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  การวางแผนทรั พยากรบุคคลถือเป็น เคร่ืองมือ ส าคญั ในการ ท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมี
คุณภาพมาปฏิบติังาน  ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิใหแ้ก่หน่วยงาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลท่ีดีสามารถ
พฒันาไดใ้น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติ ดา้นปริมาณ เพื่อทราบอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาระงานท่ี
ไดรั้บภายในหน่วยงานท่ีสังกดั  มิติดา้นคุณภาพ เพื่อทราบวา่ผลการปฏิบติังานของบุคลากรนั้นมี
คุณภาพ สามารถส่งมอบผลงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาไดส้ าเร็จบรรลุเป้าหมาย  มิติดา้นการกระจาย  เพื่อ
ทราบวา่บุคลากรในสถาบนัฯไดรั้บการอุดช่องวา่งโดยพฒันาสมรรถนะในรายบุคคลอยา่งทัว่ถึงกนั เพื่อ
เนน้คุณภาพของ ผลการปฏิบติังานผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ท าให้ บุคลากรน าองคค์วามรู้ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นภาระงานของตนเอง ส่งผลใหง้านมีคุณภาพ  สถาบนัฯใหค้วามส าคญัอยา่งมากเพื่อท่ีจะ
พฒันาสมรรถนะของบุคลากรใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน   
   การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ส ารวจระดบัความคิดเห็นของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการท่ีมี
ต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร  ดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลกบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ระดบัปฏิบติัการ  3) ศึกษาปัจจยัท่ี ส่งผล ต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ  วธีิการศึกษาใชแ้นวทางการวจิยัเชิงปริมาณ  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการแจก 
แบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 217 คน  
    ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นปริมาณในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.30, S.D. = .73 ) โดยมีค่าตวัช้ีวดัผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.51, S.D. = .68) 
และค่าตวัช้ีวดัผลลพัธ์อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.47, S.D. = .84) ดา้นคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ 



(4) 

= 3.46, S.D. = .62)โดยมีค่าตวัช้ีวดัผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.70, S.D. = .61) และค่าตวัช้ีวดัผลลพัธ์
อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.72, S.D. = .62) ดา้นการกระจาย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.46, S.D. = .62)
โดยมีค่าตวัช้ีวดัผลผลิตอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.33, S.D. = .46) และค่าตวัช้ีวดัผลลพัธ์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (X̅ = 3.58, S.D. = .61) ค่าตวัช้ีวดัผลผลิตโดยรวมทั้งสามดา้นอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.51, S.D. = 
.49) ค่าตวัช้ีวดัผลลพัธ์โดยรวมทั้งสามดา้นอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.59,S.D.=.57) โดยสรุป ความคิดเห็น
ของบุคลากรสถาบนัฯ สายสนบัสนุน ต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 
โดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก     (X̅ = 3.55, S.D. = .49)     
   เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ พบวา่ มีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 2 คู่ (r > .60) 
ไดแ้ก่ (1)การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของของ
การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวก r = .616   p. = .000 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 (2) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กั บ
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ โดยมีค่าความสัมพนัธ์ใน
ทางบวก r = .620  p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
   เม่ือศึกษาผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณระหวา่งการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนัฯสายสนับสนุน ดา้นปริมาณ ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจายและ 
ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ พบวา่ มีปัจจยั 2 ตวั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ 
และดา้นการกระจาย  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 68 (R = 68.0) และสามารถอธิบาย ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากร
บุคคลในระดบัปฏิบติัการ ไดร้้อยละ 46.3 (R2 = .463) จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ 
(Beta) เพื่อพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัใหแ้ก่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากร
บุคคลในระดบัปฏิบติัการ พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้ เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการกระจาย และดา้นคุณภาพ ซ่ึงมีค่า Beta .600 และ .041 ตามล าดบั โดยมีความสัมพนัธ์ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ขอ้เสนอแนะ จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้นปริมาณ คือ การวางอตัราก าลงัคน ของสถาบนัฯใหมี้
ความเหมาะสมกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อขบัเคล่ือนภารกิจของสถาบนัฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ควร
ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนอตัราก าลงัคนใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการของหน่วยงานทั้ง
สถาบนัฯ เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิขององคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป    
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  The human resource planning is the important tool for achieving the qualified personnel 
to work. Then provide the achievements to the firm. The well human resource planning can 
develop in 3 dimensions: dimension of quality, to know that the personnel’s operations have the 
quality and can be handed over to the commander with success goal, dimension of distribution, to 
know that the personnel in the firm has been filled up the gap by developing their competencies 
individually for focusing the quality of operational result through the practical training. This 
allows the personnel obtain this knowledge and apply with their responsibilities, result in well 
quality of work. The institute has extremely emphasized to develop the competencies of the 
personnel to be more efficient.   
   The objectives of this research were1) To observe the opinion level of the personnel in 
operational level which effect on the human resource planning 2) To study the relationship 
between the factor of human resource planning with the achievement of the human resource 
planning in operational level 3) To study the effect of factors on the achievement of the human 
resource planning in operational level. This research used the quantitative method by collecting 
the data from the questionnaire for the opinion of 217 support personnel.   
  The result found that the factor of human resource planning in the area of quantity, were 
totally in intermediate level (X̅ = 3.30, S.D. =.73) with the output indicator value in high level (X̅ 
= 3.51, S.D. = .68) and result indicator value in high level (X̅ = 3.47, S.D. = .84). In the area of 
quality, were totally in high level (X̅ = 3.46, S.D. = .62) with the output indicator value in high 
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level (X̅ = 3.70, S.D. = .61) and result indicator value in high level (X̅ = 3.72, S.D. = .62). In the area 
of distribution, were totally in high (X̅ = 3.46, S.D. =.62) with the output indicator value in 
intermediate level (X̅ = 3.33, S.D. = .46) and result indicator value in intermediate level (X̅ = 3.58, 
S.D. = .61).The total of all output indicator values are in high level (X̅ = 3.51, S.D. = .49) and the 
total of all result indicator values are in high level (X̅ = 3.59, S.D. = .57). Shortly, the opinions of 
support personnel on the achievement of the human resource planning in operational level were 
totally in high level (X̅ = 3.55, S.D. = .49)   
  The study of relationship found that there are 2 pairs of factor with intermediate level of 
relationship (r >.60) included (1) the human resource planning in the area of quality associated 
with the achievement of human resource planning output in operational level with positive 
relation r = .616 p. = .000 at the significant statics level of .01 (2) the human resource planning 
associated with the achievement of human resource planning output in operational level with 
positive relation r = .620  p. = .000 at the significant statics level of .01  
  The multiple regression analysis result between the human resource planning in 
operational level of support personnel, in the area of quantity, quality and distribution and the 
achievement of human resource planning in operational level found that there are 2 factors in the 
areas of quality and distribution which associated with the achievement of human resource 
planning in operational level with percentage of 68 (R2= 68.0) and could be explained the 
achievement of human resource planning in operational with percentage of 46.3 (R2 = .463). 
According to the consideration of multi regression coefficient (Beta) to consider the priority of 
factors which effect on the achievement of human resource planning in operational. It revealed 
that independent variable had the descending priority included the area of distribution and quality 
with Beta of .600 and .041 respectively with the relationship on the achievement of human 
resource planning in operational significantly at statistical level of .05 Suggestion in this study, it 
revealed that the factors of quality which referred to the placing of man power of the firm to 
suitable with any departments for driving the missions of the firm were in the intermediate level. 
Thus, emphasizing with the placing of suitable man power with the requirement of all department 
of firm to lead to the achievement of firm sustainably. 
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    วทิยานิพนธ์เร่ือง การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล:  กรณีศึกษา 
บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ส าเร็จลุล่วงได้
เน่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บความ ช่วยเหลือในการใหข้อ้มูล  ค าปรึกษา  ขอ้แนะน า  ความคิดเห็นและ
ก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการ  ซ่ึงปฏิบติัราชการใน
หน่วยงานภายใน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ทั้งหมด 17 หน่วยงาน ทุกท่านท่ีกรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
           ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั  ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ของผูเ้ขียน  ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้  าปรึกษา  ขอ้ช้ีแนะ 
ขอ้แนะน า  และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวทิยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน   ตลอดจนให้
ก าลงัใจแก่ผูเ้ขียน ในการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ีตลอดมา และขอขอบพระคุณ นางอจัชญา  สิงคาล
วานิช และนางวนิดา ประภาวสิทธ์ิ ทั้ง 2 ท่านน้ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี ซ่ึงเป็นตน้แบบในการ
ปฏิบติังาน ท าใหก้ระผมปฏิบติังานบรรลุผลสัมฤทธ์ิและท าวทิยานิพนธ์ ควบคู่ กนัไปดว้ยจน
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ย ดี ท าใหก้ระผมไดน้ าความรู้มาประยกุตใ์นชีวติประจ าวนั และขอขอบคุณ  
ศาสตราจารย ์ดร .กฤช เพิ่มทนัจิตต์  กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยธุยา  
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  ซ่ึงไดก้รุณา ให้ค  าแนะน าในการศึกษาคร้ังน้ี  รวมทั้งกรุณา
พิจารณาและตรวจสอบวทิยานิพนธ์ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่าน แห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ท่ีไดถ่้ายทอด
และสร้างความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน
ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในเร่ืองต่ างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา ในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดีขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ท่ีรักทุกคนของผูเ้ขียน ส าหรับก าลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าตลอด  
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั  

 
  เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเพื่อใหส่้งผล ต่อผล ลพัธ์ขององคก์าร มีมากมาย อาทิ       
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Work Practices) การบริหารทรัพยากร
มนุษยเ์ชิง   กลยทุธ์ (Strategic Human Resource Management) การบริหารทุนมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 
(Strategic Human Capital Management) องคก์ารท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ  (High Performance 
Organization) และ การวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resources Planning) เป็นตน้  อยา่งไรก็ดี 
การวางแผนทรัพยากรบุคคลนบัเป็นจุดเ ร่ิมตน้ในการก าหนดทิศทางการท างานของบุคลากรให้
บรรลุสู่เป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัวา่บุคลากรจะตอ้งมีการปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิตามกรอบงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ เพื่อใหง้านมีผลสัมฤทธ์ิตรงกบัการวางแผนทรัพยากร
บุคคลท่ีถูกก าหนดข้ึน  ในการวจิยัน้ีผูว้จิยั จึงไดส้นใจน าแนวคิด  “การวางแผนทรัพยากรบุคคล ” 
(Human  Resources  Planning)  มาเป็นโมเดลใน ศึกษา วา่การวางแผนทรัพยากรบุคคลท่ีก าหนด   
จะสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการบริหารจดัการกบับุคลากร เพื่อส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าประสงคข์ององคก์ารไดม้ากนอ้ยเพียงไร  โดยศึกษากรณี บุคลากรสายสนบัสนุน สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ซ่ึงมีกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการ
บุคลากร โดยจะไดป้ระยกุตแ์นวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์และการบริหารทรัพยากรมนุษยม์าใชก้บั
การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ในองคก์ร ซ่ึงมีจุดมุ่งห มายเพื่อท่ีจะช่วยใหอ้งคก์าร
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้แนวคิดดงักล่าว มุ่งเนน้ ความส าคญัของ “คน” 
หรือ “บุคลากร ” ขององคก์รในฐานะท่ีเป็น “ทรัพยสิ์นเชิงกลยทุธ์ ” (Strategic Assets) ท่ีจะท าให้
องคก์รบรรลุถึงความส าเร็จต่างๆได ้             
              การบริหารจดัการในสภาพเศรษฐกิจยคุปัจจุบนั ถูกขบัเคล่ือนโดยกลยทุธ์ท่ีค  านึงถึงปัจจยัท่ี
องคก์รไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นกลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์ตั้งรับ  อยา่งไรก็ดี กลยทุธ์ในการ
บริหารคนเป็นกลยทุธ์ท่ีถือวา่เป็นหวัใจขององคก์รอยูเ่สมอในโลกท่ีเปล่ีย นแปลงไป ศกัด์ิศรีของ
มนุษยไ์ดรั้บการยอมรับและผูค้นต่างก็ใหค้วามส าคญักนัมากข้ึน การบริหารคนเชิงกลยทุธ์จึง
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เปรียบเสมือนหวัใจของนกัวางแผนทรัพยากรบุคคลในยคุปัจจุบนั  โดย หลายองคก์รไดริ้เร่ิมน าเอา
การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไปใชใ้นองคก์ร ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการ  ส าหรับสถาบนัฯ ได้
วางแผนบริหารบุคลากรสายสนบัสนุนระดบัปฏิบติัการโดยมีกระบวนการท่ีส าคญั 3 ดา้น คือ ดา้น
ปริมาณ ดา้นคุณภาพ   และดา้นการกระจาย  ท่ีจะท าใหบุ้คลากรปฏิบติัตามได ้ ดา้นปริมาณ คือ การ
จดัท ากรอบอตัราก าลงัคนใหก้บับุคลากรท่ี เขา้-ออก ในกลุ่มงานใหมี้ความเหมาะสม โดยควบคุมให้
บุคลากรในกลุ่มงานไดรั้บงานท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถท างานท่ีมีปริมาณมากโดยบรรลุเป้าหมาย
ได ้ ดา้นคุณภาพ คือ สถาบนั ฯไดมี้โครงการต่างๆ ในการพฒันาบุคลากรใหส้ามารถ เขา้ร่วมอบรม
เชิงปฏิบติัการ เพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานสูงข้ึน ดา้นการกระจาย  คือ การท่ีผู ้บงัคบับญัชาในระดบั
ผูอ้  านวยการกอง /หวัหนา้กลุ่มงาน ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานแลว้อุดช่องวา่งสมรรถนะ 
ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรเกิดการพฒันาผลการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีเพราะ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รมกัจะตั้งค  าถามต่างๆ   เก่ียวกบัการสร้างคุณค่า  (Value Creation) ของ
บุคลากรต่อองคก์ร เช่น บุคลากรเหล่านั้นมีส่วนช่วยใหอ้งคก์ รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องคก์รไดจ้ริงหรือไม่  มีวธีิการวดัไดอ้ยา่งไร  รวมถึงมีวธีิการบริหารบุคลากร ในระดบัปฏิบติัการ
อยา่งไรท่ีจะท าใหบุ้คคลเหล่านั้นแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าต่อองคก์ารได ้ 
  เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในสถาบนัฯ นั้นคือการท่ีบุคลากรมี
ทิศทางในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิร่วมกนั  ซ่ึงจะท าใหบุ้คลากรสถาบนั ฯปฏิบติังาน
เป็นทีม ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็สมรรถนะ ตลอดจนเสริมสร้างขีดค วามสามารถของตวัเองเพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมารับบริการทางวชิาการ และสามารถขบัเคล่ือน
แผนงานของสถาบนัฯ ใหด้ าเนินต่อไป  โดยส่ิงส าคญั คือ   เราจะตอ้งมองพนกังานในสถาบนั ฯ        
ใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า   ซ่ึงจะท าใหบุ้คลากรในสถาบนัฯ ท างานใหก้ั บองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารก็มีบทบาทส าคญัอยา่งมาก ในการสร้างค่านิยมร่วมกนั กบัพนกังานโดยสร้าง
จิตส านึก ตระหนกัถึงการท างานเป็นทีมท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัโดยผูบ้ริหารผลกัดนัใหส้ถาบนัฯ เป็น
สถาบนัระดบัโลก มีนโยบายท่ีส่งเสริมให้ มหาวทิยาลยัต่างประเทศ เห็นคุ ณค่าถึงจุดยนืของสถาบนั
แห่งน้ีวา่มีศกัยภาพ ทดัเทียมนานาประเทศ  ซ่ึงหากพนกังานไดท้ราบแนวคิดน้ีร่วมกนั ทุกคนจะ
ปฏิบติังานโดยทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารโดยมี
ผลลพัธ์ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรของสถาบนั ฯทุกประเภท
ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถตามสมรรถนะ  โดยมุ่งเนน้การวางแผนทรัพยากรบุคคลและ
ก าหนดใหบุ้คลากรปฏิบติังานของตนเพื่อสร้าง ผลผลิตและผลลพัธ์ เป็นส าคญั ทั้งน้ีสถาบนั ฯมี
กระบวนการท่ีเขา้ไป ติดตามประเมินผลซ่ึงน าไปสู่ผลการประเมิน ทดลองงาน  การต่อสัญญาจา้ง  
การเล่ือนเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง  และความกา้วหนา้ของอาชีพ โดยมีตวัช้ีวดัเป็นตวัก าหนด
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ผลงานใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามเกณฑก์ารประเมินผลของงาน  ซ่ึงจะท าใหส้ถาบนั ฯ ไดผ้ลผลิต
และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ดงัน้ี   
   ตวัช้ีวดั สมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย   1) การพฒันา ตนเอง โดยจะตอ้งผา่นการอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงานทั้งภายใน ภายนอก  แลว้สรุปผลการอบรม สัมมนา อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อ
ปี ค่าประเมินผลร้อยละ 80  2)  คุณธรรมจริยธรรม โดยปฏิบติัตามกฎและถูกตอ้งตามระเบี ยบทาง
ราชการ ปฏิบติัตาม จรรยาบรรณวนิยั  ไดรั้บการยอม รับวา่เป็นผูท่ี้คุณธรรมจริยธรรม สูง ค่า
ประเมินผลร้อยล 80 3) ความรับผดิชอบต่อองคก์าร  โดยรับรู้วสิัยทศัน์ของสถาบนั ฯ และหน่วยงาน 
และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานตามนโยบายและค่านิยมร่วมของสถาบนั ฯ รวมถึง เขา้ร่วม
กิจกรรม ค่าประเมินผลร้อยละ 80 4)  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  โดยมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ประสานความร่วมมืออนัดีกบัสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนเก้ือหนุน
ต่อหน่วยงาน  ค่าประเมินผลร้อยละ 80 5) การมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม โดยเป็นสมาชิกในทีม  
เรียนรู้และพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองในงานให้ สามารถรับผดิชอบงานไดถู้กตอ้ง เป็น
ผูน้ าทีมงานหลายๆ ทีมงาน หรือก ากบัดูแลและบริหารกลุ่ม รวมทั้งพฒันาระบบงานและบุคลากรใน
ความรับผดิชอบ ใหมี้ความรู้และทกัษะ ใหส้ามารถรับผดิชอบงานท่ีมอบหมายเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ  ความถูกตอ้ง และมีคุณภาพในการบริการค่าประเมินผลร้อยละ 80  
  ตวัช้ีวดั สมรรถนะส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย  1) ภาวะผูน้ า มีความสามารถในการตดัสินใจ  
วฒิุภาวะทางอารมณ์ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรค ์ ค่าประเมินร้อย ละ  80                          
2)  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการท างาน มีทกัษะ
ในการใชร้ะบบงาน เช่น ICS/MIS/QAIS/E-DOCUMENT ค่าประเมินผลร้อยละ 80  3)  การส่ือสาร 
โดยมีความรู้ความสามาร ถในการใชภ้าษาส่ือสารอยา่ง มีประสิทธิภาพ  ทั้งการพดูและ การเขียน 
สามารถเสนอ  สรุปความไดช้ดัเจน ค่าประเมินผล ร้อยละ 80 4) การแกปั้ญหาและความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีความคิดริเร่ิมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ผลกัดนัแนวคิดไปสู่การปฏิบติักา ร
เป็น Best Practice  ค่าประเมินผลร้อยละ 80  5)  การบริการท่ีดี โดยมีขอ้มูลขั้นตอนและส่ิ งอ านวย
ความสะดวกในการใหบ้ริการ มีมาตรฐานในระยะเวลาการใหบ้ริการ มี การ เสริมสร้างความ
ประทบัใจในการใหบ้ริการ ค่าประเมินผลร้อยละ 80  6) ความรู้ในงาน โดยมีค าอธิบายลกัษณะงาน
ของต าแหน่งงาน มีความเขา้ใจและปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการท างานหรือคู่มือ หรือแนวทาง
การปฏิบติังาน มีความผดิพลาดในการท างานไม่เกินร้อยละ 15  7) ความอุตสาหะในการท างาน โดย
ส่งมอบงา นตรงตามเวลาท่ีผูบ้งัคั บบญัชาก าหนด ติดตาม และเอา ใจใส่ในงานท่ีรับผดิชอบ  ค่า
ประเมินผลร้อยละ 80   
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 การก าหนดตวัช้ีวดั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น จะตอ้งมีบุคลากรในการปฏิบติั  
ใหต้รงตามตวัช้ีวดัเพื่อใหเ้กิดผลตามกรอบภาระงาน ซ่ึงจะท าใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ  ทั้งน้ี กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูก้  ากบัดูแล เพื่อติดตามวา่พนกังานท างานบรรลุตวัช้ีวดัหรือไม่ และจะน ามา
วเิคราะห์วา่ตอ้งปรับปรุงผลการปฏิบติังานบุคลากรในดา้นใดบา้ง  อยา่งไรก็ตาม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั  คือ บุคลากรยงัมี ปฏิบติังาน ไม่บรรลุ ผลสัมฤทธ์ิ เท่าท่ีควรเน่ืองจากไม่ไดรั้บ การพฒันา
สมรรถนะให้ ตรงตามเกณฑ์ ตวัช้ีวดั ประกอบ กบัพนกังาน ยงัไม่เขา้ใจ เกณฑก์ารประเมิน ผลท่ีมี
ตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจน ส่งผลให้ การปฏิบติังานของบุคลากรขาดคุณภาพ แล ะเกิดการลาออก อยา่ง
ต่อเน่ือง  โดยจากสถิติระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2554 มีอตัราการลาออก เฉล่ียปีละ 20 คน  ในปี พ.ศ. 
2555 มีพนกังานสายสนบัสนุน ทั้งหมด  494  คน ลาออกจ านวน  30 คน ในปี พ .ศ. 2556 มีพนกังาน
สายสนบัสนุน ทั้งหมด  500  คน ลาออกจ านวน  31 คน  ดว้ยเหตุผลดงักล่ าวจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุง การวางแผนทรัพยากร บุคคล เพื่อท่ีจะรักษาและพฒันา บุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังาน
ต่อไปไดใ้นสถาบนัฯ    
  อยา่งไรก็ตาม  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดพ้ยายาม
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยได้ ทบทวนแผนงานหรือโครงการของสถาบั นฯ และหน่วยงาน ให้
สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ .ศ. 2552-2559 และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดบัคุณภาพและพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู้
และนวตักรรม อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของเทคโนโลย ีโดยมีการเช่ือมโย งแผน
ต่างๆ  สถาบนัฯ ไดมี้การน ากลยทุธ์ มาใชใ้นแต่ละโครงการท่ีช่วยส่งผลใ หก้ารวางแผนทรัพยากร
บุคคลสอดคลอ้งกบัเป้า ประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ โดยมีกิจกรรมเพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติังานไปสู่ผลลพัธ์
ขององคก์าร  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวธีิการจดัท าแผนกลยทุธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคล  
ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ไดน้ ากรอบแนวคิดเสนอท่ีประชุมคณบดีและผูอ้  านวยการส านกั ดา้นการวางแผน
และประเมินผล ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2554  ขั้นตอนท่ี 2  ประชุมเชิง
ปฏิบติัการรองคณบดี ผูอ้  านวยการกอง เลขาธิการคณะ /ส านกั หวัหนา้กลุ่มงาน เม่ือวนัท่ี  18 
มกราคม 2554 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ จ านวน 72  คน เพื่อวเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค  และทิศทาง /แนวโนม้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สถาบนัฯ ในการประชุมเชิง
ปฏิบติัการดงักล่าว  กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัเตรียมขอ้มูล  ประกอบการวเิคราะห์  เช่น   
ขอ้มูลจ านวนอตัราก าลงัในปัจจุบนั  โครงสร้างอายขุองบุคลากร  การเกษียณอายรุาชการ  การต่ออายุ
ราชการ   สวสัดิการและส่ิงจูงใจส าหรับบุคลากร   การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม  (Training 
Needs) และช่องวา่งสมรรถนะ  (Competency Gap) สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล   สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อส่ิงแวดลอ้มภายในสถาบนั ฯ  สรุปผล
การส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล    ทิศทางและแนวโนม้การ
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บริหารทรัพยากรบุคคลในระดบัชาติ    ผลการส ารวจแนวโนม้การบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี พ.ศ. 
2554-2555  และไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าประสงคข์องแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  ขั้นตอนท่ี  3 ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของประเด็นกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) กล่าวคือ  หาส่วนต่างระหวา่งระดบัความส าคญั
ของประเด็นกลยทุธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคาดหวงักบัสถานภาพปัจจุบนัของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเลือกประเด็นกลยทุธ์ ท่ีมีความส าคญัโดยพิจารณาจากประเด็นกลยทุธ์ท่ีมี
คะแนนส่วนต่างสูง  โดยมีผูบ้ริหารสถาบนั ฯ ประกอบดว้ย  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูช่้วย
อธิการบดี  คณบดี รองคณบดี  ผูอ้  านวยการส านกั  และรองผูอ้  านวยการส านกั  จ านวน 19 คน เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ ด าเนินการ  แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  31 มกราคม 2554 ขั้นตอนท่ี 4 น า
เป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ไปก าหนดตวัช้ีวดักลยทุธ์ค่าเป้าหมายและแผนงาน/โครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ภาพที ่1.1  กระบวนขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการของ     

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
แหล่งทีม่า:  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  2554: 54-58.  

 

การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน  

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

บุคลากรสายสนบัสนุน ปฏิบติังานตามการวางแผนทรัพยากร 

บุคคลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรสายสนบัสนุนรับรู้ในการวางแผนทรัพยากรบุคล  
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

                             ผลสมัฤทธ์ิขององคก์าร   
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  1)  การ วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ (Operational Human 
Resource Planning: OHRP) กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   เป็น
หน่วยงานหลกัในการจดัท าแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  ซ่ึงเป็นผูคิ้ดวเิคราะห์การจดัท า
กรอบแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 ของสถาบนั ฯ  ให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ พฒันาระบบของสถาบนั ฯ (พ.ศ. 2551-2565) เพื่อใหส้ามารถพฒันา
คนและขบัเคล่ือนสถาบนัฯ โดยมุ่งเนน้ทั้งผลผลิตและผลลพัธ์ในระดบับุคคล นอกจากน้ียงัก าหนด
กฎเกณฑ ์การวางแผนในดา้นการบริหารบุคลากรในสถาบนั ฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตาม
เป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ โดยมีการประเมินผลในดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ  ดา้นการกระจาย  เพื่อให้
ทราบผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผนท่ีมีประสิทธิผล ดงัน้ี   
  ประเมินดา้นปริมาณ   วดัโดยการวางแผนอตัราก าลงัคนในสถาบนั ฯ ให้พอเพียง
กบัภารกิจงานของกลุ่มงาน  กองงาน   คณะต่างๆ ภายในสถาบนั ฯ  ทั้งน้ีไดมี้การจดัก า ลงัคนให้มี
ความเหมาะสม  ตามความตอ้งการของคนในหน่วยงาน ดูเร่ือง  Workload  ซ่ึงพบวา่ ในหน่วยงาน 
มีคนท่ีท างานมากนอ้ยต่างกนัเป็นปัญหาใหบุ้คลากรเกิดความไม่พอใจ และความขดัแยง้น าไปสู่การ
ลาออก การจดัปริมาณงานใหแ้ต่ละคนอยา่งเหมาะสมในดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  ดา้นควา มสามารถ 
ให้มีความพร้อม ในการท างาน  จะส่งผลใหเ้กิดผลลพัธ์  วดัโดยผลงานท่ีตรงตามตวัช้ีวดั มีค่างาน
ร้อยละ 80  
  ประเมินดา้นคุณภาพ  ผลงานไดจ้ากการปฏิบติังานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิ   ท่ีมีตวัช้ีวดั
ของงาน วดัดว้ยค่าประเมินในแต่ละช้ิน วา่อยูใ่นเกณฑ์ ท่ีก าหนดหรือไม่  มีงานท่ีบรรลุเป้าหมาย ร้อย
ละ 80  มีผลการเขา้อบรมพฒันาไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง ต่อปี  เพื่อจะไดน้ าองคค์วามรู้มาพฒันาปรับปรุง
ผลการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน   
 ประเมินดา้นการกระจาย ประเมินช่วงอายพุนกังานท่ีรับผดิชอบผลงานวา่ช่วงอายุ
ใดรับผดิชอบงานมากนอ้ยเพียงใด มีความจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ใหมี้ผลการปฏิบติังานของ
ตนเองเพื่ออุดช่องวา่งสมรรถนะ (Competency Gap) หรือไม่  โดยประเมินไดจ้าก งานท่ีไ ดรั้บ
มอบหมาย ท่ีมีสมรรถนะหลกั อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 80 เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 2)  บุคลากรสายสนบัสนุนรับรู้ ในการวางแผนทรัพยากร บุคคล ของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  สถาบนัฯ ไดมี้กรอบในการประเมินผล  และมีตวัช้ีวดัแต่ละตวัท่ีชดัเจน  บุคลากร
สามารถรับรู้วา่ตนเองนั้นจะไดรั้บการประเมินตามตวัช้ีวดั  (KPIs) เพื่อให้ผลการปฏิบติังาน บรรลุ
เป้าหมาย โดยมีการประเมินสมรรถนะหลกัและสมรรถนะส่วนบุคคลของพนกังาน  
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  กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัท าแผน ภาระงาน ใหบุ้คลากร ในหน่วยงาน
ทั้งหมดภายในสถาบนัฯ ปฏิบติังานตามแผน  โดยบุคลากรไดรั้บรู้ แผนท่ีตนเองตอ้งปฏิบติัตาม และ
แปลงแผนงานเป็นกิจกรรมเพื่อให้ ตนปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ โดย หน่วยงานของส ถาบนั ฯ
ทั้งหมด  คดัเลือก สรรหา  บุคคลท่ีเหมาะสม ท่ีสุด เขา้ปฏิบติังาน  แสดงให้ทุกคน รับรู้และ เขา้ใจ
แผนงาน  นโยบายสถาบนัฯท่ีผูบ้ริหารไดก้ าหนด ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีทิศทางเดียวกนั  
 3) บุคลากรสายสนบัสนุน ปฏิบติังานตาม การวางแผนทรัพยากรบุคคลของกอง
บริหารทรัพยากรบุคค ลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงคเ์ชิงปฏิบติัการ ของสถาบนับั ณฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ พนกังานปฏิบติังานสายสนบัสนุนทุกระดบั ทุกหน่วยงาน ภายใตส้ านกังานอธิการบดี /
สภาสถาบนั จะตอ้งปฏิบติังานตามกรอบภาระงาน และท างานให้ ถึงเป้าหมาย ตามตวัช้ีวดั การ
ประเมินจึงจะท าใหบุ้คลากรผา่นการประเมินผลงานในกรอบภาระงานของตนเอง  อีกทั้งยงัสามารถ
เขา้ใจเน้ืองานของตนวา่มีจุดบกพร่องในส่วน ใด ซ่ึงท าใหผู้ถู้กประเมินสามารถ ปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังานใหดี้ข้ึน ช่วยใหพ้นกังาน ใชเ้ป็น แนวทางในการส่งเสริมให้ เกิดการพฒันาตนเอง  การ
วางแผนทั้งดา้น ปริมาณ ดา้น คุณภาพ  และดา้น การกระจาย ท าใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจใน
แผนปฏิบติังานตามกรอบภาระงาน ตามการวางแผนของกองบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงเนน้การ
วางแผนอตัราก าลงัท่ีเหมาะสม ปริมาณงานท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร โดยมีผลงาน
ท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน การปฏิบติังานท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐ านของสถาบนั ฯ การวางคนให้
เหมาะสมเน้ืองานท่ีไดรั้บไม่ขดัแยง้กนั บุคลากรกลุ่มอาวโุสท่ี ประสบการณ์มาก จะเปิดโอกาสให้  
พนกังานใหม่ไดแ้สดงศกัยภาพ และน าความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์     
 4) เคร่ืองมือในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของ บุคลากร สถาบนั
บณัฑิตพฒั นบริหารศาสตร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
นอกจาก เป็นหน่วยงานท่ีขบัเค ล่ือนการวางแผนทรัพยากรบุคคล แลว้ยงั  ได้ด าเนินการ ติดตาม
ประเมินผล พนกังานทุกระดบัในสถาบนั ฯ โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดั สมรรถนะหลกั  ของพนกังาน
ดา้นการพฒันาตนเอง  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรับผดิชอบต่อองคก์าร ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ดา้นส่ือสารรายงานและการท างานเป็นทีม  และตวัช้ีวดั สมรรถนะส่วนบุค คล ดา้นภาวะผูน้ า  ดา้น
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  ดา้นส่ือสาร  ดา้นแกไ้ขปัญหาและความคิดสร้างสรรค ์ดา้น
บริการท่ีดี   ดา้นความรู้ในงาน ดา้นอุตส าหกรรมในการท างาน ส าหรับวดัผลการ ปฏิบติังานในทุก
ระดบัรวมถึงระดบั ปฏิบติัการ  ท าใหส้ ามารถวดัผลการปฏิบติั เป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน และ
ทราบจุดแขง็หรือจุดอ่อนของพนกังานได ้ น าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาผลการปฏิบติังานใหดี้
ข้ึน จึงนบัไดว้า่มีเคร่ืองมือติดตามและประเมินผล ท่ีมีเกณฑม์าตรฐานในระดบัเดียวกนั  พนกังานใน
สถาบนั จึงเกิดความเช่ือมัน่ในแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของกองบริหารทรัพยากร
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บุคคล เน่ืองจากสะทอ้นผลการปฏิบติังานแต่ละคนท่ีเป็นจริง  และเม่ือใดท่ีเคร่ืองมือไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริงก็จะมีการปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์  
 5)   ผลสัมฤทธ์ิขององคก์าร    กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ ไดว้างแผนทรัพยากร บุคคล ในระดบัปฏิบติัการ โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อขบัเคล่ือน การ
ปฏิบติังานของ บุคลากรในหน่วยงาน  ใหบ้รรลุ ผลสัมฤทธ์ิ ของสถาบนั ฯ มีตวัช้ีวดั ผลผลิตและ
ผลลพัธ์ ท่ีมองเห็น 3 ดา้น คือ  

(1)  ดา้นปริมาณ    
  ผลผลิต ประเมินจากตวัช้ีวดั 1) การวางอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม  2)  บุคลากร
มีภาระงานท่ีสอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบของตนเองมุ่งเนน้ผลงานออกมาเสมอ  
  ผลลพัธ์ ประเมินจากตวัช้ีวดั 1) บุคลากรมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตวัเอง 
2)  บุคลากรเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   

(2)  ดา้นคุณภาพ   
ผลผลิต ประเมิน จากตวัช้ีวดั สมรรถนะของพนกังาน ไดแ้ก่สมรรถนะหลกั 

และสมรรถนะส่วนบุคคล ท่ีมีอยูใ่นตวับุคลากร   
  ผลลพัธ์  ประเมินจาก ตวัช้ีวดั 1)  บุคลากร สายสนบัสนุนมี ความรู้ ทกัษะ 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 2)  บุคลากรสายสนบัสนุนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนงาน
ของตนเอง  

(3)  ดา้นการกระจาย   
  ผลผลิต ประเมินจากตวัช้ีวดั Competency Gap หรือช่องว่างการกระจายของ
สมรรถนะของบุคลากรโดยท่ี  1)  ความสามารถใน การท างานปัจจุบนั มากกว่ าความสามารถท่ี
คาดหวงั  ผลลพัธ์  คือ ผลงาน ท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดแขง็ ต่อหน่วยงาน 2)  ความสามารถในการท างาน
ปัจจุบนัตรงตามความสามารถท่ีคาดหวงั ผลลพัธ์  คือ ผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็น ไปตามมาตรฐานของ
ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน  3)  ความส ามารถในการท างานปัจจุบนั  นอ้ยกวา่ความสามาร ถท่ี
คาดหวงั ผลลพัธ์ คือผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน  

การกระจายความสามารถตามสมรรถนะท่ีมีภาระงานท่ีไม่สอดคลอ้ง กบัความคาดหวงัตาม
เป้าหมายจะถูกจดัเป็น กลุ่มตามช่วงอายขุองพนกังาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ในปัจจุบนัองคก์ารมีการ แข่งขนักนัสูงและสภาพ แวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงแบบพลวตั 
จะตอ้งศึกษาและวเิคราะห์อยา่งละเอียดรอบค อบเพื่อก าหนดแผนท่ีไดเ้ปรียบของคู่แข่งขนั สามารถ
น าไปใชไ้ดก้บัสภาพความเป็นจริง และเกิดผลสัมฤทธ์ิข้ึนต่อองคก์รในท่ีสุด  
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ภาพที ่1.2 โมเดลการวเิคราะห์การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 
 แหล่งทีม่า: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  2554: 2. 
 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล นบั เป็นหน่วยงานฝ่ายสนบัสนุนท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก  
ต่อสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดยเป็นผูมี้บทบาทในกา รแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรบุคคล
และขบัเคล่ือนสถาบนัฯ  ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  มีวสิัยทศัน์และเป็นศูนยก์ลางของสถาบนัฯ ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ โดยยดึหลกัความถูกตอ้งประกอบกบัหลกัธรรมาภิบาล สามารถด ารงไว ้
ซ่ึงบุคลากรท่ีมี คุณสมบติั และมีความสามารถสูงเพื่อร่วมงานขั บเคล่ือนสถาบนั ฯ สู่การเป็น
มหาวทิยาลยั ระดบัโลก และมีพนัธกิจท่ีส าคญั โดยมีการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุค คลใหมี้
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน คดัสรรทรัพยา กรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและศกัยภาพ เหมาะสมกบั   
สถาบนัฯ พฒันาขีดความสามารถและ ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดบัอยา่ง
ต่อเน่ือง เนน้ระบบเสริมสร้างคุณธรรมชีวติการท างานท่ีดีเหมาะสมเป็นธรรม  
  อยา่งไรก็ดีจาก สภาพปัญหาท่ีไดก้ล่าว มาแลว้ขา้ง ตน้ สถาบนัฯ ยงัไม่ประสบความส าเร็จ   
ในการวางแผนทรัพยากรบุคคล  จนส่งผลใหบุ้คลากรขาดคุณภาพ น าไป สู่การลาออกของบุคลากร  
เป็นจ านวนมาก  และท าใหอ้งคก์ รขาดบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิได้
เท่าท่ีควร  

ด้านปริมาณ 

ด้านคุณภาพ 

 ด้าน  

  การกระจาย 

   ผลสัมฤทธ์ิ 

    (OHRP) 

ตวัช้ีวดั 

ผลผลติ 

 

ตวัช้ีวดั 

ผลลพัธ์  

 

 

ตวัช้ีวดั 

การวางแผน 
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 ดงันั้น หากสถาบนัฯไดมี้การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ อยา่งเป็นระบบ  
ตามโมเดลการวเิคราะห์การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ น่าจะ ส่งผลใหบ้รรลุผล
สัมฤทธ์ิสถาบนัฯ  
 และดว้ยเหตุท่ีการเช่ือมโยงความมีประสิทธิผลเขา้กบัความสามารถขององคก์ารในการน า  
กลยทุธ์ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง เป็นแหล่ง ของความไดเ้ปรียบแข่งขนัขององคก์ ร  (Barney, 2001: 
41-46) ดงันั้น งานวจิั ยเร่ืองน้ี จึงมุ่งศึกษา ผลสัมฤทธ์ิของ การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ ทั้งในดา้นปริมาณ ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจาย เพื่อน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลของสถาบนัฯ ต่อไป  

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 
 1) เพื่อส ารวจ ระดบั ความคิดเห็น ของบุคลากร ในระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีต่อ การวางแ ผน
ทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล       
 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลกบั
ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 
 3) เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ี ส่งผล ต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 

 

1.3  ค าถามของการวจิัย 
 
 1) บุคลากรสถาบนั ฯ สายสนบัสนุน ในระดบัปฏิบติัการ มีระดบั ความคิดเห็นต่อ การ
วางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลอยา่งไร   
 2) ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลตวัแปรใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ
การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
  3) ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคล ตวัแปรใดท่ีส่งผลต่อ ผลสัมฤทธ์ิของการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 
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1.4  สมมติฐานการวจิัย   
 
 จากขอ้ค าถามการวจิยั มีสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี   
  สมมติฐานท่ี 1 การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ ของการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการขององคก์ร  
   1)  การวางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   
   2)  การวางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กั บผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   
    3)  การวางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   
   4)  การวางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ ดา้น
ผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   
   5)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
     6)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
 สมมติฐานท่ี 2 ตวัแปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ และดา้นการ
กระจายส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 

 

1.5  กรอบแนวคดิการวจิัย   
 

 การวจิยัเร่ือง การส ารวจความคิดเห็นเก่ี ยวกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา 
บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดด้ าเนินการศึกษา
ปัจจยัดงัน้ี   
 1)  การวางแผนทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรสายสนบัสนุน ในระดบัปฏิบติัการ  จ าแนก
เป็น  
       (1)  ดา้นปริมาณ  ไดแ้ก่  การวางอตัราก าลงัเหมาะสมกบัภารกิจ และการจดัสรรปริมาณ
งานเหมาะสมกบัความสามารถของบุคลากร  
   (2)  ดา้นคุณภาพ   ไดแ้ก่ พนกังานปฏิบติังานมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน  พนกังานมี     
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การพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานและสถาบนัฯมีการก าหนดสมรรถนะของต าแหน่งงานท่ี
เหมาะสม  
   (3)  ดา้นกา รกระจาย  ไดแ้ก่  สถาบนัฯก าหนดกรอบภาระงานตามสมรรถนะตรงกบั
หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบและสถาบนัฯอุดช่องวา่งสมรรถนะความสามารถของบุคลากร   
   2)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ  (Result) ของการวางแผนทรัพยากรบุ คคลในระดบัปฏิบติัการ 
จ าแนกเป็นตวัช้ีวดั ผลผลิต  (Output   Indicators) และ ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์  (Outcome  Indicators) มี
รายละเอียดดงัน้ี  
 ตวัช้ีวดั ผลผลิต (Output   Indicators)   
    (1) อตัราก าลงัคนเหมาะสมกบังานท่ีได้ รับ และผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดั
และภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย   
   (2) หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิ คุ ณภาพของงานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน และ
บุคลากรสถาบนัสายสนบัสนุนมีสมรรถนะในการปฏิบติังาน    
    (3) ความสามารถในการท างานปัจจุบนัมากกวา่ความสามารถท่ีคาดหวงั ความสามารถ
ในการท างานปัจจุบนัตรงตามความสามารถท่ีคาดหวงั และความสามารถในการท างานปัจจุบนันอ้ย
กวา่ความสามารถท่ีคาดหวงั   
  ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ (Outcome  Indicators)    
    (1) อตัราก าลงัคนเหมาะสม ส่งผลใหก้ าลงัคนมีคุณภาพ มีความรับผดิชอบในตนเอง  
   (2) บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างาน และบุคลากรสายสนบัสนุนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนงานของตนเอง   
   (3)  ผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน  ผลงานท่ีเกิดข้ึนตรงตามเกณฑม์าตรฐาน
ของหน่วยงาน และผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน จากปัจจยัต่างๆ  ท่ีด าเนินการศึกษา
สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ตามภาพท่ี 1.3  
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   การวางแผนทรัพยากรบุคคลของบุคลากร 

         สายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ   

         

           

      การปฏิบติังานตามแผน  

            ทรัพยากรบุคคล  

            บุคคล 

การประเมินผลสมัฤทธ์ิ (Result) 

 ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล  

 

ตวัช้ีวดั ผลผลิต ตวัช้ีวดั ผลลัพธ์ 

      ดา้น ปริมาณ  
1.วางอตัราก าลงัคนเหมาะสมกบัภารกิจ  

2.จดัสรรปริมาณงานเหมาะสมกบัความสามารถของบุคลากร  

   ดา้น คุณภาพ  

1.พนกังานปฏิบติังานมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิของงาน      

2.พนกังานมีการพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงานใน

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  

   ดา้น การกระจาย  
1.สถาบนัฯก าหนดสมรรถนะบุคลากรตรงตามกรอบ ภาระงานท่ี

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

2.สถาบนัฯอุดช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร  

 

1.อตัราก าลงัคนเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ  

2.ผลงานบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรง 

   ตามเป้าหมาย  

 

1.หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสมัฤทธ์ิ 

2.คุณภาพของงานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

3.บุคลากรสถาบนัสายสนบัสนุนมีสมรรถนะในการปฏิบติังาน  

1.ความสามารถในการท างานปัจจุบนั มากกว่าความสามารถท่ี 

   คาดหวงั 

2.ความสามารถในการท างานปัจจุบนัตรงตามความสามารถท่ี 

   คาดหวงั 

3.ความสามารถในการท างานปัจจุบนั นอ้ยกว่าความสามารถท่ี 

   คาดหวงั   

 

1. อตัราก าลงัคนเหมาะสมส่งผลให้ก าลงัคนมีคุณภาพ     

    มีความรับผิดชอบในตนเอง 

1.บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและ  
   น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  
2.บุคลากรสายสนบัสนุนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนงานของตนเอง  

 

1.ผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน 
2.ผลงานท่ีเกิดข้ึนตรงตามเกณฑม์าตรฐานหน่วยงาน 
3.ผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน  
 

ภาพที ่1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

(Framework) 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
         1) ท าใหท้ราบถึงการด าเนินการวางแผนทรัพยากรบุคคลสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ  
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ระดบัปฏิบติัการ  
       2)  ท าใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
      3)  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 

1.7 ขอบเขตของการศึกษา  
 
             1)  ขอบเขตดา้นประเด็นการศึกษา  ศึกษาถึง  การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ โดยเจาะจงไปท่ีการวางแผนทรัพยากรบุคคล 3 ดา้น ไดแ้ก่   
            (1)  ดา้นปริมาณ   
   โดยมุ่งศึกษา ความคิดเห็นต่อ การวาง แผนอตัราก าลงั คน ใหมี้ความเหมาะสม  เพื่อให้
พนกังานสถาบนัฯปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาการลาออกจากการท างาน ทั้งน้ีจาก
สถิติของพนกังานท่ีลาออกในแต่ละปี พบวา่ส่วนใหญ่มีจ านวนท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน ตามตารางท่ี 1.1  
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ตารางที ่1.1  อตัราการลาออกของพนกังานสถาบนัฯ สายสนบัสนุน  
 

       ปี พ.ศ. 

จ านวนทั้งหมดของบุคลากร
สถาบันฯ 

สายสนับสนุน* 

จ านวนทีล่าออก
ของบุคลากร
สถาบันฯ 

สายสนับสนุน 

ร้อยละ 

2550 453 21 4.67 

2551 449 33 7.34 

2552 460 20 3.69 

2553 473 20 2.53 

2554 489 30 3.27 

2555 494 30 6.07 

2556 500 28 5.60 

   
แหล่งทีม่า: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2554: 1.  
หมายเหตุ: *บุคลากรสถาบนัสายสนบัสนุน หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานสถาบนั  ลูกจา้งประจ า     

     ลูกจา้งชัว่คราวเงินรายได ้ทุกประเภทในสายสนบัสนุน  
  : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2557 
  
จากขอ้มูลการส ารวจความคิดเห็น ต่อการลาออกของบุคลากร แสดงผลดงัน้ี   

1) ดา้นค่าตอบแทนแรงจูงใจในการท างาน เช่น การเพิ่มเงินเดือนใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจและสังคม การใหโ้บนสัพนกังาน และการประเมินผล ซ่ึงควร  ประเมินแบบ 360 
องศา ทุกหน่วยงาน ทุกระดบัรวมถึงระดบัการบริหาร เพื่อใหผู้บ้ริหารรับทราบถึงผลการด าเนินงาน  
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเสมอภาค และเป็นธรรมในการประเมินผลของพนกังาน ตลอดจนลด ความ
เหล่ือมล ้าระหวา่งขา้ราชการและพนกังานสถาบนั ฯ การบริหารจดัการบุคลากรภายในสถาบนั ฯ 
ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ถึงบุคลากรในหน่วยงานมากกวา่การท างานในต าแหน่ง    
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                   2) ดา้นโอกาสความก้ าวหนา้ ควรส่งเสริมพนกังานสถาบนั ฯสายสนบัสนุนท่ีมี
ความสามารถสูง ใหส้ามารถโอนยา้ยและเป็นอาจารยไ์ด ้ ระยะการประเมินเวลาในการต่อสัญญาจา้ง
แต่ละช่วงนอ้ยเกิ นไป ท าใหเ้กิดความกดดนัและไม่ มัน่ใจในความมัน่คง จึงควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขในการวางแผนอตัรา ก าลงัเพื่อรักษาก าลงัคนท่ีมีความรู้ควา มสามารถให้
ท างานใหแ้ก่สถาบนั ฯ เช่น  มีวธีิ ใดบา้ง ท่ีจะ ส่งเสริมแรงจูงใจใหก้บัพนกังานในสถาบนั ฯ และ
ก าหนดแผนอตัราก าลงัล่วงหนา้เพื่อหาบุคลากรทดแทนคนท่ีลาออกไป     
   (2)  ดา้นคุณภาพ  
                 การก าหนดกรอบสมรรถนะงานของบุ คลากรเพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพของงาน ถูก
ก าหนดตามหน่วยงาน หลกัของภาครัฐ ซ่ึงก าหนดส าหรับ ในแต่ละต าแหน่งงาน ทางกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดน้ าแนวทางการปฏิบติัมาใชใ้นการก าหนดกรอบสมรรถนะของบุคล ากรใน
ต าแหน่งงานนั้นวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ และพฒันาปรั บปรุงใหเ้หมาะสม เม่ือบุ คลากรมีความ
สนใจในต าแหน่งนั้นก็จะเขา้สอบ ตามองคค์วามรู้ ความสามารถของตนเอง แข่งขนักบัผูอ่ื้นเพื่อวดั
ระดบัความสา มารถท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งนั้นๆ ฉะนั้น การก าหนดกรอบสมรรถนะในแต่ละ
ต าแหน่งจะแตกต่างกนั การประเมินผลการปฏิบติังาน จะมีแบบประเมินวดัผลท่ีต่างกนัเพื่อให้ ทราบ
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน เม่ือผลการปฏิบติังานต ่ากวา่เกณฑ ์จะมีกระบวนการขั้นตอนในการ
พฒันาสมรรถนะในต าแหน่งงานนั้นใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหบุ้คลากรมีผลการปฏิบติังาน
ท่ีดี เคร่ืองมือท่ีใชว้ดันั้นเป็นการวดัท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั เพรา ะจะเป็นแรงกระตุน้
ใหพ้นกังานเกิดการพฒันาตนเองอยูเ่สมอในการท างาน  
                 (3)  ดา้นการกระจาย   
   กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดเ้ก็บขอ้มูลของช่วงอายบุุคลากรเพื่อใชป้ระกอบในการ
วางแผนอตัราก าลงั แสดงผลดงัน้ี  
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ตารางที ่1.2  การส ารวจจ านวนบุคลากรโดยการแบ่งช่วงอายบุุคลากรในสถาบนัฯ 
  

อนัดับที ่ ช่วงอายุ 
พนักงานสถาบันฯ 
สายสนับสนุน (คน) 

1 นอ้ยกวา่ 35 131 
2 36-40 78 
3 41-45 33 
4 46-50 7 
5 51-55 4 
6 56-60 2 
7 61  ปีข้ึนไป 4 (ต่อสัญญาจา้ง) 

                     รวมทั้งส้ิน 256   
 
แหล่งทีม่า: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2556: 1.  
หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556   
 
               กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดก้ าหนด การกระจายช่วงอายงุาน ข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลวา่ในแต่ละ ช่วงอายมีุจ านวนคนเท่าใด  แต่การกระจายงานนั้น จะ แบ่งงาน
ตามกรอบภาระงานตามภาระหนา้ท่ีในต าแหน่งของตนเอง ไม่มีช่วงอายมุาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งงาน  
โดยยดึมัน่ในกรอบงานของต าแหน่งงานนั้นเป็นหลกัปฏิบติั โด ยจะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งาน  ส าหรับการอุดช่องวา่ง สมรรถนะความสามารถ  (Competency Gap Assessment) เป็นการ
วเิคราะห์วา่พนกังานท่ีมีผูบ้งัคบับญัชาดูแลความรั บผดิชอบนั้นมีพฤติกรรมการท างานเป็ นไปตามท่ี
ตอ้งการหรือไม่ โดยน าเกณฑ ์หรือปัจจยัท่ีคาดหวงั  เปรียบเทียบกบัพฤติกรร มท่ีเกิดข้ึนจริงของ
พนกังาน โดยพิจารณาเป็น  3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  1)  ความสามารถในการท างานปัจจุบนั มากกวา่ 
ความสามารถท่ีคาดหวงั  ผลลพัธ์  ท่ีได้จะเป็นผลงานท่ีเป็นจุดแขง็ (Strength) 2)  ความสามารถใน
การท างานปัจจุบนัตรงตามความสามารถท่ีคาดหวงั  ผลลพัธ์ ท่ีไดจ้ะเป็นผลงานท่ีเ ป็นไปตาม
ผูบ้งัคบับญัชาก าหนดข้ึน 3)  ความสามารถในการท างานปัจจุบนันอ้ยกวา่ความสามารถท่ีคาดหวงั 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นจุดอ่อน (Weakness) ของหน่วยงาน  
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       ผลการประเมินช่องวา่งความสามารถทั้ง  3 ลกัษณะตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้นั้นไม่วา่จะเป็น
จุดแขง็ ตามมาตรฐานท่ีคาดหวงั หรือจุดอ่อนของพนกังานแต่ละคนในการพฒันาความสามารถของ
พนกังานนั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรเลือกจุดอ่อนมาพฒันาก่อน เพรา ะความสามารถนั้นจะมีผลต่อ
เป้าหมายหรือผลส าเร็จของพนกังานแต่ละคน            
          ส าหรับ  ปัจจยั ดา้นผลสัมฤทธ์ิ  ไดแ้ก่  ตวัช้ีวดัผลผลิตและตวัช้ีวดัผลลพัธ์เก่ียวกบั อตัรา
ก าลงัคนและสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงส่งผลถึงคุณภาพของผลงานท่ีเป็นจุดอ่อน
หรือจุดแขง็  
    2)  ขอบเขตดา้นประชากรการศึกษา ไดแ้ก่   
       การวจิยัน้ีไดด้ าเนินการศึกษา บุคลากร สายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการของ หน่วยงาน
ภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประกอบดว้ยบุคลากรจาก 17 หน่วยงาน ดงัน้ี   
          (1)  คณะบริหารธุรกิจ   
  (2)  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  
  (3)  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
  (4)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
  (5)  คณะสถิติประยกุต ์ 
  (6)  คณะภาษาและการส่ือสาร       
  (7)  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   
  (8)  คณะนิติศาสตร์  
  (9)  คณะการจดัการการท่องเท่ียว  
  (10)  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ   
  (11)  ส านกังานอธิการบดี   ประกอบดว้ย   กองกลาง   กองบริการการศึกษา    กอง
แผนงาน  กองคลงัและพสัดุ  ส านกังานตรวจสอบภายใน   กองงานผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่  กลุ่มงานกิจการ
นานาชาติ   กลุ่มงานงานประชุมและสัมมนาสากล   กลุ่มงานส่ือสารองคก์ารและกิจกรรมเพื่อสังคม    
กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา    กลุ่มงานนโยบายสถาบนัและพฒันาองคก์าร   กลุ่มงานวนิยัและนิติการ    
กองบริหารทรัพยากรบุคคล    
  (12)  ส านกับรรณสารการพฒันา  
  (13)  ส านกัวจิยั  
  (14)  ส านกัสิริพฒันา (ส านกัฝึกอบรม)    
  (15)  ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  (16)   ศูนยบ์ริการวชิาการ   

http://mba.nida.ac.th/
http://www.econ.nida.ac.th/
http://ssde.nida.ac.th/
http://gspa.nida.ac.th/
http://as.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/
http://hrd.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/
http://nits.nida.ac.th/
http://gscm.nida.ac.th/
http://gen.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/
http://planning.nida.ac.th/
http://planning.nida.ac.th/
http://finance.nida.ac.th/
http://audit.nida.ac.th/
http://globalconf.nida.ac.th/
http://ccsr.nida.ac.th/
http://studentunion.nida.ac.th/
http://policy.nida.ac.th/
http://legal.nida.ac.th/
http://library.nida.ac.th/index.php?lang=th
http://rc.nida.ac.th/
http://training.nida.ac.th/
http://isec.nida.ac.th/
http://consult.nida.ac.th/
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   (17)  ศูนยศึ์กษาเศรษฐกิจพอเพียง  
   3) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  ศึกษาหน่วยงานภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์                
17 หน่วยงาน  
   4) ขอบเขตเวลาศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2557  

  
1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  หมายถึง กระบวนการ วธีิการด าเนินกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ
ในการวเิคราะห์การวางอตัราก าลั งคนในองคก์รใหเ้หมาะสม รวมถึงการพฒันา บุคลากรใหมี้
ศกัยภาพ  เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุ  วสิัยทศัน์  ภารกิจ  วตัถุประสงค ์  เป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้
โดยมีกระบวนการท่ีส าคญั 3 ดา้น คือ ดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจาย  ท่ีจะท าให้
บุคลากรปฏิบติัตามได ้ ดา้นปริมาณ คือ การจดัท ากรอบอตัราก าลงัคนใหก้บับุคลากรท่ี เขา้ -ออก ใน
กลุ่มงานใหมี้ความเหมาะสม โดยควบคุมใหบุ้คลากรในกลุ่มงานไดรั้บงานท่ีเหมาะสม เพื่อให้
สามารถท างานท่ีมีปริมาณมากโดยบรรลุเป้าหมายได ้ ดา้นคุณภาพ คือ สถาบันฯไดมี้โครงการต่างๆ  
ในการพฒันาบุคลากรใหส้ามารถ เขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานสูงข้ึน  ดา้น
การกระจาย คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาในระดบัผูอ้  านวยการกอง /หวัหนา้กลุ่มงาน ไดป้ระเมินผลการ
ปฏิบติังานแลว้อุดช่องวา่งสมรรถนะ ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรเกิดการพฒันาผล
การปฏิบติังานใหดี้ข้ึน  
   ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล หมายถึง ผลผลิตและผ ลลพัธ์ท่ีไดรั้บจาก
กระบวนการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีส่งผลในทางบวก และทางลบ โดยมีการวางแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  
    ตวัช้ีวดัผลผลิต หมายถึง  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงจ านวนส่ิงข องท่ีผลิตไดห้รือจ านวนหน่วยท่ีได้
ใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการ รวมถึงผลท่ีไดรั้บจากกระบวนการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน
ดา้นปริมาณ ไดแ้ก่  อตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ  มีผลงานท่ีบรรลุความส าเร็จตรงตาม
เป้าหมาย ดา้นคุณภาพ  ไดแ้ก่ คุณภาพของงานอยูใ่นเกณฑม์า ตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะท่ีสูงใน
การปฏิบติังาน ดา้นการกระจาย ไดแ้ก่ การอุดช่องวา่งสมรรถนะของบุคลากร มีความสามารถในการ
ท างานตามความสามารถท่ีคาดหวงั  
  ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ หมายถึง  ตวัช้ีวดัรายงานผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ดา้นปริมาณ 
ไดแ้ก่  การมีอตัราก าลั งคนท่ีเหมาะสมส่งผลใหบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

http://cse.nida.ac.th/


20 

ดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและน าไปประยุ กตใ์ชใ้นการท างาน เกิดการ
เรียนรู้ของบุคลากร ดา้นการกระจาย ไดแ้ก่ การอุดช่องวา่งสมรรถนะของบุคลากร ซ่ึงส่งผล ต่อ
หน่วยงานใน  3 ลกัษณะ คือ ผลงาน ท่ีเกิดข้ึนเป็นเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน ผลงานท่ีเกิดข้ึน อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานของหน่วยงาน และผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน    
  บุคลากรสถาบนัในระดบัปฏิบติัการ  หมายถึง  ขา้ราชการ  พนกังานสถาบนั  ลูกจา้งประจ า 
ลูกจา้งชัว่คราวเงินรายได้  ทุกประเภทในสายสนบั สนุน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานตามภารกิจ หนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายส่วนใดส่วนหน่ึงของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ใหป้ฏิบติัการ ตาม
ต าแหน่งของหน่วยงานภายในสถาบนัฯ  



 
บทที ่2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
             การศึกษาเร่ือง  การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา 
บุคลากรสายสนับสนุนในระดับปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีแนวความคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นจุดสนใจในการศึกษาค้นคว้า ตามหัวข้อดังนี ้คือ 
  2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ความส าคัญของการวางแผน (Planning)  
2.1.2 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning) 
2.1.3 ความส าคัญและประโยชน์การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
2.1.4 การวางแผนทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
2.2.1 ความหมายและความส าคัญของสมรรถนะ (Competency) 
2.2.2 การอุดช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) 
2.2.3 การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Human Performance Improvement)  

2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผล 
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
2.3.2 แนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
2.3.3 เคร่ืองมือที่ใช้วัดประสิทธิผลและผลการปฏิบัติงาน 
2.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล  
 
 องค์การในยุคปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งไหนจะคงที่ แน่นอน
ตายตัว และอัตราการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จนแทบจะกล่าวได้ว่า  ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องเข้าไป
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เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และ
ส าคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดที่บ่งบอกว่าองค์การนั้นจะอยู่
ต่อไปในระบบการตลาดได้หรือไม่  การวางแผนจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมขั้นแรกของการบริหารงาน 
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยวิธีการที่ดีที่สุด ในภาวะปัจจุบัน 
สังคมมีแต่ความยุ่งยากซับซ้อน ยากที่มนุษย์จะตัดสินใจกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยวิธีการ
มองอย่างผิวเผินได้เพราะตัวแปรที่ เข้ามามีส่วนกระทบต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของ
กิจกรรมต่างๆ นั้นมีมากมาย  จ าเป็นที่จะต้องใช้หลักวิชาเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์จัดระเบียบของ
ตัวแปรทั้งหลายและพยายามมองลู่ทางความเป็นไปในอนาคตให้กระจ่างชัดขึ้นความพยายามใน
การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวก็คือการวางแผนนั่นเอง   
 
  2.1.1  ความส าคัญของการวางแผน (Planning)  
  การวางแผนถือเป็นการประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจะประกันได้
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้วางแผน ที่สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วยข้อมูลในอดีตและปัจจุบันบวกกับการตัดสินใจที่รอบคอบ ผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตมักจะ
เป็นผู้ที่มีความชาญฉลาดในการวางแผน หรือที่เรียกกันว่า “นักวางแผนกลยุทธ์” 
            ณรงค์วิทย์  (2546: 40) ได้ให้ค านิยามของการวางแผนว่า หมายถึง การก าหนดแนวทาง 
วิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระท าในอนาคต โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาสความเป็นไปได้ 
ก าหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการตระเตรียมทรัพยากร
ในด้านต่างๆ ไว้ล่วงหน้า    

Mintzberg (1994: 12) ได้กล่าวว่า การวางแผนคือกระบวนการในการจ าแนก แจกแจง
เหตุผล และเชื่อมโยง ประกอบไปด้วย  อนาคต  การควบคุมอนาคต  การตัดสินใจ และ การบูรณา
การตัดสินใจ น่าจะมีตัวร่วมอันใดอันหนึ่ง ที่เป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่  ความเข้าใจเร่ืองการ
วางแผนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น                                                   
   จะเห็นได้ว่า การวางแผนมีความส าคัญตั้งแต่เร่ิมแรกในการบริหารจัดการขององค์การ เป็น
กระบวนการที่เป็นทางการ โดยค านึงถึงการบูรณาการหรือเชื่อมโยงระบบการตัดสินใจของ
หน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่ การก าหนดวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อบรรลุสู่
จุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน  
  การวางแผนเป็นผลของความสัมพันธ์ในเชิงมิติของเวลาทั้งสามมิติคือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ในอดีต เพื่อตรวจสอบปัจจุบันและพยากรณ์อนาคต ซึ่งจะท าให้เราทราบได้ว่าแผนงานที่จะ
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ด าเนินการนั้น อะไรบ้างที่เป็นการต่อยอดจากอดีตและปัจจุบัน อะไรบ้างเป็นสิ่งที่ต้องเร่ิมใหม่ ซึ่งจะ
ส่งผลให้องค์การบรรลุผลสัมฤทธิ์  

Katz  (1975 อ้างถึงใน สุนทร เกิดแก้ว, 2528: 5) ได้แบ่งลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของการ
วางแผนออกเป็น 5 ประการใหญ่ๆ ดังนี้   

1)  มิติด้านมุ่งสู่เป้าประสงค์ (Purposive) กล่าวคือ แผนและการวางแผนจะต้อง
แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้เกิดการกระท าขึ้น  (Goals Stimulus 
Action) นอกจากนี ้จะต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ไว้ด้วย  

2)  มิติด้านมุ่งให้เกิดการกระท า (Action  Oriented) เน่ืองจากการวางแผนไม่ใช่เป็น
สภาพที่หยุดนิ่ง   หรือเป็นเพียงจุดหมายปลายทางเท่านั้น  แต่จะต้องเกี่ยวกับการกระท า หรือต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางนั้นๆ  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
โดยปราศจากแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ  เป็นเพียง  Interesting Exercise เช่น การคาดการณ์หรือ
การคาดหวัง (Projection, Prediction, Speculation) การพยากรณ์อากาศ การก าหนดจ านวนประชากร
ในอนาคต ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายรายได้ประชาชาติ เป็นต้น  การแสดงให้เห็นถึงการมุ่งสู่
การกระท า ต้องประกอบด้วยลักษณะ 2 ประการใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ  

(1) ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติ (Capability to Carry Out Action) 
ความสามารถในการปฏิบัติมีมากน้อยเพียงใด จะต้องอาศัยอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการที่ก าหนดไว้
เป็นรูปแบบตายตัว (Formally Constituted Authority) ได้แก่ อ านาจของผู้บังคับบัญชา ในระดับ
ต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์การหนึ่งๆ ซึ่งได้ก าหนดไว้ชัดเจน อ านาจอีกชนิดหนึ่งที่มีผลท าให้เกิด
การปฏิบัติขึ้นได้แก่ อิทธิพลนอกรูปแบบ เช่น  อิทธิพลของบุคคลองค์การ  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นเหตุ
จูงใจ หรือบังคับให้เกิดการปฏิบัติงานขึ้น  โดยที่อ านาจอิทธิพลดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใดๆ  
  (2)  มีความต่อเนื่องของการกระท า (Consequence of Action) กล่าวคือ  ใน
เป้าหมายในแผนหน่ึงๆ นั้น  จะบรรลุได้  ไม่ใช่การกระท าเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น  แต่
จะต้องอาศัยการกระท ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ๆ ทั้งนี้จะต้องอาศัยเทคนิค
การวิเคราะห์ระบบเข้ามาใช้กับการวางแผนด้วย  ตัวอย่างที่จะท าให้มีความเข้าใจมากขึ้นใน
การศึกษา เช่น การขึ้นราคาสินค้าเพื่อกระตุ้นการผลิต อาจท าให้กรรมการเดือดร้อน  เนื่องจากต้อง
ซื้อสินค้าแพง  ก็จะต้องมีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกรรมการขึ้นตามมา เป็นต้น  
  3)  มิติด้านการเลือก (Choices) การเลือกหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นมิติที่
ส าคัญอีกด้านหนึ่งของการวางแผน การตัดสินใจเลือกในการวางแผนมีอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ ด้วยกัน 
คือ การเลือกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การเลือกวิธีการหรือหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ ในการเลือกทุกครั้ง นักวางแผนจะต้องเลือกทางเลือกที่เห็นว่าที่ดีที่สุด ซึ่งเรียกว่าความ
มีเหตุมีผลในการวางแผน (Rationality in Planning)   
 4)  มิติด้านเวลา (Time Horizon) การวางแผนกับอนาคตเป็นของคู่กัน การวิเคราะห์
เกี่ยวกับเร่ืองเวลาในอนาคตเป็นเร่ืองส าคัญมาก ทั้งนี้เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างในเวลาอนาคต
นั้น จะตรงตามที่คาดการณ์หรือไม่  อาจต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และความไม่แน่นอนต่างๆ 
มากมาย จ าเป็นจะต้องน าเอา “เวลา” มาวิเคราะห์ร่วมกับสิ่งอ่ืนๆ เพื่อหาทางคาดการณ์ความเป็นไป
ได้ที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเวลา กับค่าใช้จ่าย เวลากับความเป็นไป
ได้  เวลากับวัตถุประสงค์  เวลากับทรัพยากรอ่ืนๆ เป็นต้น  ดังนั้น จึงเกิดเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเวลามากมาย  เช่น การวิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย  (Benefit/Cost Analysis) 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Coat-Effectiveness Analysis) เทคนิค PERT/CPM และ 
IRR   เป็นต้น  
   5)  มิติด้านการวางแผนเป็นกระบวนการ (Planning is the Process) การวางแผน
เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองที่ต้องกระท าติดต่อกันไปเป็นระยะๆ โดยมิให้ขาดตอนหรือหยุดนิ่ง ทั้งนี้เพราะ
แผนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การวางแผนเป็นเร่ือง
ของความไม่แน่นอนในอนาคต ยิ่งเป็นแผนระยะมากเท่าไร ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นก็ยิ่งมีมากขึ้น 
ความไม่แน่นอนดังกล่าว ท าให้เป้าหมาย วัตถุประสงค์  ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน
ผิดพลาด  ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาดของแผนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ
ใหญ่ๆ 2 ประการด้วยกัน คือ ความบกพร่องในการวางแผน ความผิดพลาดของแผนเนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต      
 

2.1.2   ความหมายของการวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning)  
ความส าคัญของกรอบแนวคิดการวางแผนก าลังคนมิใช่เป็นเพียงกิจกรรมการค านวณตัวเลข

ที่เกิดขึ้นและจบเป็นคร้ังๆ แต่จะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์การ เชื่อมโยงไปสู่กลไกการบริหารจัดก าลังคน และบูรณาการกับกระบวนการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์และแผนงานส าคัญขององค์การได้  การวางแผนก าลังคนที่ดีให้ผลลัพธ์ที่ เป็น
ประโยชน์มากกว่าค าตอบที่เป็นกรอบอัตราก าลังอันตายตัวที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงเมื่อบริบทแวดล้อมขององค์กรหรือของต าแหน่งงานเปลี่ยนแปลงไป หากแต่จะท าให้
องค์กรมีกรอบที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้ก าลังคนที่มีคุณสมบัติเช่นใด เป็นจ านวนเท่าไร ทั้งในแต่ละ
สถานการณ์ แต่ละเป้าประสงค์ อีกทั้งเมื่อสถานการณ์หรือเป้าประสงค์ขององค์การจะต้องปรับ
ทิศทางเร่ืองก าลังคน 
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  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2556: 10) ได้ให้ความหมายของการวางแผน
ก าลังคนไว้ว่าหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และการพยากรณ์เกี่ยวกับอุป
สงค์ และอุปกรณ์ ด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
            ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2529: 2) ได้ให้ค าจ ากัดความของการวางแผน
ก าลังคนว่า เป็นการวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนใน
อนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์การ
บรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
  จะเห็นได้ว่าการวางแผนอัตราก าลังคนเป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรหนึ่ งภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ ที่ มีการเปลี่ยนแปลงได้  และเป็น
กระบวนการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นต่อความต้องการเหล่านั้น  ด้วยเหตุนี้การวางแผนอัตรา
ก าลังคนจึงเป็นกระบวนการทางการบริหารอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ของฝ่ายงานที่
ปรึกษาในองค์การเท่านั้น  แต่เป็นการวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน อันได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การ
บริหารเงินเดือนค่าจ้าง  
  ดังนั้น แผนก าลังคนจึงไม่ควรเป็นเพียงแผนที่น าทางอันจ ากัดคับแคบเท่านั้น แต่จะต้อง
สามารถเป็นกลไก ชี้ทิศทางในการเลือกสรร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของ
องค์การ อีกทั้งสามารถเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปัจจุบันจึงมักมีผู้ใช้ค าว่า การวางแผนทรัพยากรบุคคล แทน
การวางแผนก าลังคน  เพราะในการวางแผนจะต้องมีการก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่เป็นเชิงกล
ยุทธ์มากขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าจะอ่านพบค าใดก็ตาม ก็จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการวางแผนงานและกลยุทธ์ที่
เกี่ยวกับงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เช่น การวางแผนเกี่ยวกับอัตราก าลังคนที่
ต้องการ การวางแผนก าลังคนและกลยุทธ์ที่จะใช้ การวิเคราะห์ปริมาณงาน (Work Load Analysis) 
การวิเคราะห์ก าลังคน (Work Force Analysis) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) รายละเอียดลักษณะ
งาน (Job Description) คุณสมบัติของผู้ที่จะท างาน (Job Specification) เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นงานที่
ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแม่แบบ (Master Plan) ส าหรับงานด้านอ่ืนๆ ทั้งหมดในองค์การ ในปัจจุบัน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการด าเนินงานของธุรกิจ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งด้านกลยุทธ์การจัดการกลยุทธ์การแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดการเตรียมบุคลากร
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เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันขององค์การนับว่ามีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis: JA) 
ในองค์การ รวมถึงรายละเอียดของงาน (Job Description: JD) และทักษะของบุคลากรที่มี
ความสามารถตรงตามความต้องการ (Job Specification: JS) เพื่อที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน
ก าลังคน ว่าในแต่ละงานจะต้องเพิ่มหรือลดจ านวนลงเท่าไร งานใดต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ มี
ทักษะอย่างไร มีอายุและมีประสบการณ์ในการท างานมาอย่างไร จึงจะท าให้องค์การสามารถใช้
ประโยชน์สูงสุด จากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่และบุคลากรที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม  ตัวอย่างค านิยามของ
การวางแผนทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
       การวางแผนทรัพยากรบุคคล (แองเจิล,  2551: 1) หมายถึง กระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความ
ต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร อันจะส่งผลถึงการก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนคนเข้าร่วมงานกับองค์กร ขณะปฏิบัติงาน
อยู่ภายในองค์กร จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากองค์กร เพื่อให้องค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็น
หลักประกันว่าองค์การจะมีคนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคงและการเจริญเติบโต
ขององค์กร บุคลากรและสังคม มีส่วนประกอบดังนี ้ 
  กระบวนการ ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีผู้มีหน้าที่วางแผนด้านทรัพยากรบุคคล ต้อง
ท าการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางปฏิบัติตรวจสอบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนให้
เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แก้ปัญหาคร้ังต่อคร้ังแบบเฉพาะหน้า  
   การคาดการณ์ ต้องคาดการณ์ไปยังอนาคตถึงความต้องการคนขององค์กรว่ามีแนวโน้มหรือ
ทิศทางที่จะออกมาในลักษณะใด เช่น ขนาดองค์กร หรือกระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  วิธีปฏิบัติ ก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่
สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม ธ ารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพื่อให้สามารถด าเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  องค์การและบุคลากร นักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถจะต้องสร้างและรักษา
สมดุลของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลจะเป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการสร้างหลักประกันว่าองค์การจะมีคนที่มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการมาร่วมงานในปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่เกิดสภาวะคนล้นหรือคนขาดแคลนขึ้น 
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  การวางแผนทรัพยากรบุคคล คือ กระบวนการต่อเนื่องที่ใช้ในการคาดการณ์และก าหนด
วิธีการปฏิบัติในกิจกรรมด้านคนเพื่อรักษาสมดุลของคนในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั่งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  
 การวางแผนทรัพยากรบุคคล (สัญจร คนเดินทาง, 2556 : 1) หมายถึง เป็นการวางแผนการ
ด าเนินงานต่างๆขององค์การ ที่เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและเวลาอย่าง
เพียงพอ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็น
กระบวนการในการคาดการณ์ความต้องการและการตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์  ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ
สนับสนุนให้องค์การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
 อย่างไรก็ดี ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็นว่า  การวางแผนทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการ 
วิธีการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์การวางอัตราก าลังคนในองค์กรให้เหมาะสม 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านปริมาณ  ด้านคุณภาพ   
และด้านการกระจาย  ที่จะท าให้บุคลากรปฏิบัติตามได้  ด้านปริมาณ คือ การจัดท ากรอบอัตรา
ก าลังคนให้กับบุคลากรที่ เข้า-ออก ในกลุ่มงานให้มีความเหมาะสม โดยควบคุมให้บุคลากรในกลุ่ม
งานได้รับงานที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถท างานที่มีปริมาณมากโดยบรรลุเป้าหมายได้  ด้านคุณภาพ 
คือ สถาบันฯได้มีโครงการต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น ด้านการกระจาย คือ การที่ผู้บังคับบัญชาในระดับผู้อ านวยการกอง /
หัวหน้ากลุ่มงาน ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วอุดช่องว่างสมรรถนะ ความสามารถของบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
 
   2.1.3 ความส าคัญและประโยชน์การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
   การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือให้กิจกรรมหรือหน้าที่
ทั้งหลายในองค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ซึ่งความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณวุฒิและความสามารถในการปฏิบัติงานทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคต   ตลอดจน
สามารถหาแหล่งของทรัพยากรบุคคลดังกล่าว   เพื่อวางแผนสรรหาทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้น
ได้   การวางแผนทรัพยากรบุคคลในองค์การ จะต้องเน้นความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   มิใช่
งานของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ผู้เดียว  หรือเป็นงานของนักวางแผน 2-3 คนเท่านั้น แต่ทุกฝ่ายในองค์การ
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและน าแผนไปปฏิบัติด้วย  เพราะการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ขององค์การ   องค์กรที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองไปสู่
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ความส าเร็จในฐานะผู้น าธุรกิจ คุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่
เป้าหมายได้ เมื่อองค์กรได้คัดสรรบุคลากรที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาอยู่ในองค์การ
แล้ว จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อม
จะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น  
   ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรบุคคลจึงมีผลต่อภาพรวมของกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลซึ่งในปัจจุบันนับวันจะได้รับความส าคัญมากยิ่งขึ้นเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ต่อไปนี้  
  1)  การแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากร ผู้บริหาร และที่ส าคัญบุคลากรไม่ได้อยู่ใน
ฐานะที่จะต้องปฏิบัติงานให้องค์การใดองค์การหนึ่งเท่านั้น หากแต่ว่ามีการโยกย้ายไปปฏิบัติงานใน
ที่อื่นๆ ที่พอใจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าตอบแทน สวัสดิการ ความเป็นอยู่ และที่ส าคัญผู้บริหาร
ไม่ได้บริหารงานโดยอาศัยอ านาจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ซึ่งแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่อาจใช้
เงินอย่างเดียวเป็นสิ่งจูงใจได้ แต่จ าเป็นต้องอาศัยเร่ืองเกียรติยศความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย โดยเฉพาะภาวการณแ์ข่งขันระหว่างธุรกิจท าให้บทบาทหรือความส าคัญของบุคลากร
แต่ละคนมีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนมากยิ่งขึ้น  
   2)  กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของรัฐ จากความเอารัดเอาเปรียบระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง รัฐบาลจึงได้เข้ามาควบคุมการด าเนินงาน ต้ังแต่เร่ิมก่อตั้งธุรกิจจนการเลิกธุรกิจกฎเกณฑ์และ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นมาท าให้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันถือเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะรัฐเข้ามามีบทบาทในเร่ืองสวัสดิการ รายได้  สภาพการ
ปฏิบัติงาน  การจ้างแรงงานในวันหยุด  และเงินทดแทนต่างๆ  ตามกฎหมาย  แรงงาน  เพื่อไม่ให้
ผู้บริหารเอาเปรียบบุคลากรในองคก์าร และเน้นกระบวนการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับความ
เป็นธรรมยิ่งขึ้น  
   3)  ความเติบโตด้านเทคโนโลยี  ปัจจุบันบุคลากรปฏิบัติงานโดยอาศัยเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองทุ่นแรง การปฏิบัติงานย่อยมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์การ
จ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งาน มีรายได้เพียงพอ ด ารงชีพ มี
สวัสดิการเกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีความมั่นคงพึงพอใจกับงานที่ปฏิบัติมากที่สุด   
   4)  ความซับซ้อนขององค์การ การด าเนินงานปัจจุบันต้องเผชิญกับความซับซ้อน
ของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์การ จ าเป็นจะต้องปรับและพัฒนาตนเอง
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ให้แข็งแกร่งและรองรับสภาพต่างๆได้ เมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ ความต้องการเงินทุนและบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถย่อมมีมากขึ้น โครงสร้างที่ซับซ้อนนี้เองจ าเป็นต้องก าหนดให้การด าเนินงาน
ทุกอย่างมีระบบและแนวทางปฏิบัติที่แน่นอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในฝ่าย
ต่างๆ ให้มากขึ้น โดยอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน จึงจะท าให้ไม่เกิดปัญหา
ตามมา   
    5)  การเปลี่ยนบทบาทของฝ่ายบริหาร  โดยเฉพาะปรัชญาทางการบริหารได้
เปลี่ยนแปลงไป คือจากการบริหารงานที่มุ่งหวังผลก าไรเพียงอย่างเดียว ยังจะต้องค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมขององค์การจะเป็นรูปแบบใดย่อมมี
ผลมาจากปัจจัยทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่องค์การก าหนดไว้ เว้นแต่สภาพแวดล้อม
ปัจจุบันไม่ได้ท าให้ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตมีอิทธิพลเหนือผู้บริโภคแต่ฝ่ายเดียวเหมือนแต่ก่อน 
ดังนั้น วัตถุประสงค์ใหม่ของธุรกิจจึงมุ่งสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การ ลูกค้า และ
สังคม ขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไร   
  การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จหรือความล้มเลวของหน่วยงาน การวางแผนก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะ
ช่วยท าให้หน่วยงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
อย่างทันท่วงทีท าให้จัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การวางแผนก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์สรุปได้ดังนี้ 
  1)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลท าให้หน่วยงานสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้
หน่วยงานสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับเหตุการณ์ ดังกล่าว ไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์กรเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ความรุนแรงลง
ได้  
  2)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลช่วยท าให้ทราบ ข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์ และ
อุปทาน ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตหน่วยงานจึงสามารถวางแผนล่วงหน้า
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 3)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการ
หน่วยงานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิน าไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานที่ต้องการ  

   4)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
ก าลังคน เช่นปัญหาอัตราสูญเสีย ปัญหาโครงสร้างอายุก าลังคน ปัญหาคนล้นงาน เป็นต้น ซึ่งปัญหา
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บางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มี
การวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็ช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นได้ 
 5)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลท าให้หน่วยงานสามารถที่จะจัดจ านวนประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนและ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของอันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานโดยรวม  
               6)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Equal Employment Opportunity: EEO) การวางแผนก าลังที่มีประสิทธิภาพจะส่งผล
ให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเร่ิมต้นแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การ
บรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานการวางแผนอาชีพ การวางแผน
สืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น  
  7)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเสียซึ่งว่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
   ในแง่การบริหารจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล มีความส าคัญ  (วิลาวรรณ 
รพีพิศาล, 2554: 1) ดังต่อไปนี้    
    1)  ช่วยสร้างความเจริญเติบโตมั่นคงให้แก่องค์การ ในฐานะที่งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะท าให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมเข้ามาเชื่อมโยง
ภารกิจต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์การ  
   2)  ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรได้ปฏิบัติงานที่ตนเอง 
มีความรู้ ความสามารถ และยังจะส่งผลท าให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อองค์การมากขึ้น  
   3)  ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดย
อาศัยความรู้ ความสามารถแบบหลากหลาย   
    4)  ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ  โดยเฉพาะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ดีย่อมจะช่วยเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ มีงานท า สร้างผลผลิตให้แก่องค์การ และ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง 
  ระดับของการวางแผนก าลังคน มีความส าคัญ ดังต่อไปนี้    
   1)  การวางแผนก าลังคน ระดับมหภาค (Macro) หมายถึง การวางแผนก าลังคน
ก าลังทั้งระบบ เช่น การก าหนดนโยบายหรือมาตรการการในการวางแผนก าลังภาครัฐ หรือการ
คาดคะเนหรือพยากรณ์ ก าลังคนในกลุ่มเกษตรกรรม หรือในกลุ่มอุตสาหกรรม 
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  2)  การวางแผนก าลังคนระดับจุลภาค (Micro) หมายถึง การวางแผนก าลังคน
เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ เช่น การวางแผนก าลังคนเฉพาะส่วนร่วม
ราชการ บริษัท ธนาคาร เป็นต้น โดยปกติการวางแผนก าลังคน ระดับจุลภาคจะหมายถึง การ
วางแผนก าลังคนในระบบย่อย อยู่ภายใต้การบริหารเดียวกัน (Single Management) ซึ่งเป็นระดับที่
การวิจัยนี้มุ่งศึกษา 

 

  2.1.4  การวางแผนทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้มีการวางแผน
อัตราก าลังของพนักงานในสถาบันฯ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะ
ของตนเองในภาระงานที่ได้ก าหนดขึ้น และทราบถึงก าลังคนที่มีอยู่ภายในองค์การเพื่อการเตรียมรับ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ โดยมีแนวคิดที่ใช้ในการการวางแผนอัตราก าลังคน ดังนี้ 
          1)  การสรรหาบุคลากรเข้าท างาน กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ก าหนด
สมรรถนะ คุณสมบัติของผู้มาสมัคร และเข้าสู่กระบวนการสรรหาคัดเลือกในต าแหน่งที่ว่างลง และ
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งงาน  
  2)  การพัฒนาสมรรถนะก าลังคน กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การเขียนหนังสือราชการและจัดท ารายงานการประชุม การอบรมการใช้
โปรแกรมชนิดต่างๆ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นต้น ซึ่งสถาบันฯได้
ก าหนดการอบรมเป็นประจ าทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันฯได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง และน าความรู้ไปใช้ในการต่อยอดกับการปฏิบัติงาน  
   3)  การวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สถาบันฯให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และแปลงมาเป็นแผน กิจกรรม และก าหนดบุคลากรเฉพาะทางที่มี
สมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ   
               4)  การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคุณภาพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการ
จัดท าแผนโครงสร้างอัตราก าลังคน การเข้า-ออก ของบุคลากรซึ่งท าให้ทราบอัตราก าลังคนที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน และสามารถท าการก าหนดอัตราก าลังคนที่จะเข้ามาอย่างเหมาะสมและมี
สมรรถนะที่ตรงกับภาระงาน 
  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก าลังคนในส่วนราชการของสถาบันบัณฑิต  พัฒนบริ
หารศาสตร์ ได้แก่  
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  1)   ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการวางแผนอัตราก าลังในส่วนราชการของตนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ซึ่งจะส าเร็จลุล่วงได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและ
คุณภาพของก าลังคนที่ใช้ เพื่อกิจกรรมนั้นๆ จึงจ าเป็นจะต้องมีการบริหารที่ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดจากก าลังคนที่มีอยู่ หากผู้บริหารไม่เอาใจใส่ เร่ืองการวางแผนและบริหารก าลังคนรวมทั้ง
ควบคุม ก ากับให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติและด าเนินการตามแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
การใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพแล้ว โอกาสที่ภารกิจของสถาบันฯ จะลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพก็คงเป็นไปได้ยาก 
   2)  ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน้ากลุ่มงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เป็นผู้มีบทบาทมากในการใช้และควบคุมให้ก าลังคนในความรับผิดชอบมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิผล ในการท าหน้าที่ตามบทบาทดังกล่าวหัวหน้างานเหล่านั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ก าลังคนที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีก าลังคนในจ านวนและคุณภาพที่ต้องการ นอกจากนั้นยัง
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ของก าลังคนในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของก าลังคนที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของก าลังคนในด้านต่างๆ เพื่อที่จะได้สามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนก าลังคนด้านต่างๆ  
  3)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หน่วยงานเจ้าหน้าที่ ต้องมีบทบาทของการเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือการก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานโดยในการวางแผนก าลังคนนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้สนับสนุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับก าลังคนทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต โดยประสานและท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้อ านวยการส านัก /กอง (Line 
Management) ในการพัฒนาและน าแผนก าลังคนที่ได้ไปใช้ในทางปฏิบัติ 
   4)  หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
ในการวางแผนก าลังคนของส่วนราชการต้องการผู้แทนของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานหรือเป็นผู้สนับสนุนการ
ด าเนินการวางแผนก าลังงานด้วยเพื่อให้เชื่อมโยงกันระหว่างแผนงานทั้งสองด้านซึ่งจะด าเนินการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน   
     จะเห็นได้ว่า การวางแผนก าลังคนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ ท าให้สามารถใช้
บุคลากรอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ 
ความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือของพนักงานในสถาบันฯ  และการประสานงาน
หน่วยงานทุกฝ่ายให้ร่วมมือในการวางแผนก าลังคนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  
 

 2.2.1 ความหมายและความส าคัญของสมรรถนะ 
   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ก าลังให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรต่างๆ จึงพยายามที่จะ
แสวงหากลยุทธ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการผู้มี
ความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใช้ทักษะเป็น
พื้นฐาน (Skill-Based Human Resource Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-Based 
Human Resource Management) เป็นต้น   จากเคร่ืองมือที่กล่าวมาแล้ว การบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐานนับว่า เป็นเคร่ืองมือที่ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลก าลังให้
ความสนใจและนิยมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ
พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืนๆ ทั้งการบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง การ
บริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนา ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เป็นต้น การน าสมรรถนะมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร จาก
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้องค์กรต่างๆ ต้องหันมาทบทวนพิจารณาสมรรถนะของ
องค์กร เพื่อให้องค์กร สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากภายนอกได้ หากองค์กรต้องการ
ที่จะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) และสร้างขีดความสามารถที่
จะต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
เสียก่อน เพราะบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้
สมรรถนะขององค์กร เป็นสมรรถนะที่แท้จริงและสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง และสามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงได้ และบุคลากรในองค์กรถือเป็นทุนที่ส าคัญขององค์กรที่ต้องจัดสรรและเพิ่มมูลค่า
อย่างต่อเนื่อง เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ทรัพยากรที่ว่านั้นก็ได้แก่ความรู้ ความสามารถ 
ความคิดต่างๆ ที่อยู่ในตัวของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนจะมีทรัพยากรดังกล่าวในระดับต่างๆ  บางคนมี
มาก บางคนมีปานกลาง และบางคนมีน้อย ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้อย่างไร
ให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ 
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  การก าหนดสมรรถนะ (Competency)  จึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและ
องค์การ  ช่วยให้องค์การสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการของ
องค์การอย่างแท้จริง จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู้ความสามารถ  ทักษะ ของตนเองว่า
อยู่ในระดับใด และจ าเป็นต้องพัฒนาในเร่ืองใด ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานในองค์กร ช่วยในการสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของ
ผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้
ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม  KPIs  แล้วจะใช้สมรรถนะใดบ้าง และยังช่วยให้การหล่อ
หลอมสมรรถนะขององค์การประสบความส าเร็จเร็วยิ่งขึ้น เพราะถ้าพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะ
ของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานที่องค์การก าหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลให้
เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์การนั้นๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนใน
องค์การมีสมรรถนะในเร่ืองการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
       จะเห็นได้ว่า สมรรถนะมีความส าคัญอย่างมากในการเร่งพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติจึงเป็นต้นทุนมนุษย์ที่จะประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
หน้าที่  ในเร่ืองของสมรรถนะนี้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
     Boam and Sparrow (1992: 29) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะเชิง 
พฤติกรรมที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนึ่งๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ  
        ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2556: 1)ได้ระบุว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท า ให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะ แสดง
สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี  ซึ่งอธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ 
ผู้รับบริการต้องการได้” นั้น หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่
ผู้รับบริการต้องการได้ นอกจากนี้ สมรรถนะในการท างาน ยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถน ามาใช้ในการ สรรหา รักษา และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ต าแหน่งก าหนด 
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เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้   ดังนั้นโมเดลสมรรถนะในการท างาน (Competency 
Model) จึงหมายรวมถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (Knowledge, Skills, Personal Attribute) 
ของบุคคลที่จ าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้โดยที่แต่
ละองค์ประกอบสามารถอธิบายได้ดังนี้    
  1)  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มี
ความรู้ พนักงานก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ความรู้นี้มักจะได้จาก
การศึกษา อบรม สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านน้ันๆ 
    2)  ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะ ความสามารถเฉพาะที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ ถ้า ไม่มีทักษะแล้ว ก็ยากที่ท าให้พนักงานท างานให้มีผลงานออกมาดีและตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้ ทักษะนี้มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือกระท าซ้ าๆ อย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดความ
ช านาญในสิ่งนั้น 
                          3)  คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด 
ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัวและ 
เปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ายนัก คุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน 
และท าให้งานไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

 
  2.2.2  การอุดช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) 
        องค์กรต้องตระหนักและเข้าใจในคุณค่าของคน เชื่อในความสามารถของคน  เชื่อว่าคน 
พัฒนาได ้ สร้างได้ ความท้าทาย คือหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อที่จะหล่อหลอมคนอย่างที่ปรารถนาให้
สอดคล้องกับความเจริญเติบโตขององค์กร  ดังแนวคิดเร่ืองการอุดช่องว่างสมรรถนะความสามารถ
ของบุคลากร (Competency Gap Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินช่องว่างความสามารถโดยการวัด
ระดับความสามารถของพนักงานปัจจุบัน (Actual Competency: A) เปรียบเทียบกับระดับ
ความสามารถที่คาดหวังของพนักงาน (Expected Competency: E) และผลจากการประเมินนั้นจะ
แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
  A<E หมายถึง  ระดับความสามารถที่ต้องการน้อยกว่าระดับความสามารถที่คาดหวัง หรือ
เป็นจุดอ่อนที่พนักงานต้องได้รับการพัฒนาจากผู้บังคับบัญชา 
  A>E หมายถึง  ระดับความสามารถที่ต้องการมากกว่าระดับความสามารถที่คาดหวัง หรือ
เป็นจุดแข็งของพนักงาน  
  A=E หมายถึง  ระดับความสามารถที่ต้องการเท่ากับระดับความสามารถที่คาดหวัง หรือ
เป็นไปตาม มาตรฐานที่ก าหนดขึ้น 
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  จะเห็นได้ว่าแนวคิดของการประเมินช่องว่างความสามารถนั้นสามารถน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาความสามารถของพนักงานในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาในการ
ประเมินน้ันจะต้องถูกก าหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น ก าหนดให้ประเมินปีละคร้ัง 
หรือปีละ 2 คร้ัง หรือไตรมาสละคร้ัง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้รับผิดชอบในการประเมิน และ
ทีมงานที่ดูแลระบบการประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงาน และนอกจากช่วงระยะเวลาใน
การประเมินแล้ว องค์กรจะต้องก าหนดให้ได้ก่อนว่าใครจะมีหน้าที่ในการประเมินขีดความสามารถ
ของพนักงาน องค์กรบางแห่งใช้วิธีการให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน หรือใช้การประเมินแบบ 180 องศา 
กล่าวคือให้หัวหน้างานและพนักงานเป็นผู้ประเมิน หรือการเมินแบบ 360 องศา ที่เน้นกลุ่มผู้
ประเมินแบบรอบทิศทาง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  ตนเอง ลูกค้า คู่ค้า 
เป็นผู้ประเมิน  
         นอกจากก าหนดระยะเวลาและกลุ่มผู้ประเมินแล้ว วิธีการประเมินเป็นเร่ืองที่องค์การจะต้อง
พิจารณาประกอบควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน ซึ่งวิธีการประเมินน้ันมีหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของงบประมาณและทีมงาน ได้แก่  1) แบบประเมินความสามารถโดยส่งแบบประเมินไปให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องประเมินช่องว่างความสามารถ ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก 2) การสัมภาษณ์เพื่อ
วิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน วิธีการนี้ไม่นิยมใช้เนื่องจากต้องใช้เวลาและความช านาญของผู้
ประเมิน 3) การใช้แบบทดสอบ (Competency Test) วิธีการนี้ใช้บ้างในบางองค์กรที่มีงบประมาณ
เพียงพอ เนื่องจากการออกแบบทดสอบส่วนใหญ่นิยมให้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการ
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก 4) การใช้ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) เป็นการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ กลุ่มผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก ซึ่งวิธีการนี้
ส่วนใหญ่ใช้กับผู้บริหารระดับสูง   
      วัตถุประสงค์หลักในการประเมินช่องว่างความสามารถ คือ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้พัฒนาพนักงาน  ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกพัฒนาจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาปรับปรุงของ
พนักงานก่อน เนื่องจากว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในปัจจุบัน โดยการคัดเลือกจุดอ่อนที่ต้อง
พัฒนาไม่ควรเกิน 3 ข้อ อย่างไรก็ตามผลการประเมินของพนักงานไม่มีจุดอ่อนเลย ผู้บังคับบัญชา
จะต้องเลือกพัฒนาขีดความสามารถที่ยังคงเป็นมาตรฐานเพื่อปรับขีดความสามารถนั้นให้เป็นจุด
แข็ง ในทางกลับกัน หากผลประเมินพบว่าพนักงานมีแต่จุดแข็ง (กรณีนี้จะเกิดขึ้นน้อยมาก) 
ผู้บังคับบัญชาตอ้งเลือกพัฒนาจุดแข็งของพนักงานคนๆ นั้นเพื่อว่าพวกเขาจะคงความสามารถที่เป็น
จุดแข็งได้ต่อเนื่องต่อไป การประเมินช่องว่างความสามารถนั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยท าให้
ผู้บังคับบัญชามีมาตรฐานที่ชัดเจนในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้
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ผู้บังคับบัญชาหาเคร่ืองมือที่ถูกต้องเหมาะสมในการพัฒนาความสามารถที่เป็นจุดอ่อนของพนักงาน
ได้อย่างตรงประเด็น 
         นอกจากนี้ ยังพบว่าการอุดช่องว่างสมรรถนะความสามารถของบุคลากรเป็นเคร่ืองมือที่
ส่งผลต่อผลิตและผลลัพธ์เป็นกลยุทธ์ด้านทุนมนุษย์ขององค์กรโดยเป้าหมายของการอุดช่องว่าง
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแข่งขันในปัจจุบันขององค์กร 
เมื่อก าลังคนในหน่วยงานได้เติมเต็มสมรรถนะที่ขาดหายไปจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้  
ผลผลิต องค์กรมีบุคลากรที่พอเพียงกับภาระงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถทบทวนภารกิจ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน ผลลัพธ์ องค์การมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้ในกระบวนงานของตนเอง มีองค์ความรู้ก็จะ
เกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคลากร สามารถวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กร น าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับได้ว่า
การอุดช่องว่างสมรรถนะนั้นส่งผลต่อผลผลิตและผลลัพธ์ เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่ างยั่งยืน
ต่อไป   
 
   2.2.3  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Human Performance Improvement)   
  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หมายถึง กระบวนการค้นหาและวิเคราะห์
ช่องว่างหรืองานที่พนักงานไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนส าหรับการ
ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นในอนาคต การออกแบบ และการพัฒนางานเพื่อให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ลดลง รวมถึงการน าเคร่ืองมือใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงผลงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงิน   
  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Human Performance Improvement: HPI) เป็นแนวคิดที่
เน้นการพัฒนาผลงานของพนักงาน โดยการวางแผน วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา การหาเคร่ืองมือ
ที่เหมาะสมมาใช้แก้ไขปัญหา การน าเคร่ืองมือนั้นมาปฏิบัติจริง ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงเคร่ืองมือให้ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน อันน าไปสู่ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นิยามดังกล่าวข้างต้นในปัจจุบันแนวคิดของ HPI จึงได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อ
ปรับปรุงผลงานของบุคลากร โดยการค้นหาว่าอะไรคือต้นเหตุที่เป็นรากฐานที่แท้จริงของปัญหาใน
การปฏิบัติงานของบุคคล และพยายามลดช่องว่างที่เกิดขึ้นดยการน าเคร่ืองมือ (Intervention) มาใช้
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤตขิองพนักงาน และเคร่ืองมือที่น ามาใช้นั้นจะถูกคัดเลือกขึ้นมาจากการวิเคราะห์



38 

ปัญหาที่เกิดขึ้น และพิจารณาถึงการเชื่อมโยงและตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจของ
องค์กร ทั้งนี้ เคร่ืองมือดังกล่าวจะต้องง่ายต่อการท าความเข้าใจ ไม่ยุ่งยากในการน ามาใช้   และ
จะต้องส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและผลลัพธ์การท างานของพนักงาน  และองค์กร
จะต้องจัดท าแผนการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับถึงแนวทางการใช้เคร่ืองมือให้เกิดประสิทธิภาพ
ด้วย   ขั้นตอนการปรับปรุงผลงานของพนักงานในองค์การหรือขั้นตอนการท า HPI  นั้น มีวิธีการ
หลัก ตามโมเดลของ P-D-C-A ดังต่อไปนี้  
  Plan เป็นการวางแผนการปรับปรุงผลงานด้วยการวิเคราะห์และแจกแจงว่าอะไรคือสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สาเหตุของปัญหานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวบุคลากร 
(Human Error) ความผิดปกติของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และ
หลังจากนั้นจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีการหรือเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อป รับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  Do การน าเคร่ืองมือที่ก าหนดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ทั้งนี้ขั้นตอนการน ามา
ประยุกต์ใช้นั้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องพูดคุยเพื่อสื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงานถึงประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการน าเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ เนื่องจากเคร่ืองมือที่น ามาใช้นั้นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือรูปแบบปฏิบัติที่เคยท ามาในอดีต ซึ่งอาจเป็นเหตุให้พนักงานเกิดความ
กลัวและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
  Check การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการน าเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ เพื่อ
พิจารณาดูว่าเคร่ืองมือนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนบ้าง ซึ่งผู้บังคับบัญชา
จะต้องคอยสังเกต และบันทึกผลงานที่เกิดขึ้นของพนักงานว่าผลการปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยน
ในทางที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่ เพื่อที่ว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องน าข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ประกอบในการ
หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ปรับเปลี่ยนผลงานของพนักงานต่อไป 
  Act การปรับเปลี่ยนแนวทางและเคร่ืองมือในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะน าข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานมาพิจารณาเพื่อหาวิธีการหรือเคร่ืองมือ
ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลการท างานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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กระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการท างาน 

บุคลากร มีองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แรงจงูใจ 

ความคาดหวัง  

 

  ผลการปฏิบัติงานที่พึงประสงค ์

  ผลการปฏิบัติงาน 

     ทีเ่กิดขึ้นจริง 

การวิเคราะห์ช่องว่าง 

การวิเคราะห์สาเหตุ 

-ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  

ระบบสารสนเทศ การตอบสนอง

กลับ การสนับสนุนสภาพแวดล้อม  

ทรพัยากร ผลที่ตามมา สิ่งกระตุ้น  

ค่าตอบแทน  

-ปัจจัยส่วนบุคคล  

ความสามารถส่วนบุคคล  

แรงจงูใจ และ ความคาดหวัง  

 - ขั้นที่ 1 สร้างแบบประเมิน ของ ปัจจัยน าเข้า – กระบวนการ ผลผลิต                                                              - ขั้นที่ 2  ยืนยันการประเมินอย่างยั่งยืน  

วิเคราะหผ์ลการปฏบิัติงาน การคดัเลือก ออแบบ การพัฒนา  การน าไปปฏบิัติ  การรักษา                                   ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล   ผลกระทบ คุณค่า  

- ขั้นที่ 3 สรุปผลการประเมนิผล              - ขั้นที่ 4 หลังจากการประเมินตรวจเช็คความถูกต้อง  

การปฏิสัมพันธ์ องค์ความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลทัศนคติ  การประยุกต์ใช้         การสร้างแบบประเมิน สรุปผล การยืนยัน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต                ผลความส าเร็จ  เรียนรู้จากบทเรยีน   

                

การแทรกแซง  การน าไปปฏิบัติ และ 

บ ารุงรักษา  

-การแทรกแซง   การสร้างหุ้นส่วน 

การสร้างพันธมิตร   กระบวนการให้

ค าปรึกษา การสื่อสาร การบริหาร

โครงการ อื่นๆ   

การแทรกแซง คัดเลือก ออกแบบ และ การ

พัฒนา 

-การแทรกแซง   การเรียนรู้   สนับสนนุผล

การปฏิบัติงาน วเิคราะห์งาน ออกแบบงาน 

การสื่อสารองค์การ การพัฒนา ระบบ

การเงนิ อื่นๆ  

-กรณีศึกษาธุรกิจ พันธะของผู้น า  

ความเปน็ไปได้ในทางปฏิบัติ ความยั่งยนื  

 

 

ภาพท่ี 2.1  การปรับปรุงผลงานของบุคลากรตามโมเดล HPI 

 แหล่งท่ีมา:  Rothwell, 2008: 7. 
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   ภาพที่ 2.1 การปรับปรุงผลงานของบุคลากรตามโมเดล HPI มีองค์ประกอบหลักซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้  
  1)  การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของความจ าเป็นหรือโอกาส  คือ การวิเคราะห์
องค์การเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรว่าคืออะไร มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ ตลอดจนประเด็นปัญหาส าคัญอะไรบ้าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร คือ การวิเคราะห์วัฒนธรรม สังคม สถานที่
ท างาน ทรัพยากร เคร่ืองมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแข่งขัน กระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงการวางรูปแบบการท างาน องค์ความรู้ ทั กษะ แรงจูงใจ 
ความคาดหวังของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
  3)  ผลการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ คือ การที่องค์การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ต้องการให้บุคลากรปฏิบัติงานและมีผลงานตามที่ก าหนด  
  4)  ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง คือ การพิจารณาว่าบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท างาน สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กรหรือไม่  
  5)  การวิเคราะห์การอุดช่องว่างของบุคลากร คือ การวิเคราะห์แจกแจงว่าอะไรคือ
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และในสาเหตุต่างๆ นั้นจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีการหรือใช้เคร่ืองมือ
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้นอย่างไร  
  6)  การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุที่เกิดขึ้น คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ประกอบไป
ด้วย ระบบสารสนเทศขององค์กร การตอบสนองกลับ การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่
ตามมา สิ่งกระตุ้น หรือค่าตอบแทน ปัจจัยส่วนบุคคล ทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถส่วนบุคคล 
แรงจูงใจ ความคาดหวัง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องให้ความส าคัญเมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหา และการ
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
  ด้วยเหตุผลความสอดคล้องดังกล่าว แนวคิด HPI จึงสามารถน ามาใช้เป็นกรอบความคิดเพื่อ
การอุดช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร เพื่อน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรต่อไป  

 

 2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผล  
 
             2.3.1  แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล  
  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลส าเร็จอันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติงานตาม
โครงการ หรือแผนงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้ตั้งไว้หรือ ได้คาดหวังไว้  แนวความคิด
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สมัยใหม่ในการจัดกิจการงาน จะเร่ิมต้นที่การตั้งจุดส าเร็จของงาน คือ ในการวางแผนงาน นั้น ณ 
จุดเร่ิมต้นของงานจะมีการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลส าเร็จที่เรา ต้องการน้ันคืออะไร  
          ส าหรับวิธีในการทดสอบการบริหารที่ดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองค์ การ 
(Organize) และการใช้ทรัพยากรที่หาได้ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และรักษา ระดับการปฏิบัติที่
มีประสิทธิผลไว้ไห้ได้ สิ่งส าคัญในที่นี้ คือ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness ซึ่งในปัจจุบันมักเป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวความคิดเร่ือง ประสิทธิผล คือ ตัวการที่จะเป็นเคร่ืองมือตัดสินใน
ขั้นสุดท้ายว่าการบริหารและองค์การ ประสบความส าเร็จหรือไม่ เพียงใด อย่างไรก็ตาม ค าว่า
ประสิทธิผลยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจของนักวิชาการต่างสาขากัน ส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ทางการเงิน ประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) มี
ความหมายอย่างเดียวกันกับผลก าไร (Profit) หรือผลประโยชน์จากการลงทุน (Return on 
Investment) ส าหรับผู้จัดการฝ่ายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือ ปริมาณของ
ผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือบริการ ส าหรับนักวิทยาศาสตร์การวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของ
จ านวนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือ ผลผลิตใหม่ๆ ขององค์การ และส าหรับนักสังคมศาสตร์ 
ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพของชีวิตการท างาน 
   ประสิทธิผลขององค์การ   
  การศึกษา "ผลสัมฤทธิ์องค์การ" เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกองค์การโดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันเป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินแสดงความส าเร็จขององค์การ นักวิชาการแทบทุก
สาขาจึงให้ความสนใจศึกษาวิเคราะห์ เสนอเป็นแนวความคิด ทฤษฎี และตัวแบบของประสิทธิผล
องค์การหลายแนวทางแตกต่างกันตามแนวความคิดของแต่ละลักษณะสาขา แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่า
ประสิทธิผลองค์การเป็นหลักของทฤษฎีองค์การทั้งหลาย แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลองค์การ มีหลายแนวคิด ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้   
  McCann (2004: 43) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การเป็นการวัดถึงการที่องค์การประสบ
ความส าเร็จบรรลุถึงวิสัยทัศน์โดยอาศัยกลยุทธ์หลักขององค์การ และการที่องค์การจะประสบ
ความส าเร็จหรือมีประสิทธิผล องค์การต้องมีทั้งความคล่องตัว (Agility) และมีความยืดหยุ่น 
(Resilient) 
     Steers (1980: 50-63) กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Organizational Performance) 
ว่าจะมีประสิทธิผล (Effectiveness) หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 กลุ่ม คือ  
  1) ปัจจัยลักษณะองค์การ (Organizational Characteristics)  ซึ่งประกอบด้วย 
โครงสร้าง และเทคโนโลยี  
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  2) ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (Environmental Characteristics) 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งหมายถึง บรรยากาศองค์การ   
  3) ปัจจัยลักษณะของพนักงาน (Employee Characteristics) ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การ  
  4) ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบัติ (Managerial Policies and Practices) ซึ่ง
ประกอบด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การสร้าง สภาพแวดล้อมการ
ท างาน กระบวนการสื่อสาร ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ การปรับตัว ขององค์การและนวัตกรรม  

จากข้อความดังกล่าวมีผลต่อความส าเร็จ (Success) หรือความล้มเหลว (Failure) ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 
 Arnold and Feldman (1986: 6)  กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational 
Effectiveness) หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวัง หรือ วางแผนไว้สามารถบรรลุ
หรือส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบ ขององค์การที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 
 1)  การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth) เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์หรือการ 
ให้บริการที่เพิ่มขึ้น 
 2) การได้มาซ่ึงทรัพยากรทางการจัดการ (Resource Acquisition) เป็น
ความสามารถขององค์การในการสรรหาปัจจัยน าเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ ได้แก่ ทุน คน 
วัตถุดิบ และแนวความคิดใหม่ๆ เป็นต้น 
  3)  ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ขององค์การภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของผู้รับบริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  4)  นวัตกรรม (Innovation) คือ ความสามารถขององค์การในการคิดสิ่งใหม่ๆ เช่น 
การให้บริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เป็นต้น   
  5)  ผลิตภาพการให้บริการ (Productivity) คือ การจัดหาบริการที่มีคุณค่าใน
ระดับสูง โดยใช้ต้นทุนต่ าที่สุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
    6)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer/Client Satisfaction) และความพึง
พอใจ ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกที่มีต่อองค์การ 
            Etzioni (1964: 8) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) ก าหนด
จากระดับความมากน้อยในการบรรลุเป้าหมาย หรือการท าเป้าหมายให้เป็นจริง ขององค์การ และยัง
ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การใน 2 รูปแบบ คือ 
 1) ตัวแบบเป้าหมาย (Goal Model) คือ การประเมินประสิทธิผลขององค์การโดย 
ใช้เป้าหมายขององค์การเป็นเคร่ืองวัดผลการท างาน  
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   2) ตัวแบบเชิงระบบ (System Model) คือ การวัดประสิทธิผลขององค์การจาก
ความสามารถ ในการจัดสรรทรัพยากรไปยังส่วนต่างๆ ขององค์การเพื่อสนองตอบความต้องการให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ Etzioniได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของตัวแบบทั้งสองในการวัดประสิทธิผล
ขององค์การ โดยกล่าวถึงตัวแบบเป้าหมายว่า สามารถปฏิบัติไต้ง่ายกว่า แต่มีข้อบกพร่อง ได้แก่ การ
ที่องค์การโดยมากจะมีหลายเป้าหมายและหลายผู้ก าหนด เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือ
เจ้าของกิจการ อีกทั้งระยะเวลาและมิติของการบรรลุเป้าหมาย เช่น ระยะยาว หรือระยะสั้น และเป็น
เป้าหมายด้านเทคนิค หรือด้านการบริการ ซึ่งเป็นการยากที่จะให้ความส าคัญกับเป้าหมายใด และ
อาจท าให้การวัดประสิทธิผลคลาดเคลื่อนไปจาก ความเป็นจริง กล่าวโดยสรุป คือ Etzioni ให้
ความส าคัญกับตัวแบบเชิงระบบ (System Model) มากกว่า  
            พิทยา บวรวัฒนา (2541: 176) กล่าวว่า องค์การที่มีประสิทธิผล คือ องค์การที่สามารถ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ที่ตั้งไว้ขององค์การ ดังนั้น องค์การที่มีประสิทธิผลสูง ย่อม
ประสบความส าเร็จสูงในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในขณะที่องค์การที่มีประสิทธิผลต่ า 
มักจะประสบความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า “ไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัวในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ” เพราะนักทฤษฎีองค์การเสนอแนวคิด วิธีการ
วิเคราะห์ออกเป็นหลายแนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิผลของ
องค์การที่มีลักษณะกว้างขวางแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงไม่มีบรรทัดฐานในการประเมินประสิทธิผล
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากล   
  ยิ่งบุญ พดด้วง (2547: 10) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ขอบเขตหรือขนาดที่องค์กร
สามารถบรรลุ เป้าหมายที่ก าหนด  
   อเนก ณ นคร (2538: 6) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถขององค์กรในการบริหาร
ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสนองตอบสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย                  
  ภรณี มหานนท์ (2529: 3) กล่าวว่า ความมีประสิทธิผลโดยทั่วไปว่า หมายถึง ความมาก
น้อย (Degree) ขององค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทั้งหมด  หรือบรรลุถึงความส าเร็จในงานหลัก 
วิธีการประเมินผลทั่วไป คือ การพิจารณาถึงเกณฑ์เดี่ยวๆ (Single Criteria) ให้มีมากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้เพื่อตัดสินประสิทธิผลขององค์กร ประสิทธิผลขององค์กรจะมีได้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า
องค์กรสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลส า เร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่สิ่งที่
ส าคัญที่สุดที่อยู่ เบื้องหลังควบคู่กับประสิทธิผล คือ ความมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการ ท างานที่ก่อให้เกิดผลได้สูง โดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าของ
ทรัพยากรที่ใช้ไป  
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   ธงชัย สันติวงศ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2553: 314)  กล่าวถึงประสิทธิผลว่าหมายถึง ขีด
ความสามารถของการบรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองแนวความคิดของสาขาวิชาการท าให้เกิดความคิดที่
แตกต่างกันต่อวิธีการ ในการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การให้ดีขึ้น โดยที่นักวิชาการหรือนัก
บริหารต่าง สาขาต่างก็มองด้วยสมมุติฐานของตนเท่านั้น เช่น จัดการและนักวิเคราะห์องค์การ 
(Organization Analysts) มักคิดว่ามีหลักเกณฑ์ในการประเมิน (Evaluation Criteria) ความมี
ประสิทธิผลขององค์การเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ วัดจากผลก าไร ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือวัดที่ถูกต้องอย่างเดียวได้ เพราะไม่มีองค์การไหนสามารถ จะอยู่รอด (Survive) ในระยะ
ยาวได้ถ้าหากองค์กรมุ่งแต่จะสนองตอบเป้าหมายในการแสวงหาก าไรแต่ประการเดียวโดยไม่สนใจ
ต่อความต้องการและเป้าหมายของคนในองค์กรและของสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนี้ ยังมีองค์กร
หลายประเภท เช่น หน่วยงาน ราชการ และ หน่วยสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งไม่มีความมุ่งหมายที่จะเสาะ
แสวงหาก าไรแต่อย่างใด นอกจากนี้องค์กรยังมักจะมุ่งท างานเพื่อเป้าหมายหลายประการ (Multiple 
Goals) ดังนั้น ความพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลขององค์กรจึงจ าเป็นจะต้อง ครอบคลุมถึงตัว
แปรหรือบรรทัดฐาน (Criteria) หลายประการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิผลขององค์กรอย่างแท้จริง 
  Eddy (1981: 107) กล่าวว่า หากจะมีการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองของประสิทธิผลควร
ค านึงถึงระดับในการวิเคราะห์ 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับจัดการ และระดับองค์การ  
  จากแนวคิดนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงประสิทธิผลขององค์กร แนวคิดที่เป็นจุดร่วมกัน
ก็คือการที่องค์การต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการ วิธีการ การบริหาร 
ประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก 

 
  2.3.2  แนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
  นักวิชาการได้เสนอความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่แตกต่างกันจะให้ความส าคัญแก่เกณฑ์การประเมิน ที่
แตกต่างกันด้วย กล่าวคือ นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าการประสิทธิผลขององค์การพิจารณาได้จาก
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สามารถคิดค้นได้ นักเศรษฐศาสตร์เสนอให้วัดประสิทธิผลขององค์การจาก
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน นักสังคมวิทยาเห็นควรให้พิจารณาจากความพึงพอใจของ
พนักงานและสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท างานเป็นต้น  
 มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536: 8-12) ได้กล่าวว่าแนวทางในการประเมินประสิทธิผลของ
องค์การ อาจแยกเป็น 2 แนวทาง คือ การประเมินประสิทธิผลตามเป้าหมาย (The Goal-Attainment 
Approach) เป็นการประเมินประสิทธิผลโดยพิจารณาจากความสามารถขององค์การในการ
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ด าเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การนักวิชาการที่ศึกษาประสิทธิผลขององค์การตาม
แนวความคิด นี้ได้แก่  
            Georgopoulos and Tanenbaum (1957 อ้างถึงใน มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 2536: 8-9) โดยเห็นว่า 
ทุกองค์การมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การโดยการใช้เคร่ืองมือ  ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อ
ผลิตผลงานขององค์การการให้ความหมายของประสิทธิผลองค์การ จึงต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และหนทางหรือ เคร่ืองมือ (Means) ซึ่งองค์การใช้ในการรักษาความเป็น
องค์การและบรรลุเป้าหมายให้ได้ ส าหรับเป้าหมายส าคัญขององค์การทั่วๆ ไปคือ ผลผลิต (Output) 
ในแง่ที่ว่าสามารถบรรลุ  ถึงจดหมายที่องค์การได้ตั้งไว้   ไม่ว่าจะโดยปริมาณหรือคุณภาพ 
ความสามารถที่จะปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยไม่สูญเสีย
ความมั่นคง และ การรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทั้งมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ โดยมีตัวแปรที่ใช้วัดประสิทธิผล
ขององค์การ ได้แก่ 
                     1)  ความสามารถในการผลิต (Productivity) 
                    2)  ความยืดหยุ่น (Flexibility) ขององค์การในรูปความส าเร็จในการปรับตัว เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและภายนอกองค์การ 
                    3)  การปราศจากความตึงเครียด (Strain) หรือการขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่ม ย่อย
ในองค์การ หรือระหว่างหน่วยงานในองค์การ  
            Price (1979 อ้างถึงใน  มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 2536: 9-10) เสนอว่าเคร่ืองบ่งชี้ ความมี
ประสิทธิผลขององค์การน่ าจะพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้คือ  ความสามารถใน การผลิต 
(Productivity) ขวัญ (Morale) การปฏิบัติงานตามแบบอย่าง (Conformity) การปรับตัว 
(Adaptiveness) ความเป็นปึกแผ่นหรือเป็นสถาบันขององค์การ โดยเห็นว่า ความสามารถในการผลิต
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีประสิทธิผลขององค์การ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปัจจัย
เหล่านี้อาจไม่สัมพันธ์สอดคล้องกัน การที่องค์การมีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้อง
เลือกว่า ต้องการบรรลุเป้าหมายใด นอกจากนี้ ลักษณะขององค์การ ได้แก่ การแบ่งงานตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน กระบวนการหรือ ขั้นตอนในการผลิตก็มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
องค์การด้วยเช่นกัน   แนวคิดในการน าเป้าหมายมาใช้ประเมินประสิทธิผลขององค์การมีข้อจ ากัด 
อยู่หลายประการ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายซึ่งสามารถวัดผลการด าเนินงานขององค์การได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน เนื่องจากเป้าหมายบางอย่างไม่สามารถวัดความส าเร็จได้ เป็นตัวเลข หรือ รูปธรรม
ชัดเจนได้ หรือเป็นเป้าหมายระยะยาวความสอดคล้องและ ความสัมพันธ์ของเป้าหมายต่างๆ  ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วองค์การมักจะก าหนดเป้าหมายการ ด าเนินงาน ไว้มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย และแต่ละ
เป้าหมายอาจขัดแย้งกันเอง รวมทั้งการที่เป้าหมายขององค์การได้รับการยอมรับจากฝ่ายต่างๆ  มาก
น้อยเพียงใด การประเมินผลเชิงระบบ (The System Approach) เนื่องจากแนวการศึกษาแรก เน้นที่
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เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์อันเป็นผลผลิต หรือปัจจัยน าออก (Output) โดยละเลยที่จะพิจารณา
ปัจจัยน าเข้า (Input) และกระบวนการผลิต (Process) จึงก่อให้เกิดข้อจ ากัดใน การประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การหลายประการ ดังนั้น ทฤษฎีระบบจึงเป็นรูปแบบ การประเมินประสิทธิผล
ที่พยายามแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยเพิ่มตัวแปรในการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการ
ผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตที่ได้รับ ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ โดยพิจารณาจากการปรับตัวและด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมต่อไปได้ 
  Gibson, Ivancevich, and Donnelly (1979: 29) เสนอว่า วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการ
พยายามสร้างประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นในองค์การ คือ การใช้แนวความคิดพื้นฐาน
ในทฤษฎีระบบเข้ามาเป็นเคร่ืองมืออธิบายแนวความคิดเร่ืองประสิทธิผล ทฤษฎีระบบจะสามารถ
อธิบายถึงพฤติกรรมขององค์การทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์ ภายในองค์กรก็จะช่วยให้
เข้าใจว่าคนภายในองค์การปฏิบัติงานเป็นส่วนบุคคล และเป็นส่วนรวมอย่างไร และ ท าให้ส่วนการ
วิเคราะห์ภายนอกองค์กรก็จะช่วยให้เข้าใจการกระท าขององค์กรซึ่งสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
ผู้บริหารองค์กรจะต้องรับผิดชอบกับ การจัดการกับพฤติกรรมองค์การทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
  การใช้ทฤษฎีระบบเป็นแนวทางในการวัดประสิทธิผลขององค์การ (Systematic Criteria of 
Organizational Effectives) ตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าองค์การเป็นระบบสังคมที่มีชีวิต (Living Social 
System) ซึ่งมีข้อเรียกร้อง (Requirements) หรือความต้องการบางอย่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อม หรือ 
สถานการณ์ที่องค์การจะต้องสนองตอบเพื่อที่จะอยู่รอด เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผลต่อไปได้ การศึกษาประสิทธิผล ขององค์การจึงเป็นการศึกษาความสามารถของ
องค์การในการสนองตอบข้อเรียกร้องที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่แวดล้อมองค์การ
อยู่ สังคมเรียกร้องและคาดหวังให้องค์การมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม
ในสภาพปัจจุบันคาดหวังให้องค์การผลิตสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขของความจ ากัดของ
ทรัพยากรประสิทธิผล  จึงเป็นการวัดในแง่ของ "การบรรลุถึงเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรซึ่งมีจ ากัด 
ทั้งนี้ต้องเพิ่มแนวความคิดเร่ืองประสิทธิภาพเข้าไปด้วยซึ่งแนวความคิดเร่ืองประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความมากน้อยของการที่องค์การ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้มากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด" 
แนวความคิดทั้งสอง เร่ืองคือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่ก็ยังคงมีความ
แตกต่างกัน ตัวอย่างของการมีประสิทธิผลโดยไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ หา
ได้ไม่ยาก เป็นต้นว่า องค์การสามารถผลิตสินค้าเศรษฐกิจบางอย่างให้มีประสิทธิผลโดยไม่มี
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นความหมายของการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิผลจึงเน้น
ประเด็นส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ    
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     1)  การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผล  
    2)  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นแต่ไม่เพียงพอส าหรับการ
มีประสิทธิผลดังนั้น การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-ประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐจะต้องประกอบไปด้วยสองส่วน คือ การวิเคราะห์ประสิทธิผล 
(Effectiveness Analysis) - (Value) ของผลที่จะต้องถูกเลือกไปปฏิบัตินั้นมีคุณประโยชน์ต่อสังคม
สูงกว่าค่าใช้จ่าย ประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นผลผลิต ทางกายภาพ (Physical Output) หรือ สินค้า 
บริการ หรือประโยชน์ที่ไม่ใช้วัตถุ เช่น ความมั่นคง ความงดงามของทัศนียภาพหรือความเป็นธรรม
ทางสังคม การประเมินคุณค่าของสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลได้จากโครงการสาธารณะขึ้นอยู่กับ
ความเต็มใจของ ประชาชนแต่ละคนในการเสียใช้จ่ายทางอ้อมโดยการเสียภาษีอากร ส าหรับสินค้า 
และบริการดังกล่าว "ถ้าคุณค่าของผลประโยชน์ที่จะได้จากโครงการมีต่อบุคคลใน สังคม โดย
ส่วนรวมแล้วมีมากกว่าค่าทรัพยากรที่จะใช้ในการบริหารโครงการ ดังกล่าวนับว่าเป็นที่พึง
ปรารถนาของสังคม Gibson et al. (1979: 185-215) ยังกล่าวอีกว่า ทฤษฎีระบบเป็นกรอบการ
วิเคราะห์ ประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ 
  1)  ความสามารถในการผลิต (Productivity) หมายถึง กิจกรรมในการผลิต โดยใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด 
                       2)  ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง กิจกรรมในการสนองตอบความสนใจ
ของสมาชิก  
                       3)  การพัฒนา (Development) หมายถึง กิจกรรมการลงทุนในทรัพย์สินด้านคน 
(Human Assets) โดยเฉพาะการฝึกอบรมและการพัฒน นอกจากนี้ Gibson et al. (1979: 185-215) 
ได้สรุปแนวความคิดการประเมินประสิทธิผลขององค์การตามทฤษฎีระบบ ว่ามีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                        1) เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลจะต้องสะท้อนให้เห็นวงจรทั้งหมดของตัวป้อน
กระบวนการ และผลผลิต (Input-Process-Output Cycle) 
                        2) เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลจะต้องสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ต่อกัน
ระหว่างองค์การและสภาพแวดล้อมซึ่งองค์การต้ังอยู่  
    Robbins (1990: 53-77) กล่าวว่าวิธีการวัดประสิทธิผลในระดับองค์การสามารถท าได้ 4 
แนวทาง คือ  
  1)  วัดจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Goal-Attainment 
Approach) วิธีการวัดตามแนวคิดน้ียึดถือหลักการที่ว่า การวัดประสิทธิผลขององค์การสามารถวัด 
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ได้จากความสามารถขององค์การในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์การ ภายใต้
สมมติฐานที่ว่า องค์การนั้นต้องมีเป้าหมายที่แท้จริง เป้าหมายนั้นสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ 
จ านวนเป้าหมายขององค์การมีไม่มากเกินไป สมาชิกในองค์การมีความเห็นพ้องต้องกันใน
เป้าหมายและต้องสามารถวัดได้ว่าองค์การจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระดับใด เมื่อไหร่ และ
อย่างไรอย่างไรก็ตาม วิธีการวัดประสิทธิผลขององค์การตามแนวทางนี้ประสบกับปัญหาหลาย
ประการด้วยกัน เนื่องจากเป้าหมายขององค์การมักมีเป้าหมายที่แตกต่างไปจากเป้าหมายในทาง
ปฏิบัติ รวมถึงการท าความเข้าใจถึงผู้ก าหนดเป้าหมายขององค์การก็เป็นเร่ืองที่เข้าใจได้ยาก องค์การ
หลายๆ องค์การมีเป้าหมายหลายอย่าง ซึ่งในบางคร้ังก็ขัดแย้งกันเองและการจัดอันดับความส าคัญ
ของเป้าหมายเหล่านั้นเป็นเร่ืองที่ยากพอสมควร  
                        2)  วัดโดยอาศัยความคิดระบบ (System Approach) ด้วยข้อจ ากัดของแนวทางแรกที่
เน้นการให้ความส าคัญกับปัจจัยผลผลิตขององค์การ ดังนั้น จึงมีการอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ ซึ่ง
ครอบคลุมส่วนอ่ืนๆ ขององค์การมาประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยการวัดประสิทธิผลของ
องค์การตามแนวคิดนี้ จะค านึงถึง ความสามารถขององค์การในการหาปัจจัยน าเข้า ความสามารถ
ขององค์การในการแปรสภาพปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยผลผลิต ความสามารถในการอยู่รอดของ
องค์การท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างส่วนต่าง ๆ 
ขององค์การจะเห็นได้ว่า แนวทางการประเมินผลแบบนี้มีข้อดี คือ เป็นการให้ความส าคัญต่อ
เป้าหมายระยะยาวขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ขององค์การ และสามารถหา
ตัวชี้วัดอ่ืนมาประเมินประสิทธิผลขององค์การ หากเป้าหมายขององค์การมีความคลุมเครือ อย่างไร
ก็ตาม ข้อจ ากัดของแนวคิดน้ี คือ ตัวแปรบางตัว เช่น ความสามารถขององค์การในการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปรที่วัดค่อนข้างยาก นอกจากนั้น ยังท าให้
นักวิชาการสนใจศึกษาถึงวิธีการท างาน (Means) มากกว่าเป้าหมายที่แท้จริง (Ends) ขององค์การ 
   3) วัดจากความสามารถขององค์การในการเอาชนะใจผู้มีอิทธิพลต่อองค์การ
(Strategic Constituencies Approach) องค์การที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดนี้ คือ องค์การที่สามารถรู้
ได้ว่ากลุ่มใด บุคคลใดมีความส าคัญต่อองค์การและสามารถเอาชนะใจกลุ่มคนเหล่านั้นหรือบุคคล
นั้นๆ ได้ ซึ่งจะท าให้บุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่ด าเนินการใดๆที่ขัดขวางการท างานของ
องค์การ ดังนั้น องค์การจะอยู่รอดได้จะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลและกลุ่ม
ผลประโยชน์เหล่านั้นได้ดีข้อจ ากัดของแนวคิดนี้ คือ ความยากในการระบุว่า ใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้
ที่มีความส าคัญเหนือองค์การ และการหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลและกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยากล าบาก  
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                            4)  วัดจากค่านิยมที่แตกต่างกันของสมาชิกในองค์การ (Competing-Values 
Approach)  แนวคิดนี้เห็นว่า การวัดประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับผู้ประเมินว่าเป็นใคร มี
ค่านิยมอย่างไร เพราะบุคคลที่ก าหนดเป้าหมายขององค์การแต่ละคนมีค่านิยมที่แตกต่างกัน เช่น
ผู้บริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุน ต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันในเร่ืองของเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การ แนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกันกับแนวคิดระบบแต่แตกต่างกันที่แนวคิดนี้
เน้นในเร่ืองของคนที่มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดขององค์การเป็นหลักการวัดโดยดูจากค่านิยมที่
แตกต่างกันของสมาชิกองค์การ (Competing-Value Approach) นี้ เป็นการวัดประสิทธิผลของ
องค์การโดยพิจารณาค่านิยมที่ขัดแย้งกันของคนในองค์การใน 3 ประเด็น คือ การมองโครงสร้าง
องค์การว่าเน้นความยืดหยุ่นหรือการควบคุม การมองว่าควรจะเน้นคนหรือองค์การ และการมองถึง
กระบวนการภายในว่ามีวิธีการและเป้าหมายอย่างไร   
    เมื่อได้ศึกษาในมุมมองของนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นต่อประเด็นประสิทธิผลที่
แตกต่างหลากหลาย ซึ่ง Robbins (1990: 58) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลองค์การว่าพิจารณาได้จาก
ระดับที่องค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับ  Price (อ้างถึงใน เพ็ญตุลา            
ชาญชัยศักดิ์, 2551: 15) ที่ให้ความสามารถในการด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นกัน 
ขณะที่ พิทยา บวรวัฒนา (2541: 176) มีความเห็นในลักษณะเดียวกันในเร่ืองการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย (Goals) ที่ตั้งใจไว้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลและยังเห็นว่าองค์การที่มีประสิทธิผลสูงเป็น
องค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในการท างานตามเป้าหมาย ส่วนองค์การที่มีประสิทธิผลต่ าจึง
เป็นองค์การที่ไม่ประสบความส าเร็จในการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ขณะที่ ธงชัย     
สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2533: 314) ให้ความส าคัญกับระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลได้
สูงสุดโดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปหรือมีการปฏิบัติงานที่ให้
ความส าคัญกับความประหยัดด้วยนอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมาย   
   อย่างไรก็ตาม Campbell (อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2541: 180-184)  เป็นนักวิชาการอีก
ท่านหนึ่งที่พัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิผลองค์การซึ่งให้ความส าคัญกับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัว           
ชี้วัดที่ส าคัญของประสิทธิผลองค์การด้วยโดยให้ความส าคัญกับการวางแผนและการก าหนด
เป้าหมาย (Planning and Goal Setting) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับความมากน้อยที่องค์การมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบส าหรับอนาคต และระดับที่องค์การมีการก าหนดเป้าหมายอย่างจริงจัง ตลอดจน
ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย (Goal Consensus)  ของสมาชิกในองค์การ และความยึดมั่นใน
เป้าหมายองค์การ (Internalization of Organizational Goals) ซึ่งสมาชิกมีการยอมรับในเป้าหมาย
ขององค์การว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งความเห็นของ  Campbell ยังสอดคล้องในลักษณะ
เดียวกับ Robbins (1990: 24-41) เห็นว่าวิธีการวัดความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย            

46 
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(The Goal-Attainment Approach) เป็นวิธีการหนึ่งในการวัดประสิทธิผลองค์การ ซึ่งความสามารถ
วัดประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายได้ต่อเมื่อลักษณะขององค์การ
และเป้าหมายนั้นมีลักษณะเป็นเป้าหมายที่แท้จริง สามารถมองเห็นและเข้าใจเป้าหมายเหล่านั้นได้ 
จ านวนเป้าหมายที่แท้จริงขององค์การควรมีปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถที่เราจะวัดได้ มี
ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายที่แท้จริงเหล่านั้น และต้องสามารถวัดได้ว่าองค์การก าลังบรรลุ
เป้าหมายได้แค่ไหน เมื่อไร อย่างไร   
     ภรณี  มหานนท์ (2529: 184) ให้ความส าคัญกับเป้าหมายเช่นเดียวกันเป็นเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิผลองค์การโดยพิจารณาในแง่ความสามารถในการผลิต (Productivity) ความยืดหยุ่น
คล่องตัว (Flexibility) และการปราศจากซึ่งความกดดัน (Strain) และข้อขัดแย้ง (Conflict) มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ความมีประสิทธิผล ปัจจัยเหล่านี้
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายขององค์การอีกด้วย Gibson et al. (1979 อ้างถึงใน ภรณี มหา
นนท์, 2529: 107-137) ยังมีความเห็นว่า ประสิทธิผลองค์การยังสามารถวัดได้จากความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ซึ่งองค์การสามารถสนองตอบความต้องการ ความพอใจและขวัญของพนักงานถือ
เป็นการตอบสนองความพึงพอใจภายใน ซึ่งเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับ Campbell ที่ให้
ความส าคัญกับความสามารถตอบสนองความต้องการต่อบุคคลหรือองค์การภายนอกทั้งนี้ต้องมีการ
ประเมินผลจากบุคคลภายนอก (Evaluation by External Entities) โดยการประเมินผลองค์การหรือ
หน่วยงานย่อยขององค์การ โดยบุคคลและองค์การต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมขององค์การที่ถูก
ประเมินผล ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความจงรักภักดีศรัทธา และการสนับสนุนที่องค์การได้รับจาก
กลุ่มต่าง ๆ เช่น ลูกค้า เจ้าของกิจการประชาชน ซึ่ง Robbins (1990: 24-41) เห็นว่า ถ้าองค์การมี
ความสามารถในการชนะใจและตอบสนองความต้องการของบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้น
ซึ่งอยู่เหนือองค์การจะมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การด้วย  ขณะที่ Friedlander and Piokle (อ้างถึง
ใน ยิ่งบุญ พดด้วง, 2547: 26) ให้ความส าคัญกับการตอบสนองด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
โดยเห็นว่าประสิทธิผลเป็นความมากน้อยของการที่องค์การสนองตอบต่อความต้องการของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า ซึ่งวัดได้จากสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากหน่วยงานในแง่ของคุณภาพสินค้าหรือ
บริการ ปริมาณความเรียบร้อยและความได้มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ความรวดเร็วของการ
บริการ ความเต็มใจช่วยเหลือ ความเป็นมิตรและลักษณะท่าทีของพนักงานหรือพฤติกรรมของ
พนักงานนั่นเอง  
     กล่าวโดยสรุปแล้ว ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การ ในการ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ ซึ่งทั้งทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ์และไม่สร้างความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความ พึงพอใจในงานทุกคนมีส่วน
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ร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อ
ยุ่งยากที่เกิดขึ้น และองค์การส่วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้  ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายใต้ขอบเขตในด้านต่างๆ หรือ
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายใน
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 
  2.3.3  เครื่องมือท่ีใช้วัดประสิทธิผลและผลการปฏิบัติงาน  
  ในการประเมินเพื่อตีคุณค่าหรือความส าเร็จของสิ่งใดนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยการวัดเพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเชิงปริมาณได้ ดังนั้น การวัดและการประเมินจึงเป็นสิ่งที่
มักจะใช้ควบคู่กัน ในที่นี้ผู้วิจัยได้หยิบยกความหมายของการวัดและการประเมินเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างและเชื่อมโยงกันดังนี้ 
 นภดล  ร่มโพธิ์ (2554: 10) ให้นิยามว่า การวัดผล คือ การให้ค่าในเชิงปริมาณต่อสิ่งใดๆ ที่
เราต้องการทราบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตาม สิ่งที่ส าคัญของการ
วัดผลไม่ใช่ค่าที่ได้จากการวัดแต่เป็นการเปรียบเทียบค่าเหล่านั้น การวัดผลจะไม่มีความหมายใดๆ 
เลยหากปราศจากการเปรียบเทียบ การวัดผล หมายถึง กระบวนการก าหนดปริมาณ จ านวน ตัวเลข 
ล าดับ ระดับ เพื่อแทนคุณสมบัติของสิ่งของหรือเหตุการณ์ใดๆ อย่างมีกฎเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ โดยใช้
เคร่ืองมืออย่างใดอย่างหนึ่ง   
 วสิษฐ์ พรหมบุตร, สุธี ปังสุทธิวงศ์ และเจริญสิน เลิศมหกิจ (2550: 10) ให้นิยามว่า การ
ประเมินผล คือ กระบวนการประมาณแนวโน้มและทิศทางเพื่อแทนคุณสมบัติของสิ่งของหรือ
เหตุการณ์โดยเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้ทราบสถานะของสิ่งของหรือเหตุการณ์
นั้นๆ  
  การวัดประสิทธิผลองค์การ คือ การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์อาจมีก่อนแล้ว และเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์สมบูรณ์หรือ
เกณฑ์ที่ได้จากพฤติกรรมของกลุ่ม ซึ่งเป็นเกณฑ์แบบสัมพันธ์ ในการประเมินผลจะเลือกใช้เกณฑ์
ชนิดใดก็ด้องพิจารณาตามลักษณะ และจุดมุ่งหมายของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ การประเมินผล
ต้องมีองค์ประกอบ คือปรากฏการณ์ หรืองาน หรือสิ่งที่ต้องการจะวัดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะ
ประเมิน เกณฑ์ หรือมาตรฐานของการวัดและการประเมินการวัดและการเปรียบเทียบผลที่วัดได้ 
การประเมินผลมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบต่างก็มีคุณค่าด้วยกั นทั้งสิ้น ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ว่าจะเหมาะสมกับการประเมินแบบใด การประเมินประสิทธิผลขององค์การเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อองค์การต้องการประเมินสถานะขององค์การโดยรวมทั้งหมด      
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  การประเมินเพื่อที่จะหาค าตอบว่าผลการด าเนินกิจกรรมขององค์กรสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ จะต้องมีเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิผลขององค์การ จึงได้มีการคิดวิธีน าเคร่ืองมือ
มาบ่งชี้ระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ ให้เห็นถึงผลลัพธ์แต่ละคนว่าสามารถปฏิบัติได้
อย่างมีศักยภาพและ มีคุณภาพระดับใด ทั้งนี้โดยมีความคิดพื้นฐานที่ว่า ผลส าเร็จของงานโดยรวม
ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ การประเมินความส าเร็จ
ของงานที่ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลหรือผลงานกลุ่มที่ปฏิบัติ ได้จริงตลอดรอบการประเมิน ตามวิธีการ
ที่องค์การก าหนด เปรียบเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน และมาตรฐานผลงานที่ก าหนดไว้ จึง
สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  การวัดผลการด าเนินงาน เป็นการก าหนดว่า จะวัดความส าเร็จของแต่ละผลงานอย่างไร นั่น
คือ  ผู้จัดท าโครงการหรือผู้ประเมินจะต้องก าหนดได้ว่าการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/โครงการ
มี วัตถุประสงค์เพื่ออะไร การจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการอย่างไร 
ผลผลิต (Outputs) ของกิจกรรม และผลลัพธ์ (Outcomes) ของการด าเนินงานคืออะไร จะใช้สิ่งใด
เป็นตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดจะท าหน้าที่บอกค าตอบของประเด็นที่ต้องการทราบ ในการวัดผลการ
ด าเนินงานในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลผลิต การวัดผลลัพธ์ ตามล าดับดังนี้  
   1)  การวัดผลผลิต เป็นการตรวจวัดผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบ
กับผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือมาตรฐานผลผลิต เช่น จ านวนผลผลิตที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในส่วน
ของกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงานปฏิบัติควรก าหนดการตรวจวัด
ผลผลิตและมาตรฐานของงานที่จะมีการส่งมอบ นอกจากนี้ ในระหว่างปีงบประมาณและเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณจะต้องประเมินผลผลิตจริงโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตตามเป้าหมาย  โดยปกติแล้ว
ตัวชี้วัดผลผลิตจะต้องแสดงให้เห็นผลใน 4 ลักษณะ  ได้แก่  
    (1)  ปริมาณงานที่ท าเสร็จ ควรมีการก าหนดปริมาณงานที่ตรวจนับได้อันแสดง
ถึงจ านวนงานที่ท า จ านวนบริการหรือจ านวนประชาชนที่ได้รับบริการจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ การ
วัดปริมาณงานที่ท าเสร็จจึงเป็นการวัดผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายเดิมที่ได้
ก าหนด    (2) คุณภาพของผลผลิต เป็นการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง 
ถึงแม้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา แต่หากผลงานไม่มีคุณภาพตามที่ก าหนด ก็ไม่
ก่อให้เกิดความส าเร็จได้  
    (3)  เวลาที่ด าเนินการ การน าส่งผลงานภายในเวลาที่ตกลง หรือการให้บริการ
ภายในเวลาที่ก าหนดเป็นกุญแจส าคัญในการวัดผลการด าเนินงาน การที่หน่วยงานปฏิบัติไม่สามารถ
น าส่งผลผลิตภายในเวลาที่ก าหนด ย่อมบ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   
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   (4) งบประมาณที่ใช้  เป็นการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินการกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้ใช้จ่ายไปจริง  
   2)   การวัดผลลัพธ์ เป็นการวัดบริการที่รัฐให้แก่ประชาชนในแง่ของการบรรลุตาม
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของรัฐบาล หรือการตอบสนองความต้องการของประชาชน การ
ประเมินผลลัพธ์จากผลผลิตของหน่วยงานปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากกว่าการตรวจวัดผลผลิต 
ดังนั้น การประเมินผลลัพธ์จึงต้องกระท าในช่วงเวลาที่ยาวนาน โดยการศึกษาพิจารณานโยบาย
ตลอดจนกระบวนการประเมินผลอ่ืนๆ การประเมินผลลัพธ์จึงควรแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ
ผลผลิตของหน่วยปฏิบัตินั้นในการบรรลุถึงนโยบายของรัฐบาล 
 แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs)     
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพื้นฐานเป็นการประเมินที่พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินว่าได้ตามค่าเป้าหมาย (Goals) มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้ผลที่ดี เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายจะได้รับคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิ์สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้ผลที่ด้อยกว่า  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจะเร่ิมจากการ
ก าหนดตัวชี้วัด จากนั้นจึงก าหนดค่าเป้าหมาย (Goal) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อเจตจ านง  (Intention) ของผลหรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล 
ภายหลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติจนครบรอบการประเมินแล้ว ก็จะท าการประเมินโดยเทียบผลที่
ท าได้จริง (Actual Result) กับเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพื่อสรุปเป็นคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ 

เคร่ืองมือชี้วัด  หรือตัวชี้วัด (KPI) นี้  หมายถึง  เคร่ืองมือที่ใช้วัด  และประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่ส าคัญขององค์การ ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปของตัวเลขเพื่อ
สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์การหรือหน่วยต่างๆ ในองค์กร 

KPI มาจากค าว่า Key Performance Indicator ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้   
 Indicator คือตัวชี้วัด ดัชนีวัดผล เคร่ืองบ่งบอก และ Performance คือ สมรรถนะ ขีด
ความสามารถ สิ่งที่แสดงออก ผลการด าเนินการ  
  Performance Indicator คือ ตัวชี้วัดว่าผลด าเนินการเป็นอย่างไรหรือก็คือ ดัชนีวัดผลงาน
นั่นเอง Performance Indicator ในการบริหารงานนั้นมีมากมาย ถ้าเราเลือกตัวที่เด่นๆ ออกมา ก็
เรียกว่า Key  Performance Indicator เพราะค าว่า Key คือสิ่งที่จ าเป็น ที่ขาดไม่ได้ ที่เห็นชัดๆ   
 วรภัทร์  ภู่เจริญ,  จีระพงษ์ พรกุล และธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต (2550:  9) ได้กล่าวถึง KPI ว่า
เป็นการวัดผลทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ใช้ได้ในทุกองค์กร ซึ่ง KPI นั้นถูกน ามาใช้เพื่อให้
ผู้บริหารได้ทราบถึง ขีดความสามารถ สมรรถนะ ความคืบหน้า คุณภาพ ปริมาณ ของกิจกรรมต่างๆ 

50 
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ที่ได้ท าไปตามแผนหรือตามยุทธศาสตร์ KPI แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของธุรกิจ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ บางคร้ังอาจจะใช้ค าว่า KSI ซึ่ง หมายถึง Key Success Indicator (ดัชนีวัดความส าเร็จ) 
 KPI สามารถก าหนดได้หลายลักษณะ ดังนี้          
    1)   แบ่งตามวัตถุประสงค์ จะมีลักษณะ ต่างๆดังนี้   
                           (1) เพื่อดูผลการด าเนินการ เพื่อที่ได้ดูว่า มีเร่ืองใดที่ขาดตกบกพร่อง เร่ืองใดที่
ท าแล้วไม่คุ้ม เร่ืองใดที่มีความเสี่ยงสูง ยังสามารถควบคุม (Control) การบริหารได้หรือไม่ และ
ตอบสนองการเปลี่ยน (Change) ได้ดีหรือไม่   
   (2) เพื่อติดตามโครงการ เพื่อที่จะดูว่า กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผน หรือ
ยุทธศาสตร์หรือไม่ จะได้ปรับแผน ช่วยเหลือ พัฒนาต่อไป      
    (3) เพื่อเตือนภัย เช่น ดูแนวโน้ม (Trend) เช่น ประชากรที่เพิ่มขึ้น จ านวน
ผู้สูงอายุ บัณฑิตในสาขาต่างๆ ปริมาณน้ าแข็งที่ละลายจากขั้วโลก เพื่อผู้บริหารจะได้วางแผน
เตรียมการ เตือนภัย  
      2) แบ่งตามหน่วยงานที่ถูกวัด มีหลายแบบ มีแบบที่ใช้วัดผลหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง แบบ ที่ใช้วัดผลการท างานร่วมของหลายๆ หน่วยงาน (Cross Function) ซึ่งเรียกว่า 
Cluster KPI หรือ KPI ร่วม  
       3)  แบ่งตามลักษณะการวัด   
           (1)  วัดเชิงปริมาณ (Quantitative) จะวัดออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งบ่อยคร้ังนิยมวัด
เป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ เป็นต้น เพราะว่าบางครั้งถ้าวัดเป็น ตัวเลขธรรมดา อาจจะไม่สะท้อนให้เห็น
ภาพที่ชัดเจน    
      (2)  วัดเชิงคุณภาพ (Quality) โดยจะแบ่งออกเป็นระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง 
พอใช้ ไม่ดี ที่แบ่งแบบนี้เพราะเป็นดัชนีที่ยากต่อการวัดเป็นตัวเลข เป็นเร่ืองนามธรรม (Subjective) 
ซึ่งอาจเป็นต้องใช้การวัดผลด้วยการสอบถาม สังเกต ทดสอบ ตัดสินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  
        (3) วัดเชิงความคืบหน้า (Milestone) การวัดระดับความก้าวหน้าของโครงการ
ว่าไปถึงระยะไหนแล้ว ระยะ 1 หรือ ระยะ 5 ได้ ผ่านความส าเร็จที่เป็นจุดวัด  
         (4)  วัดเชิงพฤติกรรม (Behavior) วัดโดยอุปนิสัยให้สอดคล้องกับเป้าเหมาย 
ในการวัดผลเชิงพฤติกรรม บทบาท นิสัย ทักษะต่างๆ ของคนในองค์การ   
     4)  แบ่งตามที่วัด Output และ Outcome   
      (1)  Outcome คือ การวัดผลส าเร็จที่เป็นความต้องการจริงๆ และ Outcome นี้
มักจะเป็น KPI ประเภทก้างปลา     
        (2)  Output คือ สิ่งที่ได้ออกมาจากกิจกรรม จากกระบวนการ และ Output นี้
มักจะเป็นแค่ PI หรือ KPI ก้างปลาปลายกิ่งเท่านั้น   
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            กระทรวงมหาดไทย (2545: 3) ได้ให้ค าอธิบายตัวชี้วัดผลส าเร็จ (Results) ตามแบบสรุป
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีว่า 
เป็นการระบุตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายผลผลิต (Outputs) แต่ละรายการที่
เกิดขึ้นจากการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ จึงมีลักษณะเป็นรูปธรรม และ
สามารถตอบค าถามถึงความคุ้มค่าในการท างาน ตลอดจนสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์นั้นๆ อันเป็นการบรรลุผลส าเร็จในระดับผลลัพธ์ (Outcomes) ต่อไป โดยตัวชี้วัด
ผลส าเร็จสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 
  1)  ตัวชี้วัดผลส าเร็จเชิงปริมาณ หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถระบุสภาพความส าเร็จ
หรือการบรรลุเป้าหมายผลผลิตเป็นหน่วยนับได้ 
   2)  ตัวชี้วัดผลส าเร็จเชิงคุณภาพ หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถระบุสภาพความส าเร็จ 
หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงพรรณนา แต่สามารถระบุเป็นตัวเลขในเชิงร้อยละได้  
  นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จว่าในการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Management for Result / 
Result Based Management: RBM) โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัด (Indicators) เป็น
ตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม และตอบค าถามถึงความคุ้มค่าในการท างาน เพื่อใช้แสดง
ผลงานต่อสาธารณะ และปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น กล่าวโดยสรุป การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ คือการบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัดผล (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม
ด้วยการก าหนดตัวชี้วัดผลการท างานหลัก (KPIs) ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ 
โดยจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่แสดงเป้าหมายของกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับพันธกิจขององค์การ และการ
วัดผลการปฏิบัติควรให้สอดคล้องล าดับชั้นของเป้าหมายขององค์การด้วย  ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่
ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์การ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมและอาจท าให้ผู้บริหารองค์การ
ตัดสินใจผิดพลาดได้ จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้องท าความเข้าใจกับทุกคนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
และความจ าเป็นของการวัดผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับงาน จะช่วย
ให้เกิดการยอมรับอย่างทั่วถึง ดังนั้น ในการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้เพราะผู้ปฏิบัติย่อมรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ดี
และจะเป็นผู้สนับสนุนการท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 
ที่มักใช้ในระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการภาครัฐ มี 4 ประเภท ดังน้ี 
  1)  ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) ได้แก่ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น 
จ านวนเงินที่ใช้ /หรือ บุคลากรที่จ าเป็นในการให้บริการ และจ านวนอุปกรณ์การผลิต เป็นต้น  
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   2)  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) ตัวชี้วัดนี้จะแสดงจ านวนสิ่งของที่ผลิตได้
หรือจ านวนหน่วยที่ได้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ตัวชี้วัดนี้จะรวมถึงตัวชี้วัดภาระงาน (Workload) ซึ่ง
เป็นตัวสะท้อนความพยายามที่ใช้เพื่อผลิตสิ่งของหรือให้บริการ ตัวอย่ างของตัวชี้วัดผลผลิต ได้แก่ 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวนนักเรียนหรือวันที่ท าการสอน จ านวนนักเรียนที่เลื่อนชั้นหรือจบ
การศึกษา หรือจ านวนหลุมบนถนนที่ได้รับการแก้ไข เป็นต้น  
             3)  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ตัวชี้วัดนี้จะรายงานผลสัมฤทธิ์ของ 
โครงการตัวอย่างได้แก่ ร้อยละของผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีงานท า หรือร้อยละของผู้จบ
การศึกษาที่เข้าศึกษาต่อได้หลังส าเร็จการศึกษาได้ 2 ปี หรือจ านวนกิโลเมตรของทางด่วนที่มีสภาพ
อยู่ในเกณฑ์เลว พอใช้ได้ และดีมาก หรือตัวชี้วัดผลลัพธ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของบริการ เช่น 
เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเร่ืองถนนช ารุด  
   4)  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Efficiency and Cost Effectiveness 
Indicators) ตัวชี้วัดนี้จะแสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของผลผลิตและผลลัพธ์ตามล าดับ ตัวอย่างได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนที่เลื่อนชั้นและส าเร็จการศึกษา และเวลาท างาน (ชั่วโมง) ในการปรับ
สภาพพื้นผิวถนน 1 กิโลเมตร 
            ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  (2546: 19)  กล่าวว่า  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key 
Performance Indicators: KPIs) หมายถึง ปัจจัยวัดผลส าเร็จครอบคลุมทั้งสี่ด้าน คือ ด้านการเงิน 
(Financial Perspective) ด้านภายนอกองค์การ (External Perspective) ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และ
การพัฒนา (Innovation Perspective) และด้านภายในองค์การ (Organization Perspective) ซึ่งทั้ง 4 
ด้านมีส่วนสนับสนุนกลยุทธ์ให้ด าเนินไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จ ความสัมพันธ์ของทั้ง 4 
ด้าน หรือทั้งสี่มุมมองจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด การน าตัวชี้วัดผลส าเร็จมาใช้วัดผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical 
Success Factors: CSF) และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าได้พิจารณาหน่วยงาน
ภาครัฐจากมุมมองต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในอย่างครบถ้วน ซึ่งโดยปกติแล้ว หน่วยงาน
ภาครัฐจะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการท างานและตัวหน่วยงาน
มากกว่าการพิจารณาปัจจัยภายนอก เช่น ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความส าคัญกับ
ด้านการเงินในตอนขอเสนองบประมาณเท่านั้น  
 การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
  การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  เป็นการควบคุมทิศทาง การด าเนินงาน ให้ไปสู่เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต 
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(Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes) แสดงถึง ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งาน บริการ หรือเจ้าหน้าที่ที่
ท าเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานให้กับผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากด าเนินกิจกรรมโดยตรง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบหรือเงื่อนไขทั้งหมดจากผลผลิต 
ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรง ผู้รับบริการ สรุป ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการหรือกิจกรรมที่เกิดจาก
การท างานได้ผลผลิต (Outputs) ตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์
 การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย ตัวบ่งชี้วัดผลส าเร็จ
ของกิจกรรม การจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า การวัดผล
การปฏิบัติงานจะช่วยให้องค์การ/ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลและสารสนเทศย้อนกลับที่แสดงถึง
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การแสดงถึงการมีพันธะ 
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ก าหนดนโยบาย แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ การ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรและองค์การเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนา
องค์การ การออกแบบ/ทบทวนโปรแกรม กระบวนการด าเนินงานขององค์การหรือของทีมงานที่
รับผิดชอบกิจกรรมการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่พึง
ต้องด าเนินการคู่ขนานหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการผลงาน มีกิจกรรม /กระบวนการที่
ส าคัญสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

          
ภาพท่ี 2.2 กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน 
แหล่งท่ีมา:  ส านักงานข้าราชการพลเรือน, 2545: 1. 
 

            การก าหนดผลลัพธ์ 

            (ตัวบ่งชี้และมาตรฐาน) 

                  Define Results 

        การรายงาน   

            ผลลัพธ์ 

    Report Results 

   การวัดผลการปฏิบัติงาน 

   Measure Performance 
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   การก าหนดผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้วัดผลงานและมาตรฐาน) เป็นขั้นตอนแรกของการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ผู้ด าเนินการ /องค์การจะต้องระบุหรือคัดเลือกกิจกรรมหลักที่มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์การ พร้อมทั้งระบุหรือก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลงานและมาตรฐานที่
ต้องการบรรลุถึงของแต่ละกิจกรรม การก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลงานเพื่อด าเนินการวัดผลการ
ปฏิบัติงานจะด าเนินการภายใต้กรอบของระบบการด าเนินงานทั่วไป โดยมีจุดเน้นในการด าเนินการ
สรุปได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
 
  
 
  
 
                     
ภาพท่ี 2.3 แสดงผลลัพธ์ประสิทธิผลขององค์การ  
แหล่งท่ีมา:  ส านักงานข้าราชการพลเรือน, 2545: 9.    
 
  การวัดผลการปฏิบัติงาน  เป็นกิจกรรมในการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้วัดผลส าเร็จของ
กิจกรรมโดยกระบวนการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้เกิดสารสนเทศในการบ่งชี้
สถานะ หรือเทียบวัดกับเกณฑ์เป้าหมายหรือมาตรฐาน ที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
  การรายงานผลลัพธ์ เป็นการแสดงข้อมูลในปัจจุบันโดยผลการด าเนินการขององค์กร เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม และความส าคัญของการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด ผลลัพธ์กับข้อก าหนดด้านผลการด าเนินการที่ส าคัญ จะท าให้
การรายงานผลลัพธ์การด าเนินการขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล  

 
  2.3.4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ให้บริการด้านวิชาการ 
โดยค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ

วัตถุประสงค์ 

 (Objective)  

ปัจจัยน าเข้า 

    (Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

                    

ผลผลิต  

(Output) 

 

ผลลัพธ ์

(Outcome) 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

RESULTS 
       ประสิทธผิล 
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ท างาน และกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม บริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ และให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน 
ตลอดจนก าหนดผลผลิต และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เกิดความคุ้มค่าของทรัพยากร   
  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือ
การประเมินผลให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงานได้
อย่างเป็นจริง เพื่อให้พนักงานสถาบันฯ ได้ เข้า ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาพรวมระบบบริหารผลงาน ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
            การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ จะใช้การประเมินความส าเร็จของงานที่
ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคลหรือผลงานกลุ่มที่ปฏิบัติได้จริงตลอดรอบการประเมิน  ตามวิธีการที่องค์กร
ก าหนด  เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ และมาตรฐาน
ผลงานที่วางไว้เมื่อต้นรอบประเมิน  โดยมีกรอบแนวคิดองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพของ
งานซึ่งจะประเมินจากความรวดเร็ว หรือตรงตาม เวลา ที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่า
ของการใช้ ทรัพยากร พฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยดูในเร่ืองสมรรถนะ ของแต่ละคน ซึ่งจะ
ประเมินตามภาระงาน กระบวนการที่ถูกก าหนดขึ้น  โดยจะมีการวางแผนเพื่อก าหนดเป้าหมายผล
การปฏิบัติงาน แล้วติดตามผลเป็นระยะของการท างาน เมื่อปฏิบัติงานไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มี
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่ยังด้อยอยู่จนกว่าผลของงานจะอยู่ในเกณฑ์ดี และ
หลังจากที่ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วจะมีการให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติราชการอยู่ใน
เกณฑ์ดี    
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการนับเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร สถาบันฯ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติราชการในการวางแผนเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับ
องค์การและระดับผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
                       1)  ระดับองค์การ การที่องค์กรมีการบริหารผลการปฏิบัติราชการจะท าให้การ
ปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์การ มีลักษณะ
เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับท างาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภารกิจขององค์การ ได้น าตัวชี้วัด (KPI) มาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
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การก าหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติขององค์การ ซึ่งตัวชี้วัด ดังกล่าวสามารถน ามาเป็นข้อมูลฐาน 
(Baseline) ส าหรับการเทียบเคียง เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการของสถาบันในปีต่อๆไปได้  
     2)   ระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยก าหนดแผนปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคลใน
กระบวนการวางแผน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอย่าง
ชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงงานที่ตนรับผิดชอบกับเป้าหมายนั้น ท าให้ทราบว่าได้ว่างานของตนจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรได้อย่างไร นอกจากนี้  ผู้ปฏิบัติงานยังได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เนื่องจากกระบวนการได้ก าหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการท างานอันน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการของผู้ปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวบุคคลให้สามารถท างานที่ส่งผล
ต่อเป้าหมายขององค์การได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
         1) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่สะท้อนบทบาทและภารกิจที่จะมีส่วน
ผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของสถาบัน /หน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนสถาบันฯในระดับสากล  

2) ยึดแนวทางเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุวิสัย  
  3) เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา 
  4) มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
   5) มีความเป็นธรรมกับผู้รับการประเมิน 
  6) เป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด

ตัวชี้วัด  
 

2.4 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
   
             Georgopoulos and Tannenbaum (1957) ศึกษาประสิทธิผลขององค์การด้วยสมมติฐานที่ว่า 
องค์การทุกองค์การมุ่งที่จะบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การโดย การใช้เคร่ืองมือทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิตเพื่อผลิตผลงานของกลุ่ม ดังนั้น การให้ความหมายหรือ ค าจ ากัดความของประสิทธิผลของ
องค์การจึงต้องพิจารณา 2 ประเด็นนี้ คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ และหนทางหรือ
เคร่ืองมือ (Means) ซึ่งองค์การใช้ในการรักษาไว้ซึ่ง ความเป็นองค์การและบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ Georgopoulos and Tannenbaum (1957) เชื่อว่า ตัวแปรที่จะใช้ วัดประสิทธิผลขององค์การ
จึงประกอบไปด้วย ความสามารถในการผลิต ความยืดหยุ่น และ การปราศจากความตึงเครียด 
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สามารถใช้ประเมินประสิทธิผลขององค์การได้โดยทั่วไป และได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สถานีขนส่ง
สินค้าซึ่งเป็นองค์การขนาดใหญ่ด้วยโครงสร้างของเกณฑ์ดังกล่าวและพบว่าใช้ได้ผล หน่วยงานที่
น ามาศึกษา เป็นสถานีขนส่งสาขาจ านวน 32 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีอัตราก าลังอันประกอบไปด้วย
ผู้จัดการสถานี 1 คน หัวหน้าผู้ควบคุมภาคกลางวัน 1 คน หัวหน้าผู้ควบคุมภาคกลางคืน 1 คน และ
คนงาน 35 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพนักงานขับรถ หรือพนักงานขนส่งสินค้า ทั้ง 32 
สถานี มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นที่ส าคัญๆ โดยมีงานที่เหมือนกัน ตลอดจนวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัติก็มีมาตรฐานเดียวกัน สมมติฐานของผู้วิจัยมีอยู่ว่า ประสิทธิผลของสถานีขนส่งสินค้าดังกล่าว
สัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการผลิตและ ความยืดหยุ่นขององค์การทั้งยังมีความสัมพันธ์
สวนทางกันกับความตึงเครียดในองค์การ ผู้วิจัย ไม่เพียงแต่ทดสอบหลักการส าคัญของทฤษฎีระบบ
ว่าประสิทธิผลเป็นผลของสาเหตุหลายประการด้วยกัน แต่ยังพยายามที่จะค้นหาความสัมพันธ์ต่อกัน
ระหว่างเกณฑ์ทั้ง 3 ประการน้ี  
 ผู้วิจัยวัดประสิทธิผลทั้งหมด (Over all Effectiveness) ของสถานีขนส่งโดยขอให้คณะ
ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนแต่ละสถานีทั้ง 32 แห่ง ผู้ให้คะแนนได้รับการขอร้อง ให้ตัดสินว่าสถานีแต่ละ
แห่งอยู่ในลักษณะใด ตั้งแต่ ดีที่สุด ถึง เลวที่สุด รวม 5 ขั้นด้วยกัน เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย
ประสิทธิผลของแต่ละสถานี ผู้วิจัยขอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตัวแปร แต่ละตัวจากเคร่ืองมือวัดต่างๆ 
ดังนี้ ใช้วัดประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดของ Georgopoulos and Tannenbaum (1957) 
              1)   ความสามารถในการผลิตของสถานี เป็นการวัดจากบันทึกรายงานผลการ
ท างานของคนงานที่เป็นจริงในแง่ของเวลามาตรฐานที่ก าหนดในการจัดส่งห่อของ ดังนั้น ผลผลิต
ของแต่ละสถานีก็คือปริมาณเฉลี่ยของผลงานของคนงานแต่ละสถานีนั่นเอง  
   2)   ความยืดหยุ่นของสถานี วัดจากค าตอบของคนงานต่อค าถาม 2 ค าถาม คือ  
     (1)  จากการที่ผู้บริหารในบางคร้ังบางคราวขอให้มี การเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วิธีท างาน และการจัดสถานที่นั้น โดยทั่วไปแล้วท่านคิดว่า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน าไปสู่การท างานที่ดีกว่าเดิมหรือไม่   
     (2) โดยทั่วไปแล้ว ท่านคิดว่าสถานีของท่านสามารถจัดการ กับความ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน ซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุดระหว่างช่วงงานล้นได้ดีเพียงใด  
                          ค าถามแรก มุ่งที่จะวิเคราะห์ความสามารถขององค์การ ในการปรับตัวให้ยืดหยุ่นเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์การเอง ในขณะที่ ค าถามหลัง มุ่งวัดความสามารถขององค์การ
ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนอกองค์การ คือ จากสภาพแวดล้อม ส าหรับ 2 
ค าถามนี้ก็ให้คะแนนค าตอบ 5 ขั้นเช่นกัน ส าหรับแต่ละค าถาม แล้วเอาคะแนนรวมของทั้ง 2 ค าถาม
มาหารสองเพื่อเป็นคะแนนเฉลี่ยส าหรับความยืดหยุ่นขององค์การ  
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     3) ความตึงเครียดในสถานี วัดจากแบบสอบถามซึ่งถามว่า โดยทั่วไปแล้วท่านเห็น
ว่าสถานีของท่านมีความตึงเครียดหรือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างพนักงาน และหัวหน้างานหรือไม่ 
ผู้ตอบแต่ละสถานีก็จะเลือกค าตอบจาก 5 ขั้นแตกต่างกันต้ังแต่ มีความตึงเครียดมาก จนถึงไม่มีความ
ตึงเครียดเลย คะแนนเฉลี่ยค าตอบข้อนี้ก็จะเป็นสภาพ ความตึงเครียดของตัวสถานี หลังจากนั้น 
คณะผู้วิจัยได้เคร่ืองวัดส่วนประกอบของ ความมีประสิทธิผลขององค์การครบทั้ง 3 ตัว พร้อมทั้งผล
การประเมินประสิทธิผลทั่วไปของแต่ละสถานีขนส่ง ทั้ง 32 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกัน ดังนั้นสมมติฐาน
ที่ Georgopoulos และ Tannenbaum ตั้งใจก็ได้รับการยืนยันด้วยข้อมูลทางสถิติซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิผลทั้งหมดขององค์การและความสัมพันธ์กันระหว่างทั้ง 3 ตัวแปร คือ ความสามารถใน
การผลิตความยืดหยุ่นและ ความตึงเครียด  
  Mott (1972) ได้ท าการส ารวจเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การอย่างกว้างขวางโดยการ
สร้างแบบสอบถามคล้ายคลึงกันกับที่ Georgopoulos and Tannenbaum (1957) แบบสอบถาม
ดังกล่าวจะได้รับการตอบโดยสมาชิกขององค์การเอง เพื่อวัดประสิทธิผลขององค์การ Mott เสนอ
สมมติฐานว่าประสิทธิผลขององค์การประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการด้วยกันคือ ความสามารถในการ
ผลิต (Productivity) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และความสามารถยืดหยุ่นได้ 
(Flexibility) สมมติฐานนี้กล่าวอย่างง่ายๆ ว่า ประสิทธิผลทั้งหมดขององค์การสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปัจจัย 3 ประการนี้ ซึ่งวิธีการที่ Mott ใช้ในการวัดตัวแปรทั้งสามมีดังนี้ คือ  
               1)  ความสามารถในการผลิตวัดจากเฉลี่ยค าตอบของสมาชิกในองค์การให้ตอบ
แบบสอบถามใน 3 ประเด็นด้วยกัน โดยขอให้ผู้ตอบประเมิน ปริมาณคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของงานที่ท างานองค์การ วิธีการของ Mott ในการวัดผลผลิตมิได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
(Unit Cost) และผลผลิตต่อชั่วโมงท างานอย่างที่ใช้กันอยู่อย่างกว้างขวาง มาวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็
ตาม Gibson et al. (1979) ก็เชื่อว่าวิธีการของ Mott (1972) เป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์
องค์การบางประเภท เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่มีผลิตผลที่เห็นได้
ชัดแจ้ง วัดได้ง่ายเท่ากับหน่วยงานทางธุรกิจ  
                  2)  ความสามารถในการปรับตัว วัดโดยการถามค าถาม 4 ข้อ แต่ผู้ตอบค าถามแต่ละ
ข้อเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหา โดยรวมถึงค าถามที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
รวดเร็วในการที่คนในองค์การยอมรับวิธีการและระเบียบใหม่ๆ และสะท้อนให้เห็นอัตราส่วนของ
บุคคลซึ่งยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ดังนั้น ตัวแปรข้อนี้จึงรวมถึงแนวความคิดเร่ืองการ
ผสมผสาน (Integration) ของ Caplow ไว้ด้วย  
                     3)  ความยืดหยุ่นได้ วัดโดยการถามค าถามซึ่งขอให้ผู้ตอบประเมินว่าคนในองค์การ
ปรับตัวให้เข้ากับภาวะฉุกเฉินได้ดีเพียงใด เช่น เคร่ืองจักรเสีย งานล้นมืออย่าง ไม่คาดคิดมาก่อน 
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หรือมีการเร่งก าหนดการท างานให้เร็วขึ้นมาอย่างด่วนประสิทธิผลทั้งหมดขององค์การได้จากการวัด
จากค าตอบโดยเฉลี่ยต่อค าถาม 8 ข้อ ซึ่งครอบคลุมตัวแปรทั้งสามซึ่ง Mott รายงานว่าสัมพันธ์กันดี
พอสมควร  
            Camaron (1979) ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลขององค์การที่ปฏิบัติงานในด้าน
การศึกษาระดับสูง (Higher Education)  โดยขอให้ตอบปัญหาดังต่อไปนี้  
                   1 )   มหาวิทยาลั ยที่ มีประสิทธิผลมีลั กษณะขององค์กา ร  (Organizational  
Characteristics) อย่างไร  
                  2)  อะไรในสถาบันแห่งนี้ซึ่งแตกต่างจากแห่งอื่นในแง่ของประสิทธิผล  
                   3)  อะไรควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อจะท าให้สถาบันแห่งนี้มีประสิทธิผลมาก
ขึ้น 
                    4)  ขอให้คิดถึงสถาบันการศึกษาระดับสูง ซึ่งท่านเห็นว่ามีประสิทธิผลอะไรคือสิ่ง
ที่ท าให้สถาบันแห่งนั้นมีประสิทธิผล  
                    5)  จากตัวแปรประมาณ 130 ตัวที่ได้จากหนังสือต่างๆ ตัวแปรใดบ้างซึ่งไม่สามารถ
ใช้ได้กับความมีประสิทธิผลของสถาบันแห่งนี้    จากตัวแปร 130 ตัวดังกล่าว ตัวแปรใดซึ่งไม่
สามารถใช้วัดได้ (Not Measurable) หรือไม่มีข้อมูลที่หาได้เกี่ยวกับตัวแปรนั้น   ผลจากการ
สัมภาษณ์ค าถาม 6 ข้อ ดังกล่าว ปรากฏว่ามีมิติของ ความมีประสิทธิผล (Dimension of 
Defectiveness) และเกณฑ์การวัดที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยคร้ังนี้คือ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal 
Development) ของนักศึกษา เกณฑ์ที่ใช้วัดชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านที่ไม่ใช้ด้านวิชาการ 
(Nonacademic) ในด้านที่ไม่ใช่อาชีพ (No Career Areas) กล่าวคือ การพัฒนาในด้านสังคม จิตวิทยา 
หรือวัฒนธรรม และการเน้น การพัฒนาส่วนบุคคลและโอกาสที่สถาบันให้ต่อการพัฒนาส่วนบุคคล 
  จิตรดา  อมรรัตนา (2553) งานวิจัยเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีระดับต่ า )  และอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ 
(อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง) ในประเทศไทย โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ส่งไปยังบริษัทผลิตเคร่ืองนุ่งห่มขนาดใหญ่ จ านวน 106 แห่ง และบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ จ านวน 105 แห่ง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับ
ความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทผลิตเคร่ืองนุ่งห่มอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนระดับความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับสูง  โดยปัจจัยที่มีผลต่อความมี
ประสิทธิผลแบ่งได้เป็น 3 มิติ ในระบบของสถาปัตยกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ปัจจัย
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ด้านฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และผลของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งปัจจัยในแต่ละกลุ่มมีผลต่อระดับความมีประสิทธิผลในระดับที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง
ปฏิบัติการเพื่อในบริษัทผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม คือ ความสามารถเชิงกลยุทธ์ ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์  รองลงมาคือ  ผลจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติการ และความสามารถ
เชิงเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์   ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อความมีประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือ ความ
สอดคล้องภายนอกระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  รองลงมาคือ  ความสอดคล้องภายในระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  วันเพ็ญ นิลนารถ (2553) งานวิจัยเร่ือง  สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
สมรรถนะหลัก ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 170 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และมีอายุราชการ 5-10 ปี ส าหรับผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.67) ทั้งในมิติคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน และมิติด้านผลงานโดยมิติ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ามิติด้านผลงาน ( X = 2.83 และ 2.38) ตามล าดับ ส่วน
สมรรถนะหลัก พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) โดยมิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยระดับ
มากที่สุด ส่วนมิติจิตส านึกด้านการให้บริการ มิติคุณธรรมและจริยธรรม มิติการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง มิติการท างานเป็นทีม มิติความรู้ด้านแรงงาน และมิติภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ขณะที่
มิติความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะรายมิติของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี
สหสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  การศึกษาคร้ัง
นี้จึงเสนอว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรให้ข้าราชการทุกคนทราบและเข้าใจถึงระดับ
สมรรถนะหลักของตนเอง เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง ให้ก้าวไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารภาครัฐ
ยุคใหม่ที่ท างานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ และตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและประชาชนผู้รับบริการ  
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   ประสิทธิ์ ชุมศรี (2555) งานวิจัยเร่ือง การประเมินสมรรถนะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 การวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ การประเมินสมรรถนะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นสังเคราะห์
สมรรถนะที่ เ อ้ือต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครู และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
ขึ้นไป โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 30 คน และ
ในขั้นประเมินสมรรถนะที่ เ อ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 196 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในคร้ังนี้ เป็นแบบประเมิน
สมรรถนะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) สมรรถนะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท จ านวน 8 ด้าน  ดังนี้ (1) 
สมรรถนะหลัก  ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารที่ดี การพัฒนาตนเอง และท างานเป็น
ทีม (2) สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการวิจัย การสื่อสาร
และจูงใจ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการวิสัยทัศน์ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 มีสมรรถนะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  
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บทที่ 3 

 
การด าเนินการวจิยัและระเบียบวธีิการวจิยั 

 
  ในการศึกษาเร่ือง การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล:  กรณีศึกษา 
บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   มีวตัถุประสงคก์าร
วจิยัเพื่อ 1)  ส ารวจระดบัความคิดเห็นของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการวางแผนทรัพยากร
บุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล    2)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลกบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ   3)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ  ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชบุ้คลากรสถาบนัฯ เป็นหน่วยวเิคราะห์  วธีิการและ
ขั้นตอน การด าเนินงานประกอบดว้ย  ระเบียบวธีิวจิยั แบบแผนการวจิยั การก าหนดประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็ บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล
และสถิติท่ีใชใ้นงานวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี     
  

 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย  
  
    เพื่อใหก้ารวจิยัด าเนินไปตามระเบียบวธีิวจิยั  และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ี
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไว ้ 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
      ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมเร่ืองการวจิยั ตามระเบียบวธีิการวจิยั โดยการศึกษาสภาพปัญหา
และความตอ้งการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   ท่ีมีความ
ตอ้งการทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของ การวางแผนทรัพยากรบุคคล ในระดบั ปฏิบติัการ วา่จะสามารถ
ขบัเคล่ือนองคก์ารใหบ้รรลุตาม เป้าประสงคข์อง องคก์รไดห้รือไม่และ ผลสัมฤทธ์ิขององคก์ารจะ
เป็นอยา่งไร   โดยศึกษาหน่วยงานภายในองค์ การ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดในการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  เพื่อจดัท าการวจิยัโดยขอค าแนะน า และความเห็นจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อเสนอขอ อนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์   
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      ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินการวจิยั  เป็นขั้นตอนการศึกษาวเิคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิด เพื่อ
สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ น าไปทดลองใช ้ ปรับปรุงคุณภาพ แลว้สรุปเป็นขอ้มูล  ผล สัมฤทธ์ิการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  ท่ีส่งผลต่อสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   จากนั้น
น าเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาแลว้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและน าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความ
ถูกตอ้ง  โดยวเิคราะห์ และแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ และตรวจ ความ
เหมาะสม พร้อมทั้งน าเสนอรูปแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 
     ขั้นท่ี 1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล ในระดบัปฏิบติัการ  
ขององคก์าร ท่ีมีการวางแผนบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี   
              1)  ศึกษาขอ้มูลการวางแผนทรัพยากรบุคคล ในระดบัปฏิบติัการ  ของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ขบัเคล่ือนองคก์ารตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้ และเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ของสถาบนั ฯ 
นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาจากระบบสารสนเทศแหล่งขอ้มูลต่างๆ ต ารา ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ทฤษฎี  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผนบุคคลใหบ้รรลุผลลพัธ์ขององคก์าร  
      2)  สัมภาษณ์ความคิดเห็น ดา้น สภาพปัญหาของสถาบนั ฯท่ีมีความส าคญั ต่อการ
พฒันา  และการเตรียมการวางแผนดา้นบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์าร จาก บุคลากร
ปฏิบติัการ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลผูมี้ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญดา้นการวางแผน การ
บริหารและการพฒันาในองคก์าร เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการออกแบบกรอบแนวความคิดท่ีไดจ้าก
การศึกษาตามขอ้ 1 ขา้งตน้ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน และ เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีวดัได้   สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะการวางแผนทรัพยากรบุคคล ในระดบัปฏิบติัการ  ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    
    ขั้นท่ี 2 สร้างและพฒันาเคร่ืองมือแบบสอบถาม   
               1) ศึกษาวเิคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการดงัน้ี   
     (1) วเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี   
   (1.1) หลกัแนวคิดทฤษฎี และขอ้คน้พบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวางแผนทรัพยากร
บุคคลในระดบัปฏิบติัการ    
               (1.2) งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล ดา้นวางแผนทรัพยากรบุคคล    
ทั้งในและต่างประเทศ   
     (2) น าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มาสังเคราะห์ (Content Synthesis) เป็นความรู้
การวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดกรอบแนวคิดและ
สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามแบบ   
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   2) สร้างแบบสอบถามและพฒันาเคร่ืองมือ โดยน าขอ้ สรุปจากการศึกษา ซ่ึงรวม
เอา หลกัการ แนวคิดทฤษฎี แ ละเอกสารงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศมาวเิคราะห์และสังเคราะห์ 
(Content  Synthesis) เพื่อสรุปเป็นตวัแปร แลว้น ามาสร้างเป็นกระทงค าถามของแบบสอบถาม ใน
ขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี   
  (1) ก าหนดขอ้ค าถาม  เพื่อถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจา ก หน่วยงาน
ภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยสร้างขอ้กระทงค าถามจากตวัแปรท่ีได ้น ามาก าหนด 
เป็นขอ้ค าถาม  
  (2) น าขอ้ค าถามขา้งตน้ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม พร้อมทั้งขอค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทางสถิติ จ  านวน 3 คน โดยใช้ เทคนิค IOC (Index of  Item-
objective Congruence) โดยพิจารณา ค่าความสอดคลอ้งและค่าความตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั จากค่า 
IOC  ท่ีมากกวา่ 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือวา่ขอ้ค าถามนั้นเป็นตวัแทนส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้  
  (3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try  Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน แลว้น ามาวเิคราะห์เพื่อหาค่าจ าแนกของกระทงค าถามราย
ขอ้ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม จากการวดัค่าตวั
แปร (Item Total  Correlation)  และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละตอนโดย
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach  Coefficient) แบบสอบถามของ
พนกังานภายในสถาบนัฯ มีค่าโดยรวมทั้งฉบบัเท่า 0.931 เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์และ
น าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  
 ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล   
    1) เก็บรวบรวมขอ้มูลจา กบุคลากรหน่วยงานภายใน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  รวมทั้งหมด 17 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
   (1) คณะบริหารธุรกิจ 
   (2) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
   (3) คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   (4) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
   (5) คณะสถิติประยกุต ์
   (6) คณะภาษาและการส่ือสาร 
   (7) คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
   (8) คณะนิติศาสตร์ 
   (9) คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

http://mba.nida.ac.th/
http://www.econ.nida.ac.th/
http://ssde.nida.ac.th/
http://gspa.nida.ac.th/
http://as.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/
http://hrd.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/
http://nits.nida.ac.th/
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   (10) คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
   (11) ส านกังานอธิการบดี   ประกอบดว้ย   กองกลาง   กองบริการการศึกษา    
กองแผนงาน   กองคลงัและพสัดุ   ส านกังานตรวจสอบภายใน   กองงานผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่  กลุ่มงาน
กิจการนานาชาติ  กลุ่มงานงานประชุมและสัมมนาสากล   กลุ่มงานส่ือสารองคก์ารและกิจกรรมเพื่อ
สังคม   กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา    กลุ่มงานนโยบายสถาบนัและพฒันาองคก์าร   กลุ่มงานวนิยัและ
นิติการ   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (12) ส านกับรรณสารการพฒันา 
   (13) ส านกัวจิยั 
   (14) ส านกัสิริพฒันา  (ส านกัฝึกอบรม) 
   (15) ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (16) ศูนยบ์ริการวชิาการ 
   (17) ศูนยศึ์กษาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ทางสถิติ  
  3) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็น
หลกัวธีิด าเนินการคือ เม่ือรับขอ้มูลแบบส ารวจแลว้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ  
(Editing) และลงรหสัตามคู่มือการลงรหั ส (Code Book) และบรรจุลงใน โปรแกรม คอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS/PC+~ (Statistical Package for the Social Sciences)   
     4) การตรวจสอบและยนืยนัรูปแบบในการคน้ควา้หาค าตอบ  วดัผลสัมฤทธ์ิการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล ในระดบัปฏิบติัการ วา่ เป็นไปตามค าถามการวจิยัและสมมติฐานท่ีได้
ก าหนดไวห้รือไม่และตอบโจทยก์ารวจิยัในคร้ังน้ี  เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนของการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
          ขั้นท่ี 4 การรายงานผลการวจิยั เป็นขั้นตอนการจดัท าร่างรายงานผลการวจิยัเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมกา รควบคุมวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์เสนอแนะ  
       ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวจิยั  เป็นขั้นตอนการจดัท าร่างรายงานผลการวจิยัเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่อง
ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพแ์ละส่งรายงาน ผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื่อขออนุมติัจบการศึกษา ดงัแผนภูมิ 
ท่ีแสดงขั้นตอนการวจิยั  
 

http://gscm.nida.ac.th/
http://gen.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/
http://planning.nida.ac.th/
http://finance.nida.ac.th/
http://audit.nida.ac.th/
http://globalconf.nida.ac.th/
http://ccsr.nida.ac.th/
http://ccsr.nida.ac.th/
http://studentunion.nida.ac.th/
http://policy.nida.ac.th/
http://legal.nida.ac.th/
http://legal.nida.ac.th/
http://library.nida.ac.th/index.php?lang=th
http://rc.nida.ac.th/
http://training.nida.ac.th/
http://isec.nida.ac.th/
http://consult.nida.ac.th/
http://cse.nida.ac.th/
http://gspa.nida.ac.th/
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3.2 ระเบียบวธิีวจิัย  
 
                เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัได ้
 
 
 
 
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั ตามรายละเอียดดงัน้ี  
 

3.2  ระเบียบวธิวีจิัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวจิยั 
2.1 สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

       แบบสอบถาม 
2.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้ 

(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

 

2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

2.4 การตรวจสอบและยนืยนั 

รูปแบบในการคน้ควา้หาค าตอบ 

 

ขั้นตอนที ่3 รายงานผลการวจิยั 

 

-การศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผน ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการและการ 

ประเมินผลสมัฤทธ์ิ  

-ศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัในประเทศ  

-ศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัต่างประเทศ 

-สรุปแนวคิดและ

งานวิจยัจากการศึกษา

การวางแผนทรัพยากร

บุคคลในระดบั

ปฏิบติัการและการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

    -นกัทรัพยากรมนุษยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ให้ขอ้เทจ็จริงเก่ียว 

    สภาพปัญหาของสถาบนัในเร่ืองอตัราก าลงัคน  

    การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ก าหนดโจทยก์ารวิจยั เร่ือง   การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

วางแผนทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา  บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ  

สร้างแบบสอบถามการวางแผน  ทรัพยากรบุคคลใน

ระดบัปฏิบติัการและการวดัผลสมัฤทธ์ิ 

-น าเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพโดย

หาค่าความสอดคลอ้งและความตรง

กบัส่ิงท่ี ตอ้งการวดัดว้ยค่าดชันี IOC 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 

  จ านวน 30 คน  

      น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าจ าแนกของกระทง   

      ค าถามรายขอ้ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ 

     สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนน 

    รวม จากการวดัค่าตวัแปร  และวิเคราะห์หาค่า 

     ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละตอนโดย 

การค านวณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

 ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ น าไปเก็บขอ้มูล 

  ตามกลุ่มตวัอยา่งประชากร   

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผล ไดว้ดัผลระดบัผลสมัฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคล ของ

บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

การรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล : 

       กรณีศึกษา บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ   

     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ภาพที ่3.1 ขั้นตอนการศึกษา                                                          
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3.2  ระเบียบวธิีวจิัย 
 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนด
รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
 3.2.1 แบบแผนการวจัิย  
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงพรรณนา  
(Descriptive Research)  
 
   3.2.2  ประชากร  
 ประช ากรท่ีใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์และ รวบรวมขอ้มูลของการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่
บุคลากรสถาบนัฯ คือ บุคลากรหน่วยงานภายใน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ประกอบดว้ย 
1)  คณะบริหารธุรกิจ   2)  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  3)  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  4)  คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์  5)  คณะสถิติประยกุต ์6)  คณะภาษาและการส่ือสาร 7)  คณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย์  8)  คณะนิติศาสตร์  9)  คณะการจดัการการท่องเท่ียว  10)  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรม
การจดัการ  11)  ส านกังานอธิการบดี  ประกอบดว้ย  กองกลาง  กองบริการการศึกษา   กองแผนงาน   
กองคลงัและพสัดุ  ส านกังานตรวจสอบภายใน  กองงานผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่  กลุ่มงานกิจการนานาชาติ   
กลุ่มงานงานประชุมและสัมมนาสากล   กลุ่มงานส่ือสารองคก์ารและกิจกรรมเพื่อสังคม    กลุ่มงาน
กิจการนกัศึกษา    กลุ่มงานนโยบายสถาบนั และพฒันาองคก์าร   กลุ่มงานวนิยัและนิติการ    กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล   12)  ส านกับรรณสารการพฒันา  13)   ส านกัวจิยั  14) ส านกัสิริพฒันา 
(ส านกัฝึกอบรม )   15)  ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ   16)   ศูนยบ์ริการวชิาการ   17) ศูนยศึ์กษา
เศรษฐกิจพอเพียง  รวมหน่วยงานภายในทั้งหมด 17 หน่วยงาน มีจ านวนทั้งหมด 500 คน 
  
 3.2.3  กลุ่มตัวอย่าง  
        ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัได้ ก าหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่ งเพื่อให้
ไดข้อ้มูลของการวจิยั เก่ียวกบั การวางแผนทรัพยากรบุคคล และผลสัมฤทธ์ิของการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ โดยใชว้ธีิ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
จากบุคลากรของหน่วยงาน  ภายใน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 17 หน่วยงาน  จ านวน 500
คน  เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากเกณฑก์ารก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  (Simple Size Criteria) โดยใชต้าราง
ส าเร็จรูป  Krejcie and  Morgan (1970 อา้งถึงใน สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ , 2534: 176-177) ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 217 คน   

http://mba.nida.ac.th/
http://www.econ.nida.ac.th/
http://ssde.nida.ac.th/
http://gspa.nida.ac.th/
http://gspa.nida.ac.th/
http://as.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/
http://hrd.nida.ac.th/
http://hrd.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/
http://nits.nida.ac.th/
http://gscm.nida.ac.th/
http://gscm.nida.ac.th/
http://gen.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/
http://planning.nida.ac.th/
http://finance.nida.ac.th/
http://audit.nida.ac.th/
http://globalconf.nida.ac.th/
http://ccsr.nida.ac.th/
http://studentunion.nida.ac.th/
http://studentunion.nida.ac.th/
http://policy.nida.ac.th/
http://legal.nida.ac.th/
http://library.nida.ac.th/index.php?lang=th
http://rc.nida.ac.th/
http://training.nida.ac.th/
http://training.nida.ac.th/
http://isec.nida.ac.th/
http://consult.nida.ac.th/
http://cse.nida.ac.th/
http://cse.nida.ac.th/
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  3.2.4  ตัวแปรทีศึ่กษา    
         ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย ตวั แปรพื้นฐาน และตวัแปรท่ีศึกษา มี
รายละเอียดดงัน้ี  
                     1)  ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานสภาพส่วนตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี หน่วยงานท่ีสังกดั ประสบการณ์ท างาน รายไดต่้อเดือน  
                     2)  ตวัแปรท่ีศึกษา เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน ทรัพยากรบุคคลท่ีส่ง ผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล ในระดบัปฏิบติัการ  กรณีศึกษา บุคลากรสาย
สนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 

3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย    
 
    ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 68 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี   
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 1-7 ประกอบดว้ย 1)  เพศ 2) อายุ  3)  ระดบั
การศึกษา  4)  ต าแหน่งงานในปัจจุบนัของท่าน  5) หน่วยงานท่ีท่านสังกดัในปัจจุบนั  6)
ประสบการณ์ในการท างาน  7)  ช่วงเงินเดือนของท่าน  
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ย
  1) ดา้นปริมาณ  แบ่งเป็น  
    (1) วางอตัราก าลงัเหมาะสมกบัภารกิจ ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 1-3    
    (2) จดัสรรปริมาณงานเหมาะสมกบัความสามารถของ บุคลากร ไดแ้ก่ ค  าถาม
ขอ้ท่ี 4-6   
          2)  ดา้นคุณภาพ แบ่งเป็น  
    (1) พนกังานปฏิบติังานมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน ไดแ้ก่ ค าถาม ขอ้ท่ี 7-9
   (2) การพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี  10-12    
          3)  ดา้นการกระจาย  แบ่งเป็น  
    (1) สถาบนัมีการก าหนดสมรรถนะของต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 
ค  าถามขอ้ท่ี 13-15 
      (2) สถาบนัอุดช่องวา่งสมรรถนะความสามารถของบุค ลากรไดแ้ก่ ค  าถามขอ้
ท่ี 16-18  
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   4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 
   (ตวัช้ีวดั ผลผลิต: Output   Indicators) ไดแ้ก่  
    (1) อตัราก าลงัคนเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 19-21  
    (2) ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ ค  าถาม ขอ้ท่ี 22-24  
    (3) หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิงาน ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ ท่ี  25-27  
    (4) คุณภาพของงานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 28-30  
    (5) บุคลากรสถาบนัสายสนบัสนุนมีสมรรถนะในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
ค  าถามขอ้ ท่ี 31-33 
                   (6) ความสามารถในการท างานปัจจุบนัมากกวา่ความสามารถท่ีคาดหวงั
ไดแ้ก่  ค าถามขอ้ ท่ี 34 -36 
    (7) ความสามารถในการท างานปัจจุบนัตรงตามความสามารถท่ีคาดหวงั
ไดแ้ก่ ค  าถาม ขอ้ท่ี 37-39  
    (8) ความสามารถในการท างานปัจจุบนันอ้ยกวา่วามสามารถท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 
ค าถาม ขอ้ท่ี 40-42 
   (ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ : Outcome Indicators) ไดแ้ก่     
    (9) อตัราก าลงัคนเหมาะสมส่งผลใหบ้รรลุตามเป้าหมายก าลงัคนมีคุณภาพ    
มีความรับผดิชอบในตนเอง ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 43-45  
      (10)  บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการท างาน ไดแ้ก่ ค าถามขอ้ท่ี 46-48   
     (11)  บุคลากรสายสนบัสนุนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนงานของตนเอง ไดแ้ก่ 
ค  าถามขอ้ท่ี 49-51  
     (12)  มีผลงานในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงานไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 
52-54  
     (13)  ผลงานท่ีเกิดข้ึนตรงตามเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงาน  ไดแ้ก่  ค าถามขอ้
ท่ี 55-57  
         (14)  ผลงานในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 
58-60 
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 ทั้งน้ีไดก้  าหนดระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี   
  ระดบั 5  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน     
  ระดบั 4  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4  คะแนน  
    ระดบั 3  หมายถึง เห็นดว้ยอยูร่ะดบัปานกลาง มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั  3  คะแนน  
        ระดบั 2  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่า คะแนนน ้าหนกัเท่ากบั 2  คะแนน  
     ระดบั  1 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั  1 คะแนน  
  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ /ความคาดหวงัของการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ระดบัปฏิบติัการ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม  จ  านวน 1 ขอ้   

 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเ ก็บขอ้มูลในระหว่ างเดือน มกราคม   
ถึง มีนาคม  2557 โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษา เอกสารขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
การวางแผนทรัพยากรบุคคล และขอ้มูลปฐมภูมิจากการแจกแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเอง  โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
  1) ผูว้จิยัขอ อนุญาต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิต พฒันบริหาร
ศาสตร์ เพื่อใหอ้อกหนงัสือ ขอความร่วมมือ ผูอ้  านวยการกองงานวางแผน และผูอ้  านวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหา
การวางแผนทรัพยากรบุคคล  และเพื่อทดลองการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการวจิยั  
  2) ผูว้จิยัขออนุญาตหนงัสือจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิต พฒันบ
ริหารศาสตร์ เพื่อใหอ้อกหนงัสือ ขอความร่วมมือ หน่วยงานภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  ในการตอบแบบสอบ ถามเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล และผลสัมฤทธ์ิของการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
    3) ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามจ านวน 230 ฉบบั ไปยงับุคลากรของหน่วยงานภายใน  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดแ้ก่ (1)  คณะบริหารธุรกิจ   (2)  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  (3)  
คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  (4)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   (5)  คณะสถิติประยกุต์  (6)  คณะ
ภาษาและการส่ือสาร   (7)  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์    (8)  คณะนิติศาสตร์  (9)  คณะการจดัการ
การท่องเท่ียว  (10)  คณะนิเทศศาสตร์ และนวตักรรมการจดัการ  (11) ส านกังานอธิการบดี   
ประกอบดว้ย   กองกลาง   กองบริการการศึกษา    กองแผนงาน  กองคลงัและพสัดุ   ส านกังาน

http://mba.nida.ac.th/
http://www.econ.nida.ac.th/
http://ssde.nida.ac.th/
http://gspa.nida.ac.th/
http://as.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/
http://hrd.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/
http://nits.nida.ac.th/
http://nits.nida.ac.th/
http://gscm.nida.ac.th/
http://gen.nida.ac.th/
http://edserv.nida.ac.th/
http://planning.nida.ac.th/
http://finance.nida.ac.th/
http://audit.nida.ac.th/
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ตรวจสอบภายใน   กองงานผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่  กลุ่มงานกิจการนานาชาติ   กลุ่มงานงานประชุมและ
สัมมนาสากล  กลุ่มงานส่ือสารองคก์ารและกิจกรรมเพื่อสังคม   กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา    กลุ่มงาน
นโยบายสถาบนัและพฒันาองคก์าร   กลุ่มงานวนิยัและนิติการ    กองบริหารทรัพยากรบุคคล   (12)  
ส านกับรรณสารการพฒันา  (13) ส านกัวจิยั  (14) ส านกัสิริพฒันา (ส านกัฝึกอบรม )   (15)  ส านกั
เทคโนโลยสีารสนเทศ  (16)  ศูนยบ์ริการวชิาการ  (17) ศูนยศึ์กษาเศรษฐกิจพอเพียง   รวมหน่วยงาน
ภายในทั้งหมด 17 หน่วยงาน ใหบุ้คลากรตอบแบบสอบถาม 14 วนั  
   4) ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยไปรับแบบสอบถามคืนจากบุคลากรสถาบนัฯ ได้
แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน  217 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.37 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลกั
โดยเม่ือรับขอ้มูลแบบสอบถามแลว้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ สอบถาม  (Editing) และ
ลงรหสัตามคู่มือการลงรหั ส (Code Book) และบรรจุลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS/PC+~ (Statistical Package for the Social Sciences) 

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติในการวจิยัและแปรผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี         
       1) สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี หน่วยงานท่ีท่านสังกดั ประสบการณ์ท างาน และ
รายไดต่้อเดือนโดยสถิติค านวณดว้ยค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) และ
วเิคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑแ์บ่งช่วงตามค่าพิสัย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี     
  ค่าคะแนนค าถามเชิงบวก   
  ระดบั  5 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
  ระดบั 4  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4  คะแนน 
  ระดบั  3 หมายถึง เห็นดว้ยอยูร่ะดบัปานกลาง มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั  3  คะแนน 
  ระดบั  2 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั  2  คะแนน 
  ระดบั  1 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั  1 คะแนนค่า 

http://globalconf.nida.ac.th/
http://globalconf.nida.ac.th/
http://ccsr.nida.ac.th/
http://studentunion.nida.ac.th/
http://policy.nida.ac.th/
http://policy.nida.ac.th/
http://legal.nida.ac.th/
http://library.nida.ac.th/index.php?lang=th
http://rc.nida.ac.th/
http://training.nida.ac.th/
http://isec.nida.ac.th/
http://isec.nida.ac.th/
http://consult.nida.ac.th/
http://cse.nida.ac.th/
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  คะแนนค าถามเชิงลบ  
  ระดบั  5  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน  
  ระดบั 4   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
  ระดบั 3   หมายถึง เห็นดว้ยอยูร่ะดบัปานกลาง มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน  
  ระดบั 2   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน  
  ระดบั 1   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
  การแปลความหมายโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลโดยอิ งเกณฑ ์หาค่าเฉล่ียเม่ือท า
การวเิคราะห์แปลผลท่ีก าหนด 5 ระดบั ซ่ึงมีช่วงกวา้งเท่าๆ กนัสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

   ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =    คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
                                                                                     จ านวนชั้น 
  = (5-1)/5 
          = 0.8 
   

ดงันั้น การแปรผลคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมาตรวดัแบบช่วง (Interval scale) มี
เกณฑ ์ดงัน้ี 
                     ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
     ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมาก  
    ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง  
    ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย  
    ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด   
  2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อหาความสัมพนัธ์ ของตวัแปรโดย
วเิคราะห์ค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   (Correlation Analysis)  และเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีได้
ก าหนดไว ้วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อคน้หาตวัแปรตน้ท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   

 



 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา  

 
         ในการศึกษาเร่ือง การส ารวจความคิดเห็ นเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรบุ คคล: กรณีศึกษา 
บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  มีวตัถุประสงคก์าร
วจิยัเพื่อ 1)  ส ารวจระดบัความคิดเห็นของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีต่อการวางแผนทรัพยากร
บุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล  2)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดา้น
การวางแผนทรัพยากรบุคคลกบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  3)  
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการโดยใชเ้ทคนิค
การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยั
ไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี   
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
 ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออกเป็น 4  ตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2  การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรสถาบนัฯ  สายสนบัสนุน เก่ียวกบัตวั
แปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคล  (ค าถามของการ วจิยั
ขอ้ท่ี 1) 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation’s Analysis) ของตวัแปรท่ีศึกษา  
(ค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 2)  
  ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตวัแปรท่ี
ศึกษา (ค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 3)  
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4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    

 
ตารางที ่4.1  ความถ่ีและร้อยละของลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง   

 

ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวน                                                                                                    

(n = 217) 
ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ                                 ผูห้ญิง 
                                                ผูช้าย 
อายุ                                      20-30  
ปี 

160 
57 
55 

73.7 
26.3 
25.3 

     31-40 ปี 84 38.7 
     41-50 ปี 60 27.6 
      51-60 ปี 

มากกวา่ 60 ปี   
16 
2 

7.4 
0.9 

ระดบัการศึกษา               ปริญญาตรี 119 54.8 
ปริญญาโท                         79 36.4 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 19 8.8 
ต าแหน่งงาน              ประเภททัว่ไป 97 44.7 

ประเภทวชิาการ 62 28.6 
ลูกจา้งประจ า/โครงการ                 26 12.0 

ลูกจา้งชัว่คราว 20 9.2 
ประเภทบริหาร 8 3.7 

ประเภทอ านวยการ 4 1.8 
หน่วยงานทีสั่งกดัในปัจจุบัน   
                         ส านกังานอธิการบดี                 
                หน่วยงานคณะในสถาบนั 

 
129 
67 

 
59.4 
30.9 

หน่วยงานต่างๆในสถาบนั 21      9.7 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวน                                                                                                    

(n = 217) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 
                                             1-5   ปี 
                                   มากกวา่ 10 ปี 
                                           6 – 10 ปี 
                                   6 เดือน – 1 ปี 
                               นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
ช่วงเงนิเดอืน     
                     15,000 - 25,000 บาท 

 
 

75 
59 
34 
33 
16 

 
102 

 
 

34.6 
27.2 
15.7 
15.2 
7.4 

 
47.0 

25,001- 35,000 บาท 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท       

35,001 - 45,000 บาท 
มากกวา่ 45,000 บาท       

93 
14 
7 
1 

42.9 
6.5 
3.2 
0.5 

   
 
 4.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 การน าเสนอลกัษณะทัว่ไปของ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ตวัแปร  เพศ   อาย ุระดบัการศึกษา  
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั หน่วยงานท่ีสังกดัในปัจจุบนั ประสบการณ์ในการท างาน  และช่วงเงินเดือน  
น าเสนอดว้ยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ดงัปรากฏผลในตารางท่ี 2 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
ไดด้งัน้ี 
   1) เพศ  
  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ของสถาบนัฯ ท่ีตอบแบบสอบถาม  ในการศึกษาคร้ังน้ีมี
จ  านวนทั้งส้ิน 217 คน พบวา่เป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย (ร้อยละ 73.7 เปรียบเทียบ กบัร้อยละ 26.3)  
  2) อาย ุ  
  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ของสถาบนัฯ  มีช่วงอายมุาก ท่ีสุด คือ 31-40 ปี  และช่วง
อายุ  นอ้ยท่ีสุด มากกวา่ 60 ปี  พิจารณาตามกลุ่มช่วงอาย ุ  พบวา่ช่วงอายรุะหวา่ง  31-40 ปี  เป็น
สัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 38.7) รองลงมา  คือ ช่วงอายรุะหวา่ง  41-50 ปี (ร้อยละ 27.6)  ช่วงอายุ
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ระหวา่ง  20-30 ปี (ร้อยละ 25.3)  ช่วงอายรุะหวา่ง  51-60 ปี (ร้อยละ 7.4)   และช่วงอายมุากกวา่ 60 
ปี  (ร้อยละ 0.9)  ตามล าดบั  
  3) ระดบัการศึกษา  
  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ของสถาบนัฯ  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็น
สัดส่วนสูงสุด    (ร้อยละ 54.8) รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 36.4) และระดบัต ่ากวา่
ปริญญาตรี (ร้อยละ 8.8) ตามล าดบั   
  4) ต าแหน่งงาน  
  บุคลากรในระดบัปฏิบั ติการ ของสถาบนัฯ  ต าแหน่งงานของบุคลากรในปัจจุบนั 
ส่วนมากระบุวา่ ต าแหน่งประเภททัว่ไป เป็นสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 44.7) รองลงมา  คือ ต าแหน่ง
ประเภทวชิาการ (ร้อยละ 28.6) ต าแหน่งลูกจา้งประจ า/โครงการ (ร้อยละ 12.0) ลูกจา้งชัว่คราว (ร้อย
ละ 9.2) ต าแหน่งประเภทบริหาร (ร้อยละ 3.7) และ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ (ร้อยละ 1.8) 
ตามล าดบั  
  5) หน่วยงานท่ีสังกดัในปัจจุบนั    
  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ของสถาบนัฯ  หน่วยงานท่ีสังกดัในปัจจุบนั ส่วนมาก
ระบุวา่ สังกดัส านกังานอธิการบดี เป็นสัดส่วนสูงสุด  (ร้อยละ 59.4) รองลงมา  คือ สังกดัหน่วยงาน
คณะในสถาบนั (ร้อยละ 30.9) และ สังกดัหน่วยงานต่างๆในสถาบนั (ร้อยละ 9.7) ตามล าดบั    
  6) ประสบการณ์ในการท างาน       
  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ของสถาบนัฯ มี ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนมาก
ระบุวา่  1-5 ปี  เป็นสัดส่วนสูงสุด  (ร้อยละ 34.6) รองลงมา  คือ มากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 27.2)  6-10 ปี  
(ร้อยละ 15.7)  6 เดือน - 1 ปี (ร้อยละ 15.2)  และ นอ้ยกวา่ 6  เดือน (ร้อยละ 7.4) ตามล าดบั  
  7) ช่วงเงินเดือนของท่าน      
  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ของสถาบนัฯ มีช่วงเงินเดือน ส่วนมากระบุวา่ 15,000 - 
25,000 บาท เป็นสัดส่วนสูงสุด  (ร้อยละ 47.0) รองลงมา  คือ 25,001- 35,000 บาท (ร้อยละ 42.9) ต ่า
กวา่ 15,000 บาท (ร้อยละ 6.5) 35,001- 45,000 บาท (ร้อยละ 3.2) และมากกวา่ 45,000 บาท (ร้อยละ 
0.5) ตามล าดบั     
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ตารางที ่ 4.2  ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลผลสัมฤทธ์ิ
ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   
 

 
ความคิดเห็น 

 

      

1.1  วางอตัราก าลงัคนเหมาะสมกบัภารกจิ       
1.  ท่านคิดวา่สถาบนัฯไดว้างอตัราก าลงัคน
เหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงาน 

17.5 32.7 31.3 7.8 10.6 100.0 

2.  หน่วยงานของท่านไดมี้การวางแผนอตัรา
ก าลงัคน สามารถคาดการณ์ก าลงัคนท่ีตอ้งการ
ในอนาคตเพ่ือใหส้ามารถรองรับภาระงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 

11.5 39.6 30.0 7.8 11.1 100.0 

3.  ท่านคิดวา่ในหน่วยงานมีปัญหาเร่ือง Work 
load ของบุคลากร 

8.8 29.5 27.6 16.6 17.5 100.0 

1.2  จดัสรรปริมาณงานเหมาะสมกบั
ความสามารถของบุคลากร 

      

4.  หน่วยงานของท่านไดมี้การก าหนดกรอบ
ภาระงานแต่ละบุคคลชดัเจน 

12.4 42.9 29.0 7.8 7.8 100.0 

5.  หน่วยงานของท่านก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 

12.9 43.3 26.7 12.0 5.1 100.0 

6.  ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานมีปริมาณงาน
ท่ีไดรั้บเหมาะสม 

5.5 28.1 30.1 18.4 17.5 100.0 

1.3  พนักงานปฏิบัตงิานมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของ
งาน      

      

7.  ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายภาระงานใหก้บั
ท่านท่านอยา่งเหมาะสม  

12.0 47.5 23.5 12.0 5.1 100.0 

8.  ท่านสามารถส่งมอบผลงานใหก้บั
ผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

17.1 50.2 22.6 8.8 1.4 100.0 

9.  ท่านคิดวา่มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของท่านเสมอ 

6.0 17.1 30.9 22.6 23.5 100.0 
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ความคดิเห็น 

 

      

1.4  การพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใต้กรอบภาระงานใน
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

      

10. ท่านทราบกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานข องตนเองเป็น
อยา่งดีในการปฏิบติังาน 

14.3 42.4 30.9 9.2 3.2 100.0 

11 . สถาบนัฯไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา
สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร 

14.7 44.7 27.2 9.2 4.1 100.0 

12 . ความรู้ท่ีท่านไดจ้ากการฝึกอบรมสามารถน ามาพฒันา
สมรรถนะการท างานใหเ้พ่ิมสูงข้ึน 

10.6 35.5 30.0 13.8 10.1 100.0 

1.5  สถาบันก าหนดสมรรถนะบุคลากรตรงตามกรอบภาระงาน
ทีรั่บผดิชอบต่อหน้าที ่

      

13. สถาบนัก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบัหนา้ท่ี 12.4 44.2 31.3 9.7 2.3 100.0 
14. ท่านคิดวา่การก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบั
หนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

13.4 39.6 34.1 11.5 1.4 100.0 

15. ท่านคิดวา่กรอบสมรรถนะต าแหน่งงานของตนเองไม่มี
ความเหมาะสม 
1.6  สถาบันอุดช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร 

4.6 25.8 22.1 17.1 30.4 100.0 
 
 

16.  ผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบถามท่านถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยในการ
ปฏิบติังาน 

18.4 32.7 26.3 13.8 8.8 100.0 

17. สถาบนัฯไดมี้กิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะ
ความสามารถของบุคลากรอยูเ่สมอ 

17.5 39.2 26.7 12.9 3.7 100.0 

18. สถาบนัฯขาดการอุดช่องวา่งสมรรถนะความสามารถของ
บุคลากรในปัจจุบนั   

4.1 21.2 33.2 19.4 22.1 100.0 

1.7  อตัราก าลงัคนเหมาะสมกบังานทีไ่ด้รับ (Output)         

19. หน่วยงานของท่านมีอตัราก าลงัเหมาะสม 13.8 32.3 29.5 12.0 12.4 100.0 
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ความคิดเห็น 
 
 

      

20. ท่านคิดวา่อตัราก าลงัท่ีเหมาะสมช่วยใหห้น่วยงาน
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  

31.8 35.5 23.0 7.4 2.3 100.0 

21. ท่านคิดวา่ก าลงัคนในหน่วยงานยงัมีนอ้ยท าใหเ้กิด
ปัญหา Workload  อยูใ่นปัจจุบนั  

7.8 23.0 29.5 16.1 23.5 100.0 

1.8  ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและ  
ภารกจิเสร็จส้ินตรงตามเป้าหมาย   

      

22. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบติังานบรรลุ
ตวัช้ีวดัเสมอ 

18.0 40.1 25.3 14.3 2.3 100.0 

23. บุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

21.2 40.1 26.7 11.1 0.9 100.0 

24. บุคลากรประสบปัญหาในการสร้างผลงานตาม
ตวัช้ีวดั 

6.5 17.1 26.7 20.7 29.0 100.0 

1.9 หน่วยงานมผีลงานทีบ่รรลุผลสัมฤทธ์ิงาน       

25. ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านส่งมอบผลงาน 
ในภาพรวมไดบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิของสถาบนั 

21.7 45.6 21.2 9.7 1.8 100.0 

26. ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานปฏิบติังานตาม
ภาระหนา้ท่ีไดส้ าเร็จ 

20.7 49.8 19.4 7.8 2.3 100.0 

27. ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านส่งมอบผลงานโดยไม่
บรรลุตวัช้ีวดั 

4.6 20.3 19.8 15.7 39.6 100.0 

1.10  คุณภาพของงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน       

28.ท่านคิดวา่บุคลากรสร้างผลงานของตนเอง 
ในระดบัพึงพอใจและอยูใ่นเกณฑดี์ 

14.7 51.2 24.4 8.3 1.4 100.0 

29.ท่านคิดบุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 

16.6 47.9 25.8 7.8 1.8 100.0 
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ความคดิเห็น 

 

      

       

30.ท่านคิดวา่คุณภาพงานของบุคลากรในหน่วยงานไม่
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  

3.7 17.5 23.5 12.4 42.9 100.0 

1.11  บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนมสีมรรถนะในการ
ปฏิบัตงิาน 

      

31. บุคลากรในหน่วยงานมีตวัช้ีวดัสมรรถนะท่ีสะทอ้น
ถึงการปฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพ 

15.2 43.8 27.6 11.1 2.3 100.0 

32. บุคลากรในหน่วยงานของท่านไดแ้สดงสมรรถนะ
ของการท างานออกมาอยา่งเตม็ท่ีและอยูใ่นเกณฑดี์ 

16.1 45.2 26.3 11.1 1.4 100.0 

33.บุคลากรในหน่วยงานของท่านขาดสมรรถนะการ
ปฏิบติังานอยา่งมากโดยมีค่าประเมินผลงานต ่า 

2.8 18.0 22.6 12.0 44.7 100.0 

1.12  ความสามารถในการท างานปัจจุบัน มากกว่า
ความสามารถทีค่าดหวงั 

      

34. ท่านปฏิบติังานโดยมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆท่ี
ท าใหผู้บ้งัคบับญัชาพึงพอใจ 

16.6 34.1 36.9 9.2 3.2 100.0 

35. ท่านคิดวา่สามารถส่งมอบผลงานไดก่้อนก าหนดการ
ส่งผลงาน 

18.0 37.3 33.2 9.7 1.8 100.0 

36.ท่านมีทกัษะความสามารถ มากกวา่เพ่ือนร่วมงาน 6.5 19.8 35.9 13.4 24.4 100.0 

1.13  ความสามารถในการท างานปัจจุบัน ตรงตาม
ความสามารถทีค่าดหวงั 

      

37. ท่านปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเสมอ 14.7 47.9 24.0 11.5 1.8 100.0 

38. ท่านปฏิบติังานไดส้ าเร็จโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้อน
งาน 

13.4 37.3 24.9 14.7 9.7 100.0 

39. ท่านคิดวา่ภาระงานท่ีไดรั้บนั้นขาดความเหมาะสม 5.1 17.5 24.4 22.6 30.4 100.0 

1.14  ความสามารถในการท างานปัจจุบัน น้อยกว่า
ความสามารถทีค่าดหวงั 
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ความคดิเห็น 

 
40.  ท่านปฏิบติังานตามกรอบภาระงานแต่ยงัพบปัญหา
อุปสรรคอยูเ่สมอ  

10.1 24.0 30.9 17.1 18.0 100.0 

41.  ท่านไม่สามารถส่งมอบผลงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา 10.6 20.3 24.9 13.4 30.9 100.0 

42. ท่านปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและ
สามารถบรรลุเป้าหมาย 

13.8 34.6 31.3 10.1 10.1 100.0 

1.15  อตัราก าลงัคนเหมาะสมส่งผลให้บรรลุตาม
เป้าหมายก าลงัคนมคุีณภาพ มคีวามรับผดิชอบในตนเอง
(Outcome) 

      

43.บุคลากรในหน่วยงานมีอตัราก าลงัคนพอเพียงท าให้
เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพและทุกคนมีความรับผิดชอบ 
ในหนา้ท่ีของตนเอง 

16.6 36.9 30.9 11.1 4.6 100.0 

44.บุคลากรจะมีแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานเม่ือทราบวา่
ผลงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 

18.0 42.9 26.3 11.1 1.8 100.0 

45.บุคลากรปฏิบติังานเตม็ก าลงัสมรรถนะเพ่ือขบัเคล่ือน
ภารกิจของหน่วยงาน 

12.9 34.6 29.5 13.8 9.2 100.0 

1.16 บุคลากรมคีวามรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 

      

46. ท่านไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองต่างๆ ของ
สถาบนัฯอยูเ่สมอ 

20.3 39.2 27.6 9.2 3.7 100.0 

47. ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาพฒันาตนเอง 20.3 46.1 22.6 9.2 1.8 100.0 

48. ท่านคิดวา่การอบรมเชิงปฏิบติัการ ไม่สามารถพฒันา 
ทกัษะ ความสามารถได ้

1.8 22.6 17.5 12.4 45.6 100.0 
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ความคิดเห็น 

 
 

      

1.17  บุคลากรเกดิการเรียนรู้ในกระบวนการท างานของตนเอง       
49. ท่านมีความเขา้ใจกระบวนการท างานส่งผลใหเ้กิดทกัษะ 
ความสามารถ 

14.3 46.5 27.2 11.1 0.9 100.0 

50. ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีมีมาประยกุตใ์นกระบวนการ
ท างานได ้

14.7 50.7 23.5 10.1 0.9 100.0 

51. ท่านไม่สามารถปฏิบติังานตามภาระงานของตนเองได ้ 1.8 17.5 15.7 15.7 49.3 100.0 

1.18 ผลงานในปัจจุบันทีเ่กดิขึน้เป็นจุดแข็งต่อหน่วยงาน       

52. ท่านคิดวา่หน่วยงานสามารถปฏิบติังานบรรลุภารกิจของ
สถาบนัฯ 

23.0 46.5 20.3 9.2 0.9 100.0 

53. ท่านคิดวา่หน่วยงานใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

18.0 47.0 24.4 9.2 1.4 100.0 

54. ท่านคิดวา่หน่วยงานสามารถส่งมอบผลงานใหผู้บ้ริหารพึง
พอใจ 

14.3 39.6 23.0 12.9 10.1 100.0 

1.19  ผลงานทีเ่กดิขึน้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงาน       

55. ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีผลงานบรรลุ
เป้าหมาย 

17.5 49.3 22.6 8.8 1.8 100.0 

56. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานไดรั้บผลการประเมินการ
ปฏิบติังานเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา 

16.1 47.5 23.5 10.1 2.8 100.0 

57. ท่านคิดวา่การปฏิบติังานมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ   7.4 22.6 24.4 18.4 27.2 100.0 

1.20 ผลงานในปัจจุบันทีเ่กดิขึน้เป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน       

58. ท่านคิดวา่บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพอยา่ง

สม ่าเสมอ 

13.8 46.1 28.1 8.8 3.2 100.0 
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ตารางที ่4.2   (ต่อ) 
 

 
ความคดิเห็น 

 

 

      

       

59. สถาบนัฯไดส้ ารวจความตอ้งการของบุคลากร 
ในการพฒันาสมรรถนะของตนเองอยูเ่สมอ 

10.1 45.2 30.4 9.7 4.6 100.0 

60. สถาบนัฯยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจในการพฒันา
สมรรถนะของบุคลากร 

1.8 22.1 24.0 18.0 34.1 100.0 

       

 
 จากตารางท่ี  4.2    ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็น ของบุคลากรสถาบนั ฯสายสนบัสนุนต่อ
การวางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  พบวา่ 
บุคลากรของสถาบนัฯ มีความคิดเห็นในระดบัมาก กบั 41 ขอ้ค าถาม ดงัน้ี ขอ้1)  ท่านคิดวา่สถาบนัฯ
ไดว้างอตัราก าลงัคนเหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงาน  ขอ้ 2)  หน่วยงานของท่านไดมี้การวางแผน
อตัราก าลงัคน สามารถคาดการณ์ก าลงัคนท่ีตอ้งการในอนาคตเพื่อใหส้ามารถรองรับภาระงานท่ีเพิ่ม
มากข้ึน ขอ้ 3)  ท่านคิดวา่หน่วยงานมีปัญหาเร่ือง Workload ของบุคลากร ขอ้ 4)  หน่วยงานของท่าน
ได้มีการก าหนดกรอบภาระงานแต่ละบุคคลชดัเจน  ขอ้ 5)  หน่วยงานของท่านก าหนดหนา้ท่ี
รับผดิชอบตามความรู้ความสามารถของบุคลากร ขอ้ 7)  ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายภาระงานใหก้บั
ท่านท่านอยา่ง เหมาะสม  ขอ้ 8)  ท่านสามารถส่งมอบผลงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามเวลา ท่ี
ก าหนด ขอ้ 10)  ท่านทราบกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานของตนเองเป็นอยา่งดีในการปฏิบติังาน  ขอ้
11)  สถาบนัฯไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของ บุคลากร ขอ้
12)  ความรู้ท่ีท่านไดจ้ากการฝึกอบรมสามารถน ามาพฒันาสมรรถนะการท างานใหเ้พิ่มสูงข้ึน  ขอ้13)  
สถาบนัก าหนดกรอ บสมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบัหนา้ท่ี  ขอ้ 14)  ท่านคิดวา่การก าหนดกรอบ
สมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบัหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบ อยา่ง ชดัเจน  ขอ้16)  ผูบ้งัคบับญัชาได้
สอบถามท่าน ถึงจุดเด่นและจุดด้ อยในการปฏิบติังาน  ขอ้17)  สถาบนัฯไดมี้กิจกรรมในการพฒันา
สมรรถนะความสามารถของบุคลากรอยูเ่สมอ ขอ้19)  หน่วยงานของท่านมีอตัราก าลงัเหมาะสม  ขอ้ 
20)  ท่านคิดวา่อตัราก าลงัท่ีเหมาะสมช่วยใหห้น่วยงานปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย   ขอ้ 22)  บุคลากร
ในหน่วยงาน ของท่านปฏิบติังานบรรลุตวัช้ีวดัเสมอ  ขอ้ 23 )  บุคลากรในหน่วยงานผา่นการ
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ประเมินผลการปฏิบติังาน  ขอ้ 25)  ท่านคิดวา่หน่วยงาน ของท่านส่งมอบผลงานในภาพรวมได้
บรรลุผลสัมฤทธ์ิของสถาบนั ขอ้ 26)  ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีได้
ส าเร็จ  ขอ้ 29)  ท่านคิดบุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  ขอ้ 31)  
บุคลากรในหน่วยงานมีตวัช้ีวดัสมรรถนะ ท่ีสะทอ้นถึงการปฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพ ขอ้ 32)  บุคลากร
ในหน่วยงานของท่านไดแ้สดงสมรรถนะของการท างานออกมาอยา่งเตม็ท่ีและอยูใ่นเกณฑดี์  ขอ้ 35)  
ท่านคิดวา่สามารถส่งมอบผลงานไดก่้อนก าหนดการส่งผลงาน  ขอ้ 37)  ท่านปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานเสมอ ขอ้ 38)  ท่านปฏิบติั งานไดส้ าเร็จโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้อนงาน  ขอ้42)  ท่าน
ปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถบรรลุเป้าหมาย ขอ้ 43)  บุคลากรในหน่วยงาน
มีอตัราก าลงัคนพอเพียงท าใหเ้กิดผลงานท่ีมีคุณภาพและทุกคนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของ
ตนเอง ขอ้ 44)  บุคลากรปฏิบติังานเตม็ ก าลงัสมรรถนะเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงาน  ขอ้ 45)  
บุคลากรปฏิบติังานเตม็ก าลงัสมรรถนะเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงาน  ขอ้ 46)  ท่านไดรั้บการ
อบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองต่างๆ ของสถาบนัฯอยูเ่สมอ ขอ้ 47)  ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการ
อบรมมาพฒันาตนเอง ขอ้ 49 )  ท่านมีความเขา้ใจกระบวนการท างานส่งผลใหเ้กิดทกัษะ 
ความสามารถ ขอ้ 50)  ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีมีมาประยกุตใ์นกระบวนการท างานได ้ ขอ้ 52)  
ท่านคิดวา่หน่วยงานสามารถปฏิบติังานบรรลุภารกิจของสถาบนัฯ  ขอ้ 53)  ท่านคิดวา่หน่วยงานใช้
ทรัพยากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีปร ะสิทธิภาพ ขอ้  54)  ท่านคิดวา่หน่วยงานสามารถส่งมอบ
ผลงานใหผู้บ้ริหารพึงพอใจ ขอ้ 55)  ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีผลงานบรรลุ
เป้าหมาย  ขอ้ 56)  บุคลากรทุกคนในหน่วยงานไดรั้บผลการประเมินการปฏิบติังานเป็นท่ีพึงพอใจ
ของผูบ้งัคบับญัชา ขอ้ 58)  ท่านคิดวา่บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ ขอ้ 
59)  สถาบนัฯไดส้ ารวจความตอ้งการของบุคลากรในการพฒันาสมรรถนะของตนเองอยูเ่สมอ   
  บุคลากรของสถาบนัฯ มี ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง กบั 8 ขอ้ค าถาม ดงัน้ี ขอ้ 6)  ท่าน
คิดวา่บุคลากรในหน่วยงานมีปริมาณงานท่ีไดรั้บไม่เ หมาะสม  ขอ้ 9)  ท่านคิดวา่มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของท่านเสมอ  ขอ้ 18 )  สถาบนั ฯขาดการอุดช่องวา่งสมรรถนะ
ความสามารถของบุคลากรในปัจจุบนั ขอ้ 21)  ท่านคิดวา่ก าลงัคนในหน่วยงานยงั มีนอ้ยท าใหเ้กิด
ปัญหา Workload  อยูใ่นปัจจุบนั  ขอ้ 28)  ท่านคิดวา่บุคลากรสร้างผ ลงานของตนเองในระดบัพึง
พอใจ และ อยูใ่นเกณฑดี์  ขอ้ 34)ท่านปฏิบติังานโดยมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆท่ีท าให้
ผูบ้งัคบับญัชาพึงพอใจ ขอ้ 36)  ท่านมีทกัษะ ความสามารถ มากกวา่เพื่อนร่วมงาน ขอ้ 40)  ท่าน
ปฏิบติังานตามกรอบภาระงานแต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคอยูเ่สมอ  
 บุคลาก รของสถาบนัฯ มี ความคิดเห็น ในระดบั นอ้ยท่ีสุด  กบั 11 ขอ้ค าถาม ดงัน้ี ขอ้ 15)  
ท่านคิดวา่กรอบสมรรถนะต าแหน่งงานของตนเองไม่มีความเหมาะสม ขอ้ 24)  บุคลากรประสบ



89 

ปัญหาในการสร้างผลงานตามตวัช้ีวดั  ขอ้ 27)  ท่านคิดวา่หน่วยงาน ของท่านส่งมอบผลงาน โดยไม่
บรรลุตวัช้ีวดั ขอ้ 30)  ท่านคิดวา่คุณภาพงานของบุคลากรในหน่วยงานไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ขอ้ 
33)  บุคลากรในหน่วยงาน ของท่านขาดสมรรถนะการปฏิบติังานอยา่งมาก โดยมีค่าประเมินผลงาน
ต ่า ขอ้ 39)  ท่านคิดวา่ภาระงานท่ีไดรั้บนั้นขาดความเหมาะสม ขอ้ 41)  ท่านไม่สามารถส่งมอบ
ผลงานใหก้บัผูบ้งัคบั บญัชา ขอ้ 48)  ท่านคิดวา่การอบรมเชิงปฏิบติัการ ไม่สามารถพฒันา ทกัษะ 
ความสามารถได ้ขอ้ 51)  ท่านไม่สามารถปฏิบติังานตามภาระงานของตนเองได ้ ขอ้ 57)  ท่านคิดวา่
การปฏิบติังานมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ ขอ้ 60)  สถาบนัฯยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจในการพฒันา
สมรรถนะของบุคลากร 

4.2 การวเิคราะห์ ระดับความคดิเห็น ของบุคลากรสถาบัน ฯ สายสนับสนุน  เกีย่วกบั  
   ตัวแปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคล 
   
 จากค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 1 บุคลากรสถาบนัฯ  สายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลแ ละผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล
อยา่งไร ผูว้จิยัไดห้าค าตอบโดยการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน 
เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ  ตามตารางท่ี 4.3 - 4.11  

ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน 
 ทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณ  

ข้อที่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 
 ด้านปริมาณ  

วางอตัราก าลงัคนเหมาะสมกบัภารกจิ 
  

 

1 ท่านคิดวา่สถาบนัฯไดว้างอตัราก าลงัคนเหมาะสม
กบัภารกิจของหน่วยงาน 

3.38 1.17 ปานกลาง 

2 หน่วยงานของท่านไดมี้การวางแผนอตัราก าลงัคน 
สามารถคาดการณ์ก าลงัคนท่ีตอ้งการในอนาคต
เพ่ือใหส้ามารถรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

3.32 1.12 ปานกลาง 

3 ท่านคิดวา่หน่วยงานมีปัญหาเร่ือง  Workload  ของ
บุคลากร 

3.04 1.23 ปานกลาง 

รวม 3.25 .84 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดบัความ

คิดเห็น 
                                      ด้านปริมาณ  

 จดัสรรปริมาณงานเหมาะสมกบัความสามารถของ บุคลากร 
  

 

4 หน่วยงานของท่านไดมี้การก าหนดกรอบภาระงานแต่ละ
บุคคลชดัเจน 

3.44 1.06 มาก 

5 หน่วยงานของท่านก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

3.47 1.02 มาก 

6 ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานมีปริมาณงานท่ีไดรั้บไม่
เหมาะสม 

3.14 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.35 .77 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวมด้านปริมาณ  3.30 .73 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรสถาบนั ฯ สายสนบัส นุน มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นปริมาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (X̅ = 3.30, S.D.= .73) 
 ประเด็นเร่ือง การวางอตัราก าลงัคนเหมาะสมกบัภารกิจ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(X̅ = 3.25,  S.D. = .84)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสู งสุดคือ ขอ้ 1 ท่านคิดวา่สถาบนัฯ
ไดว้างอตัราก าลงัคนเหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงาน  (X̅ = 3.38,  S.D. = 1.17) รองลงมาคือ ขอ้  2 
หน่วยงานของท่านไดมี้การวางแผนอตัราก าลงัคน สามารถคาดการณ์ก าลงัคนท่ีตอ้งการในอนาคต
เพื่อใหส้ามารถรองรับภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน  (X̅ = 3.32 , S.D. = 1.12)  และ ขอ้ 3 ท่านคิดวา่อตัรา
ก าลงัคนในหน่วยงานมีปัญหาเร่ือง  Workload  ของบุคลากร  (X̅ = 3.04 , S.D. = 1.23) ตามล าดบั
 ประเด็นเร่ือง จดัสรรปริมาณงานเหมาะสมกบัความสามารถของบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.35, S.D. = .77)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้  5 
หน่วยงานของท่านก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  (X̅ = 3.47,  
S.D.= 1.02) รองลงมาคือ ขอ้ 4 หน่วยงานของท่านไดมี้การก าหนดกรอบภาระงานแต่ละบุคคล
ชดัเจน (X̅ = 3.44 , S.D. = 1.06) และ ขอ้ 6 ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานมีปริมาณงานท่ีไดรั้บไม่
เหมาะสม  (X̅ = 3.14,  S.D. = 1.17) ตามล าดบั  
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 ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน     
                     ทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพ  
 
ข้อที ่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

 ด้านคุณภาพ 
พนักงานปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน       

  
 

7 ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายภาระงานใหก้บั
ท่านท่านอยา่งเหมาะสม 

3.49 1.01 มาก 

8 ท่านสามารถส่งมอบผลงานใหก้บั
ผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

3.72 .89 มาก 

9 ท่านคิดวา่มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของท่านเสมอ 

3.40 1.19 ปานกลาง 

          รวม 3.54 .68 มาก 

 
การพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใต้กรอบ
ภาระงานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

   

10 ท่านทราบกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานของ
ตนเองเป็นอยา่งดีในการปฏิบติังาน 

3.55 .95 มาก 

11 สถาบนัฯไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร 

3.56 .98 มาก 

12 ความรู้ท่ีท่านไดจ้ากการฝึกอบรมสามารถ
น ามาพฒันาสมรรถนะการท างานใหเ้พิ่ม
สูงข้ึน  

3.22 1.13 ปานกลาง 

 รวม 3.44 .80 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม ด้านคุณภาพ  3.46 .62 มาก 

  
  จากตารางท่ี 4.4   พบวา่ บุคลากรสถาบันฯ สายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.46, S.D. = .62)     
   ประเด็นเร่ือง พนกังานปฏิบติังาน มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก      
(X̅ = 3.54, S.D. = .68) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้ 8 ท่านสามารถส่งมอบ
ผลงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามเวลา ท่ีก าหนด  (X̅=3.72, S.D.=.89) รองลงมาคือ ขอ้ 7 
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ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายภาระงานใหก้บัท่าน ท่านอยา่งเหมาะสม  (X̅ = 3.49, S.D. = 1.01) และ 
ขอ้ 9 ท่านคิดวา่มีปัญหาและอุปสรรคเสมอในการปฏิบติังานของท่านเสมอ  (X̅ = 3.40,  S.D. = 1.19) 
ตามล าดบั   
  ประเด็นเร่ือง  การพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงานในหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   (X̅ = 3.44,  S.D. = .80)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคื อ ขอ้ 11 สถาบนั ฯไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของบุคลากร  (X̅ = 3.56,  S.D. = .98)  รองลงมาคือ ขอ้ 10 ท่านทราบกรอบสมรรถนะ
ต าแหน่งงานของตนเองเป็น อยา่งดีในการปฏิบติังาน  (X̅ = 3.55,  S.D. = .95)  และขอ้ 12 ความรู้ท่ี
ท่านไดจ้ากการฝึกอบรม สามารถน ามาพฒันาสมรรถนะการท างาน ให้เพิ่มสูงข้ึน  (X̅ = 3.22,  S.D. = 
1.13)  ตามล าดบั    
 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน  
 ทรัพยากรบุคคล ดา้นการกระจาย    
 
ข้อที ่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

 ด้าน การกระจาย 
สถาบันก าหนดสมรรถนะบุคลากรตรงตาม
กรอบภาระงานทีรั่บผดิชอบต่อหน้าที่ 

  
 

13 สถาบนัก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงาน
ตรงกบัหนา้ท่ี 

3.54 .91 มาก 

14 ท่านคิดวา่การก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่ง
งานตรงกบัหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบอยา่ง
ชดัเจน 

3.52 .91 มาก 

15 ท่านคิดวา่กรอบสมรรถนะต าแหน่งงานของ
ตนเองไม่มีความเหมาะสม   

3.42 1.28 มาก 

          รวม 3.49 .69 มาก 

 
สถาบันอุดช่องว่างสมรรถนะ 

ของบุคลากร 
   

16 
 

ผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบถามท่านถึงจุดเด่นและจุด
ดอ้ยในการปฏิบติังาน 

3.38 1.18 ปานกลาง 
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ข้อที ่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
17 สถาบนัฯไดมี้กิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะ

ความสามารถของบุคลากรอยูเ่สมอ 
3.53 1.04 มาก 

18 สถาบนัฯขาดการอุดช่องวา่งสมรรถนะ
ความสามารถของบุคลากรในปัจจุบนั   

3.34 1.16 ปานกลาง 

 รวม 3.42 .74 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม ด้านการกระจาย 3.46 .62 มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.5   พบวา่ บุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจาย  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.46, S.D.= .62)     
  ประเด็นเร่ือง  สถาบนัก าหนดสมรรถนะบุคลากรตรงตามกรอบภาระงานท่ีรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.49, S.D.=.69) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ขอ้ 13 สถาบนัฯ ก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบัหนา้ท่ี   (X̅ = 3.54, S.D.= 
.91)  รองลงมาคือ ขอ้  14 ท่านคิดวา่การก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบัหนา้ท่ีท่ีตนเอง
รับผดิชอบอยา่งชดัเจน (X̅ = 3.52, S.D. = .91) และขอ้ 15 ท่านคิดวา่กรอบสมรรถนะต าแหน่งงาน
ของตนเองไม่มีความเหมาะสม (X̅ = 3.42 ,S.D.= 1.28) ตามล าดบั     
  ประเด็นเร่ือง  สถาบนัอุดช่องวา่งสมรรถนะความสามารถของบุคลากร  ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  (X̅ = 3.42,  S.D. = .74)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้  17 สถาบนั
ฯไดมี้กิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะความสามารถของ บุคลากรอยูเ่สมอ (X̅ = 3.53,  S.D.= 1.04) 
รองลงมาคือ ขอ้ 16 ผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบถามท่าน ถึงจุดเด่นและจุดด้ อยในการปฏิบติังาน  (X̅ = 
3.38,S.D. = 1.18)  และ ขอ้ 18 สถาบนัฯขาดการอุดช่องวา่งสมรรถนะความสามารถของบุคลากรใน
ปัจจุบนั  (X̅ = 3.34,  S.D. = 1.16) ตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
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ตารางที ่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน  
 ทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณสร้างผลผลิต    
 
ข้อที ่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

 ด้านปริมาณ สร้างผลผลติ     
อตัราก าลงัคนเหมาะสมกบังานทีไ่ด้รับ 

  
 

19 หน่วยงานของท่านมีอตัราก าลงัเหมาะสม 3.23 1.20 ปานกลาง 
20 ท่านคิดวา่อตัราก าลงัท่ีเหมาะสมช่วยให้

หน่วยงานปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
3.87 1.01 มาก 

21 ท่านคิดวา่ก าลงัคนในหน่วยงานยงัมีนอ้ยท าให้
เกิดปัญหา Workload  อยูใ่นปัจจุบนั  

3.24 1.26 ปานกลาง 

รวม 4.41 1.26 มากทีสุ่ด 
 ด้านปริมาณ สร้างผลผลติ     

ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวดัและ  
ภารกจิเสร็จส้ินตรงตามเป้าหมาย   

  
 

22 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบติังานบรรลุตวัช้ีวดั
เสมอ 

3.57 1.01 มาก 

23 บุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

3.69 .95 มาก 

24 บุคลากรประสบปัญหาในการสร้างผลงานตามตวัช้ีวดั 3.48 1.25 มาก 
รวม 3.58 .77 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านปริมาณสร้างผลผลติ  3.51 .68 มาก 

 
  จากตารางท่ี   4.6   พบวา่ บุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณ สร้างผลผลิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (X̅ = 3.51,  S.D. = 
.68)    
  ประเด็นเร่ือง  อตัราก าลงัคนเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง                        
(X̅ = 4.41,  S.D. = 1.26)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้ 20  ท่านคิดวา่
อตัราก าลงัท่ีเหมาะสมช่วยใหห้น่วยงานปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  (X̅ = 3.87,  S.D. = 1.01) 
รองลงมาคือ ขอ้ 21 ท่านคิดวา่ก าลงัคนในหน่วยงานยงั มีนอ้ยท าใหเ้กิดปัญหา Workload  อยูใ่น
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ปัจจุบนั (X̅ = 3.24,  S.D. = 1.26) และ ขอ้ 19 หน่วยงานของท่านมีอตัราก าลงัเหมาะสม  (X̅ = 3.23,  
S.D. = 1.20) ตามล าดบั   
  ประเด็นเร่ือง  ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   (X̅ = 3.35,  S.D. = .77)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ขอ้  23  บุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน  (X̅ = 3.69,  S.D. = .95) 
รองลงมาคือ ขอ้ 22 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบติังานบรรลุตวัช้ีวดัเสมอ  (X̅ = 3.57,  S.D. = 
1.01) และ ขอ้ 24 บุคลากรประสบปัญหาในการสร้างผลงานตามตวัช้ีวดั   (X̅ = 3.48,  S.D. = 1.25) 
ตามล าดบั  
 
ตารางที ่ 4.7  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผนทรัพยากร  
                      บุคคล ดา้นคุณภาพสร้างผลผลิต  

ข้อที่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 
 ด้านคุณภาพสร้างผลผลติ   

หน่วยงานมผีลงานที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิงาน 
  

 

25 ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านส่งมอบผลงาน 
ในภาพรวมไดบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิของสถาบนั 

3.75 .93 มาก 

26 ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานปฏิบติังานตาม
ภาระหนา้ท่ีไดส้ าเร็จ 

3.78 .93 มาก 

27 ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านส่งมอบผลงานโดยไม่
บรรลุตวัช้ีวดั 

3.65 1.30 มาก 

          รวม 3.73 .70 มาก 

        คุณภาพของงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน    
28 ท่านคิดวา่บุคลากรสร้างผลงานของตนเอง 

ในระดบัพึงพอใจและอยูใ่นเกณฑดี์ 
3.69 .87 มาก 

29 ท่านคิดบุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 

3.69 .90 มาก 

30 ท่านคิดวา่คุณภาพงานของบุคลากรในหน่วยงานไม่
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

3.73 1.27 มาก 

 รวม 3.70 .70 มาก 
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ข้อที่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 

 
บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนมสีมรรถนะ 

ในการปฏิบัตงิาน 
   

31 บุคลากรในหน่วยงานมีตวัช้ีวดัสมรรถนะท่ีสะทอ้น
ถึงการปฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพ 

3.58 .95 มาก 

32 บุคลากรในหน่วยงานของท่านไดแ้สดงสมรรถนะ
ของการท างานออกมาอยา่งเตม็ท่ีและอยูใ่นเกณฑดี์ 

3.63 .92 มาก 

33 บุคลากรในหน่วยงานของท่านขาดสมรรถนะการ
ปฏิบติังานอยา่งมากโดยมีค่าประเมินผลงานต ่า 

3.77 1.26 มาก 

 รวม 3.66 .71 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม ด้านคุณภาพสร้างผลผลติ 3.70 .61 มาก 

   
 จากตารางท่ี  4.7   พบวา่บุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นคุณภาพ  สร้างผลผลิต   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  (X̅ = 3.70,     
S.D.=.61)   
  ประเด็นเร่ือง  หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก                  
(X̅ = 3.73,  S.D. = .70) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้ 26 ท่านคิดวา่บุคลากร
ในหน่วยงานปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีไดส้ าเร็จ  (X̅ = 3.78,  S.D. = .93) รองลงมาคือ ขอ้  25 ท่าน
คิดวา่หน่วยงานของท่านส่งมอบผลงานในภาพรวมไดบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิของสถาบนั ฯ (X̅ = 3.75,  
S.D. = .93) และ ขอ้ 27 ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านส่งมอบผลงานโดยไม่บรรลุตวัช้ีวดั  (X̅ = 3.65,  
S.D. = .70) ตามล าดบั    
  ประเด็นเร่ือง  คุณภาพของงานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก                         
(X̅ = 3.70,  S.D. = .70)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้  30 ท่านคิดวา่คุณภาพ
งานของบุคลากรในหน่วยงานไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  (X̅ = 3.73,  S.D. = 1.27)  รองลงมาคือ ขอ้ 
29 ท่านคิดบุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  (X̅ = 3.69,  S.D. = .90) และ 
ขอ้ 28 ท่านคิดวา่บุคลากรสร้างผลงานของตนเองในระดบัพึงพอใจ และอยูใ่นเกณฑดี์  (X̅ = 3.69,  
S.D. = .87) ตามล าดบั   
  ประเด็นเร่ือง  บุคลากรสถาบนัสายสนบัสนุนมีสมรรถนะในการปฏิบติังาน   ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก   (X̅ = 3.66,  S.D. = .71) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้  33 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านขาดสมรรถนะการปฏิบติังานอยา่งมาก โดยมีค่าประเมินผลงานต ่า (X̅ 

ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
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= 3.77,  S.D. = 1.26)  รองลงมาคือ ขอ้ 32 บุคลากรในหน่วยงานของท่านไดแ้สดงสมรรถนะของ
การท างานออกมาอยา่งเตม็ท่ี และอยูใ่นเกณฑดี์  (X̅ =3.63,  S.D. = .92) และขอ้ 31บุคลากรใน
หน่วยงานมีตวัช้ีวดัสมรรถนะ ท่ีสะทอ้นถึงการปฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพ  (X̅ = 3.58,  S.D. = .95) 
ตามล าดบั   
 
ตารางที ่ 4.8  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน  
 ทรัพยากรบุคคล ดา้นการกระจายสร้างผลผลิต  
 
ข้อที่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 

 ด้านการกระจาย สร้างผลผลติ   
ความสามารถในการท างานปัจจุบัน  
มากกว่าความสามารถที่คาดหวงั 

  
 

34 ท่านปฏิบติังานโดยมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ
ท่ีท าใหผู้บ้งัคบับญัชาพึงพอใจ 

3.51 .98 มาก 

35 ท่านคิดวา่สามารถส่งมอบผลงานไดก่้อนก าหนดการ
ส่งผลงาน  

3.59 .95 มาก 

36 ท่านมีทกัษะ ความสามารถ มากกวา่เพ่ือนร่วมงาน 2.70 1.21 ปานกลาง 
          รวม 3.27 .79 ปานกลาง 

 
ความสามารถในการท างานปัจจุบัน  
ตรงตามความสามารถที่คาดหวงั 

   

37 ท่านปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเสมอ 3.62 .95 มาก 
38 ท่านปฏิบติังานไดส้ าเร็จโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้อน

งาน 
3.29 1.16 ปานกลาง 

39 ท่านคิดวา่ภาระงานท่ีไดรั้บนั้นขาดความเหมาะสม 3.53 1.23 มาก 
 รวม 3.49 .70 มาก 
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ข้อที่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น 

 
 

ความสามารถในการท างานปัจจุบัน  
น้อยกว่าความสามารถที่คาดหวงั 

   

40 ท่านปฏิบติังานตามกรอบภาระงานแต่ยงัพบปัญหา
อุปสรรคอยูเ่สมอ 

3.08 1.23 ปานกลาง 

41 ท่านไม่สามารถส่งมอบผลงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา 3.33 1.37 ปานกลาง 
42 ท่านปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและ

สามารถบรรลุเป้าหมาย 
3.31 1.14 ปานกลาง 

 รวม 3.24 1.01 ปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่รวม ด้านกระจาย สร้างผลผลติ 3.33 .46 ปานกลาง 

   
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่บุคลากรสถาบนัฯ  สายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นกระจาย สร้างผลผลิต   โดยภาพรวมอยูใ่นระดั บปานกลาง  (X̅=3.33, 
S.D.=.46) 
  ประเด็นเร่ือง ความสามารถในการท างานปัจจุบนัมากกวา่ความสามารถท่ีคาดหวงั  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.27,  S.D.=.79)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ขอ้ 35  ท่านคิดวา่สามารถส่งมอบผลงานไดก่้อนก าหนดการส่ งผลงาน (X̅ = 3.59, S.D.=.95) 
รองลงมาคือ ขอ้ 34 ท่านปฏิบติังานโดยมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  ท่ีท าใหผู้บ้งัคบับญัชาพึง
พอใจ (X̅ = 3.51,  S.D.=.98) และ ขอ้ 36 ท่านมีทกัษะ ความสามารถ มากกวา่เพื่อนร่วมงาน  (X̅ = 
2.70,  S.D.=1.21) ตามล าดบั    
  ประเด็นเร่ือง  ความสามารถในการท างานปัจจุบนั ตรงตามความสามารถท่ีคาดหวงั  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.49,  S.D.=.70)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  
ขอ้  37 ท่านปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเสมอ (X̅ = 3.62,  S.D. =.95)  รองลงมาคือ ขอ้ 39 ท่าน
คิดวา่ภาระงานท่ีไดรั้บนั้นขาดความเหมาะสม  (X̅ = 3.53,  S.D. = 1.23) และขอ้ 38 ท่านปฏิบติังาน
ไดส้ าเร็จโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้อนงาน (X̅ = 3.29,  S.D. = 1.16) ตามล าดบั  
   ประเด็นเร่ือง ความสามารถในการท างานปัจจุบนั นอ้ยกวา่ความสามารถท่ีคาดหวงั  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานก ลาง   (X̅ = 3.24,  S.D. = 1.01)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ  ขอ้  41 ท่านไม่สามารถส่งมอบผลงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา  (X̅ =3.33, S.D.=1.37)  
รองลงมาคือ ขอ้ 42 ท่านปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถบรรลุเป้าหมาย  (X̅= 

ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
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3.31,  S.D. = 1.14) และ ขอ้ 40 ท่านปฏิบติังานตามกรอบภาระงานแต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคอยูเ่สมอ  
(X̅ = 3.08,  S.D. = 1.23) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน  
 ทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณสร้างผลลพัธ์  
 

ข้อที ่
ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
 ด้านปริมาณ สร้างผลลพัธ์ 

อตัราก าลงัคนเหมาะสมส่งผลให้บรรลุตาม
เป้าหมายก าลงัคนมีคุณภาพ มีความรับผดิชอบใน

ตนเอง 

  

 

43 บุคลากรในหน่วยงานมีอตัราก าลงัคนพอเพียงท า
ใหเ้กิดผลงานท่ีมีคุณภาพและทุกคนมีความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเอง 

3.49 1.04 มาก 

44 บุคลากรจะมีแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานเม่ือ
ทราบวา่ผลงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 

3.64 .96 มาก 

45 บุคลากรปฏิบติังานเตม็ก าลงัสมรรถนะเพื่อ
ขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงาน 

3.28 1.13 ปานกลาง 
 

ค่าเฉลีย่รวมด้านปริมาณสร้างผลลพัธ์ 3.47 .84 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.9  พบวา่บุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นปริมาณ สร้างผลลพัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (X̅ = 3.47,  S.D. 
= .84)   
  ประเด็นเร่ือง อตัราก าลงัคนเหมาะสมส่งผลใหบ้รรลุตามเป้าหมายก าลงัคนมีคุณภาพ มี
ความรับผดิชอบในตนเอง  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.47,  S.D. = .84) เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 44  บุคลากรจะมีแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานเม่ือทราบวา่ผลงาน
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย   (X̅ = 3.64,  S.D. = .96) รองลงมาคือ ขอ้ 43 บุคลากรในหน่วยงานมี
อตัราก าลงัคนพอเพยีงท าใหเ้กิดผลงานท่ีมีคุณภาพและทุกคนมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเอง  
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(X̅ = 3.49, S.D. = 1.04) และ ขอ้ 45บุคลากรปฏิบติังานเตม็ก าลงัสมรรถนะเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจ
ของหน่วยงาน (X̅ = 3.28, S.D. = 1.13) ตามล าดบั    
 
ตารางที ่ 4.10  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน 
 ทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพสร้างผลลพัธ์  
 
ข้อที ่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
 ด้านคุณภาพสร้างผลลพัธ์   

บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  

  
 

46 ท่านไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองต่างๆ 
ของสถาบนัฯอยูเ่สมอ 

3.63 1.02 มาก 

47 ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาพฒันา
ตนเอง 

3.73 .94 มาก 

48 ท่านคิดวา่การอบรมเชิงปฏิบติัการ ไม่สามารถ
พฒันา ทกัษะ ความสามารถได ้

3.77 1.28 มาก 

          รวม 3.71 .72 มาก 

 
บุคลากรเกดิการเรียนรู้ในกระบวนการท างานของ

ตนเอง 
  

 

49 ท่านมีความเขา้ใจกระบวนการท างานส่งผลใหเ้กิด
ทกัษะ ความสามารถ 

3.62 .89 มาก 

50 ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีมีมาประยกุตใ์น
กระบวนการท างานได ้

3.68 .87 มาก 

51 ท่านไม่สามารถปฏิบติังานตามภาระงานของตนเอง
ได ้

3.93 1.23 มาก 

 รวม 3.74 .69 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม ด้านคุณภาพสร้างผลลพัธ์   3.72 .62 มาก 
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 จากตารางท่ี  4.10  พบวา่ บุคลากรสถาบนัฯ  สายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นคุณภาพสร้างผลลพัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (X̅ =3.72 ,  S.D.= 
.62)  
  ประเด็นเร่ือง บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความ สามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.71,  S.D.=.72) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้ 
48  ท่านคิดวา่การอบรมเชิงปฏิบติัการ ไม่สามารถพฒันา ทกัษะ ความสามารถได้  (X̅=3.77,  
S.D.=1.28) รองลงมาคือ ขอ้  47  ท่านไดน้ าควา มรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาพฒันาตนเอง  (X̅ =3.73,  
S.D.=.94) และขอ้ 46 ท่านไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองต่างๆ ของสถาบนัฯอยูเ่สมอ (X̅ = 
3.63,  S.D.=1.02) ตามล าดบั    
  ประเด็นเร่ือง บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท างานของตนเอง ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  (X̅ = 3.74,  S.D.=.69) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้ 51 ท่านไม่
สามารถปฏิบติังานตามภาระงานของตนเองได้  (X̅ = 3.93,  S.D. = 1.23) รองลงมาคือ ขอ้ 50 ท่าน
สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีมีมาประยกุตใ์นกระบวนการท างานได้  (X̅=3.68,  S.D.=.87) และขอ้ 49 
ท่านมีความเขา้ใจกระบวนการท างานส่งผลใหเ้กิดทกัษะ ความสามารถ  (X̅ = 3.62,  S.D.=.89) 
ตามล าดบั    
 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผน 
 ทรัพยากรบุคคล  ดา้นการกระจายสร้างผลลพัธ์  
 
ข้อที ่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความ

คดิเห็น 
 ด้านการกระจาย สร้างผลลพัธ์ 

ผลงานในปัจจุบันเป็นจุดแข็งต่อหน่วยงาน 
  

 

52 ท่านคิดวา่หน่วยงานสามารถปฏิบติังานบรรลุ
ภารกิจของสถาบนัฯ 

3.81 .92 มาก 

53 ท่านคิดวา่หน่วยงานใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.70 .91 มาก 

54 ท่านคิดวา่หน่วยงานสามารถส่งมอบผลงานให้
ผูบ้ริหารพึงพอใจ 

3.35 1.17 ปานกลาง 
 

รวม 3.62 .80 มาก 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 
ข้อที ่ ข้อค าถาม X ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
 ด้านการกระจาย สร้างผลลพัธ์ 

ผลงานทีเ่กดิขึน้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงาน 
  

 

55 ท่านคิดวา่บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีผลงาน
บรรลุเป้าหมาย 

3.71 .91 มาก 

56 บุคลากรทุกคนในหน่วยงานไดรั้บผลการประเมิน
การปฏิบติังานเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา  

3.64 .96 มาก 

57 ท่านคิดวา่การปฏิบติังานมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ   3.35 1.29 ปานกลาง 
          รวม 3.57 .77 มาก 

 ผลงานในปัจจุบันเป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน    
58 ท่านคิดวา่บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมพฒันา

ศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ 
3.58 .94 มาก 

59 สถาบนัฯไดส้ ารวจความตอ้งการของบุคลากร 
ในการพฒันาสมรรถนะของตนเองอยูเ่สมอ 

3.46 .96 มาก 

60 สถาบนัฯยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจในการพฒันา
สมรรถนะของบุคลากร 

3.60 1.21 มาก 

 รวม 3.55 .71 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม ด้านการกระจาย สร้างผลลพัธ์ 3.58 .61 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ บุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน  มีความคิดเห็นต่อ ตวัแปรการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นกระจายสร้างผลลพัธ์   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (X̅ = 3.58, S.D. = 
.61)     
  ประเด็นเร่ือง ผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 
3.62, S.D. = .80)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้ 52  ท่านคิดวา่หน่วยงาน
สามารถปฏิบติังานบรรลุภารกิจของสถาบนัฯ (X̅ = 3.81,  S.D. = .92) รองลงมาคือ ขอ้ 53 ท่านคิดว่า
หน่วยงานใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (X̅ = 3.70,  S.D. = .91) และขอ้ 54 
ท่านคิดวา่หน่วยงานสามารถส่งมอบผลงานใหผู้บ้ริหารพึงพอใจ  (X̅ = 3.35,  S.D. = 1.17) ตามล าดบั  
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 ประเด็นเร่ือง ผลงานท่ีเกิดข้ึน ตรงตามเกณฑม์าตรฐาน หน่วยงาน  ในภาพรวมอยูใ่นร ะดบั
มาก   (X̅ = 3.57,  S.D. =.77) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้ 55 ท่านคิดวา่
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีผลงานบรรลุเป้าหมาย  (X̅ = 3.71,  S.D. = .91) รองลงมาคือ ขอ้ 56 
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานไดรั้บผลการประเมินการปฏิบติังานเป็นท่ีพึงพอใจ ของผูบ้งัคบับญัชา   
(X̅ = 3.64,  S.D. =.96) และขอ้ 57 ท่านคิดวา่การปฏิบติังานมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ  (X̅ = 3.35,  
S.D.=1.29) ตามล าดบั 
 ประเด็นเร่ือง มีผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 
3.55,  S.D. =.71) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 60 สถาบนัฯยงัไม่ไดใ้หค้วาม
สนใจในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร  (X̅ = 3.60,  S.D.=1.21)  รองลงมาคือ ขอ้ 58 ท่านคิดวา่
บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ (X̅ = 3.58,  S.D. = .94) และ 59 สถาบนัฯ
ไดส้ ารวจความตอ้งการของบุคลา กรในการพฒันาสมรรถนะของตนเองอยูเ่สมอ  (X̅ = 3.46,  S.D. = 
.96) ตามล าดบั   
   จากผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลในตาราง ท่ี 4.3- 4.11 สามารถสรุปความคิดเห็น ของบุคลากร
สถาบนัฯ สายสนบัสนุนต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคล และผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากร
บุคคลในระดบัปฏิบติัการได ้ตามตารางท่ี 4.12  
 
ตารางที ่4.12  สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสถาบนัฯ สายสนบัสนุนต่อการวางแผน 
                       ทรัพยากรบุคคล และผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   
 

ปัจจัยด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล  

  ค่าเฉลีย่ ความหมาย ตัวช้ีวดั
ผลผลติ 

ความหมาย ตัวช้ีวดั 
ผลลพัธ์ 

ความหมาย 

1. ด้านปริมาณ X ̅ = 3.30, 
S.D. = .73 

ระดบั 
ปานกลาง 

X ̅ = 3.51, 
S.D. = .68 

ระดบัมาก X ̅ = 3.47, S.D. 
= .84 

ระดบัมาก 

2. ด้านคุณภาพ X ̅ = 3.46, 
S.D. = .62 

ระดบัมาก X ̅ = 3.70, 
S.D. = .61 

ระดบัมาก X ̅ = 3.72, S.D. 
= .62 

ระดบัมาก 

3. ด้านการ 
   กระจาย 

X ̅ = 3.46, 
S.D. = .62 

ระดบัมาก X ̅ = 3.33, 
S.D. = .46 

ระดบัปานกลาง X ̅ = 3.58, S.D. 
= .61 

ระดบัปาน
กลาง 

ค่าเฉลีย่ผลรวม 
ผลรวม 

X ̅ = 3.51, 
S.D. = .49 

ระดบัมาก 
X ̅ = 3.59, S.D. 

= .57 
ระดบัมาก 

ภาพรวมผลสัมฤทธิ์          X̅ = 3.55,S.D. = .49 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

แหล่งทีม่า: ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546: 12. 
หมายเหตุ: * ผลสัมฤทธ์ิ ไดแ้ก่ ผลรวมของผลผลิตและผลลพัธ์   
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               จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นปริมาณในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅=3.30,  S.D.=.73) โดยมีค่าตวัช้ีวดัผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก (X̅=3.51, S.D.= 
.68) และค่าตวัช้ีวดัผลลพัธ์อยูใ่นระดบัมาก (X̅= 3.47,  S.D.=.84) ดา้นคุณภาพ  ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X̅ =3.46,  S.D.=.62) โดยมีค่าตวัช้ีวดัผลผลิตอยูใ่นระดบัมา ก (X̅=3.70, S.D.=.61) และค่า
ตวัช้ีวดัผลลพัธ์อยูใ่นระดบัมาก (X̅=3.72, S.D.=.62)   
   ดา้นการกระจาย  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅=3.46, S.D. =.62) โดยมีค่าตวัช้ีวดัผลผลิต
อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅=3.33,  S.D.=.46) และค่าตวัช้ีวดัผลลพัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅= 3.58, 
S.D.=.61) ค่าตวัช้ีวดัผลผลิตโดยรวมทั้งสามดา้นอยูใ่นระดบัมาก (X̅=3.51,  S.D.=.49) ค่าตวัช้ีวดั
ผลลพัธ์โดยรวมทั้งสามดา้นอยูใ่นระดบัมาก (X̅ =3.59,  S.D.=.57)  
  โดยสรุป  ความคิดเห็น ของบุคลากรสถาบนั ฯ สายสนบัสนุน  ต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅=3.55,  S.D.=.49)   
  

4.3  การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation’s Analysis) ของตัวแปรทีศึ่กษา 
 
             จากค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 2 ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลตวัแปรใดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ผูว้จิยัไดห้าค าตอบ
โดยการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรความคิดเห็นของบุคลากรสถาบนัฯ สายสนบัสนุนท่ีมีต่อการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 
ทั้งหมดดว้ยค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Correlation) ตามตารางท่ี 4.13  
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ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา  
  

ตวัแปร M S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.วางอตัราก าลงัคนเหมาะสม
กบัภารกิจ 

3.25 .84 - .644** 
.000 

.444** 
.000 

.330** 
.000 

.494** 
.000 

.487** 

.000 
.456** 
.000 

.330** 

.000 
.261** 
.000 

.262** 

.000 
.298** 
.000 

.244** 

.000 
.310** 
.000 

-.211** 
.000 

.348** 

.000 
.262** 
.000 

.209** 

.002 
.195** 
.004 

.294** 

.000 
.346** 
.000 

2.จดัสรรปริมาณงานเหมาะสม
กบัความ 
สามารถของบุคลากร 

3.35 .77  - .576** 
.000 

.364** 
.000 

.594** 
.000 

.462** 
.000 

.432** 

.000 
.382** 
.000 

.369** 
.000 

.317** 
.000 

.402** 
.000 

.200** 
.000 

.372** 
.000 

-.200** 
.000 

.402** 
.000 

.391** 
.000 

.299** 
.000 

.187** 
.006 

.391** 
.000 

.415** 
.000 

3.พนกังานปฏิบติังานมุ่งเนน้
ผลสมัฤทธ์ิของงาน      

 3.54    .68   - .375** 
.000 

.516** 

.000 
.495** 
.000 

.448** 

.000 
.427** 
.000 

.454** 

.000 
.408** 
.000 

.412** 

.000 
.185** 
.006 

.429** 

.000 
-.010** 
.000 

.311** 

.000 
.422** 
.000 

.365** 

.000 
.242** 
.000 

.502** 

.000 
.351** 
.000 

4.การพฒันาและปรับปรุง
ทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน
ในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

 3.44    .80    - .373** 
.000 

.251** 

.000 
.146** 
.000 

.247* 

.000 
.190** 
.005 

.230** 

.001 
.226** 
.001 

.440* 

.000 
.218** 
.001 

.077** 

.256 
.470** 
.000 

.343** 

.000 
.284** 
.000 

.417** 

.000 
.296* 
.000 

.311* 

.000 

5.สถาบนัก าหนดสมรรถนะ
บุคลากรตรงตามกรอบภาระ
งานท่ีรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

 3.49 
 
 3.42 

  .69 
 
  .74 

       - .483** 
.000 

.424** 

.000 
.455** 
.000 

.389** 

.000 
.494** 
.000 

.555 

.000 
.249** 
.000 

.450** 

.000 
.036** 
.603 

.427** 

.000 
.553** 
.000 

.467** 

.000 
.248** 
.000 

.523** 

.000 
.593** 
.000 

6.สถาบนัอุดช่องว่าง
สมรรถนะของบุคลากร 

           - .556** 
.000 

.511** 

.000 
.468** 
.000 

.428** 

.000 
.432** 
.000 

.273** 

.000 
.487** 
.000 

-.343** 
.000 

.280* 

.000 
.487** 
.000 

.387** 

.000 
.146* 
.000 

.338** 

.000 
.363** 
.000 

7.อตัราก าลงัคนเหมาะสมกบั
งานท่ีไดรั้บ 

3.44   .76           - .576** 
.000 

.514** 

.000 
.484** 
.000 

.457** 

.000 
.237** 
.000 

.455** 

.000 
-.171* 
.012 

322** 
.000 

.436** 

.000 
.482** 
.000 

.121 

.000 
.353** 
.000 

.359** 

.000 
8.ผลงานบรรลุผลสมัฤทธ์ิตาม
ตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรง
ตามเป้าหมาย 

3.58   .77          - .691** 
.000 

.757** 

.000 
.561** 
.000 

.258** 

.000 
.554** 
.000 

-.087* 
.000 

.352** 

.000 
.553** 
.000 

.593** 

.000 
.273** 
.000 

.493** 

.000 
.459** 
.000 
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ตวัแปร M S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9.หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสมัฤทธ์ิ
งาน 

3.73 .72         - .766** 
.000 

.506** 
.000 

.251** 
.000 

.469** 
.000 

.031 

.649 
.245** 

.000 
.504** 

.000 
.590** 

.000 
.355** 

.000 
.465** 

.000 
.395** 

.000 
10.คุณภาพของงานอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

3.70 .70          - .616** 
.000 

.252** 
.000 

.561 

.000 
.062 
.365 

.375** 
.000 

.588** 
.000 

.679** 
.000 

.379** 
.000 

.507** 
.000 

.466** 
.000 

11.บุคลากรสถาบนัสายสนบัสนุนมี
สมรรถนะในการปฏิบติังาน 

3.66 .71           - .223** 
.001 

.646** 
.000 

-.124** 
.069 

.440** 
.000 

.609** 
.000 

.549** 
.000 

.308** 
.000 

.586** 
.000 

.561** 
.000 

12.ความสมารถในการท างานปัจจุบนั 
มากกว่าความสามารถท่ีคาดหวงั 

3.27 .79            - .303** 
.000 

-.115** 
.091 

.476** 
.000 

.287** 
.000 

.298** 
.000 

.457** 
.000 

.274** 
.000 

.281** 
.000 

13.ความสามารถในการท างานปัจจุบนั
ตรงตามความสามารถท่ีคาดหวงั 

3.49 .70             - -.270** 
.000 

.300** 
.000 

  .541** 
.000 

.521** 
.000 

.299** 
.000 

.451** 
.000 

.415** 
.000 

14.ความสมารถในการท างานปัจจุบนั 
นอ้ยกว่าความสามารถท่ีคาดหวงั 

3.24 1.01              - .013** 
  .850 

-.053** 
.000 

  .001** 
.000 

  .183** 
 .007 

.037* 
   .591 

.067* 
.327 

15.อตัราก าลงัคนเหมาะสมส่งผลให้
บรรลุตามเป้าหมายก าลงัคนมีคุณภาพ มี
ความรับผิดชอบในตนเอง 

3.47 .84               - .494** 
.000 

 .276** 
   .000 

.478** 
.000 

.403** 
.000 

.350** 
.000 

16.บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างาน 

3.71 .72                - .571** 
.000 

.373** 
.000 

.506** 
.000 

.636** 
.000 

17.บุคลากรเกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการท างานของตนเอง 

3.74 .69                 - .299** 
.000 

.451** 
.000 

.415** 
.000 

18.ผลงานในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนเป็นจุด
แขง็ต่อหน่วยงาน 

3.62 .80                  - .464* 
.000 

.343* 
.000 

19.ผลงานท่ีเกิดข้ึนตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหน่วยงาน 

3.57 .77                   - .558** 
.000 

20.ผลงานในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนเป็น
จุดอ่อนต่อหน่วยงาน 

3.55 .71                    - 

 

หมายเหตุ:  n = 217 ** p <   .01, * p < .05                                                                                                                                                                                                                                             
  

                              

ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
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               จากตารางท่ี 4.13   พบวา่ มีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 2 คู่ (r > .70) ไดแ้ก่ 1) 
ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหม าย และ คุณภาพของงานอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน มีความสัมพนัธ์ทางบวก ในระดบัสูง  r = .757  p. = .000  มีความสัมพนัธ์กนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 2) หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิงาน และ คุณภาพของงานอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน มีความสัมพนัธ์ทางบวก ในระดบัสูง  r = .766  p. = .000   มีความสัมพนัธ์กนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ตามตารางท่ี 4.14     

 
ตารางที ่4.14  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation’s Analysis) สัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีมี 
                       ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง   
 

 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 จากค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 2  ผูว้จิยัไดก้  าหนดและด าเนินการทดสอบสมมติฐานไวด้งัน้ี  
 สมมติฐานท่ี 1  การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการขององคก์ร โดยมีสมมติฐานยอ่ย 1-6 ดงัน้ี   
  1) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีควา มสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
 
 
 
 

ความคิดเห็นของบุคลากร ทศิทาง ระดับความสัมพนัธ์ P < .01 
1.ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและ
ภารกิจเสร็จส้ินตรงตามเป้าหมาย (X ̅ = 
3.58, S.D. = .77) กบัคุณภาพของงานอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน (X ̅ = 3.70, S.D. = .70)  

ทางบวก 
 

ในระดบัสูง   
r =  .757 

.000 

2.หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
งาน (X̅ = 3.73, S.D. = .72)  กบัคุณภาพ
ของงานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (X̅ = 3.70, 
S.D. = .70)   

ทางบวก 
 

ในระดบัสูง   
r =  .766 

.000 
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ตารางที ่4.15  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของการวางแผน  
           ทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณกบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิต  
 

ตัวแปร  M S.D.         ด้านปริมาณ  ผลสัมฤทธ์ิด้านผลลพัธ์ 
ดา้นปริมาณ 

3.30 .73 - 
   .496** 

.000 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ 3.51 .68  - 
 
 หมายเหตุ:  n = 217 ** p <   .01  
  
    พบวา่  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยคว ามสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า  r = .496 
p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01   
   2)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
  
ตารางที ่4.16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของการวางแผน 
                       ทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณกบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์  
 

ตัวแปร  M S.D.         ด้านปริมาณ  ผลสัมฤทธ์ิด้านผลลพัธ์ 
ดา้นปริมาณ 

3.30 .73 - 
   .412** 

.000 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ 3.47 .84  - 
 

หมายเหตุ :  n = 217 ** p <   .01  
 
  พบวา่ การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์ ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดย ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า r =. 412 p. = .000 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
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   3)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
  
ตารางที ่ 4.17 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของการวางแผน   
                 ทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพกบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิต  

 

หมายเหตุ:  n = 217 ** p <   .01  

  
   พบวา่  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้น คุณภาพ มีความสัมพนัธ์ ทางบวก กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  r = 
.616 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
  4)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   
 
ตารางที ่ 4.18 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสั มพนัธ์ของการวางแผน  
           ทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพกบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์  
 

ตัวแปร  M S.D.  ด้านคุณภาพ  ผลสัมฤทธ์ิด้านผลลพัธ์ 
ดา้นคุณภาพ 

3.46 .62 - 
   .620** 

.000 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ 3.72 .62  - 

 

หมายเหตุ:  n = 217 ** p <   .01  
 

ตัวแปร  M S.D.         ด้านคุณภาพ  ผลสัมฤทธ์ิด้านผลผลติ 
ดา้นคุณภาพ 

3.46 .62 - 
   .616** 

.000 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิต 3.70 .61  - 
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    พบวา่  การวาง แผนทรัพยากรบุคคลดา้น คุณภาพ มีความสัมพนัธ์ ทางบวก กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล   โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง r 
= .620  p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
   5)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
 
ตารางที ่4.19  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของการวางแผน  
            ทรัพยากรบุคคล ดา้นการกระจายกบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิต  
 

ตัวแปร  M S.D. ด้านการกระจาย ผลสัมฤทธ์ิด้านผลผลติ 
ดา้นการกระจาย 

3.46 .62 - 
   .315** 

.000 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิต 3.33 .42  - 

 

หมายเหตุ:  n = 217 ** p <   .01  
  
   พบวา่  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์ ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิต ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยความสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัต ่ามาก  r = 
.315 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
   6)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
 
ตารางที ่ 4.20  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของการวางแผน  
             ทรัพยากรบุคคล ดา้นการกระจายกบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์   
 

ตัวแปร  M S.D.    ด้านการกระจาย  ผลสัมฤทธ์ิด้านผลลพัธ์ 
ดา้นการกระจาย 

3.46 .62 - 
   .534** 

.000 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ 3.58 .61  - 
  
หมายเหตุ:  n = 217 ** p <   .01   
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 พบวา่การวางแผนทรัพย ากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์ ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล  โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง r = .534 p. = 
.000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
   จากตารางท่ี 4.15-4.20 สรุปผลไดว้า่ มีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
2 คู่ (r > .60) ไดแ้ก่ 1)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวก r = 
.616  p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  2)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  โดยมี
ค่าความสัมพนัธ์ในทางบวก  r = .620  p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
 

4.4  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตัวแปรทีศึ่กษา 
 
  สมมติฐานท่ี 2 ตวัแปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ และดา้นการ
กระจายส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ    
  จากค าถามของการ วจิยัขอ้ท่ี 3 ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลตวัแปรใดท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติั การ  ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาค าตอบวา่ปัจจยั การวางแผนทรัพยากรบุคคล
ในระดบัปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนั ฯสายสนบัสนุนดา้นใด ระหวา่ง  ดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ 
และดา้นการกระจาย ท่ีสามารถ  พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิขององคก์ารไ ดม้ากท่ีสุด โดยการเลือกตวัแปร
ตน้ทุกตวัเขา้สมการพร้อมกนั (Enter Regression) และสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแป ร เพื่อ
การพยากรณ์ได ้ตามตารางท่ี 4.21  

ตารางที ่4.21  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปร การวางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นปริมาณ  
                       ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจายต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน 
                       ระดบัปฏิบติัการ  
 

การวางแผนทรัพยากรบุคคล B Beta t P 
ดา้นปริมาณ .080 .117 1.803 .073 
ดา้นคุณภาพ .515 .041 12.570 .000* 
ดา้นการกระจาย .482 .600 9.255 .000* 
Multiple  R =  .680                   Standard Error = .368 
                R2 = .463 
Adjusted  R2 = .458 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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   จากตารางท่ี 4.21  ผลการวเิคราะห์ การถดถอยพหุคูณระหวา่งการวางแผนทรัพยากรบุคคล
ในระดบัปฏิบติัการ  ของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน ดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ และดา้นการ
กระจายต่อ ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  พบวา่ มีตวัแปร  2 ตวั 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ ของการวางแผนทรัพยากร
บุคคลในระดบัปฏิบติัการ  คิดเป็นร้อยละ 68 (R = 68.0) และสามารถอธิบา ย ผลสัมฤทธ์ิของการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการไดร้้อยละ 46.3 (R2 = .463)   
  จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจดัล าดบัความส าคญั
ใหแ้ก่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อ ผลสัมฤทธ์ิ  ขององคก์าร  พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้ เรียงตามล าดบั
ความส าคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกระจาย และดา้นคุณภาพ ซ่ึงมีค่า Beta .600 และ .041 
ตามล าดบั  โดยมีความสัมพนัธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ  ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  ผูว้จิยัไดเ้ลือกศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรยอ่ยท่ีสนใจเพิ่มเติม โดยวเิค ราะห์การถดถอย
พหุคูณ จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่  
                 1)  การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสมกบัผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดั
และภารกิจเสร็จส้ินตรง เป้าหมาย   
   2)  การพฒันาและปรับปรุงสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กบั
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  
  3)  การ อุดช่องวา่งสมรรถนะกบับุคลากรมี ผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อ
หน่วยงาน   
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   4.4.1  การก าหนดอตัราก าลงัคนทีเ่หมาะสมจะส่งผลให้มีผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม 
             ตัวช้ีวดัและภารกจิเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย   
  
ตารางที ่4.22  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสมกบัผลงาน  
  บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย   
 

   ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดั B Beta t P 
            ตวัท านายปัจจยัทีน่ าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  

      การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม .385 .382 6.070 .000* 

Multiple  R =  .382                  Standard Error = .721 
                R2 = .146 
Adjusted  R2 = .142 
 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
   จากตารางท่ี  4.22 ผลการวเิคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของการก าหนดอตัร าก าลงัคนท่ี
เหมาะสมกบัผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย  โดยใชต้วัแปร
เขา้สมการ  พบวา่ การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม  มีความสัมพนัธ์กบั มีผลงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย ของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ  คิดเป็นร้อย
ละ 38.2 (R2 =.382)และสามารถอธิบาย ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรง
เป้าหมาย ของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ไดร้้อยละ  14.6 (R2 = .146) และจากการพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta)  เพื่อพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลต่อ  ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตาม
ตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย ของบุคลากรสถาบนั ฯสายสนบัสนุน พบวา่  ตวัแปรตน้ท่ี
อธิบายไดดี้  คือการก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงมีค่า Beta  .382 โดยมีความสัมพนัธ์ต่อกบั
ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย  อยา่งมีนยัส า คญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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  4.4.2   การพฒันาและปรับปรุงสมรรถนะเหมาะสมในหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ส่งผลให้ 
            บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน   
 
ตารางที ่4.23  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการพฒันาและปรับปรุงสมรรถนะเหมาะสมใน 
          หนา้ท่ีความรับผดิชอบ กบับุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไปประยกุตใ์ช้ 
  ในการท างาน  
 

บุคลากรมคีวามรู้ ทกัษะ ความสามารถน า 
  ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

B Beta t P 

                       ตวัท านายปัจจยัทีน่ าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  
         พฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน .309 .343 5.357 .000* 
Multiple  R =  .343                  Standard Error = .680 
                 R2 = .118 
Adjusted  R2 = .114 
 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.23  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของการพฒันาและปรับปรุงทกัษะ
ภายใตก้รอบภาระงาน พนกังานสถาบนัมีระดบัสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กบั
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน โดยใชต้วัแปรเขา้สมการ  
พบวา่ การพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน พนกังานสถาบนัมีระดบัส มรรถนะ
เหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ มีความสัมพนัธ์กบั บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน คิดเป็น ร้อยละ 34.3 (R2 = .343) และสามารถอธิบาย  
บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  ของบุคลากร
ในระดบัปฏิบติัการ ไดร้้อยละ  11.8 (R2 = .118) และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ 
(Beta)  เพื่อพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลต่อ  สถาบนัฯไดพ้ฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระ
งาน พนกังานสถาบนัมีระดบัสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของบุคลากรสถาบนั ฯ
สายสนบัสนุน พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้  คือ การพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระ
งาน พนกังานสถาบนัมีระดบัสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ซ่ึงมีค่า Beta .343 โดย
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มีความสัมพนัธ์ กบับุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 4.4.3  การอุดช่องว่างสมรรถนะ ส่งผลให้บุคลากรมีผลงานในปัจจุบันเป็นจุดแข็งต่อ 
           หน่วยงาน  
 
ตารางที ่4.24  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการอุดช่องวา่งสมรรถนะกบับุคลากรมีผลงานใน
          ปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน   
 

บุคลากรมผีลงานในปัจจุบัน 
เป็นจุดแข็งต่อหน่วยงาน 

B Beta t P 

                       ตวัท านายปัจจยัทีน่ าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  
การอุดช่องวา่งสมรรถนะ .326 .284 4.344 .000* 

Multiple  R =  .284                 Standard Error = .771 
                 R2 = .081 
Adjusted  R2 = .076 
 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี  4.24  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของ การอุดช่องวา่งสมรรถนะกบั
บุคลากรมีผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงานโดยใชต้วัแปรเขา้สมการ พบวา่ การอุดช่องวา่ง
สมรรถนะกบับุคลากรมีผลงานในปัจจุบนัเป็ นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ  28.4 (R2 = .284) 
และสามารถอธิบาย  บุคลากรมีผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน  ของบุคลากรในระดบั
ปฏิบติัการ  ไดร้้อยละ  0.81 (R2 = .081) และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta)  
เพื่อพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลต่อ  บุคลากรมีผลงานในปัจจุบนั เป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน   ของบุคลากร
สถาบนัฯสายสนบัสนุน พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้  การอุดช่องวา่งสมรรถนะ ซ่ึงมีค่า Beta .284 
โดยมีความสัมพนัธ์ต่อกบั บุคลากรมีผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน   อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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         สรุปผล  การทดสอบสมมติฐาน   พบวา่  การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ คูณ 
(Beta) เพื่อพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัใหแ้ก่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากร
บุคคลในระดบัปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน ตามตารางท่ี 4.25   
  
 ตารางที ่4.25  ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิยั  
 

สมมติฐาน การยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ
ขององคก์ร 
1) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 
2) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 
3) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 
 4) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 
5) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 
6) การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 
 
 

 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
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สมมติฐานที่   2 ตวัแปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณ  
ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจายส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  (ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ  ดา้นการ
กระจาย ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ) 

 
 

ยอมรับ 
 
 

 

ตารางที ่4.25  (ต่อ) 



     
บทที่ 5 

 
สรุป อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ  

 
          ในการ ศึกษา เร่ือง “การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล : 
กรณีศึกษา บุคลากรสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  ส ารวจระดบัความคิดเห็นของบุคลา กรในระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล  2)   ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร ดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลกบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล
ในระดบัปฏิบติัการ  3)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรั พยากรบุคคลใน
ระดบัปฏิบติัการ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกออกเป็นขั้นตอน และน าเสนอผล
การศึกษา การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี   
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรสายสนบัสนุน  จากหน่วยงานภายใน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 17 หน่วยงาน ซ่ึงมีจ านวน 500 คน โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 217 คน     
  สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา  
    1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงท าใหไ้ดข้อ้มูล ในการอธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และ
ระดบัความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธ์ิ  และระดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ของการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน   
                           2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดย การ
วเิคราะห์ค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (Correlation’s Analysis) และเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีได้
ก าหนดไว้ โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อคน้หาค าตอบ
ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 
 สรุปผลการศึกษา  ดงัน้ี   
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  5.1.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 การน าเสนอลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ตวัแปร   เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั หน่วยงานท่ีสังกดัในปัจจุบนั ประสบการณ์ในการท างาน และช่วงเงินเดือน 
น าเสนอดว้ยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 พบวา่ บุคลากร ของสถาบนัฯ ท่ีตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 217 
คน เป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย (ร้อยละ 73.7 เปรียบเทียบ กบัร้อยละ 26.3) ช่วงอายมุากสุดคือ 31-40 ปี  
และช่วงอาย ุนอ้ยท่ีสุด มากกวา่ 60 ปี และพิจารณาตามกลุ่มช่วงอาย ุ พบวา่เป็นช่วงอายรุะหวา่ง  31-
40 ปี  เป็นสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 38.7) รองลงมาช่วงอายรุะหวา่ง  41-50 ปี (ร้อยละ 27.6)  ช่วงอายุ
ระหวา่ง  20-30 ปี (ร้อยละ 25.3)  ช่วงอายรุะหวา่ง  51-60 ปี (ร้อยละ 7.4)   และช่วงอายมุากกวา่ 60 
ปี  (ร้อยละ 0.9)  ตามล าดบั มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 54.8) 
รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท (ร้อยละ36.4) และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 8.8) ตามล าดบั มี
ต าแหน่งประเภททัว่ไป (ร้อยละ 44.7) รองลงมาคือ ต าแหน่งประเภทวชิาการ (ร้อยละ 28.6) 
ต าแหน่งลูกจา้งประจ า /โครงการ (ร้อยละ 12.0) ลูกจา้งชัว่คราว (ร้อยละ 9.2) ต าแหน่งประเภท
บริหาร (ร้อยละ 3.7) และ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ (ร้อยละ 1.8) ตามล าดบั สังกดัส านกังาน
อธิการบดี  (ร้อยละ 59.4) รองลงมาคือ สังกดัหน่วยงานคณะในสถาบนั  (ร้อยละ 30.9) และ สังกดั
หน่วยงานต่างๆในสถาบนั  (ร้อยละ 9.7) ตามล าดบั  มีประสบการณ์ 1-5 ปี  (ร้อยละ 34.6) รองลงมา
คือ มากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 27.2)  6-10 ปี  (ร้อยละ 15.7)  6 เดือน-1 ปี (ร้อยละ 15.2)  และ นอ้ยกวา่ 6  
เดือน (ร้อยละ 7.4) ตามล าดบั   ช่วงเงินเดือน  15,000 - 25,000 บาท (ร้อยละ 47.0) รองลงมาคือ 
25,001-35,000 บาท (ร้อยละ 42.9) ต ่ากวา่ 15,000 บาท (ร้อยละ 6.5) 35,001-45,000 บาท (ร้อยละ 
3.2) และมากกวา่ 45,000 บาท (ร้อยละ 0.5) ตามล าดบั 
 
 5.1.2  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันฯ สายสนับสนุนต่อการวางแผนทรัพยากร 
  บุคคล และผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดับปฏิบัติการ 
 จากค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 1 บุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคล
อยา่งไรผูว้จิยัไดห้าค าตอบโดยการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็ นของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน 
เก่ียวกบัตวัแปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลและผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ  
  จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบัความคิดเห็น ของบุคลากร
สถาบนัฯ สายสนบัสนุนต่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลและ ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากร
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บุคคลในระดบัปฏิบติัการ  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นคุณภาพ  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   (X̅ = 3.46, S.D. = .62) รองลงมา คือ  ดา้นการกระจาย  ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X̅ = 3.46, S.D. = .62)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ี สุดคือ ดา้นปริมาณ  ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.30, S.D. = .73) ตามล าดบั ความคิดเห็นต่อระดบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิผลผลิต  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 
3.51, S.D. = .49)  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ดา้นคุณภาพ สร้างผลผลิต  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.70, S.D. = .61) รองลงมา คือ  ดา้นปริมาณ  สร้างผลผลิต ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.51, S.D. = .68) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการกระจาย 
สร้างผลผลิต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.33, S.D. = .46)  ตามล าดบั   ความคิดเห็นต่อ
ระดบัผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิ ดา้นผลลพัธ์ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.59, S.D. = .57)  เม่ือพิจารณารายดา้น   พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นคุณภาพ สร้างผลลพัธ์  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.72, S.D. = .62)  รองลงมา คือ
ดา้นปริมาณ  สร้างผลลพัธ์   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.47, S.D. = .84) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ  ดา้นการกระจาย สร้างผลลพัธ์  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (X̅ = 3.58, S.D. = 
.61)  ตามล าดบั สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.55,S.D. = .49)  
   
 5.1.3  การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (Correlation’s Analysis)  ของตัวแปรที ่
  ศึกษาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัว 

 แปรทีศึ่กษา    
  จากค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 2 ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลตวัแปรใดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ผูว้จิยัไดห้า
ค าตอบโดยการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรความคิดเห็นของบุคลากรสถาบนัฯ สายสนบัสนุนท่ี
มีต่อ การวางแผนทรัพยากรบุคคลและ ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบั
ปฏิบติัการ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี มีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 2 คู่ (r > .70) ไดแ้ก่     
 1)  ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเ สร็จส้ินตรงเป้าหมาย และ 

คุณภาพของงานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  มีความสัมพนัธ์ทางบวก ในระดบัสูง  r = .757  p. = .000   มี
ความสัมพนัธ์กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
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  2)  หน่วยงานมีผลงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิงาน และ คุณภาพของงานอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน  มีความสัมพนัธ์ทางบวก  ในระดบัสูง r = .766 p. = .000   มีความสัมพนัธ์กนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .01  
 การทดสอบสมมติฐาน 
   สมมติฐานท่ี 1 การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ ของการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการขององคก์ร โดยมีสมมติฐานยอ่ย 1-6 ดงัน้ี  
   1)  พบวา่ การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า r = .496 p. 
= .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01    
   2)  พบวา่ การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์ ทางบวก กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดย ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า r =. 412 
p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
   3)  พบวา่ การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์ ทางบวก กบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง r = 
.616 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
   4)  พบวา่การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์ ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง r = 
.620  p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
   5)  พบวา่ การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีความสัมพนัธ์ ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยความสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัต ่ามาก r = 
.315 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
   6)  พบวา่การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นการกระจายมีคว ามสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง r = 
.534 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-6 พบวา่ มีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 2 
คู่ (r > .60) ไดแ้ก่ 1)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้น
ผลผลิตของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวก  r = 
.616 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 2)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  โดยมี
ค่าความสัมพนัธ์ในทางบวก r = .620 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
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    5.1.4  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis)  ของตัวแปร 
  ทีศึ่กษา 
  จากค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี 3 ตวัแปรดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลตวัแปรใดท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาค าตอบวา่ปัจจยัการวางแผนทรัพยากรบุคคล
ในระดบัปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุนดา้นใด ระหวา่ง ดา้นปริมาณ ดา้นคุณภาพ 
และดา้นการกระจายท่ีสามารถ พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิขององคก์ารไดม้ากท่ีสุดโดยการทดสอบ
สมมติฐานดงัน้ี 
    สมมติฐานท่ี 2 ตวัแปรการวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ และดา้นการ
กระจายส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ 
  การทดสอบสมมติฐาน พบวา่  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณระหวา่ง การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน ดา้นปริมาณ ดา้นคุณภาพ 
และดา้นการกระจายต่อ ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  พบวา่ มีตวั
แปร 2 ตวั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  คิดเป็นร้อยละ 68 (R = 68.0) และสามารถอธิบา ย ผลสัมฤทธ์ิ
ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการไดร้้อยละ 46.3 (R2 = .463)  
  จากการพิจารณาค่าสั มประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจดัล าดบัความส าคญั
ใหแ้ก่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ  ขององคก์าร  พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้ เรียงตามล าดบั
ความส าคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกระจาย และดา้นคุณภาพ  ซ่ึงมีค่า Beta .600 และ .041 
ตามล าดบั  โดยมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ  ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรยอ่ยท่ีสนใจเพิ่มเติม โดยวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณ จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่   

  1)  การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะส มกบัผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดั
และภารกิจเสร็จส้ินตรง เป้าหมาย   
   2)  การพฒันาและปรับปรุงสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กบั
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  
  3)  การ อุดช่องวา่งสมรรถนะกบับุคลากรมี ผลงานในปัจจุบนัเป็นจุ ดแขง็ต่อ
หน่วยงาน      
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 5.1.4.1 การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสมจะส่งผลใหมี้ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย  
 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของ การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสมกบั
ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเ ป้าหมาย โดยใชต้วัแปรเขา้สมการ  
พบวา่ การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม  มีความสัมพนัธ์กบั มีผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
ตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย ของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ   คิดเป็น ร้อยละ  38.2     
(R2 =.382) และสามารถอธิบาย ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย 
ของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ไดร้้อยละ  14.6  (R2 = .146) และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยพหุ (Beta)  เพื่อพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลต่อ  ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและ
ภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมายของบุคลากรสถาบนัฯ   สายสนบัสนุน พบวา่  ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้  
คือ การก าหนดอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงมีค่า Beta .382 โดยมีความสัมพนัธ์ต่อกบั ผลงาน
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงเป้าหมาย  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  5.1.4.2 การพฒันาและปรับปรุงสมรรถนะเหมาะส มในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ส่งผลใหบุ้คลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  

 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของ การพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบ
ภาระงาน พนกังานสถาบนั ฯ มีระดบัสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กบับุคลากรมี
ความรู้ ทกัษะ ความ สามารถ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน โดยใชต้วัแปรเขา้สมการ  พบวา่ การ
พฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน พนกังานสถาบนัมีระดบัสมรรถนะเหมาะสมใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มีความสัมพนัธ์กบั บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานคิดเป็น ร้อยละ 34.3 (R2 = .343) และสามารถอธิบาย  บุคลากรสาย
สนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  ของบุคลากรในระดบั
ปฏิบติัการ  ไดร้้อยละ  11.8 (R2 = .118) และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta)  
เพื่อพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลต่อ  สถาบนัฯได้ พฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน 
พนกังานสถาบนัมีระดบัสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของบุคลากรสถาบนัฯสาย
สนบัสนุน พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้  คือ การพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน 
พนกังานสถาบนัมีระดบัสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิ ชอบ ซ่ึงมีค่า Beta .343  โดยมี
ความสัมพนัธ์กบั บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 5.1.4.3 การอุดช่องวา่งสมรรถนะ ส่งผลใหบุ้คลากรมี ผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็
ต่อหน่วยงาน 
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ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการอุดช่องวา่งสมรรถนะกบับุคลากรมีผลงาน
ในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน โดยใชต้วัแปรเขา้สมการ  พบวา่ การอุดช่องวา่งสมรรถนะกบั
บุคลากรมีผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ  28.4 (R2 = .284) และสามารถ
อธิบาย  บุคลากรมีผลงานในปัจจุบนั เป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน  ของบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ  ได้
ร้อยละ 0.81 (R2 = .081) และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาตวั
แปรท่ีส่งผลต่อ  บุคลากรมีผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน  ของบุคลากรสถาบนัฯสาย
สนบัสนุน  พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบ ายไดดี้ คือการอุดช่องวา่งสมรรถนะ ซ่ึงมีค่า Beta .284 โดยมี
ความสัมพนัธ์ กบับุคลากรมีผลงานในปัจจุบนัเป็นจุดแขง็ต่อหน่วยงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   
 

5.2  การอภิปรายผล  
 

1) ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ระดับปฏิบติัการ  ผล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  การวางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพ  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการกระจาย  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ี มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นปริมาณ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่อนไปทางนอ้ย  ตามล าดบั  จะ
เห็นไดว้า่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นปริมาณ จะมีค่าคะแนนนอ้ย เม่ือเทียบกบัแต่ละดา้น ซ่ึง
อาจเป็นผลมาจาก  สภาพปัญหาของสถาบนั ฯ ท่ีใหค้วามส าคญักั บการวางแผนอตัราก าลงั ยงั ไม่
เท่าท่ีควร จากการสอบถามบุคลากรของสถาบนั ฯ พบวา่  บุคลากรในระดบัปฏิบติัการยงัมีส่วน ร่วม
ในกระบวนการวาง แผนทรัพยากรบุคคล ยงันอ้ย อยู ่เพราะ ส่วนใหญ่หวัหนา้งานในแต่ละกลุ่มงาน
นั้นเป็นคนท่ีรับผดิชอบอยูแ่ลว้ และกระบวนการวางแผนของแต่ละหน่วยงานอาจไม่เหมือนกนั บาง
ทีเป็นการเวยีนเพื่อพิจารณา หรือเรียกคุยเป็นรายบุคคล ดงันั้น บุคลากรบางท่านอาจไม่ทราบวา่ได้
เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคลแลว้  บางกลุ่มบุคลากรในระดบัปฏิบติัการ ไม่
มีส่วนร่วมในการวางแผนงานบุคคลท าใหไ้ม่มีความพึงพอใจและไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการให้
ความร่วมมือกบัการพฒันาบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานของ Katz (1975 อา้งถึงใน สุนทร เกิดแกว้ , 
2528) ท่ีได้กล่าวถึง  มิติของการวางแผน  วา่จะตอ้งแสดงให้ เห็นถึงวตัถุประสงค ์และเป้าหมายเป็น
เคร่ืองมือกระตุน้ใหเ้กิดการกระท าข้ึน นอกจากน้ีจะตอ้งจดัเรียงล าดบัของวตัถุประสงค ์และการ
วางแผนไม่ใช่เป็นสภาพหยดุน่ิง แต่จะตอ้งเก่ียวกบัการกระท า หรือจะตอ้งน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุจุดหมายนั้น ซ่ึงมิติการวางแผนนั้นมีความส าคญัอยา่งมาก  จะตอ้งก าหนดแผนให ้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นเร่ืองๆ  นั้นเพื่อใหก้ารวางแผนในดา้นทรัพยากรบุคคล สามารถน าไปปฏิบติัได้
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อยา่งชดัเจนบุคลากรในสถาบนัฯ  ก็จะมีเป้าหมายของตนเองในการปฏิบติั งานตามการวางแผนท่ีได้
ก าหนดกรอบภาระ ทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจแผนของหน่วยงาน เพื่อใหง่้ายต่อการน าไปปฏิบติั ท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ท่ีมีเป้าหมายของการปฏิบติังาน 

2) ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ระดบัปฏิบติัการ การวางแผนทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพ  กล่าวคื อพนกังานปฏิบติังานมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน พนกังานสถาบนั
ฯมีระดบัสมรรถนะเหมาะสมในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานของ  Georgopoulos and Tannenbaum (1957: 534-540) ดว้ยสมมติฐาน ท่ีวา่ องคก์ารทุก
องคก์ารมุ่งท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายขององ คก์ารโดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีมี ชีวติและไม่มีชีวติเพื่ อผลิตผล
งานของกลุ่ม โดยพิจารณาสอง ประเด็น คือ  เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร (Ends) และ
หนทางหรือเคร่ืองมือ (Means) ซ่ึงองคก์ารใชใ้นการรักษาไวซ่ึ้ง คว ามเป็นองค์ การและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร จึงท าใหส้ถาบนัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาและปรับปรุง
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความยดืหยุน่เป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัภารกิจขององคก์ารไปสู่เป้าหมาย  
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่พนกังาน สามารถ ปฏิบติังาน และ ส่งมอบผลงานได้   อีกทั้ง ไดรั้บกา รพฒันาและ
ปรับปรุงทกัษะภายใตก้รอบภาระงาน โดยใชเ้คร่ืองมือตามสมมติฐาน ของ  Georgopoulos and 
Tannenbaum (1957: 534-540) เคร่ืองมือขององคก์รไดส้ร้างข้ึนเพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์ร 
เกิดการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และขบัเคล่ือนภารกิจขององคก์รโดยมีเป้าหมายขององค์ กรเป็น
หลกั อนัจะท า ใหบุ้คลากรนั้นมีศกัยภาพ คุณภาพ และความคิดเชิงสร้างสรรค ์ สามารถ น ามา
ประยกุต์ ใช้ในการแกไ้ขปัญหา ในภาระงานของตนเองไดแ้ละสามารถตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

3) ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ระดบัปฏิบติัการ  ในการวางแผนทรัพยากรบุคคล  ดา้นการกระจาย   พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก   กล่าวคือสถาบนัฯไดก้ าหนดกรอบภาระงานตามสมรรถนะตรงกบัภาร ะหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
และยงัไดอุ้ดช่องวา่งสมรรถนะของบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ประสิทธ์ิ  ชุมศรี (2555) 
เร่ือง  การประเมิ นสมรรถนะท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 การวจิยัมีวตัถุประสงค ์การประเมินสมรรถนะท่ีเอ้ือ
ต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏร์ธานีเขต  2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นขั้นสังเคราะห์สมรรถนะท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน  ผลการวจิยั
พบวา่  
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 (1)  สมรรถนะท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 แบ่งออกเป็น  2 ประเภท จ านวน 8 ดา้น  ดงัน้ี 1) 
สมรรถนะหลกั  ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารท่ีดี การพฒันาตนเอง และท างานเป็น
ทีม 2) สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบดว้ย การวเิคราะห์  สังเคราะห์ และการวจิยั การส่ือสาร
และจูงใจ  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร และการวสิัยทศัน์  

 (2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี 
เขต 2 มีสมรรถนะท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

4)  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 2 คู่ (r > .60) ไดแ้ก่  1)  การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลผลิตของ องคก์ร มีความสัมพนัธ์
ทางบวก r = .616 p. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 2)  การวางแผนทรัพยากรบุคคลดา้น
คุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิดา้นผลลพัธ์ขององคก์ร  มีความสัมพนัธ์ทางบวก  r = .620 p. = 
.000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 สอดคลอ้งกบังาน วจิยัของ วนัเพญ็ นิลนารถ (2553 ) เร่ือง 
สมรรถนะหลกักบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
ซ่ึงการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาระดบัสมรรถนะหลกั  ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  และ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะ หลกักบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของขา้ราชก ารกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สมรรถนะ หลกัและสมรรถนะรายมิติของ
ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มีสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01    
 5)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของตวัแปร การวางแผนทรัพยากรบุคคลท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ จะเห็นไดต้วัแปรท่ีมีอิทธิพล  ดา้นปริมาณ ดา้นคุณภาพ 
และดา้นการกระจายต่อ ผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  พบวา่ มีตวั
แปร 2 ตวั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ และดา้นการกระจาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  คิดเป็นร้อยละ 68 (R = 68.0) และสามารถอธิบา ย ผลสัมฤทธ์ิ
ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ไดร้้อยละ 46.3 (R2 = .463) จากการพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจดัล า ดบัความส าคญัใหแ้ก่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิ  ขององคก์าร  พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีอธิบายไดดี้ เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกระจาย  และดา้นคุณภาพ  ซ่ึงมีค่า Beta .600 และ .041 ตามล าดบั  โดยมี
ความสัมพนัธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ  ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในร ะดบัปฏิบติัการ  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานของ  จิตรดา อมรรัตนา (2553) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
มีประสิทธิผลแบ่งไดเ้ป็น 3 มิติ ในระบบของสถาปัตยกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ปัจจยั
ดา้นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละผลของการบริหารทรัพยากร
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มนุษย ์ซ่ึงปัจจยัในแต่ละกลุ่มมีผลต่อระดบัความมีประสิทธิผลในระดบัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิง
ปฏิบติัการเพื่อในบริษทัผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม คือ คว ามสามารถเชิงกลยทุธ์ ในการบริหารทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงกลยทุธ์  รองลงมาคือ  ผลจากการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงปฏิบติัการ และความสามารถ
เชิงเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อความมีประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ ในบริษทัผลิต ช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือ ความ
สอดคลอ้งภายนอกระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ รองลงมาคือ  ความสอดคลอ้งภายในระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ และความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ   

 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 สถาบนับณัฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์  ควร ให้ความส าคญัในเร่ืองของของการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  ของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน โดยมีแนวทางดงัน้ี  
   5.3.1.1 ดา้นปริมาณ  อยูใ่นระดบัปานกลาง ควรใหแ้ต่ละหน่วยงานทบทวนแผน
โครงสร้างอตัราก าลงัคนใหมี้ความเหมาะสม โดยอาจด าเนินการดงัน้ี  
    1) ควรจดัใหมี้การประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ภายในกลุ่มงานก่อนท่ี
จะเรียกผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้/หวัหนา้กลุ่มงานไปประชุมร่วมกบั กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจะ
ไดเ้ขา้ใจสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการอตัราก าลงัคนอยา่งแทจ้ริง   
    2) ควรเปิดโอกาสใหห้วัหน้ างานไดแ้ลกเปล่ียน ความคิดเห็ น เร่ือง
อตัราก าลงัคนกบัภาระงานวา่สอดคลอ้ง เหมาะสมหรือไม่   
    3) ควรมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมืออาชีพในการด าเนินการในกระบวนการ
วางแผน โดยวเิคราะห์องคก์ารใหเ้หมาะสม   
    4) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนทรัพยากรบุคคล การ
แสดงออกทางความคิดเห็น  
   5.3.1.2 ดา้นคุณภาพ  บุคลากรส่งมอบผลงานท่ี มีคุณภาพ เป็นปัจจยัดา้นคุณภาพ
วางแผน ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ พบวา่ บุคลากรสามารถส่งมอบผลงานใหก้บั
ผูบ้งัคบับญัชา ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด ตามสมรรถนะต าแหน่งแต่ละบุคคล โดยสถาบนั ฯมีการจดั
อบรมเชิงป ฏิบติัการเพื่อใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะของตน อยูใ่นระดบัมาก   และเพื่อให้ เกิดการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองมากท่ีสุด  อาจด าเนินการดงัน้ี  
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    1) ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์กรอบภาระงานใหช้ดัเจนและมาก
ข้ึนกวา่น้ี เพื่อใหบุ้คลากรรับทราบและปฏิบติัตามไดอ้ยา่งครบถว้น และควรลดความซบัซอ้นของ
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานลงบา้ง เน่ืองจากมีเกณฑก์ารประเมินบางตวัท่ีดูซบัซอ้นเกินไป 

    2) ควรส่งเสริมใหค้วามรู้เร่ืองตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน การประเมินผลการ
ทดลองงาน ใหก้บับุคลากรสถาบนัฯ สายสนบัสนุน    
    3) ควรจดัใหบุ้คลากรท่ีมีความช าน าญงานเขา้มามีบทบาทในการสอนงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในงานของตนเองและเพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาได ้  
  5.3.1.3 ดา้นการกระจาย  บุคลากรไดรั้บการอุดช่องวา่งสมรรถนะของตนเอง เป็น
ปัจจยัดา้น การกระจาย  วางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ   พบว่า การอุดช่องวา่ง
สมรรถนะความสามารถของบุคลากร    สถาบนัฯได้มีการก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานตรง
กบัหนา้ท่ีและสถาบนั ฯ ไดมี้กิจกรรมในการพฒั นาสมรรถนะความสามารถอยูเ่สมอ ในระดบัมาก 
และเพื่อเป็นการอุดช่องวา่งความสามารถใหไ้ดม้ากท่ีสุด อาจด าเนินการดงัน้ี 
    1) สถาบนัฯ ควรมีการจดัอบรม พนกังานตามต าแหน่งต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถึง
หนา้ท่ี ขอบเขตความรับผดิชอบ ใหต้รงกนัชดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกหน่วยงาน  
    2) สถาบนัฯ  ควรส่งเสริมใหมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บังานของสถาบนัฯไดโ้ดยตรงโดยมีการทดสอบหลงัจากการอบรมเพื่ อวดัผลสัมฤทธ์ิท่ี
ไดจ้ากการอบรมอยา่งแทจ้ริง 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
   1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิการ วางแผนทรัพยากรบุคคลใน
ระดบัปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนัฯ ทั้งในสายวชิาการและสายสนบัสนุน     
   2) ควรศึกษาองคป์ระกอบเชิงยนื ยนัท่ีมีปัจจยั ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิ ต่อการ วางแผน
ทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนัฯ 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง : การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากรบุคคล:  กรณีศึกษา บุคลากรสถาบนัสาย 
             สนบัสนุนในระดบัปฏิบติัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 
ค าช้ีแจง: เฉพาะพนกังานหน่วยงานภายใน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
1. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบในการศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
2. ขอความอนุเคราะห์ ท่านกรุณาใส่เคร่ืองหมาย     ลงในช่องวา่ง  หรือกรอกขอ้ความตอบ   
    ค าถามตามความเป็นจริงและตรงกบัความคิดเห็นของท่านในทุกขอ้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา 
    อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  
3. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยจะถูกใชเ้พื่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เท่านั้น 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ                    1  ชาย                  2   หญิง 
2. อาย ุ              1   20 – 30  ปี      2    31 – 40  ปี       
                            3   41 – 50  ปี      4    51 – 60  ปี       
                            5   มากกวา่ 60  ปี  
3. ระดบัการศึกษา   1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2   ปริญญาตรี 3   ปริญญาโท 4  ปริญญาเอก  
4. ต าแหน่งงานในปัจจุบนัของท่าน   1   ต าแหน่งประเภทบริหาร 2  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
                                                           3  ต าแหน่งประเภทวชิาการ 4  ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
                                                           5   ต าแหน่งลูกจา้งประจ า/โครงการ 6   อ่ืนๆ_____________ 
5. หน่วยงานท่ีท่านสังกดัในปัจจุบนั______________________________  
6. ประสบการณ์ในการท างาน 1    นอ้ยกวา่  6 เดือน          2    6 เดือน – 1 ปี    
                                         3    1 – 5 ปี                               4    6 - 10   ปี  
                                         5    มากกวา่ 10 ปี  
7.ช่วงเงินเดือนของท่าน   1    ต ่ากวา่ 15,000      บาท      2    15,000 - 25,000 บาท  
                                         3    25,001 - 35,000   บาท      4    35,001 - 45,000 บาท 
                                        5    มากกวา่ 45,000    บาท  
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1.ความคดิเห็นต่อผลสัมฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดับปฏิบัตกิาร ของบุคลากรสายสนับสนุน  

1.1 วางอัตราก าลังคนเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ท่านคิดว่าสถาบนัฯไดว้างอตัราก าลงัคนเหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงาน 
     

2. หน่วยงานของท่านไดมี้การวางแผนอตัราก าลงัคน สามารถคาดการณ์ก าลงัคนท่ีตอ้งการในอนาคตเพ่ือให้สามารถรองรับ
ภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

     

3. ท่านคิดว่าอตัราก าลงัคนในหน่วยงานมีปัญหาเร่ือง  Work load  ของบุคลากร  
     

1.2 จดัสรรปริมาณงานเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร 

4. หน่วยงานของท่านไดมี้การก าหนดกรอบภาระงานแต่ละบุคคลชดัเจน      

5. หน่วยงานของท่านก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
     

6. ท่านคิดว่าบุคลากรในหน่วยงานมีปริมาณงานท่ีไดรั้บไม่เหมาะสม 
     

1.3 พนักงานปฏิบัตงิานมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน      

7. ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายภาระงานให้กบัท่านท่านอยา่งเหมาะสม 
     

8. ท่านสามารถส่งมอบผลงานให้กบัผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 
     

9. ท่านคิดว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของท่านเสมอ 
     

1.4 การพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัตงิานและสถาบันมีการก าหนดสมรรถนะของต าแหน่งงานที่เหมาะสม 

10. ท่านทราบกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานของตนเองเป็นอยา่งดีในการปฏิบติังาน 
     

11. สถาบนัฯไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากร 
     

12. ความรู้ท่ีท่านไดจ้ากการฝึกอบรมสามารถน ามาพฒันาสมรรถนะการท างานใหเ้พ่ิมสูงข้ึน 
     

1.5 สถาบันก าหนดบุคลากรตรงตามกรอบภาระงานที่รับผดิชอบต่อหน้าที่  

13. สถาบนัก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบัหนา้ท่ี 
     

14. ท่านคิดว่าการก าหนดกรอบสมรรถนะต าแหน่งงานตรงกบัหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
     

15. ท่านคิดว่ากรอบสมรรถนะต าแหน่งงานของตนเองไม่มีความเหมาะสม   
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1.6 สถาบันอุดช่องว่างสมรรถนะความของบุคลากร 

16. ผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบถามท่านถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยในการปฏิบติังาน 
     

17. สถาบนัฯไดมี้กิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรอยูเ่สมอ 
     

18. สถาบนัฯขาดการอุดช่องว่างสมรรถนะความสามารถของบุคลากรในปัจจุบนั   
     

1.7 อัตราก าลังคนเหมาะสมกับงานที่ได้รับ (output)   

19. หน่วยงานของท่านมีอตัราก าลงัเหมาะสม  
     

20. ท่านคิดว่าอตัราก าลงัท่ีเหมาะสมช่วยให้หน่วยงานปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  
     

21. ท่านคิดว่าก าลงัคนในหน่วยงานยงัมีนอ้ยท าให้เกิดปัญหา Workload  อยูใ่นปัจจุบนั      
1.8 ผลงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัและภารกิจเสร็จส้ินตรงตามเป้าหมาย   

22. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบติังานบรรลุตวัช้ีวดัเสมอ 
     

23. บุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
     

24. บุคลากรประสบปัญหาในการสร้างผลงานตามตวัช้ีวดั 
     

1.9 หน่วยงานมีผลงานที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

25. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านส่งมอบผลงานในภาพรวมไดบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิของสถาบนั 
     

26. ท่านคิดว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีไดส้ าเร็จ 
     

27. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านส่งมอบผลงานโดยไม่บรรลุตวัช้ีวดั 
     

1.10 คุณภาพของงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

28. ท่านคิดว่าบุคลากรสร้างผลงานของตนเองในระดบัพึงพอใจและอยูใ่นเกณฑดี์ 
     

29. ท่านคิดบุคลากรในหน่วยงานผา่นการประเมินอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  
     

30. ท่านคิดว่าคุณภาพงานของบุคลากรในหน่วยงานไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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1.11 บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนมสีมรรถนะในการปฏิบัตงิาน  

31. บุคลากรในหน่วยงานมีตวัช้ีวดัสมรรถนะท่ีสะทอ้นถึงการปฏิบติังานท่ีมีศกัยภาพ 
     

32. บุคลากรในหน่วยงานของท่านไดแ้สดงสมรรถนะของการท างานออกมาอยา่งเตม็ท่ีและอยูใ่นเกณฑดี์      

33. บุคลากรในหน่วยงานของท่านขาดสมรรถนะการปฏิบติังานอยา่งมากโดยมีค่าประเมินผลงานต ่า 
     

1.12 ความสามารถในการท างานปัจจุบัน มากกว่าความสามารถที่คาดหวงั  

34. ท่านปฏิบติังานโดยมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆท่ีท าให้ผูบ้งัคบับญัชาพึงพอใจ 
     

35. ท่านคิดว่าสามารถส่งมอบผลงานไดก่้อนก าหนดการส่งผลงาน  
     

36. ท่านมีทกัษะ ความสามารถ มากกว่าเพ่ือนร่วมงาน  
     

1.13 ความสามารถในการท างานปัจจุบัน ตรงตามความสามารถที่คาดหวงั  

37. ท่านปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเสมอ 
     

38. ท่านปฏิบติังานไดส้ าเร็จโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้อนงาน 
     

39. ท่านคิดว่าภาระงานท่ีไดรั้บนั้นขาดความเหมาะสม  
     

1.14 ความสามารถในการท างานปัจจุบัน น้อยกว่าความสามารถที่คาดหวงั 

40. ท่านปฏิบติังานตามกรอบภาระงานแต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคอยูเ่สมอ      

41. ท่านไม่สามารถส่งมอบผลงานให้กบัผูบ้งัคบับญัชา 
     

42. ท่านปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถบรรลุเป้าหมาย  
     

1.15 อัตราก าลังคนเหมาะสมส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายก าลังคนมีคุณภาพ มีความรับผดิชอบในตนเอง(out come)  

43. บุคลากรในหน่วยงานมีอตัราก าลงัคนพอเพียงท าให้เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพและทุกคนมีความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีของตนเอง 

     

44. บุคลากรจะมีแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานเม่ือทราบว่าผลงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 
     

45. บุคลากรปฏิบติังานเตม็ก าลงัสมรรถนะเพ่ือขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงาน  
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1.16 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

46. ท่านไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองต่างๆ ของสถาบนัฯอยูเ่สมอ 
     

47. ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาพฒันาตนเอง       

48. ท่านคิดว่าการอบรมเชิงปฏิบติัการ ไม่สามารถพฒันา ทกัษะ ความสามารถได ้ 
     

1.17 บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท างานของตนเอง  

49. ท่านมีความเขา้ใจกระบวนการท างานส่งผลให้เกิดทกัษะ ความสามารถ  
     

50. ท่านสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีมีมาประยกุตใ์นกระบวนการท างานได้  
     

51. ท่านไม่สามารถปฏิบติังานตามภาระงานของตนเองได ้ 
     

1.18 มีผลงานที่เกิดขึน้เป็นจุดแข็งต่อหน่วยงาน  

52. ท่านคิดว่าหน่วยงานสามารถปฏิบติังานบรรลุภารกิจของสถาบนัฯ 
     

53. ท่านคิดว่าหน่วยงานใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     

54. ท่านคิดว่าหน่วยงานสามารถส่งมอบผลงานให้ผูบ้ริหารพึงพอใจ 
     

1.19 ผลงานที่เกิดขึน้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงาน 

55. ท่านคิดว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีผลงานบรรลุเป้าหมาย      

56. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานไดรั้บผลการประเมินการปฏิบติังานเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา 
     

57. ท่านคิดว่าการปฏิบติังานมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ   
     

1.20 มีผลงานที่เกิดขึน้เป็นจุดอ่อนต่อหน่วยงาน  

58. ท่านคิดว่าบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ  
     

59. สถาบนัฯไดส้ ารวจความตอ้งการของบุคลากรในการพฒันาสมรรถนะของตนเองอยูเ่สมอ 
     

60. สถาบนัฯยงัไม่ไดใ้ห้ความสนใจในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร  
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้เสนอแนะ /ความคาดหวงั หมายถึง ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม หรือความคาดหวงัต่อการ

ผลสมัฤทธ์ิของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ ของบุคลากรสถาบนัฯสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1. ดา้นกระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดบัปฏิบติัการ  
             1.1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
              1.2 การรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะของพนกังาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ดา้นการพฒันาเคร่ืองมือตวัช้ีวดัระดบัประเมินผลการปฏิบติังาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัฯท่ีท่านไดพ้บ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                                   ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ในความร่วมมือ 
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