถ เป็นระบบท่ีเน้นความเป็นธรรม 
การได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบ ยึดแนวปฏิบัติด้วยหลักเสมอภาค 
หลักความสามารถ หลักความมั่นคง และความเป็นกลางทางการเมือง ในส่วนของระบบอุปถัมภ์จะ
อาศัยพรรคพวกช่วยเหลือกันในหมู่เครือญาติ ไม่ค านึงถึงความยุติธรรม หรือความเป็นเหตุเป็นผล จึง
ท าให้บางครั้งได้บุคลากรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการสรรหาบุคลากร
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านนโยบายขององค์การ แผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติของผู้
สรรหา และสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปด้วย เพื่อให้การสรรหาด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย โดยอาศัย
กระบวนการปฏิบัติท่ีเริ่มต้ังแต่การก าหนดต าแหน่งงาน การรวบรวมข้อมูล การก าหนดวิธีการสรรหา 



77 

การด าเนินการสรรหาและการประเมินผลหาข้อบกพร่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขค้นหา
วิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 กฤติน กุลเพ็ง (2555, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการแสวงหา
กลุ่มบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับองค์การให้เข้ามาร่วมงาน โดยองค์การ
จะต้องประชาสัมพันธ์ต าแหน่งท่ีต้องการให้ตลาดแรงงานทราบ เพื่อจูงใจให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
เข้ามาสมัคร อาจเป็นการแสวงหาจากแหล่งภายใน หรือภายนอกองค์การก็ได้ 
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 108) ได้กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรเป็นกิจกรรมหลักทีมี
ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการแสวงหา จูงใจและ
ระดมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์การเพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรขององค์การ เนื่องจาก “บุคลากร”  เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมีค่าและมี
ความส าคัญท่ีสุดในองค์การ ดังนั้นการสรรหาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อองค์การ ซึ่งในการ
ปฏิบัติการสรรหาบุคลากรนั้นจะมีขอบเขตและความหมายท่ีกว้างขวางครอบคลุมไปถึงการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งให้องค์การได้คนดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงาน และสร้างประสิทธิภาพ 
ให้แก่องค์การอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด การสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น นักสรรหาจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลายประเด็น เช่น ปรัชญาของการสรรหากระบวนการในการสรรหาข้อจ ากัดท่ี
มีผลกระทบต่อการสรรหาแหล่งของการสรรหา เทคนิคการสรรหาจากแหล่งภายในและภายนอกและ
วิธีอื่นท่ีใช้ทดแทนการสรรหา เป็นต้น  
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 14-19) ได้กล่าวว่า การสรรหา 
(Recruitment) คือ กระบวนการกล่ันกรอง และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งมาสมัครงานในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีองค์การ
เปิดรับสมัคร โดยมีหลักการสรรหาบุคลากรขององค์การ คือ ระบบการกล่ันกรองบุคลากรในขั้นต้น 
เริ่มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
และการคัดเลือก จากการสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบความรู้ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในขั้น
สุดท้ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและเหมาะสม เข้าเป็น
บุคลากรขององค์การตามหลักการท่ีว่า “บรรจุคนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่งงาน” โดย
จะต้องค านึงถึงความส าเร็จขององค์การท่ีต้องอาศัยบุคลากรท่ีดีมีประสิทธิภาพในการท างาน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนจะสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ 
 กิตติ มิล าเอียง (2559, หน้า 138) ได้กล่าวว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ 
แสวงหากลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีเหมาะสมกับองค์การ ให้เข้ามาร่วมงาน โดยเริ่ม
ต้ังแต่การก่อให้เกิดความสนใจในงาน การประกาศให้ทราบถึงต าแหน่งลักษณะงานและข้อมูลอื่น ๆ 
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เพื่อชักจูงให้บุคคลเกิดความสนใจในงานขององค์การ และมาสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าท างาน
ในต าแหน่งต่าง ๆ ภายในหน่วยงานต่อไป 
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 72) ได้กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการค้นหาและ
ชักชวนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการให้มาสมัครในต าแหน่งว่างขององค์การอย่างเพียงพอ ซึ่งบุคคล
เหล่านี้อาจเป็นผู้มีงานท าแล้วและผู้ท่ีก าลังว่างงานอยู่ ท้ังนี้การสรรหามีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้
พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 135) ได้กล่าวว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
กระบวนการในการดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ให้มาสมัครงานกับองค์การอย่างทันเวลา ด้วยจ านวนท่ี
พอเพียงและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ซึ่งก่อนท่ีองค์การจะท าการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้อง
พิจารณาทางเลือกในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ก่อนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสรรหา 
โดยการสรรหาทรัพยากรมนุษย์นั้น ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย เช่น ตลาดแรงงาน 
กฎหมาย ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อความยากง่ายในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ส่วนกระบวน
ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องเริ่มจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก่อน แล้วจึงเลือกทางเลือก
ในการสรรหา เช่น อาจให้พนักงานท างานล่วงเวลาแทน การสรรหาบุคลากรเพิ่ม เป็นต้น หากไม่ใช้
ทางเลือกใด ๆ องค์การอาจจ าเป็นต้องสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในการสรรหานั้นจะประกอบด้วย
แหล่งและวิธีในการสรรหาท้ังภายในและภายนอก   
 โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 211) ได้กล่าวว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การปฏิบัติหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยองค์การ โดยมีจุดประสงค์หลักในการระบุและดึงดูด
พนักงานท่ีมีศักยภาพ    
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการ
ในการแสวงหาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารให้มาสมัครงานกับองค์การอย่างทันเวลา ด้วยจ านวนท่ี
พอเพียง และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีว่างลง จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
องค์การ โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ เพื่อชักจูงให้บุคคลเกิดความสนใจในงานของ
องค์การ 
 
 5. การคัดเลือก  
 การคัดเลือกเป็นหัวใจท่ีส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
การคัดเลือก เพราะต้องใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี ท่ีพยายามท่ีจะวัดเอาลักษณะต่าง ๆ ของตัวบุคคลท่ีเป็น
ข้อมูลส าคัญของผู้สมัครงานออกมา แล้วมาเปรียบเทียบกันซึ่งวิธีการต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อมูลส า คัญ
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก ถ้าการคัดเลือกส้ินสุดเมื่อใด แสดงว่าองค์การจะต้องจ่ายค่าค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานท่ีได้รับการบรรจุ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการคัดเลือกไว้ ดังนี้ 
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 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 95-96) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกเป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัย
ความพยายามในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ท่ีสุด เข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือท่ีคาดว่าจะพยากรณ์หรือคาดการณ์
คุณสมบัติของบุคลากรได้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์มากท่ีสุด ท่ีส าคัญจะต้องตระหนักเสมอว่าการ
คัดเลือกบุคลากรท่ีดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข่งแกร่ง ความเจริญเติบโตก้าวหน้ามั่นคง และ
ความอยู่รอดให้แก่องค์การ โดยอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพร่วมปฏิบัติงาน ส าหรับการคัดเลือกบุคคล
ในปัจจุบันจ าเป็นต้องอาศัยหลักปฏิบัติ 3 องค์ประกอบ หรือท่ีเรียกว่า M3 มีดังนี้ 1) M ตัวแรก คือ 
MENTAL หมายถึง การวิจัยศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของบุคลากร โดยหลักปฏิบัติ คือ 1.1) ต้องการ
สรรหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาแล้วมีแนวพัฒนาได้โดยการวัดด้านสติปัญญา ปัจจุบัน
มุ่งเน้นความสามารถเป็นส าคัญ 1.2) วัดผลในส่ิงท่ีบุคลากรได้เรียนรู้มา ซึ่งบางองค์การอาจจะวัดผล
ด้านนี้ หรือบางองค์การจะไม่วัดผลส่วนท่ีเรียนมาก็ได้หากเช่ือถือในช่ือเสียงและผลการศึกษา 1.3) วัด
ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน เช่น วัดความรู้เฉพาะอาชีพหรือเฉพาะ
ต าแหน่ง เป็นต้น 1.4) วัดความถนัดทางสติปัญญา (Attitude) หรือระดับ IQ (Intelligence 
Quotient) และ EQ (Emotion Quotient) ว่าเป็นอย่างไร โดยพิจารณาว่าเป็นผู้พัฒนายากหรือง่าย 
2) M ตัวท่ีสอง คือ MIND หมายถึง จิตใจโดยเราต้องการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ หรือพูดง่าย ๆ 
ว่ามีคุณค่าทางจิตใจท่ียึดมั่นในความดีหรือกฎระเบียบของสังคมท่ีเราอาศัยอยู่ โดยวัดด้านจิตพิสัย 
(Affective) ท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ จริยธรรม คุณค่าส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อวัด
ความสามารถทางอารมณ์เพิ่มเข้ามาในระดับผู้บริหาร 3) M ตัวที่สาม คือ META PHYSICAL หมายถึง 
การสอบวัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เพื่อสรรหาบุคลากรท่ีเข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ โดยท่ัวไปจะวัด
เกี่ยวกับบุคลิกภาพการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ  
 อนิวัช แก้วจ านงค์ (2554, หน้า 98) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการคัดเลือกไว้ว่า 1) เป็น
กระบวนการในการกล่ันกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดกับองค์การ โดยพบว่าองค์การ
จะต้องด าเนินการในวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งเพื่อให้การกล่ันกรองบุคคลเหมาะสม
ท่ีสุด ผู้สมัครจึงต้องกรอกข้อมูลท่ีเป็นความจริงในแบบฟอร์มในการสมัคร ต้องตอบค าถามจาก
คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการฯ ยังด าเนินการสอบหาข้อมูลท่ีเป็นความจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้สมัครก็ได้จึงจะมั่นใจได้ว่ากระบวนการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยในการป้องกันความไม่
รอบคอบในการจ้างงานและท าให้องค์การได้มาซึ่งบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 2) เป็นส่วนส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับความส าคัญขององค์การ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเข้าท างานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ หากองค์การไม่มีความเช่ียวชาญในการคัดเลือกย่อมท าให้ได้มาซึ่งบุคคลท่ีไม่มีความสามารถท่ี
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน หากมีความเช่ียวชาญจะสามารถคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานซึ่งมีส่วนช่วยต่อความส าเร็จขององค์การในอนาคต 3) ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการ 
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แม้ว่าการคัดเลือกจะมีส่วนท าให้เสียเวลาและเป็นการเพิ่มต้นทุนขององค์การ แต่หากได้บุคคลท่ีเก่ง
และสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างเต็มท่ี โดยท่ีบุคคลนั้นเต็มใจท่ีอยู่กับองค์การได้นานท่ีสุด 
ย่อมจะสร้างความคุ้มค่าให้กับองค์การ การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบในกระบวนการคัดเลือก 
โดยเฉพาะเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญท่ีเป็นกิจกรรมท่ีองค์การสนับสนุน 4) สร้างความน่าเช่ือถือในสายตา
ของลูกค้า โดยพบว่าองค์การท่ีสามารถคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีสูงย่อมได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ขององค์การ เพราะนอกจากจะสามารถช่วยเหลือองค์การในด้านต่าง ๆ   
ได้เป็นผลส าเร็จ ก็ยังถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีองค์การสามารถใช้ท าการประชาสัมพันธ์และสร้างความสนใจ
ส าหรับบุคคลภายนอกท่ีต้องการจะเข้ามาท างานกับองค์การ และท าให้องค์กรได้ผู้สมัครท่ีมี
ความสามารถจ านวนมาก และเกิดความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม 
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 134) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกเป็นกระบวนการท่ีองค์การใช้
ความพยายามในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาด าเนินการพิจารณาตัดสินใจเลือกบุคคลท่ีมาสมัครจ านวน
มาก ให้มีคุณสมบัติ มีความสามารถเหมาะสมท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ก าหนดขึ้นมาเป็นกรอบในการ
พิจารณาให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ให้เข้ามาท างานในต าแหน่งงานต่าง ๆ 
ตามท่ีองค์การต้องการ และวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากรก็เพื่อท่ีจะกล่ันกรองบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน ให้เข้ามาท า งานกับองค์การได้นานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 53-55) ได้กล่าวว่า การคัดเลือก
บุคลากร หมายถึง การใช้มาตรการหรือวิธีการต่าง ๆ พิจารณา กล่ันกรองบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับงานท่ีจะได้รับมอบหมาย
เข้าท างานในองค์การและปฏิเสธบุคคลท่ีไม่เหมาะสมหรือมีความรู้ ความสามารถน้อยออกไป โดยมี
กระบวนการเลือกสรรเป็นวิธีการหลาย ๆ วิธี ท่ีพยายามท่ีจะวัดเอาลักษณะต่าง ๆ ของตัวบุคคลท่ี 
เป็นข้อมูลท่ีส าคัญของผู้สมัครงานออกมาแล้วน ามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อมูล
ส าคัญประกอบการตัดสินใจคัดเลือก ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เบื้องต้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะกล่ันกรอง 
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมออกไป ก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็น
การลดความยุ่งยาก เวลา และค่าใช้จ่าย ท่ีต้องใช้ส าหรับคนท่ีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมให้น้อยลง การ
สัมภาษณ์เบื้องต้นจะด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการรับสมัคร 
ซึ่งจะกระท าง่าย ๆ รวมถึงการถามค าถามส้ัน ๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีต้องการจะทราบ เช่น วุฒิ ทาง
การศึกษา อายุ เพศ ศาสนา ประสบการณ์ในการท างาน เป็นต้น ซึ่งส่ิงต่าง ๆ  ท่ีได้จากการสัมภาษณ์
เบื้องต้นนี้ จะเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นหรือสอบถามได้ง่าย ๆ ถ้าหากไม่ตรงตามข้อก าหนดท่ี ระบุไว้ก็
สามารถปฏิเสธได้เลย ส าหรับผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้นก็จะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครให้กรอก เพื่อไป
ผ่านการพิจารณาในขั้นต่อไป 2) การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการ
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คัดเลือก คือ การให้ผู้สมัครงานแจ้งรายละเอียดส่วนตัว โดยการกรอกลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ซึ่งเป็น
ข้อมูลท่ีเป็นความจริงและถูกต้องท่ีสุดท่ีผู้สมัครจะต้องแสดงออกมา พร้อมท้ังมอบหลักฐานเอกสาร
ส าคัญต่าง ๆ เช่น ใบแสดงวุฒิการศึกษา ส าเนาเอกสารทางราชการหรือเอกสารอื่น ๆ ตามท่ีบริษัท
ก าหนด 3) การตรวจสอบภูมิหลัง ในบางต าแหน่งท่ีส าคัญ อาจจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบภูมิหลังของ
ผู้สมัครก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลอาจจะใช้
วิธีการติดต่อสอบถามกลับไปยังสถานท่ีท างานเดิม หรือบุคคลท่ีผู้สมัครอ้างอิงถึงในใบสมัคร หรือจาก
การสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามถึงประวัติในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 4) การทดสอบ  ขั้นตอนต่อมาในการ
คัดเลือกผู้สมัครคือ การทดสอบ ถ้าเราพิจารณาหน่วยงานท้ังหมดแล้วจะพบว่า ส่วนมากจะไม่ใช้
ขั้นตอนนี้ เพราะการทดสอบเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นจึงจะมีก าลังความสามารถ
พอท่ีจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครได้ แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย ถึงแม้จะ
เป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ถ้าต้องการคัดคนท่ีมีความรู้ความสามารถจริง ๆ ก็อาจให้มีการจัดการสอบ
คัดเลือกก็ได้ 5) การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของหน่วยงานท่ีใช้ในการคัดเลือกบุคลากร การ
ใช้การสัมภาษณ์ท่ีมีรูปแบบค าถามตายตัว ในการถามผู้สมัครแต่ละคนเหมือน ๆ กัน ก็เพิ่มความ
น่าเช่ือถือให้กับการสัมภาษณ์ได้มากขึ้น โดยท่ัวไปแล้วการสัมภาษณ์มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ แบบ
สัมภาษณ์ท่ีมีแนว และแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีแนว การสัมภาษณ์แบบมีแนวก็คือ มีการเตรียมค าถาม
เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ Job specification และ Job description ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน การสัมภาษณ์ท่ีดีจะสามารถได้ข้อมูลจากผู้สมัครได้มาก และท าให้กระบวนการ
สัมภาษณ์ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 6) การตรวจร่างกาย วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการตรวจร่างกาย 3 
ประการคือ ประการแรก เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของร่างกาย ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้ ท้ัง
ทางด้านกล้ามเนื้อนัยน์ตาและสุขภาพ ประการท่ีสอง เป็นการป้องกันความเสียหายขององค์การ อัน
เกิดจากการเรียกร้องของพนักงาน ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียความสามารถบางอย่างของร่างกายไป 
เช่น ถ้ามีการตรวจร่างกายพบว่า หูของพนักงานผู้นั้นไม่ได้ยินเสียงมาก่อนแล้ว การท่ีพนักงานจะ
เรียกร้องให้องค์การจ่ายค่าชดเชยท่ีหูไม่ได้ยิน อันเนื่องมาจากการท างานก็ย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอ 
เป็นต้น และประการสุดท้าย เป็นการป้องกันโรคติดต่อผู้สมัครบางคน อาจเป็นโรคท่ีเป็นท่ีรังเกียจแก่
สังคม และสามารถติดต่อถึงผู้อื่นได้ การตรวจร่างกายก็สามารถป้องกันในเรื่องนี้ได้ 7) การบรรจุ
ทดลองงาน เมื่อผ่านขั้นตอนของการตรวจร่างกายแล้วผู้สมัครก็จะได้รับบรรจุเข้าทดลองปฏิบัติงาน 
ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะมีก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 120 วัน การทดลอง
งานจะ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ  ระยะแรกพนักงานจะได้รับค าแนะน าจากฝ่ายบุคคลให้ทราบถึง การ
ด าเนินงานขององค์การ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ระยะเวลาการทดลองงาน การลาหยุด การร้องทุกข์ 
ฯลฯ ในส่ิงท่ีพนักงานทุกคนควรทราบ  ระยะท่ีสอง เป็นการแนะน าโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ใน
รายละเอียดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ห้องพัก ช่ัวโมงการท างาน การท างานล่วงเวลา เวลาหยุด
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พักกลางวัน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่ิงเกี่ยวกับการท างานและตัวงาน ระยะท่ีสาม เป็นระยะท่ีส้ินสุดการ
บรรจุเข้าทดลองงาน เป็นระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว เช่น 120 วัน ก็จะมีการประเมินจากฝ่ายบุคคล 
และผู้บังคับบัญชาช้ันต้นว่า พนักงานผู้นั้นมีความพึงพอใจในการท างานหรือไม่ และผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น พอใจในตัวพนักงานผู้นั้นหรือไม่ ถ้าผลงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจจะให้ย้ายไปท่ีท างานในต าแหน่งใด
จึงจะเหมาะสม หรือต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องใด หรือให้พนักงานผู้นั้นออกจากงานไปเลย 
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 176) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของการคัดเลือกพนักงาน 
คือ การบรรลุพอดีกับบุคคล พอดีกับคนท างาน หมายถึง เป็นการจับคู่ระหว่าง 1) ความรู้ทักษะ
ความสามารถ (KSAs) และสมรรถนะท่ีเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงาน (ตามท่ีก าหนดโดยการ
วิเคราะห์งาน) ด้วย และ 2) ความรู้ความสามารถของพนักงานท่ีมีศักยภาพความสามารถและความ 
สามารถเป้าหมายคือการบรรลุเป้าหมาย 
 เบอร์นาร์ดินและรัสเซลล์ (Bernardin and Russell, 2013, p. 251) ได้กล่าวว่า การ
คัดเลือกเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะ
ครอบคลุมถึงเรื่องการตัดสินใจในการบรรจุบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งว่างขององค์การ การโยกย้าย การ
เล่ือนต าแหน่ง รวมทั้งการสงวนต าแหน่งงานไว้เพื่อสนองต่อนโยบายการลดขนาดองค์การ  
 กิตติ มิล าเอียง (2559, หน้า 141) ได้สรุปความหมายของค าว่า การคัดเลือกบุคคล หมายถึง 
เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากร โดยวิธีการสอบแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนท่ีมี
คุณสมบัติตามต้องการได้ใช้ความสามารถของตนเข้าสอบแข่งขันกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า ได้ 
หลังจากนั้นท าการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตรวจสอบ ตัดสินใจ รับบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์การ 
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 89-90) ได้กล่าวว่า การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครจ านวนมาก โดยท าหน้าท่ีกล่ันกรองผู้สมัครอย่างเป็น
ขั้นตอน เมื่อกระบวนการคัดเลือกส้ินสุดลง จะท าให้องค์การได้คนท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการท่ีคาดว่า
จะประสบความส าเร็จในการท างาน บรรจุเข้าท างานในต าแหน่งว่างขององค์การขณะเดียวกันการ
คัดเลือกก็ท าหน้าท่ีคัดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีต้องการ หรือบุคคลท่ีคาดว่าจะประสบ
ความล้มเหลวในการท างานท้ิงไป 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 156) ได้กล่าวว่า กระบวนการในการเลือกบุคคลจากกลุ่มสมัคร 
ซึ่งเป็นการเลือกจากบุคคลท่ีดีท่ีสุดและสอดคล้องกับต าแหน่งงานและความต้องการขององค์การ โดย
องค์การต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการคัดเลือกด้วย เช่น กฎหมาย จ านวนผู้ท่ีมาสมัคร 
รูปแบบองค์การ เป็นต้น กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จะมีท้ังหมด 9 ขั้นตอน คือ การ
เริ่มต้นรับสมัคร การสัมภาษณ์ขั้นต้น การพิจารณาใบสมัครและประวัติย่อของผู้สมัคร การสอบ
คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบภูมิหลังและการตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง การตัดสินใจ
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เลือก การตรวจร่างกาย และการรับเข้าท างาน โดยหากผู้ท่ีเข้ารับการคัดเลือกไม่ผ่านในขั้นตอนใด 
องค์การก็สามารถท่ีจะปฏิเสธผู้สมัครคนนั้นได้ หากพิจารณาถึงประเภทของแบบทดสอบ พบว่า มี
หลายประเภท เช่น ทดสอบความถนัด การทดสอบความรู้ในงาน หรือแม้แต่เรื่องใหม่ท่ีเกิดขึ้นนั่นคือ 
การทดสอบลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งถูกหยิบยกมาทดสอบในช่วงปัจจุบัน ส่วนการสัมภาษณ์บุคคล
เข้าท างาน ต้องมีการวางแผนการสัมภาษณ์ก่อน และก าหนดเนื้อหาในการสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์
นั้นสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือแม้แต่การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม โดยองค์การจะต้องเลือกวิธีการสัมภาษณ์ท่ีเหมาะสม เช่น การ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์ในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นต้น ส่วน
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์บุคคลเข้ามาท างาน ได้แก่ การใช้ค าท่ีไม่เหมาะสม การให้คะแนนแบบ
กลาง ๆ ความโน้มเอียง และอคติต่าง ๆ ของผู้สัมภาษณ์ ตลอดจนผู้สัมภาษณ์ขาดการฝึกอบรม เป็นต้น 
ซึ่งส่ิงเหล่านี้น าไปสู่ความผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งองค์การอาจได้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การ ดังนั้น หากองค์การพบปัญหาท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ ควรเร่งในการด าเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ได้มาซึ่งคนเก่งและคนดีและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ เพื่อให้เขาเหล่านั้น
เข้ามาท างานในองค์การและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้    
 โนวและคณะ (Noe et. al., 2019 , p. 230) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกบุคลากรเป็น
กระบวนการท่ีองค์การตัดสินใจว่าใครจะได้รับอนุญาตหรือจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่องค์การ ส าหรับ
กระบวนการคัดเลือกโดยมาตรฐานท่ัวไปมี 5 แบบ ดังนี้ 1) ความน่าเช่ือถือ 2) ความถูกต้อง 3) ความ 
สามารถ 4) ความเป็นประโยชน์ และ 5) การปฏิบัติตามกฎหมาย  
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการ 
ท่ีผู้บริหารรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกล่ันกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน 
มีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดีท่ีสุด สอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน และความต้องการขององค์การ  
 
 6. การฝึกอบรมและพัฒนา  
 การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานให้เป็นไปตามระบบ เป็นการพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล การวางแผนการเติบโตสาย
อาชีพในอนาคตและการพัฒนาองค์การ และเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการจัดการโดยใช้การพัฒนา
ความรู้ การปรับเปล่ียนทัศนคติ หรือพัฒนาทักษะท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงขององค์กร
ในอนาคต ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการฝึกอบรมและพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 วิเชียร วิทยอุดม (2552, หน้า 106) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวน 
การเรียนรู้ท่ีรวมเอาทักษะของการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม แนวคิดกฎระเบียบหรือทัศนคติ ให้
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เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยปกติผู้จัดการของพนักงานใหม่ เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบ
เบื้องต้นในการฝึกอบรมให้กับพนักงาน บางครั้งหน้าท่ีของการฝึกอบรมนี้มักถูกมอบหมายให้กับ
พนักงานเก่ารุ่นพี่ท่ีอยู่ในแผนกงานเป็นผู้ด าเนินการแทน ซึ่งประสิทธิผลของการฝึกอบรมมีอิทธิพล
ส าคัญต่อการเพิ่มผลผลิตให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อตัวงาน 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554 , หน้า 162) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมและพัฒนา ถือเป็น
เครื่องมือส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติ
บุคลากรด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานในทุกหน้าท่ี ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาค่าใช้จ่าย และปัญหาความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในองค์การ รวมถึง
การส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของโลกธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งจะเห็นว่าการฝึกอบรมนั้น จะมุ่งเน้นกับบุคลากรท่ีพึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วในระดับล่าง หรือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ 
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 221) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญมากกระบวนการหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และต่อองค์กร 
การฝึกอบรมและพัฒนาจะมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้จะต้องประกอบด้วยความพร้อม
และความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรท่ัวท้ังองค์กร ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวน 
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์การ เพื่อเพิ่มพูนและเติมเต็มศักยภาพท้ัง ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในด้านจุดมุ่งเน้น ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
ความมุ่งหมาย และเนื้อหา แต่โดยวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความเหมือนกันคือเพื่อยังประโยชน์มากมายให้เกิดต่อองค์การ ต่อตัวพนักงาน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อคนภายนอก   
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2556, หน้า 65) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม คือการท าให้คนเหมาะสม 
กับงาน โดยจะเป็นการเน้นคนสู่ต าแหน่งหน้าท่ีหรืออาชีพ ซึ่งถือเป็นกรรมวิธีในการเพิ่มสมรรถภาพ 
ในการท างานของพนักงานท้ังความคิด การกระท า ความสามารถ ความรู้  ความช านาญ และการ 
แสดงออก และยังเป็นกระบวนการท่ีใช้เสริมความรู้ (Knowledge) ทักษะในการท างาน (Skill) และ 
ความสามารถ (Capacity) ของบุคคลให้สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 78) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ 
กระบวนการในอันท่ีจะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความช านาญ 
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมมี ดังนี้ 1) เพื่อท่ีจะเพิ่มปริมาณผลผลิต 2) เพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 3) เพื่อลด
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ต้นทุนของงาน 4) เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะส่งผลต่อการลดต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 5) เพื่อลด
อัตราการหมุนเวียนและการขาดงานของบคุลากร ส าหรับประโยชน์ของการฝึกอบรมมี ดังนี้ 1) ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 2) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด 3) ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้
งาน 4) ช่วยลดภาระหน้าท่ีของหัวหน้างาน และ 5) การฝึกอบรมช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
เพื่อความก้าวหน้าของตน 
 จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556, หน้า 310-311) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีประโยชน์ 3 ประการ คือประโยชน์ต่อองค์การ ต่อตัวพนักงานเอง และต่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อองค์การ ได้แก่ 1.1) เพิ่มความสามารถในการท าก าไร
ให้แก่องค์การ 1.2) ปรับปรุงความรู้และทักษะด้านงานให้แก่ทุกระดับขององค์การ 1.3) ปรับปรุงขวัญ
และก าลังใจของพนักงาน 1.4) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่องค์การ 1.5) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การ 1.6) ช่วยให้พนักงานเข้าใจและด าเนินตามนโยบายตามองค์การ 1.7) ช่วยให้องค์การทราบ
ถึงความจ าเป็นด้านบุคลากรในอนาคตท่ัวทุกแผนกขององค์การ 1.8) ช่วยให้องค์การสามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 1.9) ช่วยพัฒนาระบบการสรรหาภายในองค์การ 1.10) ช่วย
พัฒนาทักษะความเป็นผู้น า การจูงใจ ความจงรักภักดี ทัศนคติทีดี และคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีช่วยให้
พนักงานและผู้บริหารประสบความส าเร็จ 1.11) ช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต 
1.12) ลดต้นทุนให้หลายๆ แผนก เช่น แผนกผลิต แผนกทรัพยากรมนุษย์ และแผนกขาย เป็นต้น 
1.13) ช่วยพัฒนาให้พนักงานเกิดส านึกในความรับผิดชอบท่ีมีต่อองค์การ โดยการเป็นผู้มี ความรู้
ความสามารถ 1.14) ปรับปรุงการแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ 1.15) ช่วยในการปรับปรุงระบบการ
ติดต่อส่ือสารในองค์การ 1.16) ช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับความเปล่ียนแปลงได้โดยง่าย 
1.17) ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง ป้องกันความเครียดและความกดดันไม่ให้เกิดแก่พนักงาน 1.18) 
สร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดขึ้นในองค์การ 2) ประโยชน์ต่อบุคลากร 2.1) ช่วยให้บุคคลมีการตัดสินใจท่ี
ดีขึ้น และมีการแก้ปัญหาทีมีประสิทธิผล 2.2) การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะท าให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการสร้างความส าเร็จ ความเติบโต ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าให้แก่
ตนเอง 2.3) ช่วยให้บุคคลมีความเช่ือมันในตนเองมากขึ้น 2.4) ช่วยให้บุคคลแก้ปัญหาความเครียด ภาวะ
กดดัน ความวิตกกังวลและความขัดแย้งได้ 2.5) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงความรู้ด้านภาวะผู้น า 
ทักษะด้านการติดต่อส่ือสาร และ ทัศนคติ 2.6) เพิ่มความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน 2.7) 
เป็นการผลักดันให้บุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเองได้เร็วขึ้น 2.8) ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรท้ังผู้เข้ารับการอบรม (Trainee) และผู้ให้การฝึกอบรม (Trainer) ได้เป็นอย่างดี 2.9) พัฒนา
จิตส านึกของความเติบโตเนื่องจากการเรียนรู้ 2.10) เป็นการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง และการ
เขียนของผู้เข้ารับการอบรม 2.11) ช่วยลดความกลัวในกรณีท่ีพนักงานจะต้องเผชิญกับงานใหม่ หรือ
ความเปล่ียนแปลง 3) ประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.1) ปรับปรุงการติดต่อส่ือสาร



86 

ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การกับพนักงานแต่ 3.2) เป็นเครื่องมือของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
รวมท้ังพนักงานเก่าท่ีต้องรับงานใหม่ โดยกระบวนการโยกย้ายหรือการเล่ือนต าแหน่ง 3.3) เป็นการ
ปรับปรุงทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 3.4) ท าให้นโยบาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ขององค์การด ารงอยู่ได้ 
3.5) ปรับปรุงขวัญของบุคลากร 3.6) สร้างความเหนียวแน่นแก่กลุ่มหรือทีมงาน 3.7) สร้างบรรยากาศ
ท่ีดีในการเรียนรู้ การเติบโต และการประสานงาน 3.8) ท าให้องค์การเป็นสถานท่ีท างานและท่ีอยู่
อาศัยท่ีพนักงานจะอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 136) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กิจกรรมส าคัญขององค์การท่ีจูงใจและน าศักยภาพของบุคลากรในองค์การมาท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ เกิดความรู้สึกท่ีดี รักและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ทุ่มเทก าลังกายและ
ก าลังใจพัฒนางาน เพื่อสร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงให้กับองค์การ วิธีการฝึกอบรมเป็นวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรท่ีองค์การนิยมใช้มาก เพราะสามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาส้ัน พัฒนาได้จ านวน
มากในเวลาเดียวกัน การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และเจตคติเพิ่มขึ้น สามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 146) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง การสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงปัจเจกชนอย่างถาวร เพื่อให้บุคคลได้ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
อาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงทักษะ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของบุคคล ส่วน การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการให้การศึกษาระยะยาวท่ีจัดให้บุคลากร
ระดับบริหาร โดยมุ่งให้บุคคลเกิดการพัฒนาด้านแนวคิด และเพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎี การฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน ใน 8 ประการ ได้แก่ 1) ต้องการเพิ่มผลผลิต 2) ต้อง 
การปรับปรุงคุณภาพ 3) ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4) เพิ่มขวัญก าลังใจแก่พนักงาน 5) ต้อง 
การเพิ่มพูนค่าตอบแทนทางอ้อม 6) รักษาสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน 7) ป้องกันความล้าสมัย 
และ 8) เป็นการสร้างความเติบโตให้แก่บุคลากร ท้ังนี้จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรท้ัง 8 ประการ ท่ีได้กล่าวมาต่างก็มีส่วนเสริมสร้างประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์การ  
เพื่อให้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เข้ารับผิดชอบควรด าเนินการตาม
ขั้นตอน 6 ขั้นตอน 1) การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 3) การก าหนดเนื้อหาโปรแกรมการฝึกอบรม 4) การออกโปรแกรม
การฝึกอบรม 5) การด าเนินการฝึกอบรม และ 6) การประเมินผลการอบรม 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 197-198) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจัด
ขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติ และทักษะของพนักงานเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการด าเนินการให้ทรัพยากร
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มนุษย์เกิดการเรียนรู้ทักษะ ความสามารถ และการปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน ผ่านการพัฒนา
บุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะ
ประกอบไปด้วยระบบย่อยท้ัง 4 ระบบ คือ ระบบการฝึกอบรม ระบบการศึกษา ระบบการพัฒนา และ
ระบบการเรียนรู้ ท้ังนี้ระบบย่อยท้ัง 4 ระบบมีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ของวิทยาการด้านต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง และก่อนท่ีองค์การจะท าการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องศึกษาและ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนของผู้บริหารเพราะมีส่วนส าคัญท่ีท าให้การฝึกอบรม
และการพัฒนามีส่วนส าคัญท่ีท าการฝึกอบรมประสบผลส าเร็จ ส่วนระบบการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีอยู่กัน 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์หรือหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 2) การระบุ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 3) การเลือกวิธีการฝึกอบรม 4) การน าโปรแกรมการฝึกอบรมไปปฏิบัติ 
และ 5) การประเมินผลการอบรม โดยองค์การสามารถเลือกวิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับบุคลากร 
งบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม โดยวิธีการฝึกอบรมมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การฝึกอบรม
โดยผู้สอน การอบรมโดยใช้การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การฝึกอบรมโดยใช้
กรณีศึกษา เป็นต้น โดยการฝึกอบรมด้วยวิธีดังกล่าว สามารถด าเนินโดยองค์การโดยองค์องการเอง
และ/หรือมหาวิทยาลัยและส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือองค์การจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในการฝึกอบรมด้วย เพราะปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการฝึกอบรมจะท าให้การอบรมไม่ประสบความส าเร็จ
พนักงานไม่สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นได้และเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนหากพิจารณาท่ีองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
คือ 1) การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล 2) การพัฒนาอาชีพ 3) การพัฒนาองค์การ และ 4) การจัดการ 
ผลการปฏิบัติงาน 
 สุธินี ฤกษ์ข า (2560, หน้า 69-72) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง 
กระบวนการในการส่งเสริมให้พนักงานได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม 
หรือทัศนคติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ท้ังงานท่ี
ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับงานท่ีอาจได้รับมอบหมายใน
อนาคต เมื่อนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า การจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงาน คือ ค าตอบของการประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ ขั้นตอนต่อมาท่ีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องด าเนินการ คือ การวางแผน
การด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วย 10 ข้ัน ดังนี้ การก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาท่ีเหมาะสม การก าหนดผู้ท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าว การพัฒนาแผนการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมส าหรับ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา การคัดเลือกผู้ให้การอบรมท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว การ
จัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานท่ี หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การวางแผนการ
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ประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา การด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนการท่ีวางไว้ การ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนา และการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาครั้งต่อไป  
 โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 271) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง ความ
พยายามขององค์การในการวางแผนเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของพวกเขา ตามเนื้องานขององค์การท่ีต้องพึ่งพา
หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเป็นคอร์ด หรือโปรแกรม เป็นเหตุการณ์ท่ีจะสอนพนักงานเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ และพฤติกรรมท่ีพวกเขาต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง 
กระบวนการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องท่ีผู้บริหารให้การสนับสนุนเพื่อตอบสนอง
แผนการพัฒนาส่วนบุคคล แผนการพัฒนางาน และแผนการพัฒนาองค์การ โดยมีการส ารวจความ
จ าเป็น การก าหนดวัตถุประสงค์ การเลือกวิธีการอบรม การน าโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาไป
ปฏิบัติ และการประเมินผล 
 
 7. ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีองค์การต้องจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยค่าใช้จ่ายนี้อาจ
จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
ฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงค่าตอบแทนไว้ ดังนี้ 
 วิเชียร วิทยอุดม (2552, หน้า 148) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของแผนการจ่ายค่าตอนแทน
โดยท่ัว ๆ ไปมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 1) ค่าตอบแทนทางตรง ได้แก่ รางวัลท่ีจัดให้โดยนายจ้าง เช่น 
ค่าตอบแทนพื้นฐาน และค่าตอบแทนผันแปร 2) ค่าตอนแทนทางอ้อม ได้แก่ ผลประโยชน์เกื้อกูลของ 
นายจ้าง ดังนี้ ประการแรก ค่าตอบแทนพื้นฐาน (Base Pay) ท่ีให้กับลูกจ้างโดยปกติเป็นค่าจ้าง 
(Wage) หรือเป็นเงินเดือน (Salary) ซึ่งองค์การส่วนใหญ่จะมีวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 รูปแบบ 
คือ เป็นรายช่ัวโมง และรายเดือน เพื่อให้วิธีการแจกแจงไปตามธรรมชาติงาน การจ่ายเป็นรายช่ัวโมง
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีขึ้นอยู่กับเวลาท่ีจ้างท า  ค่าจ้างรายช่ัวโมงมักเรียกว่าอัตราค่าจ้าง (Wage) ซึ่งอัตรา
ค่าจ้างท่ีค านวณโดยตรงจากจ านวนเวลาท่ีท างาน ส่วนค่าจ้างรายเดือนจะได้รับการจ่ายท่ีมีความมั่นคง 
โดยเป็นการรวมช่วงเวลาหนึ่งในการเหมาจ่ายให้ ประการท่ีสอง ค่าตอบแทนผันแปร (Variable pay) 
มีความเช่ือมโยงโดยตรงกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยธรรมดาแล้วชนิดของค าตอบแทนผันแปร 
เป็นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีให้กับพนักงานท่ีท าให้เกิดผลผลิตหรือก าไร ด้วยการค านวณค่าใช้จ่ายเป็น
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เปอร์เซ็นต์ หรือจ านวนทวีคูณของค่าจ้าง หรือเงินเดือนและประสิทธิภาพแต่ละคน ซึ่งท่ัว ๆ ไปมักจ่าย
เป็นเงินเดือนครั้งเดียวท่ีเรียกว่า (Bonus) และประการท่ีสาม ผลประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefit) 
องค์การส่วนใหญ่มีการให้รางวัลภายนอกด้วยการจ่ายผลตอบแทนโดยทางอ้อม ผลประโยชน์เกื้อกูล
จึงเป็นรางวัลทางอ้อมท่ีพนักงานท่ีได้รับนอกเหนือไปจากเงิน เดือนค่าจ่าง หรือเงินเดือนท่ีได้รับ
ตามปกติ เช่น บ าเหน็จ บ านาญ การประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างในวันหยุดงาน และเงิน
เล้ียงชีพท่ีให้กับลูกจ้างหรือกลุ่มลูกจ้างท่ีเป็นสมาชิกขององค์การ 
 สุจิตรา ธนานันท์ (2552, หน้า 149) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 240) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน นิยมน ามาใช้ในปัจจุบัน
แทนค าว่า ค่าจ้างและเงินเดือน (Wage and salary) ท้ังนี้เพราะในปัจจุบันองค์การมีการก าหนด
ค่าตอบแทนรูปอื่น นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือน จึงท าให้การใช้ค าว่า ค่าตอบแทน มีความหมาย
ครอบคลุมมากกว่าค่าจ้างและเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องของนโยบายจัดท าแผน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนท้ังทางตรงและทางอ้อม ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน โดยอาศัยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการท่ีเน้นข้อก าหนดของกฎหมาย ความพึงพอใจของ
บุคลากร ความยุติธรรมในการจ่ายเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ขององค์การ เป็นต้น ท่ีส าคัญการบริหารค่าตอบแทนจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
คือ ใช้เป็นเครื่องมือจูงใจบุคลากร เป็นมาตรฐานในการจ้างงาน สร้างความพึงพอใจ และสร้างสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างท่ีจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555, หน้า 1-3) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ส่ิงท่ีภาคราชการให้แก่ข้าราชการ โดยมีท้ังค่าตอบแทนทางตรงและ
ทางออม ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ เป็นรางวัลจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมขวัญก าลังใจและเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของข้าราชการให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยการก าหนดค่าตอบแทนมีหลักการท่ีส าคัญหลาย
ประการ ดังนี้ 1) หลักความพอเพียง (Adequacy) การก าหนดค่าตอบแทนถือเป็นความรับผิดชอบ
ทางสังคมอย่างหนึ่งของนายจ้าง ดังนั้น นายจ้างควรก าหนดอัตราค่าจ้างให้ไม่น้อยกว่าระดับต่ าสุดท่ี
ลูกจ้างควรได้รับในสังคมเป็นอย่างน้อย กล่าวคือพอเพียงแก่การด ารงชีวิตหรือสามารถเล้ียงดู
ครอบครัวได้ การก าหนดค่าตอบแทนตามหลักความพอเพียงนี้เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าเท่านั้น 
นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างสูงกว่าระดับนี้ได้ 2) หลักความเป็นธรรม (Equity) การก าหนดค่าตอบแทน
ต้องเป็นธรรม กล่าวคือ จะต้องมีความเท่าเทียมกันส าหรับผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ วุฒิและประสบ
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การณท่ีเหมือนกัน และท างานในระดับหน้าท่ีและความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานท่ีเทียบ 
เคียงกันได หลักความเป็นธรรมอาจจ าแนกเป็น 3 ประการ คือ 2.1) ความเป็นธรรมภายใน (Internal 
Equity) ภายในองค์การเดียวกันนั้น งานท่ีมีระดับหน้าท่ีและความรับผิดชอบและความยากง่ายของ
งานเทียบในระดับเดียวกันก็ควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเท่ากันหรือท่ีเรียกว่า “เงินเท่ากันส าหรับงานท่ีมี
มูลค่าเท่ากัน” (Equal Pay for Work of Equal Value) 2.2) ความเป็นธรรมภายนอก (External 
Equity) การก าหนดค่าตอบแทนให้สามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความ
เป็นธรรมภายนอก กล่าวคือ ค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน 
โดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน มีบทบาทอย่างมากในการก าหนดค่าจ้างแรงงานในตลาด 
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่างานหลายอย่างท่ีประเมินค่าของงานแล้วอยู่ในระดับเดียวกัน แต่หากต่างสาขา
กัน การก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจแตกต่างกันได้ เพราะความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ นั้น
แตกต่างกัน แรงงานในสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการมาก และมีการผลิตท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ค่าตอบแทนย่อมสูงกว่าสาขาอื่น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ ในการท่ี
จะสามารถสรรหาคนเก่งคนดีให้เข้ามาท างานในองค์การ 2.3) ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคล 
(Individual Equity) การก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ยังต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วย เช่น ใน
ระหว่างผู้มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และท างานในระดับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และความยากง่ายของงานท่ีเทียบเคียงกันได้นั้น ผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีกว่าควรจะ
ได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า นอกจากนี้ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคลยังอาจพิจารณาจากระยะเวลาใน
การท างานด้วย หรือหากมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน หรือหน้าท่ีนั้นโดยตรงก็ควรท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าผู้ท่ีบรรจุเข้าท างานโดยไม่มีประสบการณ์ เป็นต้น 3) หลักความสมดุล (Balance) 
การก าหนดค่าตอบแทนท่ีสมดุลอาจพิจารณาอาจพิจารณาได้หลายประการ เช่น ความสมดุลระหว่าง
สัดส่วนของรายจ่ายด้านบุคคล กับรายจ่ายด้านอื่น ๆ เช่น รายจ่ายลงทุน รายจ่ายช าระช าระคืนต้น
เงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ ความสมดุลยังอาจหมายถึงความสมดุลในสัดส่วนของเงินเดือนกับสวัสดิการ 
และความสมดุลระหว่างเงินกับงาน 4) หลักความมั่นคง (Security) การก าหนดค่าตอบแทนต้อง
ค านึงถึงความมั่นคงในการด ารงชีวิต ซึ่งรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย  หรือความเส่ียงในการ
ท างานของพนักงานด้วย เช่น การให้เงินเพิ่มส าหรับงานท่ีมีสถานการณ์เส่ียงภัย ตลอดจนการให้
สวัสดิการอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การให้บ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น  
5) หลักการจูงใจ (Incentive) การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงการจูงใจให้พนักงานท างานให้ดีขึ้น
ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ และท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย เช่น 
การก าหนดให้มีการเล่ือนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี การให้เงินรางวัลประจ าปี 
(Bonas) การให้ค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยขยัน (Commission) ส าหรับบางลักษณะงาน เป็นต้น 
รวมทั้งการก าหนดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้างท่ีจูงใจ เช่น การก าหนดให้เงินเดือนแต่ละระดับมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพื่อรับภาระหน้าท่ีใน
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เป็นต้น และ 6) หลักการควบคุม (Control) การก าหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถ
ควบคุมให้อยู่ภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด และเหมาะสมกับความสามารถในการจ่าย (Ability to 
pay) ในแต่ละปีด้วย เพื่อให้ต้นทุนของการด าเนินงานอยู่ในขอบเขต และยังสามารถขยายกิจการเพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์การได้   
 พนา ดุลยพัชร์ (2556, หน้า 174) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีองค์กร
จัดหาให้ท่ีผู้ปฏิบัติงานแลกกับการท างานโดยเป็นหลักส าคัญในการดึงดูดบุคลากรให้มีความสนใจท่ีจะ
ร่วมงานกับองค์กร จูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพ และรักษาบุคลลากรให้อยู่กับ
องค์กรเพื่อลดปัญหาการเข้า-ออกบ่อยของพนักงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร ดังนั้นองค์กร
จ าเป็นต้องจัดระบบค่าตอบแทนให้เกิดประโยชน์แก่ท้ังองค์กรและบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง และการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องมีการจัดท าโครงสร้าง ค่าจ้างเงินเดือนโดย
อาศัยวิธีการประเมินค่างานเพื่อจะพัฒนาขั้นการจ่ายขององค์กรและให้ราคาค่างานโดยจะต้องท า
ส ารวจค่าตอบแทนประกอบกับการพิจารณานโยบายขององค์กรเกี่ ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน 
เพื่อท่ีจะให้โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนขององค์กรมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และเงือนไขต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจะส่งเสริมให้โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน 
จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน การบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อสนองความ
ต้องการของบุคคลอย่างเพียงพอ ช่วยสร้างแรงจูงใจความเสมอภาคและความมั่นคงให้แก่พนักงาน 
และช่วยให้การบริหารต้นทุนและก าไรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารค่าตอบแทนมี
ความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมทีมีความสัมพันธ์กับหน้าท่ีการบริหาร 
ทรัพยากรอื่น ๆ หลายหน้าท่ี ได้แก่ การจัดการก าลังคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร และแรงงานสัมพันธ์ 
 เบอร์นาร์ดินและรัสเซลล์ (Bernardin and Russell, 2013, p. 275) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน 
แบ่งได้ดังนี้ ค่าตอบแทนโดยตรง ซึ่งมักได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินในรูปแบบต่าง ๆ และ
ค่าตอบแทนทางอ้อม ซึ่งได้แก่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีองค์การจัดให้แก่พนักงาน 
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, p. 379) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นมูลค่าเป็น
ตัวเงิน รวมท้ังรางวัลท่ีมิใช่ตัวเงิน ท่ีองค์การหรือนายจ้างจ่ายให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบแทน
การท างาน เป็นการแลกเปล่ียนกับความรู้ ความช านาญ ความรับผิดชอบ การใช้ก าลังกาย และการใช้
ก าลังสมองของพนักงานท่ีได้มอบให้แก่องค์การ 
 กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 65-66) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง การให้ผล 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
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ท่ีองค์การได้ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการตอบแทนการท างานปกติ บุคลากรจะคุ้นเคยกับค่าตอบแทน
ใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้  เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเป็นรายได้ประจ าท่ีบุคลากรจะได้รับใน
อัตราคงท่ีภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรายได้นี้จะไม่เปล่ียนแปลงตามช่ัวโมงท าง าน หรือ
ปริมาณของผลผลิตของบุคลากร ส่วน ค่าจ้าง หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีบุคลากรได้รับโดยถือจากเกณฑ์
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นหลัก เช่น ค่าจ้างรายวัน ค่าจ้างรายช่ังโมง เป็นต้น นอกจากนี้การจ่าย
ค่าตอบแทนให้บุคลากรจะต้องพิจารณาตามหลักเหตุผล ความเสมอภาค และความเหมาะสม โดยท่ี
ส่วนประกอบของค่าตอบแทนสามารถแบ่งออกเป็น  4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1) ค่าตอบแทนเนื่องจาก
ความส าคัญของงาน ค่าตอบแทนในลักษณะนี้จะเป็นค่าตอบแทนตามปกติท่ีให้แก่บุคลากร เนื่องจาก
ผลการปฏิบัติงานโดยตรงท่ีบุคลากรท าให้แก่องค์กร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา เป็นต้น  
2) ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนในส่วนนี้จะให้แก่บุคลากรเพื่อจูงใจให้เขา 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เช่น การให้เงินตอบแทนเมื่อส้ินปีหรือท่ีเรียกว่า  
โบนัส ส่วนแบ่งก าไร ส่วนผลผลิต เป็นต้น 3) ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนในลักษณะนี้จะจ่ายให้กับ
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติส าคัญตามท่ีองค์การต้องการ เช่น ปฏิบัติงานมานาน เป็นต้น หรือเป็นเงินตอบ
แทนส าหรับการปฏิบัติงานบางประเภท 4) ผลประโยชน์อื่น เป็นผลประโยชน์พิเศษท่ีองค์การมีให้กับ
บุคลากร เช่น การให้ค่าแรงในวันหยุด การจ่ายค่าประกันชีวิตพนักงาน การสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการของบุคลากร การจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ค่าตอบแทนเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน  
เกี่ยวข้องกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นผู้ท่ีมีหน้าท่ีในด้านนี้จะต้องจัดส่วนผสม
ของค่าตอบแทนให้ เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบั ติงานให้กับองค์กรได้อย่าง เ ต็ม
ความสามารถ และไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในด้านค่าใช้จ่ายท่ีมากเกินควรแก่องค์กร 
 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560, หน้า 271-272) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมค่าตอบแทนมีอยู่สองหลัก 
คือ ค่าตอบแทนพื้นฐานและค่าตอบแทนผันแปร  ส่วนท่ีเป็นค่าตอบแทนคงท่ีก็จะเป็นเงินเดือนท่ีจ่าย
ให้เพื่อตอบแทนการท างานประจ าเพื่อดึงดูดคนท างานและให้คนอยู่ได้ ค่าตอบแทนผันแปรเป็นส่วน
เพิ่มท่ีมากระตุ้นจูงใจให้คนท างานอยู่ต่อและท าผลงานดีขึ้น ขึ้นอยู่ว่าจะแปรผันกับปัจจัยอะไร เช่น 
ผลงานพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนา ฯลฯ และท่ีส าคัญคือ การช้ีวัดประเมินผลต้องสามารถจ าแนก
ความแตกต่างให้พนักงานยอมรับและเข้าใจได้อย่างไม่มีข้อสงสัย ระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ี
เช่ือมโยงกับตัวแปรท่ีจัดขึ้นมา การบริหารค่าตอบแทนท าหน้าท่ีเป็นได้ท้ังให้รางวัลและการลงโทษ 
และการบริหารค่าตอบแทนเป็นเรื่องของส่วนรวม ถึงจะพิจารณาให้เป็นรายบุคคลแต่สุดท้ายก็จะมี
ผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ขององค์การ 
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 146) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นมูลค่าเป็น
ตัวเงินรวมท้ังรางวัลท่ีไม่ใช่ตัวเงินท่ีองค์การหรือนายจ้างจ่ายให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบแทน
การท างานเป็นการแลกเปล่ียนกับความรู้ ความช านาญ ความรับผิดชอบ การใช้ก าลังกาย และการใช้
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สมองของพนักงานท่ีได้มอบให้แก่องค์การ การบริหารค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 6 ประการ 
ได้แก่ 1) เพื่อสนองต่อข้อบังคับทางกฎหมาย 2) เพื่อสนองความต้องการของบุคคลอย่างเพียงพอ 3) เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ 4) เพื่อสร้างความเสมอภาค 5) เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงาน และ 6) เพื่อให้การ
บริหารต้นทุนและก าไรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทนแย่งเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ตลาดแรงงาน ข้อบังคับของรัฐและกฎหมาย สหภาพแรงงาน 
และความแตกต่างของอัตราค่าจ้างในแต่ละพื้นท่ี 2) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ปรัชญาขององค์การ 
ความสามารถในการท าก าไร และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน การก่อต้ังสหภาพแรงงานใน
องค์การและปัจจัยอื่น 3) ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ทักษะ ความรับผิดชอบ ความพยายาม และสภาพการ
ท างาน และ 4) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความ
อาวุโสของพนักงาน  
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 262) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง รางวัลและผลประโยชน์
ท้ังหมดท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นตัวเงินท่ีองค์การจ่ายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของ
พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงาน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) และค่าตอบแทน
ท่ีไม่เป็นตัวเงิน (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส 
ค่านายหน้าการขาย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม ( Indirect financial 
compensation) เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การ
ประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าจ้างท่ีจ่ายในวันลา ส่วนค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งานและสภาพแวดล้อมของงาน โดยการก าหนดค่าตอบแทนนั้น 
มีขั้นตอนท้ังหมด 5 ขั้นตอนคือ 1) การส ารวจค่าตอบแทน 2) การก าหนดค่างานของงานต่าง ๆ โดย
การประเมินค่างาน 3) การจัดกลุ่มงานตามระดับค่าของงาน 4) การก าหนดเม็ดเงินของแต่ละระดับ
การจ่าย และ 5) การปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ซึ่งท้ัง 5 ขั้นตอนดังกล่าว ต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ 
โดยเฉพาะจะต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทนของ
องค์การด้วย เช่น นโยบายขององค์การการประเมินค่างาน ความสามารถในการจ่ายขององค์การ 
ตลาดแรงงาน ค่าครองชีพ ค่าจ้างขั้นต่ าเป็นต้นเพื่อให้องค์การสามารถสร้างระบบการจ่ายและบริหาร
ค่าตอบแทนท่ีสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานไว้ได้ นอกจากนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนยังมี
ระบบใหม่ ๆ ท่ีน ามาใช้ เช่น การจ่าค่าตอบแทนแบบระบบช่วง (Broad banding) ซึ่งระบบนี้การรวม
เกรดและช่วงของเงินเดือนให้เหลือเพียง 2-3ช่วง ซึ่งแต่ละช่วงประกอบด้วยช่วงงานและระดับ
เงินเดือนท่ีคาบเกี่ยวกันในแนวขวาง ข้อดีของระบบนี้คือมีความยืดหยุ่น การน าระบบช่วง(Broad 
banding) มาใช้จะครอบคลุมอัตราเงินเดือนของหัวหน้างานไปจนถึงสมาชิกในทีมและการปรับ
พนักงานขึ้นหรือลงจากระดับของค่าจ้างจะสะดวกขึ้นมากและจะไม่กระทบกับคนท่ีอยู่ในช่วงเงินเดือน
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ท่ีถูกปรับย้ายเข้าไป ส่วนจุดอ่อนของระบบนี้ได้แก่ อาจท าให้การควบคุมงบประมาณเป็นไปได้อยาก
เนื่องจากมีช่วงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีกว้างขึ้น และเป็นการลดการเล่ือนต าแหน่งและการแต่งต้ังลงจึง
อาจส่งผลให้มีการเล่ือนเงินเดือนบ่อยบ่อยโดยเฉพาะพนักงานท่ีเพิ่งบรรจุใหม่ และได้รับเงินเดือน
ในช่วงเริ่มต้นของกระบอกแรก 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ค่าตอบแทน หมายถึง กระบวนการ 
บริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ท่ีผู้บริหารตอบแทนให้กับบุคลากรในการท างาน ท้ังท่ี
เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน  โบนัส ฯ และไม่เป็นตัวเงิน เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
 
 8. กระบวนการด าเนินงาน  
 กระบวนการด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลใน
ประโยชน์ของท้ังองค์กรและบุคลากรในองค์การ โดยเป็นงานส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินการ
ปรับปรุงผลการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงกระบวนการด าเนินการบริหารผล
การปฏิบัติงาน ไว้ ดังนี้ 
 เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2008, p. 326) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานควรมาจากส่ิงท่ีองค์การต้องการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมในการท าเพื่อวัตถุประสงค์ท่ียิ่งใหญ่เหล่านั้นผ่านงานของตน 
ในแง่ผลรวมของการแสดงท้ังหมดในงานท้ังหมดในองค์การควรเท่ากับแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์การ 
 ชูศักด์ิ เจนประโคน (2552, หน้า 1) ได้กล่าวว่า กระบวนการด าเนินการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานถือเป็นหัวใจส าคัญในการจูงใจ การรักษาและการพัฒนาพนักงาน เพราะจะท าให้พนักงาน
ในแต่ละคนได้เรียนรู้ว่า ยิ่งตนมีผลการปฏิบัติงานดีเท่าไร การเติบโตและความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานก็จะมากขึ้นเท่านั้น พนักงานในแต่ละคนจึงเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถ
สร้างผลงานท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์การได้ ดังนั้น การจัดผลการปฏิบัติงานจึงเป็นการ
เน้นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบท่ีมีความเท่าเทียมกันในลักษณะของหุ้นส่วน (Partnership) โดยมี
กรอบและข้อตกลงเกี่ยวกับงาน ความคาดหวัง การก าหนดตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีไป
ขัดขวางการท างาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์การต่อไป  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2557, หน้า 6-17) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) หมายถึง กระบวนการ
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ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการ
เช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการ ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานท่ีน ามาใช้ส าหรับข้าราชการพลเรือน จึงประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ 1) การวางแผน
การปฏิบัติงาน เป็นช่วงท่ีต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคล เพื่อให้ผลผลิต
และผลลัพธ์ของงาน ท่ีได้สอดคล้องและส่งผลต่อเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กร อย่างแท้จริง 
ดังนั้น จึงต้องท าการถ่ายทอด (Cascade) เป้าหมาย การปฏิบัติงานขององค์กรลงมาตามล าดับช้ัน คือ 
จากระดับองค์กร ลงสูระดับส านัก/กอง/ฝ่าย/ส่วน/กลุ่ม จนถึงระดับบุคคล โดยเป้าหมายงานในระดับ
ต่าง ๆ ต้องเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีน าไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
เป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนา ความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาหนึ่งท่ีพบคือ ข้าราชการไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
หรือไม่มีการก าหนดการพัฒนาอย่างจริงจัง  ดังนั้นจึงแก้ปัญหานี้โดยการก าหนดให้มีการวางแผนการ
พัฒนา ผลการปฏิบัติงานนี้กันให้ชัดเจนเมื่อเริ่มรอบการประเมินและท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่ไปกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน อีกท้ังยังต้องก าหนดการวัดและ
บันทึกความส าเร็จของกิจกรรมการพัฒนาด้วยอย่างชัดเจน 3) การติดตามผลการปฏิบัติงาน หลังจาก
ท่ีมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนา ผลการปฏิบัติงานแลว ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้
เวลาตลอดรอบการประเมิน เป็นโอกาสในการติดตาม ดูแล ให้ค าชมเชย ค าปรึกษา การสอนงาน การ
สังเกตปัญหาและข้อเสนอแนะในการแกไข รวมถึงการติดตามดูผลงาน ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วย โดยท้ังหมดนี้จะมีการบันทึกการติดตามดูแลเอาไว การติดตามดูแล
การปฏิบัติงานนี้ เมื่อกระท าอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เหมาะสม การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลก็จะเกิดข้ึนท้ัง 2 
ทาง ท้ังจากหัวหน้าสู่ลูกน้องและลูกน้องสู่หัวหน้า หัวหน้าและลูกน้องได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น 
สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศท่ีดีในการท างานและสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกันอยู่
ตลอดเวลา ผลการปฏิบัติงานท่ีไดก็เป็นท่ีน่าพอใจท้ัง 2 ฝ่าย และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นการประเมินเพื่อให้ท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่าง ไร 
อยู่ใน ระดับใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลหรือการให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การปรับปรุงผล การปฏิบัติงาน วิธีการท างาน หรือเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงาน  
 พรรัตน์ แสดงหาญ (2557, หน้า 10) ได้กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักของการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ไปพร้อม ๆ กันด้วย ส่ิงส าคัญท่ีต้องท าความเข้าใจกับกระบวนการบริหารผลงานคือ ล าดับข้ันตอนของ
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การด าเนินงานอาจไม่จ าเป็นต้องท าขั้นตอนแรกให้เสร็จส้ินก่อน จึงจะด าเนินการขั้นต่อไปได้ ในบาง
ขั้นตอนอาจด าเนินการได้ตลอดปี เช่น การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็น
ทางการ หรือการให้รางวัลท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เป็นต้น ประเด็นส าคัญอยู่ท่ีองค์การควรเริ่มต้นวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยใช้ผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนและ
การก าหนดเป้าหมายใหม่ ปรับปรุงวิธีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพนักงานใหม่ และด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2559, หน้า 1) ได้กล่าวว่า กระบวนการด าเนินงาน 
หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้า
ด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การ
ติดตามผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย ท่ี
ก าหนด และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2559, หน้า 239) ได้กล่าวว่า กระบวนการด าเนินงาน เป็นบทบาท
หน้าท่ีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งผลลัพธ์ระยะส้ันให้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ต้องครอบคลุมท้ัง
องค์การ (short-team results/organization focus) การท าหน้าท่ีของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นการแสดงบทบาทซึ่งต้องมีการส่ือสารอย่างต่อเนื่องและให้มีการวางแผน ประสานงาน กระตุ้น 
ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ให้การสนับสนุน ติดตาม และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผลงานขององค์การในทุกระบบย่อยและผลงานโดยรวมขององค์การมีประสิทธิภาพอยู่ทุกขณะ 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 232) ได้กล่าวว่า กระบวนการด าเนินงาน หมายถึง กระบวนการ
ท่ีมีความเป็นพลวัตและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังพนักงาน 
ทีม และองค์การ และสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้ ซึ่งหลายองค์การได้น า
แนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน พัฒนาพนักงาน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วม โดยการจัดการผลการปฏิบัติงานนั้น จะต้องท าแบบบูรณาการในแนวด่ิง 
ซึ่งเป็นการผสานระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจ แผนธุรกิจ และเป้าหมายขององค์การ โดยการผสาน
ระหว่างวัตถุประสงค์ในระดับองค์การกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ ลงไปจนถึงระดับ
ทีมงานและระดับบุคคลส่วนการบูรณาการในแนวราบ คือ การท าให้กลยุทธ์การจัดการผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยจะต้องมีการบูรณาการใน
เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ การจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
เข้าด้วยกัน   
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 โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 324) ได้กล่าวว่า กระบวนการด าเนินงาน คือ 
ความส าคัญท่ีผู้บริหารมั่นใจได้ว่ากิจกรรมและผลงานของพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า กระบวนการด าเนินงาน หมายถึง 
กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังบุคคล ทีม 
และองค์การ และสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้  โดยผ่านกระบวนการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผล การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 9. แรงงานสัมพันธ์ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรหรือความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการ
จ้างงานจนออกจากงาน ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์ไว้ ดังนี้ 
 ชวลิต สละ (2551, หน้า 214) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
นายจ้างกับลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง หรือกับกลุ่มลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่มก็ได้ในเรื่องของ 
การจ้างงาน ซึ่งนับต้ังแต่การจ้างงานจนถึงลูกจ้างออกจากงาน 
 เกื้อจิตร ธีระกาญจน์ (2551, หน้า 30) ได้กล่าวว่า หากสถานประกอบการใดท่ีนายจ้างและ
ลูกจ้างต่างปฏิบัติต่อกันด้วยดี โดยการร่วมสร้างประโยชน์และน ามาแบ่งปันกันอย่างเหมาะสม ต่าง
เข้าใจและยอมรับในบทบาทของแต่ละฝ่ายก็จะเกิดความปรองดอง และสามารถระงับข้อขัดแย้งและ
ข้อยุติลงได้ด้วย ความพอใจร่วมกัน ก็จะท าให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการท างาน มี
ความต้ังใจในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้น และให้บริการท่ีดีแก่ผู้มาใช้บริการในสถานประกอบการของ
นายจ้าง และมีผลท าให้นายจ้างสามารถด าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น โดยได้รับผลประโยชน์หรือผล
ก าไรตามวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการนั้น เมื่อนายจ้างและลูกจ้างสามารถท างานร่วมกันด้วยดี
อย่างมีประสิทธิภาพ และก็เกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรมขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของประเทศ  
 กุลสิริ โค้วสุวรรณ (2553, หน้า 416-419) ได้กล่าวว่า ปกติความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างจะมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบสองทาง คือ นายจ้างเป็นผู้สร้างงาน ออกกฎบังคับใน
การปฏิบัติงาน และมีสิทธิในการให้ลูกจ้างปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้างนั้น 
ขณะท่ีลูกจ้างก็มีหน้าท่ีปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ขององค์การ ตลอดจนได้รับค่าตอบแทน
ตามท่ีตกลงกันไว้กับนายจ้าง ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะด าเนินต่อไปนับแต่เริ่มมีการสร้างงานขึ้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองฝ่ายในด้านแรงงานสัมพันธ์กล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่ง
หมายถึง ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างองค์การในฐานะ
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นายจ้างและบุคลากรในฐานะลูกจ้าง โดยมีบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยท่ีสุด ปกติความ 
สัมพันธ์แบบทวิภาคีสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ  คือ 1) การแลกเปล่ียนข่าวสาร วิธีการนี้เป็น
การเปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างท้ังฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในการให้ข่าวสารต่าง ๆ ของ
ความเคล่ือนไหวท่ีตนกระท า เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
โดยท่ีข่าวสารจากทางฝ่ายนายจ้างมักเกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์กร เช่น จัดสวัสดิการ การ
ออกข้อบังคับใหม่ การแต่งต้ังและโยกย้าย เป็นต้น ในขณะท่ีฝ่ายลูกจ้างจะให้ข่าวสารท่ีสะท้อนความ
ต้องการและความรู้สึกของลูกจ้าง เช่น การเสนอให้ข้อปรับปรุงค่าจ้าง การแก้ไขกฎข้อบังคับ การพัฒนา 
และปรับปรุงสภาพการท างาน  เป็นต้น โดยข่าวสารอาจถูกส่งในแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ก็ได้ 2) การปรึกษาหารือ วิธีการนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจท าการจัดท าขึ้นโดยให้ผู้แทนของท้ังสองฝ่ายได้
มีโอกาสร่วมประชุมหรือพบปะกัน เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นร่วมกันก่อนจะลุกลามเป็นปัญหาท่ี
รุนแรงได้ในอนาคต 3) คณะกรรมการร่วม นายจ้างและลูกจ้างจะท าการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่าง 
ท้ังสองฝ่าย เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ ระเบียบวินัย สุขภาพ และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 4) การเจรจาต่อรอง เมื่อมีปัญหาหรือข้อเรียกร้องเกิดขึ้น ท้ัง
สองฝ่ายจัดส่งตัวแทนเข้าท าการเจรจาหาข้อตกลงหรือทางออกท่ีเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินการของ
องค์กรสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีอุปสรรคน้อยท่ีสุด แต่ถ้าการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ ก็
จะต้องมีความพยายามในการไกล่เกล่ียเพื่อหาข้อสรุปท่ียอมรับได้ ก่อนท่ีจะมีการนัดหยุดงานโดยฝ่าย
ลูกจ้าง การปิดงานโดยฝ่ายนายจ้าง 5) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ฝ่ายนายจ้างอาจเปิดโอกาสให้
ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความเข้าใจใน
นโยบาย ความต้องการและเหตุผลในการปฏิบัติงานขององค์การ ตลอดจนช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจ
เกิดขึ้น เนื่องจากวิธีการนี้ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างสามารถแสดงความคิดเห็นและปกป้องผลประโยชน์ของ
ฝ่ายตนและผู้บริหารขององค์การได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมีการสรุปผลจึงเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างสองฝ่าย และการท่ีแรงงานสามารถปฏิบัติงานโดยมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี  องค์การ
ธุรกิจมีการพัฒนาการท่ีมั่นคง  สังคมมีความสงบสุขตามแนวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้นั้น  
องค์การแรงงานสากล (International Labor Organization : ILO) ได้กล่าวถึงหลักการท่ีว่า  รัฐบาล  
นายจ้างและลูกจ้างจะต้องรวมกันปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม  ซึ่งท้ังสามฝ่ายต่างมีบทบาท
ร่วมกันในการรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์  หรือท่ี
เรียกว่าความสัมพันธ์แบบไตรภาคี  เพื่อให้เกิดดุลยภาพและความยุติธรรมขึ้นในสังคม  ความสัมพันธ์
แบบไตรภาคี หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  งานสัมพันธ์ระหว่างสามฝ่ายอันประกอบ 
ด้วย ลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาล เพื่อปกป้องปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ความสัมพันธ์แบบนี้จ าแนกตามหน้าท่ีได้ 4 ประเภท คือ 1) ระงับข้อพิพาท
แรงงาน ข้อพิพาทแรงงานเป็นเรื่องท่ีบุคคลท่ัวไปในสังคมสมัยใหม่มักรับรู้จากส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ 
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เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและเนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างต่างมีความต้องการท่ี
แตกต่างกัน  จึงต้องมีกลุ่มบุคคลเข้ามาประสานงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โดยท่ีคณะกรรมการไตร
ภาคในลักษณะนี้จะท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาทแรงงานท่ีเกิดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหารุนแรง  
ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสงบของสังคม ตัวอย่างของคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนี้ ได้แก่  
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  เป็นต้น 2) คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น 
คณะกรรมการไตรภาคีในลักษณะนี้จะท าหน้าท่ีคุ้มครองแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานและสามารถ
ด ารงชีพได้อย่างเหมาะสมตามความสมควร แก่อัตภาพ ตัวอย่างของคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนี้ 
ได้แก่ คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 3) ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า คณะกรรมการไตรภาคีในลักษณะ
นี้จะท าหน้าท่ีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถมีรายได้ท่ี
เพียงพอแก่การด ารงชีพในสังคม ตัวอย่างของคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนี้ ได้แก่ คณะกรรมการ
ค่าจ้าง 4) เสนอนโยบาย คณะกรรมการไตรภาคีลักษณะนี้จะท าหน้าท่ีน าเสนอแนวความคิดและ
นโยบายต่อภาครัฐ เพื่อน ามาพิจาณาก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป ตัวอย่างของคณะกรรมการหน้าท่ี
ปฏิบัตินี้ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ สภาท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 
 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 284) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์มีความหมายถึงความ
เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ต้ังแต่การก าหนดนโยบายด้านบุคลากร 
การว่าจ้าง ไปจนถึงการเลิกจ้าง โดยมุ่งให้ท้ังสองฝ่ายได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถท าข้อตกลง
ในเรื่องสิทธิหน้าท่ี และผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมท้ังก าหนดวิธีการระงับข้อขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นให้ยุติลง โดยนายจ้างหรือผู้บริหารจะต้องพยายามใช้ความสามารถสร้าง
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนในองค์การ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อจัดการ
ความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น และพยายามสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556, หน้า 75) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์เป็น
ความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานระหว่างผู้บริหารพนักงานและรัฐบาล โดยเริ่มต้ังแต่การรับพนักงานเข้า
ท างานจนถึงพนักงานออกจากงานและผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และยังจะช่วยให้บรรลุตามความต้องการ
ของท้ัง 2 ฝ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มผลก าไรตามความต้องการของฝ่ายบริหารใน
ขณะท่ีพนักงานเองก็ได้รับส่ิงต่าง ๆ สนองความต้องการของตนการสร้างความสัมพันธ์อันดีเหล่านี้จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากความขัดแย้งได้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นส่ิงหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบ
แรงงานสัมพันธ์ของสังคมโดยท่ีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์จะก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อหาวิธีการท่ีจะประสานรอยร้าวระงับข้อขัดแย้งหรือข้อ
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พิพาทแรงงานท่ีอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในระหว่างการท างานให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและ
กลับมาร่วมกันท างานใหม่ต่อไปโดยสงบรวดเร็ว 
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 276) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในสถานประกอบการ ท้ังนี้อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มก็ได้ โดยเริ่มต้ังแต่ลูกจ้างเข้าท างาน
จนกระท่ังลูกจ้างพ้นจากงาน โดยแรงงานสัมพันธ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกจ้าง นายจ้าง รวมทั้งสังคม
และประเทศชาติหลายประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 2) ท าให้
พนักงานเกิดความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม และมีความมั่นคงในการท างาน 3) ป้องกันและระงับ
ข้อพิพาทแรงงาน และ 4) ป้องกันและลดอัตราการนัดหยุดงานของลูกจ้างและปิดงานของนายจ้าง  
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 319) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารและองค์การของฝ่ายบริหารผู้ใช้แรงงาน และองค์การของผู้ใช้แรงงานและภาครัฐ   
 เกษมสันต์ วิลาวัลย์ (2560, หน้า 23) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้อง
และการปฏิบัติต่อกันท้ังทางบวกและทางลบระหว่างบุคคลท้ังสองฝ่าย คือฝ่ายนายจ้าง (หรือฝ่าย
บริหารหรือฝ่ายจัดการ) ฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายลูกจ้าง (หรือฝ่ายพนักงานหรือฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน) อีกฝ่ายหนึ่ง  
ต้ังแต่การคัดเลือก การฝึกงาน การฝึกอบรม การก าหนดวันและเวลาท างาน วันหยุด วันลา การก าหนด 
อัตราค่าจ้างงาน จัดสวัสดิการ  การบังคับบัญชา การก าหนดวินัยและการลงโทษทางวินัย การใช้มาตรการ 
ทางวินัย การสร้างความพอใจในการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การยอมรับนับถือต่อกัน 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการและการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่ง การร้องทุกข์ การเจรจาต่อรอง
รวมท้ังการใช้มาตรการต่าง ๆ ในการบังคับให้ฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น 
การปิดงาน การนัดหยุดงาน เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง 
กระบวนการท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศองค์การท่ีดีระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากรภายในองค์การ เพื่อสร้างความพอใจในการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การ
ยอมรับนับถือต่อกัน การป้องกันและระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่า
ได้รับความเป็นธรรม และมีความมั่นคงในการท างาน พร้อมท้ังมีมาตรการต่าง ๆ ในการบังคับให้
บุคลากรปฏิบัติตามความต้องการ เพื่อการควบคุมและรักษาความมั่นคงให้เกิดข้ึนภายในองค์การ 
 
 10. ธรรมาภิบาล 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจท่ียุติธรรม เช่น การเลือกท่ีจะ
จ้างผู้สมัครคนหนึ่งปฏิเสธคนอื่น ๆ การเล่ือนต าแหน่งคนหนึ่งและลดขั้นคนอื่น ๆ ซึ่งส่ิงเหล่านี้มีความ
ยุติธรรมหรือไม่ ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงานไว้ ดังนี้ 
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 สัมมา รธนิธย์ (2553, หน้า 136) ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการดูแล
ประโยชน์ซึ่งกันละกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปในทุก ๆ ด้านและ
ทุกระดับ เพื่อให้มีการวางกรอบการท างานอย่างเป็นระบบท่ีมีความสัมพันธ์ วิธีการและมีเครื่องมือท่ี
ก่อให้เกดิระบบการบริหารจัดการท่ีดีด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิอย่างเสมอกัน มีระบบและการใช้
กฎหมายท่ียุติธรรม มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีความคง
เส้นคงวา สามารถตรวจสอบได้ รับรู้ได้ เมื่อตัดสินใจแล้วเปิดเผยเหตุผลได้ การใช้อ านาจมีท่ีมาท่ี ไป
อย่างเปิดเผย ชัดเจน และสามารถส่ังการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
 หวน พินธุพันธ์ (2556, หน้า 87) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล ว่าเป็นหลักคิดส าหรับ
การบริหารจัดการท่ีดี เช่น ในองค์กรหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง งานไม่
ด้อยประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการสร้างส านึกท่ีดีในการบริหารงานและการท างานใน
องค์กร ได้แก่ 1) ส านึกท่ีจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส้ินเปลือง คือ ผลงานต้องมี
คุณภาพ สนองความต้องการ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2) ส านึกท่ีจะดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
เช่น มีการติดตามดูแลความเสียหายจากการทุจริต มีการป้องกันความเส่ียงในการปฏิบัติการทุก
ประเภท และมีการพิจารณาความเส่ียงของนโยบายอย่างถ่องแท้ เป็นต้น 3) ส านึกท่ีจะบริหารงาน
อย่างโปร่งใส ช้ีแจงได้ คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 4) ส านึกท่ีจะบริหารงานด้วยความเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีพนักงาน ครูอาจารย์ นักเรียน สังคม ส่ิงแวดล้อม 
สถานศึกษา และประเทศชาติ 
 หวน พินธุพันธ์ (2556, หน้า 91) ได้กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาลของเอกชน หมายถึง การมี
บรรษัทภิบาลท่ีดี คือ มีการบริหารจัดการธุรกิจท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส โดยผู้มีอ านาจจัดการธุรกิจนั้น 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และผลการกระท าของตนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุกรายรวมถึงผู้
ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน รัฐ ลูกค้า ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ซึ่งธรรมาภิบาลภาคเอกชนท่ีดีมีรากฐาน
ต้ังอยู่บนหลักการส าคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ  
 1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ด้วย เช่น รัฐ เจ้าหน้าท่ี พนักงานและสังคม โดยผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ในขณะท่ีกรรมการในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ตรวจสอบการ
ท างานของผู้บริหารและความถูกต้องของระบบบัญชี 
 2. ความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจ โดยให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการ
ด าเนินธุรกิจนั้นเป็นไปในแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารไม่ได้แสวงหาผล
ก าไรส่วนตัว 
 3. ความเสมอภาค หมายถึง ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการประกอบ
ธุรกิจเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เปล่ียนหรือปลดกรรมการ 
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มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญของธุรกิจตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายมหาชน และมีสิทธิใน
การเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัท 
 เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 379) ได้กล่าวว่า ความเสมอภาคมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
และประสิทธิภาพการผลิตของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างต้อง
ก าหนดให้มีความเสมอภาค 4 ประเภท คือ 
 1. ความเสมอภาคภายนอกองค์การ (External Equity) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนระหว่างงานภายในองค์การกับงานท่ีมีลักษณะคล้ายกับองค์การอื่น ๆ การสร้างความ
เสมอภาคภายนอกองค์การเป้นเรื่องของการก าหนดค่าจ้าง 
 2. ความเสมอภาคภายในองค์การ (Internal Equity) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของ
งานต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในองค์การ เป็นการให้ความเป็นธรรมแก่บรรดาพนักงานท่ีปฏิบัติงานภายใน
องค์การ การสร้างความเสมอภาคภายในองค์การโดยมีการจัดโครงสร้างท่ีเป็นธรรม 
 3. ความเสมอภาคระหว่างบุคคล (Individual Equity) เป็นการให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานแก่องค์การท่ีท างานในประเภทเดียวกัน โดยมีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับการขึ้นค่าตอบแทน
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคต่อพนักงาน 
 4. ความเสมอภาคของกระบวนการ (Procedural Equity) เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดการรับรู้ของพนักงาน ว่าองค์การมีกระบวนการและระเบียบวิธีต่าง ๆ ส าหรับการจัดท าค่าจ้าง
และค่าตอบแทนอื่น ๆ อย่างเสมอภาค 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 248) ได้กล่าวว่า การประเมินค่าของงานท่ีใช้เป็นฐานส าหรับ
ก าหนดค่าตอบแทนจะมีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด ซึ่งหลักความเป็นธรรมอาจเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าหลักความเสมอภาค (Equity) แบ่งออกเป็น 3 ประการคือ 
 1. ความเสมอภาคภายใน (Internal Equity) หมายถึง การจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานให้กับ
พนักงานตามลักษณะงานท่ีท า โดยเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น ๆ ภายในองค์การเดียวกันท่ีมีระดับ
ความรับผิดชอบและความยากง่ายของงาน ก็ควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเท่ากัน  
 2. ความเสมอภาคภายนอก (External Equity) หมายถึง การจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน
ภายในองค์การ โดยเปรียบเทียบกับพนักงานในองค์การอื่นตามลักษณะงานของงานท่ีท าเหมือนกัน 
ซึ่งการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงานด้วยอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาดแรงงานมีผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน 
 3. ความเสมอภาครายบุคคล (Individual Equity) หมายถึง การสนับสนุนพนักงานเป็น
รายบุคคล โดยการให้รางวัลส าหรับการปฏิบัติงาน และจะสัมพันธ์กับการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
ท่ีสร้างขึ้น ซึ่งการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องให้ความเป็นธรรมรายบุคคลด้วย 
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 สกล บุญสิน (2560, หน้า 286) ได้กล่าวถึง จริยธรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 1) การคัดเลือก ผู้สมัครจะมองการทดสอบ
ตัวอย่างงานว่าเป็นธรรม หากมีความเกี่ยวข้องกับงานให้ผู้สมัครมีดอกาสในการปฏิบัติ 2) การ
ฝึกอบรม การอบรมด้านจริยธรรมมีบทบาทส าคัญในการช่วยท าให้เกิดวัฒนธรรมของความมีจริยธรรม
และความเป็นธรรม 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการท่ีหัวหน้างานท าการประเมินผลงาน
ด้วยความเป็นธรรมและมีมาตรฐานท่ีชัดเจน และ  4) การให้รางวัลและการด าเนินการทางวินัย 
จ าเป็นต้องมีจริยธรรมในการจัดการ เนื่องจากหากจัดการไม่ดีพอหรือไม่เป็นธรรมจะส่งผลโดยตรงต่อ
พนักงาน 
 กล่าวสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารงาน หมายถึง ผู้บริหารมีการ
บริหารงานท่ีโปร่งใส ยึดถือเช่ือมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง เป็นธรรมในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานในการร้องทุกข์ และเปิดโอกาสให้มีการจัด
ประชุมช้ีแจงแก่ผู้มีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง 
 
 11. สรุปและประเมินผล 
 สรุป และการประเมินผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรมากมาย ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
 คาร์เรลล์, แอลเบริต์, และแฮทฟีลด์ (Carrell, Elbert, & Hatfield, 1995, p. 348) ได้ให้
ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า เป็นกระบวนการประเมินผลและจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล 
และผลการปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานอย่างต่อเนื่อง 
 มอนด้ี และโน (Mondy & Noe, 1996, p. 326) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หมายถึง กระบวนการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือของทีมงานเป็นระยะ ๆ 
อย่างเป็นทางการ 
 อิวานซีวิช ( Ivancevich, 2010, p. 253) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หมายถึง กิจกรรมท่ีใช้ในการก าหนดขอบเขตการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของ
พนักงาน นอกจากนี้ อิวานซีวิช ยังได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อท่ีจะสนับสนุนหน้าท่ีส าคัญของการบริหารองค์การมี 7 ประการ ดังนี้  
 1. เพื่อการพัฒนา (development) โดยท่ัวไปพนักงานจ าเป็นต้องทราบข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเพื่อช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน ข้อมูลย้อนกลับท่ีถูกต้อง
และเหมาะสมกับเวลาจะช่วยให้พนักงานเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลส่วนใหญ่
ต้องการรู้ถึงวิธีการท่ีจะปรับปรุงตนเอง การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี จะท าให้
องค์การทราบถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละบุคคลหรือแต่ละแผนก  
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 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivation) การสร้างแรงจูงใจส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานดีนั้น
อาจก าหนดเป็นรางวัลในหลายรูปแบบ เช่น เงิน การก าหนดสถานภาพ การให้ความยอมรับนับถือ 
เป็นต้น การตอบแทนรางวัลเหล่านี้ควรให้แก่พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือสูงกว่ามาตรฐาน ท้ังนี้จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลของการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 3. เพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงาน (human resource and employment 
planning) ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะท าให้การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์หลายอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจ้างงาน การไล่ออก และการเล่ือน
ต าแหน่ง ข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะท าให้กระบวนการคัดเลือกมีความ
เท่ียงตรง รวมท้ังท าให้การตัดสินใจในเรื่องการเล่ือนต าแหน่งและการให้บุคคลส้ินสุดจากงานเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังบทบาทส าคัญต่อการบริหารค่าตอบแทนด้วย 
 4. เพื่อการติดต่อส่ือสาร (communications) การติดต่อสือสารเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีโอกาสได้พูดคุย และอภิปรายถึงผลการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และส่งผลต่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในระยะต่อมา 
 5. เพื่อความร่วมมือทางกฎหมาย (legal compliance) ผลการประเมินท่ีได้จากกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ย่อมเป็นท่ียอมรับอย่างเป็นทางในองค์การ และสามารถน ามาใช้สนับสนุนหรือ
อ้างอิงในการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ เช่น เป็นเหตุผลในการเล่ือนต าแหน่ง การ
โยกย้าย การให้รางวัล และการไล่ออก เป็นต้น 
 6. เพื่ อการวิ จัย ด้านทรัพยากรมนุษย์  (HRM research) ผลการประเมิน ท่ีไ ด้จาก
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์สร้างเครื่องมือการคัดเลือกให้มี
ความเท่ียงตรง เช่น การสร้างโปรแกรมการทดสอบ และมีประโยชน์ต่อการออกแบบโปรแกรมการ
ฝึกอบรมด้วย 
 7. เพื่อผสานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (integrate human resource planning) 
บทบาทสุดท้ายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การเป็นพื้นฐานของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ และการประสานงานกับหน้าท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ  
 เดสเลอร์ (Dessler, 2013, p. 310) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง 
การวัดผลการปฏิบัติงานท้ังในปัจจุบันและในอดีตเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ส าหรับ
ต าแหน่งหน้าท่ีนั้น ๆ 
 กุลชลี พวงเพ็ชร์ (2560, หน้า 209) ได้กล่าว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง 
กระบวนการทบทวนและตรวจสอบพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีผู้บริหารได้ต้ังไว้หรือไม่ ท้ังนี้
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการย้อนกลับสู่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้น
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น าไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนต่อไป และได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน ดังนี้ 1) ช่วย
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลย้อนกลับท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะช่วยให้พนักงาน 
ผู้จัดการ รวมท้ังผู้เช่ียวชาญด้านบุคคลก าหนดวิธีการท างานท่ีเหมาะสม 2) ช่วยปรับระบบค่าตอบแทน 
กิจการขนาดใหญ่มักจัดระบบค่าตอบแทนบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ดังนั้น  ผลของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยในการตัดสินใจขึ้นค่าจ้าง และก าหนดโบนัสให้แก่บุคคลอย่างเป็น
ธรรม 3) ช่วยในการตัดสินใจบรรจุบุคคล ในการตัดสินใจบรรจุบุคคลในกรณีต่าง ๆ เช่น การเล่ือน
ต าแหน่ง การโยกย้าย หรือลดต าแหน่ง 4) ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ผลการ
ปฏิบัติท่ีไม่ดีของบุคคล อาจแสดงให้เห็นว่าขณะนี้พนักงานมีความจ าเป็นท่ีต้องได้รับการฝึกอบรม 
ขณะเดียวกันผลการปฏิบัติงานท่ีดีของบุคคลอาจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคล และควรส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาต่อไป 5) ช่วยในการพัฒนาบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานจะช่วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนสายอาชีพของบุคคลในองค์กร 6) ช้ีให้เห็นถึงความบกพร่องของการจัด
ก าลังคน ผลการปกิบัติงานท่ีดีหรือไม่ดีของบุคลากรในองค์การ จะช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนของ
กระบวนการจัดการก าลังคนของแผนกบริหารงานบุคคล 7) ช้ีให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูล ผล
การปฏิบัติงานท่ีไม่ดี อาจช้ีให้เห็นถึงความคลาดเคล่ือนของข้อมูลเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรก าลังคน หรือข้อมูลอื่นในระบบข้อมูลของการบริหารก าลังคน ความไม่ถูกต้องของ
ข้อมูลเหล่านี้อาจน าไปสู่ความไม่เหมาะสมในการจ้างงาน 8) ช่วยแก้ไขความผิดพลาดของการ
ออกแบบงาน ผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดีอาจเป็นอาการแสดงออกของการออกแบบงานท่ีผิดพลาด และ
การประเมินผลจะช่วยวินัจฉัยความผิดพลาดเหล่านี้ 9) สร้างโอกาสของความเสมอภาคในการจ้างงาน 
การประเมินผลท่ีถูกต้องจะสามารถวัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับงานได้อย่างแท้จริง และ
10) สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของทรัพยากร ผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือไม่ดีของบุคคลท่ัวไปท้ัง
องค์การ จะช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ว่าอย่างไร 
 สกล บุญสิน (2560, หน้า 227) ได้กล่าวว่า การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ จะท าให้องค์การ
ทราบผลจากการปฏิบัติงานท่ีตรงกับความเป็นจริงท่ีพนักงานท าได้ และเกิดประโยชน์ท้ังพนักงานและ
องค์การ ซึ่งลักษณะของการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด เทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
2) ความคาดหวังกับจากผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง 3) มีมาตรฐาน องค์การการควรใช้มาตรฐาน
การประเมินในมาตรฐานเดียวกัน และใช้เครื่องมือประเภทเดียวกัน 4) ผู้ประเมินต้องได้รับการ
ฝึกอบรม ผู้ประเมินควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ 5) เป็นการประเมินท่ีใช้
การส่ือสารแบบเปิดเผย เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและได้มีโอกาสในการพูดคุยกัน
ในเรื่องผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 6) มีการทบทวนผลการประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินได้รับรู้
ผลการประเมินและน าไปปรับปรุงแก้ไข และ 7) มีการก าหนดกระบวนการประเมินท่ีถูกต้อง 
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 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง 
ผู้บริหารมีการติดตามสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีการน าข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน และมีการน าผลประเมินไปใช้ในการประกอบพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 

 
2.3 บริบทของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา  

 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์  
เป็นการศึกษาท่ีรัฐก าหนดให้มีข้ึนตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ดังนั้นจึงมีรูปแบบการจัดการศึกษา
และรูปแบบการบริหารแตกต่างจากโรงเรียนท่ัวไป ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา รูปแบบการศึกษา การบริหารจัด
การศึกษา อัตลักษณ์ของโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงาน และการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจภาพรวมของบริบทงานวิจัยเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น 
 
 2.3.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาท่ีรัฐก าหนดให้มีขึ้นตามความ
ประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกล
มหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐฺายีมหาเถระ) ว่า “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความ 
เปล่ียนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จ าเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปล่ียนแปลงของ
โลกบ้าง จึงเห็นสมควรท่ีจะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือหลักสูตร
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ท้ังทาง
โลกและทางธรรมควบคู่กันไป” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแนวทาง
ด าเนินการจัดการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น 
 ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ท าให้มีหน่วยงานท่ี
ดูแลรับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยตรง คือ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  ซึ่งแยกมาจากกรมการศาสนา ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบควบคุมการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
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ส านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้การศึกษาใน
โรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ ฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักร ก็จะ
ได้ศาสนทายาทท่ีดี มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติ
ดี ปฏิบัติชอบ ด ารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญ
สถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณร เหล่านี้ลาสิกขาไปแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ ก้าวหน้าแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไป
ด้วยเช่นกัน 
 ต่อมา โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข (เพิ่มเติม)  พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดไว้ในหมวดท่ี 2 มาตรา 12 บัญญัติว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน 
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง” และมาตรา 18 (2) บัญญัติว่า “โรงเรียนได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น” ดังนั้น จึงถือได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อความใน มาตรา 12 และมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัตินี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
2548 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
 กาลต่อมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวงดังกล่าว 
โดย มุ่งเน้นให้วัดท่ีจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์เป็นส าคัญ มหาเถรสมาคมจึงได้ออกประกาศมหาเถรสมาคม ว่า
ด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้มีการบริหารจัดการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาก าหนด  ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย มาตรฐาน แผนการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา และพิจารณาวินิจฉัย ช้ีขาดปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ มี สมเด็จพระวันรัต  
เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ มี
ผู้แทน จากบุคคลและหน่วยงานส าคัญต่าง ๆ อาทิ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นคณะกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
ส านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 1-2)  
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 2.3.2 รูปแบบการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ หรือ 2 ช่วงช้ัน คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนท่ัวไป โดยใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด 8 กลุ่มสาระ คือ  1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์  3) วิทยาศาสตร์  4) สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5) สุขศึกษา และพลศึกษา  6) ศิลปะ  7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
8) ภาษาต่างประเทศ  และมีวิชาเฉพาะท่ีก าหนดให้นักเรียนคือพระภิกษุสามเณรต้องเรียนตาม
นโยบายของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม คือ วิชาภาษาบาลี  และวิชาพระพุทธศาสนา (อันประกอบ 
ด้วยพุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ) เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก สามารถน าไปเป็นเครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็นหน้าท่ีส าคัญของ
พระภิกษุสามเณร ในฐานะท่ีเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา (กองพุทธศาสนศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 2) 
 
 2.3.3 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดต้ังอยู่ในวัด ท่ีธรณีสงฆ์ หรือท่ีดินของมูลนิธิ 
ทางพระพุทธศาสนา จัดการศึกษาเฉพาะส าหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น โรงเรียนจะได้รับการจัดต้ัง
ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น
ผู้ออก ใบอนุญาต แก่เจ้าอาวาสวัดท่ีขอจัดต้ังโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดหรือ
พระภิกษุท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็นผู้จัดการ และผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนดไว้ในประการคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปหนึ่งท าหน้าท่ี
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะด าเนินการคัดเลือก พระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อเสนอแต่งต้ังเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, 
หน้า 2) 
 
 2.3.4 อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังได้สนองงานคณะสงฆ์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและบาลีอีกด้วย โดยได้จัดให้มีการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรนักธรรมและบาลีให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ท้ังนี้ใน
การประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2555 ท่ีประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้
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ปรับปรุงโครงสร้าง เวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ตามค าส่ังประธาน คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ี 1/2555 ลงวันท่ี 
19 เมษายน 2555 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวง
ได้ โดยเพิ่มหน่วยกิตวิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสน
ปฏิบัติ) ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ต้องสอบได้นักธรรมช้ันตรีเป็นอย่างต่ า 
และจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ต้องสอบได้นักธรรมช้ันโทเป็นอย่างต่ า (มติมหา
เถรสมาคมท่ี 388/2555) นอกจากนี้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ยังได้ปรับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554–2558) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนตามเป้าหมาย เฉพาะของสถานศึกษา (หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคือวิชาพุทธประวัติและธรรม
วินัย วิชาศาสนปฏิบัติ  และวิชาภาษาบาลี) นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย ในการนี้ เพื่อด าเนินการดังกล่าว ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จึงได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดให้มีการ
สอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธพุทธศาสนา หรือเรียกย่อว่า B-NET (Buddhism 
National Educational Test) (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, 
หน้า 3) 
 
 2.3.5 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนท่ีอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ท างาน
ได้ผลดีท่ีสุด ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความ
พอใจท่ีจะให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้น ๆ  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
โดยการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีแนวคิดดังนี้ 1) ปัจจัย
ทางการบริหารงานบุคคล ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีส าคัญท่ีสุด 2) การบริหารงานบุคคลจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถสูงในการ
บริหารงานบุคคล 3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าให้
บุคลากร มีขวัญก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะท าให้บุคลากร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และ 5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ ซึ่งมีกระบวนการบริหารงานบุคคล (กองพุทธศาสน
ศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 216-243) ดังนี้ 
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  1. การวางแผนอัตราก าลัง 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาด
เล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 รูป โดยมีกรอบอัตราก าลังดังนี้ ต าแหน่งผู้อ านวยการ 1 อัตรา 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 1 อัตรา ต าแหน่งครู 1 อัตราต่อนักเรียน 20 รูป (จ านวนไม่เกิน 6 อัตรา) 
และต าแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา 1 อัตรา 2) โรงเรียนขนาดกลาง มี
จ านวน นักเรียนมากกว่า 120 รูป แต่ไม่เกิน 300 รูป โดยมีกรอบอัตราก าลังดังนี้ ต าแหน่งผู้อ านวยการ 1 
อัตรา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 1 อัตรา ต าแหน่งครู อัตราต่อนักเรียน 20 รูป (จ านวน 6-14 อัตรา) 
และต าแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา 2 อัตรา 3) โรงเรียน ขนาดใหญ่ มี
จ านวน นักเรียนเกิน 300รูปข้ึนไป โดยมีกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ ต าแหน่งผู้อ านวยการ 1 อัตราต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการ 3 อัตรา ต าแหน่งครู 1 อัตราต่อนักเรียน 20 รูป (จ านวนต้ังแต่ 15 อัตรา)  และ
ต าแหน่งนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจ้าพนักงานศาสนศึกษา 3 อัตรา 
  2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วย
พนักงานศาสนการ  ด้านการศึกษา  พ.ศ.2555 ข้อ 8 ก าหนดให้การสรรหา การว่าจ้าง การเลิกจ้างครู
และผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของโรงเรียน โดยผ่าน
ความเห็นขอบของคณะกรรมการโรงเรียน ฉะนั้น ในการเสนอขอแต่งต้ังครูและผู้สนับสนุนการศึกษา  
โรงเรียนจะต้องแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ พร้อมแบบค าเสนอขอแต่งต้ังพนักงาน 
ศาสนการด้านการศึกษา ซึ่งจ าแนกตามลักษณะเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มบริหาร ได้แก่ ประธานกลุ่ม
โรงเรียน รองประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 2) กลุ่มปฏิบัติงานสอน ได้แก่ 
ครู และ 3) กลุ่มสนับสนุนการศึกษาได้แก่ นักวิชาการศาสนศึกษาและเจ้าพนักงานศาสนศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีให้บริหาร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของ
โรงเรียน  
  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีข้อก าหนด ดังนี้  1) 
คุณสมบัติ ท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พนักงานศาสนการด้าน
การศึกษาต้องมี คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  1.1) คุณสมบัติ ท่ัวไป 
ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เป็นผู้เล่ือมใส่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 1.2) ลักษณะ
ต้องห้าม ประกอบด้วย เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นผู้
ต ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง เป็นผู้เคย
ต้องโทษจ าคุกหรือพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นผู้เคยได้รับโทษทางวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรง 
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เคยมีประวัติว่าเป็นผู้พยายามบ่อนท าลายความสามัคคีและหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยในทางการ
ปกครองของคณะสงฆ์ และเคยมีประวัติเส่ือมเสียทางศีลธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 
2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้จัดการและพนักงานศาสนการด้านการศึกษา ผู้จัดการและพนักงานศาสน
การด้านการศึกษาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 2.1) ผู้จัดการต้องมีพรรษาพ้น 5 2.2) ผู้อ านวยการ 
มีพรรษาพ้น 5 จบนักธรรมช้ันเอก มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ในกรณีสาขา
อื่น ต้องมีวุฒิต้ังแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป หรือต้องมีวุฒิต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไปและมีอายุไม่
เกิน70 ปี 2.3) รองผู้อ านวยการมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และมีประสบการณ์การ
ท างานด้านการศึกษาไม่ต่ ากว่า 5 ปี มีอายุไม่เกิน 65 ปี กรณีคฤหัสถ์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา หลังได้รับการแต่งต้ังภายใน 120 วัน 2.4) ครูเป็นพระภิกษุหรือสงฆ์ และต้องมี
วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น กรณีคฤหัสถ์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ยกเว้นผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาและบาลี และ 2.5) ผู้สนับสนุนการศึกษา ต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา กรณีการเลิกจ้างให้โรงเรียนรายงานผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
ฐานะรองประธานคณะกรรมการ ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันเลิกจ้าง  3) มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 3.1) ประเภทผู้สอน ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
โดยเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2) ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย ส าหรับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมี ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษา วิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  3. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่
ในเกณฑ์ ดังนี้ 1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา มีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรได้เล่ือนเงินเดือน 2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา จนถึง
วันออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญา
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ให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ต าแหน่งหน้าท่ีของตน ซึ่งไม่ใช้ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  3) ในครึ่งปีท่ี
แล้วมา ต้องไม่ถูกส่ังพักงานเกินกว่าสองเดือน 4) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ขาดการปฏิบัติหน้าท่ีโดย 
ไม่มีเหตุผลอันสมควร 5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ได้รับการบรรจุแต่งต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
6) ในครึ่งปี ท่ีแล้วมา ถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
ต้องได้ปฏิบัติหน้าท่ีในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ลาหรือ
มาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีหัวหน้าสถานศึกษาก าหนด 8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติงาน
หกเดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23วัน แต่ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 60 วันท า
การ ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ
จากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ลาพักผ่อน ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล และลาไป
ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
  4. การลาทุกประเภทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 1) การลาป่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
ประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติ
ราชการก็ได้ ในกรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วย
ต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอ านาจอนุญาตจะส่ังให้ใช้
ใบรับรองของแพทย์ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลา
ครั้งเดียวหรือลาหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นสมควร จะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ตาม
วรรคสามประกอบใบลา หรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได้ 2) การลาคลอดบุตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่
ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีรับรองของแพทย์  การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดหรือหลังวันท่ีคลอด
บุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน 3) การลากิจส่วนตัว ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะ
เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ าเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผล
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ให้ผู้มีอ านาจทราบโดยเร็ว ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมท้ังเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
ทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับ
เงินเดือนปีละไม่เกิน 95 วันท าการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาคลอดบุตรตามข้อ 2 แล้ว  หาก
ประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน
ท าการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 4) การลาพักผ่อน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิ
ท่ีจะลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วันท าการ เว้นแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ไม่มี
สิทธิจะลาพักผ่อนประจ าปีในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 4.1)  ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้า
รับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุผลส่วนตัว 
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอื่น 4.2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง6เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
4.3) ผู้ซึ่งถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการอีก ถ้าในปีใดครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี  หรือลา
พักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันท าการ  ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้  
แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท าการ ส าหรับผู้ท่ีได้รับ
ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี
ปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 5) การลาอุปสมบท ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนาให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  จนถึงผู้มีอ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า 60 วัน  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อ านาจท่ีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับพระราชบรมราชานุญาติ
ให้ลาอุปสมบท จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันลาสิกขา 6) การลาเข้ารับตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่เวลารับ
หมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันและเวลาใน
หมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับค าส่ังอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานการลาไปตามล าดับ
จนถึงหัวหน้าสถานศึกษา 7) การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
8) การลาติดตามคู่สมรส ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าสถานศึกษาข้ึนตรงแล้วแต่กรณี  
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิดสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวม
แล้วต้องไม่เกินส่ีป ีถ้าเกินส่ีปีให้ลาออกจากราชการ ส าหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าสถานศึกษาข้ึนตรง 
และครูและบุคลากรทางการศึกษาในราชบัณฑิตยสถาน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
ส่วนปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต และ 9) การลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าสถานศึกษาข้ึนตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานนับเป็นเครื่องมือหรือองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยท่ีองค์ประกอบต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังยัง
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีส่วนส าคัญท่ี
จะช่วยให้การหาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต้ังแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร  ส าหรับการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ ผู้บริหารทราบจุดเด่น จุดด้อย ระดับขีด
ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ท้ังผลงาน
และคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้
การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมี
มาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยท่ัวกัน   
  ส าหรับเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานมี ดังนี้  1) ศูนย์การประเมินผล 
(Assessment Center) เป็นเทคนิคและกระบวนการท่ีใช้ในการประเมินศักยภาพของบุคคลเพื่อเข้าสู่
สายงานในระดับบริหาร โดยรวมเทคนิคการประเมินผลหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน การประเมินผลโดย
วิธีนี้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะต้องใช้เวลาร่วมกันหลายวัน การใช้แบบทดสอบขึ้นอยู่กับลักษณะ
ขององค์กร งานหรือต าแหน่งนั้น ๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คนท่ีมีศักยภาพสูง และคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการขององค์กร 2) ตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) หมายถึง  
ตัวบ่งช้ีถึงผลการหลักท่ีมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของผลงานท่ีต้องการในต าแหน่ง
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งานนั้น ๆ กระบวนการก าหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก  ได้แก่ ระบุกิจกรรมของต าแหน่งงานเพื่อให้ทราบ
ต าแหน่งนั้น ๆ มีกิจกรรมใดบ้าง ซึ่งสามารถพิจารณาจากลักษณะงาน ก าหนดผลการท่ีต้องการ การ
พิจารณาผลงานท่ีองค์กรต้องการจากงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าคืออะไร งานหนึ่ง ๆ อาจมีผลงานท่ี
ต้องการมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ การจัดกลุ่มของผลงาน มีการจัดกลุ่มของผลงานท่ีมีลักษณะใกล้เคียง
กันเป็น 3-7 กลุ่ม การก าหนดช่ือของกลุ่มผลงานเมื่อจัดกลุ่มผลงานแล้ว ขั้นต่อไปคือการก าหนดช่ือ
KPIs ส าหรับกลุ่มผลงานนั้น ๆ โดยใช้ค าหรือข้อความท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลงานในภาพรวม  การ
ก าหนดตัวช้ีวัดย่อย (Objectives) ของ KPIs การก าหนดตัวช้ีวัดย่อยมีหลักตังต่อไปนี้คือ ความ
เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, ความเป็นไปได้, เวลาและตรวจสอบได้ และก าหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี การน าKPIs และตัวช้ีวัดย่อยไปต้ังเป็นเป้าหมายในการประเมินผลงานประจ าปี 
ท้ังนี้ KPIs ของแต่ละต าแหน่งงานและตัวชี้วัดย่อยสามารถเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และเป้าหมายของแต่ละองค์กร 3) ความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรม  ทักษะแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายในต าแหน่ง
นั้น ๆ แนวคิดการจัดท า Competencies ได้แก่ การวิจัย (Research-Based Approach) การจัดท า 
competencies โดยการวิจัยพฤติกรรมของผู้ประสบความส าเร็จมาแล้วเพื่อค้นหาพฤติกรรมอะไรท า
ให้เขาประสบความส าเร็จ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy – Based 
Approach) การจัดการ competencies โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ขององค์การในอนาคตว่า 
competencies ใดส าคัญและจ าเป็น จากการเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือน าข้อมูล
พฤติกรรมในอดีตมาท านายอนาคต คุณค่าขององค์กร (Value – Based Approach) การก าหนด 
competencies โดยพิจารณาจากคุณค่าขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงอาจเป็นผู้ก าหนดเพียงผู้เดียว 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหารน าไปสู่กรอบของภารกิจ (mission) และกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป    
4) การประเมินผลแบบ 360 องศา (360  Degree - feedback) หมายถึง  วิธีการประเมิน
ความสามารถ (competencies) ผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยมุมมองของบุคคลรอบข้างท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง และ 5) การประเมินผลแบบ 540 องศา (550 
Degree - Feedback) หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน ผู้ปกครองหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการประเมินแบบนี้จะได้ข้อมูลท่ีค่อนข้างครอบคลุมเกือบทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครองหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานน ามาพัฒนา
หรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้บริหารทราบว่าครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษามีผลงานตรงตามปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การวัด
ประสิทธิภาพว่าบุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานได้ดีเพียงใดจึงใช้การประเมินบุคคลเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ และควบคุมการท างานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งกระท าหลังจากท่ีครูหรือ
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บุคลากรทางการศึกษาเข้ามาท างานในโรงเรียนแล้ว และหากมีการบริหารผลการปฏิบัติงานทีดีจะช่วย
ให้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาต่อไปได้ 
  6. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนท่ีพึง
ประสงค์ วินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลกตามข้อบัญญัติท่ีก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้ วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ การ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน ส าหรับวินัยร้ายแรง ได้แก ่ปลดออก และไล่ออก ส าหรับ
การด าเนินการทางวินัย (อนุโลมตาม ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549) 
หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าส่ังลงโทษ ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีมีล าดับ
ก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การต้ังเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวน การพิจารณาความผิดและ
การก าหนดโทษ และการส่ังลงโทษ รวมท้ังการด าเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา 
เช่น การส่ังพัก การส่ังให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หลักการเบื้องต้นในการ
ด าเนินการทางวินัยมี ดังนี้ 1) กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยได้ทันที 2) กรณีท่ีมีการ
ร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากค า ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี พร้อมรวบรวมพยาน 
หลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง โดยต้ัง
กรรมการสืบสวนหรือส่ังให้บุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นว่ามีมูล ก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  
และ 3)  กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบ้ืองต้นก่อน หากเห็นว่าไม่มีมูล
ก็ส่ังยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือช่ือ
และท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานท่ีแน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ มติ 
ครม. ห้ามมิให้รับฟังเพราะจะท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มีการด าเนินการดังนี้ 7.1) การอุทธรณ์ โดยอนุโลมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ อาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. 
2555 เงื่อนไขในการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าส่ังลงโทษ 
ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 
วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังลงโทษ ต้องท าเป็นหนังสือ การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์
ค าส่ังโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังด้วยอ านาจ ของตนเอง ต้อง
อุทธรณ์ต่อประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ การอุทธรณ์โทษ
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วินัยร้ายแรง การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากการปฏิบัติงาน  ต้องอุทธรณ์ต่อ 
ประธานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ังนี้การร้องทุกข์ค าส่ังให้ออกจากการ
ปฏิบัติงาน หรือค าส่ังพัก ราชการหรือให้ออกจากการปฏิบัติงาน ไว้ก่อน ก็ต้องร้องทุกข์ต่อ  ประธาน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เช่นเดียวกัน 7.2) การร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ถูกกระทบ
สิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าส่ังของฝ่ายบริหาร หรือ คับข้องใจจากการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนค าส่ัง หรือทบทวนการกระท าของ
ฝ่ายบริหารหรือของผู้บังคับบัญชา ภายใน 30 วัน ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา เหตุท่ีจะร้องทุกข์ 1) ถูกส่ังให้ออกจากต าแหน่ง 2) ถูกส่ังพักงาน 
3) ถูกส่ังให้ออกจากต าแหน่งไว้ก่อน ๔) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชา 5) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
  8. การออกจากการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ออกจากการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือส้ินสุดการปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อ  1) มรณภาพ/ตาย 2) พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตให้ลาออก 3) ลาออกจากการปฏิบัติหน้าท่ีและได้รับอนุญาตให้ลาออก 4) ถูกส่ังให้ออก 5) ถูก
ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  9. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
  ทะเบียนประวัติเป็นเอกสารท่ีอ้างอิง เกี่ยวข้อง หรือใช้ยืนยันข้อมูลในบัตรประวัติ
ท้ังหมด ท่ีมีความส าคัญ ต้องใช้เอกสารของทางราชการประกอบ เช่น ส าเนาหลักฐานการศึกษา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหนังสือสุทธิ หนังสือส่ังการต่าง ๆ การ
จัดท าทะเบียนประวัติ จะท าให้ มีฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน (Real Time) 
และเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ท้ังระบบ ซึ่งจะท าให้การท างานไม่ซ้ าซ้อน มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถ
ใช้ข้อมูลในการบริหารงานบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนอัตราก าลังคน การพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 9.1) ทะเบียนประวัติ มีข้อมูลส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน 9.2) การบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ มีข้อมูลส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ เจ้าของประวัติ 
และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
  10. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการปฏิบัติตน 
และด้าน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน  
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ประกอบด้วย 3 รางวัล  ดังนี้ คุรุสดุดี รางวัลหนึ่งแสนครูดี และผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการ (สกสค.) 
  11. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 11.1) มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภา 11.2) รับรองมาตรฐานประสบการณ์ของครู ผ่านการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 11.3) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
  12. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นหลักฐานการอนุญาตให้วิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ท้ังนี้เป็นไป
ตาม มาตรา 43  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีก าหนดให้ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ท้ังของรัฐและเอกชนต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้น บุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการ
ศึกษาในศูนย์การเรียน ผู้บริหารการศึกษา ระดับเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษา และวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษารวมท้ังคณาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น การประกอบ
วิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพรวมทั้งสถานศึกษาท่ีรับผู้มิได้รับใบอนุญาต เข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา
จะต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
  13. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) การฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูน
ความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม 
หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานตามโครงการแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ การไป
เสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ท้ังนี้โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการ
รับค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือ ต่อจากการฝึกอบรมนั้น
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ด้วย 2) การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และการ
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการหรือ
แผนการดูงาน ในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินก าหนดให้ด าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 3) การ 
ศึกษาต่อ หมายถึงการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ สถาบันการศึกษา 
หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ. รับรอง และ
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรมหรือ การดู
งานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย  
 
 2.3.6 ข้อมูลกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 
(หมวดข้อ 13) ก าหนดให้มีกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มโดยให้ จัดต้ังกลุ่มตามประกาศของ
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555 ก าหนดให้มีกลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 14 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 
 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
โดยให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีวัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม 
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีจ านวน 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตวันธรรมาวาส วัดเวตวันธรรมาวาส 
9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม วัดผ่องพลอยวิริยาราม 10) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเสนหา วัดเสน่หา 12) โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมมหาสวัสด์ิวิทยา วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม 13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโกเมศ
รัตนาราม วัดโกเมศรัตนาราม 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย และ 
15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 2 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา 
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สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ท่ีวัดสระเรียง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวน
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 วัดจะท้ิงพระ 14) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพ
วิทยา วัดมัชฌิมาวาส 16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา วัดเอก 17) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม วัดตโปทาราม 
และ 19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม วัดแก้วโกรวาราม 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 3 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคิรีขันธ์  ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันต้ังอยู่ ท่ี วัดชูจิตธรรมาราม ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนโรงเรียน 22 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ
วัดนิเวศธรรมประวัติ 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม    
3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีเมืองทองวิทยา วัดต้นสน 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเกาะปริยัติ
วิทยา วัดเกาะ 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมกิตติยารามวิทยา วัดท่าโขลงกิตติยาราม 6) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดล านารายณ์ วัดล านารายณ์ 7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี วัดโบสถ์              
8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพิพิธสุตคุณานุสรณ์ วัดพระนอน 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์
วิทยา วัดการ้อง 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา วัดไผ่ด า 11) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรี 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม วัดมณีสถิต
กปิฏฐาราม13) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุทานอุทิศธรรมวิทยา วัดหนองขุนชาติ 14) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง 
16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม วัดสิริกาญจนาราม 17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
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ไชยชุมพลชนะสงคราม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ้ าสิงโตทอง วัดถ้ า
สิงโตทอง และ19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมิการามวรวิหาร วัดธรรมิการามวรวิหาร  

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดนครสรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์  ให้
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
ต าบลบึงพระ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนโรงเรียน 25 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมวชิรกุญชรมัธยม วัดนาควัชรโสภณ 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคฤหบดีสงฆ์ วัด
คฤหบดีสงฆ์ 3) โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 4) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมปริยัติสามัญวัดสระเกศ วัดสระเกศ 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัติสามัญวัด
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
พระปริยัติธรรมวัดวาปีรัตนารามวิทยา วัดวาปีรัตนารามวิทยา 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ส้มเส้ียว วัดส้มเส้ียว 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า 22) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อ
เพชรวิทยา วัดท่าหลวง 24) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโสภณวรคุณวิทยา วัดดอนไชย และ 25) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมอุ้มผาวิทยา วัดอุ้มผาง 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีวัดดับภัย ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนโรงเรียน 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเข่ือนผากวิทยา 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 วัดก าแพงงาม 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) 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุหริภุญชัย 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 กลุ่มท่ี 6 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย  ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัด
ล าปาง ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีภูมิสถาน ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มีจ านวน  59 แห่ง 
ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ วัดหลวง 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้าน
หม้อศึกษา วัดบ้านหม้อ 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัติวัดม่อนจ าศีล วัดม่อนจ าศีล 4) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมบ้านใหม่วิทยา วัดบ้านใหม่ 5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่สุกศึกษา วัดแม่สุก  
6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่ทะปริยัติศึกษา 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ ามาตย์วิทยา วัด
อ ามาตย์ 14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดครึ่งใต้วิทยา วัดครึ่งใต้ 15) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวิเชตร์
มณี วัดวิเชตร์มณี 16) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันหนองบัววิทยา วัดสันหนองบัว 17) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดป่าตาลใต้ วัดป่าตาลใต้ 18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยสถานวิทยา วัดไชยสถาน 
19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธศาสตร์ศึกษา วัดใหม่ใต้ 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแม่ค าวิทยา 
วัดแม่ค า 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญเรืองวิทยา วัดบุญเรือง 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
เวียงชัยพิทยา วัดเวียงชัย 23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝังหมิ่นวิทยา วัดฝังหมิ่น 24) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา วัดหนองบัว 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก่นเหนือวิทยา วัดแก่น
เหนือ 26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเวียงแก่นวิทยา วัดท่าข้าม 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ
เวียงฮ่อปริยัติศึกษา วัดร่างต่ า 28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดงชัยพิทยา วัดดงชัย 29) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมสุวรรณคณานุสรณ์ วัดบุญเกิด 30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมห้วยข้าวก่ าวิทยา วัดห้วยข้าว
ก่ า 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 วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 46) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปรางค์ วัด
ปรางค์ 47) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดราษฎร์บ ารุงวิทยา วัดราษฎร์บ ารุง 48) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดน้ าไคร้นันทชัยศึกษา วัดน้ าไคร้ 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) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมเชียงกลาง วัดศรีบุญเรือง 57) โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา วัดห้วยซ้อ 58) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง และ 59) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต วัดภูเก็ต 



124 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 7 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวล าภู ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 
ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีวัดศรีนวล ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจ านวน  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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ่ินฐานรังสิตวิทยา วัด
ถิ่นฐานรังสิต 21) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ วัดขามชุม 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
สารคุณวิทยา วัดบุญบาลประดิษฐ์ 23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมญาณสังวร วัดมหาชัย 24) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา วัดศรีชมช่ืน 27) โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม วัดมรรคส าราญ 28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ วัด
มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าน้ าพอง วัดท่าน้ าพอง 30) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมธรรมวิทย์ราษฎร์บ ารุง 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 กลุ่มท่ี 8 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัด
หนองคาย ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีวัดศรีษเกษ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มี
จ านวนโรงเรียน 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีชมช่ืน วัดศรีชมช่ืน 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสวัสด์ิ
วิทยา 18) โรงเรียนปริยัติธรรมสวัสด์ิวิทยา วัดสระมณี 19) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา 
มจร.วัดศรีษะเกษ วัดศรีษะเกษ 20) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโกเสยเขต วัดโกเสยเขต 21) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม วัดโพธิ์งาม 22) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตวัดเขตอุดม วัดเขตอุดม   
23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดช้างเผือก วัดช้างเผือก 24) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุวิทย 
วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน 26) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิสมภาร วัดโพธิสมภาร
28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอนโพธิ์ธรรมสถาน วัดกุมภประดิษฐ์ 29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ไตรภูมิ วัดไตรภูม ิ30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีโสภณธรรมทาน วัดศรีโสภณธรรมทาน 31) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดเวฬุวันวิทยา วัดเวฬุวันวิทยา 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ค า วัดโพธิ์ค า 
33) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่ง วัดทุ่ง 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุศรีมงคล วัดพระ
ธาตุศรีมงคล 35) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเหล่าแมดวิทยา วัดเหล่าแมด 36) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดสว่างภูมิดล วัดสว่างภูมิดล 37) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งแสงอรุณ วัดแจ้งแสงอรุณ  

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 9 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ใน
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จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันต้ังอยู่ ท่ีวัดวรรณวารี ต าบลในเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี มีจ านวนโรงเรียน 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจริญทัศน์วิทยา 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ไชยมงคล วัดไชยมงคล 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัฒน์วิทยาวัดปากน้ า 26) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศรีเจริญวิทยา วัดพระศรีเจริญ 27) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ านาจเจริญ วัดอ านาจเจริญ 28) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา วัดปัจฉิมวัน 29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ่อชะเนงวิทยา วัดบ่อชะเนง 
30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีใครวิทยา วัดศรีใคร 31) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดส าราญนิเวศ วัด
ส าราญนิเวศ 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ  33) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมทรายมูลปริยัติวิทยา วัดบูรพารามใต้ 34) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเทพสถิตวิทยาลัย วัด
สุมังคลาราม และ 35) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรืองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 10 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ี
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และนครพนม ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีวัดสระทอง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีจ านวน
โรงเรียน 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
พระปริยัติธรรมปริยัติสารคุณ วัดสว่างแสงจันทร์ 23) โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรปริยัติ วัดเวฬุวัน 
24) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง 25) โรงเรียนพระปริยัติธรรม สุเทพนครวิช 
วัดเมืองสรวงเก่า 26) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิโรจน์ผดุงศาสน์ วัดมิ่งเมือง 27) โรงเรียน พระปริยัติธรรม
ศรีทองนพคุณวิทยา วัดศรีทองนพคุณ 28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีปริยัติธรรม วัดสุทัศน์ 
29) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิราม 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยา 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 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 11 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ี
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ใน
จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีอาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ มีจ านวนโรงเรียน 42 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติสามัญนครราชสีมา วัดพระนารายณ์
มหาราช 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิสุทธิพรตพิทยาคม วัดเดิม 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีปริยัติ
คุณศึกษา วัดดงเค็ง 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสัทธรรมวิทยา วัดศาลาลอย 5) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมดอนหวายพิทยาคม วัดดอนหวาย 6) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา วัดกลางปักธงชัย 
7) โรงเรียนพระปริยัติธรรมบูรพาวิทยานุสรณ์ วัดบูรพ์ 8) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือ
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ปลอก วัดวัดตะกุดเครือปลอก 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา อ าเภอปากช่อง 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย วัดป่าหนองดินด า 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 วัดกระบี ่28) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระก าแพงใหญ่ วัดสระก าแพงใหญ่ 29) โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้ววิทยา 30) โรงเรียนพระปริยัติธรรมดวนใหญ่วิทยา 
วัดดวนใหญ่ 31) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิ์ศรีวิทยา วัดบ้านโดด 32) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ วัดประชานิมิต 33) โรงเรียนพระปริยัติธรรมด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย วัด
ป่าด ารงพุทธธรรม 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 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 12 ประกอบไปด้วยโรงเรียนท่ี
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีวัดโสธรวราราม ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวนโรงเรียน 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) โรงเรียนพระปริยัติธรรมอ านวยวิทยา วัดโสภณวนาราม 9) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณ
รังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์ 10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ่างแก้ว 11) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
แจ้ง วัดแจ้ง 12) โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจันตเขตวิทยา วัดตาพระยา และ 13) โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดสุวรรณมงคล วัดวัดสุวรรณมงคล 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 13 (คณะสงฆ์จีนนิกาย) ประกอบ
ไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงราย ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีวัดมังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมมังกรกมลาวาสวิทยาลัย 
วัดมังกรกมลาวาส 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหมื่นพุทธวิทยา วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม และ  
3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย วัดโพธิทัตตาราม 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 14 (คณะสงฆ์อนัมนิกาย) ประกอบ
ไปด้วยโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อุดรธานี และสงขลา ให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่
ในกรุ ง เทพมหานคร ปัจ จุบัน ต้ังอยู่ ท่ี วั ดกุศลสมาคร แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมกุศลสมาครวิทยาลัย วัด
กุศลสมาคร 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย วัดสุนทรประดิษฐ์ และ 3) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมมหาปัญญา วัดถาวรวราราม 

 โดยให้ส านักกลุ่มโรงเรียนท าหน้าท่ี 1) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนภายในกลุ่ม 2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนภายในกลุ่ม 3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในกลุ่ม 4) รวบรวม
ข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนภายในกลุ่ม และ 5) ปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ให้มีผู้สนับสนุนการศึกษามีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
ท าหน้าท่ีด้านวิชาการและประสานงาน ปฏิบัติหน้าท่ีในกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มโรงเรียนละหนึ่งคน 
และให้มีผู้สนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ท าหน้าท่ีด้านวิชาการ 
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานกลุ่มโรงเรียนจ านวนหนึ่งคน ในกรณีมีโรงเรียนมากกว่า 10 โรง ให้มี
เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 10 โรง ต่อหนึ่งคน และก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
ประกอบด้วยผู้จัดการหรือผู้อ านวยการโรงเรียนละหนึ่งรูป เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิไม่
เกินห้ารูปหรือคน ผู้แทนครูไม่เกินห้ารูปหรือคน เลขานุการกลุ่มโรงเรียน และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม
โรงเรียน ให้มีอ านาจหน้าที ดังนี้ 1) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนภายในกลุ่ม 2) ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานโรงเรียนและงานวิชาการ 3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
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การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน และ 4) ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
โรงเรียนภายในกลุ่มให้มีการประชุมคัดเลือก ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม (ในสัดส่วน 20 โรงเรียน 
ต่อหนึ่งรูป) และเลขานุการกลุ่ม โดยคัดเลือกจากกรรมการโดยต าแหน่ง ยกเว้นเลขานุการกลุ่ม ให้
ประธานกลุ่มเป็นผู้คัดเลือก และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดท่ีส านักงานกลุ่มโรงเรียนต้ังอยู่ เป็นผู้คัดเลือก แล้วส่งรายงานการประชุมให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติภายใน 15 วัน เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ มีค าส่ังแต่งต้ัง โดยให้ประธานกลุ่มโรงเรียนและรองประธานกลุ่มโรงเรียน ด ารงต าแหน่ง
คราวละส่ีปี การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า 
มีงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ท่ีมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ส าหรับงานวิจัยในประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้ 
 สิรินพร วิทิตสุภาลัย (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรียนเอกชน” ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันโรงเรียนเอกชนบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้  
รูปแบบเชิงผลส าเร็จแบบยืดหยุ่นมากกว่ารูปแบบเชิงเหตุผลแบบเข้มงวด (ค่าเฉล่ีย  = 3.78 และ 3.39 
ตามล าดับ) ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นรูปแบบเชิง 
ผลส าเร็จแบบยืดหยุ่นมากกว่ารูปแบบเชิงเหตุผลแบบเข้มงวดเช่นเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย = 4.72 และ 
4.64 ตามล าดับ)  2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีในปัจจุบัน
พบว่า มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้รูปแบบเชิงผลส า เร็จแบบยืดหยุ่นมากกว่ารูปแบบเชิง
เหตุผลแบบเข้มงวด (ค่าเฉล่ีย = 4.02 และ 3.82 ตามล าดับ) ส าหรับ สภาพท่ีพึงประสงค์นั้น โรงเรียน
เอกชนท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีพึงประสงค์ให้มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นรูปแบบเชิงผลส า เร็จแบบ
ยืดหยุ่นมากกว่ารูปแบบเชิงเหตุผลแบบเข้มงวดเช่นเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย = 4.77 และ 4.73 ตามล าดับ) 
3. รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของโรงเรียนเอกชนคือ “รูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการแบบเข้มงวดและแบบยืดหยุ่น” (IHS Model) ท่ีเน้นบูรณาการ
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ระหว่างการบริหารเชิงเหตุผลแบบเข้มงวด และการบริหารเชิงผลส าเร็จแบบยืดหยุ่นเพื่อมุ่งให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนบรรลุเป้าประสงค์ (Goal) ท้ังในระดับส่วนบุคคลและ
ระดับโรงเรียน 
 พระมหาถาวร กลฺยาณเมธี (บุญสอน) (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้าน
วินัยและการรักษาวินัย ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง และด้านการออกจากราชการ 
 วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2557) ได้วิจัยเรื่อง “รปูแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2” ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ในด้านการฝึกอบรมมีนโยบายการ
จัดการอบรมบุคลากร เชิญวิทยากรท้ังภายใน และภายนอกมาอบรม ในด้านการศึกษา สนับสนุน
การศึกษาต่อของบุคลากรในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการท างาน และในด้านการพัฒนา มี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานของตนเอง พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านทักษะ 
ด้านเจตคติ ด้านความคิดสร้างสรรค์นั้น บุคลากรควรมีบุคลิกภายนอกท่ีดี และเป็นแบบอย่างท่ีดี มี
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ บุคลิกภายใน ต้องเป็น คนท่ีมีจิตใจท่ีดีงาม มีเจตคติท่ีดี เป็นคนใจเย็น 
อารมณ์ดี มีทัศนะคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ด้านศีล ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานอย่าง
เต็มท่ีมีการจัดอบรมถือศีล และปฏิบัติธรรมประจ าปี การฝึกอบรมข้ันศีล คือ ฝึกกาย วาจา ขั้นสมาธิ 
คือ ฝึกจิตใจ ขั้นปัญญา คือ  ฝึกองค์ความรู้ ในการพัฒนา ด้านสมาธิ มีการส่งเสริมให้บุคลากรท า
สมาธิให้จิตใจมีความสงบสุขก่อน ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ด้านปัญญา สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
โดยใช้หลักความเห็นชอบ และคิดชอบในการท างาน 3) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล (B = 
Behavior) การพัฒนาเน้นไปท่ีการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านศีลก่อให้เกิด ทักษะ และมี บุคลิกภาพท่ีดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิ หรือการพัฒนา
จิตใจ (M = Mind) การพัฒนา ทรัพยากรด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติท่ีดีในการท างาน การพัฒนาด้าน
ปัญญา หรือ การพัฒนาด้านความรู้ (W = Wisdom) เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นสูงสุดและ
มีความส าคัญสูงสุด ปัญญาน ามาใช้กับความรู้ทางวิชาการ 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 ทฤษฎีและบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง” ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การต่าง ๆ  รวมท้ังเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์การไปสู่ความส าเร็จ
ขององค์การนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ สติปัญญาและสามารถ
พัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดและยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดท่ีสามารถมาทดแทนมนุษย์
ได้อย่างแท้จริง องค์การการศึกษาจะมีความแตกต่างจากองค์การท่ัวไปในเป้าหมายขององค์การ 
องค์การทางด้านการศึกษามีภารกิจส าคัญอย่างยิ่งคือ การพัฒนาคนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป้าหมายดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้จึงอยู่ท่ีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญขององค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การศึกษาและแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาท่ีส าคัญคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาพบว่า 
หน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาประกอบด้วย 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  เรื่องของกระบวนการก าหนดลักษณะขอบเขตของงาน หน้าท่ี
ต้องปฏิบัติ 1.2) การสรรหาคัดเลือกบุคลากรท้ังสามกลุ่มจากภายนอก ภายในรูปแบบมีอยู่แล้ว การด าเนิน 
งานส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ คือ ควรมีระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 1.3) การ
ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์รูปแบบมีอย่างชัดเจนแล้ว แต่ส่ิงท่ีอยากให้เกิดขึ้นคือให้ท้ังสามกลุ่มมี
แรงจูงใจในการมาท างานมากขึ้น และรักในตัวองค์กรนี้มากขึ้น 1.4) การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร  
ผู้ฝึกสอน สมาคมกรีฑาฯ ยังไม่เคยมีโครงการฝึกอบรม แต่ได้ปฏิบัติตามแบบแผนของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยในการฝึกอบรมและพัฒนานักกีฬาของสมาคมกรีฑาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1.5) ความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร ท้ังสามกลุ่มสมาคมกรีฑาฯ ควรมีรูปแบบให้ความส าคัญ
ในส่วนของการลดความตึงเครียดจากงาน 1.6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังสาม
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กลุ่มมีการประเมินผลแบบภาพรวมองค์กร ในการท างานทุกด้านมีรูปแบบท่ีชัดเจน ควรวางระเบียบ
การบังคับใช้และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ 1.7) การพ้นจากงานของบุคลากรท้ังสามกลุ่ม การ
พ้นสภาพจะมีระเบียบการบังคับใช้อย่างชัดเจน 2) รูปแบบในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม คือ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย แบ่ง 3 ส่วน คือ ผู้มี
บารมี ผู้เช่ียวชาญ/มีความรู้ ผู้มีประสบการณ์ การสรรหาคัดเลือกผู้ฝึกสอนต้องมีจิตใจสาธารณะ  
ท างานเพื่อส่วนรวม การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมกรีฑาฯ ควรมีนักกีฬาเข้าร่วมฝึกซ้อมกับ
ทีมช้ันน าของวงการกรีฑาในต่างประเทศ การฝึกอบรมและพัฒนา สมาคมกรีฑาฯ ควรมีหลักสูตรอบรม 
ทักษะการใช้ภาษาสากลกับนักกีฬา ความปลอดภัยและสุขภาพ สมาคมกรีฑา ควรจัดด้านสุขภาพ
เพิ่มเติมด้านการประกันชีวิต/สุขภาพให้ตลอดท้ังปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน สมาคมกรีฑาฯ ควร
มีรูปแบบการประเมินผลแบบวัดสมรรถนะของบุคลากร 
 กฤติยา จินตเศรณี (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสาย 
สนับสนุนวิชาการเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา” ผลการวิจัยพบว่า      
ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร      
จึงท าให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงกับภาระงาน การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์มีการสร้างตัวช้ีวัด 
ในการประเมินผลงานแต่ยังไม่ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์กรยังไม่มี 
แผนพัฒนาตัวบุคคล ด้านการธ ารงรักษาและปูองกันทรัพยากรมนุษย์ องค์กรควรปรับปรุง 
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาคนดีและคนเก่งให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน 
 รุ่งนภา ช่างไม้ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา” ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล คือ สถานศึกษายังไม่ได้รับมอบอ านาจอย่างแท้จริง ท าให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่มีการวางแผนด้านอัตราก าลังอย่างชัดเจน 
การมีส่วนร่วมด้านการให้ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังมีน้อย ไม่มีการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบเมื่อมีการจัดไปทัศนศึกษาดูงาน ไม่มีการติดตามและแจ้งผลการประเมิน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และยังไม่มีการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ท่ีเกษียณอายุไปแล้วกับผู้ท่ียังปฏิบัติหน้าท่ี 2) รูปแบบ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 2.1) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง การวิเคราะห์งาน และการก าหนดต าแหน่ง จะต้องด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและคาดคะเนความต้องการ
ก าลังคนในอนาคตโดยใช้ระบบสารสนเทศ 2.2) การจัดหาและการบรรจุแต่งต้ังทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งต้ัง ควรมีการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2.3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การศึกษา
ต่อ โดยถือว่า “คน” ในองค์การเป็นสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์การ การ
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พัฒนาจะต้องใช้กระบวนการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 2.4) การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
บ าเหน็จความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การโอน
และการย้าย ซึ่งมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ให้สถานศึกษายึดหลักความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม 2.5) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่ กิจกรรมสัมพันธ์ สวัสดิการ และความ
ปลอดภัย วินัยและการรักษาวินัย การพ้นจากต าแหน่ง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและ
ภาพลักษณ์ความยั่งยืนขององค์การ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท้ัง 5 ด้านจะต้องด าเนินการ
ภายใต้ทิศทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3) ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 
 สุรมงคล นิ่มจิตต์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ความได้เปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล” ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบหลักประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ 
เครือข่าย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม องค์ประกอบย่อยจะเป็น การให้ค่าตอบแทนและรางวัล 
การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การจัดการบุคลากรสัมพันธ์  รวมถึง
เป้าหมายต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ 2) รูปแบบกลยุทธ์การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เชิงความได้เปรียบฯ ท่ีเหมาะสมประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้าท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพและน าไปปฏิบัติได้ 
แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรต้องมีลักษณะเป็นเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ส่งเสริมการสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานวิจัย และการสร้างแรงบันดาลใจต่าง ๆ 3) แผน
กลยุทธ์การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความได้เปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีสร้างขึ้นเหมาะสมท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลการประเมินได้อย่างยั่งยืน 
 พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ค านึงถึงปัจจัย
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้จ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบริบทและนโยบายขององค์กร
มากท่ีสุด กระบวนการสรรหาเปิดโอกาสให้ท้ังบุคลากรภายในและบุคคลท่ัวไปจากภายนอกหน่วยงาน
เข้าสู่กระบวนการสรรหา แบ่งวิธีการสรรหาตามความต้องการขององค์กรแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนด กระบวนการคัดเลือกน าหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการสอบแข่งขันของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
การก าหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ขององค์กร กระบวนการบริหารค่าตอบแทนออกข้อกฎหมายเพื่อเป็นหลักในการบริหาร
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เงินเดือนและมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาวการณ์ต่าง ๆ กระบวนการให้สวัสดิการมีการให้สวัสดิการ
ตามท่ีกฎหมายบังคับและตามนโยบายขององค์กร กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลักเกณฑ์
และวิธีการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละการประเมิน นอกจากนี้ยังพิสูจน์ว่ากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประสบความส าเร็จ ซึ่งวัดจากบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานท่ีดีขึ้น มีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจนท าให้องค์กรเกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีก าหนดไว้ 
 มนจันทร์  ปามุทา (2559) ได้วิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี ” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 พรภวิษย์ นันทชัชวาลกุล (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผล
ของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกด้านมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ัง
ด้านการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา ความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน แรงจูงใจในการ
ท างานของครู การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 2) ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประกอบด้วย คือ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ 
 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ส าหรับงานวิจัยต่างประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยท่ีมีผู้ด าเนินการจัดท าเสร็จส้ิน
เรียบร้อยแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังนี้ 
 กับมาซและซีรินกาน (Kaçmaz & Serinkan, 2014) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนนานาชาติ SEBAT (ISES)” ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนนานาชาติ SEBAT นั้นประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
สรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทัศนคติและแรงจูงใจของ
พนักงาน การบริหารค่าตอบแทน การบริหารอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
ส าหรับข้อเสนอแนะ 1) ควรมีการบริหารแบบประชาธิปไตยและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นในระบบบริหารจัดการ 2) ควรเพิ่มการจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรของ



136 

โรงเรียน 3) เพิ่มการให้รางวัลและลดการลงโทษ และ 4) จัดสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดให้กับบุคลากรเพื่อ
เพิ่มการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 ลาปินา มัวราเนีย และสตาร์ริเนก้า (Lapinaa, Mauranea & Starineca, 2014) ได้ศึกษา
เรื่อง “รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ด้านการจัดการความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม” ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนก าลังคน 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) 
ระบบสรรหาและคัดเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรใช้การคัดเลือกบุคลากรด้วยการ
ทดสอบ การสัมภาษณ์และการสาธิตโดยจัดการคัดเลือกให้อยู่ในรูปแบบเป็นทางการ และร้อยละ 
70% ต้องการรับสมัครพนักงานจากกลุ่มท่ีมีอยู่แล้วและพนักงานท่ีต้องการสมัครในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
2) ระบบสมรรถนะและการประเมินผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาควรมีการช้ีแจง
และขอความเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ระบบการประเมินและตัวช้ีวัด รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ
ให้บุคลากรอย่างท่ัวถึง 3) การฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 เห็นด้วยกับการฝึกอบรม
บุคลากรก่อนท่ีจะเริ่มการปฏิบัติงาน และในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์
ความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อท่ีจะจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริง และ
4) แผนด าเนินงานและวัฒนธรรมองค์การกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าการเล่ือนต าแหน่งและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรส่งผลให้บุคลากรเพิ่มแรงจูงใจในการท างานและส่งผลต่อการจัดการองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพ และองค์การควรเพิ่มการส่ือสารอย่างเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพให้กลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ซีไฮร์ กูรอล คาราโบกา และโคเล (Zehir, Gurol, Karaboga, & Kole, 2016) ได้ศึกษา
เรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปฐมนิเทศผู้ประกอบการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัท” การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในงานวิจัย
ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือกเชิงกลยุทธ์ 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) การฝึกอบรมและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ 4) ค่าตอบแทนและการให้รางวัลเชิงกลยุทธ์ 
และ 5) การสืบทอดเชิงกลยุทธ์และการประเมินเชิงกลยุทธ์  ผลการวิจัยพบว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทโดยผ่านการปฏิบัติงานในการปฐมนิเทศ
ผู้ประกอบการ  
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 ฮาฟซาต ลาเวล, มิเชล และเทอร์รี่ (Hafsat Lawal, Michael & Terry, 2018) ได้ศึกษา
เรื่อง “การจัดการครูของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไนจีเรีย” ผลการศึกษาพบว่า 1) การ
สรรหาและการใช้งาน การท่ีภาครัฐเป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานในโรงเรียน
ก่อให้เกิดปัญหาการรับบุคลากรท่ีไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน  เมื่อโรงเรียนไม่ได้มีโอกาสได้
คัดเลือกบุคลากรท่ีมาร่วมงานด้วยตนเองก่อให้เกิดความรู้สึกการขาดมีส่วนร่วม  และบางครั้งครูท่ี
รับมาก็ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน  และการคัดเลือกบุคลากรของภาครัฐไม่มีกระบวนการให้
เห็นอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการรับ
สมัครและคัดเลือก 2) การจ่ายเงินและค่าตอบแทน ค่าตอบแทนของครูในประเทศไนจีเรียค่อนข้างต่ า  
โดยอัตราเงินเดือนถูกก าหนดจากภาครัฐและยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
จากกระทรวงอื่น ส่งผลให้ครูบางส่วนต้องท าอาชีพเสริมและใส่ใจในการสอนน้อยลง โดยปกติครูจะ
ได้รับเงินเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากภาครัฐโดยไม่รวมกับเบี้ยเล้ียงอื่น ๆ อย่างไรก็ตามภาครัฐมี
ความพยายามท่ีจะรวมการจ่ายเบี้ยเล้ียงร่วมกับเงินเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและลดความล่าช้าจากการจ่ายเบี้ยเล้ียงต่าง ๆ 3) การฝึกอบรมและการสนับสนุน ครูจ านวน
มากในไนจีเรียต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม ในการอบรมแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณ การเดินทาง  
ทุนสนับสนุนและการไม่คิดเป็นวันลาจากทางโรงเรียน แต่มีโรงเรียนเพียงบางส่วนท่ีสนับสนุนการ
ฝึกอบรมของครู รวมถึงปัญหาท่ีบางหน่วยงานมีการจัดฝึกอบรมท่ีมีความพร้อมท้ังด้านหลักสูตร  
สถานท่ี อาหาร แต่ครูส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวมักจะไม่ได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมในการ
ฝึกอบรมเหล่านี้ รวมถึงข้อสงสัยท่ีครูคนเดิม ๆ ได้รับการฝึกอบรมหลายด้าน ผลการวิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า การฝึกอบรมครูควรมีหลักการดังนี้ 3.1) ครูใหม่หรือครูท่ีมีประสบการณ์น้อยควร
ได้รับการให้ค าปรึกษาจากครูท่ีมากด้วยประสบการณ์หรือจากบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ 3.2) ควรมี
การส่ือสารเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4) ความปรารถนาและ
ความคาดหวังของครู มีครูจ านวนไม่น้อยท่ีต้องการลาออกจากอาชีพครูเนื่องจากปัจจัยหลายประการ  
เช่น ค่าตอบแทนไม่เพียงพอ ขาดการพัฒนาในวิชาชีพ ความคาดหวังจากสังคม การขาดแคลน
ทรัพยากร ข้อเสนอแนะคือควรมีบริการให้ค าปรึกษาจากครูผู้มีประสบการณ์ การจัดการฝึกอบรม
ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึนและการจ่ายเงินเดือนท่ีโปร่งใสผ่านทางภาครัฐ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการท่ีส าคัญท่ีผู้บริหารต้องด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้องค์การมี
บุคลากรท่ีเพียงพอท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ หากผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท่ีเหมาะสม สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่าง ๆ ของ โรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าของโรงเรียน ดังนั้น ในทุก
โรงเรียนจึงต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อโรงเรียน 

 

2.5 สรุป 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอาจสรุปประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ และสามารถท่ีจะเอื้อประโยชน์ให้
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้ประสบความความส าเร็จ ในการด าเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน และเมื่อ
เราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโรงเรียน จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ ความสามารถในสร้างความส าเร็จให้แก่
โรงเรียน ด้วยเหตุนี้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์ 
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) กระบวนการด าเนินงาน 10) ธรรมาภิบาล และ 11) สรุปและประเมินผล 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการมีต้นแบบส าหรับประยุกต์ใช้ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่โรงเรียน  



 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3) เพื่อประเมินและรับรอง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การวิจัย
ครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย โดยมีขั้นตอนรายละเอียดแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 3.1 ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 3.2 ระยะท่ี 2 สร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 3.2 ระยะท่ี 3 ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

3.1 ระยะท่ี 1 ศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของผู้บริหำร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
 
 ระยะท่ี 1 นี้ เป็นการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ต ารา บทความวิชาการ 
วารสาร ข้อมูล สถิติ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ และการรวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับนโยบายและนักวิชาการช านาญการพิเศษ
ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากนั้นน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) ผู้วิจัยได้คัดเลือกค่าความถี่ระดับต้ังแต่ 6 ขึ้นไป เพื่อน ามาเป็นองค์ประกอบของ
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รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ได้
องค์ประกอบท้ังหมด 11 องค์ประกอบ ได้แก่  1) การวิเคราะห์งาน 2) ออกแบบงาน 3) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การอบรมและพัฒนา 7) ค่าตอบแทน 8) แรงงาน
สัมพันธ์ 9) กระบวนการด าเนินงาน 10) ธรรมาภิบาล และ 11) สรุป และประเมินผล  และตัวแปร
ท้ังหมด 89 ตัวแปร 
 

3.2 ระยะท่ี 2 สร้ำงรูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของผู้บริหำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ 
 
 ระยะท่ี 2 เป็นการน าองค์ประกอบซึ่งได้มาจากระยะท่ี 1 มาสร้างเป็นข้อกระทงค าถามใน
การสร้างแบบสอบถามและพัฒนาเครื่องมือ น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงคุณภาพ น า
เครื่องมือท่ีสร้างและพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลท่ีได้มาทดสอบความ
ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดขั้นตอนในการสร้างหรือการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยโดยน าตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงวุฒิ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ข หน้า 
250) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และการใช้ถ้อยค า (Wording) 
ของข้อค าถามแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่  จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า  IOC (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ดัชนีความสอดคล้องได้ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 95) ปรับแก้ภาษาและข้อความตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ให้มีความ
ชัดเจนในการส่ือความหมายมากยิ่งขึ้น (ดูค่า IOC ในภาคผนวก ค หน้า 257) และน าเครื่องมือการวิจัย
ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 10 
โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 2 รูป/คน รวมผู้ให้
ข้อมูลท้ังส้ิน 40 รูป/คน แล้วน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 
อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 419) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 
(ภาคผนวก ง 2 หน้า 279) 
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 จากนั้นน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม (Sample Unit) จ านวน 199 โรงเรียน และผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนละ 4 รูป/คน ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 2 รูป/คน 
ของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมท้ังส้ิน 796 รูป/คน แล้วรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น
แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) โดยคัดสรรค่าน้ าหนักตัว
แปรต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ได้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 2. รวบรวมผลข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น น าผลข้อมูลของแบบสอบถามมาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis : EFA) เลือกค่าน้ าหนักของตัวแปรท่ีไม่ได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดแล้วคัดสรรค่าน้ าหนักตัวแปรต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จากตัวแปรต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธ์กันให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วต้ังช่ือองค์ประกอบนั้นให้คอบคลุมตัวแปรของ
องค์ประกอบนั้น ๆ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ได้ 4 องค์ประกอบหลักของรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเ ช ิง ย ืน ย ัน  (Confirmatory factor analysis : CFA) น า
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ มาวิเคราะห์สถิติเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ ซึ่งพิจารณาจากค่า KMO = 0.5, น้ าหนักองค์ประกอบหลักตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป ไค-สแควร์ (Chi-square statistics) มีค่าต่ ามากหรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่า
ข้อมูลตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระดับการยอมรับคือไม่มีนัยส าคัญ ค่า P-Value 
มากกว่า .05 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าน้อยกว่า 2.00, ค่า CFI, GFI, AGFI ต้ังแต่ 0.90-1.00 
และค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 เมื่อได้ค่าตามเกณฑ์แล้ว น าองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบมายืนยัน
อันดับสอง เพื่อให้ได้ร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เมื่อผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้แสดงว่าตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

3.3 ระยะท่ี 3 ประเมินและรับรองรูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของผู้บริหำร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  
 

 ระยะท่ี 3 เป็นการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากระยะท่ี 2 เมื่อได้ร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 17 รูป/คน (ภาคผนวก จ หน้า 282) โดยใช้แบบประเมินมีโครงสร้างท่ีให้เลือก เพื่อประเมิน
และรับรองในประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พร้อมท้ัง
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ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 จากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดและขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยข้างต้น สรุปได้ดังแผนภาพท่ี 3.1 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

   ขั้นตอนด ำเนินกำร                               กระบวนกำร                                        ผลทีไ่ด้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 
ศึกษาองค์ประกอบ
เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต าราและ 
 งานวิจัยทีเ่ก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์จ านวน 5 รูป/คน  

 
 

ได้ร่างองค์ประกอบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

ระยะที่ 2 
การสร้างรูปแบบ 

 

สร้างเคร่ืองมือ 
(แบบสอบถามขององค์ประกอบการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) 

    
 
 

ระยะที่ 3 
ประเมินและรับรอง 

 

- ได้ร่างรูปแบบการบริหาร 
  ทรัพยากรมนุษย์ของ 
  ผู้บริหารโรงเรียน 
  พระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา 
 

     
 

 
 

ประเมินและรับรองโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 17 รูป/คน โดยแบบประเมินและรับรอง 
ในประเด็น 4 ด้าน 
 

 

รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
- ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงวุฒิ (IOC) ความตรงเชิงเน้ือหา 
- Try out กับกลุ่มตัวอย่างหาค่า Reliability 
- เก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง  

  - วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
  - วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
 

 
 

แผนภำพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
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 เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นตัวแปรท่ีศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน  
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งได้สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เมททิส
และแจ็คสัน (Mathis and Jackson), เบอร์นาดีน (Bernadine), อิวานซีวิช (Ivancevich), เดสส์เลอร์ 
(Dessler), มอนด้ี 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, และจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/คน ดังนี้ สมเด็จ
พระวันรัต, พระพรหมวชิรญาณ, พระราชวรมุนี, สิทธา มูลหงษ์, และขวัญชีวา วรรณพินทุ น ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ได้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้  
 องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านนโยบาย (P0lily) มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การวิเคราะห์งาน 
2) การออกแบบงาน และ 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านการด าเนินงาน (Operation) มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การสรรหา 
2) การคัดเลือก และ 3) การอบรมและพัฒนา 
 องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านสวัสดิการ (Welfare) มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ค่าตอบแทน 
และ 2) แรงงานสัมพันธ์   
 องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) กระบวน 
การด าเนินงาน 2) ธรรมมาภิบาล และ 3) การสรุปผลและประเมินผล 
 
 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   2.1 ประชำกร 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ใช้
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 409 โรง เป็นหน่วยสุ่ม (Sample Unit) ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
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(Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 48-49) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 199 โรง โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเพื่อค้นคว้าตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน ามา
วิเคราะห์ สรุปรวมกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการก าหนดเป็นตัวแปรท่ีจะศึกษา ประชากรท่ีใช้ใน
ขัน้ตอนนี้คือ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/คน คือ (ภาพสัมภาษณ์ในภาคผนวก ซ หน้า 
326) กลุ่มผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยของขั้นตอนนี้ ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
  ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของประชากรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 409 โรง 
  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อตรวจสอบยืนยันในประเด็นความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน (ภาพผู้เช่ียวชาญในภาคผนวก ซ หน้า 329) 
  2.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ 
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 48-49) ขนาด
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 199 โรง ใน 14 กลุ่มโรงเรียนท่ัว
ประเทศไทย เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบช้ัน (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา และท าการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อย ๆ นั้นด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) ดังนี้ 
  1) สุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มาจากการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 48-49) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 199 โรง   
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  2) สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ัน (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
  3) ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ  4 รูป/
คน ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 2 รูป/คน  ของแต่ละ
โรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมท้ังส้ิน 796 รูป/คน ในการไปเก็บข้อมูลกับครูในโรงเรียนใช้วิธีการใส่รายช่ือครูท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธ ีการจับฉลาก 
(lottery) ดังตารางท่ี 3.1  
 
ตำรำงที่ 3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล 
 

กลุ่ม
โรงเรียน 

จ ำนวน 
โรงเรียน 
(แห่ง)  

กลุ่ม
ตัวอย่ำง 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
รวม ผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน (1) 
รองผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน (1) 
ครู  
(2) 

1 14 7 7 7 14 28 
2 19 9 9 9 18 36 
3 22 11 11 11 22 44 
4 25 12 12 12 24 48 
5 40 20 20 20 40 80 
6 59 28 28 28 56 112 
7 47 23 23 23 46 92 
8 43 21 21 21 42 84 
9 36 18 18 18 36 72 
10 44 22 22 22 44 88 
11 41 20 20 20 40 80 
12 13 6 6 6 12 24 
13 3 1 1 1 2 4 
14 3 1 1 1 2 4 
รวม 409 199 199 199 398 796 

 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ที่มา : จาก ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งท่ี 
1), (หน้า 1-2). โดย กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560, กรุงเทพฯ : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  
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 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์แนวความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/คน เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยของขั้นตอน
นี้ คือ แบบช้ีน า และแบบสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (ภาคผนวก ก หน้า 249) 
 3.2 สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อค าถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา โดยสร้างข้อค าถามภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้ใช้สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
(ภาคผนวก ฉ หน้า 304) 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการ
ท างาน  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 
75) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
มากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ 
ระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
น้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติ
น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผ่าน
ท่ีปรึกษาและประธานคณะกรรมการหลักสูตร ในการท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลใน
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
 4.2 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก 
สามัญศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 199 โรง จาก 14 กลุ่มโรงเรียนท่ัวประเทศไทย เพื่อแจ้ง ให้
ทราบวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล  
 4.3 ผู้วิจัยด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม จ านวน 796 ฉบับ และส่งแบบสอบถามด้วย 
ตนเองส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีสามารถด าเนินการเองได้ ส่วนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีติดขัดด้วยข้อจ ากัดด้านความพร้อมและเวลา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ 
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ส่งถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
กลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ และได้แบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 732 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
92.00 
 
  5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามค าถามการวิจัย ดังนี้ 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได้รับกลับคืนมา 
ส ารวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในแต่ละตอน ดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยวิธี (Content analysis) โดยน าข้อมูลมาสรุปเป็น
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ค่าสถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
น าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) ดังนี้ 
            ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง   มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับมากท่ีสุด 
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 ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง   มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50   หมายถึง    มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง   มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับน้อย                         
 ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง   มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับน้อยที่สุด 
 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 5.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis 
: EFA) พิจารณาจากค่า KMO มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และน้ าหนักตัวแปรต้ังแต่ 0.30 ขึ้นไป จากนั้น
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis : CFA) และค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Correlation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใช้ค่าสถิติทดสอบ (t-test) ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ซึ ่งพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (Chi-square statistics) เป็น
ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ช่ันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแควร์ มีค่าต่ า
มาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูลตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระดับ
การยอมรับคือไม่มีนัยส าคัญ หรือค่า P-value มากกว่า .05 หรือ ค่าไค-สแควร์ (2/df) มีค่าน้อยกว่า 
2.00 แสดงว่าสอดคล้องกลมกลืนดี ค่าอยู่ระหว่าง 2.00-5.00 แสดงว่าสอดคล้องพอใช้ได้ ส่วนค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน Chi-Square ค่า Goodness-of-fit indices (GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ช่ันความกลมกลืนจากตัวแปรก่อนและหลังปรับตัวแปรกับฟังก์ช่ันความกลมกลืน
ก่อนปรับตัวแปร ค่า GFI หากมีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และดัชนีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (Adjusted goodness-of-fit index : AGFI) ซึ่งน าค่า GFI 
มาปรับแก้ โดยค านึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง หากค่า 
AGFI มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าตัวแปรมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่ารากท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean squared 
error of approximation : RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของตัวแปรท่ีสร้างขึ้นกับ
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เมทริกซ์ ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่งค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สถิติท่ีใช้เพื่อศึกษาดูความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์และตัว
แปรท่ีได้จากการศึกษาของผู้วิจัย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 5.5 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โดยวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
analysis) ค าถามปลายเปิดแล้วน ามาสังเคราะห์ 
 
 6. กำรประเมินและรับรอง 
 การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งขั้นตอนระยะนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน ใช้แนวคิดของแมคมิวแลนด์ (Mcmillan) เป็น
แบบประเมินมีโครงสร้างท่ีให้เลือกการประเมินและรับรองในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันในประเด็นความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เพื่อ
ปรับปรุงให้ได้รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น (ภาคผนวก จ หน้า 300) ผู ้ว ิจัยได้ใช้เกณฑ์อ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดการประเมินจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ในการประเมินและรับรองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรูปแบบท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นให้มีคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ประเมินตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดการประเมินท่ีพัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational 
Evaluation ภายใต้การด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะ และประเมินโดยมีประเด็นในการ
ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการประเมินความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ คือ 1) ต้องเป็น
รูปแบบท่ีมีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 2) มีวัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการใช้ 4) มีท่ีมา
จากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน 5) มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล
ท่ีหลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์และชัดเจน 
  2. ความเหมาะสม (Propriety) เป็นการประเมินความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและ
ศีลธรรมจรรยา คือ 1) ค านึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเป็นธรรมกับผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม 
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  3. ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 
คือ 1) สามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได้ 3) ปลอดจากภาวะ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น และ 4) มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเอื้อให้ปฏิบัติได้ 
   4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) เป็นการประเมินอรรถประโยชน์ คือ 1) การตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 2) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (กรณีเป็นรูปแบบ
เกี่ยวกับการบริหาร) 3) ให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ 4) จะเกิดผลดีต่อ สถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน  
 แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert, 
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 75) มีรายละเอียด ดังนี้  
     4.51-5.00  หมายถึง  มีการประเมินและรับรองอยู่ในระดับมากท่ีสุด    
   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) ท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 199 โรง จาก 14 กลุ่มโรงเรียน
ท่ัวประเทศไทย โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 2 
รูป/คน รวมท้ังหมด 796 รูป/คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา
และการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson), เบอร์นาดีน (Bernadine), อวิาน
ซีวิช (Ivancevich), เดสส์เลอร์ (Dessler), มอนด้ี 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 ฉิ่นไพศาล, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , และสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/คน ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต, พระพรหมวชิรญาณ, พระราชวรมุน,ี สิทธา มูลหงษ์, 
และขวัญชีวา วรรณพินทุ แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
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องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านนโยบาย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การออกแบบ
งาน  3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านการด าเนินงาน ได้แก่ 1) การสรรหา  
2) การคัดเลือก 3) การอบรมและพัฒนา องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านสวัสดิการ ได้แก่ 1) แรงงานสัมพันธ์ 
2) ค่าตอบแทน องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) กระบวนการด าเนินงาน 2) ธรรมาภิบาล  
3) สรุปและประเมินผล และแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : 
EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปด้วยสถิติช้ันสูง ส าหรับข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค าถาม
ปลายเปิดน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วสรุปน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สมบูรณ์แล้วจัดท ารายงานการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา” ผู้วิจัยท าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ใหข้้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ัวประเทศ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 199 โรงเรียน รวม 796 คน ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 732 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
92.00 ของแบบสอบถามท้ังหมดท่ีส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ 
โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายข้อมูลตามล าดับ มีขั้นตอนดังนี้  
 4.1 ตอนที่ 1 : ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 4.2 ตอนท่ี 2 : ผลการสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในตอนท่ี 2 และแบ่งออกเป็นส่วนได้ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 4.3 ตอนที่ 3 : ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งออกได้ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินและรับรอง 
  ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
 ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา เพื่อศึกษาองค์ประกอบและสร้าง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจัยในประเทศ
และงานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) โดยบูรณาการแนวความคิดทฤษฎีของ เมททิสและแจ็คสัน (Mathis and 
Jackson, 2008), เบอร์นาดีน (Bernadine, 2009), อวิานซวีิช (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), มอนด้ี 
และมาร์ทอคชิโอ (Mondy and Martocchio, 2016), นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2560), โนวและคณะ (Noe 
et. al., 2019) และจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวากรรมการมหาเถรสมาคม, พระราชวรมุนี  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม, สิทธา มูลหงษ์ ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา และขวัญชีวา 
วรรณพินทุ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยสรุปได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนในการจัดการศึกษาท้ังระบบโดยยึดหลัก
เป้าหมายคุณภาพท่ีสอดคล้องกับการบริหารงานตามระบบการศึกษาในขณะนั้น  แต่จากการ
บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากการขาดงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ
จากภาครัฐ ท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบปัญหาด้วย 
 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จากนักวิชาการและสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้เลือกค่าความถ่ีต้ังแต่ระดับ 6 ขึ้นไป น ามาเป็นองค์ประกอบของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ร่างองค์ประกอบ
จ านวน 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์งาน  2) การออกแบบงาน 3) การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 4) การสรรหา 5) การคัดเลือก 6) การอบรมและพัฒนา 7) ค่าตอบแทน 8) การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 9) แรงงานสัมพันธ์ 10) ธรรมาภิบาล 11) สรุปและประเมินผล ดังตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1  แสดงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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1. การจัดบุคคลเข้าท างาน                       4 
2. การวิเคราะห์งาน                       8 

3. การสรรหา                       13 

4. การคัดเลือก                       8 
5. ค่าตอบแทน                       11 

6. แรงงานสัมพันธ์                       6 

7 การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์                       13 
8. การออกแบบงาน                       8 

9. การควบคุมงาน                       2 

10. สรุปและการประเมินผล                       6 
11.การให้โอกาสในงานอย่างเท่าเทียม                       2 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

      
           แนวคิดนักวิชาการ 
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12. การจัดรูปแบบองค์การ                       2 
13. การสร้างความผูกผันกับบุคลากร                       3 

14. การมีผู้น ามีวิสัยทัศน์                       2 

15. การอบรมและพัฒนา                       8 
16. แรงจูงใจ                       3 

17. การปฐมนิเทศ                       2 

18. กระบวนการด าเนินงาน                       7 
19. ความปลอดภัยในการท างาน                       3 

20. ธรรมาภิบาล                       6 

21.การปลูกฝังความใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม                       2 
รวม 8 6 10 4 4 8 5 6 7 8 5 3 5 2 2 4 4 5 3 3 8 4 104 
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ตอนท่ี 2 : ผลการสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
 จากการศึกษาองค์ประกอบและสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู ้ว ิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis : EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis : CFA) ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis : PCA) แล้วหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax rotation)  หม ุนแบบม ุมฉาก (Orthogonal rotation)  โดยพิจารณาจากค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 และถือเอาค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) 
ของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบนั้น มีค่าต้ังแต่ 0.30 ขึ้นไป ท่ีบรรยายด้วยตัวแปรต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 
ตามวิธีการของไกเซอร์ (Kaiser) (ยุทธ ไกรวรรณ, 2556 หน้า 108) ซึ่งจาการวิเคราะห์ พบว่า จาก
การหมุนแกนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วต้ังช่ือองค์ประกอบนั้นให้คอบคลุม
ตัวแปรขององค์ประกอบนั้น ๆ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ได้ 4 องค์ประกอบหลักของ
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 89 ตัวแปร และตัดตัวแปรออก จ านวน 14 ตัวแปร ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ได้แก่ ตัวแปรท่ี 12, 19, 23, 33, 39, 49, 50, 
51, 55, 60, 66, 78, 80 และ 83 ฉะนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์เป็นตัวแปรในล าดับ
ต่อไปมีจ านวนท้ังหมด 74 ตัวแปร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์
และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามและผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์
และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
  POLICY แทน     ด้านนโยบาย วัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
  ANL    แทน     การวิเคราะห์งาน 
  DES  แทน     การออกแบบงาน 
  HUM    แทน     การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
  OPERATION  แทน     ด้านการด าเนินงาน 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     กระบวนการด าเนินงาน   
  GOO   แทน     ธรรมาภิบาล  
  SUM   แทน  สรุปและประเมินผล 

 

 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
  X     แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  C.V.   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of variation) 

  r      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment 

rcorrelation coefficient) 
  R 2     แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง (Squared multiple correlation) 
หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  
  X 2     แทน  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - square) 
  df      แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom) 

  λ      แทน  น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 
  SE      แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) 
  FS      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
  e       แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Error) ของตัวบ่งช้ี  e 
  **      แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) 
  *       แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p<0.05) 
  GFI     แทน  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (Goodness of fit index) 

  AGFI   แทน  ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมท่ีปรับแก้แล้ว   
                             (Adjusted goodness of fit index) 

  RMSEA  แทน  ดัชนีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร ์     
                                       (Rootmean square error of approximation) 
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 ส่วนที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับกลับคืนมา จ านวน 732 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.00 
ของแบบสอบถามท้ังหมดท่ีส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม เป็นค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี 4.1  
 

ตารางที่ 4.2 ความถ่ีและค่าร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของของกลุ่มตัวอย่าง (n = 732) 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 1. ชาย 585 79.92 
 2. หญิง 147 20.08 
 รวม 732 100 
อายุ 1. ไม่เกิน 30  ป ี 137 18.72 
 2.  31 –  40  ป ี 253 34.56 
 3.  41 –  50  ป ี 230 31.42 
 4.  51 ปี ขึ้นไป 112 15.30 
 รวม 732 100 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 27 3.69 
 2. ปริญญาตรี 474 64.75 
 3. ปริญญาโท 228 31.15 
 4. ปริญญาเอก 3 0.41 
 รวม 732 100 
สถานภาพ   
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 183 25.00 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 183 25.00 
 3. ครูผู้สอน 366 50.00 
 รวม 732 100 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 1. ไม่เกิน 10 ปี 313 42.76 
 2. 11 - 20 ปี 239 32.65 
 3. 21 – 30 ป ี 136 18.58 
 4. 31  ปีข้ึนไป 44 6.01 
 รวม 732 100.0 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางท่ี 4.2 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
585 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 ตามล าดับ  
 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 31- 40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.60 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 มีอายุไม่เกิน 
30 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 และมีอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ
15.30 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตาม วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
จ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ
31.15 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.69 และระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.41 ตามล าดับ  
 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน มี
จ านวนเท่ากัน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และครูผู้สอน จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00   
 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 42.76 รองลงมา มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 
11 - 20 ปี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65  มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 21 – 30 ปี 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58 มีประสบการณ์ในการท างาน 31 ปีขึ้นไป จ านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.01 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ความเหมาะสมของตัวแปรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อคัดสรรก าหนด
ไว้ในในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้ใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 2) ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ค่าไค-สแควร์ (Chi-square 
statistics) มีค่าต่ าหรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีความน่าจะเป็นหรือค่า P-value สูงกว่า 0.05 ค่าดัชนี
ความกลมกลืนหรือค่า GFI (Goodness-of-fit index) ค่าต้ังแต่ 0.80-1.00 และ 3) ค่า RMSEA มีค่า
ต่ ากว่า 0.05 4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 
0.5 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวแปร 
ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นผลในการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 
โดยศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ
ต่ ากว่า 20% เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันตามล าดับต่อไป ผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก แสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
 ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
 สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย POLICY 
 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย (Policy) 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 S.D. 

C.V. 
=/<20% 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การวิเคราะห์งาน (Anl) 

1 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

4.01 0.73 18.20 

2 จัดใหม้ีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการท างานและคุณลักษณะ
ประจ าตัวบุคลากรท่ีเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน ได้แก่ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 

3.90 0.69 17.42 

3 จัดใหม้ีการก าหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน ์

3.98 0.73 18.34 

4 จัดใหม้ีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมายหน้าท่ีอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.01 0.75 18.73 

5 ผู้บริหารมีการก าหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์โดยค านึงถึง
กฎระเบียบของโรงเรียน 

4.00 0.77 19.20 

รวม 3.98 0.73 18.38 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การออกแบบงาน (Des) 

6 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึงความสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

3.98 0.75 18.84 

7 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึงความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 

3.97 0.73 18.39 

8 จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่ าเสมอ 3.80 0.75 19.73 

9 ผู้บริหารมีการน าผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระงานมา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

3.93 0.76 19.34 

10 ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาในการก าหนดขอบเขตของงาน 
วิธีการท างาน อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเหมาะสม
ต่อการจัดหาคนมาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 

4.03 0.71 17.62 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลักที่ 1  ด้านนโยบาย 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 

S.D. 
C.V. 

=/<20% 
11 ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยก

ออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน 
3.85 0.73 18.96 

รวม 3.93 0.74 18.81 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Hum) 

12 ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความ
พร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการด าเนินการในอนาคต 

3.81 0.76 19.95 

13 ผู้บริหารมีการด าเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 

3.93 0.77 19.59 

14 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
ค านึงถึงแผนการปฏิบัติการระยะส้ันและระยะยาวของ
โรงเรียน 

3.88 0.76 19.58 

15 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบทของโรงเรียน 

3.86 0.74 19.17 

16 ผู้บริหารมีการด าเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

3.95 0.78 19.74 

17 ผู้บริหารใช้อ านาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนใน
การบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

3.97 0.77 19.39 

รวม 3.90 0.76 19.57 
รวม องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย (Policy) 3.94 0.74 18.92 

 
 จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นได้ว่าตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีค่าเฉล่ีย ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ขององค์ประกอบหลักท่ี 1  
ด้านนโยบาย (POLICY) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกตัวแปร เมื่อพิจารณาตามตัวแปรขององค์ประกอบย่อย
มีการวิเคราะห์งาน (Anl) การออกแบบงาน (Des) และการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ (Hum) พบว่า ตัวแปร
จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 
และตัวแปร ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์
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ส าหรับการด าเนินการในอนาคต มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากท่ีสุดเท่ากับ 19.95 แสดงให้เห็นว่า 
ตัวแปรทุกตัวผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายหรือมากกว่าหรือ
เท่ากับหรือต ่ากว่า 20 % เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 

 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
 ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
 สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการด าเนินงาน Operations 
 

องค์ประกอบหลักที่ 2  ด้านการด าเนินงาน Operations 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 

S.D. 
C.V. 

=/<20% 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การสรรหา (Rec)    

18 มีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะน าจากบุคลากรภายใน 3.87 0.75 19.37 

19 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลจาก
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 

3.82 0.76 19.89 

20 ผู้บริหารมีการพิจารณาให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร 

ปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีว่างลง 
3.89 0.77 19.79 

21 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลท่ีเคย 

ร่วมงานมาก่อน 
3.73 0.73 19.57 

22 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลท่ี 

เคยสมัครงานกับทางโรงเรียน 
3.76 0.75 19.94 

รวม 3.81 0.75 19.71 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การคัดเลือก (Sel)    
23 ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดย

ผ่านการกล่ันกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน 
3.81 0.75 19.68 

24 ผู้บริหารมีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับ
บุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดีท่ีสุด 

3.88 0.76 19.57 

25 มีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหส้อดคล้อง
กับต าแหน่งงานและความต้องการของโรงเรียน 

3.94 0.77 19.54 

26 ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนมี 
ความชัดเจนและโปร่งใส 

3.95 0.78 19.75 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลักที่ 2  ด้านการด าเนินงาน Operations 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 

S.D. 
C.V.  

=/<20% 

27 ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควร
พิจารณาจากทักษะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น ๆ 

3.97 0.78 19.64 

28 ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมกีาร
ก าหนดคุณสมบัติและความสามารถประจ าต าแหน่งอย่าง
ชัดเจน 

3.93 0.77 19.59 

29 ผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม
กับต าแหน่งนั้น ๆ 

3.91 0.78 19.94 

30 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

3.92 0.76 19.38 

รวม 3.91 0.77 19.64 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การอบรมและพัฒนา (Tra)    
31 จัดใหม้ีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะท่ี

เหมาะสมกับการท างาน 
3.92 0.73 18.62 

32 จัดใหม้ีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.97 0.75 18.89 

33 จัดใหม้ีการเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 3.92 0.72 18.36 

34 จัดใหม้ีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 3.87 0.72 18.60 

35 มีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 3.92 0.72 18.36 

36 จัดให้มกีารจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อ
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

3.69 0.73 19.78 

37 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่าง
เป็นระบบและมีจริยธรรม 

3.86 0.74 19.17 

38 มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบุคลากร 

3.80 0.76 20.00 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลักที่ 2  ด้านการด าเนินงาน Operations 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 

S.D. 
C.V.  

=/<20% 

39 มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคัญท่ี
ท าให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพูนขึ้น 

3.84 0.76 19.79 

40 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของทางราชการท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3.92 0.75 19.13 

41 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วย 
ความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

4.03 0.74 18.36 

42 มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากร 

3.98 0.75 18.84 
 

43 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึด
ในความถูกต้อง ดีงาม 

3.96 0.74 18.68 

44 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 

3.89 0.77 19.79 

รวม 3.89 0.74 19.06 
รวม องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการด าเนินงาน Operations 3.87 0.75 19.47 

 

 จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
แสดงความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% ขององค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านการด าเนินงาน (Operations) ตาม
ตัวแปรขององค์ประกอบย่อย การสรรหา (Rec) การคัดเลือก (Sel) และ การอบรมและพัฒนา (Tra) 
พบว่า ตัวแปรจัดให้มีการจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร มีค่าเฉล่ียต ่าสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และตัวแปรมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 20.00 แสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปรทุกตัวผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายหรือเท่ากับ
หรือต ่ากว่า 20 % เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
 ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
 สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare 
 

องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 S.D. 

C.V. 
=/<20% 

องค์ประกอบย่อยที่1 ค่าตอบแทน (Com) 

45 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกัน อย่าง
เป็นระบบและมีจริยธรรม 

3.85 0.74 19.22 

46 ผู้บริหารจัดให้มกีระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการท างาน 

3.83 0.72 18.79 

47 ผู้บริหารจัดให้มกีระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ 

3.86 0.75 19.43 

48 ผู้บริหารจัดบริเวณโรงเรียนใหม้ีส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.92 0.78 19.89 

49 ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 3.95 0.79 20.00 

50 ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและเหมาะสม 3.97 0.76 19.14 

51 ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มี 
ความปลอดภัย 3.88 0.77 19.84 

 รวม 3.89 0.76 19.47 
 องค์ประกอบย่อย 2 แรงงานสัมพันธ์ (Lab)    
52 ผู้บริหารมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศ

องค์การท่ีดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับบุคลากรภายใน
โรงเรียน 

3.88 0.77 19.85 

53 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

4.03 0.71 17.62 

54 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้ าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับ
ต่าง ๆ เช่น ร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ 

4.07 0.73 17.94 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 S.D. 

C.V. 
=/<20% 

55 ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

4.05 0.73 18.02 

56 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

4.03 0.74 18.36 

57 จัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม 4.05 0.75 18.52 

รวม 4.01 0.74 18.39 
รวม องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare 3.95 0.75 19.93 

  
 จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
แสดงความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% ขององค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านสวัสดิการ (Welfare) เมื่อพิจารณา
ตามตัวแปรขององค์ประกอบย่อย ค่าตอบแทน (Com) และแรงงานสัมพันธ์ (Lab) พบว่า ตัวแปร
ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรใน
การท างาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากับ 3.83 และตัวแปรผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากร
อย่างสม่ าเสม มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากท่ีสุดเท่ากับ 20.00 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต ่ากว่า 20 % เพื่อคัดสรร
ก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
 ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
 สามัญศึกษา ขององค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านการปฏิบัติงาน Performance 

 
 

องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 

S.D. 
C.V. 

=/<20% 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 กระบวนการด าเนินงาน (Ope) 

58 ผู้บริหารการวางแผนและก าหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากรโดยให้
เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 

3.92 0.73 18.62 

59 ผู้บริหารการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้
เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 

3.91 0.74 18.92 

60 ผู้บริหารมีการด าเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้ โดยก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน 

3.87 0.73 18.86 

61 ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหาร
เพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังบุคคล ทีม และองค์การ 

3.91 0.74 18.92 

62 ผู้บริหารมีการส่ือสารกับบุคลากรทุกระดับและมีประสิทธิภาพ 3.97 0.77 19.39 

63 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนท างาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมี
ความไว้เนื้อเช่ือใจกันและกัน 

3.98 0.74 18.59 

64 ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างท่ัวถึง  และข้อมูลมีความถูกต้อง 

4.01 0.76 18.95 

65 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาส าคัญร่วมกันจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.97 0.79 19.90 

66 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 

3.87 0.77 19.89 

67 เมื่อมีข่าวสารท่ีส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน ผู้บริหารมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์  
เพื่อท่ีจะวางแนวทางด าเนินการอย่างเหมาะสม 

3.91 0.78 19.94 

 รวม 3.93 0.76 19.19 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance 
องค์ประกอบย่อย และตัวแปร 

  
>3.00 

S.D. 
C.V. 

=/<20% 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ธรรมมาภิบาล (Goo) 

68 ผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความ
เป็นธรรม โปร่งใสในการด าเนินการเพื่อระงับข้อพพิาทต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 

3.84 0.76 19.79 

69 ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการบริหารงานและเปิด
ให้โอกาสพนักงานในการร้องทุกข์และปรับปรุงตนเอง 

3.96 0.76 19.19 

70 ผู้บริหารยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงามและมีการรณรงค์ 

ให้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 

4.06 0.74 18.22 

71 ผู้บริหารจัดประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน  
ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหา 

ของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง 

3.90 0.78 20.00 

รวม 3.94 0.76 19.30 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การสรุปผลและประเมินผล (Sum) 

72 ผู้บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เช่ือมโยง
กับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 

3.91 0.72 18.41 

73 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 3.86 0.75 19.43 

74 ผู้บริหารมีการสรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3.87 0.76 19.63 

รวม 3.88 0.74 19.16 
รวม องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance 3.92 0.75 19.22 

  
 จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแสดง
ความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เท่ากับหรือต่ ากว่า 20% ขององค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) เมื่อพิจารณา
ตามตัวแปรขององค์ประกอบย่อย กระบวนการด าเนินงาน (Ope) ธรรมมาภิบาล (Goo) และการสรุปผล
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และประเมินผล (Sum) พบว่า ตัวแปรผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความ
เป็นธรรม โปร่งใสในการด าเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากับ 3.84 และ
ตัวแปรผู้บริหารจัดประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้สภาพการณ์และปัญหาของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง  มีค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายมากท่ีสุดเท่ากับ 20.00 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทุกตัว มีค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
ผ่านเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต ่ากว่า 20 % 
เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 

 
 ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 โดยการทดสอบโมเดลในระดับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบย่อยท่ี
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และทดสอบโมเดลในระดับ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้
ได้โมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จ านวน 74 ข้อ ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 
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 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_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 
 Com_45 
 Com_46 
 Com_47 
 Com_48 
 Com_49 
 Com_50 
 Com_51 
 Lab_52 
 Lab_53 
 Lab_54 
 Lab_55 
 Lab_56 
 Lab_57                                    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  

  

 ภาพท่ี 4.1 แบบจ าลองโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวแปรการบริหาร 
                        ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

Policy 

Performanc

e 

Welfare 

Operatio

n 

HUMAN 
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 ในการวิเคราะห์โมเดลนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ และขั้นตอนท่ี 2 เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในส่วนนี้ เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สองต่อไป แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันจาก 11 องค์ประกอบย่อย ตัวแปร 74 ตัวแปร ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์
โมเดลออกท้ังหมด 4 โมเดล ดังนี้ 
 1) องค์ประกอบหลักด้านนโยบาย (Policy) มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวแปร 
17 ตัวแปร 
 2) องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน (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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    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 
  

ภาพท่ี 4.2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านนโยบาย (Policy)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Analysis 

Design 

Human 
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    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 
  

ภาพท่ี 4.3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการด าเนินงาน (Operations) 
 

 

Recruitme
nt 
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     Com_45 
 

     Com_46 
 

     Com_47 
 

     Com_48 
 

     Com_49 
                            

       Com_50 
 

     Com_51 
                 
 

     Lab_52 
 

     Lab_53 
 

     Lab_54 
 

     Lab_55 
                        

     Lab_56 
 

     Lab_57 
 

    
ภาพท่ี 4.4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านสวัสดิการ (Welfare) 
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      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 
  

ภาพท่ี 4.5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการปฏิบัติงาน (Performance) 
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 ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีจะ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ท่ีจะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539) ส าหรับค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็น
ค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix) 
หรือไม่ โดยพิจารณาท่ีค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์
เหมาะสมกันเพียงพอท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาท่ีการมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาได้จากค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-OlkinMeasurers of 
Sampling Adequacy MSA) ซึ่งคิมและมัชเลอร์ (Hair และคณะ อ้างถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 
2557 หน้า 98) ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์
องค์ประกอบ และถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าข้อมูลไม่เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่ง
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 17 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ าแนกรายเป็นรายโมเดล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.7-4.10 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยโมเดลด้านนโยบาย 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** 1                

Anl_3 .526** .572** 1               

Anl_4 .446** .565** .600** 1              

Anl_5 .519** .558** .506** .589** 1             

Des_6 .530** .524** .512** .502** .522** 1            

Des_7 .501** .520** .510** .570** .533** .650** 1           

Des_8 .456** .508** .501** .494** .522** .580** .588** 1          

Des_9 .513** .503** .495** .411** .462** .588** .551** .666** 1         

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       

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 <0.01 178 
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 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปร
องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านนโยบาย (Policy) พบว่า ตัวแปรท้ัง 17 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คือ ผู้บริหารจัด
ให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่ าเสมอ(Des_8) และผู้บริหารมีการน าผลในการ
ทบทวนโครงสร้างและภาระงานมาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม  (Des_9) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .666 ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีการก าหนดกิจกรรม
ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยค านึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียน (Anl_5) และผู้บริหารมีกระบวนการ
พิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน (Des_11) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .356  
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หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01 

ตารางท่ี 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยโมเดลด้านการด าเนินงาน (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** 1                          

Rec_20 .468** .575** 1                         

Rec_21 .521** .529** .506** 1                        

Rec_22 .489** .522** .500** .619** 1                       

Sel_23 .410** .502** .474** .416** .486** 1                      

Sel_24 .393** .480** .478** .321** .425** .604** 1                     

Sel_25 .407** .420** .423** .330** .454** .511** .621** 1                    

Sel_26 .340** .372** .379** .283** .337** .503** .595** .627** 1                   

Sel_27 .346** .409** .412** .299** .399** .520** .581** .613** .627** 1                  

Sel_28 .383** .415** .381** .287** .375** .509** .581** .575** .638** .618** 1                 

Sel_29 .402** .456** .427** .317** .409** .491** .592** .614** .633** .703** .680** 1                

Sel_30 .388** .408** .389** .362** .418** .458** .542** .511** .547** .563** .587** .632** 1               

Tra_31 .197** .296** .340** .228** .240** .339** .406** .380** .412** .435** .361** .429** .433** 1              

Tra_32 .253** .308** .344** .208** .277** .398** .474** .449** .493** .499** .464** .514** .406** .594** 1             

Tra_33 .266** .335** .377** .296** .292** .354** .418** .434** .412** .434** .412** .446** .469** .498** .579** 1            

Tra_34 .307** .363** .329** .335** .310** .418** .428** .378** .345** .369** .420** .392** .412** .388** .480** .587** 1           

Tra_35 .256** .328** .303** .292** .284** .368** .427** .403** .344** .372** .413** .421** .384** .429** .483** .508** .608** 1          

Tra_36 .280** .403** .260** .286** .359** .328** .301** .251** .244** .321** .257** .341** .342** .282** .301** .365** .409** .341** 1         

Tra_37 .323** .316** .295** .247** .315** .380** .387** .376** .314** .359** .380** .414** .353** .417** .439** .431** .449** .395** .448** 1        

Tra_38 .317** .345** .272** .223** .299** .368** .372** .423** .368** .369** .400** .434** .370** .393** .398** .442** .413** .434** .485** .598** 1       

Tra_39 .302** .345** .258** .227** .290** .361** .384** .386** .363** .397** .414** .420** .417** .426** .466** .438** .491** .415** .485** .618** .673** 1      

Tra_40 .306** .356** .324** .235** .268** .344** .372** .349** .351** .392** .407** .416** .393** .367** .389** .450** .436** .411** .441** .552** .609** .642** 1     

Tra_41 .312** .335** .319** .274** .303** .357** .389** .406** .389** .452** .472** .508** .470** .400** .462** .487** .425** .385** .362** .496** .516** .591** .627** 1    

Tra_42 .256** .217** .322** .245** .243** .325** .390** .426** .476** .416** .446** .466** .313** .417** .416** .438** .336** .354** .216** .392** .296** .303** .346** .399** 1   

Tra_43 .347** .333** .375** .293** .340** .410** .425** .406** .427** .437** .428** .450** .381** .403** .436** .379** .405** .383** .321** .409** .381** .412** .385** .446** .603** 1  

Tra_44 .303** .351** .308** .295** .282** .380** .395** .363** .373** .417** .432** .478** .444** .342** .395** .405** .436** .391** .410** .446** .419** .456** .439** .449** .449** .551** 1 

180 
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 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปร

องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านด าเนินงาน (Operations) พบว่า ตัวแปรท้ัง 27 ตัวแปร มีความสัมพันธ์

กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คือ 

ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมีการก าหนดคุณสมบัติและความสามารถประจ า

ต าแหน่งอย่างชัดเจน (Sel_28) และผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับ

ต าแหน่งนั้น ๆ (Sel_29) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .680 ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน

น้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะน าจากบุคลากรภายใน  (Rec_18) และจัด

ให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะท่ีเหมาะสมกับการท างาน (Tra_31) คือ มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .197 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ไม่ถึง .30 มี 38 คู่  
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ตารางท่ี 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยโมเดลด้านสวัสดิการ    
                 (Welfare) 
 
 

ตัวแปร Com_ 
45 

Com_ 
46 

Com_ 
47 

Com_ 
48 

Com_ 
49 

Com_ 
50 

Com_ 
51 

Lab_ 
52 

Lab_ 
53 

Lab_ 
54 

Lab_ 
55 

Lab_ 
56 

Lab_ 
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** 1 

 
หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01 
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 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปร

องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) พบว่า ตัวแปรท้ัง 13 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเชิง

บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คือ ผู้บริหาร

ให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  (Lab_56) และ

ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม(Lab_57) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .759 ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล

ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเป็นระบบและมี

จริยธรรม (Com_45) และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้ าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ 

เช่น การร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ (Lab_54) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ .319  
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ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (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** 1              

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** 1       

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 

หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01 184 
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 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปร
องค์ประกอบย่อยโมเดลด้านการปฏิบั ติงาน  (Performance) พบว่า ตัวแปรท้ัง 17 ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์สูง
ท่ีสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและ
หลากหลาย (Ope_66) และเมื่อมีข่าวสารท่ีส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน ผู้บริหารมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อท่ีจะวางแนวทางด าเนินการอย่าง
เหมาะสม (Ope_67) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .681 ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อย
ท่ีสุดคือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจมีแก้ปัญหาส าคัญร่วมกันจากบุคคล
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน (Ope_65) และผู้บริหารมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร (Sum_73) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .415  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากตารางท่ี 4.6 – 4.9 แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรในแต่ละโมเดลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .01 (p< .01) ทุกค่า
ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอื่น ๆ ท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ Baertlett 
และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy : 
MSA) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลด้านนโยบาย โมเดลด้านการด าเนินงาน โมเดลด้านสวัสดิการ 
และโมเดลด้านการปฏิบัติงาน ปรากฏผลในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าสถิติ Baertlett และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
 Measurers of Sampling Adequacy : MSA) ของโมเดลการบริหารทรัพยากร
 มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

โมเดล 
Baertlett test of 

Sphericity 
P- 

value 

Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of 

Sampling Adequacy (MSA) 
ด้านนโยบาย 7231.121 .000 .959 
ด้านการด าเนินงาน 11509.195 .000 .954 
ด้านสวัสดิการ 5475.174 .000 .936 
ด้านการปฏิบัติงาน 9235.831 .000 .968 
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 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก 
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 7231.121, 11509.195, 5475.174 และ 9235.831 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อย
กว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่า
เท่ากับ .959, .954, .936 และ .968 ตามล าดับ โดยทุกค่ามีค่ามากกว่า  .80 แสดงว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมเอ-มอส สร้างสเกลองค์ประกอบ
มาตรฐานจากตัวแปร จ านวน 74 ตัวแปร ตามโมเดลย่อยท้ัง 4 โมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. โมเดลด้านนโยบาย (Policy) 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านนโยบาย (Policy) แสดงในตารางท่ี 
4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบด้าน
นโยบาย แสดงในตารางท่ี 4.13 และการสร้างโมเดลด้านนโยบาย แสดงในภาพท่ี 4.6 
 

ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านนโยบาย (Policy) 
 

องค ์
ประกอบย่อย 

ตัวแปร 

เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ ์

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวแปร 

(e) 
λ SE t 

 
 

Analysis 
 
 

AnL_1 0.74 .05 18.59** 0.54 0.15 0.25 
Anl_2 0.78 .05 19.83** 0.61 0.16 0.19 
Anl_3 0.73 .05 18.42** 0.53 0.11 0.25 
Anl_4 0.72 .05 19.31** 0.52 0.11 0.27 
AnL_5 0.72 - - 0.52 0.10 0.29 
Des_6 0.77 .07 17.10** 0.59 0.10 0.23 

 
Design 

 

Des_7 0.75 .07 17.15** 0.56 0.07 0.24 
Des_8 0.73 .07 16.99** 0.54 0.07 0.27 
Des_9 0.74 .07 17.19** 0.54 0.07 0.26 
Des_10 0.72 .06 17.78** 0.52 0.07 0.25 

 Des_11 0.66 - - 0.44 0.07 0.30 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบย่อย 

ตัวแปร 

เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวแปร

(e) 
λ SE t 

 
 
Human  
 

Hum_12 0.75 .05 19.58** 0.57 0.13 0.27 
Hum_13 0.80 .05 20.68** 0.64 0.18 0.21 
Hum_14 0.69 .05 17.85** 0.48 0.08 0.32 
Hum_15 0.71 .05 18.53** 0.51 0.09 0.31 
Hum_16 0.72 .05 19.50** 0.51 0.07 0.31 
Hum_17 0.73 - - 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   
Design 0.91 1  
Human 0.90 0.81 1 

 
จากตารางท่ี 4.12 – 4.13 สามารถสร้างโมเดลด้านนโยบาย (Policy) ได้ดังภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านนโยบาย (Policy) 
 

 จากตารางท่ี 4.12-4.13  และภาพท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลด้านนโยบาย (Policy) พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 92.759 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 86 ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
(P-value) เท่ากับ 0.290 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .985 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.974 
และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.010 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านนโยบาย (Policy) พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรท้ัง 17 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.66 - 0.80 ซึ่งตัวแปรทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้
เป็นตัวแปรท่ีส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Anl_1 – Anl_5 เป็นตัวแปร
ท่ีส าคัญขององค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์งาน (Analysis) ตัวแปรท่ี Des6 – Des_11 เป็นตัวแปรท่ี
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการออกแบบงาน (Design) ตัวแปรท่ี Hum_12 – Hum_17 เป็นตัวแปรท่ี
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ของ
แต่ละองค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลด้านนโยบาย 
(Policy) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึง
สูงสุดต้ังแต่ 0.703 - 0.772 และตัวแปรแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ 
ได้น าค่าความคลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส าหรับโมเดลด้านนโยบาย 
(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. โมเดลด้านการด าเนินงาน Operations 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการด าเนินงาน (Operations) แสดง
ในตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร  3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบด้านการด าเนินงานแสดงในตารางท่ี 4.15 และการสร้างโมเดลด้านการด าเนินงาน แสดง
ในภาพท่ี 4.7 
 

ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการด าเนินงาน (Operations) 
 

องค ์
ประกอบย่อย 

ตัวแปร 

เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี ้

(e) 
λ SE t 

 
 

Recruitment  
 

Rec_18 0.71 .06 15.79** 0.51 0.16 0.33 
Rec_19 0.79 .07 17.64** 0.62 0.23 0.27 
Rec_20 0.74 .06 16.48** 0.54 0.20 0.27 
Rec_21 0.66 .05 18.24** 0.43 0.07 0.41 
Rec_22 0.67 - - 0.45 0.12 0.40 
Sel_23 0.68 .05 17.46** 0.46 0.09 0.33 

 
 
Selection  

Sel_24 0.74 .05 19.90** 0.55 0.08 0.26 
Sel_25 0.72 .05 19.54** 0.52 0.07 0.28 
Sel_26 0.73 .05 19.74** 0.53 0.04 0.29 
Sel_27 0.76 .05 20.48** 0.58 0.05 0.26 

 Sel_28 0.79 .05 21.68** 0.62 0.12 0.22 
 Sel_29 0.84 .05 23.08** 0.71 0.17 0.18 
 Sel_30 0.75 - - 0.56 0.10 0.30 
 Tra_31 0.68 .07 14.14** 0.46 0.10 0.30 
 Tra_32 0.67 .06 14.53** 0.44 0.03 0.29 
 Tra_33 0.66 .06 14.21** 0.44 0.06 0.30 
Training Tra_34 0.61 .06 12.87** 0.37 0.04 0.33 
 Tra_35 0.60 .08 13.31** 0.36 0.09 0.53 
 Tra_36 0.67 .07 15.14** 0.45 0.05 0.37 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบย่อย 

ตัวแปร 

เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี ้

(e) 
λ SE t 

 
 
 
Training  
 

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 
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 
   การด าเนินงาน (Operations) 
 

องค์ประกอบย่อย Recruitment Selection Training 

Recruitment 1   
Selection 0.71 1  
Training 0.82 0.65 1 

 
จากตารางท่ี 4.14 – 4.15 สามารถสร้างโมเดลด้านการด าเนินงาน (Operations) ได้ดังภาพท่ี 4.7 
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.65 

 
ภาพท่ี 4.7 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านการด าเนินงาน (Oper) 

 
 จากตารางท่ี 4.14-4.15  และภาพท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลด้านการด าเนินงาน (Operations) พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (x2) เท่ากับ 240.436 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 206 ค่า
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นัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.050 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .977 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ 0.957 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)เท่ากับ 
0.015 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านการด าเนินงาน (Operations) พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรท้ัง 27 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.60 - 0.84 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรท่ีส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Res_18 – Res_22 เป็นตัวแปรท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยการสรรหา (Recruitment) ตัวแปรท่ี Sel_23 – Sel_30 เป็นตัวแปรท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยการคัดเลือก (Selection) และตัวแปรท่ี Tra_32 – Tra_44 เป็นตัวแปรท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยการอบรมและพัฒนา (Training) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว 
ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละองค์ประกอบ 
ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลด้านการด าเนินงาน 
(Operations) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้ เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่า
ความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดต้ังแต่ 0.553 - 0.714 และตัวแปรแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่
ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในครั้งนี้ ได้น าค่าความคลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส าหรับโมเดลด้านการ
ด าเนินงาน (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
ท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 2 ตัวแปรในองค์ประกอบ
ด้านสวัสดิการ แสดงในตารางท่ี 4.17 และการสร้างโมเดลด้านด าเนินงาน แสดงในภาพท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) 
                                                                                                                                                        

 

** P < .01 
 
 
 
 
 

องค ์
ประกอบย่อย 

ตัวแปร 

เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ ์

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน 

องค์ประกอบ (FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี้ (e) 
λ SE t 

 
 

Compen- 
sation  

 

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 
Com_47 0.72 .06 16.85** 0.52 0.05 0.34 
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 

 
 
 
Labor  

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 
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 
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ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 2 ตัวแปรในองค์ประกอบด้าน 
       สวัสดิการ (Welfare) 
 

องค์ประกอบย่อย Recruitment Labor 
Compensation  1  

Labor 0.70 1 
  

จากตารางท่ี 4.15 – 4.16 สามารถสร้างโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) ได้ดังภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
ภาพท่ี 4.8 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านสวัสดิการ (Welfare) 
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 จากตารางท่ี 4.16-4.17 และภาพท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (x 2) เท่ากับ 40.525 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
(P-value) เท่ากับ 0.118 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .992 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.975 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)เท่ากับ 0.021 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านสวัสดิการ (Welfare) พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรท้ัง 13 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.69 - 0.82 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยท้ัง 2 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Com_45 – Com_50 เป็นตัวแปรท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยค่าตอบแทน (Compensation) และตัวแปรท่ี Lab_51 – Lab_57 เป็นตัวแปรท่ี
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยแรงงานสัมพันธ์ (Labor) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
แล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลด้านสวัสดิการ 
(Welfare) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึง
สูงสุดต้ังแต่ 0.643 และตัวแปรแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ ได้น าค่าความ
คลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส าหรับโมเดลด้านสวัสดิการ 
(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 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance) 
แสดงในตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบด้านด าเนินงานแสดงในตารางท่ี 4.19 และการสร้างโมเดลด้านด าเนินงาน แสดงในภาพ
ท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance) 
 

องค ์
ประกอบย่อย 

ตัวแปร 

เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี ้

(e) 
λ SE t 

 
 

 
 
Operation  

 

Ope_58 0.69 .05 17.28** 0.47 0.05 0.28 
Ope_59 0.72 .05 18.13** 0.51 0.05 0.27 
Ope_60 0.77 .05 19.24** 0.59 0.11 0.21 
Ope_61 0.67 .05 17.22** 0.45 0.01 0.30 
Ope_62 0.84 .06 20.93** 0.71 0.18 0.17 
Ope_63 0.75 .05 19.08** 0.56 0.06 0.24 

 
 
 

Ope_64 0.77 .05 19.63** 0.59 0.08 0.23 
Ope_65 0.60 .05 17.53** 0.36 -0.02 0.41 
Ope_66 0.67 .04 22.19** 0.45 0.01 0.32 
Ope_67 0.70 - - 0.49 0.03 0.33 

 Goo_68 0.79 .05 19.07** 0.48 0.07 0.32 
 

Good 
Goo_69 0.69 .06 20.18** 0.65 0.14 0.20 
Goo_70 0.65 .05 16.57** 0.43 0.10 0.32 

 Goo_71 0.70 - - 0.49 0.07 0.31 
 Sum_72 0.83 .05 19.83** 0.69 0.34 0.16 
Summary Sum_73 0.74 .05 20.20** 0.55 0.15 0.25 
 Sum_74 0.80 - - 0.64 0.26 0.21 
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ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบ 
   ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) 
 

องค์ประกอบย่อย Operation Summary  Good 

Operation 1   
Summary 0.90 1  

Good 0.98 0.90 1 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลด้านการปฏิบัติงาน 
(Performance)) มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้ เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่า
ความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดต้ังแต่ 0.738-0.872 และตัวแปรแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่
ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอื่นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในครั้งนี้ ได้น าค่าความคลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย จากตารางท่ี 4.18 – 4.19 สามารถ
สร้างโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ดังภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบย่อยด้านการปฏิบัติงาน     
              (Performance) 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลด้านการปฏิบัติงาน (Performance) พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรท้ัง 17 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.60 - 0.83 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรท่ีส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวแปร Ope_58 – Ope_67 เป็นตัวแปรท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยกระบวนการด าเนินงาน (Operation) ตัวแปร Goo_68 – Goo_71 เป็นตัวแปรท่ี
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยธรรมมาภิบาล (Good) และตัวแปรท่ี Sum_72 – Sum_74 เป็นตัวแปร
ท่ีส าคัญขององค์ประกอบย่อยการสรุปผลและประเมินผล (Summary) นอกจากจะพิจารณาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกต
ได้ของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส าหรับโมเดลด้านการ
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)  
      

 จากตารางท่ี 4.13 – 4.19 และภาพท่ี 4.4 – 4.9 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของโมเดลท้ัง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก นอกจากนี้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัว
แปรท้ังหมดนี้เป็นตัวแปรท่ีส าคัญขององค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 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)  
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 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากตัวแปรใหม่ 11 ตัวแปร ซึ่งได้จากสเกล
องค์ประกอบท่ีสร้างขึ้น และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านนโยบาย (Policy) ด้านการ
ด าเนินงาน (Operations) ด้านสวัสดิการ (Welfare) และด้านการปฏิบัติงาน (Performance) มา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั้งเดียว ซึ่งได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 4.10 
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ภาพท่ี 4.10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
               ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรใหม่ท้ัง 11 ตัวแปร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ Bartlett 
(Bartlett’s test of Sphericity) และ ค่า ดัชนี ไ ก เซอร์ -ไม เยอร์ -ออลคิล  (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy : MSA) เพื่อพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.20 

ANL_1-5 

Des_6-11 

 Hum_12-17 

Policy 

Operatio

ns 

 Rec_18-22 

 Sel_23-30 

 Tra_31-44 

HUMAN 

 Com_45-51 

 Lab_52-57 

 Ope_58-67 

 Goo_68-71 

 Sum_72-74 

Welfar

e 

Performanc

e 
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ตารางที่  4.20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

ตัวแปร ANL DES HUM REC  SEL  TRA  COM  LAB OPE SUM GOO 

ANL 1           
DES .772** 1          

HUM .703** .769** 1         
REC .473** .592** .555** 1        
SEL .644** .656** .733** .628** 1       
TRA .603** .612** .629** .553** .714** 1      
COM .532** .585** .630** .612** .658** .737** 1     
LAB .627** .625** .662** .484** .657** .707** .643** 1    
OPE .655** .684** .715** .514** .721** .773** .762** .791** 1   

SUM .578** .613** .645** .503** .621** .688** .710** .676** .837** 1  

GOO .627** .622** .675** .480** .695** .744** .696** .784** .872** .738** 1 
 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01 
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 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า องค์ประกอบ
ย่อยท้ัง 11 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) 
โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คือ กระบวนการด าเนินงาน (OPE) และธรรมมาภิบาล (GOO) 
คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .872 ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ การ
วิเคราะห์งาน (ANL) และการสรรหา (REC) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .473 เมื่อพิจารณา
ค่าสถิติอื่น ๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ จึงได้น าไปวิเคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบทุกตัว และจากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 7612.359 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-
Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากับ .941 โดยมีค่ามากกว่า .80 
แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อเสนอของคิมและมัชเลอร์ ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ และถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าข้อมูลไม่เหมาะสม ท่ีจะวิเคราะห์
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) ของโมเดลตัวบ่งช้ี 
 

โมเดล 
Baertlett test 

of 
Sphericity 

P-
value 

Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of 

Sampling 
Adequacy (MSA) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

7612.359 .000 .941 
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ตารางที่ 4.22  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองเพื่อพัฒนาตัวแปรการบริหาร    
                  ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

 
เมทริกซ์น ้าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ ์

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ 
ประกอบ

(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ 

(e) 
λ SE t 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบหลักด้านนโยบาย Policy      
ANL 0.79 0.04 21.41** 0.63 0.16 0.13 
DES 0.86 0.04 25.06** 0.73 0.20 0.09 
HUM 0.90 0.06 21.41** 0.81  0.44 0.08 
องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน Operations 
REC 0.74 0.05 19.41** 0.54 0.22 0.19 
SEL 0.85 0.05 21.94** 0.72 0.14 0.12 
TRA 0.85 0.05 19.41** 0.72 0.19 0.08 
องค์ประกอบหลักด้านสวัสดิการ Welfare 
COM 0.79 0.04 25.07** 0.62 -0.08 0.16 
LAB 0.82 0.04 25.07** 0.67 0.02 0.12 
องค์ประกอบหลักด้านการปฏิบัติงาน Performance 
OPE 1.00 0.03 25.07** 1.00 0.65 0.02 
SUM  0.87 0.02 37.16** 0.73 0.06 0.06 
GOO 0.85 0.04 24.23** 0.76      0.13 0.11 
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 
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ภาพท่ี 4.11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร  
                โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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 จากตารางท่ี 4.22 และภาพท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
โมเดลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
4.055 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 4 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.399 นั่นหมายถึง ค่า
ไค-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.999 มีค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.983 และค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.004 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.22 และภาพท่ี 4.11 พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรท้ัง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก  มีค่าต้ังแต่ 0.86 – 1.01 และมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ มี
สวัสดิการ (Welfare) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 มีการปฏิบัติงาน (Performance) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มีการด าเนินงาน (Operations) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.97 และด้านนโยบาย (Policy) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 
 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ัง 4 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  แทนค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งท้ังสองค่านี้ให้ความหมายในท านองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 
2545) ดังสมการ 

HUMAN =0.86(Policy) + 0.96(Operations) + 1.01(Welfare) + 0.98(Performance) 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวแปรท่ีแสดงว่ามีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อแสดง
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 
2011) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวแปร (Tacq,1997 อ้างถึง
ใน วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.23 
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ตารางที่ 4.23 น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ      
                  รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
                  แผนกสามัญศึกษา 
 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

องค ์
ประกอบหลัก λ 

องค ์
ประกอบย่อย λ ตัวแปร λ 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 

ด้านนโยบาย (Policy) 0.86 

การวิเคราะห์งาน 
(ANL) 

 
 

0.80 

Anl_1 0.74 
Anl_2 0.78 
Anl_3 0.73 
Anl_4 0.72 
Anl_5 0.72 

 
 
 

การออกแบบงาน 
(DES) 

 
 
 

0.86 

Des_6 0.77 
Des_7 0.75 

 Des_8 0.73 
 Des_9 0.74 
 Des_10 0.72 
 Des_11 0.66 
 

การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ (HUM) 

 
 

0.90 

Hum_12 0.75 
 Hum_13 0.80 
 Hum_14 0.69 
 Hum_15 0.71 
 Hum_16 0.72 
 Hum_17 0.73 
 

 
ด้านการด าเนินงาน 

Operations 

 

 
 

0.96 การสรรหา (REC) 0.74 

Rec_18 0.71 
 Rec_19 0.79 
 Rec_20 0.74 
 Rec_21 0.66 
 Rec_22 0.67 
     Sel_23 0.74 
     Sel_24 0.78 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

องค ์
ประกอบหลัก λ 

องค ์
ประกอบย่อย λ ตัวแปร λ 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 

 
 
 

 
 

 
การคัดเลือก (SEL) 

 
0.84 

Sel_25 0.73 
Sel_26 0.72 
Sel_27 0.72 
Sel_28 0.77 
Sel_29 0.75 

  Sel_30 0.73 
 Tra_31 0.68 

    Tra_32 0.67 
    Tra_33 0.66 
    Tra_34 0.61 
    Tra_35 0.60 
    

 
 

การอบรมและพัฒนา 
(TRA) 

 
 
 

0.85 

Tra_36 0.67 
   Tra_37 0.65 
   Tra_38 0.68 
   Tra_39 0.66 
   Tra_40 0.71 
   Tra_41 0.62 
 

 
 
 

สวัสดิการ (Welfare) 

 

Tra_42 0.63 
 Tra_43 0.66 
 Tra_44 0.61 
 Com_45 0.72 
 Com_46 0.74 
 1.01   Com_47 0.72 
   Com_48 0.76 
 ค่าตอบแทน (COM) 0.79 Com_49 0.75 
     Com_50 0.75 
     Com_51 0.72 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

องค ์
ประกอบหลัก λ 

องค ์
ประกอบย่อย λ ตัวแปร λ 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แรงงานสัมพันธ์  (Lab) 

 
 

0.82 

Lab_52 0.70 
Lab_53 0.69 
Lab_54 0.78 
Lab_55 0.81 
Lab_56 0.80 

 
 
 

 
กระบวนการ

ด าเนินงาน  (OPE) 

 Lab_57 0.82 
 Ope_58 0.69 

    Ope_59 0.72 
    Ope_60 0.77 
   0.97 Ope_61 0.67 
    Ope_62 0.84 
 การปฏิบัติงาน 

(Performance) 
0.98 

  

Ope_63 0.75 
 Ope_64 0.77 
 Ope_65 0.60 

  Ope_66 0.67 
   Ope_67 0.70 
   Goo_68 0.79 
 

  

ธรรมมาภิบาล (GOO) 
 
 

การสรุปผลและ
ประเมินผล (SUM) 

0.92 
 
 
0.85 

Goo_69 0.69 
 Goo_70 0.65 
 Goo_71 0.70 
 Sum_72 0.83 
 Sum_73 0.74 
   Sum_74 0.80 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรท้ัง 4 
องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.86 – 1.01 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า 
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย  คือ มีสวัสดิการ (Welfare) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.01 มีการปฏิบัติงาน (Performance) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มี
การด าเนินงาน (Operations) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 และด้านนโยบาย (Policy) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบย่อย
ท้ัง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่า โดยแยกแต่ละ
องค์ประกอบย่อย สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 1) องค์ประกอบย่อยด้านนโยบาย (Policy) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 
0.80 – 0.90 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ไปหาน้อย คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HUM) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 การ
ออกแบบงาน (DES) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 และการวิเคราะห์งาน (ANL) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.80   
 2) องค์ประกอบย่อยการด าเนินงาน (Operations) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มี
ค่าต้ังแต่ 0.74 –0.85 และมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ การคัดเลือก (SEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 การอบรม
และพัฒนา (TRA) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 และการสรรหา (REC) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.74 
 3) องค์ประกอบย่อยสวัสดิการ (Welfare) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 
0.79 – 0.82 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ไปหาน้อย คือ แรงงานสัมพันธ์  (Lab) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82  และค่าตอบแทน (COM) 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 
 4) องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติงาน (Performance) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มี
ค่าต้ังแต่ 0.85 – 0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ กระบวนการด าเนินงาน  (OPE) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 
0.97 การสรุปผลและประเมินผล (SUM) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 และธรรมมาภิบาล
(GOO) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ คือ 0.85   
 สรุปได้ว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ัง 74 ตัวแปร มีค่าเป็นบวก มีค่า
ต้ังแต่ 0.74 – 1.00 และตัวแปรทุกตัวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครู ของแต่ละองค์ประกอบ 
รายละเอียด ดังตารางท่ี 4.24 
 
ตารางที่ 4.24 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า 
1. การวิเคราะห์งาน ผู้บริหารควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา เช่น  

งานบริหาร 4 ฝ่าย รวมท้ังงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการควบคุมทุกด้านและต่อเนื่องโดยเฉพาะ  
งบประมาณ การวางแผนนโยบาย มาตรฐานท่ีก าหนดกฎหมายท่ี  
เป็นแนวทางปฏิบัติควรจะได้รับอย่างชัดเจนและรวดเร็ว  

2. การออกแบบงาน ผู้บริหารควรมีการวางผังองค์กรให้เป็นระเบียบแบบแผน ใช้คนให้  
ถูกกับงาน ควรพิจารณาแบบงานให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ  
ชุมชนให้มากที่สุด ควรใช้หลักอริยสัจ  4 เพื่อรู ้เหตุ รู ้ผลตามความ 
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีบางประเด็นว่าควรจะมีการก าหนดภาระ  
งานในการออกแบบประเมินผลไว้ด้วย  

3. การวางแผน 
   ทรัพยากรมนุษย์ 

ควรใช้หลักพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 เพื่อท่ีจะจูงใจและให้ก าลังใจ 
ต่อผู้ปฏิบัติงาน  

4. การสรรหา ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และควรมีกรอบ 
โครงสร้างชัดเจน ซึ่งบางประเด็นควรมีการหลีกเล่ียง เช่น การสรรหา 
บุคลากร โดยพิจารณาจากบุคลากรในองค์กร จะท าให้องค์กรขาดความ 
หลากหลายไม่เจริญงอกงามทางวิชาการ บางกรณีอาจจะท าได้หาก
บุคลากรนั้นมีความสามารถสูงจริง  

5. การคัดเลือก ควรมีการเลือกบุคคลท่ีมีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์และท างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ ใหค้ านึงถึงคนในพื้นท่ีก่อนเพราะต้องค านึงถึงความเป็นอยู่ 
ประจ าวัน  
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า 
6. การอบรมและ 
   พัฒนา 

ผู้บริหารควรจัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ   
และจากทุกภาคส่วน ควรจัดให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
ศึกษา มีส่วนร่วมในการอบรมการบริหารจัดการจากภาคส่วนภายนอก 

7. ค่าตอบแทน ผู้บริหารควรมีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นจริง ส่วนมากมี 
ค่าตอบแทนน้อยมาก ซึ่งบางแห่งเงินเดือนครูต้องมีการเฉล่ียเพื่อ 
ช่วยเหลือให้กับครูท่ีมีไม่ครบหน่วยสาระการเรียนรู้  

8. แรงงานสัมพันธ์ 
    

ผู้บริหารต้องสร้างทัศนคติในเชิงบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 
ในองค์กร ควรจัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรเมื่อคราว 
เจ็บป่วย และจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างครูกับฆราวาสตามเทศกาล 
พิเศษ  

9. การด าเนินงาน ผู้บริหารควรมีการประเมินผลงานของบุคลากรในทุก ๆ ปี เพื่อให้มี 
ความรู้ความสามารถแต่ละบุคคลเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง 
การท างาน 

10. ธรรมาภิบาล ผู้บริหารควรมีจิตส านึกท่ีดีในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนอง 
ความต้องการ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า โดยมีการบริหารอย่าง 
โปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต  

11. สรุปและประเมินผล ผู้บริหารควรมีการสรุปและประเมินผล เพื่อเป็นตัวชี้วัดท่ีจะท าให้ทราบ 
ว่างานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และรายงานผลว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง 
อย่างไร เพื่อการพัฒนาขององค์กร  

 
 จากข้อเสนอแนะในส่วนท่ี 4 สรุปได้ว่า ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุป น ามาปรับส านวนของตัวแปรว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมกับ
บริบทของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ตอนท่ี 3 : ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินและรับรอง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 
3 คือ ผู้วิจัยได้น าร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 รูป/คน ประเมินและรับรองใน
ประเด็นพิจารณาในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ดัง
ตารางท่ี 4.25-4.28 
 
ตารางที่ 4.25 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีความคิดเห็นต่อ   
      ประเด็นพิจารณา ในด้านความถูกต้อง (Accuracy) 
 

ประเด็นในการพิจารณา 
 

 S.D. แปลผล 
1. เป็นรูปแบบท่ีมีสาระ / ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 4.47 0.63 มาก 
2. เป็นรูปแบบท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 4.49 0.70 มาก 
3. เป็นรูปแบบท่ีมีขั้นตอนการใช้ชัดเจน 4.50 0.78 มากท่ีสุด 
4. เป็นรูปแบบมีท่ีมาจากแหล่งข้อมูลในการได้มาซึ่งข้อมูลอย่าง 

    ชัดเจน 
4.45 0.69 มาก 

5. เป็นรูปแบบท่ีมีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและ 

   แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
4.54 0.79 มากท่ีสุด 

6. เป็นรูปแบบท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและ 

   เชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์และชัดเจน 
4.48 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.49 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความถูกต้อง พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.71) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมี
การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็น
รูปแบบท่ีมีขั้นตอนการใช้ชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเป็นรูปแบบท่ีมีสาระ / ประเด็นครอบคลุม
ครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
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 ตารางที่ 4.26 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีความคิดเห็นต่อ   
      ประเด็นพิจารณา ในด้านความเหมาะสม (Propriety) 
 

ประเด็นในการพิจารณา 
 

 S.D. แปลผล 
7. เป็นรูปแบบท่ีค านึงถึงกฎหมาย 4.51 0.72 มากท่ีสุด 
8. เป็นรูปแบบท่ีค านึงถึงการรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง 4.43 0.70 มาก 
9. เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามเป็นธรรมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
   หรือทุกกลุ่ม 

4.41 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.70 มาก 
 

 
 จากตารางท่ี 4.26 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความเหมาะสม พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 0.70) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ท่ีค านึงถึงกฎหมาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นรูปแบบท่ีค านึงถึงการรักษาสิทธิของ
ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบท่ีใหค้วามเป็นธรรมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุก
กลุ่ม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.27 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีความคิดเห็นต่อ   
      ประเด็นพิจารณา ในด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) 
 

ประเด็นในการพิจารณา 
 

 S.D. แปลผล 
10. เป็นรูปแบบท่ีสามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง 4.35 0.63 มาก 
11. เป็นรูปแบบท่ีมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได้ 4.29 0.70 มาก 
12. เป็นรูปแบบท่ีปลอดจากภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 4.30 0.69 มาก 
13. เป็นรูปแบบท่ีมีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
     ท่ีเอื้อให้ปฏิบัติ 

4.33 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.67 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.27 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความเป็นไปได้ พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.67) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี
สามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เป็นรูปแบบท่ีมีกฏ ระเบียบ 
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ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเอื้อให้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบท่ีมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

 
ตารางที่ 4.28 ผลประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีความคิดเห็นต่อ   
      ประเด็นพิจารณาในด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) 
 

ประเด็นในการพิจารณา 
 

 S.D. แปลผล 
14. เป็นรูปแบบท่ีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 4.29 0.68 มาก 
15. เป็นรูปแบบท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหาร 
     จัดการ 

4.35 0.70 มาก 

16. เป็นรูปแบบท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ 4.51 0.61 มากท่ีสุด 
17. เป็นรูปแบบท่ีจะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานท่ี 
     เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 

4.41 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.65 มาก 
รวมเฉลี่ยในทุกด้าน 4.41 0.68 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.28 ผลการประเมินและรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
ด้านความเป็นประโยชน์ พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.43, S.D. = 0.65) ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นรูปแบบ
ท่ีจะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก และเป็นรูปแบบท่ีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

  สรุปจากผลประเมินและรับรองรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 17 รูป/คน ในประเด็นพิจารณาท้ัง 4 ด้าน พบว่า มีคะแนนค่าเฉล่ียรวมในทุกด้านเท่ากับ 4.41
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนจากด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุดไปหาน้อยสุด ดังนี้ ด้านความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ตามล าดับ เป็นอันถือได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีได้รับการ
ประเมินและรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

  ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 จากข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปได้ ดังนี้ 
 องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านนโยบาย ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ว่า ก่อนท่ีจะมีการปฏิบัติงานนั้นผู้บริหารจะต้องมีการวางนโยบายในการปฏิบัติก่อนจึง
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มาวิเคราะห์ในการออกแบบงาน และมีการวางแผนให้งานบริหารบุคคลมีจ านวนท่ีอยู่ในกรอบ
อัตราก าลังไม่มากและไม่น้อยเกินไป และเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานด้วย นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญ
ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ว่า ในการวิเคราะห์งาน ควรมีการก าหนดภาระงานในการออกแบบ
ประเมินผลไว้ด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบงานด้วย 
 องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านการด าเนินงาน ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ว่า ในการด าเนินงานนั้นการท่ีจะให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ จะต้องมีการคัดเลือก
สรรหาคนมาท างานให้ตรงกับสายงาน (Put the right man on the right job) องค์กรนั้นจะประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งจะต้องมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ มีความช านาญใน
งานต่อไป 
 องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านสวัสดิการ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ว่า การท่ีจะท าให้คนสามารถอยู่ท างานด้วยใจจะต้องให้ผลค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่า มี
สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นขวัญก าลังใจ เพื่อให้พนักงานเกิดความพอเพียงและเกิดความรักในองค์กร ถ้า
เมื่อใดพนักงานพึงพอใจต่อองค์กรแล้ว การขับเคล่ือนงานในองค์กรย่อมประสบความส าเร็จ 
 องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการปฏิบัติงาน ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ว่า ในการปฏิบัติงานจะต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานต้ังแต่เริ่มแรกไว้ว่าจะก าหนด
ทิศทางไปทางใด แล้วด าเนินงานตามวางท่ีวางไว้ และถ้าผู้บริหารงานมีการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส 
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วจะท าให้เกิดประสิทธิผลของการวางแผนในการด าเนิงานตาม
วัตถุประสงค์ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 จากข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการบริหารงานผู้บริหารจะต้องมีวางนโยบายซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคล่ือนทิศทางในการบริหารในทุกด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมี
การก าหนดให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานในการปฏิบัติงาน ส่วนในการ
ด าเนินงานนั้นเป็นขั้นตอนบทบาทในการลงมือปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และมีการอบรม
พัฒนาบุคลากรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่วนในด้านสวัสดิการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะต้องให้มีค่าตอบแทนท่ี
คุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนในองค์กรประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด และด้าน
การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการด าเนินงานต้ังแต่เริ่มแรกว่าจะไปทิศทางใด ถ้าผู้บริหารมีการวางแผน
ด าเนินงานท่ีดีและมีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีการสรุปและประเมินผล จะเป็นตัวช้ีวัด
ว่างานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ดังภาพท่ี 4.12  
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ภาพที่ 4.12 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

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

 

2. ด้านการด าเนินงาน 
ประกอบไปด้วย 
1) การอบรมและพัฒนา 
2) การคัดเลือก 
3) การสรรหา 

 

3. ด้านสวัสดิการ 
ประกอบไปด้วย 
1) แรงงานสัมพันธ ์
2) ค่าตอบแทน 

 

  4. ด้านการปฏิบัติงาน
ประกอบไปด้วย 

 1) กระบวนการด าเนินงาน   
 2) ธรรมาภิบาล 
3) สรุปและประเมินผล 

 

รูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน

พระปริยัตธรรม  
แผนกสามญัศึกษา 
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บทที่ 5          
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ 3) เพื่อประเมินและรับรอง
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methods Research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้  ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) จ านวน 409 โรง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
ท้ังส้ิน 199 โรง และผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
และครูผู้สอน รวมท้ังหมด 796 คน ใน 14 กลุ่มโรงเรียนท่ัวประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มแบบช้ัน (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสัดส่วนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ
ท าการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อย ๆ นั้นด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิ จัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview) แบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายในการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ค่าสถิติ
ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-
square statistics) มีค่าต่ าหรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีความน่าจะเป็นหรือค่า P-value สูงกว่า 
0.05 ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่า GFI (Goodness-of-fit index) มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 ดัชนีวัด
ความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (Adjusted goodness-of-fit index : AGFI) มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 และค่า



221 
 

รากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean 
square error of approximation : RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 และการประเมินและรับรองรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 รูป/คน และ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบหลัก และมี
องค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบย่อย มีตัวแปรท้ังหมด 74 ตัวแปร รายละเอียดดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านนโยบาย ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ
มีตัวแปรจ านวน 17 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2) ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการท างานและ
คุณลักษณะประจ าตัวบุคลากรท่ีเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และบุคลิกภาพ 3) ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ 4) ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมายหน้าท่ีอย่างเหมาะสม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ผู้บริหารมีการก าหนดกิจกรรมด้านทรัพยากร
มนุษย์โดยค านึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียน 6) ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึงความ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 7) ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึง
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 8) ผู้บริหารจัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงาน
อย่างสม่ าเสมอ 9) ผู้บริหารมีการน าผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระงานมาปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม 10) ผู้บริหารมกีระบวนการพิจารณาในการก าหนดขอบเขตของงาน วิธีการท างาน อ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 11) ผู้บริหารมี
กระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน 12) ผู้บริหารมีการ
เตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการด าเนินการในอนาคต 
13) ผู้บริหารมีการด าเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 
14) ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดยค านึงถึงแผนการปฏิบัติการระยะส้ัน
และระยะยาวของโรงเรียน 15) ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดยค านึงถึง
การปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบทของโรงเรียน 16) ผู้บริหารมกีารด าเนินการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และ 17) ผู้บริหารใช้อ านาจตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านด าเนินการ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ
มีตัวแปรจ านวน 28 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะน าจากบุคลากร
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ภายใน 2) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลจากสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี  
3) ผู้บริหารมีการพิจารณาให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรปัจจุบันท่ีมีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีว่างลง  4) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลท่ีเคย
ร่วมงานมาก่อน 5) ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลท่ีเคยสมัครงานกับทาง
โรงเรียน 6) ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกล่ันกรองผู้สมัครอย่าง
เป็นขั้นตอน 7) ผู้บริหารมีการตรวจสอบพิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดี
ท่ีสุด 8) ผู้บริหารมีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้ สอดคล้องกับต าแหน่งงานและ
ความต้องการของโรงเรียน 9) ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนมีความชัดเจน
และโปร่งใส 10) ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรพิจารณาจากทักษะท่ี
เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น ๆ 11) ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมีการก าหนด
คุณสมบัติและความสามารถประจ าต าแหน่งอย่างชัดเจน 12) ผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการคัดเลือก
บุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งนั้น ๆ 13) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 14) ผู้บริหารจัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะท่ีเหมาะสมกับการ
ท างาน 15) ผู้บริหารจัดใหม้ีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 16) ผู้บริหารจัดให้มี
การเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง  17) ผู้บริหารจัดให้มีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 18) ผู้บริหารจัดให้มีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 

19) ผู้บริหารจัดให้มีการจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 20) ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ี
มีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 21) ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง และ Best Practices จากโรงเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันและ
โรงเรียนอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันโดยส้ินเชิง 22) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 23) ผู้บริหารมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคัญ
ท่ีท าให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพูนขึ้น  24) ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 25) ผู้บริหาร 26) ผู้บริหารมีกระบวนการ
วิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 27) ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดในความถูกต้อง ดีงาม  และ28) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านสวัสดิการ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ และ
มีตัวแปรจ านวน 13 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกัน  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 2) ผู้บริหาร
จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการ
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ท างาน 3) ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ เช่น การประกัน
สุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม 4) ผู้บริหารจัดบริเวณ
โรงเรียนให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 5) ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจ
สุขภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 6) ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

7) ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มีความปลอดภัย 8) ผู้บริหารมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศองค์การท่ีดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับบุคลากรภายในโรงเรียน 
9) ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 10) ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสดงน้ าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ เช่น การร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระ
ต่าง ๆ 11) ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 12) ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ และ 13) ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม 
 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ
มีตัวแปรจ านวน 17 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารการวางแผนและก าหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากรโดย
ให้เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 2) ผู้บริหารการสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเปา้หมายของโรงเรียน
3) ผู้บริหารมีการด าเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้ โดย
ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน 4) ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารเพื่อท่ีจะ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังทีม บุคคล และองค์การ 5) ผู้บริหารมีการส่ือสารกับบุคลากรทุกระดับ
และมีประสิทธิภาพ 6) ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนท างาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อ
เช่ือใจกันและกัน 7) ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึงและ
ข้อมูลมีความถูกต้อง 8) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจแก้ปัญหาส าคัญ
ร่วมกันจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 9) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 10) เมื่อมีข่าวสารท่ีส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน 
ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อท่ีจะวางแนวทาง
ด าเนินการอย่างเหมาะสม 11) ผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความเป็น
ธรรม โปร่งใสในการด าเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 12) ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน และเปิดให้โอกาสให้พนักงานมีการร้องทุกข์และปรับปรุงตนเอง 13) ผู้บริหาร
ยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงามและมีการรณรงค์ให้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน 14) ผู้บริหารจัดประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหาของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง 15) ผู้บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
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โรงเรียน 16) ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และ 17) ผู้บริหาร
มีการสรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ค้นพบสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจาก
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในด้านการบริหารการศึกษา แล้วท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดและพิจารณาตัวแปรท่ีมีความเหมาะสมของตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบ ผลจากการศึกษาดังกล่าวได้ร่างองค์ประกอบ 11 องค์ประกอบ 89 ตัวแปร  
 2. สร้างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก มีองค์ประกอบย่อย และตัวแปร ดังนี้ 1) ด้าน
นโยบาย ประกอบไปด้วย 1.1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1.2) การออกแบบงาน 1.3) การวิเคราะห์
งาน และมีตัวแปรท้ังหมด 17 ตัวแปร 2) ด้านด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 2.1) การอบรมและพัฒนา 
2.2) การคัดเลือก 2.3) การสรรหา และมีตัวแปรท้ังหมด 26 ตัวแปร 3) ด้านสวัสดิการ 3.1) แรงงาน
สัมพันธ์ 3.2) ค่าตอบแทน และมีตัวแปรท้ังหมด 13 ตัวแปร และ 4) ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบไป
ด้วย 4.1) กระบวนการด าเนินงาน 4.2) ธรรมาภิบาล 4.3) การสรุปและประเมิน และมีตัวแปรท้ังหมด 
17 ตัวแปร และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบโมเดล คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square statistics : 2) มีค่าเท่ากับ 4.055 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 4 มีค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.399 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.05 
แสดงว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 3. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากการพิจารณาตรวจสอบในประเด็น ความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน โดย
พิจารณาในแต่ละด้านดังนี้ 
  3.1 ด้านความถูกต้อง พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.71) 
ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เป็นรูปแบบท่ีมีขั้นตอนการใช้ชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเป็นรูปแบบท่ีมีสาระ / 
ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
  3.2 ด้านความเหมาะสม พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 
0.70) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีค านึงถึงกฎหมาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นรูปแบบท่ีค านึงถึงการ
รักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบท่ีให้ความเป็นธรรมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
  3.3 ด้านความเป็นไปได้ พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 
0.67) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เป็นรูปแบบท่ี
มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเอื้อให้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบท่ีมีทรัพยากร
เพียงพอท่ีจะปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
  3.4 ด้านความเป็นประโยชน์ พบว่า มีผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.43, S.D. 
= 0.65) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ เป็นรูปแบบท่ีจะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และชุมชน อยู่ในระดับมาก และเป็นรูปแบบท่ีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ มีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด 

 สรุป ผลจากการประเมินและรับรองรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 17 รูป/คน ในประเด็นพิจารณาท้ัง 4 ด้าน พบว่า มีคะแนนค่าเฉล่ียรวมในทุกด้านเท่ากับ 4.41
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนจากด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุดไปหาน้อยสุด ดังนี้ ด้านความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ตามล าดับ และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 3.51 
เป็นอันถือได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีได้รับการประเมินและรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 ผลจาการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญท่ีค้นพบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี 4 ด้าน และสามารถน ามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
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 5.2.1 องค์ประกอบหลักท่ี 1 องค์ประกอบด้านนโยบาย หมายถึง มีการวางแผนวิเคราะห์
งานในการออกแบบงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พบว่า องค์ประกอบหลักในด้านนโยบายมีค่า
น้ าหนักมากท่ีสุด คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการด าเนินการ
และประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน  และจัดให้มีกระบวนการ
วิเคราะห์รูปแบบการท างานและคุณลักษณะประจ าตัวบุคลากรท่ีเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน 
ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความต่ืนตัว มีความรู้และ
ประสบการณ์ และมีความรู้เนื้องานขององค์การ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ให้ผลออกมาได้
อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการสรรหา คัดเลือก และอื่น ๆ ได้  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 169) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์วางแผนงานเป็น
ขั้นตอนในการรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงาน เป็นส่ิงส าคัญส าหรับองค์การในการท าความเข้าใจ
และตรงกับความต้องการของงานและคนเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
การแข่งขันในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ กัญญามน อินหว่าง และขวัญหทัย ยิ้มละมั้ย (2556, หน้า 
14-19) ได้กล่าวว่า การวางแผนบุคลากรเป็นงานท่ีมีความส าคัญมากต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก การวางแผนบุคลากรนั้นจะมีลักษณะพื้นฐานเช่นเดียวกับการวางแผนงานอื่น 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิตท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ กรรณิการ์ สุวรรณศรี (2557, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่งจะ
ส่งผลถึงการก าหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม เพื่อให้
องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคคลากรท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพอ
อยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) ท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ลาปิ
นา มัวราเนีย และสตาร์ริเนก้า (Lapinaa, Mauranea & Starineca, 2014) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ด้านการจัดการความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม” ผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนก าลังคน 2) การรับสมัคร 3) การคัดเลือก 4) การ
ฝึกอบรม 5) การพัฒนา 6) การจัดการประสิทธิภาพ 7) ค่าตอบแทน และ 8) แรงงานสัมพันธ์  
สอดคล้องกับการวิจัยของ พรภวิษย์ นันทชัชวาลกุล (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกด้านมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังด้านการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา ความผูกพันของครู
ต่อของโรงเรียน แรงจูงใจในการท างานของครู การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 2) ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ประกอบด้วย คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
และบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากร
มนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การวิเคราะห์งาน การออกแบบงาน และการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารในความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จะต้องมีการด าเนินการและประเมินผลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพื่อการใช้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 5.2.2 องค์ประกอบหลักท่ี 2 องค์ประกอบ ด้านด าเนินงาน หมายถึง ผู้บริหารมีการอบรม
และพัฒนาในการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างาน  ในด้านด าเนินงานนี้พบว่า 
องค์ประกอบท่ีมีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม
กับต าแหน่งนั้น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การคัดเลือกเป็นหัวใจท่ีส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
การตัดสินใจของผู้บริหารในการคัดเลือก เพราะต้องใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี ท่ีพยายามท่ีจะวัดเอา
ลักษณะต่าง ๆ ของตัวบุคคลท่ีเป็นข้อมูลส าคัญของผู้สมัครงานออกมาประกอบการตัดสินใจในการ
คัดเลือก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบอร์นาร์ดินและรัสเซลล์ (Bernardin and Russell, 2013, p. 
251) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้จะครอบคลุมถึงเรื่องการตัดสินใจในการบรรจุบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งว่างขององค์การ 
การโยกย้าย การเล่ือนต าแหน่ง รวมท้ังการสงวนต าแหน่งงานไว้เพื่อสนองต่อนโยบายการลดขนาด
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 230) ได้กล่าวว่า การ
คัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีองค์การตัดสินใจว่าใครจะได้รับอนุญาตหรือจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสู่องค์การ ส าหรับกระบวนการคัดเลือกโดยมาตรฐานท่ัวไปมี 5 แบบ ดังนี้ 1) ความน่าเช่ือถือ 2) 
ความถูกต้อง 3) ความ สามารถ 4) ความเป็นประโยชน์ และ 5) การปฏิบัติตามกฎหมาย  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ มิล าเอียง (2559, หน้า 141) ได้กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลเป็น
กระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากร โดยวิธีการสอบแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนท่ีมีคุณสมบัติ
ตามต้องการได้ใช้ความสามารถของตนเข้าสอบแข่งขันกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ หลังจากนั้นท า
การพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตรวจสอบ ตัดสินใจ รับบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัลลุยและ
ซานี่ (Allui & Sahni, 2016) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ใน
สถาบันอุดมศึกษา : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศซาอุดีอาระเบีย” พบว่า ระบบสรรหาและ
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คัดเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรใช้การคัดเลือกบุคลากรด้วยการทดสอบ การสัมภาษณ์และ
การสาธิตโดยจัดการคัดเลือกให้อยู่ในรูปแบบเป็นทางการ และร้อยละ 70% ต้องการรับสมัคร
พนักงานจากกลุ่มท่ีมีอยู่แล้วและพนักงานท่ีต้องการสมัครในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล (2559) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” พบว่า กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ค านึงถึงปัจจัยท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้จ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบริบทและนโยบายขององค์กรมากท่ีสุด 
กระบวนการสรรหาเปิดโอกาสให้ท้ังบุคลากรภายในและบุคคลท่ัวไปจากภายนอกหน่วยงานเข้าสู่
กระบวนการสรรหา แบ่งวิธีการสรรหาตามความต้องการขององค์กรแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนด จากเหตุผลข้างต้น องค์ประกอบด้านด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การสรรหา การ
คัดเลือก และการอบรมและพัฒนา จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีการ
ด าเนินการในการคัดเลือก รวบรวม และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยผ่านการกล่ันกรองผู้สมัคร
อย่างเป็นขั้นตอน มีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดี
ท่ีสุด โดยมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาด าเนินการพิจารณาตัดสินใจเลือกบุคคลให้มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ และมีความสามารถเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากรก็
เพื่อท่ีจะกล่ันกรองบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน ให้เข้ามาท า งานกับ
องค์การได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 5.2.3 องค์ประกอบหลักท่ี 3 องค์ประกอบด้านสวัสดิการ หมายถึง ผู้บริหารจัดให้มี
กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลค่าตอบแทนและมีแรงงานสัมพนธ์ ในด้านสวัสดิการนี้ พบว่า 
องค์ประกอบท่ีมีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัล
และผลประโยชน์ค่าตอบแทนและจัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และจูงใจ
ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดสส์เลอร์ (Dessler, 2013, pp. 
379) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีเป็นมูลค่าเป็นตัวเงิน รวมท้ังรางวัลท่ีมิใช่ตัวเงิน ท่ีนายจ้างจ่าย
ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อตอบแทนการท างาน เป็นการแลกเปล่ียนกับความรู้ ความช านาญ ความ
รับผิดชอบ การใช้ก าลังกาย และการใช้ก าลังสมองของพนักงานท่ีได้มอบให้แก่องค์การสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สกล บุญสิน (2560, หน้า 262) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นรางวัลและผลประโยชน์
ท้ังหมดท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นตัวเงินท่ีองค์การจ่ายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของ
พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรมง
คล นิ่มจิตต์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความได้เปรียบ
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ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” พบว่า 
องค์ประกอบหลักประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ เครือข่าย ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม องค์ประกอบย่อยจะเป็น การให้ค่าตอบแทนและรางวัล การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การประเมินผล การจัดการบุคลากรสัมพันธ์  รวมถึงเป้าหมายต่าง ๆ ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ จากเหตุผลข้างต้น 
องค์ประกอบด้านสวัสดิการ ซึ่งประกอบไปด้วย รางวัลค่าตอบแทนและแรงงานสัมพนธ์ จึงเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ดังนั้น ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในด้านนี้จะต้องจัดส่วนผสมของค่าตอบแทนให้เหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ และไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใน
ด้านค่าใช้จ่ายท่ีมากเกินควรแก่องค์กร และบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ท่ีผู้บริหาร
ตอบแทนให้กับบุคลากรในการท างาน ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม และตรวจสอบได้  
 5.2.4 องค์ประกอบหลักท่ี 4 องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง มีการวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากร มีการสรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบ
แทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความสมดุลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไป สอดคล้องกับ
แนวคิดของเมททิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson, 2008, p. 326) กล่าวว่า การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานควรมาจากส่ิงท่ีองค์การต้องการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พนักงานแต่ละ
คนมีส่วนร่วมในการท าเพื่อวัตถุประสงค์ท่ียิ่งใหญ่เหล่านั้นผ่านงานของตน ในแง่ผลรวมของการแสดง
ท้ังหมดในงานท้ังหมดในองค์การควรเท่ากับแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
โนวและคณะ (Noe et. al., 2019, p. 324) ได้กล่าวว่า การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นความส าคัญ
ท่ีผู้บริหารมั่นใจได้ว่ากิจกรรมและผลงานของพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูศักด์ิ เจนประโคน (2552, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานถือเป็นหัวใจส าคัญในการจูงใจ การรักษาและการพัฒนาพนักงาน เพราะจะท าให้พนักงาน
ในแต่ละคนได้เรียนรู้ว่า ยิ่งตนมีผลการปฏิบัติงานดีเท่าไร การเติบโตและความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานก็จะมากขึ้นเท่านั้น พนักงานในแต่ละคนจึงเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถ
สร้างผลงานท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์การได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยศักดิพันธ์ ตันวิมล
รัตน์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติ
ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง” พบว่า หน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาประกอบด้วย 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลและผลตอบแทน การ
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สรรหาและการคัดเลือก จากเหตุผลข้างต้น องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน จึงเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ดังนั้น กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบจะผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ด้วยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึง
ระดับบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดี
ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานหรือองค์กร 
 5.2.5 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา โดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 รูป/คน แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิด ทฤษฎีของการวิจัย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีการด าเนินงานวางแผนนโยบายใน
การเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน และเมื่อได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่
ในโรงเรียน พร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ ความสามารถในสร้างความส าเร็จให้แก่โรงเรียน 
นอกจากนี้จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบงานวิจัยในครั้งนี้ คือ รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านด าเนินงาน 3) ด้านสวัสดิการ 
และ 4) ด้านการปฏิบัติงาน เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นซึ่งมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ได้
มาตรฐานต่อไป ผลการประเมินและรับรองรูปแบบ จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีคะแนน
ค่าเฉล่ียรวมในทุกด้านเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 3.51 โดยเรียงคะแนน
จากด้านท่ีมีค่ามากที่สุดไปหาน้อยสุด ได้แก่ 1) ความถูกต้อง 2) ความเหมาะสม 3) ความเป็น
ประโยชน์ และ  4) ความเป็นไปได้ ตามล าดับ เป็นอันถือได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีได้รับการประเมินและ
รับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรูปแบบ ดังภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 



231 
 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.1 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเป็นองค์ความรู้ในด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้ 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

รูปแบบการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัตธรรม  
แผนกสามัญศึกษา 

 

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

 

2. ด้านการด าเนินงาน 
ประกอบไปด้วย 
1) การอบรมและพัฒนา 
2) การคัดเลือก 
3) การสรรหา 

 

4. ด้านสวัสดิการ 
ประกอบไปด้วย 

1) แรงงานสัมพันธ ์
2) ค่าตอบแทน 

 

3. ด้านการปฏิบัติงาน
ประกอบไปด้วย 

 1) กระบวนการด าเนินงาน   
 2) ธรรมาภิบาล 
3) การสรุปและประเมิน 
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 5.3.1.1 ด้านเชิงนโยบาย 
 1. ด้านนโยบาย ผู้บริหารควรน าและจัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เพราะการก าหนดโครงสร้างของงาน
และการก าหนดกิจกรรมของงานเฉพาะอย่างให้แก่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร       
 2. ด้านด าเนินงาน ผู้บริหารควรน าหรือมีวิธีการในการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลท่ีเคยร่วมงานมาก่อน ท้ังนี้อาจเป็นข้อดีในด้านการประหยัด ค่าใช้จ่าย และยังเป็นการให้โอกาส
แก่พนักงานเก่าให้เกิดความก้าวหน้า จึงถือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน และลดเวลาในการ
ปรับตัว เพื่อให้เข้ากับการปฏิบัติงานได้อีกด้วย 

 3. ด้านสวัสดิการ ผู้บริหารควรน าข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการอบรมและพัฒนา
บุคลากร และจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการท างาน เพื่อเพิ่ม
ขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน โดยมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหส้อดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายท่ีองค์การก าหนด
ไว้ เพื่อเพิ่มการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 5.3.1.2 ด้านเชิงปฏิบัติการ 
 1. ด้านนโยบาย ผู้บริหารควรมีกระบวนการพิจารณาในการก าหนดขอบเขตของงาน วิธีการ
ท างาน อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคนมาท างานตามต าแหน่ง  
เพราะกระบวนการก าหนดโครงสร้างและขอบเขตของงานให้แก่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร       
 2. ด้านการด าเนินงาน ผู้บริหารควรมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ 
และมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนโดยมีการก าหนดคุณสมบัติและความสามารถประจ าต าแหน่ง
อย่างชัดเจน  
 3. ด้านสวัสดิการ ผู้บริหารควรมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและผลประโยชน์ เช่น 
การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ ให้บริการ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้บุคลากรมีคุณภาพดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อองค์การ 
 4. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้
เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวบ่งช้ีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มการจัดการศึกษากลุ่มเดียว 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ  
 3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องข้อจ ากัด สภาพปัญหา และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องจากแต่ละกลุ่มของโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน ท าให้การตอบสนองความต้องการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
กลุ่มของโรงเรียนแตกต่างกันด้วย 
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ภาคผนวก ก 

        ก 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 
        ก 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ก 1 รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 
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                                        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ 
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ก 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
---------------------------------------- 

 
ผู้ให้การสัมภาษณ์................................................................................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน ..................................................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน ........................................................................................................................................ 
เคยด ารงต าแหน่ง (นักวิชาการเช่ียวชาญพิเศษ, ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง) 
แนวทางการสัมภาษณ์  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม” 

 

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแนวความคิดของท่านมีกระบวนการในการบริหารอย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแนวความคิดของท่านประกอบด้วยอะไรบ้าง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 3. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
    รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ (IOC) และหนังสอื 
    ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (IOC) 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ (IOC) 
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2. ดร.ชยพร  กระต่ายทอง   นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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5. ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา     อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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       หนังสอืขอความอนุเคราะห์เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ (IOC) 
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ภาคผนวก ค 

                          ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
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ตารางภาคผนวก ค ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

 ข้อที่ 
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 

      คะแนนผู้เชี่ยวชาญ  ค่า
IOC 

 ผลการ
พิจารณา 1 2 3  4  5 

                1. การวิเคราะห์งาน 
1 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความ

รอบคอบ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 จัดใหม้ีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการท างานและ
คุณลักษณะประจ าตัวบุคลากรท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ต าแหน่งงาน ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
บุคลิกภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 จัดใหม้ีการก าหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจน
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 จัดใหม้ีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมาย
หน้าท่ีอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารมีการก าหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์
โดยค านึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

                 2. การออกแบบงาน 
6 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึงความ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึงความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารจัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารมีการน าผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระ
งานมาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียน
แยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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 ข้อที่ 
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 

      คะแนนผู้เชี่ยวชาญ  ค่า
IOC 

 ผลการ
พิจารณา 1 2 3  4  5 

11 ผู้บริหารมีมีกระบวนการพิจารณาในการก าหนด
ขอบเขตของงาน วิธีการท างาน อ านาจหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมต่อการจัดหาคน
มาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

                3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
12 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากร

มนุษย์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มี
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการด าเนินการ
ในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารมีการด าเนินการและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร
มนุษย์โดยค านึงถึงแผนการปฏิบัติการระยะส้ันและ
ระยะยาวของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร
มนุษย์โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบท
ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารมีการด าเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารใช้อ านาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม   
ไม่เลือกปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

                   4. การสรรหา 
19 ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานท่ีว่างใน

ช่องทางต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้ท่ีมีความสามารถมาสมัคร 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะน าจาก
บุคลากรภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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21 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลจากสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารมีการพิจารณาให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กรปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งท่ีว่างลง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลท่ีเคยร่วมงานมาก่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

24 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณา
บุคคลเคยสมัครงานกับทางโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

                   5. การคัดเลือก 
25 ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้สมัคร โดยผ่านการกล่ันกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

26 ผู้บริหารมีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และ
ตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดีท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

27 ผู้บริหารมีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อให ้สอดคล้องกับต าแหน่งงานและความ
ต้องการของโรงเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของ
โรงเรียนมีความชัดเจนและโปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียน
ควรพิจารณาจากทักษะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

30 ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมกีาร
ก าหนดคุณสมบัติและความสามารถประจ าต าแหน่ง
อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้
เหมาะสมกับต าแหน่งนั้น ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจของผู้บริหาร 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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                  6. การอบรมและพัฒนา 
33 ผู้บริหารจัดให้มีการส ารวจความต้องการอบรมและ

พัฒนาของบุคลากร 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

34 ผู้บริหารจัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมทักษะท่ีเหมาะสมกับการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหารจัดให้มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
อย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหารจัดให้มีการเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารจัดให้มีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารจัดให้มีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากร
ได้พัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

39 ผู้บริหารจัดให้มีการจัดบุคลากรเป็นวิทยากรภายใน
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

40 ผู้บริหารจัดให้มีการจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรม
สันทนาการเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

41 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกัน  
อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

42 ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิด
ใหม่ ๆ ระดับเทียบเคียง และ Best Practices จาก
โรงเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันและโรงเรียนอืน่ ๆ ท่ี
มีลักษณะแตกต่างกันโดยส้ินเชิง 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

43 มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

44 มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
ส าคัญท่ีท าให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพูนขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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45 ผู้บริหารมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

46 
ผู้บริหารมีการรณรงค์ให้ใช้หลักคุณธรรมอย่างกว้างขวาง
ในโรงเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

47 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี
โดยยึดในความถูกต้อง ดีงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

48 
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

49 
ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

50 
ผู้บริหารจัดให้มกีิจกรรมท่ีท าให้บุคลากรได้พัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

51 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

                7. ค่าตอบแทน 
52 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกัน  
อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

53 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการ
ท างาน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

54 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รางวัลและผลประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ การ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การ
ประกันสังคม ฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

55 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รางวัลและผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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56 ผู้บริหารจัดบริเวณโรงเรียนใหม้ีส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

57 ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

58 ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

59 ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มี
ความปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

60 ผู้บริหารมีการมอบความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

              8. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
61 ผู้บริหารการวางแผนและก าหนดเป้าหมายให้แก่

บุคลากรโดยให้เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

62 ผู้บริหารการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยให้เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

63 ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดย
ให้เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

64 ผู้บริหารมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

65 ผู้บริหารมีการด าเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกล
ยุทธ์หรือเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้ โดยก าหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

66 ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบของ
ผู้บริหารเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังบุคคล 
ทีม และองค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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66 ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบของ
ผู้บริหารเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังบุคคล 
ทีม และองค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

67 ผู้บริหารมีการติดตามผลในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

68 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

69 ผู้บริหารมีมาตรการในการแก้ไขข้อพิพาทให้เป็นธรรม
ท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

70 ผู้บริหารมีการส่ือสารกับบุคลากรทุกระดับและมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

71 ผู้บริหารใหบุ้คลากรในโรงเรียนท างาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลและมีความไว้เนื้อเช่ือใจกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

72 ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนได้อย่างท่ัวถึง  และข้อมูลมีความถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

73 ผู้บริหารจัดประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการ  ผู้ปกครอง
นักเรียน  ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
สภาพการณ์และปัญหาของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่าง
โปร่งใส  ไม่ปิดบัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

74 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาส าคัญร่วมกันจากบุคคลท้ังภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

75 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

76 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรตัดสินใจหรือคัดสรรวิธี
แก้ปัญหาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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 ข้อที่ 
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 

      คะแนนผู้เชี่ยวชาญ  ค่า
IOC 

 ผลการ
พิจารณา 1 2 3  4  5 

77 เมื่อมีข่าวสารท่ีส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน ผู้บริหารมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อท่ีจะวางแนวทางด าเนินการ
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

             9. แรงงานสัมพันธ์ 
78 ผู้บริหารมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด

บรรยากาศองค์การท่ีดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับ
บุคลากรภายในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

79 จัดให้มกีารด าเนินการและมีการป้องกันและระงับข้อ
พิพาทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่า
ได้รับความเป็นธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

80 ผู้บริหารมีความมั่นคงในการท างาน พร้อมท้ังมี
มาตรการต่าง ๆ ในการบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ความต้องการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

81 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดงาน
ของโรงเรียนต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

82 ผู้บริหารมีมาตรการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการ
เจรจาต่อรองเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ปรับความ
ต้องการเข้าหากัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

83 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

84 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้ าใจแก่
ผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ เช่น  การร่วมอวยพรหรอื
แสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

85 ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

86 ผู้บริหารใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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 ข้อที่ 
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 

      คะแนนผู้เชี่ยวชาญ  ค่า
IOC 

 ผลการ
พิจารณา 1 2 3  4  5 

87 ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 

ใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

88 ผู้บริหารจัดให้ความส าคัญกับความใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม
ของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

89 บุคลากรมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหารของโรงเรียน +1 +1 0 0 0 0.4 ใช้ไม่ได้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

 ง 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการ Try out  จ านวน 10 โรงเรียน 
 ง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวม 
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ง 1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการ Try out  จ านวน 10 โรงเรียน มี ดังนี้ 
 

 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง  
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล  
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมกุศลสมาครวิทยาลัย 
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ ้าสิงโตทอง  
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมผ่องพลอยวิริยาราม  
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง  
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง 
 8. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์  
 9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมกุฏ  
 10. โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสด์ิวิทยา  
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ง 2 การค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 

 

      ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน  
    พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

             N of Case = 40           N of Items = 88         Alpha = .97 
 

No 
Scale Mean 

if Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item 

Total Correlation 
Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

A 1 
A 2 
A 3 
A 4 
A 5 
A 6 
A 7 
A 8 
A 9 
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 

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 

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 

.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 

.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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การค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมอื (ต่อ) 
 

No 
Scale Mean 

if Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item 

Total Correlation 
Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

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 

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 

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 

.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 

.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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การค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมอื (ต่อ) 
 

No 
Scale Mean 

if Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item 

Total Correlation 
Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

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 

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 

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 

.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 

.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 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรอง 
จ 2 แบบประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน 
     พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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        จ 1 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรองงานวิจัย 

 

1.  ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2.  รศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร        อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3.  พระมหาทองเชิด กตปุญฺโ , ผศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร รก. 
4.  พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
5.  พระเทพมหาเจติยาจารย์               เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 
6.  พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต          ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1 
7.  พระราชวัชราภรณ์                      ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 3  
8.  พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
9.  พระครูสุนทรพิมลศีล, ดร.              ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5 
10. องสรภาณอนัมพจน์, ดร.              ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 14 
11. ดร.งามพิศ ลวากร                      ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
12. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย                  รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
13. ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
14. ดร.อาคม มากมีทรัพย์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
15. ดร.กฤด์ิทรัพย์ เช้ือพันธ์                ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
16. ดร.บณุยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต           ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
17. ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร                   อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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     จ 2 แบบประเมินและรับรอง 

เร่ือง รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

                                        ส าหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                                                                                    
 

ช่ือ – นามสกุล (ผู้ประเมิน)..................................................................................................................... 
ต าแหน่ง...............................................................หน่วยงาน................................................................... 
 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบท่ีผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น โดยมีประเด็นในการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการประเมินความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ คือ 1) ต้องเป็น
รูปแบบท่ีมีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง 2) มีวัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการใช้ 4) มีท่ีมา
จากแหล่งข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน 5) มีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล
ท่ีหลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์และชัดเจน 
  1.2 ความเหมาะสม (Propriety) เป็นการประเมินความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมาย
และศีลธรรมจรรยา คือ 1) ค านึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเป็นธรรมกับผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่ม 
  1.3 ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ
จริง คือ 1) สามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง 2) มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได้ 3) ปลอดจาก
ภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น และ 4) มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเอื้อให้ปฏิบัติได้ 
   1.4 ความเป็นประโยชน์ (Utility) เป็นการประเมินอรรถประโยชน์ คือ 1) การตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 2) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (กรณีเป็น
รูปแบบเกี่ยวกับการบริหาร) 3) ให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ 4) จะเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
 2. แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง 
การประเมินมากท่ีสุด 4 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง การประเมินในระดับปาน
กลาง 2 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับน้อย และ 1 หมายถึง การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 3. โปรดพิจารณารายการประเมิน แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการประเมินของท่าน   
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 ประเด็นที ่1 : ด้านความถูกต้อง (Accuracy) 
1. เป็นรูปแบบท่ีมีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง      

2. เป็นรูปแบบท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน      

3. เป็นรูปแบบท่ีมีขั้นตอนการใช้ชัดเจน      

4. เป็นรูปแบบมีท่ีมาจากแหล่งข้อมูลในการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างชัดเจน      

5. เป็นรูปแบบท่ีมีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือและแหล่งข้อมูล 

   ท่ีหลากหลาย 

     

6. เป็นรูปแบบท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและ 

   เชิงคุณภาพท่ีสมบูรณ์และชัดเจน 

     

   ประเด็นที่ 2 : ด้านความเหมาะสม (Propriety) 
7. เป็นรูปแบบท่ีค านึงถึงกฎหมาย      

8. เป็นรูปแบบท่ีค านึงถึงการรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง      

9. เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามเป็นธรรมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   หรือทุกกลุ่ม 

     

  ประเด็นที่ 3 : ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)      

10. เป็นรูปแบบท่ีสามารถน ารูปแบบไปปฏิบัติได้จริง      

11. เป็นรูปแบบท่ีมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได้      

12. เป็นรูปแบบท่ีปลอดจากภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น      

13. รูปแบบท่ีมีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเอื้อให้ปฏิบัติ      

  ประเด็นที่ 4 : ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility)      

14. เป็นรูปแบบท่ีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ      

15. เป็นรูปแบบท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ      

16. เป็นรูปแบบท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ      

17. เป็นรูปแบบท่ีจะเกิดผลดีต่อสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
     ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
                                                
 

                                                                                             ขอเจริญพร 

                                                                           พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา) 
                                              นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



305 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา 

------------------------------ 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ และครูผู้สอน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงขอความกรุณา
จากท่านได้โปรดตอบค าถามตามความเป็นจริงท่ีปรากฎในโรงเรียนของท่านว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารอยู่ในระดับใด  
 2. แบบสอบถามตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยฉบับนี้ที่มีอยู่ 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบประเมินตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้
ครบถ้วน และตรงกับการปฏิบัติจริงท่ีสุด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของแบบสอบถามเครื่องมือใน
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อต าแหน่งหน้าท่ี
และหน่วยงานของท่านแต่ประการใด หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
 
                                                             เจริญพร 
 
                                                                  พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา) 
                                                        นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                    หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
                                                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                                                                               089-5506940 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงใน        หน้าข้อท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
1. เพศ 
                       ชาย                                         หญิง        
 
2. อายุ 

  ไม่เกิน 30 ปี     31 - 40 ปี 

  41 - 50 ปี    51 ปี ขึ้นไป 

 

3. วุฒิการศึกษา 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท ปริญญาเอก                        

 

4. สถานภาพ  

   ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ 

  ครูผู้สอน 

 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 

  ไม่เกิน 10 ปี 11 – 20 ปี    

  21 – 30 ปี 31 ปี ขึ้นไป 

 

....................................... 
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ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม      
            แผนกสามัญศึกษา 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง        หมายเลข  5,  4,   3,   2,  และ 1 ท่ีท่านเห็น
 ว่าใกล้เคียงหรือตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 5  =  มากท่ีสุด    4  =  มาก   3  =  ปานกลาง   2  =  น้อย   1  =  น้อยท่ีสุด 

 

 
 

 ข้อที่ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

   
 ม

าก
ที่ส

ุด 

   
 ม

าก
 

   
 ป

าน
กล

าง
 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3  2 1 

            องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านนโยบาย Policy      

        องค์ประกอบย่อย 1. การวิเคราะห์งาน Analysis work 

1 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

     

2 จัดใหม้ีกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการท างานและคุณลักษณะ
ประจ าตัวบุคลากรท่ีเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน ได้แก่ 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 

     

3 จัดใหม้ีการก าหนดโครงสร้างของงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน ์

     

4 จัดใหม้ีกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ มีการมอบหมายหน้าท่ีอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5 ผู้บริหารมีการก าหนดกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์โดยค านึงถึง
กฎระเบียบของโรงเรียน 

     

              องค์ประกอบย่อยที่ 2. การออกแบบงาน Design work 
6 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึงความสอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

     

7 ผู้บริหารมีกระบวนการออกแบบงานท่ีค านึงถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของโรงเรียน 

     

8 จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างและภาระงานอย่างสม่ าเสมอ      
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9 ผู้บริหารมีการน าผลในการทบทวนโครงสร้างและภาระงานมา
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

     

10 ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาในการก าหนดขอบเขตของงาน 
วิธีการท างาน อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความ
เหมาะสมต่อการจัดหาคนมาท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 

     

11 ผู้บริหารมีกระบวนการพิจารณาภารกิจของโรงเรียนแยกออกไป
ตามลักษณะเฉพาะของงาน 

     

              องค์ประกอบย่อยที่ 3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Human Planning 

12 ผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อม
ด้านทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการด าเนินการในอนาคต 

     

13 ผู้บริหารมีการด าเนินการและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 

     

14 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
ค านึงถึงแผนการปฏิบัติการระยะส้ันและระยะยาวของโรงเรียน 

     

15 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติงานจริงและสภาพบริบทของโรงเรียน 

     

16 ผู้บริหารมีการด าเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

     

17 ผู้บริหารใช้อ านาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

     

                      องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านด าเนินงาน Operations 
                องค์ประกอบย่อยที่ 1 การสรรหา Recruitment 
18 มีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการแนะน าจากบุคลากรภายใน      
19 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลจาก

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
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20 ผู้บริหารมีการพิจารณาให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร
ปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีว่างลง 

     

21 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลท่ีเคย
ร่วมงานมาก่อน 

     

22 ผู้บริหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรด้วยการพิจารณาบุคคลท่ีเคย
สมัครงานกับทางโรงเรียน 

     

                 องค์ประกอบย่อยที่ 2   การคัดเลือก Selection 

23 ผู้บริหารมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร โดย
ผ่านการกล่ันกรองผู้สมัครอย่างเป็นขั้นตอน 

     

24 ผู้บริหารมีการตรวจสอบ พิจารณาเป็นอย่างดี และตัดสินใจรับ
บุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดีท่ีสุด 

     

25 ผู้บริหารมีการตัดสินใจรับบุคคลจากกลุ่มผู้สมัครท่ีดีท่ีสุดเพื่อให ้
สอดคล้องกับต าแหน่งงานและความต้องการของโรงเรียน 

     

26 ผู้บริหารมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนมีความ
ชัดเจนและโปร่งใส 

     

27 ผู้บริหารมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควร
พิจารณาจากทักษะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น ๆ 

     

28 ผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนควรมกีารก าหนด
คุณสมบัติและความสามารถประจ าต าแหน่งอย่างชัดเจน 

     

29 ผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งนั้น ๆ 

     

30 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

     

            องค์ประกอบย่อยที่ 3 การอบรมและพัฒนา Training 
31 จัดใหม้ีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะท่ี

เหมาะสมกับการท างาน 
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32 จัดใหม้ีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ าเสมอ      

33 จัดใหม้ีการเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง      

34 จัดใหม้ีการเพิ่มปริมาณงานพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง      

35 จัดใหม้ีการมอบหมายโครงการเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง      

36 จัดให้มกีารจัดแข่งกีฬาหรือจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

     

37 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเป็นระบบและ
มีจริยธรรม 

     

38 ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ 
ระดับเทียบเคียง และ Best Practices จากโรงเรียนท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันและโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันโดย
ส้ินเชิง 

     

39 มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากร 

     

40 มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคัญท่ีท า
ให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพูนขึ้น 

     

41 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

     

42 ผู้บริหารมีกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะงานด้วยความรอบคอบ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

     

43 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดใน
ความถูกต้อง ดีงาม 

     

44 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 
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           องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสวัสดิการ Welfare 

            องค์ประกอบย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน Compensation 

45 ผู้บริหารมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากโรงเรียนท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกัน  อย่างเป็นระบบ
และมีจริยธรรม 

     

46 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบุคลากรในการท างาน 

     

47 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรางวัลและ
ผลประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯ 

     

48 ผู้บริหารจัดบริเวณโรงเรียนใหม้ีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

     

49 ผู้บริหารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ      

50 ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดวันหยุดอย่างชัดเจนและเหมาะสม      

51 ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและให้มีความ
ปลอดภัย 

     

             องค์ประกอบย่อยที่ 2 แรงงานสัมพันธ์  Labor relations 

52 ผู้บริหารมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดบรรยากาศ
องค์การท่ีดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับบุคลากรภายในโรงเรียน 

     

53 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

     

54 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้ าใจแก่ผู้ร่วมงานในระดับ
ต่าง ๆ เช่น การร่วมอวยพรหรือแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ 

     

55 ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
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56 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

     

57 จัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใฝ่รู้ด้านปริยัติธรรม      

                องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน Performance 

              องค์ประกอบย่อยที่ 1 กระบวนการด าเนินงาน  Operation work 

58 ผู้บริหารการวางแผนและก าหนดเป้าหมายให้แก่บุคลากรโดยให้
เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 

     

59 ผู้บริหารการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้
เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 

     

60 ผู้บริหารมีการด าเนินงานของผู้บริหารสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้ โดยก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน 

     

61 ผู้บริหารมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบของผู้บริหาร
เพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังบุคคล ทีม และองค์การ 

     

62 ผู้บริหารมีการส่ือสารกับบุคลากรทุกระดับและมีประสิทธิภาพ      

63 ผู้บริหารให้บุคลากรในโรงเรียนท างาน โดยเปิดเผยข้อมูลและมี
ความไว้เนื้อเช่ือใจกันและกัน 

     

64 ผู้บริหารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้
อย่างท่ัวถึง  และข้อมูลมีความถูกต้อง 

     

65 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาส าคัญร่วมกันจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

     

66 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและหลากหลาย 

     

67 เมื่อมีข่าวสารท่ีส่งผลกระทบต่อทางโรงเรียน ผู้บริหารมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์  
เพื่อท่ีจะวางแนวทางด าเนินการอย่างเหมาะสม 
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ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

   
 ม

าก
ที่ส

ุด 

   
 ม

าก
 

   
 ป

าน
กล

าง
 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3  2 1 

                 องค์ประกอบย่อยที่ 2 ธรรมมาภิบาล Good governance 

68 ผู้บริหารมีการจัดการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าได้รับความ
เป็นธรรม โปร่งใสในการด าเนินการเพื่อระงับข้อพพิาทต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 

     

69 ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการบริหารงานและ
เปิดให้โอกาสพนักงานในการร้องทุกข์และปรับปรุงตนเอง 

     

70 ผู้บริหารยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงามและมีการรณรงค์ 

ให้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 
     

71 ผู้บริหารจัดประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน  
ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหา
ของสถานศึกษาทุกเรื่องอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 3  การสรุปผลและประเมินผล Summary and evaluation 

72 ผู้บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโดยให้เช่ือมโยง
กับการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโรงเรียน 

     

73 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร      

74 ผู้บริหารมีการสรุปผลและน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
           แผนกสามัญศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี ้
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. กระบวนการด าเนินงาน  ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
10. ธรรมมาภิบาล ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
11. การสรุปผลและประเมินผล ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                                                           ขออนุโมทนาในการตอบแบบสอบถาม 
                                                                                            พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต (สงกา) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 199 โรงเรียน 

 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  

  กลุ่มที ่1 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมกุฎ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงช่ัน กรุงเทพมหานคร 

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา มจร. พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเตรียมพุทธศาสตร์ ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเสนหา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 กลุ่มที ่2 

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ต าบลช้างกลาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมไตรวิทยาราม ต าบลถ  าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอ าเภอทุ่งใหญ่ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแสงธรรมพิทยาคม ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด ต าบลกระแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร ต าบลนาสาร อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธรังษีพิทยาลัย ต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร    

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิทธิธรรม ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง    
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  

24  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม ต าบลปากน  า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทา ต าบลหาดส้มแป้น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแสงทองวิทยา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธวิทยา ต าบลจะทิ งพระ อ าเภอสทิ งพระ จังหวัดสงขลา 

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา 

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมจักรวิทยา ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเมือง ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 กลุ่มที ่3 

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม ต าบลท่ามะกา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเกาะปริยัติวิทยา ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดล านารายณ์ ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

37 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ด า ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

38 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพิพิธสุตคุณานุสรณ์ ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

39 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ  าสิงโตทอง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

40 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

41  โรงเรียนพระปริยัติธรรมอุทานอุทิศธรรมวิทยา ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนอฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

42 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

43 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมิการามวรวิหาร ต าบลประจวบคิรีขันธ์ อ าเภอเมือง ประจวบคิรีขันธ์ 

 กลุ่มที ่4 

44 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมงคลนิมิตร ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ์

45 โรงเรียนพระปริยัติธรรมราชธานีวิทยาลัย ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

46 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเหมืองนาวิทยา ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 

47 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองโว้งวิทยา ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  

48 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีนภเขตวิทยา ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

49 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดส้มเสี ยว ต าบลท่างิ ว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

50 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต ต าบลหนองมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

51 โรงเรียนพระปริยัติธรรมหลวงพ่อเพชรวิทยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

52 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจันทร์วิทยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

53 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมัธยมวัดนาควัชรโสภณ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 กลุ่มที่ 5 

54 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแม่แตงวิทยา ต าบลขี เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

55 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสะเมิงวิทยา ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

56 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวิเวกวนาราม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

57 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง ต าบลหนองบัว อ าเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

58 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเชตุพนศึกษา ต าบลวัดเกต ุอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

59 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

60 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฉิมพลีวิทยา ต าบลมืดกา อ าเภอดอยเต๋า จังหวัดเชียงใหม่ 

61 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสันป่าตองศึกษา ต าบลยูห่วง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

62 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอภัยอริยศึกษา ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

63 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโขลงขาววิทยา ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

64 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง ต าบลลี  อ าเภอลี  จังหวัดล าพูน  

65  โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้านโฮ่งหลวง ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง ต าบลศรีเตี ย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

67 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมจักรสังวร ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 กลุ่มที ่6 

68 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านหม้อศึกษา ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

69 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่สุกศึกษา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

70 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่ทะปริยัติศึกษา ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

71 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
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72 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

73 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเวียงแก่นวิทยา ต าบลห่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

74 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดงชัยพิทยา ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

75 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าตาลใต้ ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

76 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ ามาตย์วิทยา ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

77 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธศาสตร์ศึกษา ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

78 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันหนองบัววิทยา ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

79 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวิเชตร์มณี ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

80 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปัวดอย ต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

81 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรังวิทยา ต าบลนาปรัง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

82 โรงเรียนพระปริยัติธรรมห้วยข้าวก่ าวิทยา ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

83 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหยว่นวิทยา ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

84 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดม่วงชุมวิทยา ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

85 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวังฟ่อนวิทยา ต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

86 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธโกศัยวิทยา ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

87 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปริยัติธรรมานุสรณ์ ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

88 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดน  าไคร้นันทชัยศึกษา ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

89 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

90  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุแช่แห้ง ต าบลม่วงตึ ด อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน 

91 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

92 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 กลุ่มที ่7 

93 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพิศาลรัญญาวาส ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

94 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุวรรณารามวิทยา ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

95 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสระแก้ววิทยา ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

96 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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97 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันติวนารามวิทยา ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

98 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

99 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ่ินฐานรังสิตวิทยา ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

100 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

101 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีภูเรือ ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

102 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีวิชัยวนาราม ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

103 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมิ่งเมืองธีรานุเคราะห ์ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูวียง จังหวัดขอนแก่น 

104 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุกุดกว้าง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

105 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตาลเรียงวิทยา ต าบลภูพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

106 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจันทรประสิทธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไฝ่ จังหวัดขอนแก่น 

107 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

108 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

109 โรงเรียนพระปริยัติธรรมญาณสังวร ต าบลวังชัย อ าเภอน  าพอง จังหวัดขอนแก่น 

110 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชาพัฒนาราม ต าบลบ้านผาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

111 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าน  าพอง ต าบลน  าพอง อ าเภอน  าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 กลุ่มที่ 8 

112 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

113 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

114 โรงเรียนพระปริยัติธรรมประสาทคณานุกิจวิทยา ต าบลบ้านเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

115 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคเขตตาราม ต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี 

116 โรงเรียนปริยัติธรรมห้วยทรายวิทยา ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

117 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างสามัคคี ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

118 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีนคราราม ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาป ีจังหวัดอุดรธานี 

119 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิรินทราวาส ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

120 โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอนโพธิ์ธรรมสถาน ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

121 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดช้างเผือก ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
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122 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอัมพวัน ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

123 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุบังพวน ต าบลพราตุพังพวน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

124 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม ต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

125 โรงเรียนพระปริยัติธรรมบาลีสาธิตศึกษา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

126 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิสมภาร ต าบลค่ายมกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

127 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีโสภณธรรมทาน ต าบลบึงกาฬ อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

128 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุศรีมงคล ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

129 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งแสงอรุณ ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

130 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ค า ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

131 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่ง ต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 กลุ่มที ่9 

132 โรงเรียนพระปริยัติธรรม มจร.ทุ่งศรีเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

133 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองเป็ด ต าบลนาค่าย อ าเภอตาลลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี 

134 โรงเรียนพระปริยัติธรรมหนองขุ่นวิทยา ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

135 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา ต าบลนิคมล าโดนน้อย อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

136 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัฒน์วิทยา ต าบลกุดลาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

137 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดส าราญนิเวศ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

138 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา ต าบลปัจฉิมวัน อ าเภอพระเหลา จังหวัดอ านาจเจริญ 

139 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

140 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

141 โรงเรียนพระปริยัติธรรมไชยวารวิทยาเสริม ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดยโสธร 

 กลุ่มที่ 10 

142 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา ต าบลราษฎร์เจริญ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

143 โรงเรียนพระปริยัติธรรมยางสีสุราช ต าบลยางสีสุราช อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

144 โรงเรียนพระปริยัติธรรมชัยมงคลวิทยา ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

145 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุณฑริกาวาส ต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  

146 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิมนาโก ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

147 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยวารวิทยาเสริม ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

148 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จปริยัติ ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

149 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

150 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสว่าง ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

151 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ ต าบลหนองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

152 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 กลุ่มที่ 11 

153 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

154 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสัทธรรมวิทยา ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

155 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

156 โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอนหวายพิทยาคม ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

157 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิสุทธิพรตพิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

158 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีปริยัติคุณศึกษา ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

159 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

160 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ ง) ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

161 โรงเรียนพระปริยัติธรรมประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

162 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีวิทยา ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 

163 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปรางกู่วิทยา ต าบลกู่ อ าเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

164 โรงเรียนพระปริยัติธรรมกันทรลักษณ์ธรรมวิทย ์ต าบลหนองหญ้า อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

165 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าด ารงพุทธธรรม ต าบลหนองหญ้า อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

166 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัตโกศลวิทยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

167 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

168 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา ต าบลสองห้อง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

169 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าสว่างวิทยา ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

170 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระมะค่าวิทยา ต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน  

171 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระมะค่าวิทยา ต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

172 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระมะค่าวิทยา ต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 กลุ่มที่ 12 

173  โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจันตเขตวิทยา ต าบลตาพะยา อ าเภอตาพะยา จังหวัดสระแก้ว 

174 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิจิตรธรรมวิทยา ต าบลบางนาก อ าเภอบางน  าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

175 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอุดมธานี ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

176 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอ่างแก้ว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

177 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

178 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 กลุ่มที่ 13 

179 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ทัตราชวิทยาลัย ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

180 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมังกรกมลาวาสวิทยาลัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มที่ 14 

181 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาปัญญา ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

182 โรงเรียนพระปริยัติธรรมกุศลสมาคมรวิทยาลัย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

183 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุนทรประดิษฐ์วิทยาคม ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ซ 1 : ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการสังเคราะห์    
       องค์ประกอบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซ 2 : ประมวลภาพผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาประเมินและรับรอง  
       รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
       แผนกสามัญศึกษา 
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ซ 1 : ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบ 

       รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม 

สัมภาษณ์ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  กรรมการมหาเถรสมาคม 
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สัมภาษณ์ พระราชวรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม  

กรรมการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ัวประเทศ 

สัมภาษณ์ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพฐ. 
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สัมภาษณ์ นายสิทธา มูลหงษ์ 

ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ซ 2 : ประมวลภาพผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมินและรับรองรูปแบบ   
        การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ พระมหาทองเชิด กตปุญฺโ , ผศ.ดร. 
        ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

สัมภาษณ์ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต            
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 1 

สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 
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สัมภาษณ์ พระราชวัชราภรณ์                        
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 3 

สัมภาษณ์ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฒฺนเมธี, ดร.    
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 4 
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สัมภาษณ์ พระครูสุนทรพิมลศีล, ดร.                
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5 

สัมภาษณ์ องสรภาณอนัมพจน์, ดร.                 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 14 
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สัมภาษณ์ ศาตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์        
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร          
อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สัมภาษณ์ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต            
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

สัมภาษณ์ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์                    
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
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สัมภาษณ์ ดร.อาคม มากมีทรัพย์                   
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 

สัมภาษณ์ ดร.กฤด์ิทรัพย์ เช้ือพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
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สัมภาษณ์ ดร.นิกูล ประทีปพิชัย                   
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

สัมภาษณ์ ดร.งามพิศ ลวากร                       
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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สัมภาษณ์ ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร                    
อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล :    พระครูสังฆรักษ์เอนก  สุชาโต (สงกา) 
วัน เดือน ปีเกิด :    วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2509 
ภูมิล าเนาเดิม :    จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ปัจจุบัน :   วดันครช่ืนชุ่ม 104 หมู่ท่ี 7 ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน  

     จังหวัดนครปฐม  73220 
การศึกษา  
          พ.ศ. 2533 :   นักธรรมช้ันเอก (น.ธ.เอก) ส านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม 
             พ.ศ. 2551 :   พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

             พ.ศ. 2553 :   ประโยค 1-2 ส านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม 
          พ.ศ. 2557 :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
หน้าที่การงานปัจจุบัน  
         พ.ศ. 2539 :   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครช่ืนชุ่ม 
         พ.ศ. 2555 :   เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
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