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48252953 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  การพัฒนาทุนมนษุย 

  จรั สศรี   เพ็ ช รคง  :  การพัฒนาทุนมนุษย ของ วิทยาลั ยพยาบาล  สั งกั ด            
สถาบันพระบรมราชชนก. อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ :  ผศ. ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ และ  
ผศ. วาที่ พ.ต. ดร.นพดล  เจนอักษร.  375 หนา. 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2) รูปแบบความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 3) ไดแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กลุมตัวอยางประกอบดวยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
จํานวน 28 แหง ผูใหขอมูล 308 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง      
และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย       
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอนนิคัล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ใชการประชุมผูเชี่ยวชาญและการสัมภาษณเชิงลึก
เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  

 ผลการวิจยัพบวา   
 1. ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ประกอบดวย 9 ปจจัย คือ 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) คานิยมในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและ
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 3) ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  4) การบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) การสงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการแบงปนความรู 7) วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน 8) การใช
เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนา 9) ความเหนียวแนนของทีมงาน  
            2. ชุดของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย  มีคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล เทากับ 0.92 
การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญพบวา มีความเหมาะสมกับบริบท  มีความถูกตองเชิงทฤษฎี และสามารถ
นําไปใชเพ่ือการพัฒนาได 
             3. แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ควรมี
ดําเนินการดังนี้  1) มีการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  2) สงเสริมการสรางคานิยมในการ
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ  3) จัดทําแผนพัฒนาทุนมนุษยขององคการ
ใหเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร เปาหมาย และคานิยมรวมขององคการ 4) ใชการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง 5) การสรางความสมดุลของชีวิตและงาน              
6) สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู  7) การสงเสริมวัฒนธรรมองคการที่มุงสราง
คุณภาพและการแขงขัน 8) การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย  และ      
9) การสนับสนุนและพัฒนาทีมงาน 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา     บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร   ปการศึกษา 2552 
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................................ 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ   1. .....................................  2. …............................. 
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                  The purposes of this research were to determine 1) the factors of human 
capital development of nursing college under Praboromarajanok Institute 2) to examine 
relationship model among those factors. and 3) to set the guideline for human capital 
development of nursing college under Praboromarajanok Institute. The sample consisted 
of 28 colleges from 29 colleges, 308 respondents. The research instruments were          
1) unstructured interview 2) opinionnaire. The statistics for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, factor analysis, canonical correlation analysis by 
using the computer programs, connoisseurship were used for confirming the factors and 
the model of relationship among the factors and in-depth interview  for setting the 
guideline of human capital development of nursing college under Praboromarajanok  
Institute 
 The research findings revealed that:  
    1. The factors of human capital development of nursing college under 
Praboromajanok Institute consisted of 9 factors: 1) leadership of administrator 2) learning 
value for self development and commitment 3) strategic alignment 4) performance 
management and talent management 5) work- life balance 6) the promotion of innovation 
and knowledge sharing 7) organizational culture to improve quality and competition        
8) using technology supported to teacher’s performance and development and 9) team 
adhesion 
                 2. The factors of human capital development of nursing college under 
Praboromajanok Institute were significantly related at .01. The canonical correlation was 
at 0.92 The results were confirmed by connoisseurship revealed that suitable for 
organizational context, accuracy of conceptual frameworks and utilized for human capital 
development of nursing college.  
                 3. The guidelines for human capital development of nursing college under 
Praboromarajanok Institute were 1) Leadership development training for each level of 
administrator 2) promoting the learning value for self development and commitment         
3) setting the human capital planning align with organizational strategies, goal and share 
value. 4) using performance management and talent management. 5)  promoting work 
life balance 6) promoting innovation and knowledge sharing 7) promoting organizational 
culture to improve quality and competition 8) using technology supported to teacher’s 
performance and development and 9)  supporting and developing teamwork. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
                  จากกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมากมายหลายดาน  องคการตางๆไดมีความพยายาม
ในการสรางและพัฒนารูปแบบตางๆในการบริหารงานหรือการนําเอาเครื่องมือตางๆในการ
พัฒนาองคการมาใช เพ่ือสรางประโยชนใหกับองคการ ทั้งสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน สรางความเจริญเติบโตใหกับองคการ สรางความสามารถในการปรับตัวตอ
สภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา1  วิถีทางที่จะรับมือตอการเปลี่ยนแปลงนี้คือ
ทุกประเทศ ทุกองคการตองเรงสรางภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี โดยการเรงพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  (human  resource  development)  เพ่ือสรางศักยภาพดานทุนมนุษย  
(human  capital) ใหเกิดขึ้นในทุกๆระดับของสังคมแบบใหม2 คําวา”ทุนมนุษย” จึงเขามามี
บทบาทสําคัญ  และเปนที่ยอมรับกันวาเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของ
องคการ3  และเปนแหลงในการสรางความสามารถในการแขงขันที่สําคัญขององคการ4 ซึ่ง
ถากลาวถึงทุนมนุษยขององคการ อาจมองไดวาหมายถึงคนที่มีทักษะสูง  มีความคิด
สรางสรรค มีแรงจูงใจ มีความรวมมือกัน และเปนบุคคลที่รอบรูซึ่งเขาใจถึงกลไกของ
สภาวะแวดลอมในการดําเนินงานขององคการและนําองคการไปสูการแขงขันได  มีความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน การสรางคุณคาและการแขงขันของ
องคการ และเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว พวกเขาจะตองเรียนรู และพัฒนาอยาง

                                                 
            1 กฤติน  กุลเพ็ง, ไมอยากเสียคนเกงในองคกรตองทําอยางไร (กรุงเทพ : เอช 
อาร เซ็นเตอร, 2551) ,11. 
                    2 ปรัชญา   ชุมนาเสียว, “แนวทางการสรางกลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษย
เพ่ือสรางทุนมนุษยในองคการ”,  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  2, 2 (เมษายน –  
มิถุนายน  2549 ) : 121-146. 
            3 Kenneth J. Zula and Thomas J. Chermack, “Human capital Planning : A 
review of Literature and Implication for Human Resource Development,” Human 
Resource Development Review 6, 3 (September 2007 ) : 245. 
            4 Jay Barney, “Firm resources and sustained competitive advantage,” 
Journal of Management 17, 1 (1991) : 99-120. 
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ตอเน่ือง มีการแบงปน การบูรณาการ และการใชความรูทั้งในระดับของสวนบุคคลและใน
กลุมผูรวมงาน เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันขององคการ การสรางนวัตกรรมใหม และ
กระบวนการในการดําเนินกิจการที่รวดเร็วและเชิงรุกโดยมีเปาหมายอยูที่ความสําเร็จของ
องคการทั้งในปจจุบันและอนาคต5  ดังที่ ฮูสลิด (Huselid,) กลาววามีการศึกษาจํานวนมาก
ที่พบความสัมพันธเชิงบวกระหวางความสามารถในการปฏิบัติงานของคนในองคการกับผล
ปฏิบัติงานขององคการ6  องคการไหนมีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาขีด
ความสามารถในแตละคนใหเพ่ิมมากขึ้นอยางหลากหลาย รวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนองค
ความรูกันในองคการและระหวางบุคคลเพื่อตอยอดความรูและประสบการณใหมๆอยูเสมอ 
ก็จะทําใหองคการนั้นสามารถแขงขันได และเกิดความคุมคาในการลงทุน7  ในทามกลาง
ความทาทายของการบริหารในยุคของการแขงขันดวยทุนมนุษย “คน” จึงเปนตนทุนสําคัญ
ขององคการในการทําใหองคการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและตอบสนองตอสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา8 การสรางทุนมนุษยในองคการผูบริหารจึงตอง
พัฒนาความรูขั้นสูงอยางตอเน่ืองทั้งดานทักษะ และประสบการณในการทํางานโดยการ
จําแนก การสรรหา และการคัดเลือกคนที่มีความรูความสามารถสูงสําหรับการทํางาน  
ขณะเดียวกันผูบริหารตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจกระบวนการพัฒนาทุนมนุษยที่ดีพอ
เพ่ือใหการพัฒนาทุนมนุษยเปนไปไดโดยถูกทิศทางและสามารถดึงศักยภาพทุนมนุษยใน
องคการออกมาใชผลิตผลงานไดอยางเต็มที่  เพราะการพัฒนาทุนมนุษย คือการพัฒนา
ดานความรู ทักษะและความสามารถของแตละบุคคลที่นํามาสูการสรางคุณคาใหกับ
องคการ9 ถาหากวาปราศจากกําลังคนที่มีความสามารถ องคการจะประสบกับความยุงยาก
อันเปนอุปสรรคตอความสําเร็จขององคกรได  
 
                                                 
                    

5
 P.N. Rastogi,  “Sustaining enterprise competitiveness – is human capital 

the answer?,” Human Systems Management 19 (2000) : 193–203. 
               6 Mark A. Huselid, “The impact of human resource management practices 
on turnover, productivity, and corporate financial performance”, Academy of 
Management Journal 38 (1995)  : 635-672. 
            7 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ,์ ทุนมนุษย : การกําหนดตัวชีว้ัดเพือ่พัฒนา (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพ ส.ส.ท., 2550),12. 
            8 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, แบบอยางปฏิบัติการบริหารคน  
(กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2551), 5. 
             9 George W. Bohlander and Scott Snell,  Managing human resources, 14th 
edition. (Mason, Ohio: Thomson-Southwestern, 2007), 14. 
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              สําหรับการจัดการศึกษาทางดานการพยาบาลก็มีการปรับเปลี่ยนตนเองเชนกัน   
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรดานการพยาบาล เปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาลัยพยาบาล
ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปนสถาบันที่มุงผลิตบุคลากร
ทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในชุมชนและทองถิ่นเปนสําคัญ ปจจุบันมีวิทยาลัยพยาบาล
จํานวน 29 แหง กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆทําหนาที่หลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ดานการพยาบาลที่มีคุณภาพไปรับใชสังคม ซึ่งสภาพปจจุบันของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกนั้นอยูระหวางการปรับเปลี่ยนในหลายดานอันเปนผลสืบเน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและจากการปฏิรูปการศึกษาสงผลใหวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จําเปนตองมีการปรับ
โครงสรางและภารกิจของสถาบันพระบรมราชชนกโดยมีภารกิจตามนโยบายการผลิตและ
การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพที่สอดคลองกับนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพ ตาม
แนวการปฏิรูประบบสุขภาพ 3 ประการ คือ การผลิตบุคลากร เปนการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนอยูตามปกติ    การพัฒนาบุคลากรเปน
การ ศึกษาในงานการศึกษาตลอดชีวิตและการวิจัยและการสรางองคความรูใหม10  อาจารย
พยาบาลจึงตองปรับตัวเขากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งดานปริมาณงาน คุณภาพงาน 
วิธีการทํางานและคานิยมในการทํางาน อาจารยจําเปนตองพัฒนาทักษะความสามารถ
หลายดานเพื่อใหสามารถรองรับกับผลกระทบเหลานี้ไดมากที่สุด วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก จึงจําเปนตองพัฒนาอาจารยผูสอนในฐานะที่เปนทุนมนุษยของ
วิทยาลัยใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีความรู ทักษะ และความสามารถในการสรางผลการ
ปฏิบัติงานขององคการเพื่อกาวสูความเปนเลิศทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ เปนกุญแจ
สําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสถาบันพระบรมราชชนกใหบรรลุ
เปาหมาย และสามารถยืนอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางม่ันคงตอไป  
 
 
 
 
 
 
                                                 
             10 สถาบันพระบรมราชชนก,  “คูมือการจัดทําแผนกําลังคนดานสุขภาพ ระดับ
เขตและจังหวดั ประจําป 2546-2549,” เอกสารประกอบการจัดทําแผนกําลังคนดานสุขภาพ
, 2545. (อัดสําเนา)  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
            สถาบันพระบรมราชชนก เปนสถาบันที่มีหนาที่หลักในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานสาธารณสุข ขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มี
สถาบันการ ศึกษาในสังกัด จํานวน 36 แหง โดยจําแนกเปนวิทยาลัยพยาบาล จํานวน 29 
แหง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จํานวน 7 แหง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ
สาธารณสุขจํานวน 1 แหง  สําหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุขนั้น มีบทบาทในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพที่ได
ดําเนินการมานานกวา 55 ปโดยจําแนกเปนวิทยาลัยพยาบาลในภาคเหนือ 7 แหง ภาค
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แหง  ภาคกลาง 9  แหง ภาคใต 6  แหง  มี
หนาที่หลักในการผลิตบุคลากรพยาบาลซึ่งเปนกําลังสําคัญของทีมสุขภาพในการบริการ
ดานสุขภาพอนามัยตามความตองการของประชาชนและสังคมและตอบสนองตอนโยบาย
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและนโยบายการปฏิรูประบบราชการ11   ดวยเหตุนี้วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจึงตองติดตามสถานการณตางๆอยางตอเนื่องเพ่ือ
จะไดจัดการศึกษาใหทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                 
             ในป พ.ศ. 2549  องคการอนามัยโลก ไดกําหนดใหปญหากําลังคนดาน
สาธารณสุขเปนปญหาของโลกและอยูในขั้นวิกฤติใน 57 ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะแพทย
พยาบาลและผดุงครรภ  โดยสัดสวนบุคลากรทางการแพทยของไทยตอประชากรอยูใน
ระดับต่ําประมาณ 30 คน ตอแสนประชากร ขณะที่พยาบาลยังขาดแคลนอีก 23,586 คน12  
ดังน้ันแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่มุงเนนใหคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนาและสุขภาพดีเปนผลจากสังคมดี เพ่ือมุงสรางระบบสุขภาพพอเพียงที่เชื่อมโยง
กับการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตแนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบสุขภาพไวในยุทธศาสตรที่ 3 คือการสรางระบบบริการสุขภาพและการแพทยที่
ผูรับบริการอุนใจ ผูใหบริการมีความสุข โดยในเปาหมายขอที่ 3 คือการเรงผลิตและพัฒนา

                                                 
             11  นิศา  ชูโต, อาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา และนฤมล  ชัยภักดี,  ประเมินศักยภาพ
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. พศ. 2544 (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 61. 
             12 กระทรวงสาธารณสุข, แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 : ยุทธศาสตรสุขภาพพอเพียง 
(นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2550), 39.  
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กําลังคนดานสุขภาพใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและ
เนนใหมีการกระจายกําลังคนใหเกิดความเปนธรรมและทั่วถึง13 ดวยเหตุนี้จึงมีการวาง
แผนการผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น แม วากระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถาบันการศึกษาเอกชน จะไดรวมกันผลิตบุคลากรพยาบาลไดปละ 6,910 คน14 แต
จํานวนบุคลากรดังกลาวยังไมเพียงพอตอความตองการ  สําหรับการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
ของกระทรวงสาธารณสุขนั้นไดมีแผนการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมตั้งแตป 2547 โดยการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 ใหกระทรวงสาธารณสุขผลิต
พยาบาลเพิ่ม ปละ1,000 คน  ซึ่งเดิมวางแผนไวปละ 1,500 คน รวมการผลิตเพิ่มเทากับ 
2,500 คน ตอป  โดยไดรับงบประมาณสําหรับเพ่ิมการผลิตใหเปนงบดําเนินการเหมาจาย
รายหัว จํานวน 28,800 บาท ตอคนตอป ตั้งแตป 2547 เปนตนไป เปนระยะเวลา 10 ป 
(พ.ศ. 2547-2556) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการผลิตพยาบาล 1 ทุน 1 ตําบล 
โดยจัดสรรโควตาใหนักเรียนระดับตําบลเขาเรียนปละ 2,500 คน มุงหวังใหผูเรียนจบไป
แลวกลับไปทํางานในสถานบริการสุขภาพระดับชุมชน15 ยิ่งไปกวานั้นในปการศึกษา 2550 
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายแกไขปญหาชายแดนภาคใตโดยจัดทําโครงการผลิตพยาบาล
วิชาชีพเพ่ิมเฉพาะสําหรับกลับไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด เขตชายแดนภาคใต 
ไดแก สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปตตานี อีก 3000 คน16 โดยจํานวนที่เพ่ิมทั้งหมด
นี้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ดังนั้น
จํานวนพยาบาลที่ผลิตในป 2550 จากเดิม 2500 คน เพ่ิมขึ้นทันที เปน 5500 คน ขณะที่
อัตรากําลังของอาจารยพยาบาลยังเทาเดิม ทําใหประสบกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่
เปนอาจารยพยาบาลอยางตอเน่ือง และสงผลกระทบถึงคุณภาพการจัดการศึกษาดวย
เชนกัน 

                                                 
             13 นิศา  ชูโต, อาภา ศิริวงศ ณ อยุธยา และนฤมล  ชัยภักดี,  ประเมินศักยภาพ
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. พศ. 2544 (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 61. 
             14 สภาการพยาบาล, [Online], Accessed 3 October 2009. Available  from 
http://www.bcn.ac.th 
             15 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี, [Online], Accessed 3 October 2009. 
Available from http://www.moe.go.th. 
              16  สถาบันพระบรมราชชนก, “โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแกปญหา
ชายแดนภาคใต” เอกสารโครงการ  (นนทบุรี : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ, 
2550), (อัดสําเนา) 
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             เปนที่ยอมรับกันวาคุณภาพของอาจารยและคุณภาพของการสอนเปนปจจัย
สําคัญตอผลลัพธในการเรียนของผูเรียน    ดังนั้นปจจัยที่สําคัญที่สุดในกระบวนการผลิต
และพัฒนาบุคลากรพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลคือ อาจารยจะตองมีคุณสมบัติของการ
เปนผูสอนที่ดี มีอุดมการณ มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
การพยาบาลใน 4 มิติ คือ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟนฟูสภาพ อาจารยจะตองรูจริงรูทันกับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่อาจารยจะตองจัดสรรเวลาในการพัฒนาตนเอง การสรางเสริม
องคความรูใหมเพ่ือใหมีความรูทางดานวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย อาจารยตองศึกษา
และทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาการใหถองแทกอนลงมือสอนหรือปฏิบัติ อาจารยตอง
พัฒนาความรูความสามารถเจตคติตอการพัฒนาสุขภาพ เทคนิควิธีการสอนที่พัฒนาผูเรียน
ใหมีศักยภาพสูงสุด อาจารยตองเปนแบบอยางที่ดี เปนนักปฏิบัติ มีความรวมมือที่ดีกับ
แหลงฝกปฏิบัติเพ่ือจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับหลักสูตร มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
จัดการเรียนการสอน17 การพัฒนาอาจารยพยาบาลจึงเปนสิ่งสําคัญที่สถาบันพระบรมราช
ชนกใหความสําคัญอยางตอเน่ืองและหา แนวทางในการบริหารจัดการทุนมนุษยใน
วิทยาลัยเพื่อใหประโยชนสูงสุด เพ่ือใหคุมกับการลงทุนที่ไดดําเนินการในการพัฒนาบุคคล
ในดานตางๆ ดังน้ันในชวงระยะเวลาที่ผานมา  สถาบันพระบรมราชชนกไดจัดโครงการ
อบรมพัฒนาอาจารย ทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 
และการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ดังที่ โศภิต มิตรานันท  ได
ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาอาจารย ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคกลาง พบวามีการดําเนินงานพัฒนาอาจารยของ
วิทยาลัยอยูในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนา
อาจารยและดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาอาจารยอยูในระดับมาก18  แตอยางไรก็ตาม
การอบรมหรือสรางการเรียนรูอันเปนการเพิ่มคุณคาในทุนมนุษยนั้น การที่จะไดผลลัพธที่
คุมกับการลงทุน ขึ้นอยูกับการที่บุคคลสามารถนําความรูหรือการพัฒนาที่ไดรับนําออกมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ และการที่บุคคลจะนําศักยภาพของตนเองมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคการก็ขึ้นกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชนความตั้งใจจริงของ
                                                 
             17 จินตนา ยูนิพันธุ และศิริพร ขัมภลิขติ, การจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล  (กรงุเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544) ,140. 
             18 โศภิต มิตรานันท, “การดําเนินการพัฒนาอาจารยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคกลาง” (ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 
บทคัดยอ. 
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คณาจารยและบุคลากร ซึ่งตองมีองคประกอบของการจัดระบบงาน การเรียนรูของ
คณาจารยและบุคลากรและการสรางแรงจูงใจเพื่อใหไดความรูและทักษะที่จะทํางาน ใหมี
ประสิทธิภาพและความสุขสบายใจและความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรดวย19  
สอดคลองกับความเห็นของกาญจนา สันติพัฒนาชัยและคณะ ที่วาปจจัยที่เอ้ือตอการ
พัฒนาอาจารยของสถาบันพระบรมราชชนกไดแก โครงการบริหารองคการที่จัดใหมีหนวย 
งานที่รับผิดชอบการพัฒนาอาจารย ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องคุณลักษณะดานประชากร  
องคประกอบดานสังคมและเศรษฐกิจ และองคประกอบดานอารมณและจิตใจของบุคคล  
สิ่งแวดลอมภายในองคการหรือสถาบันที่อาจารยปฏิบัติงานอยูและสิ่งแวดลอมภายนอก
องคการ  สิ่งจูงใจทั้งที่เปนวัตถุหรือเงินและสิ่งจูงใจที่ไมใชวัตถุหรือเงิน20 
         การพัฒนาทุนมนุษยนั้นไมไดหมายความถึงการเพิ่มระดับการศึกษา หรือการจัด
อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะแตเพียงอยางเดียว แตการพัฒนาทุนมนุษยเปนการพัฒนาในภาพรวม 
กระบวนการของการพัฒนาทุนมนุษยไมเพียงแตดูจากการขับเคลื่อนผลลัพธขององคการ
เทานั้น แตมันจะเกี่ยวของกับความผูกพันของคนตอองคการ  ภาวะผูนํา และการปรับตัว
กับการทํางาน   องคการที่ตองการความสําเร็จในการปรับปรุงความสามารถของทุนมนุษย
ดานใดดานหนึ่งหรือมากกวาควรตองมีเปาหมายที่กระบวนการที่เจาะจงที่มีความสัมพันธ
สูงกับความสามารถของทุนมนุษยที่เราตองการ21    ดังน้ันการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จึงจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ
ที่เกี่ยวของหรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของอาจารย เพ่ือประโยชนสําหรับ
ผูบริหารในการหาแนวทางสรางเสริม สนับสนุนและกําหนดแนวทาง ที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติและลักษณะขององคการและบุคลากรในองคการ จึงจะนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จได 
 

                                                 
             19 บวรศลิป เชาวนชื่น,“การประยุกตใชเกณฑดานการศึกษาของมัลคัม           
บัลดริจ (Malcolm Baldrige Educational Criteria) เพ่ือบูรณาการการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา,” วารสารประกันคุณภาพ 5 ,1  (มกราคม – มิถุนายน  2547) : 1-12.  
                    

20
 กาญจนา สันติพัฒนาชัยและคณะ,  รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินความ

ตองการพัฒนาอาจารยในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (นนทบุรี : สถาบันพระ
บรมราชชนก สํานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข, 2541), บทคัดยอ.  

             21 Robert J. Thomas, Peter Cheese and James M. Benton,“Human 
Capital  Development”, Research Note November 1, 2003 [Online], Accessed  17 
January 2008. Available from  www.accenture.com.   
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ปญหาของการวิจัย 
 
               วิ ท ย า ลั ย พ ย าบ า ล สั ง กั ด ส ถ าบั นพ ร ะ บ ร ม ร า ช ชนก  มี ฐ า น ะ เ ป น
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักในการผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข  โดย
มุงผลิตนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมนักศึกษาพยาบาลใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล สนับสนุนผูเรียนเกิดความคิดอยางอิสระ มีทักษะ
ในการแกปญหาและการตัดสินใจทางคลินิก มีความเจริญทางสติปญญาตลอดจนสรางเสริม
ประสบการณและทักษะทางวิชาชีพและเตรียมใหผูเรียนเปนผูที่สามารถปฏิบัติการพยาบาล
ไดอยางมีคุณภาพ22  ในการผลิตนักศึกษาพยาบาลใหมีคุณภาพ มาตรฐานดังที่กลาวมา
สวนหนึ่งตองอาศัยความสามารถและศักยภาพของอาจารยในการสรางสรรคกระบวนการ
หลอหลอมใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค สถาบันพระบรมราชชนกจึงเนนการพัฒนาอาจารยที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ใหเปนผูมีฐานความรูทางวิชาการ
และมีมุมมองที่เขาใจมนุษยและสังคมตามความเปนจริง สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการที่สรางความใฝรูใฝเรียน เนนชุมชนและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ23    รวมถึงการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบัน ไดแกการวิจัย การบริการ
วิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   แตอยางไรก็ตามถึงแมวาวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจะเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารยใหมี
คุณภาพและมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการตามพันธกิจและบทบทหนาที่ แต การ
พัฒนาตนเองนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมุมมองที่ถูกตองดวย เพราะวาถาเรามองตนเอง
วาเราไมมีความสามารถ ไมมีคุณคาภายใน การที่จะมาสรางการพัฒนาการในตัวเองก็ไมมี 
ในขณะเดียวกันกับผูที่มีกรอบความคิดวาตัวเองมีพ้ืนฐานของความสามารถอยูในตัวเอง 
แตตองการพัฒนาใหดีขึ้นก็จะเกิดความขวนขวายที่จะสรางใหเกิดการพัฒนาการขึ้นมา และ
สามารถที่จะเนนการพัฒนาการที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรารูจักจุดเดนและจุดดอย
ของตัวเอง เราก็สามารถวางกลยุทธในการพัฒนาไดอยางมีจุดมุงหมาย24  อาจารยของ

                                                 
             22  โสภิต สุวรรณเวลา สรอยสวุรรณ  พลสังข และกาญจนา ผานเผือก, รายงาน
วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการสอนของอาจารย วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข , 2545),บทคดัยอ. 
             23 งานพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,   
[Online], Accessed  10 December 2009. Available retrieve from http://www.pi.ac.th. 
             24 กฤษณ รุยาพร, พลังแหงอัจฉริยภาพของผูนําในยุคโลกาภิวัตนที่พลิกผัน
วิกฤติสูโอกาส  (กรุงเทพฯ: บริษทั อินฟนิตี้เพรส จํากัด, 2541),10. 
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วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
ความสําเร็จและความมีประสิทธิภาพขององคการในยุคปจจุบัน  สงผลใหอาจารยตองมี
ศักยภาพและสมรรถนะในการทํางานสูงและมีความตื่นตัวตอการปรับสภาพการทํางานให
กาวหนาตามเทคนิคและการบริหารสมัยใหม ซึ่งองคการสมัยใหมในสังคมเศรษฐกิจที่เนน
องคความรู (knowledge economy) ถือวาทรัพยากรบุคคลอันเปนทรัพยสิน (asset) ของ
องคการนั้น มีความเปน “ทุน” (human capital) ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารและการ
สรางคุณคา (value creation) ใหกับองคการซึ่งมีผลการศึกษาในตางประเทศระบุวา รอยละ 
85 ของผลประกอบการขององคการนั้นเกิดจาก “ทุนมนุษย”25  ดังที่กลาวมาจะเห็นไดวา
ผลสัมฤทธิ์ขององคการขึ้นอยูกับศักยภาพทุนมนุษยที่มีอยูซึ่งไดแก จํานวนบุคลากรที่
เหมาะสม  ความรู ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณการทํางาน แตจากสภาพทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกนั้นพบวามีปญหาที่สําคัญยิ่งคือ
สภาวะการขาดแคลนอาจารยทั้งในดานปริมาณและดานคุณวุฒิยังไมเพียงพอและ
เหมาะสม26 ซึ่งตามมาตรฐานการจัดการศึกษาสภาการพยาบาลไดกําหนดสัดสวน อาจารย
ตอนักศึกษา คือ 1: 8 27  แตสภาพปจจุบัน ในป พ.ศ. 2551 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก มีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา อยูระหวาง 1:8.3 ถึง 1:13.228 ซึ่งแสดงใหเห็น
วาอัตราสวนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาที่กําหนด 
              ในเรื่องคุณวุฒิอาจารย พบวา อัตราสวน ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญา
ตรี ในภาพรวมทั้งหมด เทากับ 0.7 : 7.70 : 1.60 ซึ่งยังต่ํากวาเกณฑอุดมศึกษาของ

                                                 
             25 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, HR Scorecard  การประเมิน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักบริหารกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน, 2547) ,1. 
               26 สถาบันพระบรมราชชนก,  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพระบรมราช
ชนก 2549-2553 (นนทบุร ี: สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข,2547),6. 
             27 สภาการพยาบาล, พระราชบญัญัติวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 
2528 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2540  (กรุงเทพฯ : เดอะเบสทกราฟฟค แอนปริ๊นท, 2540), 6. 
             28  กลุมยุทธศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก, รายงานขอมูลจํานวนอาจารยและ
นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจาํปการศึกษา 2551 
(ขอมูล ณ มีนาคม 2552) [Online], Accessed  10 August 2009. Available from http: // 
www. pi.ac.th. 
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กระทรวงศึกษาธิการที่เปน 4.0 : 6.0 สําหรับปริญญาเอก : ปริญญาโท29 ซึ่งปญหาดังกลาว
สถาบันพระบรมราชชนกก็ไมไดนิ่งเฉย ไดมีการวางแผนในการพัฒนาคุณวุฒิอาจารยอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถระดับสากล โดยในป พ.ศ.2535 – 
2556 คณะรัฐมนตรีไดสนับสนุนใหสถาบันพระบรมราชชนก ดําเนินการพัฒนาอาจารยตาม
มติคณะรัฐมนตรี (มติวันที่ 1 กันยายน 2535) โดยสนับสนุนทุนใหอาจารยไปศึกษาตอ
ตางประเทศ ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก การศึกษาหลังปริญญา รวมทั้งการศึกษา ดู
งาน และฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในตางประเทศ30   ซึ่งเปนโครงการที่กระทรวง
สาธารณสุขนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารยพยาบาลทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ31 ซึ่งในปการศึกษา 2549 – 2553 คาดวาจะมีอาจารยสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 229 คน ระดับปริญญาโท 951 คน ซึ่งคาดวาอัตราสวนวุฒิ 
ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรีของอาจารยพยาบาลเมื่อผูลาศึกษาตอทั้งหมด
สําเร็จการศึกษาโดยรวม เทากับ 1.81 : 7.51 : 1.6832 
              แตอยางไรก็ตามจากผลการวิจัยและติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารยของ
กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือประเมินการพัฒนาอาจารย ตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2535-2549  ผลการศึกษาพบวา   
             1. จํานวนผูที่ไปรับทุนไปศึกษาตางประเทศจริง ตามแผนปรับปรุงคุณภาพ
อาจารย พ.ศ. 2535-2544 จํานวน 52  คน  คิดเปนรอยละ 65 ของแผน 
             2. จํานวนผูที่ไปรับทุนไปศึกษาตางประเทศจริง ตามแผนปรับปรุงคุณภาพ
อาจารย พ.ศ. 2542-2549จํานวน 51  คน  คิดเปนรอยละ 13.3 ของแผน 
             3. จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอปริญญาเอกในประเทศ  จํานวน 35 ทุน คิดเปน
รอยละ 42.2  ของโครงการ 

                                                 
             29 เรมวล นันทศุภวัฒน และคณะ, “การผลิตกาํลังคนสาขาพยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภของสถาบันการศกึษาพยาบาลในประเทศไทย,” วารสารสภาการพยาบาล  23 , 
4  (ตุลาคม – ธันวาคม 2551) : 41 – 55. 
             30 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,  รายงานประจําป 2550 
(นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, 2550) , 29-30 
                     

31
 เรือ่งเดียวกัน  , 29-30 

             32 เรมวล นันทศุภวัฒน และคณะ, “การผลิตกาํลังคนสาขาพยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภของสถาบันการศกึษาพยาบาลในประเทศไทย,” วารสารสภาการพยาบาล  23 , 
4  (ตุลาคม – ธันวาคม  2551) : 41 – 55. 
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             4. จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอปริญญาโทในประเทศ  จํานวน 215 ทุน คิดเปน
รอยละ 24.3  ของโครงการ 
             5. จํานวนอาจารยที่อบรมระยะสั้นตางประเทศ  จํานวน 356 ทุน คิดเปนรอยละ 
56.4  ของโครงการ 
             6. อัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลเทากับ 1: 9.4 และ
อัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและการสาธารณสุข เทากับ 1 : 11.5 ซึ่งต่ํากวาที่โครงการกําหนดคือ 1: 6 และ 
1: 8  ตามลําดับ 
              7. สัดสวนคุณวุฒิอาจารย ปริญญาเอก : ปริญญาโท:  ปริญญาตรี ของวิทยาลัย
พยาบาลเทากับ 0.3: 7.2: 2.5 และอัตราสวนของวิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทยและการสาธารณสุข เทากับ 0.2: 4.7: 5.1 ซึ่งต่ํากวาเกณฑของ
ทบวงมหาวิทยาลัย 
               ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา  
              1. ศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นจากการศึกษาอบรมทั้งในและตางประเทศไดแก ความรู 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การทําวิจัย การคิดตัดสินใจและแกปญหา การสืบคนขอมูล 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร การบริหารจัดการและการใชภาษาอังกฤษ  
การนิเทศ การใชสื่อการสอน การประสานงาน   สวนการใชศักยภาพในการพัฒนา
หนวยงาน พบวามีทั้งผูที่ไดใชศักยภาพเต็มที่และมีโอกาสนอยในการใชศักยภาพ  ซึ่ง
ปญหาสวนใหญในการใชศักยภาพคือ เรื่องภาระงานที่มากเกินไป การไดรับมอบหมายงาน
ที่ไมตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของสําเร็จการศึกษา 
              2.  ในเรื่องของบริบทและปจจัยนําเขาที่เกี่ยวของกับการไดมาของผลผลิตของ
โครงการไดแก งบประมาณสนับสนุน   บริบทของวิทยาลัย ความพรอมของอาจารย  สวน
บริบทที่มีอิทธิพลตอการใชผลผลิต  พบวามีทั้งปจจัยที่เอ้ือตอการใชศักยภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาและปจจัยที่เปนอุปสรรค ปจจัยเอ้ือไดแก ความรวมมือรวมในกันทํางานเพื่อ
องคการ  สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคไดแกภาระงานที่มาก 
              3. ในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการแผนและโครงการในสวนของการศึกษา
อบรมตางประเทศมีผูรับผิดชอบเปนระบบและเปนขึ้นตอน  แตยังขาดในเรื่องของการ
ติดตามความกาวหนาของผูที่กําลังศึกษาและการวางแผนในการใชการผลิตเม่ือจบกลับมา 
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ในดานของการศึกษาภายในประเทศนั้น พบวาขาดการเชื่อมโยงของแผนวิทยาลัยและ
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี และขาดระบบการสนับสนุนที่ชัดเจน33 
             จะเห็นไดวาสภาพการพัฒนาทุนมนุษย ของสถาบันพระบรมราชชนกดังที่กลาว
มา สวนมากจะเปนการมุงใหความรู การฝกอบรมในลักษณะการให แตไมไดมองถึงวาเม่ือ
ใหไปแลวทําอยางไรจึงจะเกิดผลงานออกมา  เพราะการพัฒนาทุนมนุษยไมใชเพียงใหคนมี
ความรูและทักษะเทานั้น  เพราะคนที่มีความรูหรือทักษะอาจจะไมไดทํางานใหกับองคการ
อยางเต็มที่ ดังน้ันในการพัฒนาทุนมนุษยตองมีวิธีการที่ทําใหบุคคลนําความรูและทักษะ
แปลงเปนผลงานที่สอดคลองกับองคกรซึ่งถือเปนเปาหมายสุดทายของการพัฒนา รวมถึง
การรักษาคนไวใหไดดวย   
             การพัฒนาอาจารยดังที่กลาวมาขางตน ถือเปนการลงทุนดานทุนมนุษยที่สําคัญ
ประการหนึ่ง โดยที่ลงทุนทั้งดานเงินและเวลาที่ใชไปในการศึกษาอบรม  แตปญหาที่พบคือ 
การที่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไมสามารถรักษาผูที่ไดรับการพัฒนา
แลวใหคงอยูในองคการได   จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรของสถาบันพระ
บรมราชชนกนั้น สําหรับขอมูลกําลังคน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 นั้น พบวามีจํานวน
ขาราชการทั้งสิ้น 2099 คน  จําแนกเปนขาราชการในสถาบันพระบรมราชชนก(สวนกลาง) 
จํานวน 69 คน จากวิทยาลัยในสังกัด จํานวน 2030 คน  มีขาราชการที่ปฏิบัติงานจริงใน
สถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 1881 คน ไปชวยราชการที่อ่ืนจํานวน 12 คน และชวย
ราชการระหวางวิทยาลัย จํานวน 37 คน  สภาพปญหาที่เกิดขึ้นคือ การขอคนกลับมา
ทํางานที่สังกัดเดิมซ่ึงทําไดยาก ปญหาอีกประการหนึ่งคือ ปญหาที่สืบเน่ืองมาจากนโยบาย
การพัฒนาอาจารยใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตางประเทศ สาเหตุเนื่องมาจาก
นักเรียนทุนปริญญาเอกปฏิบัติงานจริงไมตรงตามตําแหนง โดยที่ผานมาอาจารยพยาบาล
สามารถไปขอรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกตางประเทศของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
ไดโดยไมจํากัด  แตเม่ือเรียนจบมาแลวตองไปปฏิบัติงานในวิทยาลัยที่เปนเจาของทุน ผลที่
ตามมาคือบุคคลกลุมนี้ตองยายถิ่น ยายที่ทํางาน ในที่สุดปญหาที่ตามมาคือการขอยายไป
ชวยราชการที่เดิม นอกจากนั้น นักเรียนทุนปริญญาเอกที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัย
เดิมเม่ือทํางานได 1-2 ป ก็ขอลาออกไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และขอชดใชทุนตอใน
มหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมิไดเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีพระราชบัญญัติรองรับ จึงมีขอจํากัดดานตําแหนงทางราชการ 
คาตอบแทนและอื่นๆ ทําใหอาจารยลาออกไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   สําหรับอาจารย
                                                 
             33 ไพลิน นุกูกิจ กมลรัตน เทอรเนอร และวารีวรรณ ศิริวาณิชย, รายงานการ
วิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารยของวิทยาลยัพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก  (กรุงเทพฯ : วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2547),บทคัดยอ. 
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ที่เปนอัตราจางก็มีขอจํากัดดานความกาวหนาในการศึกษาตอ คาตอบแทน และสวัสดิการ
ที่ไดรับไมเทาเทียมกับขาราชการ และคานิยมยังมีความหวังที่จะไดรับการบรรจุเปน
ขาราชการ และในวิทยาลัยไมสามารถใหคาจางคาตอบแทนในอัตราที่สูงได เน่ืองจากยังติด
กับกฎ ระเบียบของทางราชการ34   
              จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมี
ปญหาทั้งในดานของอัตรากําลัง อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา สัดสวนคุณวุฒิอาจารย 
การใชประโยชนสูงสุดจากสิ่งที่ไดลงทุนไปในการพัฒนาอาจารย รวมถึงการธํารงรักษา
อาจารยที่ไดรับการพัฒนาแลวใหคงอยูในองคการ  สิ่งเหลานี้กระทบถึงผลลัพธในการ
ดําเนินการขององคการ ดังเชนในรอบการประเมินผลงานที่ผานมาพบวาผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกในรอบปการศึกษา 2548 – 2549 
นั้น ผลิตภาพโดยรวมของวิทยาลัยยังตองพัฒนา ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา และการผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ35 ซึ่งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบวาจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่
สามารถสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาลในรอบแรก ตั้งแตป พ.ศ. 
2548 - 2550  ต่ํากวารอยละ 70  ซึ่งไมไดตามเกณฑที่กําหนด36  และจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ในการประเมินแผน ประจําปงบประมาณ 2550 พบวามีหลายตัวชี้วัด
ที่ไมสามารถทําไดตามเกณฑที่กําหนด เชนการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย  งานดาน
บริการวิชาการแกสังคม37   ซึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจเหลานี้ในสภาพที่มีทรัพยากรที่
จํากัดเปนปญหาสําคัญของวิทยาลัย สาเหตุหน่ึงอาจเปนเพราะอาจารยมีภาระงานมากจึง

                                                 
              34 สวนบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ สถาบันพระบรมราชชนก, 
“บริหารงานบคุคลของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก,” เอกสารประกอบการ
ประชุม วันที่ 22 ธันวาคม 2551, กระทรวงสาธารณสขุ (อัดสําเนา) 
             35 สถาบันพระบรมราชชนก, รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2550),15. 
             36 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา สวนพัฒนาการศึกษา, “สรุปผลการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพชั้น 1 ครั้งที ่ 1/ 2550 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ป 
และตอเน่ือง 2 ป) และหลกัสูตรตางๆ. 2550”  (อัดสําเนา) 
             37 สถาบันพระบรมราชชนก, รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธของสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปงบประมาณ 2550 (นนทบุร:ี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2550) , 3-4. 
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ใหความสําคัญกับพันธกิจดานอ่ืนๆลดลง38  และสมรรถนะดานการวิจัยของอาจารย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเม่ือเทียบกับสมรรถนะดานอ่ืนๆ39  
นี่อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลงานดานการวิจัยไมผานเกณฑ 
             นอกจากนั้นจากการประเมินผลการดําเนินงานดานพัฒนาองคกร  ในดานการ
พัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร การสรางกําลังใจใหบุคลากรมีความสุข และการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอ มีหลายตัวชี้วัดที่ยังไมผานเกณฑ
การประเมิน ทั้งในเรื่องของรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเปาหมายของการ
พัฒนาตามระบบสมรรถนะ (competency)     จํานวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและ
คุณวุฒิ มีเพียงรอยละ 29.20 ซึ่งนอยมาก  นอกจากนั้นจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนก็ไมมี
เพ่ิมขึ้นเลย สวนในเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพในรอบการประเมินที่ผานมา อาจารยมี
การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นรอยละ 56.80 สวนผูบริหารไมมีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น และเมื่อ
พิจารณาในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก มีเพียงรอยละ 48.60 ซึ่งไม
ผานเกณฑเชนกัน40 
             จากสภาพปญหาที่กลาวมา จะเห็นไดวาในทามกลางการมีทรัพยากรที่จํากัดการ
ที่องคการจะสามารถขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
แกปญหาที่การใชประโยชนจากทุนมนุษยขององคการ หากผูบริหารกําหนดแนวทางการ
บริหารทุนมนุษยที่สามารถพัฒนาคน พัฒนางานไปพรอมกัน อีกทั้งสรางขวัญและกําลังใจ
ใหบุคลากรทุกระดับ จะชวยดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชอยางเต็มที่41  นั่นคือการ
พยายามหาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยใหครอบคลุมในทุกดานเพื่อนํามาเปน

                                                 
             38 นันทา  คูณรัตนศิริ  รัตติกาล  เกิดชื่น และ ปทมาภรณ คงขุนทด, “รูปแบบ
อาจารยที่พึงประสงคของวทิยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข,” วารสารการศึกษาพยาบาล 17,2  (พฤษภาคม – 
สิงหาคม, 2549) : 51. 
              39 ไพลิน นุกูลกิจ ชุติมา ปญญาพินิจกุล และวรรณี  ตปนียากร, รายงานการ
วิจัยเรื่องความพรอมของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขตอการ
ปรับเปนองคกรเปนสถาบนัการศึกษาในกํากับของรัฐ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ, 2547), บทคัดยอ. 
              40 สถาบันพระบรมราชชนก, รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธของสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปงบประมาณ 2550 (นนทบุร:ี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2550) , 3-4.  
                       

41
 เรื่องเดียวกัน , 11. 
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แนวทางในการสรางและสงเสริมใหทุนมนุษยขององคการใชศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยาง
คุมคา 
                สภาพปญหาดานคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผลการปฏิบัติงานของ
สถาบันพระบรมราชชนก หากไมรับการแกไข จะสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา
โดยรวม ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการพัฒนาทุนมนุษยของสถาบันเปนสวนหนึ่งที่จะชวยลด
ปญหาดังกลาวลงได ดังน้ันผูวิจัยจึงสนในที่จะศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการในบริบทปจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ประเทศตอไป 
         
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความสําคัญของการวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงได
กําหนดวัตถุประสงคสําหรับการวิจัยไวดังนี้ 
              1. เพ่ือทราบปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
              2. เพ่ือทราบรูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

      3. เพ่ือไดแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
          เพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถาม
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
           1.  การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ประกอบดวยปจจัยใดบาง 
            2.  รูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนอยางไร 
            3. การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมี 
แนวทางอยางไร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
              การพัฒนาทุนมนุษยขององคการตองใชการจัดการเชิงบูรณาการจึงจะนําไปสู
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององคการเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดที่วางไว  ในการศึกษา
วิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากแนวคิดของนักวิชาการตางๆเพื่อนํามากําหนดเปน
กรอบแนวคิดเบื้องตนในการทําวิจัย ดังนี้    
              แนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษยของ สกาบอรจ และอีเลียต (Scarbrough and 
Elias) กลาววาการพัฒนาทุนมนุษยจะเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลทั่วไปของทุนมนุษย การ
จัดทํารายงานเกี่ยวกับทุนมนุษย การสรางความเชื่อม่ันในการพัฒนา การจัดการทุนมนุษย 
และการสรางความรู42 ราสโตกิ (Rastogi) สรุปไววาการพัฒนาทุนมนุษยนั้นจําเปนตองมี
การสงเสริมอยางตอเน่ืองในรูปแบบของการเรียนรูและความรู ทักษะ และความสามารถ 
เพ่ือใหเปนทรัพยากรที่ยั่งยืนเหนือกาลเวลา และจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และ
เนนตรงไปที่ความสามารถขององคการในการเผชิญหนากับสภาพการแขงขันที่ทาทาย
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอน43 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษยของ
สถาบันอเซ็นเจอร (accenture human capital development framework)  ที่พัฒนาขึ้น
โดย  ชีส และเบนตัน  (Cheese and Benton)    ไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาทุนมนุษย โดยเชื่อวากระบวนการของทุนมนุษยจะเขามาเกี่ยวของกับความผูกพัน
ของพนักงาน  ภาวะผูนํา และการปรับตัวกับการทํางาน   ดังนั้นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ทุนมนุษยจึงแบงเปน 4 ระดับ ประกอบดวย ผลลัพธของการดําเนินงาน กุญแจขับเคลื่อน
ผลการปฏิบัติงาน (key performance drivers) ความสามารถของทุนมนุษย (human 
capital capability) และกระบวนการดานทุนมนุษย (human capital process) สําหรับดาน
ความสามารถของทุนมนุษยนั้น จําแนกเปน 7 ดานไดแก การปรับตัวเขากับการทํางาน 
ภาวะผูนํา การปฏิบัติงาน ความผูกพันของพนักงาน  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการคนที่มีความรูความสามารถสูง และประสิทธิภาพของทุนมนุษย44 เวย และแคน
เทรล (Vey and Cantrell)  สรุปไววาการพัฒนาทุนมนุษยมี 5  องคประกอบไดแก 1) ภาวะ
                                                 
                  

42
 Harry Scarbrough and Juanita Elias, “Evaluating Human Capital” CIPD 

Study 2006 [Online], Accessed 17 August 2009. Available from 
http://www.cipd.co.uk. 

            43 P.N. Rastogi,  “Sustaining enterprise competitiveness – is human capital 
the answer?,” Human Systems Management 19 (2000) : 193–203. 
            44 Robert J. Thomas, Peter Cheese  and James M. Benton.  “Human 
Capital Development”  Research Note November 1, 2003 [Online],  Accessed 15 
March 2008. Available from http://www.accenture.com. 
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ผูนําและการสั่งการ 2) วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในการทํางาน 3) ความสมดุลของชีวิต
และงาน  4) ความรูเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเพ่ือน45   เล็กการทและ 
ดไวเออร (Leggatt and Dwyer)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่จะชวยพัฒนาบุคลากร
ดานสุขภาพ ใหมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงในองคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ พบวาปจจัย
ที่สงเสริมผลการปฏิบัติงานดานตางๆที่กลาวมานั้นประกอบดวยปจจัย 8  ประการไดแก 
การกําหนดเปาหมายและการใหขอมูลยอนกลับ  ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย 
บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการ  การเปนองคกรแหงการเรียนรูและ
การสงผานความรู  การจัดการคุณภาพ การอบรมและพัฒนาบุคลากร46 จากการศึกษา
เกี่ยวกับทุนมนุษยของ ไอ บี เอ็ม (IBM) พบวามีเร่ืองสําคัญจํานวน 4 เรื่องที่ผูบริหารตอง
ใหความสําคัญโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการไดแก ไดแก 1) การพัฒนา
กําลังคนที่มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  2) การขับเคลื่อนสูความ
เติบโตขององคการโดยการวิเคราะหกําลังคน  3) การพัฒนาและรักษาคนเกงใหอยูกับ
องคการ และ 4) การวางแผนการพัฒนาภาวะผูนํา47  วีทเธอรรี่ (Weatherly) กลาววาทุน
มนุษยเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและบมเพาะไดขณะเดียวกันก็สามารถที่จะออกไปจาก
องคการไดเชนกัน การจัดการดานทุนมนุษยจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป ผูบริหารจําเปนตอง
ดําเนินการโดยมีการบริหารจัดการที่เนนในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอเน่ือง การ
ฝกอบรมใหกับพนักงาน การวัดผลสําเร็จของการบริหารจัดการคน การสรางกลยุทธในการ
พัฒนาคนที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ การมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่
บอกถึงความสําเร็จหรือความลมเหลว การพัฒนาปรับปรุง  การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

                                                 
            45 Meredith A. Vey and Susan Cantrell, “Achieving High Performance 
Through Human Capital Development : A Look at the Pharmaceutical Industry,” 
Acenture High Performance Workforce Study 2002-2003  [Online], Accessed 15 
march 2008. Available from http://www.accenture.com. 
                

46 Sandra Leggatt  and Judith Dwyer, “Factors supporting High 
Performance in Health Care Organization,” National Institute of Clinical Studies 
2003 (Melbourne : Health Management  Group at La Trobe University Febuary 
2003) , 9-21.  
           47 IBM, “Creating an adaptable workforce : important implications for CIOs” 
the Global Human Capital Study 2  (March 2003)  [Online], Accessed  16 August 
2009. Available from http://www.ibm.com/services.  
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ในการเรียนรู มีการสรางเครือขาย มีการเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานในอนาคต 
สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมตอการพัฒนา  การที่มีการวางแผนความกาวหนาในอาชีพ 48  
             จะเห็นไดวา การพัฒนาทุนมนุษยนั้นจะเกี่ยวของกับการจัดการในหลายระดับ 
รวมถึงการวัดทุนมนุษย ดังเชนแนวคิดของ บาสสิ และแม็คมูเรอร (Bassi and McMurrer)  
ที่ไดสรางกรอบความคิดในการวัดจุดเดนและจุดดอยขององคการในการบริหารตนทุน
มนุษย (management for human capital ROI)  ที่แสดงใหเห็นวาองคกรที่มีความสามารถ
ในการบริหารพนักงานใหสรางผลงานที่คุมคาของพวกเขานั้นจะตองมีความสามารถใน
ปจจัย 5 หมวด คือ 1) การปฏิบัติภาวะผูนํา 2) การผูกใจพนักงาน  3)  การเขาถึงความรู  
4)  การสรางประโยชนสูงสุดจากแรงงาน และ 5)  ความสามารถในการเรียนรู 49  ฮิกกินส 
และโคเฮน (Higgins and Cohen)   ไดกลาวถึงองคประกอบหลักในการจัดการทุนมนุษยที่
ประสบความสําเร็จวาประกอบดวย 1) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค  2)  
สภาพแวดลอมในการทํางาน  3)  รางวัล 4) การพัฒนา 5)  การออกแบบองคการ50      
นอรตัน (Norton) ไดกลาวถึงทุนมนุษยโดยการใชหลักมุมมองสมดุล (balance scorecard) 
ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับทุนมนุษย โดยเขากลาววาหากไมสามารถวัดมันได ก็ไม
สามารถจัดการไดเชนกัน และจากผลการศึกษาเขาพบวาในมุมมองดานการเรียนรูและการ
เจริญเติบโตน้ันสะทอนใหเห็นถึงวิธีการที่ผูบริหารใชขับเคลื่อนทุนมนุษย โดยสิ่งที่สําคัญที่
จัดอยูในอันดับตนๆ 5 เร่ือง ไดแก 1)ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในเชิงกลยุทธ 2) ภาวะ
ผูนํา 3) วัฒนธรรมองคการกับการตระหนักรูเชิงกลยุทธ 4) การปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลยุทธ 5) การบูรณาการกลยุทธและการเรียนรู  แดสเลอร และ ฮวด (Gary 
Dessler and Huat) ไดกลาวถึงการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยไววา มีประเด็นที่ทาทาย 
3 ประการ ไดแก     1) กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่ใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเน่ือง 2)   ระบบเพื่อการจัดการผลงานของพนักงาน  เพ่ือทําใหผลงานสูงขึ้นและตอง

                                                 
              

48
 Leslie A. Weatherly, “Human Capital – The Illusive Asset , Measuring and 

Managing Human Capital : A Strategic Imperative for HR,” SHRM Research 
Quarterly  (2003) : 1-7. 
           49 Laurie Bassi and Daniel McMurrer, “Maximizing Your Return on People,” 
Harvard Business Review  85,3  (March 2007) : 115-123. 
           50 Nicholas J. Higgins and Graeme Cohen, Employee Engagement A key 
human capital reporting measure  [Online], Accessed 22 October 2009. Available 
from http://www.valuentis.com. 
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วัดผลได   3) การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแผนกลยุทธขององคการ51 ฮอล (Hall) ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการอยางเปนระบบในการสรางทุนมนุษย เขาไดสรุปแนวทางในการจัดการ
ทุนมนุษยเชิงกลยุทธ วาองคประกอบของทุนมนุษยเชิงกลยุทธมี 4 ดานไดแก 1)   ทีม
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ 2)  ผูนําที่เปนผูขับเคลื่อนสูผลลัพธ 3) ตําแหนงขององคการที่อยู
ในลําดับที่นาเชื่อถือ 4)การสรางผลการปฏิบัติงาน52 ดนัย  เทียนพุฒ ไดกลาวถึงแนวคิด
เชิงกลยุทธในการพัฒนาคน ไววาการพัฒนาคนแบบบูรณาการจะเปนกาวสําคัญของธุรกิจสู
ศตวรรษที่ 21 นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตองผสมผสานทุกเรื่องของการพัฒนาคน  
โดยในระดับของการพัฒนาคนจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือระดับบุคคล ระดับทีม/กลุมงาน/
ฝายงาน   และระดับองคการ และมิติในการพัฒนาคนมี 3 มิติ ในเนื้อหาของการพัฒนาคน 
คือการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ/การวางแผนและพัฒนาอาชีพ และการพัฒนา
องคการ53  ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสด์ิ ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยในองคกร ไว 5 
ประการ ดังน้ี   1)  การพัฒนาทุนมนุษยในองคการควรจะตองมุงเนนไปที่เปาหมายเชิงกลยุทธ
ขององคการเปนหลัก  2) ตองมีการสะสมหรือเก็บรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ    3) สราง
คุณคาของทรัพยากรบุคคลใหเพ่ิมมากขึ้นและเติมเต็มในสวนที่ขาด    4) ธํารงรักษาทรัพยากร
บุคคลอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได  5) สรางผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรบุคคลใหเร็ว
ที่สุด54 นิสดารก  เวชยานนท  ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการบริหารทุนมนุษยเชิงกล
ยุทธไวดังน้ี  1) การมีกลยุทธ  2) การเชื่อมโยงกลยุทธ    3) การวางแผน  4) การแสวงหาผูที่มี
วุฒิสามารถ 5) การสรางความผูกพันกับพนักงานที่มีความสามารถ 6) การพัฒนาผูที่มีวุฒิ
สามารถ  7) การใชประโยชนจากผูที่มีวุฒิสามารถ  8) การสรางผูนํา   9) การรักษาผูที่มีวุฒิ
สามารถ55 เนลสัน (Nelson) ไดกลาวถึงกรอบแนวคิดดานทุนมนุษย ที่เปนเครื่องมือหน่ึงที่
รัฐบาลอเมริกาใชในการดําเนินงาน โดยกรอบแนวคิดดานทุนมนุษยดังกลาว จะครอบคลุม
                                                 
                 

51
 Gary Dessler and Tan Chwee Huat ,  แปลโดย จุฑามาศ  ทวีไพบลูยวงษ และ

สุวรรณา เทพจิต, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : บริษัทเพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อิน
โดไชนา, 2550), 27. 
           52 Bradley W. Hall, The new human capital strategy : Improving the value 
of your most investment-year after year (New York : amacom, 2008),51-55. 
            53 ดนัย  เทียนพุฒ,การบริหารทรพัยากรมนุษยในทศวรรษหนา (กรุงเทพ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2543),178-185. 
                    

54
 ธํารงศักดิ์  คงคาสวสัด์ิ, ทุนมนษุย : การกาํหนดตวัชีว้ัดเพื่อการพัฒนา (กรงุเทพฯ : 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุน, 2550), 38-42. 

             55 นิสดารก เวชยานนท, มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย (กรุงเทพฯ : บริษัท
กราฟกซิสเตม็สจํากัด , 2551), 29-31. 
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ใน 6 มิติ ไดแก  1) ความเชื่อมโยงระดับกลยุทธ 2) การวางแผนและการใชกําลังคน       
3) ภาวะผูนําและการบริหารองคความรู   4) วัฒนธรรมที่เนนผลงาน  5) กําลังคนคุณภาพ 
(talent) 6) การรับผิดชอบ   การตัดสินใจเกี่ยวกับทุนมนุษยตองตัดสินใจจากขอมูลและการ
รับผิดชอบอยางเปนระบบ56  การบริหารทรัพยากรมนุษยที่เปนขาราชการนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชกรพลเรือน กําหนดการดําเนินงานไว 5 มิติ ไดแก 1) ความสอดคลอง
เชิงยุทธศาสตร 2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   3) ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  4) ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  5) คุณภาพ
ชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน57  สุชาดา รังสินันท  ไดใหขอคิดเห็นในการ
พัฒนาประสิทธิภาพขาราชการเพื่ออนาคต ไววา จุดเนนสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพ
ขาราชการในอนาคต คือ  1) ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและองคการ 2) จัดการ
สรางผูนําในองคการเพื่อการเจริญเติบโตขององคการ 3)  สงเสริม สนับสนุนใหเกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 4)  ออกแบบกลไกและวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ    
5)  วางแผนการลงทุนที่เหมาะสมและติดตามผลความคุมคา 6)  สรางกระบวนการพัฒนา
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคการ 7)  วางระบบการพัฒนาบนหลักการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ58 นนทิกร กาญจนะจิตรา และอัจฉรา โกศลวัฒน ไดกลาวถึงแนวทางการบรหิารทนุมนษุย
ในระบบราชการไทยไววาควรมีการดําเนินการดังนี้คือ 1) ประเมินสมรรถนะบุบคล 2) การใชระบบ
การบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  3) พัฒนาภาวะผูนําทุกระดบั 4) พัฒนาผูใตบงัคบับญัชา 
ใหมีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ สอดคลองกับ
ทิศทางขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ   5. พัฒนากําลังคนใหมีความสามารถและทักษะใน
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย    6) ใหกําลังคนในสังกัดทุกคนไดรับการพัฒนาปละไมนอยกวา 10 
วัน 7) สรางระบบการบริหารจัดการความรู และสรางสภาพแวดลอมขององคการใหเอ้ือตอการ

                                                 
           56 Steve Nelson  อางถึงใน อลินี ธนะวัฒนสัจจะเสรี,  “นวัตกรรมการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลในรฐับาลอเมริกา” หลักแนวคิด นโยบาย และทศิทางการบริหารคน  
(กรุงเทพฯ : บริษัทแอรบอรน พร้ินต จํากัด, 2549),152-156. 
                 57 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, คูมือการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ     ลิฟวิ่ง 
จํากัด, 2549), 4-5. 
           58 สุชาดา รังสินันท,  “การบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐ”  เอกสารคําบรรยาย
วิชาการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ในการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
บริหารงานบุคคล  วิทยาลยัมหาดไทย วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ และ 28 - 1 เมษายน 
2548, 27-36. 
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เรียนรู 8)  สรางเครือขายองคความรู รวมทั้งเปนกลไกในการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน59 
            การพัฒนาทุนมนุษยนั้น การที่จะไดผลลัพธที่คุมกับการลงทุน ขึ้นอยูกับการที่
บุคคลสามารถนําความรูหรือการพัฒนาที่ไดรับนําออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคการ และการที่บุคคลจะนําศักยภาพของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการก็
ขึ้นกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชน การอบรมและพัฒนาบุคลากร เซ็นโซ และ              
รอบบินส (Cenzo and Robbins) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาบุคคลวาปจจุบันเนนใน
เรื่องของการเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางานเปนทีม การสรางสัมพันธภาพ การสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน และความสําเร็จของทีม60 โนว (Noe)  เห็นวา การอบรมไดมีการกระดบั
ขึ้นสงเสริมใหมีความรูใหมและสามารถนํามาใชในการทํางานและมีการแบงปนความรูนั้นในกลุม
ผูรวมงาน  และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอันนําไปสูการปรับปรุงผลลัพธขององคการ61  สัมฤทธิ์ 
ยศสมศักด์ิ เห็นวา การฝกอบรมและพัฒนานับเปนสิ่งสําคัญหากองคการไมไดใหความสนใจ จะ
เกิดการบั่นทอนแรงจูงในในการทํางาน รวมทั้งพนักงานขาดความมุงม่ันในการทํางานใหบรรลุผล
สําเร็จอีกดวย62 สมใจ  ลักษณะ ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีขอควรพิจารณา
ดังนี้คือ   1) ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการ  2)  การ
สื่อสารใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในกลยุทธขององคการ   3) การไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูความสมารถเพียงพอสําหรับงานนั้น   4) ผูบังคับบัญชาควรเขาใจวัตถุประสงคกิจกรรม
การฝกอบรม  5) ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญถึงสิ่งที่บุคคลไดรับการอบรมมา 6)  มอบหมายให
ผูผานการฝกอบรมไดใชความรูและทักษะที่ไดเรียนรูมา 7) ใหการเสริมแรงและกําลังใจเมื่อมีการ
นําความรูและวิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน63 ปจจัยดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน 
อารมสตรอง (Armstrong) ไดใหความสําคัญการบริหารผลการปฏิบัติงานวาจะเกี่ยวของกับการ
                                                 
             59 นนทิกร  กาญจนะจิตรา และ อัจฉรา  โกศัลวัฒน, “แนวความคิดเรื่องการ
ขนาดกําลังคนภาครัฐ,” ในหลักแนวคิด นโยบายและทิศทางการบริหารคน (กรุงเทพฯ : 
บริษัทแอรบอรน พรินด จํากัด, 2549), 95-96. 
            60 David A. De. Cenzo and Stephen P. Robbins, Human Resource 
Management , 5th ed. (New York : John Wile & Sons, Inc.,1996), 245-247. 
            61 Raymond A. Noe, Employee training and Development, 3rd (New York : 
McGraw-Hill/Irwin,2005), 4. 
            62 สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, การบริหารทรัพยากรมนุษย : หลักการและแนวคิด. 
(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพรส, 2549), 234. 
                 

63
 สมใจ  ลักษณะ, การพัฒนาประสทิธิภาพในการทํางาน, พิมพครั้งที่ 5   (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพเพ่ิมทรัพย การพิมพ, 2549 ), 53 . 
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พัฒนาบุคลากร เม่ือการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและตอเนื่องก็จะสงผลไปสูการปรับปรุงผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งเปนประเด็นที่ตองอาศัยการเรียนรูและการพัฒนาตลอดเวลา64 กฤติน  กุลเพ็ง 
ใหความเห็นเกี่ยวกับการบริการจัดการคนเกง (talent management) วาเปรียบเสมือนทุน 
(human capital)ที่เปนหัวใจหลักในการดําเนินการขององคการ65  รูธเวลล (Rothwell) ได
กลาวถึงการบริหารคนเกงไววาประกอบดวยแนวทางในการดําเนินการดังน้ีคือ 1) การสราง
พันธสัญญา 2) วิเคราะหงานและวิเคราะหคน 3) การคนหาและการคัดเลือกคนเกง   4)  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5)  การวิเคราะหความตองการคนและงานในอนาคต 6) การ
ประเมินศักยภาพของบุคคล  7) พัฒนาบุคลากร  8)  การรักษาผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่
เปนเลิศไว 9) การประเมินผลโครงการการบริหารจัดการคนเกง66  รอบบินและเคาเตอร     
( Robbins and Coulter) กลาววาสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ มีอิทธิพลและสงผลกระทบ
ตอการดําเนินการขององคการ67  นอกจากนั้นสภาพแวดลอมภายในองคการก็มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาทุนมนุษยขององคการเชนกัน เชน แนวคิดของ เฮลท (Health)  ที่กลาวถึง
สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานวามีความสําคัญตอแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของ
คนในองคการ รวมถึงการมีผลตอการสรางนวัตกรรมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน68 แบส    
และคณะ (Bass et.al) ใหความสําคัญกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เปนผูนําที่ผูตามไวใจ 
จงรักภักดีและเกรงใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนผูตามได  ลุสเซียร 
(Lussier) ไดนําเสนอวิธีการที่ผูนําควรสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาบุคคลและองคการ69 คาเมรอน และ ควินน (Cameron and Quinn)  ไดเสนอ
                                                 
            64 Micheal Armstrong, Performance management : Key strategies and Practical 
Guidelines, 2nd ed. (The United State of America : Kogan Page, 2002 ), 7-13 . 
            65 กฤติน  กุลเพ็ง,  ไมอยากเสียคนเกงในองคกรตองทําอยางไร (กรุงเทพฯ : 
พิมพดีการพิมพ จํากัด, 2552),12-13. 
            66 William J. Rothwell,  Effective succession planning: Ensuring leadership 
continuity and building talent from within, 3rd ed. (New York: Amacom, 2005), 44. 
            67 Stephen P. Robbins and Mary Coulter, แปลโดย วิรัช สงวนวงศวาน, การ
จัดการและพฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ :  เอช. เอ็น. กรุป จํากัด, 2546), 23. 

  68 Vicki Heath, Workplace Environment and Its Impact on Employee 
Performance  [Online], Accessed  7 March 2009. Available from  
http://www.businessperform.com. 
                   

69
 Bernard Bass et.al.,  อางถึงใน  ราณี  อิสิชัยกุล, “ภาวะผูนําในองคการ”. 

หนวยที่ 6  การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย ประมวลสาระชุดวิชาฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1  (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 49 – 51. 
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แนวคิดเกี่ยวกับคานิยมในการแขงขัน (the competing values framework)70 และเชื่อวา
วัฒนธรรมองคการจะสงเสริมการปฏิบัติงานหรือการสงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย  
นอกจากนั้นยังพบวาเปาหมายในการพัฒนาทุนมนุษยนั้นสิ่งหน่ึงที่องคการตองการคือ
ความทุมเทที่บุคคลจะทําใหแกองคการซึ่งการที่จะเกิดความทุมเทใหนั้นตองมีพ้ืนฐานมา
จากความผูกพันตอองคการ  เชนแนวคิดของ สมิดท ( Schmidt)  เขามองวาความผูกพัน
ตอองคการมีพ้ืนฐานมาจากนโยบายในการสรรหาและรักษาคนใหเหมาะสมกับองคการ ทั้ง
ในดานความสามารถ ความรู และประสบการณ  รวมถึงการสงเสริมสุขภาพ ความ
ปลอดภัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีจะทําใหเกิดความผูกพันและการปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น71 เบนเนท และเบล (Bennett and Bell)  พบวาพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่มี
ความผูกพันตอองคการสูงจะมีลักษณะ 3 ประการ คือ ความตองการที่จะเปนหนึ่งใน
สมาชิกขององคการ  ความปรารถนาที่จะอุทิศตน  และความตองการที่จะเพิ่มผลผลิต/
บริการตอลูกคาและเพื่อนรวมงาน72 ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการทํางานของ
บุคคล คือแรงจูงใจ มิชเชล (Mitchell) ไดสังเคราะหนิยามของคําวา แรงจูงใจในการทํางาน 
วาเปนกระบวนการทางจิตใจที่เปนสาเหตุกระตุน กําหนดทิศทาง และมีพฤติกรรมไปตาม
เปาหมายที่ปรารถนา73 ลินเนอร (Lindner) พบวา เม่ือเรียงลําดับสิ่งจูงใจที่มีผลตอ
ผูปฏิบัติงานไดแก  ลักษณะงานที่นาสนใจ ผลตอบแทนที่ดี ความชื่นชมยินดีตอผลงาน 
ความมั่นคงในงาน สถานภาพการทํางานที่ดี การไดรับการสงเสริมและความกาวหนาใน
งาน  ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ความจงรักภักดี การมีระเบียบวินัย และการ
ชวยเหลือกันในการแกปญหา  ซึ่งสิ่งน้ีจะชวยสนับสนุนตั้งแตการสรรหา การจางงาน การ
                                                 

                        70 Kim S.Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing  
           Organization Culture: Base on  Compositing Value Framework (Michigan: Addison- 
           Wesley, 1999), 20-25. 

              71 Faye  Schmidt, “Workplace well-being in the public sector – a review of 
the literature and the road ahead for the Public” Service Human Resources 
Management Agency of Canada. Ottawa: PSHRMA [Online],  Accessed 6 March 
2007, Available from http://www.hrma-agrh.gc.ca/hr. 
           72 Mick Bennett, Tony Martin and Andrew Bell, Leadership and Talent in 
Asia : How the Best Employers Deliver Extraordinary Performance (Singapore 
:  John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.), 75.  
           73 Terry Mitchell, cited in Randy L Desimone, John M Werner and David M. 
Haris , Human resource Development,  3rd ed.  (Orlando: Harcourt College 
Publisher, 2002), 45. 
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ฝกอบรมและการรักษาไวซึ่งงานที่มีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานจะรูวาตนเองตองการอะไร
และผูบริหารก็จะตองรูวาจะจัดระบบการใหรางวัลอยางไรจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอ
ผูปฏิบัติงานและตอผลการปฏิบัติงานขององคการ74   และสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน เชนแนวคิดของ วอลตัน  ( Walton) 
ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแกการ
เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคการอยางสมดุล 
โดยจะสงผลตอการปฏิบัติงาน และยังเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความตองการทํางาน ซึ่งนําไปสู
ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองคการในที่สุด75 กรีนฮาวส และคณะ 
(Greenhaus, J, et.al) กลาวถึงสมดุลของชีวิตและงานวาหมายถึงความสมดุลใน 3 ดานคือ 
สมดุลดานเวลาที่ใหระหวางงานกับชีวิต สมดุลดานการมีสวนรวมในงานและชีวิต  และ
สมดุลดานระดับความพึงพอใจในงานและชีวิต76  คัมมิง (Cummings) เชื่อวาความสําเร็จ
ของการแบงปนความรูประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย และเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ความรูขึ้นภายในบุคคล เปนผลในการพัฒนาทุนมนุษยขององคการตอไป77  ฮิลเดรธ และ  
คิมเบิล (Hildreth and Kimble) เห็นวาหัวใจสําคัญของการแบงปนความรูจําแนกในระดับ
บุคคลเปน  2 ประเภท คือผูคนหาความรู ซึ่งหมายถึงผูที่แสวงหาความรู และแหลง
ความรู78  
            การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยในการศึกษาการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยแบงแนวคิดของ
                                                 
           74  James R. Lindner, “Understanding Employee Motivation” Journal of 
Extension  36,3  (June 1998) [Online], Accessed 6 January 2008.  Available from 
http://www.joe.org  
           75 Richard E. Walton, “Quality of working life: what is it?” Sloan 
Management Review  15, 1 (1997) : 11-21. 
            76 Jeffrey H. Greenhaus, Karen M. Collins and Jason D. Shaw “The 
relation between work-family balance and quality of life,” Journal of Vocational 
Behavior  63,3 (2003) : 510 – 531. 
            77 Jeffrey Cummings,” Knowledge Sharing:  A Review of the Literature”  
The World Bank  Washington, D.C. 2003 [Online], Accessed  7 January 2008. 
available from  http:/www.worldbank.org/oed.    
            78 Paul Hildreth and Chris Kimble, Knowledge Networks: Innovation 
through Communities of Practice. (Idea Group Publishing, Hershey, 2004), 125. 
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นักวิชาการตางๆออกเปน 3 กลุมคือแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย ไดแกแนวคิดของ  
สกาบอรจและอีเลียต (Scarbrough and Elias) ราสโตกิ (Rastogi)   ไอ บี เอ็ม (IBM)    
วีทเธอรรี่ (Weatherly)  ชีสและคณะ (Cheese et.al) เวยและแคนเทรล  (Vey and 
Cantrell) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย ไดแกแนวคิดของบาสสิและแม็คมู
เรอร (Bassi and Murrer) ฮิกกินสและโคเฮน (Higgins and Cohen), นอรตัน (Norton), 
เดสเลอร และ ฮวด, (Dessler and Huat)  ฮอล (Hall) ,ดนัย  เทียนพุฒ, นิสดารก เวชยานนท  
ธํารง คงคาสวัสดิ์  เนลสัน(Nelson) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สุชาดา 
รังสินันท  นนทิกร กาญจนะจิตรา และอัจฉรา โกศลวัฒน และแนวคิดปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทุนมนุษยไดแก เซ็นโซ และรอบบินส (Cenzo and Robbins) โนว (Noe) สัมฤทธิ์ 
ยศสมศักดิ์  สมใจ ลักษณะ อารมสตรอง  (Armstrong) กฤติน  กุลเพ็ง รูธเวลล (Rothwell)   
รอบบินส และ เคานเตอร (Robbins and Coulter) เฮลท (Health) แบส และคณะ (Bass 
et.al.) ลุสเซียร  (Lussier)  โฮเวลลและอโวลิโอ (Howell and Avolio)  คาเมรอนและควินน 
(Cameron and Quinn) สมิดท (Smidt)      เบนเน็ท  และเบล (Bennet and Bell) วอลตัน 
(Walton) กรีนฮาวส (Greenhaus)   มิชเชลล (Mitchell) ลินเนอร (Lindner) คัมม่ิง
(Cumming) ฮิวเดรธ และคิมเบิล (Hildreth and Kimble) ดังนั้นเพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้
ครอบคลุมการพัฒนาทุนมนุษยในทุกมุมมอง ผูวิจัยจึงไดบูรณาการแนวคิดการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 )  
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 

แนวคิดปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทุนมนุษย 
- เซ็นโซ และรอบบินส  
(Cenzo and Robbins,1996)  
- โนว (Noe,2005) 
- สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549) 
- สมใจ ลักษณะ (2549) 
- อารมสตรอง (Armstrong, 2002) 
- กฤติน  กุลเพ็ง (2552) 
- รูธเวลล (Rothwell,2005) 
- รอบบินส & เคานเตอร (Robbin 
and Counter,2003) 
- เฮลท (Health,2006) 
-แบส และคณะ(Bass et.al,1990 )  
- ลุสเซียร (Lussier) 
- โฮเวลล และอโวลิโอ (Hohwell 
and Avolio, 200) 
- คาเมรอน และ ควินน (Cameron 
and Quinn,1999) 
- สมิดซ (Schmidt,2007) 
- เบนเน็ท มารติน และเบล
(Bennet, Martin and Bell,2000) 
- วอลตัน (walton.1973) 
- กรีนฮาวส (Greenhaus,2003) 
- มิชเชลล (Mitchel,200) 
- ลินเนอร (Lindner,1998) 
- คัมมิ่ง (Cummings,2003) 
-ฮิวเดรธ และคิมเบิล (Hildreth 
and Kimble) 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 

การพัฒนา
ทุนมนุษย

ของวิทยาลัย
พยาบาล
สังกัด

สถาบันพระ
บรมราชชนก 

แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย  
สกาบอรจ และอีเลียต (Scarbrough and Elias) ราสโตกิ (Rastogi, 2000), ไอบีเอ็ม(IBM, 2003)วีทเธอรรี่ 
(Weatherly,2003), ชีสและคณะ(Cheese et.al.2003),เวยและแคนเทรล (Vey and Cantrell ,2004)  

แนวคิดการบริหารจัดการทุน
มนุษย   
- บาสสิและแม็คมูเรอร  
(Bassi and Murrer, 2007) 
- ฮิกกินสและโคเฮน  
(Higgins and Cohen,2006)  
- นอรตัน (Norton, 2006) 
- เดสเลอร และ ฮวด  
(Dessler and Huat, 2007) 
 - ฮอล (Hall, 2008) 
- ดนัย  เทียนพุฒ (2551) 
- นิสดารก เวชยานนท (2551) 
- ธํารง คงคาสวัสดิ์ (2550) 
- เนลสัน (Nelson, 2005) 
- สํานักงาน ก.พ. (2547) 
- สุชาดา รังสินันท  (2548) 
-นนทิกร กาญจนะจิตรา  
และอัจฉรา โกศลวัฒน (2548) 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทุนมนุษย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
           
                เพ่ือใหเขาใจในความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีตรงกัน ผูวิจัยจึงได
กําหนดนิยามของศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
                ทุนมนุษย หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการสรางผลิตภาพที่ตองใช
ความรูและทักษะที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน การฝกอบรม ประสบการณ ความเกง 
ทัศนคติและแรงจูงใจที่จะเปนสวนหน่ึงขององคการหรือสังคมและเขาไปมีสวนรวมในการ
พัฒนาองคการหรือสังคมนั้นใหบรรลุวัตถุประสงค และความกระตือรือรนอยางแรงกลาที่
บุคคลเลือกที่จะนําความรู ทักษะ ความสามารถ มาใชในการทํางาน รวมถึงความสามารถที่
จะเรียนรู  การสรางสรรคและนวัตกรรม โดยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย     สําหรับใน
การศึกษาครั้งน้ี ใหความหมายทุนมนุษย  ในฐานะที่เปนทุนมนุษยขององคการวาหมายถึง
ลักษณะเฉพาะที่ประกอบดวยสวนรวมของทุนมนุษยของสมาชิกในองคการ ซึ่งไดแก
อาจารยพยาบาลทุกคนขององคการ ที่มีความรู ทักษะ ความสามารถที่สอดคลองกับงานใน
ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ การเรียนรู การสรางสรรคและนวัตกรรม คานิยมที่คนในองคการ
มีและนํามาใชในการทํางานใหบรรลุผล โดยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย   
             การพัฒนาทุนมนุษย หมายถึง  การจัดการทุนมนุษยที่มีเปาหมายเพื่อสราง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนการพัฒนาและจูงใจใหบุคลากรแสดง
ศักยภาพสูงสุดของตนเอง  โดยการสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาทั้งดาน
องคความรู ทัศนคติ  วัฒนธรรมในการทํางาน แรงจูงใจ การเรียนรู การสรางสรรคและ
นวัตกรรม ที่สอดคลองกับงานในความรับผิดชอบ โดยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย  
รวมถึงการรักษาบุคลากร และการจัดการคนเกงขององคการ เพ่ือใหเปนผูปฏิบัติงานที่ทรง
ความรู มีคุณภาพ  คุณธรรม เหมาะสมสอดคลองกับทิศทางขององคการ  ซึ่งในการวิจัย
ครั้งน้ีใหความหมายของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก วาหมายถึงการดําเนินการดานตางๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกในการเสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถของอาจารย  และสงเสริมใหอาจารยได
นาํศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ   
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                วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หมายถึง  สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่ทําหนาที่ในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร และหลักสูตรดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ที่สังกัดอยูกับสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
             อาจารยพยาบาล  หมายถึง บุคคลที่ไดรับการบรรจุ แตงตั้งใหเปนอาจารยของ
วิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
               การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  เพ่ือใหการศึกษาคนควาดําเนินไปตามวัตถุประสงค 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด  ทฤษฏี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมนําเสนอ
ตามหัวขอสําคัญ คือ 1) แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย  2) แนวคิดทฤษฎีปจจัยที่สงผลตอ
การพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือการดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวบุคคลมาใชประโยชนใหมากที่สุด   
3) วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย (human capital development) 
            จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโลกที่เกิดขึ้นมีอิทธิพลสําคัญตอการ
บริหารจัดการในทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานราชการ
และสถาบันการศึกษา ทําใหตองปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของตนเองเพื่อใหสามารถ
แขงขันและสรางความเติบโตขององคการ  หลังจากปลายศตวรรษที่ 20 เปนตนมาแนวคดิ
เร่ืองทุนถูกตีความมากกวาความหมายเรื่องของการเงิน ทรัพยากร การบริหารจัดการ 
และเทคโนโลยี แตไดเร่ิมใหความสําคัญตอบุคลากรมากขึ้น1 ทุนมนุษย (human capital) 
จึงเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่จะนําพาองคกรไปสูเปาหมายความสําเร็จ  และเปนตัวชี้วัด
ขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร2 ดังน้ันน้ันกอนที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาทุนมนุษย จึงขอเสนอความหมายเกี่ยวกับทุนมนุษยกอนดังนี้ 
 
1.1 ความหมายของทุนมนุษย    
             คําวาทุนมนุษย (human capital) เร่ิมตนมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 โดยนัก
เศรษฐศาสตรชื่อ คือ อดัม  สมิท (Adam Smith) แตแนวคิดนี้เร่ิมเขามามีบทบาทที่ชัดเจน
ขึ้นในชวงป 1950 ถึง 1960  โดยนักเศรษฐศาสตรชื่อ ธีโอดอร ดับเบิลยู ชุนท (Theodore 
                                                 
          1 รัชฎา อสิสนธิสกุล,“การบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม,” ประชาชาตธิุรกิจ  
31,3954 (3 ธนัวาคม 2550) : 39. 

           2  สรุพงษ มาลี, “สองกระจกชะโงกดูเงา: การเทียบเคยีงมาตรฐานการบรหิาร
ทรัพยยากรบคุคล,” วารสารขาราชการ 51,1  (มกราคม – กุมภาพันธ 2549) :11-17. 
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W. Schultz) และ แกรี เอส เบกเกอร (Gary S. Becker) ซึ่งไดพัฒนาแนวคิดของอดัม 
สมิท เขียนในหัวขอความมั่งคั่งของชาติ ( the wealth of nation) วาการลงทุนทาง
การศึกษาและการพัฒนาทักษะเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เชนเดียวกับการลงทุนทางดานสินทรัพยอ่ืนๆหรือเครื่องมือเครื่องจักร คําวาทุนมนุษยจึง
เร่ิมเกิดขึ้น3  ในป 1960 ชุนท ไดเปนประธานของสมาคมเศรษฐกิจของอเมริกา ในชวงน้ี
เองที่เขาไดนําเสนอแนวคิดของเขาเกี่ยวกับผลกระทบในการลงทุนดานการศึกษาและ
อบรมของบุคคลวามีผลตอศักยภาพในการสรางผลิตภาพในระบบเศรษฐกิจนั่นคือ
ผลกระทบจากทุนมนุษย4และไดเขียนบทความชื่อ “การลงทุนดานทุนมนุษย” (investment 
in human capital) ในวารสารอเมริกัน อิโคโนมิคส รีวิว (American economics review)  
โดยเขาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางเศรษฐศาสตร มาอธิบายเกี่ยวกับความรูและทักษะ
ของบุคคลวาเปนการลงทุนที่มีผลในระยะยาวในการที่จะทําใหองคการเจริญเติบโต5 และ
ใหความเห็นวาคุณภาพของแรงงานเปนตัวแปรทางเศรษฐกิจและสามารถปรับปรุงโดย
การเพิ่มตัวแปรดานมนุษยเขาไปในสมการทางเศรษฐกิจและยิ่งไปกวานั้นยังสามารถเพิ่ม
ผลิตผลิตดวย  เขาไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรสําหรับชีวิตการทํางานของเขา6  
ในป  1964 เบคเกอร (Becker)  ไดขยายทฤษฎีทุนมนุษยออกไปอีกในหนังสือของเขาที่
ชื่อวา “ทุนมนุษย”  โดยเขาไดวิเคราะหขอมูลและมีหลักฐานเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นตรงกัน
เกี่ยวกับอัตราการไดรับผลตอบแทน  (rate of return :ROI) โดยมีขอมูลที่ชี้ใหเห็นวาการ
ลงทุนดานการศึกษาและการฝกอบรมเปนการเพิ่มทุนมนุษยของคนคนหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญและสามารถวัดไดเชนเดียวกับการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆและเขาก็ไดรับรางวลัโนเบลิ
เชนเดยีวกันในป 19927  

                                                 
             3 Tom Schuller and John Field, “Social capital, human capital and the 
learning society”, International Journal of Lifelong Education 17,4 (1998) : 226-
235. 
             4 Theodore W.Schultz, “Investment in human capital,” The American 
Economic Review 1,2 (1961) : 1-17. 
             5 Organization for Economic Co-operation and development (OECD), 
“Policy Brief July, 2007,” [Online], Accessed  3 April 2009. Available from 
www.0ecd.org.  
             6 The Nobel Foundation (n.d.) Nobel e-Museum, [Online], Accessed 15 
August 2008. Available from http://www.nobel.se 
             7 ibid 
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             ในปจจุบันคําวาทุนมนุษย เปนคําที่ใชกันอยางกวางขวางและมีความซับซอน
มากขึ้นและมีคําจํากัดความที่คอนขางหลากหลายและบางครั้งดูเหมือนวาจะไมแจมชัด
เทาที่ควร แตที่แนนอนคือทุนมนุษยจะมีความหมายที่รวมถึงจํานวนปในการศึกษาเลา
เรียนตามระบบ และสวนอ่ืนๆ และศักยภาพที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูที่ดีและการ
สรางผลิตภาพของบุคคล หนวยงาน และชาติ8 แนวคิดเรื่องทุนมนุษยไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย  เพราะการเพิ่มทุนมนุษยนําไปสูผลการผลิตและการบริการที่ มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งในปจจุบันความหมายของคําวาทุนมนุษย ไดมีผูนําไปศึกษา และให
ความหมายไวหลากหลาย เชน 
             เบคเกอร (Becker) ใหความหมายวาเปนการใหน้ําหนักระหวางการตัดสินใจ
ของบุคคลตอการศึกษา การฝกอบรม การดูแลสุขภาพ และความรูที่ตอเติมเขามาและ
ภาวะสุขภาพเมื่อเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับและตนทุนที่เสียไป ซึ่งผลประโยชนนี้จะ
รวมถึงวัฒนธรรมและผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชเงินตราที่เกิดขึ้นในระหวางการหาเลี้ยงชีพ
และการประกอบอาชีพ  ขณะที่ตนทุนที่เสียไปจะขึ้นกับคุณคาของเวลาที่เสียไปที่ใชในการ
ลงทุน9   
             กูด (Goode )ใหความหมายทุนมนุษยวาหมายถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความ
ถนัด และสวนประกอบอื่นๆของคนในการสรางผลิตภาพ10   
             รอส และ รอส (Roos & Ross) ใหความหมายของทุนมนุษย วาประกอบดวย 
             1.  ความสามารถ (competence) โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับความรู และ
ทักษะความรูจะเปนความรูทางดานวิชาการหรือดานเทคนิคที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน  
             2. ทักษะ (skill) คือสิ่งที่ไดจากการฝกปฏิบัติอันเปนผลมาจากความรู
ความสามารถของบุคคล 
             3. ทัศนคติ (attitude) จะขึ้นกับคุณลักษณะของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางนอย   สิ่งเหลานี้เปนผลมาจากแรงจูงใจ พฤติกรรมและความประพฤติ  
             4.  ความสามารถทางสติปญญา ความกระตือรือรน (intellectual agility) จะ 
 
 
                                                 
             8 Jacob Mincer, “Economic development, growth of human capital, and 
dynamics of the wage structure,”Journal of Economic Growth 1,1 (1996) : 29-48. 
           9 Gary S. Becker, “The economic way of looking at life,” Nobel Lecture 
(December 1992) : 38-56.     
           10 Richard B. Goode, “Adding to the Stock of Physical and Human 
Capital,” The American Economic  Review  49,2 (1959): 147—155. 
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ครอบคลุมนวัตกรรม ความยืดหยุน และคุณลักษณะในการปรับตัวทั้งในระดับองคการและ 
ระดับบุคคล11 
             เดส และ พิคเคน (Dess & Picken) ใหความหมายวา ทุนมนุษยเปนสวนที่
ประกอบดวยความสามารถสวนบุคคล ความรู ทักษะ และประสบการณของพนักงานและ
ผูบริหารขององคการ ที่สอดคลองกับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงความสามารถที่จะ
เปนแหลงสะสมความรู ทักษะและประสบการณโดยผานการเรียนรูของแตละบุคคล12  
             กูดวิน (Goodwin)  ใหความหมายของทุนมนุษยวาหมายถึงความสามารถใน
การสรางผลิตภาพของแตละบุคคล ทั้งที่มีติดตัวมาแตกําเนิดและจากสิ่งที่ไดมาภายหลัง
โดยผานกระบวนการศึกษาและอบรม13  
             องคการความรวมมือดานการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD)  ใหความหมายของทุน
มนุษยวาหมายถึงการผสมผสานระหวางความเกงและความสามารถที่ติดตัวมาของบุคคล
กับทักษะและการเรียนรูที่ตองอาศัยการศึกษา ฝกอบรม14   
             วีทเธอรี (Weatherly) กลาววา ทุนมนุษยไมใชหมายถึงคนขององคการโดยตรง
เน่ืองจากคนจะควบคุมสิ่งที่เปนทุนมนุษยของตนเองและมีอิสระที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน
จากตนทุนน้ันตามที่ตนเองเห็นวาเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนที่เขารวมดวย 
ดังนั้นเขาจึงใหความหมายเกี่ยวกับทุนมนุษยในฐานะที่เปนสินทรัพยขององคการวา
หมายถึงสวนประกอบตางๆที่สะสมมาตลอดชวงชีวิตของบุคคล ทั้งดานความรู ความคิด

                                                 

            11 G. Roos and J. Roos, "Measuring your company's intellectual 
performance," Long Range Planning  30,3(1997): 413 - 426. 

             12 Gregory G. Dess and Joseph C. Picken,  Beyond productivity: How 
leading companies achieve superior performance by leveraging their human 
capital (New York: American Management Association,1999), 8. 
             13 Neva R. Goodwin, “Five Kinds of Capital: Useful Concepts for 
Sustainable development,” [Online], Accessed  25 January 2008. Available from 
http://ase.tufts.edu/gdae/publications/working_papers 
             14 Organization for  Economic Co-operation and development (OECD), 
“Policy Brief july 2007,” [Online], Accessed  3 December 2008. Available from 
http://www.0ecd.org. 
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ในการประดิษฐสิ่งตางๆ พลังงาน และความกระตือรือลนอยางแรงกลาที่บุคคลเลือกที่จะ
นํามาใชในการทํางานของตนเอง15 
             บอนติส (Bontis)    เห็นวาทุนมนุษยเปนองคประกอบพื้นฐานของทุนทาง
ปญญา โดยทุนมนุษยเปนตัวแทนของความรู ความเกง และประสบการณของ
ผูปฏิบัติงาน16 
             ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ ใหความหมายวาทุนมนุษย 
หมายถึง ตัวบุคคลผูมีพลังกาย พลังจิต มีกําลังแรงงานที่เขมแข็ง มีแรงใจที่สูงสง มี
สติปญญาเฉลียวฉลาด มีทักษะสูงในหนาที่การงานที่ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพตน ประกอบ
กับมีความคิดอานที่ล้ําเลิศ คิดการณไกล มีวิสัยทัศน คิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถประดิษฐ
คิดคนสิ่งตางๆที่ใหมๆ หรือปรับปรุงสิ่งตางๆที่มีอยูแลวใหมีสมรรถนะที่สูงสงยิ่งขึ้น และใช
ความสามารถของตนในทุกๆดานเพื่อประโยชนในการผลิตสินคาและใหบริการตางๆแก
ประเทศชาติของตน17 
             นิสดารก เวชยานนท ใหความหมายทุนมนุษยวาหมายถึงคุณลักษณะตางๆ
รวมถึงความสามารถที่มีอยูในตัวมนุษย อันไดแกความรู ทักษะ ความสามารถ ซึ่งสวน
ใหญเกิดมาพรอมกับมนุษยผูนั้น หรือใชเงินและเวลาในการสรางเสริม สะสม  คงไว ทุน
มนุษยถูกสะสมขึ้นมาหลายทาง เชน ทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน การยาย
ถิ่น ประสบการณชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมทั้งการคนควาหาขอมูลตางๆ18 
             ปรีชา  วัชราภัย  ใหความหมายทุนมนุษยว าหมายถึง  ความรู  ทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณและคานิยมที่คนในองคการมีและนํามาใชในการทํางานให
บรรลุผล19 
                                                 
            15 Leslie A. Weatherly, “Human Capital – The Illusive Asset  Measuring 
and Managing Human Capital: A Strategic Imperative for HR,” SHRM Research 
Quatery  (2003) : 3  
            16 Nick Bontis and Jac Fitz-enz,“Intellectual capital ROI: a causal map of 
human capital antecedents and consequents,” Journal of Intellectual Capital 3,3 
(2002) : 223-247. 
            17 ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสทุธวิงศ, การบริหารทรัพยากรมนุษย. 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพขาวฟางจํากัด, 2550), 45. 
            18 นิสดารก เวชยานนท, มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย (กรุงเทพฯ : กราฟฟก  
ซิสเต็มส จํากัด, 2551), 4. 
            19 ปรีชา วัชราภัย, “การพัฒนาเครือขายองคความรูสาธารณะดานการจัดการทุน
มนุษย,” วารสารขาราชการ 51,1 (มกราคม – กุมภาพันธ  2549) : 11-17.  
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            ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ใหความหมายทุนมนุษยวา เปนความรู ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะหรือความชํานาญรวมถึงประสบการณของแตละคนที่มีสั่งสมอยูในตนเอง 
และสามารถจะนําเอาสิ่งเหลานี้มารวมเขาดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพองคกร หรือเปน
ทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาซึ่งจะทําใหองคกรนั้นมีความสามารถสรางความไดเปรียบ
เหนือคูแขงขัน20 
            จากความหมายตางๆที่กลาวมาจะเห็นวานักวิชาการหลายทานไดพยายามที่จะ
ใหคําจํากัดความคําวาทุนมนุษยใหชัดเจน แตก็พบวาคําวาทุนมนุษยยังมีความหมายที่
หลากหลาย แตก็มีใจความหลักที่คลายกัน  คือ การเปนสวนรวมของความรู ทักษะ 
ประสบการณและคุณลักษณะอ่ืนๆที่มีอยูในตัวบุคคล หรือกลุมบุคคลที่สามารถสราง
ผลงานใหแกองคการ  ดังที่ ราสโตกิ  (Rastogi) กลาววาคํานิยามและมุมมองของคําวาทุน
มนุษยมีที่มาจากการที่ยังไมสามารถหาคํามาแทนสิ่งที่หมายถึง ความรูและการเรียนรู 
การสรางสรรคและนวัตกรรม สมรรถนะและความรูความสามารถ และจําเปนตองมองที่
บริบทดานสิ่งแวดลอมขององคการและการแขงขันดวย21   
            สรุปไดวา ทุนมนุษย หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการสรางผลิตภาพที่
ตองใชความรูและทักษะที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน การฝกอบรม ประสบการณ ความ
เกง ทัศนคติและแรงจูงใจที่จะเปนสวนหน่ึงขององคการหรือสังคมและเขาไปมีสวนรวมใน
การพัฒนาองคการหรือสังคมนั้นใหบรรลุวัตถุประสงค และความกระตือรือรนอยางแรง
กลาที่บุคคลเลือกที่จะนําความรู ทักษะ ความสามารถมาใชในการทํางาน รวมถึง
ความสามารถที่จะเรียนรู  การสรางสรรคและนวัตกรรม  
             
1.2 ความแตกตางระหวางทรัพยากรมนุษยและทุนมนุษย 
              คําวา ทุนมนุษยและทรัพยากรมนุษยนั้นมีความหมายใกลเคียงกัน บางครั้งทํา
ใหเกิดความสับสน ซึ่งไดมีผูรูไดพยายามอธิบายถึงความแตกตางของคําตางๆเหลานี้ เชน 
ดนัย  เทียนพุฒ มองวาทุนมนุษยเปนมิติใหมเขามาเปลี่ยนแนวคิดของการบริหารบุคคล
ใหดึงความสามารถของคน ออกมาสรางมูลคาเพิ่มของทุนทางปญญา (intellectual 
capital)  สิ่งเหลานี้กําลังเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล22 พะยอม 
                                                 
            20 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, ทุนมนุษย : การกําหนดตัวชีว้ัดเพือ่พัฒนา (กรุงเทพฯ 
: สํานักพิมพ ส.ส.ท., 2550), 8. 
              21 P.N. Rastogi, “Sustaining enterprise competitiveness – is human 
capital the answer?,” Human Systems Management 19,3 (2000) : 193-203.     
                   

22
  ดนัย  เทียนพุฒ, บริหารคนในทศวรรษหนา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 

บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2551), 83. 
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วงศสารศรี เห็นวาคําวาทรัพยากรมนุษยและทุนมนุษยนั้น มีความหมายรวมกันที่คําวา 
“คน” แตการใหความหมายจะดูที่บริบทของเรื่องมากกวา โดยเขาเห็นวา คําวาทรัพยากร
มนุษย ใชในความหมายที่มองมนุษยเปนสินทรัพย (asset) ที่มีคาควรไดรับการสรรหา 
คัดเลือก การธํารงรักษา พัฒนาใหมีคุณคายิ่งขึ้นเ พ่ือประโยชนตอองคการและ
ประเทศชาติ สวนคําวาทุนมนุษยเปนนัยของความหมายทางเศรษฐศาสตร เปนนัยของ
การลงทุนในองคการที่แสดงใหเห็นวาองคการใดมีทุนมนุษยที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับสมรรถนะหลักขององคการ ยอมทําใหองคการกาวไปในทิศทางที่พึงประสงค
และเพ่ือใหองคการสามารถไดเปรียบในการแขงขัน ฝายทรัพยากรมนุษยขององคการตอง
วางแผนพัฒนาบุคลากรในองคการใหมีลักษณะเปนทุนมนุษยอยางแทจริง ดวยการ
วิเคราะหจําแนกแยะแยะเพื่อใหไดคุณลักษณะทุนมนุษยที่ชัดเจน และมีลักษณะสนับสนุน
กลยุทธขององคการ นอกจากนี้เขายังไดใหความเห็นอีกวาการทําใหมนุษยเปนทุนมนุษย
จะตองผสมผสานการพัฒนาความรู ความสามารถ ความรอบรูและลุมลึกเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมภายในองคการและภายนอกองคการอยางลึกซึ้งตลอดจนมีฐานคติทาง
จริยธรรมที่ชัดเจน ถาทําไดในลักษณะนี้องคการก็พรอมจะกาวเดินไปสูจุดหมายปลายทาง 
คือความเจริญเติบโตขององคการและเปนความเจริญเติบโตที่นําประเทศไปสูความมั่นคง
สามารถแขงขันกับนานาประเทศได23   สวน สีมา  สีมานนท มีความเห็นวา คํา  2 คํานี้มี
ความหมายใกลเคียงกัน โดยเขาใหความเห็นวาคนเปนทรัพยากรที่มีคาจึงเกิดคําวาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นหรือบางองคการมองไกลออกไปกวานั้นอีก กลาวคือมองเห็น
วาคนเปนตนทุนที่สําคัญขององคการ จึงเกิดคําใหมขึ้นมาวาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนตนทุนหรือการบริหารทุนมนุษย ดังน้ันคําวาการบริหารทุนมนุษยหรือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงมีความหมายใกลเคียงกัน  หากตนทุนมีนอยก็ตองเติมใหเต็มหรือทํา
ใหมีมากพอ หากตนทุนมีจุดบกพรองก็ตองพัฒนา แกไข หรือเพ่ิมคุณคาใหเปนพลัง
ขับเคลื่อนอยางแทจริง การบริหารจัดการทุนมนุษยในปจจุบันจึงมีแนวโนมที่ตางไปจาก
เดิมโดยเนนในดานการใชประโยชนจากศักยภาพของมนุษยมากขึ้น24 เมโย (Mayo)  มี
ความเห็นวาการบริหารทุนมนุษย (human capital management) ตางจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (human resource management ) ตรงที่เนนความสําคัญหรือคุณคา
หรือมูลคาของคน (value of people ) และส่ิงที่คนในองคกรผลิตขึ้นหรือสรางขึ้นมาแต
                                                 
            23  พะยอม  วงศสารศร,ี การพัฒนาทุนมนุษย : กลไกการขับเคลื่อนขององคกร 
[online], Accessed 15 October 2008. Available from http://www. 
Graduate.dusit.ac.th. 
            24 สีมา  สีมานนท,  “สิ่งที่ทาทายกับสิ่งที่คาดหวัง,” ใน หลักแนวคิด นโยบาย
และทศิทางการบริหารคน (กรุงเทพฯ:  บริษัทแอรบอรน พรินด จํากัด, 2549), 26. 
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ไมไดเนนที่หนาที่การบริหารงานบุคคล  ดังน้ันการบริหารทุนมนุษยจึงเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบของกระบวนวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลและความพยายามทุมเท
ของคนตอความสําเร็จขององคกร25   สวนราสโตกิ (Rastogi) มีความเห็นวา คําวาทุน
มนุษยจะรวมไปถึง  คํานิยามแบบดั้ ง เดิมของคํ าว าทรัพยากรมนุษยและสิ่ งที่
นอกเหนือไปจากเดิม สวนคําวาการฝกอบรมและพัฒนาทักษะ แรงจูงใจ และการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ เปนสิ่งที่มีอยูในทั้งความหมายของทุนมนุษยและทรัพยากรมนุษย 
โดยความหมายของคําวาทุนมนุษยจะมีความชัดเจน กวางขวาง และลึกกวา โดยทุน
มนุษยจะมุงลึกลงไปที่การนําไปสูความสามารถในการแขงขันแบบย่ังยืนขององคการ26  
สอดคลองกับความเห็นของ ไรท, ดัลฟอรด  และ สเน็ล (Wright, Dunford, & Snell )ที่
เชื่อวาทุนมนุษยมีขอบเขตที่กวางกวาคําวาทรัพยากรมนุษย เพราะเนนที่ความรูเปน
สําคัญและถึงแมวาในวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยจะมีหลายสิ่งที่พูด
เกี่ยวกับความรู แตมีขอโตแยงก็คือทรัพยากรมนุษยแบบด้ังเดิมจะอยูในมุมมองระดับ
บุคคล และสวนหนึ่งจะเกี่ยวของกับความรูที่เกิดจากการทํางาน ขณะที่วรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับทุนมนุษยจะกาวขามความเปนระดับบุคคลมาสูความคิดที่วาความรูสามารถ
แบงปนกันไดในระหวางกลุม ระหวางหนวยงานโดยผานกระบวนการและการทํางาน
ประจํา27  สวน อุลริค (Ulrich) เห็นวาจุดเนนแบบด้ังเดิมของคํานิยามทรัพยากรมนุษย
สวนใหญจํากัดอยูที่การพัฒนาและการประสานงานของทักษะของผูปฏิบัติงาน แตทุน
มนุษยจะรวมถึงการหลอเลี้ยงหรือบมเพาะความสามารถของคนใหมากยิ่งขึ้นไปอีก 
เปาหมายก็คือเพ่ือใหเขาแนใจวาพวกเขามีความเขาใจ และสามารถไปถึงเปาหมายที่
กําหนดได สามารถเผชิญหนากับสิ่งที่ยังมาไมถึงและความยากลําบากที่อาจเกิดขึ้น28  
ปจจุบันเปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรูซึ่งตองการผูปฏิบัติงานที่สามารถทํางานเปนทีม 
สะสมทุนไวในตนเอง  หนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษยก็เปลี่ยนไปจากกฎเกณฑ
                                                 
            25  แอนดรูว เมโย, อางใน  สุรพงษ มาลี, “The Human Capital Journey: 
เสนทางสูบทบาทใหมของการบริหารทนุมนุษย,” วารสารขาราชการ 51, 2 (มีนาคม – 
เมษายน  2549) : 22-25. 
            26 P.N. Rastogi, “Sustaining enterprise competitiveness – is human 
capital the answer?,” Human Systems Management, 19,3  (2000) : 193-203. 
            27 Patrick M. Wright, Benjamin B. Dunford and Scott A. Snell,“Human 
resources and the resource-based view of the firm,” Journal of Management 27,6 
(2001) : 701-721. 
            28 Dave Ulrich, “A new mandate for human resources,” Harvard Business 
Review  (January–February 1998) : 124-134. 
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เดิมๆที่เคยทํา กลายมาเปนการจูงใจใหผูปฏิบัติงานประยุกตใชความรูและทักษะของ
ตนเองจนสามารถสรางผลปฏิบัติงานในระดับสูง29   
            วอลคเกอร  (Walker ) เห็นวา คําวาทุนมนุษยแตกตางจากคําวา การบริหาร
บุคคล (personnel management) หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย (human resource 
management) แบบด้ังเดิม  ใน 2 ประเด็นคือ ทุนมนุษยจะเนนในหลักการ 2 ประการที่
เปนประเด็นสําคัญในส่ิงแวดลอมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance 
management) คือ 1) คนคือสินทรัพยซึ่งผูที่เปนเจาของสามารถทําใหเพ่ิมขึ้นไดดวยการ
ลงทุน และเมื่อคุณคาของบุคคลนั้นเพ่ิมขึ้น ก็จะทําใหความสามารถในการปฏิบัติงานของ
องคการเพิ่มขึ้นดวย และคุณคานั้นก็จะมาถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆดวย 
และเชนเดียวกับการลงทุนอ่ืนๆเปาหมายก็คือการไดคุณคาที่มากที่สุดและตองมีการ
จัดการกับความเสี่ยงดวย และ 2) ทุนมนุษยขององคการตองมีความสอดคลองและ
สนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศนในอนาคต การสรางคานิยม เปาหมายและกลยุทธ โดย
องคการจะตองกําหนดทิศทางและความคาดหวังสําหรับองคการและบุคคลในองคการ  
นโยบายทุนมนุษยขององคการและการปฏิบัติเกี่ยวกับทุนมนุษยจะตองมีการออกแบบ 
การนําไปใช และมาตรฐานการประเมินวาพวกเขาจะชวยองคการไดอยางไรจึงนําไปสู
ผลลัพธที่องคการตองการ30   
            เดส และพิกเกน (Dess & Picken) ใหความเห็นวา ทุนมนุษย หมายถึง การทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบอยูในความสามารถของบุคคล ความรู ทักษะและ
ประสบการณการทํางานของผูปฏิบัติงานขององคการและผูจัดการ ขณะเดียวกันเม่ือเขา
ทํางานที่สอดคลองกับศักยภาพของตนเองสิ่งที่ไดรับจากการทํางานจะสะสมกลับมาเปน
ความรู ทักษะ และประสบการณโดยผานกระบวนการเรียนรูของบุคคล31 
             เร่ืองของคนเปนสวนที่ยากที่จะแยกออกจากปจจัยอ่ืนๆเชนสภาวะเศรษฐกิจ 
ตลาดแรงงาน สมัยนิยม คุณคาของคนมีลักษณะเปนสิ่งที่เปนเชิงคุณภาพมากกวาเชิง
ปริมาณ ทําใหมีความยากในการนําเสนอในรูปแบบด้ังเดิม ความยากอีกประการหนึ่งก็คือ 
                                                 
            29 Jim Matthewman and Floriane Matignon, Human Capital Reporting: An 
Internal Perspective Mercer Human Resource Consulting [Online], Accessed  15 
January 2008. Available from http://www.cipd.co.uk/.  
            30 David M. Walker, “Managing Human Capital in the 21st Century” 
United States General Accounting Office Report ( March 2000) : 1-23. 
            31 Gregory G. Dess  and Joseph C. Picken, Beyond productivity : How 
leading companies achieve superior performance by leveraging their human 
capital (New York : American Management Association,1999), 8. 
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ความหมายของคําวาทุนมนุษยที่มีมากมายหลากหลายมุมมอง และเปนที่ยังมีการโตแยง
วาเหมาะสมหรือไมที่จะใชในลักษณะของทุนเชนเดียวกับทุนชนิดอ่ืนๆ แตอยางไรก็ตาม 
คํานี้ก็เปนคําที่ใชกันโดยทั่วไปในภาษาของนักทรัพยากรมนุษย ที่อธิบายเกี่ยวกับคนและ
ความรู ทักษะ ความสามารถ ประสบการณและศักยภาพของบุคคล32  
              
1.3 ทฤษฎีทุนมนุษย ( human capital theory ) 
             จากมุมมองทางทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรแบบคลาสสิก มองวาทุนมนุษยคือ
แรงงานในการสรางผลผลิตหรือการใหบริการในรูปแบบของการซื้อขายไดและมีจุดเนน
ที่วาแรงงานคือการลงทุนชนิดหนึ่ง แตอยางไรก็ตามสิ่งที่แตกตางจากความหมายของคํา
วาแรงงานแบบดั้งเดิมก็คือ ทุนมนุษยจะหมายถึงความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่แต
ละบุคคลสะสมโดยผานกระบวนการศึกษาเลาเรียนและการฝกอบรม ซึ่งเบคเกอร 
(Becker) ไดใหขอสังเกตวา ทุนที่มีคุณคามากที่สุดก็คือการลงทุนในมนุษย โดยเขาใชคํา 
2 คําคือทุนมนุษยที่เปนแบบเฉพาะขององคการ (firm-specific human capitals) และทุน
มนุษยที่เปนแบบทั่วไป (general-purpose human capitals ) โดยทุนมนุษยที่เปนแบบ
เฉพาะขององคการ ไดแกการสรางความเปนผูเชี่ยวชาญที่เกิดจากการศึกษาและการ
ฝกอบรมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรูจากกระบวนการทํางาน หรือการสราง
ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับลักษณะของงานเฉพาะขององคการ  สวนทุนมนุษยที่เปนแบบ
ทั่วไป ไดแกทักษะทั่วไปที่จําเปนในการพัฒนาบุคลากร โดยเบคเกอรใหความเห็นวา
การศึกษาเลาเรียนและการฝกอบรมเปนการลงทุนที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาทุนมนุษย33 
ทฤษฎีทุนมนุษยจึงเปนการวิเคราะหจากแนวคิดของตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ  
(cost-benefit analysis) และวิเคราะหบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 
(ROI : return on investment)  ที่จะตองคํานึงถึงการเพิ่มมูลคาของมนุษยที่เปน
ผูปฏิบัติงานในองคการ โดยเรียนรูผานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาตางๆ 
นําไปสูผลลัพธหรือผลผลิตที่องคการตองการ จากการศึกษาของ สเวนสัน (Swanson) ได
สรางตัวแบบของทฤษฎีทุนมนุษยดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  
                                                 

          32 CIPD, Human capital [Online], Accessed 15 Jaunuary 2008. Available 
from  http://www.cipd.co.uk/research 
          33 Gary S. Becker, cited in Maran Marimuthu, Lawrence Arokiasamy and 
Maimunah Ismail, Human Capital Development and Its Impact on Firm 
Performance : Evidence from Developmental Economics,”The Journal of 
International Social Research  2,8  (November 2009) : 267. 
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                   {---------------------------------------------     1        --------------------------------------------} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             {------------------  2 -------------------------------------------------------------   3  --------} 
 

แผนภูมิที่  2. ตัวแบบทฤษฎีทุนมนุษย  
 
ที่มา : Richard A. Swanson and E.F. Holton, “Foundations of Human Resource 
Development,” Human Resource Development Quarterly 9,3 (2001) : 285-295.  
              
             ความสัมพันธระดับที่ 1 แสดงถึงหนาที่ในการศึกษาและฝกอบรม โดยเชื่อวา
การลงทุนในการศึกษาและฝกอบรม ผลลัพธที่ไดคือการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้น   
             ความสัมพันธระดับที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธของทุนมนุษยระหวางการเรียนรู
และผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นโดยเชื่อวา การเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นยอมทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน 
             ความสัมพันธระดับที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธของทุนมนุษยระหวางผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้นการการไดรับคาจาง เงินเดือนที่สูงขึ้น โดยเชื่อวาเม่ือไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ผลลัพธก็
คือแตละบุคคลยอมไดคาจางเงินเดือนสูงขึ้น และองคการก็ยอมไดรับผลประกอบการที่
สูงขึ้นดวย    จากความสัมพันธดังกลาวนํามาสูขอสรุปที่วาทุนมนุษยสามารถสราง
ผลประโยชนและผลกําไรแกองคการ34  
             ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ กลาวถึงแนวคิดของทฤษฎีทุน
มนุษยวา ทุนมนุษยถือวาเปนทุนทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งในกระบวนการผลิตที่
นอกเหนือไปจากทุนทางกายภาพ เพ่ือสรางความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศชาติ โดย
พยายามแยกตัวมนุษยออกไปจากสิ่งที่แอบแฝงอยูในตัวมนุษยเอง สิ่งตางๆเหลานี้มี
                                                 
           34 Richard A. Swanson and E.F. Holton, “Foundations of Human 
Resource Development,” Human Resource Development Quarterly 9,3 (2001) : 
285-295. 
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ลักษณะเปนนามธรรมจับตองไมได มองไมเห็น ซื้อขายและเปลี่ยนกันไมได เพราะเปน
คุณคาที่อยูในตัวมนุษยแตละคนนั้นเอง นักเศรษฐศาสตรปจจุบันไดพยายามอธิบายถึง
ความแตกตางในทุนมนุษยที่แฝงตัวอยูในตัวมนุษยแตละคนนี้วาความแตกตางเหลานั้น
เปนความแตกตางของเอกัตตบุคคลที่ไมมีใครเหมือนกันเลย เกิดขึ้นไดเน่ืองจากสาเหตุ 2 
ประการ ไดแก 1) สวนของทุนมนุษยที่ติดตัวมาแตแรกเกิด ซึ่งยอมจะแตกตางกันออกไป
ตามลักษณะของกรรมพันธุ สติปญญา และ 2) สวนของทุนมนุษยที่ไดรับการเสริมสราง
ตอเพ่ิมเติมใหมากยิ่งขึ้น  ไดแกสภาวะแวดลอมในครอบครัว การไดรับการศึกษาอบรม 
การดูแลสุขภาพอนามัย เปนตน35 ทุนมนุษย นั้นจัดเปนสินทรัพยชนิดหนึ่งและเปน
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน  (intangible  asset)  ซึ่งตามปกติแลวไมสามารถวัดเทียบเปน
มูลคาทางธุรกิจไดแตในที่สุดแลวสามารถที่จะแปลงสภาพใหกลายเปนสินทรัพยที่สามารถ
วัดเทียบมูลคาออกมาได  และยังสามารถทําใหมีสภาพคลองไดอีกตางหาก36 กรอยส
เบอรก,แมคลีนและนิติน( Groysberg Mclean and Nitin) ไดสรุปแนวคิดทฤษฏีทุนมนุษย
วาทุนมนุษยควรกําหนดรูปเคาโครงเปนรูปแบบ มีทักษะและผลลัพธ สามารถถายโอนได 
เรียกวา Portfolio Model of Human capital ซึ่งมี 5 ลักษณะคือ 

1.  ทุนมนุษยดานการจัดการทั่วไป (general management human 
capital) หมายถึง ความสามารถในการจัดการทั่วไป ซึ่งเปนระบบการบริหารที่นําไปสูการ
ปฏิบัติในดานตางๆ เชนดานการเงิน ดานเทคนิค และการจัดการทรัพยากรมนุษยรวมถึง
ภาวะผูนํา ความสามารถในการตัดสินใจจัดการ  พันธกิจ  ลักษณะของการจัดการทั่วไปนี้
สามารถถายโอนไดสูง ผูบริหารในทุกองคการเมื่อกาวหนาเขาสูตําแหนงผูจัดการใน
องคการใหม ถือวาเปนการถายโอนการจัดการความรูจากที่เดิมมาสูที่ใหม เปนการถาย
โอนทั้งความรูและประสบการณ 

2.  ทุนมนุษยดานกลยุทธ (strategic human capital) ทุนมนุษยที่มีศักยภาพ
หรือความสามารถดานกลยุทธหรือทักษะยุทธศาสตรเฉพาะดานเชน กลยุทธการลด
ตนทุน  กลยุทธการตลาด กลยุทธการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  ทุนมนุษยลักษณะนี้
สามารถถายโอนไปยังองคการอ่ืนหรือโรงงานที่มีสถานการณที่เผชิญหนาคลายกัน 
สามารถปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสามารถจัดการตอไปได โดยใชกลยุทธขับเคลื่อนการ
ดําเนินการมีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณเพ่ือกําหนดกลยุทธ 

3. ทุนมนุษยดานอุตสาหกรรม (industrial human capital) หมายถึงทุนมนุษยที่
มีความสามารถในการเรียนรูและถายทอดรายละเอียดในการประกอบอาชีพดาน
                                                 
           35 ปราชญา กลาผจัญ และ พอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, 2550), 45. 
           36 พิพัฒน  กองกิจกุล, ทุนมนุษย (กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ, 2548), 7. 
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อุตสาหกรรม จะประกอบดวยการเรียนรูและการสรางหรือกําหนดกฎเกณฑ การใหบริการ
ลูกคา การสงมอบของสูงานอุตสาหกรรม เปนตน 

4.  ทุนมนุษยดานความสัมพันธ (relationship human capital) หมายถึงทุน
มนุษยที่สะทอนสมรรถภาพของผูบริหารในการสรางความสัมพันธกับทีมงานหรือเพ่ือน
รวมงานสามารถชวยใหเกิดความสําเร็จในการบริหารงานในหนวยงานใหมการสราง
เครือขาย เพ่ือนรวมกันทํางาน 

5. ทุนมนุษยดานความสามารถเฉพาะงาน (company specific) หมายถึงความรู
เกี่ยวกับเกี่ยวกับงานที่ทําและวิธีการโครงสรางขององคการ วัฒนธรรมองคการ ระบบและ
กระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะองคการ ทุนมนุษยแบบนี้ถายโอนไปสูองคการอ่ืนไดนอย
ที่สุด37 
             จากลักษณะของทุนมนุษยทั้ง 5 ลักษณะดังกลาวขางตน ทุนมนุษยลักษณะที่ 1 
คือทุนมนุษยดานจัดการทั่วไปสามารถถายโอนไปสูองคการอ่ืนๆไดงายที่สุดใน 5 ลักษณะ
เรื่อยลงมาตามลําดับ คือลักษณะทุนมนุษยดานกลยุทธ ทุนมนุษยดานอุตสาหกรรม ทุน
มนุษยดานความสัมพันธ และทุนมนุษยดานความสามารถเฉพาะงาน 
             ปราชญา กลาผจัญและ พอตา บุตรสุทธิวงศ ไดสรุปสมมุติฐานของทฤษฎี                
ทุนมนุษยดังนี้ 
             1. มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ ที่มุงแสวงหาประโยชนสูงสุดจากการใชจาย เชน
ถาเปนการใชจายเพื่อการบริโภคก็มุงหาอรรถประโยชนสูงสุด (maximized utility) คือใช
ประโยชนใหมากที่สุด ใชไดอยางดีที่สุด ใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 
และถาเปนการจายเพ่ือการลงทุน ก็ยอมมุงแสวงหาผลตอบแทนหรือกําไรสูงสุด  คือเม่ือ
ลงทุนลงแรงใชจายเงินทองหรือทรัพยสินไปอยางมากมายเพื่อการศึกษาระดับสูงๆน้ันแลว
ก็มุงพยายามใหไดรับผลตอบแทนกลับคืนมา เปนการถอนทุนคืนใหไดคุมคาอยางที่สุด 
(maximized profit) 
             2. ทักษะและความรูของมนุษย เปนทุนประเภทหนึ่งซ่ึงแฝงฝงอยูในตัวของ
มนุษยผูนั้นเอง ทักษะตางๆที่บุคคลสามารถกระทําได อาจจะเปนทักษะความถนัดที่
แปลกๆที่ผูอ่ืนทําไมได หรือความสามารถในการกระทําบางสิ่งบางอยางไดอยางงายดาย
และรวดเร็วยิ่ง ขณะที่ผูอ่ืนทําไดชากวามาก หรือบางคนแมจะพยายามฝกอยางหนักแลว 
ก็ยังแทบจะไมสามารถกระทําไดก็มี  ยิ่งมนุษยมีทักษะที่แปลกที่มนุษยผูอ่ืนเขาไมมีกัน 
เขาผูนั้นก็จะเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เม่ือทํางานที่ยากๆทั้งหลายก็มักจะไดรับ
คาตอบแทนราคาสูง 

                                                 
                   

37
 Boris Groyberg, Andrew N. McLean and Nothria Nitin, “Are Leaders 

Portable,”  Harvard Business Review  (2006) : 96 – 102, อางถึงใน  เทื้อน ทองแกว, 
“ทฤษฏีทุนมนษุย (Human Capital),” เอกสารประกอบคําบรรยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, (อัดสําเนา). 
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             3. โครงการหรือกิจกรรมตางๆที่บุคคลเลือกกระทํา หรือดําเนินการมีลักษณะ
แขงขัน เปดโอกาสใหมนุษยแตละคนมีความเทาเทียมกันที่จะเลือกแขงขันได สามารถ
เลือกที่จะจับจายใชสอยไดตามใจชอบ ตามความปรารถนาของตน เชน เม่ือมีทรัพยสิน
เงินทองมากมาย จะเลือกใชสินคาแบรนดไหนๆจะมีราคาแพงสักเพียงไรก็ยอมได หรือ
เม่ือขัดสนจนยากแทบจะไมมีเงินใช ก็ตองเลือกแสวงหาวิธีการที่จะประหยัดที่สุด ในการ
ดํารงชีวิตของตนเองใหรอดได 
             4. กิจกรรมตางๆที่บุคคลไดใชจายไปแลวจะมีสวนในการชวยสั่งสมทักษะ 
ความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญใหเกิดขึ้น อาจจะสงผลใหสามารถเพิ่มหรือธํารง
ไวซึ่งผลิตภาพ (productivity) ในอนาคตของผูลงทุน สิ่งตางๆที่มนุษยไดกระทําซ้ําแลวซํ้า
เลาทําอยูเปนระยะเวลายาวนานมากๆ หนักๆเขาก็กลายเปนความชํานาญ ความ
เชี่ยวชาญ ที่กลายเปนคุณสมบัติประจําตัวของมนุษยผูนั้นเม่ือเขาปฏิบัติงานใดก็ใชความ
เชี่ยวชาญในกายตนนั้นมาเพิ่มความสามารถในการผลิต สามารถสรางชื่อเสียงเกียรติคุณ 
ใหแกองคการ ทํากําไรใหแกองคกร หนวยงาน และแกตนเองไดอยางมากมาย 
             5. ตลาดแรงงานมีการแขงขันกันอยางมาก ดวยการจายคาจางแรงงานใหคุมคา
กับงานที่ปฏิบัติ หนวยงานเอกชนจะมีการจายคาจาง คาตอบ แทนในการปฏิบัติงานให
คุมคา เพ่ือดึงดูดใจผูปฏิบัติงานเพื่อแขงขัน หนวยงานใดสามารถจายคาจางไดสูงมากกวา
ก็ยอมมีโอกาสสูงกวาที่จะคัดสรรบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงกวา มีชื่อเสียงมากกวา 
มีผลงานมากกวา มารวมปฏิบัติงานใหกับหนวยงานของตนได  หนวยงานใดที่ มี
ความสามารถในการจายนอยก็จะไดแตบุคคลระดับที่มีขีดความสามารถดอยกวา มี
ชื่อเสียงนอยกวา มีผลิตภาพต่ํากวามารวมทํางาน ซึ่งเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ปรากฏให
เห็นชัดเจนอยูโดยทั่วไป38 
              แนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ การลงทุนในความรู ทักษะ และสุขภาพ เปน
การเพิ่มทรัพยากรทุนมนุษยขององคการและการเพิ่มศักยภาพในการสรางผลิตภาพ ใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา หรือการใหบริการทางดานอุตสาหกรรมที่ตองการทักษะขั้นต่ํา ผู
จางงานสวนใหญก็ไมจําเปนตองลงทุนในดานการศึกษาของผูปฏิบัติงาน แตสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีความรู (knowledge worker) งานที่ทําจะซับซอนและตองการผูปฏิบัติงาน
ที่มีทักษะขั้นสูงเพ่ิมขึ้น ผูวาจางก็ตองจําเปนตองลงทุนในการเพิ่มความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานโดยผานโปรแกรมการฝกอบรม และการใหทุนในการศึกษาตอ 39   
              กุญแจสําคัญของทฤษฎีทุนมนุษยคือนิยามที่วา ความรูและทักษะที่เพ่ิมพูนขึ้น
ภายหลังซ่ึงเปนการเพิ่มคุณคาดานทุนมนุษยของแตละบุคคล ดังน้ันจึงเปนการเพิ่ม
                                                 
            38 ปราชญา กลาผจัญ และ พอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย (กรุงเทพ: ขาวฟาง,2550), 30. 
           39 O.Galor and O. Moav, “Das human capital,” Working Papers 2000-17 
Providence (RI: Brown University, Department of Economics, 2001),[Online], 
Accessed on 15 January 2008. Available from www. econ.pstc.brown.edu/faculty. 
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ความสามารถในการจางงาน การเพิ่มรายไดและผลิตภาพของงาน ตัวอยางเชน ถาบุคคล
คนหน่ึงมีความรูและทักษะเกิดขึ้นในจํานวนที่แตกตางกัน ตามทฤษฎีนี้เชื่อวาเม่ือ
เศรษฐกิจประสบกับความลําบาก หนวยงานหรือองคการอาจตองปดตัวลงพวกเขาจะ
สามารถใชทักษะดานอ่ืนในการไดงานทําในองคการอื่นได ความยืดหยุนน้ีทําใหเกิด
ประโยชนตออคการหรือสังคม เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานที่มีความรูในงานที่หลากหลายก็
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตําแหนงเพื่อตอบสนองตอความขึ้นลงของความตองการใน
ตลาดแรงงานในการผลิตสินคาและบริการที่แตกตางกันไดเชนกัน40 ทฤษฎีทุนมนุษยมอง
โครงสรางของการอบรมในลักษณะของการลงทุนและมองวาการฝกอบรมเปนการ
ดําเนินการเพิ่มเพ่ิมผลผลิต41  ทฤษฎีทุนมนุษยบอกวาองคการฝกอบรมผูปฏิบัติงานของ
ตนเองก็เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุนตอการทํางานและ
ความรับผิดชอบในการสรางนวัตกรรม และไดพัฒนาคําขึ้นมา 2 คํา คือคําวาการฝกอบรม
ทั่วไปและการฝกอบรมเฉพาะทาง (general and specific training) ความแตกตาง
ระหวาง “การอบรมทั่วไป”(general training) กับ“การอบรมเฉพาะทาง” (specialized 
training) จะขึ้นอยูกับ ปรัชญาในการทํางานและเปาหมายของแตละบุคคล ตัวอยางเชน 
ถาองคการพิจารณาวาเม่ือมีการอบรมทักษะทั่วไปใหผูปฏิบัติงานคนหนึ่ง ผูปฏิบัติงานคน
นี้ก็สามารถที่จะนําทักษะดังกลาวไปสมัครงานในองคการอื่นก็ได ในทางตรงกันขาม
ผูปฏิบัติงานก็ตองพิจารณาวาแมวาทักษะนั้นอาจถูกถายทอดออกไปไดสูง แตคนอ่ืนก็
สามารถใชทักษะที่ เหมือนกัน และนํามาเปนตัวแขงกันในการทํางานได เชนกัน 
ประสบการณที่ไดจากการทํางานสวนมากจะเพิ่มมูลคาการตลาดในอนาคตของ
ผูปฏิบัติงานในบริษัทที่ตองการ  อยางไรก็ตามการอบรมทั่วไปก็จะเพ่ิมผลผลิตสวนนอย
ในหลายองคการเชนกัน42   สวนการอบรมเฉพาะทาง (Specific training) จะสงเสริม
ทักษะของผูปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเบื้องตน ตามความตองการของผูจางงาน เชนการ
ฝกอบรมเพื่อเพ่ิมผลผลิตในหนวยงานตามความตองการขององคการ เปนการอบรมที่ไมมี
ผลตอการสรางผลผลิตของผูรับการอบรมที่สามารถจะเอาไปใชกับองคการอื่นได43       
                                                 
                

40 P. Fitzsimmons, “Human capital theory and education,” In J,W Guthrie 
(Ed.) the encyclopedia of education , 2nd ed. (London : MacMillian   Press,1999), 
224-228. 
           41 Gary S Becker, Human capital: A theoretical and empirical analysis, 
withspecial reference to education  2nd ed. National Bureau of Economic Research 
(New York, NY: Columbia University Press, 1975), 19-20. 
           42 Ibid,19-20. 
             43 Ibid, 26. 
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การฝกอบรมแบบเฉพาะทางนั้นทั้งผูจางงานและผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณารวมกัน
เพราะแมวาการอบรมเฉพาะทางอาจจะมีความสัมพันธสูงระหวางตนทุนและระยะเวลาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการฝกอบรมแบบทั่วไป แตนายจางก็อาจไดรับผลิตภาพที่มีความพิเศษ
และทําเงินใหกับองคการ ขณะเดียวกันก็ไดรับความภักดีจากผูปฏิบัติงานดวย  อยางไรก็
ตามผูปฏิบัติงานก็ตองพิจารณาวาถาพวกเขาไดรับการฝกฝนที่มีความเฉพาะตัวมาก
เกินไป เชนการผลิตสินคาหรือบริการที่หายาก พวกเขาก็อาจมีโอกาสที่จะตกงานหรือมี
ทางเลือกในการทํางานอื่นๆไดนอยถาสิ้นคาหรือบริการนั้นไมไดคงอยูตอไป  ใน
ขณะเดียวกันหากผูจางงานตองการผูปฏิบัติงานที่มีทักษะและไมสามารถหาผูปฏิบัติงานที่
มีทักษะไดในภูมิภาคนั้น การฝกอบรมแบบเฉพาะทางก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนกันทั้งน้ีเพ่ือให
เกิดม่ันใจในการผลิต44 
              ปจจุบันทฤษฎีทุนมนุษยเปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ถูกนํามาใชมากในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบัน   โดยพิจารณาถึงผลผลิตที่ไดรับจากผูปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดลงทุนไปในรูปแบบของการฝกอบรมและการศึกษา เปนการ
วิเคราะหประสิทธิภาพของตนทุน (cost-effectiveness analysis) ทฤษฎีนี้แสดง
ความสัมพันธระหวางการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นกับผลผลิตของผูปฏิบัติงานที่เพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ดวย ซึ่งเม่ือผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับยอมเพ่ิมสูงขึ้นดวย
เชนกัน เพราะผลผลิตของผูปฏิบัติงานที่สูงขึ้นจะนําไปสูผลผลิตและผลประกอบการของ
องคการที่เพ่ิมสูงขึ้น45 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
           44 O.Galor and O. Moav, “Das human capital,” Working Papers 2000-17 
Providence (RI: Brown University, Department of Economics. ,2001),[Online], 
Accessed on 15 January 2008. Available from www. econ.pstc.brown.edu/faculty. 
           45 อาภรณ ภูวิทยาพันธ, กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : เอช 
อาร เซ็นเตอร, 2551), 101. 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวาง   การเรียนรู ผลผลิตของผูปฏิบัติงานและ 
             ผลผลิตขององคการ 
ที่มา : อาภรณ ภูวิทยาพันธ, กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : เอช อาร 
เซ็นเตอร, 2551),101.              
             จากที่กลาวมาสรุปไดวาทฤษฎีทุนมนุษยจะใหความสําคัญกับการสราง
มูลคาเพิ่ม ใหกับทุนมนุษย โดยวิธีการสวนใหญเนนที่กระบวนการศึกษา ฝกอบรม โดย
ถือวาเปนการลงทุนที่ตองมีการเก็บเกี่ยวผลประโยชนกลับคืน โดยผูที่ไดรับผลประโยชน
จะมีทั้งองคการหรือผูจางงาน กับผูปฏิบัติงานที่เปนเจาของความรูเอง ซึ่งการเรียนรูที่
เพ่ิมขึ้นจากการศึกษา ฝกอบรม หรือจากประสบการณตางๆ จะมีความสัมพันธกับผลผลิต
ของผูปฏิบัติงานที่จะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงเม่ือผูปฏิบัติงานมีผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ผลผลิตและผล
ประกอบการขององคการก็ยอมสูงขึ้นตามไปดวย และยอมสงผลถึงอัตราคาจางที่เพ่ิมขึ้น
ตามไปดวยเชนกัน  
 
1.4 ความสําคัญของทุนมนุษยและการบริหารจัดการทุนมนุษย 
                ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ทุนมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความสําเร็จ
ขององคการ46 ดังน้ันการจัดการในทุนมนุษย คือ การลงทุนมนุษยเปนการลงทุนในตัว
บุคคล เพ่ิมศักยภาพบุคคลเพื่อไปเพิ่มคุณคาผลผลิตในรูปของการสรางคุณคาและการ

                                                 
            46 Kenneth J. Zula and Thomas J. Chermack, “Human capital Planning : 
A review of Literature and Implication for Human Resource Development,” Human 
Resource Development Review  6, 3 (September 2007) : 245. 

ปจจัยนําเขา : 
ทรัพยากรมนุษย 

การลงทุน : 
การศึกษาและการฝกอบรม 

ผลลัพธ : 
การเรียนรูของพนักงาน 

ปจจัยนําเขา พนักงานที่มี
ความรู ความสามารถ 

การปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

ผลลัพธ : 
ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ผลลัพธ : 
คาตอบแทน/ผลประกอบการเพิ่มสูงขึ้น 
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ฝกอบรมเปนการลงทุนทรัพยที่สําคัญที่สุด47 ทุนมนุษยมีความสําคัญเพราะเปนแหลงของ
นวัตกรรมและกลยุทธในการสรางสิ่งใหม ไมวาจะเกิดจากการระดมสมองในการทําวิจัยใน
หองปฏิบัติการ การฝนกลางวันขณะที่ทํางาน การโยนของเกาทิ้ง การปฏิรูประบบการ
ทํางานใหม การพัฒนาทักษะสวนบุคคล ความสําคัญของทุนมนุษยก็คือการเปนแหลงของ
ทุนทางปญญาของสมาชิกในองคการ48  ทุนมนุษยนั้นเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและอบรม
บมเพาะได แตขณะเดียวกันก็สามารถตัดสินใจที่จะไปจากองคการได อาจเจ็บปวย อาจ
ทอใจและอาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นไปในทางที่ไมเปนประโยชนตอ
องคการ49 ซึ่งอาจกลาวไดวาทุนมนุษยขององคการนั้นเปนสิ่งที่ไมอาจพยากรณหรือ
ควบคุมได ดังนั้นไมวาจะเปนการวัดคาทุนมนุษยหรือการจัดการทุนมนุษยจึงตองใชทั้ง
สวนที่เปนศิลปะและสวนที่เปนวิทยาศาสตรในการดําเนินการ50                  
             จะเห็นไดวา ความคิดในเรื่องทุนมนุษยเปนการมองคนในฐานะของสินทรัพยที่
มีคุณคาขององคการ และเปนสิ่งที่องคการสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากทุนมนุษย
อยางคุมคา ดังที่ สุรพงษ มาลี ใหความเห็นไววาเพราะเริ่มมองเห็นวา “คน”เปน “ทุน” ที่
สําคัญซึ่งจะชวยสรางขีดความสามารถและขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการไปสู
ความสําเร็จ การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหมจึงใหความสําคัญกับความหลากหลาย
ของทุนมนุษยในองคการเพราะถือวาทุนมนุษยแตละประเภทน้ันมีสวนชวยใหองคการ
ประสบความสําเร็จในระดับที่แตกตางกัน51  ดังน้ันเปาหมายขององคการคือการเพ่ิม
คุณคาใหกับทุนมนุษยในองคการอันจะนําไปสูศักยภาพในการปฏิบัติงานและนําไปสูลูกคา
                                                 
            47 Gary S. Becker, Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis 
with Special Reference to Education (Chicago: The University of Chicago Press, 
1994), 10.   
            48 Nick Bontis  and Jac Fitz-enz, “Intellectual capital ROI : a causal map 
of human capital  antecedents and consequents,” Journal of Intellectual Capital 3, 
3 (2002) : 223-247. 
                 

49
 Leslie A. Weatherly, “Human Capital – The Illusive Asset , Measuring 

and Managing Human Capital: A Strategic Imperative for HR,” SHRM Research 
Quatery  (2003) : 1-7. 

             50 Gary S. Becker, “The economic way of looking at life” Nobel Lecture, 
Economis Science  (December 1992) : 38-56.    
            51 สุรพงษ  มาลี, “การบริหาร “คน” บนฐานของ “ทุน”ที่แตกตาง: HR 
Differentiation/Segmentation,” วารสารขาราชการ 51,1  (มกราคม – กุมภาพันธ 2549) 
: 11-17.          
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หรือผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขณะที่การจัดการเกี่ยวกับทุนมนุษยเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับตนทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  องคการตางๆจึงพยายามหาวิธีการที่ดี
ที่สุดในการบริหารจัดการทุนมนุษย52  
             จากการศึกษาของ  สกาบอรจ และอีเลียส  (Scarbrough and Elias) ในการ
ประเมินทุนมนุษย (evaluating human capital) ใน 12 องคการไดขอสรุปเกี่ยวกับการ
จัดการทุนมนุษยในองคการ 4 ประเด็น ดังนี้ 
            1. การมองทุนมนุษยควรมองในลักษณะที่เปนสะพานเชื่อมระหวางกลยุทธของ
องคการและการพัฒนาบุคลากร 
            2. ทุนมนุษยเปนสินทรัพยที่มีความไมแนนอน  ศักยภาพของแตละบุคคลอาจ
ลดลงไดและสามารถลดความสามารถขององคการได 
            3. ทุนมนุษยเปนสินทรัพยที่ไมคงที่  คุณภาพของแตละบุคคลอาจนําไปสูความ
ยืดหยุนเดนชัด มีการเลื่อนไหลและเปนเฉพาะของบุคคล 
            4. การวัดทุนมนุษย จําเปนตองอาศัยบริบทที่พ่ึงพาซึ่งกันและกัน53 
            โดยสรุปคือการจัดการทุนมนุษยที่ดีคือการกระบวนการวัดและเก็บขอมูล 
ภายในองคการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานและการจัดการคนในองคการนั่นเอง 
            สําหรับนักเศรษฐศาสตรมองวาทุนมนุษยคือ การรวมของทักษะ ความรู สุขภาพ 
และคานิยมในตัวคนคนหนึ่งซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกันได ดังน้ันการลงทุนหรือการ
จายคาใชจายที่เกี่ยวกับบุคลากร ทั้งการศึกษา การฝกอบรม สวัสดิการ และอ่ืนๆถือเปน
การลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนคือรายไดขององคการ  แนวโนมในปจจุบันถือวาทุน
มนุษยเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคามากที่สุดตองมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม (value - 
added) ใหแกองคกรอยางเต็มที่ดวยการบริหารจัดการคนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคใหมนี้จึงมุงมองวาการ

                                                 
             52 General Accounting Office (GAO), “Human capital : Key Principles from 
nine Private Sector Organization,” report to Congressional Requesters, United 
States General Accounting Office,[online], Accessed 18 January 2008. Available 
from http://www.gao.gov. 
            53 Harry Scarbrough and Juanita Elias, “Evaluating human capital,”. 
Research report 2002, London  Chartered Institute of Personnel and 
Development, [Online], Accessed  20 September  2009. Available from 
http://www.cipd.co.uk. 
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บริหารทรัพยากรมนุษย ตองมุงเนนที่การเพิ่มคุณคาของผลผลิตใหแกองคกร54  
สอดคลองกับความเห็นของปรีชา วัชราภัย ที่วาการจัดการทุนมนุษย หมายถึงการที่
หนวยงานตองทําใหคนของตนมีความพรอมทั้งในเรื่องความรู ทักษะและความสามารถ 
รวมทั้งมีประสบการณและคานิยมที่พรอมจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการไปสู
ความสําเร็จ การจัดการทุนมนุษยจึงไมใชการบริหารงานบุคคลแบบเดิมๆที่เนนแคเฉพาะ
การดูแลใหเปนไปตามกฎระเบียบ หรือตัดสินใจดานคนบนพื้นฐานของแผนกระดาษ วุฒิที่
มีหรือทํางานมาแลวกี่ป แตตองดูวาคนนั้นไดสั่งสม “ทุน” ไวตัวเหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหนงตอไปหรือไม55  สําหรับบทบาทใหมในการพัฒนาทุนมนุษยในแงของการบริหาร
จัดการนั้น   จิรประภา อัครบวร ใหความเห็นไววาควรมีการจัดการใน 3 เร่ือง ไดแกการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารการสื่อสารเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง และการ
บริหารความรูในองคกรเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีสมรรถนะสูงมากเพียงพอเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง56  
            รัชฎา  อสิสนธิสกุล ไดสรุปไววา  การบริหารจัดการทุนมนุษยมีเปาหมายเพื่อ
สรางคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเปนการรวมกิจกรรมตางๆนับตั้งแต
การกําหนดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด การรักษาบุคลากร การพัฒนา
และจูงใจใหบุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองได ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทุนมนุษยจําเปนตองมีแนวคิดที่สรางสรรคมีแรงขับความกระตือรือรน และใหความสําคัญ
ตอการมุงสูความสําเร็จที่เปนเลิศ57 เชนเดียวกับนนทิกร กาญจนะจิตรา และ อัจฉรา  โก
ศัลวัฒน ที่มีความเห็นวา การบริหารทุนมนุษย เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม (value added) ให
ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เปนกลยุทธที่สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จอยางยั่งยืน
ขององคการ  การสรางกลไกใหกําลังคนภาครัฐทุกระดับไดรับการพัฒนาทั้งดาน องค

                                                 
             54 ปราชญา กลาผจัญ และ พอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2550),183-184. 
             55 ปรีชา  วัชราภัย, “การพัฒนาเครือขายองคความรูสาธารณะ ดานการ
จัดการททุนมนุษย,” วารสารขาราชการ 51,1 (มกราคม – กุมภาพันธ, 2549) : 11-17. 
             56 จิรประภา อัครบวร, สรางคน สรางผลงาน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ : 
สํานักพิมพเตา 2000, 2549), 38. 
             57 รัชฎา อสิสนธิสกุล,“การบรหิารทรัพยากรมนุษยยุคใหม,” ประชาชาติธุรกิจ , 
31, 3954 ( ธันวาคม  2550). 
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ความรู ทัศนคติ คานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานเพื่อใหเปนผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู 
มีคุณภาพ คุณธรรม เหมาะสมสอดคลองกับทิศทางขององคการและการพัฒนาประเทศ 58                         
                 นิสดารก เวชยานนท ไดกลาวถึงแนวคิดในการบริหารทุนมนุษยวา เปนการ
เชื่อมโยงระหวางตัวพนักงานและองคการ ความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางพนักงานและ
องคการไมควรมีการแลกเปลี่ยนระหวางงานและคาตอบแทนเทานั้น แตควรมีการ
ผสมผสานเปาหมายและความรับผิดชอบรวมกันและยังไดกลาวถึงตัวแบบบูรณาการของ
ทุนมนุษยซึ่งมีการเชื่อมโยงระหวางเครือขายทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงองคการ
และพนักงานเขาดวยกัน โดยการเชื่อมโยงระหวางคนและองคการจะประกอบดวย 3 สวน
คือ 1) เอกลักษณและคานิยมขององคการ 2) การปฏิบัติดานบุคลากร 3) การพัฒนา
บุคลากร   สําหรับองคประกอบแรก คือเอกลักษณและคานิยม มีเปาหมายเพื่อให
พนักงานมีความผูกพัน องคประกอบที่สองการปฏิบัติดานบุคลากร ชวยใหพนักงานมี
ความเสียสละ และองคประกอบที่สาม  การพัฒนาบุคลากรจะทําใหพนักงานเกิด
แรงจูงใจ59   
             ราสโตกิ (Rastogi) กลาวไววาทุนมนุษยไมสามารถแยกออกหรือเปนสินทรัพย
ที่อิสระ แตมันเปนตัวกระตุน เปนความยั่งยืน เปนการพัฒนาหรือการลดลงของปจจัย
ตางๆ ซึ่งปจจัยเหลานี้ไดแก ทุนทางสังคม การเรียนรู และการจัดการความรู โดยการ
จัดการความรูทําใหเกิด นวัตกรรม การสรางสรรค  การพัฒนาทักษะ สมรรถนะและ
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการปฏิรูปกระบวนการทํางานในลักษณะที่มีความ
ตอเน่ือง และปจจัยเหลานี้เปนทั้งสาเหตุและเปนผลที่ตามมา การบริหารจัดการทุนมนุษย
ที่มีประสิทธิภาพ จะสนับสนุนใหเกิดทุนทางปญญาซ่ึงเปนความสามารถที่ยิ่งใหญของ
องคการ และเปนปจจัยที่ฝงอยูในทุนมนุษยขององคการนอกจากนั้นเขายังเห็นวาการ
พัฒนาทุนมนุษยขององคการเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากทุนทางสังคมได  เพราะทุน
ทางสังคมทําใหผูปฏิบัติงานมีที่พักพิงทางจิตใจ ทั้งดานความไววางใจ ความชวยเหลือ 
การดูแลกัน และความรวมมือกัน ทุนทางสังคมผลักดันใหเกิดความรวมมือกันของบุคคล

                                                 
            58 นนทิกร  กาญจนะจิตรา และ อัจฉรา  โกศัลวฒัน, “แนวความคิดเรื่องการ
ขนาดกําลังคนภาครัฐ,”ใน หลักแนวคิด นโยบายและทิศทางการบริหารคน สํานักงาน กพ. 
(กรุงเทพฯ :  บริษัทแอรบอรน พรินด จํากัด, 2549), 95. 
                   

59
 นิสดารก เวชยานนท, มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย (กรุงเทพฯ : กราฟฟก

ซิสเต็มจํากัด, 2551),18-19. 
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ในองคการ ถาขาดทุนทางสังคมก็ยอมไมมีทุนมนุษย และถาปราศจากทุนมนุษย ก็ไมมี
ทุนทางปญญา60 
              โดยสรุป การบริหารจัดการทุนมนุษยเปนกลยุทธที่สําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคการ เปนการเตรียมคนขององคการใหมีความพรอมทั้งใน
เรื่องความรู ทักษะและความสามารถ เปนแหลงของการสรางนวัตกรรมขององคการ 
 
1.5 องคประกอบของทุนมนุษย 
            ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร ทุนมนุษยเปนสินทรัพยชนิดหนึ่งและเปนสินทรัพย
ที่ไมมีตัวตน (intangible) ซึ่งตามปกติแลวไมสามารถวัดเทียบคาทางธุรกิจแตก็สามารถ
แปรสภาพใหกลายเปนสินทรัพยที่สามารถวัดเทียบคุณคาออกมาได เม่ือเทียบคุณคา
ออกมาไดสามารถวัดได และก็สามารถจัดการได ในการลงทุนมนุษยนั้นผูปฏิบัติงานไดรับ
การฝกฝนและเรียนรูจากภายนอกโรงเรียนโดยทักษะจากการทํางานเปนการเพิ่ม
ประสบการณ จึงเปนการสะสมทุนมนุษย นอกจากนั้นการดูแลรักษาทางการแพทยถือวา
เปนการรักษาสุขภาพสวนบุคคลใหสมบูรณ  ทุนมนุษยจึงประกอบดวยทั้งศักยภาพและ
สุขภาพของมนุษย61  สวนองคการความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ(OECD)มองวาทุน
มนุษย ประกอบดวย ความรู ทักษะ ศักยภาพและคุณสมบัติประจําตัวของแตละบุคคล62 
ดังแผนภูมิที่  4 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                  

60 P.N. Rastogi, “Sustaining enterprise competitiveness – is human capital 
the answer?,” Human Systems Management 19(2000) : 193–203. 
           61 ปรัชญา   ชุมนาเสียว,“แนวทางการสรางกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพ่ือสรางทุนมนุษยในองคการ,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรฐัศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 7, 2549, 710-727. 
            62 Organization for  Economic Co-operation and development (OECD), 
Policy Brief July 2007 [Online], Accessed 3 December 2007. Available from 
http://www.0ecd.org. 
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แผนภูมิที่ 4  องคประกอบของทุนมนุษย  
ที่มา : Organization for  Economic Co-operation and development (OECD), Policy 
Brief July 2007 [Online], Accessed 3 December 2008. Available from   
http://www.0ecd.org. 
   ทุนมนุษยที่สะสมในบุคคลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได ทุนมนุษยสามารถเกิดขึ้นใน
ตนเองได ซึ่งแตกตางอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุนทางกายภาพอื่นๆ  เชนการเรียนรู
ยิ่งมีประสิทธิภาพมากเทาไรก็ยิ่งทําใหความรูที่มีอยูกอนกับความรูที่เกิดขึ้นใหมมีสัดสวน
ที่เหมาะสม การเรียนรูจากการกระทํายิ่งมีประสิทธิภาพมากงานก็ยิ่งทาทายยิ่งมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการสะสมทุนมนุษย และยิ่งมีทุนมนุษยในที่ทํางานมากเทาใดก็
ยอมที่จะมีความรูที่เปนความรูภายในเพิ่มมากขึ้นทานั้น  ขณะเดียวกันบางสวนของทุน
มนุษยสามารถรั่วไหลหรือเสื่อมลงไดเชนจากอายุ โดยเชื่อวาทุนมนุษยเหมือนกับทุนทาง
กายภาพซึ่งสามารถเสื่อมคาลงเนื่องจากอายุการใชงาน 63  
             ในงานวิจัยของ CIPD  จะอธิบายวาทุนมนุษยเปนหนึ่งในสามของสิ่งที่จะทําให
เกิดทุนทางปญญา โดยอธิบายวาทุนทางปญญาประกอบดวย 3 สวนคือ  
              1. ทุนมนุษย ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และความสามารถในการ
พัฒนาและนวัตกรรมของคนในองคการ      
              2. ทุนทางสังคม เปนโครงสราง เครือขายและกระบวนการที่จะชวยใหบุคคล
ตองการที่จะพัฒนาทุนทางปญญา โดยการแลกเปลี่ยนสังเคราะหความรูผานสัมพันธภาพ
ทั้งในองคการและนอกองคการ      
              3. ทุนองคการ ไดแกความรูของสถาบันที่องคการเปนเจาของ ซึ่งอาจเก็บอยู
ในรูปแบบของฐานขอมูล คูมือตางๆ รวมถึงนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
กระบวนการในการจัดการบุคลากรดวย 
              เพ่ือใหองคการมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยความเขาใจความสัมพันธระหวางทุน
ในรูปแบบดังกลาวนี้  ทุนมนุษยแตเพียงลําพังไมสามารถสรางคุณคาได คนตองไดรับการ
                                                 
             63  Kari  Heitala, “General framework for long-term social impact 
evaluation of an employee strategy,” Sub – report 3 human capital [Online],  
Accessed 15 December 2009. Available from www. ec.europa.eu 

ความรู 

ทุนมนุษย ทักษะ ความสามารถ 

คุณลักษณะทีเ่ปนสวนประกอบของบุคคล 
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จูงใจหรือจัดการโดยใชการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและการใหโอกาสในการพัฒนาและ
ใชทักษะของพวกเขาในการสรางผลิตภัณฑและบริการ ถาความรูที่พวกเขาไดรับไม
สามารถนําไปสูการผลิตสินคาหรือบริการที่สอดคลองกับความตองการ ทุนมนุษยนี้ก็ถือ
ไดวาไมมีคุณคาตอการดําเนินงานขององคการ64 
              บอนติส (Bontis)   มีความเห็นวาทุนมนุษยเปนองคประกอบพื้นฐานของทุน
ทางปญญา  ขณะที่ทุนมนุษยเปนตัวแทนของความรู ความเกง และประสบการณของ
ผูปฏิบัติงาน ทุนทางโครงสรางจะหมายถึงฐานความรูตางๆที่มีอยูในองคการ เชน
ฐานขอมูล เอกสาร ผังงานประจําขององคการเปนตน ยิ่งไปกวานั้นทุนดานความสัมพันธ
เปนตัวแทนความรูที่ มีอยูในหวงโซคุณคาขององคการ อาจเปนความรูที่ มีอยู ใน
ความสัมพันธระหวางองคการกับผูผลิต ลูกคา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆภายนอก
องคการ65 และจากผลงานวิจัยของ บอนติสและฟช เอ็น (Bontis and Fitz-enz) ไดจัดทํา
เสนทางความสัมพันธระหวางทุนมนุษยและทุนทางปญญา ไดสรุปไวดังนี้ 
             1.   ภาวะผูนําดานการจัดการเปนปจจัยในการจัดการทุนมนุษย โดยการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับผูบริหารจะทําใหลดอัตราการออกจากงาน และทําใหเกิดการบงปนความรู
ในองคการ และการสรางคุณคาในองคการ 
             2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทุนมนุษย ไดแก ระดับการศึกษาของ
ผูปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานในดานตางๆ และทุนมนุษยสงผลตอการ
จัดการทุนทางปญญาขององคการ 
             3. ปจจัยขับเคลื่อนที่สงผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานไดแก ความพอใจ
ในงาน ความยึดม่ันผูกพันในองคการ และแรงจูงใจในการทํางาน  โดยความพอใจในงาน
นําไปสูความยึดม่ันผูกพันตอองคการและแรงจูงใจในการทํางาน   สวนแรงจูงใจในการ
ทํางานนําไปสูการแบงปนความรูในองคการ กลาวคือคนที่มีแรงจูงใจในการทํางานจะ
แบงปนความรูในกลุมเพ่ือน และความยึดม่ันผูกพันตอองคการนําไปสู การรักษาคนไวใน
องคการ  การสรางความรูและผลการปฏิบัติงาน 
             4. การจัดการความรูจะลดอัตราการออกจากงาน และสนับสนุนผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยพบวาบุคคลมีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดสรางสรรคและสราง

                                                 

            64 CIPD, Human capital [Online], Accessed 15 Febuary 2008. Available from 
www.cipd.co.uk.  
           65 Nick Bontis  and Jac Fitz-enz,“Intellectual capital ROI : a causal map of 
human capital antecedents and consequents,” Journal of Intellectual Capital 3, 3 
(2002) : 223-247. 
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ความรูถาเขาไดรับการยอมรับจากองคการ ถาองคการสามารถบูรณาการความรูใหมๆเขา
ไปในระบบโดยการใชเทคโนโลยีและสุดทายก็คือถาคุณคาของผูปฏิบัติงานสอดคลองกัน 
ก็จะจูงใจใหเกิดการแบงปนความรูและลดอัตราการลาออกจากงาน 
             5.  ผลการปฏิบัติงานจะไดรับอิทธิพลทางบวกจาก ความผูกพันตอองคการของ
ผูปฏิบัติงาน และความสามารถในการสรางความรูใหม66 
             การที่บุคคลเกิดการสะสมองคความรูในดานตางๆที่อยูในตัวคนเราเรียกวาเปน
ทุนมนุษย และเม่ือถึงจุดๆหนึ่งคนก็จะสามารถสรางองคความรูขึ้นมาใหม เกิดเปนทุนทาง
ปญญาของตัวเอง และเปนขององคการดวย67 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5    การพัฒนาทุนมนุษย สูทุนทางปญญา 
ที่มา : ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์, ทุนมนุษย : การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา (กรุงเทพฯ : 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย- ญี่ปุน, 2550), 39. 
                                                 
          66 ibid,223-247. 
                

67
 ธํารงศักดิ์  คงคาสวสัด์ิ, ทุนมนษุย : การกําหนดตวัชี้วดัเพื่อการพัฒนา (กรุงเทพฯ : 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย- ญี่ปุน, 2550), 39. 

จากทุนมนุษย (Human Capital) สู ทุนทางปญญา (Intellectual Capital) 

- เกิดเปนทุนทางปญญา 
- รูแจงเห็นจริง 
- เปนผูเชี่ยวชาญที่หาตัวจับยาก 

- เกิดความรู ความเขาใจ 
-  สามารถคิดตอยอด 
- ในการทํางาน/แกปญหาตางๆ 

- คิดวิเคราะห/สังเคราะห 
- หาความสัมพันธ 
- ประมวลผล 

- Competencies 
- พฤติกรรม/เวลา 
- ขอมูล/ขาวสาร 

ทุนมนุษย 

ไดรับการพัฒนา/พัฒนา

ไดรับการพัฒนา/พัฒนา

ไดรับการพัฒนา/พัฒนา

ทุนทางปญญา 
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               แตอยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการที่มีความเห็นแตกตางจากนี้ เชน ลินดา แก
รทตัน และ สุมันตรา โกชอล (Lynda Gratton และ Sumantra Ghoshall) เห็นวาทุน
มนุษยประกอบดวย 3 สิ่งคือ  ทุนทางปญญา (intellectual capital) ทุนทางสังคม (social 
capital)และทุนทางอารมณ(emotional capital) (ดังแผนภูมิที่ 6 ) 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6  โครงสรางและสวนประกอบของทุนมนุษยระดับบุคคล  
ที่มา  :  Lynda Gratton and Sumantra Ghoshall “Managing personal human 
capital:new ethos for the ‘‘volunteer’’ employee,” European Management Journal 
21,1 (2003) : 1–10.              
              
           โดยพวกเขาไดอธิบายไววา คําวาทุนทางปญญาจะหมายถึงคุณลักษณะพื้นฐาน
ของแตละบุคคล เชน ความซับซอนของสติปญญาและความสามารถในการเรียนรู ควบคู
ไปกับความรูที่มีอยูภายในตนเอง และความรูภายนอก ทักษะ และประสบการณที่แตละ
คนสรางขึ้นตลอดชีวิตการทํางาน  สวนทุนทางสังคมจะหมายถึงเครือขายของ
ความสัมพันธที่กอใหเกิดการเขาถึงตอทรัพยากรที่สมาชิกของเครือขายนั้นเปนเจาของ
หรือที่เขาสามารถเขาถึงได   เปนความสัมพันธที่มีการเลื่อนไหลทั้งการใหและการรับกับ
บุคคลอื่น ชวยใหแตละบุคคลพัฒนาความสามารถทางสติปญญาโดยการเขาถึงความรูและ

ทุนทางปญญา
(INTELLECTUAL 
CAPITAL) 

โครงสราง 
และคุณภาพ 
ของความสัมพันธ 
ในระดับเครือขาย 

ความรู 
ทักษะ และ 
ความเชี่ยวชาญ 

ความกลาและ 
ความยืดหยุน 
ในการแสดงออก ทุนมนุษย

(HUMAN 
CAPITAL) 

ทุนทางสังคม
(SOCIAL 
CAPITAL) 

ทุนทางอารมณ
(EMOTIONAL 
CAPITAL) 
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ทักษะที่บุคคลเหลานั้นเปนเจาของและทุนทางอารมณจะหมายถึงความเชื่อม่ันในตนเองที่
มีพ้ืนฐานมาจากการรูสึกถึงคุณคา ศักดิ์ศรีของตน ความกลาและความยืดหยุนที่แตละ
บุคคลจําเปนตองแลกเปลี่ยนความรูและความ สัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ ทุนทาง
อารมณนี้จะนําความนาเชื่อถือและการตระหนักรูในตนเองในการสรางความสัมพันธที่
เปดเผยและจริงใจที่จะชวยสงเสริมการสรางทุนทางสังคม  การที่สามารถเกิดการเรียนรูได
อยางไมลําบากจะทําใหเกิดทุนทางปญญาซึ่งสามารถเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา
ตนเองอันเปนผลมาจากการตระหนักรูในตนเองที่เปนทุนทางอารมณ และในสวนที่เปน
ชองทางในการปอนกลับ การสรางความรูสําหรับตนเองจะผานความสัมพันธที่เปดเผย 
และยิ่งไปกวานั้นคือยังชวยดานการพัฒนาความตระหนักรูในตนเองและความรูสึกวาไดรับ
การยอมรับ สวนประกอบที่แตกตางกันของทุนมนุษยนี้มีความสัมพันธกันอยางสูง มีความ
เชื่อมโยงกัน มีการปอนกลับซึ่งกันและกันที่นําไปสูการสรางประโยชน68  
               จะเห็นไดวา องคประกอบของทุนมนุษยนั้นมีความหลากหลายขึ้นกับมุมมอง
ของแตละทาน  แตอยางไรก็ตามลําพังทุนมนุษยเพียงอยางเดียวไมสามารถสราง
ประโยชนสูงสุดตอองคการได ตองอาศัยความเชื่อมโยงระหวางทุนตางๆที่มีในองคการ 
และการพัฒนาทุนมนุษยจะนําไปสูการสรางทุนทางปญญาขององคการในที่สุด 
 
1.6 การวัดทุนมนุษย ( human capial measurement)  
                การวัดคาทุนมนุษยขึ้นอยูกับมุมมองที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับวาตองการ
วัดเกี่ยวกับอะไร ดังที่ บูโตเรีย (Bhutoria) กลาวไววา ไมมีวิธีที่ดีที่สุดในการวัดทุนมนุษย 
และไมมีการวัดโดยวิธีเดียวที่จะสามารถวัดทุนมนุษยได  เพราะทุนมนุษยไมมีมาตรฐานที่
แนนอน เปนสิ่งที่อยูภายในบุคคล และเปนกลไกและขึ้นอยูกับสิ่งที่ฝงอยูในตัวบุคคล แต
อยางไรก็ตามการที่จะวัดทุนมนุษยจะตองใชวิธีการที่ออกแบบใหเหมาะสมกับความ
ตองการและเปาหมายขององคการ69  สวนแกรนแธมป (Grantham ) ไดกลาววาการ
จําแนกองคประกอบของทุนมนุษยที่เปนสินทรัพยขององคการนั้นทําไดยาก เพราะทุน
มนุษยเปรียบเสมือนแหลงสะสมทุนสิ่งที่เปนองคประกอบของทุนทางปญญาขององคการ  
ทุนมนุษยคือความสามารถขององคการในการประยุกตใชความรูของคนในองคการมาใช
ในการดําเนินงาน   จากคํานิยามนี้การที่เราจะเพิ่มมูลคาดานทุนมนุษย ควรทําดังนี้ 
                                                 
             68 Lynda Gratton and Sumantra Ghoshall, “Managing personal human 
capital: new ethos for the ‘‘volunteer’’ employee,” European Management Journal 
21,1 (2003) : 1–10.   
           69 Navin Bhutoria, Valuation of Human Capital,JBIMS [Online], Accessed  
20 January 2008. Available from  http://www.hrfolks.com  
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             1.  จําแนกทุนมนุษยใหชัดเจนวาหมายถึงอะไร  
             2.  การวัดความสามารถ โดยการหาคุณคาที่มีอยูในองคการและจําแนกวา
องคการมีประสิทธิภาพขึ้นอยางไรจากการที่เราไดยกระดับของทุนมนุษย 
             3.  จําแนกความแตกตาง ชองวางระหวางความสามารถที่เราตองการในการ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธกับความสามารถขององคการในปจจุบัน 
             4. ปดชองวางนั้นเสียดวยการพัฒนาใหทุนมนุษยนั้นสอดคลองกับเปาหมายที่
วางไว นั่นคือการสรางประโยชนสูงสุดจากทุนมนุษย70 
             แคนนัน (Kannan) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การสรางมูลคาเพิ่มในทุนมนุษยวา ประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้ 
             1. การใชทักษะ หมายถึงความสามารถในการเรียนรูในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
พฤติกรรมที่แสดงออกคือการปฏิบัติงานในระดับสูง ทํางานมาก ในแงของการรับรู
เกี่ยวกับตนเองคือความสามารถที่วัดไดในรูปของการเรียนรูในสิ่งที่ยาก ความตองการ
เวลาในการฝกอบรม รวมถึงการสรางทีมงานที่ขึ้นกับทักษะสวนบุคคลและการฝกอบรม 
             2.  ความกลมกลืนกับระบบและกระบวนการ หมายถึงระดับที่แตละบุคคลที่
กลมกลืนกับกระบวนการขององคการ ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมกับงาน การลาออกและ
การสรางผลผลิต มีประสบการณในการเพิ่มความรูวาอะไรเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองทํา ทํา
เม่ือไรและทําอยางไร 
             3. การเปนเจาของความรู   ความรูที่แตละบุคคลเปนเจาของจะเกี่ยวของกับ
งานทั้งที่เปนงานธรรมดาและงานอื่นๆจํานวนมาก ที่สามารถทดแทนกันไดหรืองานที่
เฉพาะเจาะจงที่รูเฉพาะบางคน ยากที่จะหาคนทดแทน ความรูนั้นจะรวมถึงการเขาถึง 
การเกิดความรู การถายทอดความรู 
             4. การสรางคุณคาใหตนอง หมายถึงการที่แตละบุคคลใหความสําคัญตอการ
ทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบตอการเรียนรู การเพิ่มระดับคุณคาในตนเองและการ
กระทํา  ซึ่งปจจัยดังกลาวไดแก ความรับผิดชอบของตนเองในการเรียนรู  การทํางานให 
 
 
 
 
 
                                                 
           70 Charles E. Grantham, “Maximizing Human Capital,”  Institute for the 
Study of Distributed Work,and KBN Content Development (United States of 
America by PeopleSoft, Inc., July 2001) , 3-4. 
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บรรลุเปาหมาย   การยึดถือการทํางานเปนทีมและการสรางสมประสบการณเปน 
มูลคาเพิ่มในดานความรูและทักษะของตนเอง71 
             การวัดคาของทุนมนุษยนั้นถาเรามองที่ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหรือการ
สรางมูลคาเพิ่มในทุนมนุษย สิ่งสําคัญที่ควรวัดไดแก ขอมูลที่ เกี่ยวของกับผลการ
ปฏิบัติงาน  การฝกอบรม ทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานใหบรรลุเปาหมาย เปนตน  ดังน้ัน
ในการวัดทุนมนุษยอาจใชขอมูลตางๆดังนี้              
             1. ขอมูลประชากรที่เกี่ยวของกับแรงงาน เชน อายุ เพศ ขอมูลพ้ืนฐานอื่นๆ 
             2. ขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาและรักษาพนักงาน เชนจํานวนผูสมัครในตําแหนง
ที่วางลง จํานวนคนที่ลาออกจากงาน ระยะเวลาในการใหบริการ จํานวนตําแหนงที่
วางงาน ระยะเวลาในการหาคนมาลงในตําแหนงวาง 
             3. ขอมูลเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนา ไดแกจํานวนวันที่ไดรับการอบรม 
จํานวนเงินที่ใชไปสําหรับการอบรมตางๆ รูปแบบของการฝกอบรมที่ไดรับ ระยะเวลาที่ใช
ในการพัฒนาจนมีสมรรถนะตามที่ตองการ ขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการอบรม
พัฒนา 
             4. ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน ไดแก ผลผลิต หรือประสิทธิภาพของ
งาน การบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ความภักดีตอ
องคการ 
             5. ขอมูลที่เปนความคิดเห็นสวนบุคคล ไดแกทัศนคติของผูปฏิบัติงาน72 
             สรุปไดวา การที่จะเลือกตัวชี้วัดมาใชในการวัดทุนมนุษยนั้นขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่ตองครอบคลุมในทุกมิติจึงจะสามารถวัดไดอยางเที่ยงตรง    
          
1.7 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาทุนมนุษย  
             อาจกลาวไดวาการพัฒนาทุนมนุษย คือการพัฒนาดานความรู ทักษะและ
ความสามารถของแตละบุคคลที่นํามาสูการสรางคุณคาใหกับองคการ73  แตอยางไรก็ตาม
                                                 
           71 Gopika Kannan, “Antecedences and Concequences of Human Capital 
Value Addition among  Knowledge Professionals,” Thesis summitted for the 
degree of Doctor of Phylosophy, the faculty of engineering Department of 
Management Studies, India institute of Sciences, 2001, 83-85. 
                

72 Chartered Institute Personnel and Development, “Human Capital Panel 
Report  (Summer  2007) :1-10. 
            73 G.Bohlander and S.Snell, Managing human resources, 14th ed. (Mason 
Ohio: Thomson-Southwestern, 2007),14. 
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ปจจุบันยังมีความสับสนเกี่ยวกับคําวาการพัฒนาทุนมนุษย กับคําวาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ซึ่งหากพิจารณาตามความหมายของคําวาทุนมนุษยที่กลาวมาขางตน จะพบวา
เปนความเหมือนที่มีความแตกตางกัน กลาวคือในระยะเวลา  10  กวาปที่ผานมาหาก
กลาวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บุคคลในองคการทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากมัก
ใหความสําคัญกับคําวา “การฝกอบรม” ในฐานะที่เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  ซึ่งในความเปนจริงแลวการฝกอบรมเปนเทคนิควิธีการที่ใชในการ
สื่อสารหรือถายทอดความรู  ความคิดเห็น  ขอเท็จจริง ประสบการณ  หรือขอมูลตางๆ
เพ่ือใหผู เขารวมการฝกอบรมเกิดความเขาใจ   มีทักษะ  มีทัศนคติที่ ดี   และมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนเพียงเครื่องมือหน่ึงที่องคการ
ตางๆนิยมนํามาใชมาเปนเวลาชานานเทานั้น   แตแนวโนมเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในอนาคตนอกจากการฝกอบรมแลวยังมีเครื่องมือสมัยใหม เชนการ
จัดการความรู การเทียบเคียงสมรรถนะและอ่ืนๆที่มีแนวโนมในการนํามาใชเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง74  ยิ่งไปกวานั้นทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มองการอบรมและการพัฒนา
ผูปฏิบัติงานวาเปนวิถีทางในการเขามามีสวนรวมหรือสรางความผูกพันตอองคการ75 สวน
การพัฒนาทุนมนุษยขึ้นอยูกับความสามารถสวนบุคคลที่จะจําแนกและจัดการความ
ตองการในการเรียนรู  การเรียนรู และการใชความรูนั้นในการวางแผนดานอาชีพ การหา
ทักษะจากการทํางานและการจัดการกับความสมดุลของชีวิตและงาน76  ในอดีตการลงทุน
ในการพัฒนาผูปฏิบัติงานเปนหนาที่ขององคการเทานั้นแตในปจจุบันผูปฏิบัติงานตองเปน
ผูรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองดวยสวนหน่ึง  ดังน้ันจึงเปนการเชื่อมโยงความตองการ
ของทั้งสองฝายเขาหากันทั้งตัวองคการและผูปฏิบัติงาน77 องคการที่ใหความสําคัญกับ
การบริหารทุนมนุษยจะเนนที่การทําใหคนในองคการชวยกันนํา“ทุน”ที่แตละคนมีนั้น
ออกมาใชในการทํางานผลักดันองคการใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จที่ตั้งไว และเปน
หนาที่ขององคการที่จะตองลงทุนในมนุษย เพ่ือเพ่ิมมูลคาในตัวเขาเอง ขณะเดียวกัน
ผูปฏิบัติงานแตละคนแตละระดับก็ตองรับผิดชอบเพื่อพัฒนาทุนในตนเองใหเหมาะสม 
                                                 
            74 ผูจัดการรายสัปดาห, (2547) [Online], เขาถึงไดวันที่  22  มีนาคม  2549.
จาก www.hrcenter.co.th/ 
          75 H.Rainbird, “Continuing Training,” In Sisson, K.  Personnel (1994):56. 

            76 Jose´ Maria Viedma Martı  and Mihaela Enache, “Managing personal 
human capital for professional excellence: an attempt to design a practical 
methodology,” Knowledge Management Research & Practice 6 (2008): 52–61. 
                    

77
 นิสดารก เวชยานนท, มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย (กรุงเทพ : กราฟฟกส

ซิสเต็มจํากัด, 2551),15. 
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ทันสมัย และเปนที่ตองการขององคการตลอดเวลา ซึ่งตองอาศัยการเรียนรู ที่ไมใชแคการ
อบรมอยางเดียว78  
            อาภรณ  ภูวิทยาพันธ ไดเปรียบเทียบกรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย
ระหวางแนวคิดแบบดั้งเดิมและแนวคิดแบบใหมดังแสดงในตารางที่ 1  
 
 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย 
 

กรอบแนวคิดแบบเดิม กรอบแนวคิดแบบใหม 
มองที่คาใชจาย ถือวาเปนตนทุน (cost) ที่
เกิดขึ้น 

มองที่คาใชจาย ถือวาเปนการลงทุนเพื่อเพิ่ม
มูลคา (value) ในตัวคนใหเกิดขึ้น 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจัด
วาเปนงานสนับสนุน  

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจัด
วาเปนหุนสวนทางกลยุทธขององคการ  

งบประมาณดานทรัพยากรมนุษยถูกกําหนด
ขึ้นจากหนวยงานที่รับผิดชอบดานทรัพยากร
บุคคลเทานั้น 

ผูบริหารระดับสูงจะเกี่ยวของกับการกําหนด
งบประมาณดานทรัพยากรมนุษย 

ทุนมนุษยเปนเรื่องที่ถูกบริหารจัดการโดย
หนวยงานดานทรัพยากรบุคคลในองคการ 

ทุนมนุษยเปนเรื่องที่ถูกบริหารจัดการโดย
ผูบริหารระดับสูงในองคการ 

ใหความสําคัญกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการ
ลงทุน (ROI : return on investment) เพียง
เล็กนอยเทานั้น 

ถือวา ROI เปนเครื่องมือที่สําคัญโดยจะตอง
ทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุ
และผลลัพธที่เกิดขึ้น 

ทุนมนุษยจะถูกวัดและประเมินไดจากขอมูลที่
มีอยูเทานั้น 

ทุนมนุษยจะถูกวัดและประเมินไดจากขอมูลที่
จําเปนจะตองเก็บรวบรวมใหมีขึ้น 

การบริหารบุคคลากรในองคการถูกออกแบบ
ใหมีขึ้นโดยไมไดคํานึงถึงความตองการของ
องคการ 

การบริหารบุคคลากรในองคการถูกออกแบบ
ใหมีขึ้นโดยคํานึงถึงความตองการเฉพาะของ
องคการกอนนําไปประยุกตใชทั่วทั้งองคการ 

การรายงานผลการดําเนินการจากงานที่
เกี่ยวของกับทุนมนุษยจะมุงเนนไปที่ปจจัย
นําเขา (input) 

การรายงานผลการดําเนินการจากงานที่
เกี่ยวของกับทุนมนุษยจะมุงเนนไปที่ปจจัย
ดานผลลัพธ (output) 

 
ที่มา  Jack J. Phillips, 2005 อางใน อาภรณ ภูวิทยาพันธ, กลยุทธการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (กรุงเทพฯ : เอช อาร เซ็นเตอร, 2551), 101. 
                                                 
             78 สุรพงษ มาลี, “Howard Gardner กับจิตสาธารณะ: อีกมุมมองหนึ่งของ
แนวคิดทุนมนษุย,” วารสารขาราชการ 51, 2 (มีนาคม – เมษายน 2549) : 62-66. 
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             การพัฒนาทุนมนุษยนั้นเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของการบริหาร
จัดการองคการสมัยใหม  โดยที่องคการจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู  ทักษะ  
ทัศนคติที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองการใหเกิดการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติโดยตองมี
กระบวนการสําคัญในการสรางความรู  ความเขาใจ  ทักษะและทัศนคติ  เพ่ือสราง
จิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน นอกจากนั้นการสรางทุนมนุษยใน
องคการ ผูนําจําเปนตองพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางานในระดับสูง
อยางสม่ําเสมอ โดยผานการจําแนก การสรรหา การคัดเลือกคนที่ดีที่สุดและคนที่มีความ
เกงในการทํางาน79   ดังที่ พะยอม วงศสารศรี  กลาววาทุนมนุษยเปนสิ่งที่องคการตองให
ความสนใจตั้งแตการสรรหาคัดเลือก ธํารงรักษาและพัฒนา เพ่ือใหไดทุนมนุษยที่มีคุณคา
แกองคการอยางแทจริง เม่ือองคการคัดเลือกเขามาแลวจะตองใหความสนใจจัดกิจกรรม
พัฒนาอยางจริงจัง ตอเนื่องสม่ําเสมอ ถึงแมจะตองใชเงินลงทุนกับสวนนี้มากก็ตามก็
จะตองดําเนินการโดยวิเคราะหสมรรถภาพหลักขององคการวาคืออะไรคุณลักษณะของคน
ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามสมรรถภาพหลักควรเปนอยางไรและ
ความรูประเภทใด การอบรม หรือการพัฒนารูปแบบใดที่สามารถดําเนินการใหบรรลุ
ความสําเร็จได และเชื่อวาเม่ือยอมรับความสําคัญของทุนมนุษยในองคการภารกิจที่
ตามมาจากการยอมรับ คือ การลงมือปฏิบัติลงมือพัฒนาทุนมนุษยในองคการอยางจริงจัง
อยางมีเปาหมายอยางเปนระบบอยางเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง80  
              ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยนั้น ไดมีผูทําการศึกษาอยางกวางขวาง
ดวยมุมมองที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอ
นําเสนอแนวคิดตางๆตามลําดับดังนี้ 
 
              แนวคิดของสกาบอรจ และ อีเลียส (Scarbrough and Elias) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทุนมนุษย โดยมีเปาหมายเพื่อสรางกรอบแนวคิดในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของทุนมนุษย หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหทุนมนุษย  รวมถึงการหา
แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย การวัดผลกระทบที่เกิดจากทุนมนุษยในแงมุมตางๆ เขา
พบวาการพัฒนาทุนมนุษยจะเริ่มจากการรวบรวมขอมูลทั่วไปของทุนมนุษย การจัดทํา

                                                 
             79 George W. Bohlander and Scott Snell, Managing human resources, 
14thed. (Mason, Ohio: Thomson-Southwestern, 2007),14. 
             80 พะยอม วงศสารศร,ี การพัฒนาทุนมนุษย : กลไกการขบัเคลื่อนขององคกร 
[Online], Access  15 August 2009. Available from  www. graduate.dusit.ac.th 
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รายงานเกี่ยวกับทุนมนุษย การสรางความเชื่อม่ันในการพัฒนา การจัดการทุนมนุษย และ
การสรางความรู81   ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 แสดงวิธีการพัฒนามุมมองในการพัฒนาทุนมนุษย 
ที่มา  : Harry Scarbrough and Juanita Elias, “Evaluating human capital,” Research 
report (London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2002 [Online], 
Accessed 20 September 2009. Available at: http://www.cipd.co.uk 
                      
             ราสโตกิ ( P.N. Rastogi) กลาววาการที่จะเขาใจทุนมนุษยจําเปนตองเขาใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะสําคัญที่ทั้งเชิงกวางและลึก และความตองการเกี่ยวกับการ
สรางและพัฒนา ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบใน
ระดับจุลภาค ซึ่งไดแกการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล โดยเขาเชือ่
วา  องคประกอบของผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลจะสามารถสังเกตเห็นไดจากผล
การประเมินใน 3 ดานตอไปน้ีคือ 

                                                 
                  

81
 Harry Scarbrough and Juanita Elias, “Evaluating human capital,”. 

Research report (London: Chartered Institute of Personnel and Development,  
2002 [Online], Accessed  20 September 2009. Available at: http://www.cipd.co.uk  
 

                                  รวบรวมขอมูลทัว่ไปของทุนมนุษย  
                                       (generating information) 
 
การจัดการทุนมนุษย                                                    การจัดทํารายงาน          
(managing                                                               เกี่ยวกับทุนมนุษย 
human capital)                                                                    (reporting 
                                                                                            human capital) 
  
การสรางความรู                                                           การสรางความ       
(building                                                                  เชื่อม่ันในการพัฒนา 
Knowledge)                                                                         (developing 
                                                                                              credibility) 
                                                     การวัดทุนมนุษย 
                                           (measuring human capital) 
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1) ความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของงาน หรือสภาพการทํางาน ในลักษณะของ
เปาหมายขององคการ ธรรมชาติ สภาวะ ขอกําหนด การวัดผลการปฏิบัติงาน 

2) ความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในลักษณะของความรูที่
จําเปนในการทํางาน ทักษะ ความสามารถ และความตองการการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

3)  แรงจูงใจที่จะทํางาน ในลักษณะของความผูกพันของบุคคลตอองคการ
และการพยายามอยางที่สุดเพื่อกาวไปสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน 
             องคประกอบทั้ง 3 ประการนี้สามารถมองไดวาเปนแกน 3 แกนของผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลดังนี้ คือ การเขาใจบริบทของงาน  ความสามารถในการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการสรางผลงานเดน ซึ่งสามารถใชแทนที่คําอธิบายธรรมชาติ 
บรรทัดฐาน และสวนประกอบของทุนมนุษยไดดังนี้ 
             แกนที่ 1 การทําความเขาใจบริบทของงาน ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ
อยางลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกของสิ่งแวดลอมทางธุรกิจขององคการ มีความเขาใจถึงวิสัยทัศน
และกลยุทธขององคการ การออกแบบระบบธุรกิจและการหารายได เหตุผลในการแขงขัน 
ขอเสนอเชิงคุณคา ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นคือมันทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกระบวนการและกลไกขององคการในการสราง การจับ และการสงผานคุณคานั้น
ออกไป การที่ผูปฏิบัติงานมีความตระหนักรูและเขาใจในบริบทของงานจะทําใหพวกเขามี
ความพึงพอใจที่จะทาทายตอการเปลี่ยนแปลงที่องคการของเขาเผชิญหนาอยู และมีความ
ตองการที่จะนําความรู ทักษะ และความสามารถมาชวยแกปญหาขององคการ 
             แกนที่ 2 ความสามารถในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ในบริบทของทุนมนุษย
จะนําไปสูความภักดีที่ถาวรในการที่จะทํางานที่เปนเลิศในงานที่กวางขึ้นและไมจํากัด
บทบาท และที่สําคัญยิ่งกวาคือการนําไปสูการเรียนรู การเพิ่มระดับของทักษะ การบม
เพาะความสามารถใหมๆ การกาวไปสูการเปนผูเชี่ยวชาญ มีความคิดสรางสรรคและใช
ความรู ทั้งในการแกปญหาและการสรางนวัตกรรม ปฏิรูปกระบวนการทํางาน หรือวิธีการ
ทํางานและงานประจํา เพ่ือกําจัดงานที่ไมสรางมูลคาเพิ่มออกไป  มีการทดลองและริเร่ิมใน
การคนหาโอกาสเพื่อไปสูคําวาการเปนเลิศในการปฏิบัติงาน หรือการมีประสิทธิภาพ ที่
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การพิจารณาทุนมนุษยตามแกนที่ 2 ของ
การปฏิบัติงานคือการพัฒนาการเรียนรูเชิงรุก และการใชความรูในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผูรับบริการ 
             แกนที่ 3 แรงจูงใจที่จะสรางผลงานเดน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของการ
ผูกพันตอเปาหมายขององคการ การใหความรวมมือในระดับสูงกับผูรวมงานโดยมี
เปาหมายรวมกันในการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  สิ่งเหลานี้นําไปสูความผูกพันและ
ความรวมมือกันซ่ึงสําคัญมากสําหรับในแตละบุคคลที่จะสรางสมดุลและความรูหรือทักษะ
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พิเศษรวมกันเพื่อสรางสรรค เพ่ือแกปญหา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม การ
บรรลุเปาหมายในการทํางาน การสรางสมรรถนะใหม และการนําคุณคาไปสูการปรับปรุง
นวัตกรรม ผูปฏิบัติงานทั้งในสวนบุคคลและกลุมตองมีคะแนนในทั้ง 3 แกนในระดับสูงและ
สมํ่าเสมอ และขยายคุณลักษณะดังกลาวตลอดเวลา เพ่ือสรางทุนมนุษยขององคการ  
ความสามารถที่จะมีลักษณะเปนผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถสูง82 
              นอกจากนั้นราสโตกิ (Rastogi) ยังไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษยของ
องคการและสรุปไววาการพัฒนาทุนมนุษยนั้นจําเปนตองมีการสงเสริมอยางตอเน่ืองใน
รูปแบบของการเรียนรูและความรู ทักษะ และความสามารถ เพ่ือใหเปนทรัพยากรที่ยั่งยืน
เหนือกาลเวลา และจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเนนตรงไปที่ความสามารถ
ขององคการในการเผชิญหนากับสภาพการแขงขันที่ทาทายทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่
ไมแนนอน การพัฒนาทุนมนุษยมีพ้ืนฐานมาจากสมมุติฐานที่วา คนตองถูกกระตุนดวย
วิสัยทัศนที่เปนเลิศ เปาหมายที่ยิ่งใหญ และความหวังที่สูงสุด คนจะไมถูกกระตุนดวย
เปาหมายที่เปนเพียงเงินตอบแทนที่มากขึ้นและการถือหุนของบริษัท รางวัลที่ไมใชเงิน 
เชนการยอมรับขององคการ การยอมรับในกลุมเพ่ือน และโอกาสในการพัฒนาตนเอง การ
มีสวนรวมในการทํางานที่ทาทายที่ตองใชทั้งทักษะและความสามารถ และความรูสึกวา
ตนเองเปนคนสําคัญและมีงานที่มีความหมายมากกวารางวัลที่เปนเงิน การพัฒนาทั้งดาน
ทุนมนุษยและทุนทางสังคมจะขึ้นอยูกับความสามารถในการเปนผูนําของผูบริหาร ที่จะทํา
ใหมีการสั่งการที่ชัดเจนทั้งดานเปาหมาย วิถีทาง และทิศทางในการดําเนินงานซึ่งผูปฏิบัติ
สามารถจําแนกไดดวยตนเอง คําวา “ฉัน” จําเปนตองถูกแทนที่ดวยคําวา “เรา” โดยการ
ใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในระดับของขอมูลขาวสารและการพัฒนายุทธศาสตรของ
องคการ หรือการวางแผนกลยุทธ เปนประโยชนสูงสุดขององคการและการพัฒนาทุน
มนุษย  การมีสวนรวมจะชวยในการพัฒนาที่ชัดเจน และมีเหตุผลที่แหลมคมในการคิดกล
ยุทธขององคการ การอํานวยความสะดวกในการกระจายกลยุทธออกไป การทําความ
เขาใจ การแบงปนใหกับทุกระดับขององคการ และการชวยทําใหกลยุทธนั้นมีความ
ยืดหยุนและนําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ      การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานใน
การพัฒนากลยุทธขององคการทําใหเกิดความคิดที่หลากหลายที่มาจากสวนตางๆของ
องคการ จะทําใหเกิดทางเลือกใหมและมุมมองที่สรางสรรค ทําใหเกิดการทดลองทําในสิ่ง
ใหม ดวยแนวความคิดใหม หรือนิยามวิธีการใหม ทําใหเกิดความสนใจในวงกวาง และมี
อิทธิพลตอการสรางโอกาส ซึ่งจะชวยใหองคการมีพลังอํานาจ การที่พนักงานชวยกันฟง

                                                 
            82 P.N. Rastogi, “Sustaining enterprise competitiveness – is human 
capital the answer?,” Human Systems Management 19 (2000) : 193–203. 
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ชวยกันมองจะเปนตัวดําเนินการและพัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจขอองคการอยาง
ตอเนื่อง  ยิ่งไปกวานั้นเขายังมองวาการพัฒนาทุนมนุษยเปนความตองการสูงสุดของ
องคการที่มีความสําคัญมากและตองมีกระบวนการบริหารจัดการอยางตอเน่ือง หลักการ
สําคัญอาจสรุปสั้นๆตามกระบวนการพัฒนาทุนมนุษยดังนี้ 
             1.  เนนที่ความสนใจของบุคคลที่มีตอการออกแบบระบบการดําเนินการ
องคการของตนและเหตุผลเชิงคุณคา หรือการแขงขัน 
             2.  จูงใจบุคคลดวยการสื่อสารถึงวิสัยทัศนและคานิยม ความขยันขันแข็งในการ
ปฏิบัติงาน และจริยธรรมในการดูแลกัน และการพัฒนาผูปฏิบัติงานรวมถึงการเพิ่ม
ความรูสึกรวมกันในเรื่องของโชคชะตา 
             3.  สรางคาดหวัง การกระตุน การทํางานที่เปนเลิศและสรางสิ่งตางๆจากระดับ
บุคคล และทีมงานโดยผานความรวมมือรวมใจในการทํางาน 
             4.  ใชบริบทของสภาพแวดลอมขององคการและเหตุผลในการแขงขัน เปน
แนวทางในการขับเคลื่อนการเรียนรูขององคการ การจัดการความรู การสราง
ความสามารถ และกระจายแหลงทรัพยากรทั้งในรูปแบบของความพอดี และความยืดหยุน  
             5.  คาดหวังและสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสามารถคิดเหมือนเปนเจาของหรือ
ผูบริหาร ในการทําความเขาใจธรรมชาติและความสําคัญของสภาพปจจุบันและศักยภาพ
ในการนําองคการไปสูเปาหมายและเจริญกาวหนา 
             6. สนับสนุนใหคนมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทั้งการพัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ความสรางสรรค และนวัตกรรม โดยการเขามามีสวนรวมทั้งดานเชาวนปญญาและเชาวน
อารมณในการยกระดับการสรางสรรค ทักษะ ความสามารถ และการรวมมือไปสูเปาหมาย 
             7.  เนนการเรียนรูที่สรางประโยชนในการแขงขันที่เร็วกวาคูแขงและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงขององคการ 
             8.  เนนการพัฒนาคนใหดีที่สุดเทาที่เขาสามารถ และเลือกคนที่ทํางานเขากัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
             9.  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหทําสิ่งที่ดีที่สุดเทาที่เขาสามารถ และให
คนทํางานดวยกันโดยมีขอบเขตที่จํากัดนอยที่สุด อยาใหสถานะ บทบาท หนาที่ และ
ความแตกตางดานภูมิศาสตรเปนการแบงแยกคนขององคการออกจากกันในการสราง
คุณคาใหกับองคการ 
             10.  พยายามใหคนแตละคนไปดวยกันและมีเปาหมายรวมคือลูกคาของ
องคการ 
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             11.  ผูนําตองมีความสามารถแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผูนําในทุกระดับของ
องคการ ซึ่งอาจตองใชเวลามากในการที่จะบอกเลาความคิด จินตนาการ พลัง และการ
เลาเรื่องราวทั้งหลายแกผูปฏิบัติงาน 
             12. ดึงความเกง ทักษะ ความรู การสรางสรรค ของพนักงานออกมาและเขียน
กฎของการแขงขันแบบใหมผานนวัตกรรม และความยืดหยุนในสินทรัพยของบริษัท และ
การพัฒนาทุนมนุษยอยางตอเน่ืองเพ่ือนําองคการเปนองคการที่ดีที่สุด 
             13. ปรับเปลี่ยนองคการใหมีความพรอมที่จะไปดวยกันโดยการมีผูปฏิบัติงานที่
มีความสามารถแตกตางกัน ตางทําหนาที่ของตัวเอง แตสอดคลองไปดวยกัน 
            และราสโตกิ ไดสรุปวาเปาหมายของการพัฒนาทุนมนุษยเปนการมองวาเปน
เร่ืองของคุณภาพโดยรวมหรือความเปนเลิศขององคการที่มีการประสานสอดคลองกันใน
การสรางผลิตภาพและบริการและเพื่อใหแนใจวาองคการสามารถอยูในสถานะที่แขงขันใน
ระดับสูงได  การพัฒนาทุนมนุษยไมใชเปาหมายสุดทาย แตเปนการเดินทางที่ไมมี
จุดสิ้นสุดทามกลางการเปลี่ยนแปลง และความไมแนนอน ดังน้ันเปาหมายของการ
เดินทางคือคนในองคการตองมีวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน ที่จะอยูอยางยั่งยืนไดดวย
ผลลัพธที่เปนทุนทางปญญาขององคการ83 
            กรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษยของอเซ็นเจอร (Accenture human capital 
development framework) ซึ่งพัฒนาโดย โทมัส, ชีส และ เบนตัน (Thomas,Cheese and 
Benton ซึ่งเปนคณะทํางานใหแกอเซ็นเจอร(Accenture)ซึ่งเปนสถาบันที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการสงเสริมผลการปฏิบัติงานในระดับสูง(institute for high performance 
business) โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาคนและผล
ประกอบการดานการเงิน ไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือ
ชวยเหลือองคการในการประเมินผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนในมนุษย  แนวคิดนี้
พัฒนามาจากการใชผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศขององคการและประสบการการณที่อยูใน
แวดวงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเรียนรูและการจัดการความรู ผลิตภาพของ
แรงงาน โดยใชเทคนิคการวัดผล เขามาเปนแนวทางในการพัฒนาเพื่อจําแนกความ
ตองการขององคการและการแกปญหาที่เหมาะสมของแตละองคการกรอบแนวคิดนี้
องคการสามารถใชวิเคราะหจุดออนจุดแข็งในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการ
พัฒนาทุนมนุษย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานการลงทุนดวย  โดยมีมุมมองจากการ
พัฒนาทุนมนุษยวานํามาสูความสามารถของทุนมนุษยและเห็นวากระบวนการของทุน
                                                 
               

83
 P.N. Rastogi, “Sustaining enterprise competitiveness – is human capital 

the answer?,” Human Systems Management 19 (2000) : 193–203. 
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มนุษยจะเขามาเกี่ยวของกับความผูกพันของพนักงาน  การขับเคลื่อนผลลัพธขององคการ 
การขับเคลื่อนความสามารถของทุนมนุษยเชน ภาวะผูนํา ความผูกพันตอองคการ และ
การปรับตัวกับการทํางาน   องคการที่ตองการความสําเร็จในการปรับปรุงความสามารถ
ของทุนมนุษยดานใดดานหนึ่งหรือมากกวาควรตองมีเปาหมายชัดเจน และใชกระบวนการ
ที่เจาะจงที่มีความสัมพันธสูงกับความ สามารถของทุนมนุษยที่เราตองการ   การสราง
กรอบแนวคิดดังกลาวใชเวลาเก็บขอมูล 4 ป สัมภาษณผูบริหารระดับสูงดานทรัพยากร
มนุษยและการวิเคราะหสถานะทางการเงินกวา 50 บริษัท ผลการวิเคราะห พบวาในการ
วัดทุนมนุษยตองดําเนินการใน 2 ดานคือ ตองใชมุมมองดานการบริหารจัดการองคการ 
นั่นคือสิ่ งที่ผูบ ริหารตองการจะวัดในสิ่ งที่สะทอนถึงการเพิ่มมูลคาขององคการ  
ขณะเดียวกันก็ตองการกรอบแนวคิดในการวัดที่ไวตอความแตกตางดานธุรกิจ เชนใน
หนวยงานของรัฐดวย  ดานที่สอง การวัดนั้นตองเกิดประโยชนในดานการลงทุนดวย 
ผูบริหารตองการรูทั้งสองแบบ รวมทั้งตองการรูวาทักษะใดบางที่จําเปนในการที่จะบรรลุ
เปาหมายขององคการ ดังน้ันในการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษยจึง
แบงเปน 4 ระดับ โดยเชื่อวาการที่จะประเมินการปฏิบัติงานของทุนมนุษยจะประกอบดวย 
4 ชั้น ซึ่งจะสะทอนถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางทุนมนุษยขององคการ
และผลประกอบการดานการเงิน  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
             ระดับที่ 1 ผลลัพธขององคการ (business result) จะประกอบดวยผลลัพธที่
องคการตองการ ไดแกการวัดผลการปฏิบัติงานขององคการ เชน การวิเคราะหทาง
การเงิน การเจริญเติบโตขององคการ สวนแบงการตลาด และจํานวนหุน 
             ระดับที่ 2 กุญแจขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน (key performance drivers) 
ประกอบดวยการวัดผลลัพธขององคการ  ซึ่งไดแก ผลิตภาพ คุณภาพ นวัตกรรม ความ
พึงพอใจของลูกคา 
             ระดับที่ 3 ความสามารถของทุนมนุษย ประกอบดวยคุณภาพของคน ทั้งดาน
ทัศนคติและความสามารถ ที่จําเปนสําหรับความสําเร็จของงาน อันไดแกความสามารถใน
การทํางาน การปรับตอตอสภาพการทํางาน ความผูกพันของพนักงาน อิทธิพลของสิ่ง
เหลานี้จะผานกุญแจขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน 
             ระดับที่ 4  กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย ประกอบดวยการนําสู ความเขมแข็ง
และความสามารถของทุนมนุษยที่มีประสิทธิภาพในชั้นนี้จะรวมถึงกระบวนการในการ
บริหารคน ทั้งดานการจัดการสมรรถนะ และผลปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการเรียนรูและ
การ จัดการความรู    การวั ดทั้ ง  4 ร ะดั บ น้ี ให ความสํ าคัญกับวุ ฒิภาวะของ
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย ซึ่งไมใชแคดูเพียงระดับของการพัฒนาทุนมนุษยของ
องคการ แตจะพยายามทําความเขาใจวาจะตองทําอยางไรจึงจะสมบูรณและสอดคลองกับ
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กลยุทธในการแขงขันและพันธกิจขององคกร กรอบแนวคิดนี้สามารถพัฒนาเพื่อประเมิน
การพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานหรือการสรางมูลคาเพิ่มได84  
             เวย และแคนเทรล (Vey and Cantrell) ไดนํากรอบแนวคิดในการพัฒนาทุน
มนุษยของอเซ็นเจอร (acenture) ไปศึกษากับบริษัทยาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทุน
มนุษยกับผลประกอบการดานการเงินของบริษัทยา ผลการศึกษาพบวาบริษัทยาที่มีการ
พัฒนาทุนมนุษยที่ดี ในดานการพัฒนาภาวะผูนํา สภาพแวดลอมการทํางาน ความสมดุล
ของชีวิตและงานและการพัฒนาความรูเชิงวิชาการ จะมีผลประกอบการสูงกวาถึง 27%   
ซึ่งในการศึกษาไดจําแนกการพัฒนาทุนมนุษยเปน 5 องคประกอบ ไดแก   
             1. ภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่งการ ความสําคัญของการพัฒนาทุนมนุษยคือ
การที่ผูบริหารมีภาวะผูนําซึ่งนําไปสูพฤติกรรมที่จะชวยในการปรับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน กระบวนการทํางาน  ขวัญ และความมั่นคงในการทํางานของบุคลากร ซึ่งภาวะ
ผูนําและการวินิจฉัยสั่งการประกอบดวย ความสามารถที่ทําใหเกิดความตองการการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  การยอมรับความเสี่ยงที่
จําเปน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง สนับสนุนใหบุคลากรได
ตัดสินใจดวยตนเอง  และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
             2.   วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานการประกอบดวยคานิยมใน
การทํางานและคานิยมสวนบุคคลมีความสอดคลองกัน การยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 
บุคลากรมีความรวมมือรวมใจกัน มีคานิยมในการคนหาความรูและโอกาสในการพัฒนา
ปรับปรุง มีคานิยมบนพื้นฐานของความแตกตางกันของบุคลากร การยอมรับผลการ
ปฏิบัติงาน เชื่อในความกาวหนาจากผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรดวยการ
ฝกอบรม ใชการคนควาวิจัยเปนตัวขับเคลื่อนสิ่งแวดลอม 
             3.  ความสมดุลของชีวิตและงาน ประกอบดวย ที่ตั้งของหนวยงานเหมาะสม 
ความยืดหยุนของเวลาในการปฏิบัติงาน การใหออกไปดูแลครอบครัว สิ่งแวดลอมที่
สนับสนุนความสมดุลของชีวิตและงาน บรรยากาศการทํางานที่สนุกสนาน 

                                                 
                

84
 Robert J. Thomas, Peter Cheese, and James M. Benton, “The 

Accenture Human Capital Development Framework : Assessing, Measuring and 
Guiding Investments in Human Capital to Achieve High Performance,” Human 
Capital Development Accenture Institute for High Performance Business, White 
paper 2003 [Online], Accessed 28 Febuary. Available from http://www. 
Acenture.com.   
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             4. ความสามารถเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเพ่ือน 
ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนเชิงวิชาการ การทํางานในเรื่องที่ทาทาย การมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม การมีนโยบายใหลาพักผอน 
             5.  การใหรางวัลและผลประโยชนตอบแทน ประกอบดวย การดูแลเด็ก การ
วางแผนเกษียณอายุ เงินเดือนที่ยุติธรรม ความมั่นคงในงาน การดูแลดานสุขภาพ การ
แบงปนผลประโยชน          
             จากผลของการศึกษาขางตนสรุปไววาการพัฒนาทุนมนุษยใน 5  องคประกอบ
ไดแก 1) ภาวะผูนําและการสั่งการ  2) วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในการทํางาน 3) 
ความสมดุลของชีวิตและงาน 4) ความรูเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
เพ่ือน สามารถพยากรณความสําเร็จของผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวน
การใหรางวัลและผลประโยชนตอบแทนไมพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ85  นอกจากนั้นแคนเทรล และคณะ (Cantrell et.al.) ยังไดศึกษาการวัดมูลคาเพิ่ม
จากการลงทุนดานทุนมนุษย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการใชเครื่องมือการประเมินทุน
มนุษยขององคการ ทีเรียกวากรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย (the human capital 
development framework) ที่ อเซ็นเจอรซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
องคการที่มีผลปฏิบัติงานสูงไดพัฒนาขึ้นมา จากกระบวนการในการพัฒนาทุนมนุษย 
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะการปฏิบัติงานกับองคการอื่น และการจําแนก
ความสัมพันธของแตละกระบวนการกับผลกําไรขององคการ ซึ่งเครื่องมือน้ีไดพัฒนาขึ้น
มาเพื่อชวยผูบริหารระดับสูงในการเลือกรูปแบบในการลงทุนในทุนมนุษย  ผลการศึกษา
พบวา ผลกําไรขององคการเพิ่มขึ้น จาก 10% เปน 15 % และมีคะแนนที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางกระบวนการในการพัฒนาทุนมนุษยกับผลประกอบการขององคการ 
โดยองคการที่มีกระบวนการดานทุนมนุษยอยางเต็มที่จะมีผลประกอบการดีกวาองคการที่
มีกระบวนการดานทุนมนุษยนอยกวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการที่เนนใน 3 ดานไดแก 
การสรางกลยุทธในการพัฒนาคนที่สอดคลองกับกลยุทธขององคการ การสนับสนุนดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน และการใหโอกาสผูปฏิบัติงานในการที่จะเรียนรูและเติบโต
ในอาชีพ จะประสบความสําเร็จมากกวาองคการที่ไมไดดําเนินการใน 3 ดานที่กลาวมา  
แสดงใหเห็นวากรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษยนี้เปนเคร่ืองมือที่ผูนําขององคการ
                                                 

       85 Meredith A. Vey and Susan Cantrell, “Achieving High Performance 
Through Human Capital Development: A Look at the Pharmaceutical Industry,” 
Accenture High Performance Workforce Study 2002-2003 [Online], Accessed  28 
Febuary. Available from www. Acenture.com 
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สามารถนําไปใชในการประเมินผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนดานทุนมนุษย และสามารถ
ชวยองคการในการวิเคราะหจุดออน และจุดแข็งในการดําเนินงานดานทุนมนุษย การ
ลําดับความสําคัญในการลงทุน และชองทางในการปฏิบัติงาน  และยังชวยใหเกิดการ
เชื่อมโยงเชิงประจักษระหวางการลงทุนดานทุนมนุษย การดําเนินงาน และการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมขององคการ86  สอดคลองกับผลงานวิจัยวิจัยหลายเรื่องที่พบวาทุนมนุษยมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานขององคการ เชนจาการศึกษาของ  ฮิท และคณะ (Hitt 
et.al.) ที่เกี่ยวของกับผลกระทบทางตรงและเปนตัวกลางของทุนมนุษยที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานขององคการที่ใหบริการ โดยศึกษากับบริษัทกฎหมาย จํานวน 93 แหงใน
อเมริกา ใชวิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional) และการศึกษาแบบอนุกรม
เวลา (time serie) วิเคราะหโดยใช ตัวแปรหุนยกกําลังสองนอยที่สุด (LSDV) ผล
การศึกษาพบวาทุนมนุษยมีความสัมพันธเชิงเสนโคง (curvilinear, U-shape) และการ
ยกระดับทุนมนุษยมีผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นยังพบวาทุนมนุษยยัง
เปนตัวกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางกลยุทธและผลการปฏิบัติงานขององคการ 
โดยเฉพาะการที่มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม  87  
            จากการศึกษาของ  เล็กการทและดไวเออร(Leggatt and Dwyer)  ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่จะชวยพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ ใหมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงในองคการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยสังเคราะหจากบทความตั้งแตป 1995 ถึง 
2003 จากการวิ เคราะหปจ จัยที่ส ง เสริมผลการปฏิบัติงานดานตางๆนั้น  พบวา
ประกอบดวยปจจัย 8  ประการไดแก การกําหนดเปาหมายและการใหขอมูลยอนกลับ  
ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ โครงสราง
องคการ  การเปนองคกรแหงการเรียนรูและการสงผานความรู  การจัดการคุณภาพ การ
อบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งแตละดานอธิบายไดดังนี้ 
             1. การกําหนดเปาหมายและการใหขอมูลยอนกลับ เปนปจจัยที่สําคัญในการ
เพ่ิมผลการปฏิบัติงาน โดยพบวาการเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงการกําหนดเปาหมายที่ยากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการสรางกระบวนการในการใหขอมูลยอนกลับ จะชวยในการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานใหสูงขึ้น 
                                                 
             86 Susan Cantrell and others, “Measuring the value of human capital 
investments : the SAP case,” Strategy & Leadership 34, 2 (2006) : 43 – 52. 
            87 Micheal A. Hitt and others, “Direct and moderating effect of human 
capital on strategy and performance in professional service firms : A resource -  
based perspective,” Academic of management journal 44,1 (2001) : 13-28. 
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             2. ภาวะผูนําที่จะชวยสรางผลการปฏิบัติงานไดแก การสรางบรรยากาศที่
ปลอดภัยในการทํางาน การสื่อสารที่ชัดเจน การสนับสนุนใหพนักงานสามารถปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง การกําหนดวิสัยทัศน และรูปแบบที่ชัดเจนในการสรางผลการ
ปฏิบัติงาน 
             3.  การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของพนักงาน  การใหการสนับสนุนขององคการ การสรางความผูกพันตอองคการ
โดยสรางความเปนอยูที่ดีที่สอดคลองกับสถานะของแตละบุคคลจะมีความสัมพันธกับการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
             4.  บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ เปนตัวแปรที่สําคัญในการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงาน เชนบรรยากาศในการทํางานที่ทําใหเกิดความรูสึกวาปลอดภัยจะสงเสริมให
บุคคลกลาเปลี่ยนแปลงและสามารถสรางนวัตกรรม และการทํางานเปนทีมเปนวัฒนธรรม
หนึ่งขององคการดานสุขภาพ เพราะตองมีการทํางานในลักษณะของทีมงานสหสาขา มีทั้ง
แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของ  ซึ่งปจจัยที่เกี่ยวของกับผลการ
ปฏิบัติงานของทีม ไดแก การมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน การมีสวนรวมและยึดมั่นใน
คุณภาพของการปฏิบัติงาน  บรรยากาศการทํางานที่ปลอดภัยจะชวยสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทีม  การยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน การมีภาวะผูนํา และการมีโครงสรางการ
ทํางานที่ชัดเจน 
             5. โครงสรางองคการรวมถึงสิ่งแวดลอม การกระจายอํานาจ จะชวยสรางใหเกิด
นวัตกรรมได 
             6. องคการแหงการเรียนรูและการถายโอนความรู  จะมีความสําคัญตอการชวย
พัฒนากระบวนการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
             7.  การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  ทําใหเกิดการแกปญหาและพัฒนา
คุณภาพงานและการสรางนวัตกรรม 
             8.  การอบรมและพัฒนา จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของแตละบุคคลและทีมงาน 
รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวและลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง88 
              
             จากการศึกษาเกี่ยวกับทุนมนุษยของ ไอ บี เอ็ม (IBM) ที่สัมภาษณผูบริหาร
ระดับสูงดานทรัพยากรมนุษยมากกวา 400 คน จาก 40 ประเทศเกี่ยวกับสถานการณดาน
กําลังคน โดยมีองคการที่เขารวมในการศึกษาครั้งน้ีเปนองคการที่มีขนาดแตกตางกัน
                                                 
               

88 Sandra Leggatt and Judith Dwyer, “Factors supporting High 
Performance in Health Care Organization,” in National Institute of Clinical Studies  
(Melbourne: Health Management Group at La Trobe University, 2003) , 9-21.  
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ตั้งแตมีพนักงานนอยกวา 1000 คน จนถึงมากกวา 50,000 คน และมีขนาดการลงทุน
ตั้งแต 500 ลานเหรียญสหรัฐ จนถึง 25 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยผูถูกสัมภาษณเปน
ตัวแทนมาจากทั้งในภาครัฐและเอกชน องคการที่ไมแสวงหากําไรจากกลุมอุตสาหกรรม
และจากภูมิประเทศที่หลากหลาย ผลการศึกษาพบวามีเร่ืองสําคัญจํานวน 4 เร่ืองที่
ผูบริหารตองใหความสําคัญโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการไดแก ไดแก        
1) การพัฒนากําลังคนที่มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 2) การ
ขับเคลื่อนสูความเติบโตขององคการโดยการวิเคราะหกําลังคน  3) การพัฒนาและรักษา
คนเกงใหอยูกับองคการ และ 4) การวางแผนการพัฒนาภาวะผูนํา  โดยในเรื่องของการ
พัฒนากําลังคนที่มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงนั้น พบวามีลักษณะ
สําคัญ 3 ประการคือ ประการแรกผูนําองคการตองมีความสามารถในการพยากรณถึง
ทักษะที่จําเปนในอนาคต   ประการที่สองคือ ตองจําแนกความสามารถของแตละบุคคลใน
องคการและการกาวไปสูการเปนผูเชี่ยวชาญ และประการที่สาม คือผูปฏิบัติงานตองมี
ทักษะที่หลากหลาย ไมจํากัดดวยขอบเขตขององคการ เวลา และวัฒนธรรมในการที่จะ
ติดตอสัมพันธกับบุคคลหรือกลุมบุคคล   ในเรื่องของการขับเคลื่อนสูความเติบโตของ
องคการโดยการวิเคราะหกําลังคนในการขยายกําลังการผลิต หรือการสรางหรือพัฒนาสิ่ง
ใหมขึ้นมานั้นการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติคือการใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ
ของผูปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการขององคการ ดังน้ันองคการควรมีการ
จัดระบบการจําแนกบุคคลในเรื่องของทักษะ บทบาท และโครงการ เพ่ือใหสามารถบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณลวงหนาไดเกี่ยวกับความตองการ
กําลังคนในอนาคต การลาออกจากงาน การจางงานใหมเปนตน  ดานการพัฒนาและ
รักษาคนที่มีความรูความสามารถสูง (talent) ใหอยูกับองคการนั้น ผูนําตองมีรูปแบบใน
การบริหารจัดการคนที่มีความรูความสามารถสูง พัฒนาระบบการใหรางวัล ระบบการ
พัฒนาทักษะตามความตองการของผูปฏิบัติงาน การยอมรับผูที่มีผลปฏิบัติงานในระดับสูง 
และสรางความผูกพันตอองคการใหเกิดขึ้น   สําหรับการวางแผนการพัฒนาภาวะผูนํานั้น 
พบวามากกวารอยละ 75 ขององคการที่เห็นวาการพัฒนาทักษะภาวะผูนําสําหรับอนาคต
เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับผูบริหาร สําหรับโลกในยุคปจจุบันตองการผูนําที่มี
วิสัยทัศนที่สามารถโนมนาวผูฟงจากทั่วทุกมุมโลกและสามารถสงเสริมการทํางานรวมกัน
อยางกวางไกล89   
                                                 
            89 IBM, “Creating an adaptable workforce: important implications for 
CIOs” the Global Human Capital Study 2  March 2003 [Online], Accessed  16 
August 2009. Available from http://www.ibm.com/services 
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             วีทเธอรรี่ (Weatherly) กลาววาทุนมนุษยเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและบมเพาะ
ไดขณะเดียวกันก็สามารถที่จะออกไปจากองคการไดเชนกัน เชนอาจจะปวย ไมตั้งใจ
ทํางาน หรืออาจมีพฤติกรรมไปในทางที่ไมเปนประโยชนตอองคการ กลาวไดวาผลการ
ปฏิบัติงานของทุนมนุษยขององคการไมอาจคาดเดาหรืออยูในความควบคุมของผูจางงาน
เสมอไป ดังน้ันการจัดการดานทุนมนุษยจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป ผูบริหารจําเปนตองมี
ดัชนีชี้วัดคุณคาของทุนมนุษยดวยเครื่องมือที่มีความถูกตองแมนตรง และตองมีวิธีการที่
จะสรางและรักษาทุนมนุษยไวใหมีคุณคา ซึ่งเขาไดสรุปแนวทางที่ผูบริหารควรปฏิบัติสรุป
ไดดังนี้คือ 
             1. มีการบริหารจัดการที่เนนในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอเนื่อง การ
ฝกอบรมใหกับพนักงาน ซึ่งปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอการเรียนรูจากสถานที่ทํางาน  โดย
ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของคนวาเปนแหลงที่สําคัญสําหรับการแขงขัน 
ขณะเดียวกันในการจัดโปรแกรมการอบรมก็ตองสอดคลองกับผลลัพธที่องคการตองการ
และมีการรายงานการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน 
             2.  การวัดผลสําเร็จของการบริหารจัดการคนวาสิ่งที่ทําลงไปกอใหเกิดผลสําเร็จ
ตอองคการเพียงใด ซึ่งเปนเรื่องที่ยากที่จะหาขอสรุปได แตอยางไรก็ตามเราอาจดูไดจาก
การสรางกลยุทธในการพัฒนาคนนั้นมีความสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ
องคการ การมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่บอกถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวการพัฒนาปรับปรุง 
             3.  การใชเทคโนโลยี่เปนเครื่องมือในการเรียนรู ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน การ
เผยแพรผานเครือขาย โปรแกรมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร หรือรูปแบบจําลองในการ
ฝกอบรมที่สงเสริมและเปดโอกาสใหคนไดเกิดการเรียนรู เครื่องมือเหลานี้เร่ิมใชไดตั้งแต
การปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม การเปลี่ยนงานใหม เปนตน สิ่งเหลานี้อาจจะเตรียมไว
สําหรับใหบริการตัวเอง เชนอินเตอรเนต การเรียนรูทางไกล การประชุมสัมมนา เปนตน 
ทั้งน้ีเพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีปฎิสัมพันธ มีการสรางเครือขาย เพ่ือความ
สะดวกสบาย และลดคาใชจายในการเรียนรูของพนักงานในเวลาเดียวกัน 
             4. ตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน
ในอนาคต นั่นคือตองรักษาสมรรถนะของบุคลากรใหคงอยูตลอดเวลา เชนพัฒนา
การศึกษาตอเน่ืองและการออกแบบโครงการการอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะหลัก การ
เปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาเพื่อการอบรมภายใน
ควรทําในกรณีที่ ภาวะเศรษฐกิจดี หรือการมีระยะเวลาที่จํากัด  
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             5. สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมตอการพัฒนา  การที่มีการวางแผนความกาวหนา
ในอาชีพ การฝกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสมรรถนะ สิ่งเหลานี้จะทําใหพนักงาน
สามารถวางแผนในอนาคตได ไมเครียด  เปนการสรางขวัญ ความภักดีตอองคการ90 
             จากคํากลาวที่วา สิ่งที่สามารถวัดไดก็สามารถจัดการได เปนวลีที่ใชกันมากใน
แวดวงของการจัดการทุนมนุษย  และมีการศึกษาวิจัยมากมายที่เกี่ยวของกับการวัดทุน
มนุษยเพ่ือนํามาสูการจัดการทุนมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนจากการศึกษาของ    
บาสสิ และ แม็คมูเรอร (Bassi and McMurrer) เกี่ยวกับการสรางมูลคาเพิ่มในทุนมนุษย 
ไดสรางกรอบความคิดในการวัดจุดเดนและจุดดอยขององคการในการบริหารตนทุนมนุษย 
(management for human capital ROI)  ที่แสดงใหเห็นวาองคการที่มีความสามารถใน
การบริหารผูปฏิบัติงานใหสรางผลงานที่คุมคานั้นจะตองมีความสามารถในปจจัย 5 หมวด 
คือ  
             1.  การปฏิบัติภาวะผูนํา (leadership practices) รวมถึงการสื่อสารในระดับ
ผูจัดการ และผูนํา การใหขอมูลปอนกลับในการปฏิบัติงาน ทักษะในการตรวจนิเทศงาน 
การแสดงออกถึงคุณคาขององคการ และความสามารถในการสรางความเชื่อม่ัน 
             2. การผูกใจผูปฏิบัติงาน (employee engagement) จะรวมถึงความสามารถ
ขององคการในการเขาไปมีสวนรวม การรักษาไวและการสรางคุณคาแกผูปฏิบัติงานใน
องคการ 
             3.  การเขาถึงความรู (knowledge accessibility) จะรวมถึงเครือขายการเรียนรู
ขององคการ และการถายโยงความรู ความคิดไปสูผูปฏิบัติงาน 
             4. การสรางประโยชนสูงสุดจากแรงงาน (workforce optimization) จะรวมถึง
ความสําเร็จขององคการในการกระบวนการทํางาน สภาพการทํางานที่ดี การตัดสินใจจาง
งานที่เขมแข็ง และการเนนที่ความโปรงใส  
             5. ความสามารถในการเรียนรู (learning capacity)  รวมถึงความสามารถใน
การเรียนรูขององคการ การสรางนวัตกรรมและการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 
             จากปจจัย 5 ประการนี้ บาสสิ และ แม็คมูเรอร ไดแจกแจงรายละเอียดลงไปอีก
วาในแตละประการนั้นมีกิจกรรมอะไรบางที่องคการพึงปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 
             หมวดที่ 1 : ภาวะผูนํา (leadership practices)  
             1.1 ผูบริหารตองเปนนักสื่อสารและสามารถสื่อสารไดดี หมายความวา 
ผูบริหารแตละคนตองมีความสามารถในการสื่อสาร และตองสรางระบบการสื่อสารภายใน
                                                 
                

90
 Leslie A. Weatherly, “Human Capital – The Illusive Asset , Measuring 

and Managing Human Capita l: A Strategic Imperative for HR,” SHRM Research 
Quatery  (2003) : 1-7. 
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องคการที่เปนระบบเปดที่ผูปฏิบัติทุกระดับสามารถไดรับขอมูลและเขาถึงขอมูลที่ตองการ
ไดอยางรวดเร็วและพอเพียง นอกจากนี้ยังตองสรางระบบการสื่อสารแบบสองทาง ที่มี
ชองทางทั้งจากผูบริหารถึงผูปฏิบัติงาน และชองทางจากผูปฏิบัติงานถึงผูบริหารอีกดวย  
             1.2 ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความรวมมือรวมใจกัน การที่ผูปฏิบัติงานจะ
ทํางานแบบทุมเทนั้น ตองไมมีการแบงแยกชนชั้นวรรณะระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
ผูบริหารตองใจกวางและเต็มใจใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ตอการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ขององคการ  
             1.3 ทักษะในการบังคับบัญชาของผูบริหารระดับตน  สําหรับผูบริหารหรือ
หัวหนางานระดับตนนั้นจําเปนตองมีความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคตางๆ ที่
ขัดขวางมิใหผูปฏิบัติงานทํางานได ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถในการแกไขปญหา
เล็กๆนอยๆ ที่เกิดขึ้นเปนประจําวันในหนวยงาน ความสามารถในการใหขอมูลปอนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับผลงานของผูปฏิบัติงานเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง และทักษะในการ
สรางความมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงานในการทํางาน   
             1.4 ทักษะในการบังคับบัญชาระดับสูง  ผูบริหารระดับสูงก็ตองมีความสามารถ
ในการจัดการอุปสรรคในการทํางานเชนเดียวกับผูบริหารระดับตนและระดับกลาง แตจะมี
ความยุงยากและซับซอนเพ่ิมขึ้น เชนการสรรหางบประมาณ การสรางหรือแกนโยบายใน
การทํางาน การจัดโครงสรางและระบบการทํางาน  การสรางความมั่นใจแกผูปฏิบัติงาน
โดยการมีนโยบายสงเสริมผูปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน การฝกอบรม นโยบายเร่ือง
จริยธรรม  
             1.5 การพัฒนาภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง  การที่ผูปฏิบัติงานจะทํางานได
อยางมีประสิทธิผลในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้น ผูปฏิบัติงานจะตอง
ไดรับการพัฒนาภาวะผูนําในตนเองอยางเหมาะสม เพ่ือจะไดมีความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีความยืดหยุนในการจัดการกับสถานการณตางๆ ขณะเดียวกันองคการก็ตอง
มีระบบระบบบริหารและการทํางานในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงองคการใหเขากับ
สภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล  
             หมวดที่ 2 : การสรางความผูกพันของผูปฏิบัติงาน (employee engagement)  
             2.1 การออกแบบงาน  ผูบริหารตองมีการออกแบบงานใหมีเนื้อหาความ
รับผิดชอบ มีเปาหมายและขั้นตอนการทํางานที่นาสนใจ เชน มีการใชเทคโนโลยีใหมๆ 
หรือสรางเปาหมายที่ทาทายในการทํางาน จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกชอบงานและอยาก
ทํางาน  
             2.2 งานมีความกาวหนาม่ันคงและเปนงานที่ไดรับการยอมรับหรือยกยอง หาก
องคการสามารถทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวางานที่ตนเองทํา มีความกาวหนา มีความมั่นคง 
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และเปนงานที่มีความสําคัญกับองคการ ผูปฏิบัติงานก็จะมีความมั่นใจ และจะทําให
ผูปฏิบัติงานกลาที่จะทุมเทในการทํางาน  
             2.3 มีการบริหารเวลาที่ดี ผูบริหารตองสามารถจัดภาระงานใหเหมาะสมกับ
ผูปฏิบัติงาน เชนถาใหงานมาก งานยาก ก็ตองใหเวลาผูปฏิบัติที่เพียงพอ หากใหเวลา
นอยเกินไป  ผูปฏิบัติงานจะรูสึกวาถูกกดดันตลอดเวลาจนไมมีเวลาใหครอบครัวหรือ
พักผอน 
             2.4 มีระบบที่ตรวจวัดความรูสึกผูกพันที่ผูปฏิบัติงานมีตอองคการอยาง
สม่ําเสมอ เร่ืองของความผูกพันทางใจนี้เปนเรื่องของจิตอารมณของมนุษยที่เขาใจไดยาก
และยังเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นตองสรางระบบไวคอยตรวจวัดอยาง
สม่ําเสมอวาผูปฏิบัติงานยังมีความผูกพันตอองคการอยูหรือไม  
             หมวดที่ 3 : การเขาถึงองคความรู (knowledge accessibility)  
             3.1 องคการตองจัดหาสิ่งสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชนมีการจัดหา
และเตรียมขอมูลที่ผูปฏิบัติงานตองใชในการทํางานเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถเรียกใชได
เสมอ นอกจากนี้ตองมีการใหการฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมีความพรอมในการทํางาน และ
รูสึกไดวาองคการเองก็พรอมที่จะพัฒนาความพรอมใหพวกเขาดวย  
             3.2 การสรางความรวมมือรวมใจกัน การจะเปนองคการแหงการเรียนรู ตอง
อาศัยความคิดจากผูปฏิบัติงานหลายๆ คน ดังน้ันผูบริหารควรสนับสนุนการสรางทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
             3.3 มีการแบงปนขอมูล ในองคการควรมีการบงปนขอมูล ขาวสาร หรือองค
ความรูที่ เกิดขึ้นใหมใหกับคนในองคการอยางทั่วถึง เม่ือผูปฏิบัติงานคนใดคิดคน
นวัตกรรมใหมๆ ได หรือองคการมีขอมูลการทํางานแบบใหมหรือมีเทคโนโลยีใหมๆ 
เกิดขึ้นตองมีการกระจายเผยแพรความรูไปยังผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหทุกคน
สามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองอยางทั่วถึง   
             3.4 การสรางระบบในการรวบรวมจัดเก็บขอมูลเพ่ือความรวดเร็วและสะดวกใน
การใชงาน  
             หมวดที่ 4 : การสรางประโยชนสูงสุดจากแรงงาน (workforce optimization)  
             4.1 สรางกระบวนการทํางานที่ชัดเจนและมีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหเขาใจ
กระบวนการทํางาน และมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนั้นๆ อยางมีประสิทธิผล  
             4.2 สรางเง่ือนไขในการทํางานที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดผลงานระดับสูง เชน
การสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยากรที่จําเปน  
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             4.3 มีระบบจางคนที่มีประสิทธิภาพ คือใหองคการสรรหาบุคคลที่มีความรูและ
ทักษะที่เหมาะสมมาทํางาน  
             4.4 สรางระบบบริหารผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังขึ้นในองคการ เชนองคการ
มีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจนใหผูปฏิบัติงานทราบวาจะเนนผลการปฏิบัติงานโดยมี
การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานในการทํางานอยางเปนทางการ มีการสัมมนาฝกอบรม
และวัดผลอยางเปนระบบ   
             หมวดที่ 5 : ความสามารถในการเรียนรู (learning capacity)  
             5.1 การสรางนวัตกรรม  ผูบริหารควรประกาศใหทุกคนทราบวาองคการมี
นโยบายสงเสริม สนับสนุน และใหรางวัลผูปฏิบัติงานที่มีความคิดสรางสรรค มีความคิด
ใหมและนวัตกรรมใหมๆ มานําเสนอใหกับองคการ  
             5.2 การฝกอบรมเพื่อสรางความพรอมและศักยภาพใหแกผูปฏิบัติงาน องคการ
ชั้นนําจะมีการฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อจะไดมีความรอบรู และไว
ในการทํางาน  
             5.3 มีแผนการพัฒนาสายอาชีพใหแกผูปฏิบัติงาน นอกจากจะมีการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอแลว องคการที่ประสบความสําเร็จจะสรางแผนการพัฒนาทาง
สายอาชีพใหผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบและสอดคลองกับกลยุทธในการพัฒนาของ
องคการเพื่อใหผูปฏิบัติงานมองเห็นความกาวหนาของตนเองอยางชัดเจน   
             5.4 สรางคานิยมและใหการสนับสนุนการเรียนรู ผูบริหารตองทําตัวเปน
แบบอยางและสรางคานิยมใหผูปฏิบัติงานรักการเรียนรู  
             5.5 จัดระบบที่เปนรูปธรรมที่สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาการเรียนรูดวย
ตนเองของผูปฏิบัติงาน เชน มีหองสมุด มีระบบ e-learning เปนตน และทั้งหมดนี้ก็คือ
ปจจัย 5 ประการ 23 กิจกรรมในการสงเสริมพัฒนาใหผูปฏิบัติงานมีความพรอมที่จะสราง 
ROI 91 
             จากแนวคิดขางตนจะพบวาหากองคการใดมีการดําเนินงานดังกลาวจะพบวาจะ
ทําใหองคการประสบความสําเร็จในระดับสูงเชนจากผลงานวิจัยของ บาสสิ และแมคมูล
เรอร (Bassi and McMurrer ) ที่ทําการวิเคราะหภาวะผูนําและความสําเร็จของบริษัท
กฎหมาย  โดยศึกษากับบริษัทกฎหมายจํานวน 69 บริษัทผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่
สามารถพยากรณความสําเร็จของบริษัทมี อยู 9 ประการดวยกันคือ 1)ทักษะดานภาวะ
ผูนํา 2) ความครบถวนในการทํางาน   3) ทักษะการจัดการ 4) คานิยมและการสนับสนุน
การเรียนรู 5) นวัตกรรม 6) ความผูกพันของพนักงาน 7) ความสามารถในการไดขอมูล
                                                 
           91 Laurie Bassi and Daniel McMurrer, “Maximizing Your Return on 
People,” Harvard Bussiness Review  85,3 (March 2007) : 115-123. 
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ขาวสาร 8) ระบบและชองทางในการมีสวนรวม  9) การสื่อสารกับคูคา92 สอดคลองกับ
การศึกษาของ  นามารา (Namara) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกําไรที่เกิดจากทุนมนุษยในบริษัท
ชั้นนําระดับนานาชาติ เชน โคคาโคลา ไมรโครซอฟท  เซาทเวส แอรไลน พบวาการ
พัฒนาทุนมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี 10 ขั้นตอน ไดแก 1) การนําปรัชญาของทรู
แมนและลินคอลลมาใชกลาวคือผูบริหารเปนผูที่ตองตัดสินใจในการดําเนินการไมใชการ
ใชเสียงขางมาก  2) สื่อสารใหเกิดความผูกพันตอองคการ 3) สรางความหวังใหม         
4) จัดรูปแบบองคการและทีมงานใหม 5) สงเสริมใหพนักงานเขามามีสวนรวม 6) เนนการ
ริเร่ิมสรางสรรค 7) สรางพนักงานใหเปนทรัพยากรบุคคลระดับชาติ 8) พัฒนาระบบ
แรงจูงใจ 9) สรุปรายงานประจําปสําหรับผูบริหาร 10) พัฒนากระบวนการทุนมนุษยให
เปนการเดินทางไมใชจุดจบของการทํางาน93 
            ฮิกกินส และโคเฮน (Higgins and Cohen)   ไดกลาวถึงองคประกอบหลักใน
การจัดการทุนมนุษยที่ประสบความสําเร็จวาประกอบดวย 
            1.   ความสอดคลองกับวัตถุประสงค (line of sight) เปนการเชื่อมโยงระหวาง
การกระทําของผูปฏิบัติงานกับความสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ  ประกอบดวย
องคประกอบยอยคือ 
                 1.1   การตระหนักรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับวัตถุประสงคขององคการ และ
เขาใจถึงบทบาทที่เหมาะสมของตนเอง 
                 1.2   ความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมพฤติกรรม
การสรางความสําเร็จขององคการ 

1.3  วิธีการใหสิ่งจูงใจที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน 
                  1.4  การคงไวซึ่งความสามารถสวนบุคคล 
            2.   สภาพแวดลอมในการทํางาน (work environment)   สิ่งแวดลอมที่สงผลตอ
การปฏิบัติงาน  และมีอิทธิพลตอความผูกพันของผูปฏิบัติงาน ที่สรางความผูกพันระหวาง
บุคคลกับองคการ  ปจจัยสําคัญไดแก 

                                                 
                 

92 Laurie Bassi and Daniel McMurrer, “Leadership and law firm success : 
A Statistical analysiss,” The Association of Legal Administrators, White paper 
March 2008 [Online], Accessed 25 August 2009. Available from http:// www.ma 
bassi 
           93 Carlton P. McNamara, Making Human Capital productive” University of 
South Carolina Board of Trustees (2008) [online], Accessed  25 August 2009. 
Available from http://mooreschool.sc.edu/moore/research/ 
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          2.1  สภาพแวดลอมที่สอดคลองกับวัฒนธรรม (เชนธรรมชาติของผูรวมงาน 
การออกแบบงาน วิธีการทํางาน) 

                  2.2   รูปแบบของภาวะผูนําและวิธีการที่สัมพันธกับพนักงาน 
                  2.3   รูปแบบของการสื่อสาร (ทั้งภายในทีม และระหวางองคการ) 
                  2.4  ความคาดหวังของผูปฏิบัติงานตอการบริหารจัดการและความสามารถ
ในการจูงใจและการจัดการ 
             3. รางวัล (reward) หมายถึง สิ่งที่เปนทั้งเงินและไมใชเงิน ที่ผูปฏิบัติงาน
คาดหวังวาจะไดรับเพื่อเปนการเสริมแรงในการทํางาน ซึ่งจะสอดคลองกับแรงจูงใจ 
พฤติกรรมและความผูกพันของแตละบุคคล ประกอบดวย 
                  3.1   เงินเดือนที่สอดคลองกับสมรรถนะของแตละบุคคล 

         3.2  คาตอบแทนพิเศษที่เปนรางวัล 
         3.3  ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
         3.4  ความรูสึกวาเปนเจาของรวม 
         3.5  การไดรับการยอมรับ 
         3.6  ความรูสึกวามีศักดิ์ศรีที่ไดรับรางวัล 

             4.  การพัฒนา (development)เปนการพัฒนาสําหรับอนาคต  ประกอบดวย 
                  4.1  ความกาวหนาในอาชีพ ใหเขารูสึกวามีความกาวหนาในองคการ 

      4.2  สมรรถนะเพิ่มเติม 
      4.3  การวางแผนสืบทอดตําแหนง เพ่ือพัฒนาบุคคลเชิงรุก เปนเครื่องมือ

ในการวางแผนพัฒนารายบุคคลในทักษะที่จะเปนในอนาคต 
                  4.4   การหมุนเวียนการทํางาน 

      4.5  การฝกอบรมและการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะใหมๆ การเปนผูฝกสอน
และพี่เลี้ยง 
             5.  การออกแบบองคการ (organisational architecture) การออกแบบองคการ 
จะชวยพัฒนาการสรางความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย  
                  5.1  การออกแบบองคการ จะชวยใหเกิดโอกาสในการสรางสรรค 
                  5.2  การบริหารผลการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวาง
กระบวนบริหารทุนมนุษยอ่ืนๆ 

      5.3   ระบบการใหรางวัล  
                  5.4   การใหสิทธิในการตัดสินใจ ที่จะนําไปสูการเสริมพลังอํานาจทั้งใน
ระดับทีมงานและระดับบุคคล 
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                  5.5  คุณคาของงาน ที่เปนชื่อเสียงขององคการที่จะทําใหผูปฏิบัติงานยังคง
อยูในองคการ94 
             จะเห็นไดวาในเรื่องของการจัดการทุนมนุษยในเชิงกลยุทธนี้ เปนสิ่งที่ มี
ความสําคัญ การดําเนินการตองมีความสอดคลองกันทั้งระบบ การบริหารจัดการแบบเดิม
อาจไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ผูบริหารจึงตองทําความเขาใจกับเรื่อง
ของทุนมนุษยอยางชัดเจนจึงจะขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
             แคปแลนและนอรตัน (Kaplan and Norton) ไดศึกษาตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยดานทุนมนุษย โดยศึกษาจากบริษัทตางๆที่พวกเขาไดเคยใหคําปรึกษา พบวามี
ปจจัยดานทุนมนุษยที่สําคัญ 5 ประการที่สงผลตอกลยุทธขององคการ ไดแก 
             1. ความสามารถหรือทักษะที่สําคัญ ซึ่งไดแกความสามารถและความรูในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆที่สอดคลองกับกลยุทธขององคการ 
             2. ภาวะผูนํา ไดแก ความสามารถและความพรอมของผูนําในระดับตางๆของ
องคการเพื่อทําใหการดําเนินการขององคการมุงสูกลยุทธที่ตั้งไว 
             3. วัฒนธรรมองคการและการรับรูในกลยุทธขององคการ หมายถึงการรับรูใน
วิสัยทัศน กลยุทธ และการมีวัฒนธรรมรวมกันในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
             4. ความสอดคลองรวมกันภายในองคการ  ไดแกความสอดคลองของ
วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินงาน  รวมถึงปจจัยจูงใจที่สอดคลองกับกลยุทธของ
องคการในทุกระดับ 
             5. การแบงปนและถายทอดความรู ที่สอดคลองกับกลยุทธขององคการ95                  
             นอกจากนั้น นอรตัน (Norton) ยังไดกลาวถึงทุนมนุษยโดยการใชหลักมุมมอง
สมดุล (balance scoredcard) ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับทุนมนุษย โดยเขากลาววา
หากไมสามารถวัดมันได ก็ไมสามารถจัดการไดเชนกัน ดังน้ันในการทํางานจึงไดมีการตั้ง
คณะกรรมการดานทรัพยากรมนุษยขึ้น เพ่ือคนหาแนวทางที่ดีกวาเดิมในการวัดและ
บริหารทุนมนุษย โดยใชแนวทางมุมมองแบบสมดุล  ซึ่งผลจากการศึกษาคนควาพบวาใน
มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตน้ันสะทอนใหเห็นถึงวิธีการที่ผูบริหารใช
ขับเคลื่อนทุนมนุษย โดยสิ่งที่สําคัญที่จัดอยูในอันดับตนๆ 5 เรื่อง ไดแก 
                                                 
          94 Nicholas J Higgins and Graeme Cohen, Employee Engagement  A key 
human capital reporting measure (2006) [Online], Accessed 22 October 2009. 
Available from http://www.valuentis.com 
             95 พสุ  เตชะรินทร, ความสําคัญของ Human capital ในการจัดทํา Balanced 
Svoredcard  [Online], Accessed 15 August 2009. Available from 
www.acc.chula.ac.th 
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1. ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในเชิงกลยุทธ 
2. ภาวะผูนํา 
3. วัฒนธรรมองคการกับการตระหนักรูเชิงกลยุทธ 
4. การปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ 
5. การบูรณาการกลยุทธและการเรียนรู 

             จากแนวคิดทั้ง 5 ประการนี้ นํามาสูการอธิบายองคประกอบของทุนมนุษยใน
การขับเคลื่อนกลยุทธ  โดยอธิบายไววาทุนมนุษยนั้นเปนสินทรัพยชนิดหนึ่งและเปน
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งตามปกติไมสามารถวัดเทียบเปนมูลคาทางธุรกิจได แตในที่สุด
แลวสามารถที่จะแปลงสภาพใหกลายเปนสินทรัพยที่สามารถวัดและเทียบมูลคาออกมาได
ยังทําใหเกิดสภาพคลองได โดยสินทรัพยที่ไมสามารถวัดเปนมูลคาไดนี้จะมีมูลคาขึ้นมา
ไดเฉพาะในแงมุมที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธเทานั้น สินทรัพยทั้งหลายที่สนับสนุนตอการ
ดําเนินกลยุทธขององคกรจะมีมูลคามากกวาบรรดาสินทรัพยที่ไมสนับสนุนตอกลยุทธ  
ดังน้ันจากแนวคิด 5 ประการขางตนเปรียบไดกับสินทรัพยทั้ง 5 กลุมซ่ึงสามารถแบงออก
ไดเปนสินทรัพยระยะสั้นและสินทรัพยระยะยาว  เราสามารถที่จะมองตัวทักษะ และ
สมรรถนะเชิงกลยุทธ และภาวะผูนําในแงที่เปนสินทรัพยที่มีผลกระทบโดยตรงตอกลยุทธ
และสงผลกระทบเร็วที่สุดตอการสรางมูลคา วัฒนธรรมองคการกับการตระหนักรูในกล
ยุทธ การปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันและการบูรณาการนั้น ทั้งหมดลวนเปน
องคประกอบของตัวโครงสรางและบรรยากาศในการทํางานในองคการ ที่สนับสนุนการ
พัฒนาและการใชประโยชนของทุนมนุษยในระยะยาว  และจากแนวทางดังที่กลาวมา
ขางตนนํามาสูการสรางแผนกลยุทธในการพัฒนาทุนมนุษย ซึ่ง นอรตัน (Norton) ไดสรุป
ไดดังนี้คือ 
              1. ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในเชิงกลยุทธ 
                  1.1 วัตถุประสงค   คือเพ่ือใหเขาใจในสมรรถนะที่ตองการ สมรรถนะที่มีอยู 
และแผนงานที่จะปดชองวางนั้น  
                  1.2 แผนงานหรือหนาที่ของนักทรัพยากรมนุษย  ไดแก การสรรหาและการ
คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา  การออกแบบเนื้อหาของงาน   
                  1.3 ตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติที่ดีไดแก  การบรรจุตําแหนงตางๆดวย
พนักงานภายใน  จํานวนของพนักงานที่ทํางานไดมากกวา 1 ตําแหนงงาน  จํานวน
ชั่วโมงในการฝกอบรม 

2. ภาวะผูนํา 
                  2.1 วัตถุประสงค   คือสรางกองทัพผูนําซึ่งสามารถที่จะยกระดับทุนมนุษย
ใหเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน 
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                  2.2 แผนงานหรือหนาที่ของนักทรัพยากรมนุษย ไดแก การพัฒนาภาวะ
ผูนํา การวางแผนสืบทอดตําแหนง กระบวนการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ
กลยุทธ 
                  2.3 ตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติที่ดีไดแก  ผูนําเปนผูที่มีวิสัยทัศน พันธ
กิจมีความชัดเจน รับผิดชอบตอกลยุทธที่จะดําเนินการ 

3.  วัฒนธรรมองคการกับการตระหนักรูเชิงกลยุทธ 
                  3.1 วัตถุประสงค   คือสรางองคกรที่บุคคลภายในมีวิสัยทัศนรวม และกล
ยุทธรวมถึงคานิยมทางวัฒนธรรมเขามาสูตนเองและนําไปปฏิบัติ 
                  3.2 แผนงานหรือหนาที่ของนักทรัพยากรมนุษย  ไดแก การสื่อสาร การ
บริหารความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผูนํา 
                  3.3 ตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติที่ดีไดแก  มีแผนงานที่เปนกิจจะลักษณะ
ในการแบงปนขอมูลขาวสาร  จัดใหมีพ่ีเลี้ยงเปนผูที่คอยดูแลใหคําปรึกษา 

4. การปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ/การสรางแรงจูงใจ 
                  4.1 วัตถุประสงค   คือสรางองคการที่มีเปาหมายสวนบุคคลและสิ่งจูงใจ
ตางๆนั้นสอดรับกับกลยุทธ และสงเสริมใหเกิดการมีสวนชวยเกื้อหนุนตอองคการขึ้นใน
พนักงานแตละคน 
                  4.2 แผนงานหรือหนาที่ของนักทรัพยากรมนุษย ไดแก การบริหารผลการ
ดําเนินงาน  รางวัลและการจายคาตอบแทนให  สภาวะแวดลอมการทํางานที่เปนบวก 
                  4.3 ตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติที่ดีไดแก  การปรับทิศทางของงาน
ทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองรับกับธุรกิจ การใชมุมมองแบบสมดุล การใหพนักงานถือ
หุนของบริษัท  เกณฑที่สมควรไดรับสงจูงใจตอบแทน 
              5. การบูรณาการกลยุทธและการเรียนรู 
                  5.1 วัตถุประสงค   คือสรางทีมงานและวัฒนธรรมที่หนุนใหเกิดการแบงปน
ความรูและประสบการณที่จําเปนตอการดําเนินกลยุทธนั้นๆ 
                  5.2 แผนงานหรือหนาที่ของนักทรัพยากรมนุษย  ไดแก การจัดการองค
ความรู  ความมีประสิทธิภาพขององคการโดยรวม  การโยกยายพนักงาน 
                  5.3 ตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติที่ดีไดแก  การรักษาพนักงานตําแหนง
สําคัญๆเอาไวได  ทีมงานประกอบดวยพนักงานจากฝายตางๆ  รางวัลตอบแทนที่เปน
ผลงานรวมกัน96 
                                                 
           96 David P. Norton, “การวัดระดับการมีสวนชวยเก้ือหนุนตอองคกรของทุน
มนุษย,” ใน Robert S. Kaplan and others, แปลโดย พิพัฒน กองกิจกุล, ทุนมนุษย 
(กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ, 2549), 29-53. 
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              แดสเลอร และ ฮวด (Dessler & Huat) ไดกลาวถึงการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากร
มนุษยไววา มีประเด็นที่ทาทาย 3 ประการ ไดแก 
                1. กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยตองสนับสนุนผลิตภาพและความพยายามปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององคการ ภายใตการแขงขันแบบไรพรมแดน กิจการตองใหความสําคัญกับ
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
               2. ผูปฏิบัติงานคือผูที่มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงผลงานของนายจาง  โดย
แทจริงแลวองคประกอบทุกอยางขององคการเกี่ยวของกับการสรางผลงานใหสูงขึ้นหากองคการ
มีผูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูงและอุทิศตนใหกับองคการ  ฝายทรัพยากรมนุษยตองใสใจตอ
ระบบเพ่ือการจัดการผลงานของพนักงาน  เพ่ือทําใหผลงานสูงขึ้นและตองวัดผลไดวา
ความสําเร็จมาจากความสามารถและการอุทิศตนของพนักงาน 

    3. การสรางกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยใหศูนยกลางการจัดการผลงาน  ฝาย
ทรัพยากรบุคคลตองเพ่ิมบทบาทในการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแผนกลยุทธของกิจการ97   
             ฮอล (Hall) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการอยางเปนระบบในการสรางทุนมนุษย เขา
ไดสรุปแนวทางในการจัดการทุนมนุษยเชิงกลยุทธ วาองคประกอบของทุนมนุษย เชิงกล
ยุทธมี 4 ดานไดแก 

          1.   ทีมผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมผูบริหารตองพัฒนาคุณคาอยาง
ตอเน่ือง โดยทีมผูบริหารตองดําเนินการในเรื่องตางๆดังนี้  
               1.1 ดานกลยุทธ  เริ่มตนตั้งแตการพัฒนากระบวนการสรางกลยุทธ การ
สื่อสารกลยุทธใหบุคคลในองคการรับทราบ ชี้ใหเห็นวัตถุประสงค และปจจัยแหง
ความสําเร็จของกลยุทธ การตั้งเปาประสงคของกลยุทธที่สอดคลองกันทั้งองคการ และ
การยอมรับขอมูลปอนกลับ 
               1.2  การบริหาร  การกําหนดตนทุน และแผนการผลิตที่ชัดเจน มี
แผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
               1.3 วัฒนธรรม   กําหนดวัฒนธรรมองคการของหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
ของผูรวมปฏิบัติงาน  กําหนดวิธีการวัดอยางเปนระบบเกี่ยวกับวัฒนธรรม และมี
วัฒนธรรมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเน่ือง  
               1.4 โครงสราง ตองวางแผนเพื่อลดสายงานที่เปนระบบราชการลดลง เพ่ือ
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานไมตองรูสึกวาถูกควบคุม    

                                                 
                  

97
 Gary Dessler and Tan Chwee Huat, แปลโดย จุฑามาศ  ทวีไพบลูยวงษ และ

สุวรรณา เทพจิต, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพ: บริษัทเพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อิน
โดไชนา, 2550), 27. 
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          2.   ผูนําที่เปนผูขับเคลื่อนสูผลลัพธ ซึ่งมีหนาที่ที่ตองทํากิจกรรมที่สอดคลอง
กับแผนงานขององคการ และพัฒนาความสามารถขององคการอันนําไปสูการมีผล
ปฏิบัติงานในระดับสูง ซึ่งการปฏิบัติดานภาวะผูนํา ประกอบดวย 
                2.1  การวางแผนและกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับคานิยมของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
                2.2  ปรับปรุง พัฒนาความสามารถขององคการ 
                2.3  สรางบรรยากาศที่ทาทายในการทํางานและใหทํางานอยางสนุก  
                2.4  พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับขององคการ 

            3.  ตําแหนงขององคการที่อยูในลําดับที่นาเชื่อถือ คือการทําใหผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ยอมรับและไวใจวาองคการมีความสามารถสูงกวาคูแขงขันอ่ืนๆ 
            4. การสรางผลการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากโครงสรางองคการ ระบบและวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเนนใน 3 ดาน ไดแก 
                  4.1 กลยุทธและความสอดคลองกับกลยุทธ ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ
คือความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคและกลยุทธขององคการเพื่อที่จะไดแนใจไดวา
วัตถุประสงค?ทั้งหมดขององคการจะไดรับการดําเนินการที่ครบคลุมทั้งงานหลักและงาน
รองที่เกี่ยวของกับการสรางคุณคาใหกับองคการ 
                  4.2 วัฒนธรรมองคการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ 2 
ประการไดแก 1) ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงในการใหขอมูลปอนกับและประเมินผล
การปฏิบัติงาน และ2) การสรางวัฒนธรรมการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
                  4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัลตอบแทน98 
            ซึ่ง ฮอล (Hall) ไดกําหนดรูปแบบในการจัดการทุนมนุษย ดังที่แสดงในแผนภูมิ
ที่ 7 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
            98 Bradley W. Hall, The new human capital strategy : Improving the value 
of your most investment-year after year (New York : amacom.2008),51-55. 
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แผนภูมิทึ่ 7  รูปแบบในการจัดการทุนมนุษย (human capital management model) 
ที่มา Bradley W. Hall, The new human capital strategy : Improving the value of 
your most investment-year after year (New York : amacom, 2008), 220. 

 
  จากแผนภูมิขางตน ฮอล (Hall) ใหขอสรุปวารูปแบบของการจัดการทุนมนุษยจะ

เริ่มตนดวยขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การสรางความสามารถในการขับเคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้ตองการผูนําและทีมนําที่มีความสามารถซึ่งถือไดวาเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
ในการปรับปรุงทุนมนุษยขององคการ ดังน้ันสิ่งสําคัญในขั้นตอนแรกก็คือการพัฒนาภาวะ
ผูนําในทุกระดับ ทั้งในรูปการอบรม การทํางานเปนทีม นอกจากนั้นควรมีการพัฒนา
ทักษะดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน และสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการ
สรางวิสัยทัศนรวมใหเกิดขึ้น    

ความสามารถในการ 
ขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลง 

(capability to drive change) 

การปรับปรุงทุนมนุษย 
อยางเปนระบบ 
(systematic human capital 
improvement) 
 

การตัดสินดําเนินการดาน 
ทุนมนุษยเชิงรุก (progressive  
better human capital decisions 

การกําหนดแนวทางในการวัดและการจัดการ 
(disciplined measurement and management) 

บูรณาการกระบวนการปรับปรุงพัฒนา 
(integrated improvement process) 

กําหนดนิยามแหงความสําเร็จของผลลัพธการทํางาน 
(result-based definition of success) 
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  ขั้นที่ 2 ใหคํานิยามความสําเร็จขององคการ  ซึ่งในขั้นตอนนี้หมายถึงการสราง
ความสามารถขององคการในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่เราจะตองรูวาเราจะไปสู
เปาหมายดังกลาวไดอยางไร นั่นคือการกําหนดวิธีการที่ผูปฏิบัติงานจะกาวเขาสูการเปน
ผูปฏิบัติงานที่เปนเลิศ ซึ่งอาจรวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชนความยุติธรรม 
ความเทาเทียมกัน ความเหมาะสมในทางกฎหมาย ความตองการของผูปฏิบัติงาน 
บทบาทของการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ  สถานภาพของผูปฏิบัติงาน  ซิ่งสิ่งตางๆเหลานี้เปน
สิ่งที่เปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับทุนมนุษยทั้งสิ้น และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
การกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสําเร็จขององคการ สิ่งตางๆเหลานี้นําไปสูขั้น
ของการวางกลยุทธดานทุนมนุษยขององคการเพื่อการเปนองคการที่เขมแข็งและสามารถ
พัฒนาความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 

  ขั้นที่ 3 การสรางกระบวนการบูรณาการ ในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งแยกยอยได 
2 ประเด็นดังน้ี 

  ประเด็นที่ 1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ ดังน้ันสิ่งสําคัญคือการ
มียุทธศาสตรที่ชัดเจน การขับเคลื่อนยุทธศาตรอาจตองอาศัยการออกแบบองคการใหมให
เหมาะสม มีการกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและปจจัยแหงความสําเร็จที่ชัดเจน และ
สื่อสารใหคนในองคการมีความเขาใจที่ตรงกัน รวมถึงการสรางวัฒนธรรมองคการให
เกิดขึ้น 

  ประเด็นที่ 2 การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เปนการบูรณาการกระบวนการตางๆ
เขาดวยกันเพ่ือใหแนใจวาสมาชิกขององคการมีความเขาใจที่สอดคลองกับกลยุทธของ
องคการ โดยการระบุบทบาทที่สําคัญที่ตองการ และกําหนดผลลัพธของการปฏิบัติงาน
การสรางวัฒนธรรมองคการที่เนนการมีผลปฏิบัติงานสูงและการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ในการประเมินผล โครงสรางหรือกระบวนการในแตละบทบาทแตละขั้นตอนตองมีความ
โปรงใสตรวจสอบได ยึดหลักธรรมมาภิบาล และสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดสวนหนึ่งตองอาศัย
การสรางชุมชนการเรียนรู หรือการจัดการความรูที่ถือวาเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการปรับปรุง
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน99 

  จะเห็นไดวาการพัฒนาทุนมนุษยนั้นตองใชการบูรณาการในหลายมิติ เพราะทุน
มนุษยเปรียบเสมือน หัวใจขององคการที่เชื่อมโยงไปสูการสรางทุนทางปญญาใหกับ
องคการ อันจะสงผลใหเกิดการสรางผลการปฏิบัติงานในระดับสูงซ่ึงเปนเปาหมายของทุก
องคการในการที่จะดํารงองคการใหอยูในกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันได มิติ
ในการพัฒนาทุนมนุษยนั้นตองเปนการมองแบบบูรณาการ การมุงเฉพาะการศึกษา
                                                 
                 

99
 Bradley W. Hall, The new human capital strategy : Improving the value 

of your most investment-year after year (New York : amacom, 2008), 219-235. 
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ฝกอบรมเพียงอยางเดียวไมอาจนําองคการไปสูเปาหมายที่ตองการได ดังความเห็นของ 
ดนัย  เทียนพุฒ ที่ไดกลาวถึงแนวคิดเชิงกลยุทธในการพัฒนาคน ไววาการพัฒนาคน 
แบบบูรณาการจะเปนกาวสําคัญของธุรกิจ โดยในระดับของการพัฒนาคนจะแบงออกเปน 
3 ระดับ คือระดับบุคคล ระดับทีม/กลุมงาน/ฝายงาน และระดับองคการ และมิติในการ
พัฒนาคนมี 3 มิติ ในเนื้อหาของการพัฒนาคน คือการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ/
การวางแผนและพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคการ ซึ่งผูที่จะทําการพัฒนาในรูปแบบนี้
ไดจะตอง 
            1.  เขาใจเรื่องราวของธุรกิจในดานวิสัยทัศน กลยุทธ โครงสรางองคการ 
รูปแบบใหมและการวัดผลสําเร็จเชิงกลยุทธ 
            2. เขาใจมิติการบริหารและพัฒนาคนที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนารายบุคคล 
การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคการ 
            3.  เขาใจถึงระดับการพัฒนาในองคการรูปแบบใหมทั้ง 3 ระดับคือ ระดับบุคคล 
ระดับทีมงาน/ฝายงาน และระดับองคการ100 นอกจากนั้นดนัย  เทียนพุฒ ยังไดพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย ที่ เรียกวามิติใหมของการพัฒนาคนที่ เรียกวา หรือ 
Corporate Wellness Development หรือที่เรียกวา “องคกรที่ยั่งยืนเปยมสุข”   โดยเขา
สรุปวาองคการที่ยั่งยืนเปยมสุข” ประกอบดวย 4 มิติคือ  
            1.  มิติดานคน (people dimension)  ประกอบดวยทรัพยสินดานคน (people 
assets)     วัฒนธรรมความรู (K -culture) 
            2.  มิติการพัฒนา (development dimension) ประกอบดวย    การพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development)    การพัฒนาอาชีพ (career development)     
การพัฒนาองคกร (Organizational Development)      
            3.  มิติการจัดการความรู (KM dimension) ประกอบดวยการ “ดึงความรูที่อยูใน
ตัวเอง” ออกมาสูภายนอกใหได ซึ่งไดแก  
                1) สินทรัพยทางความรูที่เปนประสบการณ (experience KA) 
                2) สินทรัพยความรูที่เปนแนวคิด (conceptual KA) 
                3) สินทรัพยความรูที่เปนการทํางานประจําวัน (routine KA) 
                4)  สินทรัพยความรูที่เปนระบบ (systemicKA) 

                                                 
           100 ดนัย  เทียนพุฒ,การบริหารทรพัยากรมนุษยในทศวรรษหนา (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2543), 178-185. 
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            4) มิติผลลัพธ (result dimension) ไดแก     การปรับปรุงผลงาน (performance 
Improvement)101 
            นอกจากนั้น ดนัย  เทียนพุฒ ยังไดกลาวถึงรายละเอียดในโมเดลการบริหารทุน
มนุษยเชิงกลยุทธ จะมีดังนี้  
            1. การจัดวางกลยุทธ (strategic alignment) เปนการวางนโยบายทุนมนุษยเพ่ือ
สนับสนุนความสําเร็จของวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธขององคกร  
            2. ความสามารถเชิงกลยุทธ (strategic competencies) เปนระบบจัดการคนเกง 
(TMS) คือการสรรหา วาจาง พัฒนาและรักษาคนเกง(talent people) ดวยความสามารถ
เชิงกลยุทธที่นําไปสูความสามารถหลักของธุรกิจ (core competencies)  
            3. การเรียนรู (learning) เปนการสรางวัฒนธรรมการแบงปนความรูที่จะนําไปสู
การเรียนรูอยางตอเนื่องจนกระทั่งสะสมทุนทางปญญา (IC) และองคการที่สรางความ
ร่ํารวยจากความรู  
            4. ภาวะผูนํา (leadership) สนับสนุนในการสรางผูนํารุนใหม (new generation 
leader) ตามคุณลักษณะของผูนําที่นิยามไว  
            5. พนักงานสัมพันธแบบใหม (new ERs) เน่ืองจากงานบริหารทุนมนุษยจะเปน
ลักษณะ ของการใช contract manager เพ่ือดูแลระหวางหนวยงาน outsourcing หรือ 
partnering กับพนักงานและองคกร  
            6. การจัดการผลลัพธเชิงกลยุทธ (strategic result management: SRM) เปน
การ สรางวัฒนธรรมที่เนนผลงาน ดังน้ันการบริหารคาตอบแทนตามผลสําเร็จสวัสดิการ 
การวัดผลงานดวย KPIs และการวัดความสามารถ จึงทําเพื่อผลงานที่มีคุณคาสูงสุดตอ
องคกร102 
              ธํารงศักดิ์  คงคาสวัสด์ิ ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยในองคกร ไว 5 
ประการ ดังนี้ 
              1.  การพัฒนาทุนมนุษยในองคการควรจะตองมุงเนนไปที่เปาหมายเชิงกลยุทธของ
องคการเปนหลัก นั่นคือหากจะลงทุนพัฒนาคนนั้นก็ไมควรพัฒนาแบบสูญเปลาอีกตอไป แต
จําเปนตองมีการวางแผนและการจัดการในการพัฒนาทุนมนุษยอยางตอบสนองตอกลยุทธ 
ทิศทาง และเปาหมายขององคการเปนหลัก 
               2. ตองมีการสะสมหรือเก็บรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ในองคการปจจุบันน้ี 
มีบุคคลที่มีคุณภาพอยูแลว แตองคการมีวิธีเก็บรักษาบุคคลเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ
                                                 
                  

101
 ดนัย  เทียนพุฒ, บริหารคนในทศวรรษหนา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 

บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2551), 83. 
          102 เรื่องเดียวกัน , 90.   
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หรือไม เชนไดใหพนักงานปฏิบัติงานตรงตามความสามารถ (competency) ของเขาหรือไม มี
การสรางแรงจูงใจในการทํางานอยางไร มีสภาพแวดลอมในการทํางานอยางไร สิ่งเหลานี้ลวน
เปนปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีใหอยูในองคกร 
               3.  สรางคุณคาของทรัพยากรบุคคลใหเพ่ิมมากขึ้นและเติมเต็มในสวนที่ขาด  ใน
ปจจุบันองคการสวนใหญนําระบบสมรรถนะ (competency) มาใชและมีการประเมินสมรรถนะ
ของคนในตําแหนงตางๆมากขึ้น ในองคสวนใหญกวา 90 เปอรเซ็นต ที่มีการหาสมรรถนะ 
ความสามารถของคน มีการประเมินและพัฒนาความสามารถที่ยังขาดอยู เพ่ือเติมเตม็คณุคาของ
ทรัพยากรบุคคลใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
               4. ธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งตองใชวิธีที่หลากหลาย
ในการรักษาทรัพยากรที่มีคานี้ไว 
               5.   สรางผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรบุคคลใหเร็วที่สุด103 
               นิสดารก  เวชยานนท  ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการบริหารทุนมนุษย
เชิงกลยุทธไววาในการสรางสภาพแวดลอมเพ่ือใหคนเลือกนําทุนมนุษยที่มีอยูออกมาใชในการ
ทํางาน ควรพิจารณาถึงองคประกอบตางๆดังนี้ 
               1. การมีกลยุทธ คือกลยุทธที่องคการมีอยูนั้นมีความเชื่อมโยงกับทุนมนุษยที่
องคการมีหรือไม 
               2. การเชื่อมโยงกลยุทธ  องคการไดมีการประเมินระดับพัฒนาการของการบริหารทุน
มนุษยขององคการและมีการจัดลําดับความสําคัญที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการหรือไม 
               3. การวางแผน มีการระบุกลยุทธ งานหนัก งานที่วิกฤติ ขนาดของแรงงานและได
นํามากําหนดเปนกลยุทธในการสรรหาคนอยางไร 
               4. การแสวงหาผูที่มีวุฒิสามารถ  ไดมีการสรางภาพลักษณขององคการ นายจางมี
การปฏิบัติตามแผนโดยการเชื่อมโยงเขากับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกหรือไม 
               5. การสรางความผูกพันกับพนักงานที่มีความสามารถ  องคการไดสรางความผูกพัน
กับพนักงานตั้งแตเริ่มเขามาทํางานดวยการสอนงาน จัดงานที่มีความหมายและทาทายใหกับ
พนักงานหรือไม 
               6. การพัฒนาผูที่มีวุฒิสามารถ องคการไดจัดใหมีกระบวนการเรียนรู มีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาคน เชน การสรางแผนสืบทอดตําแหนง แผนการพัฒนาบุคลากร
เปนรายบุคคลหรือไม 

                                                 
                

103
 ธํารงศักดิ์  คงคาสวสัด์ิ, ทุนมนษุย : การกําหนดตวัชี้วดัเพื่อการพัฒนา (กรุงเทพฯ : 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย- ญี่ปุน , 2550), 38-42. 
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               7. การใชประโยชนจากผูที่มีวุฒิสามารถ  แผนการใชประโยชนจากผูที่มีวุฒิสามารถ  
ไดมีการออกแบบงานใหม ดวยความคิดนอกกรอบ และมีการจัดทําการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ที่เชื่อมโยงทั้งองคการหรือไม 
               8. การสรางผูนํา ไดมีการสรางโครงการเพื่อพัฒนาภาวะผูนําสําหรับการบริหารงาน
ขององคการในอนาคตหรือไม 
               9. การรักษาผูที่มีวุฒิสามารถ  การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูกับองคการ
ไดนานนั้นตองมีระบบการจูงใจ การใหคาตอบแทน การยกยองยอมรับ เพ่ือใหบคุลากรเกดิความ
ผูกพันอยางตอเนื่อง104 
               จากความเห็นของนักวิชาการทั้งในตางประเทศและนักวิชาการของไทย สวนใหญจะ
เปนการศึกษาในองคการที่เปนภาคเอกชน ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษยนั้นในสวนที่เปน
องคการภาครัฐน้ันองคความรูดังกลาวขางตนก็สามารถนํามาใชกับการดําเนินการในภาครฐัดวย
เชนกัน  เชนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในรัฐบาลอเมริกา   ซึ่งไดมีนวัตกรรมการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลหลายประการและการบริหารยุทธศาสตรดานทุนมนุษยก็เปน
นวัตกรรมหนึ่งในการดําเนินงาน ซึ่ง เนลสัน (Nelson) ไดกลาวถึงกรอบแนวคิดดานทุน
มนุษย ที่เปนเครื่องมือหน่ึงที่รัฐบาลอเมริกาใชในการดําเนินงาน โดยกรอบแนวคิดดาน
ทุนมนุษยดังกลาว จะครอบคลุมใน 6 มิติ ไดแก  
             1. ความเชื่อมโยงระดับกลยุทธ นั่นคือนโยบายดานบุคคลจะตองสนับสนุนกล
ยุทธสวนราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมาย 
             2. การวางแผนและการใชกําลังคน เนนที่การสรรหา และพัฒนาบุคลากรที่มี
องคความรู ทักษะตามความจําเปนของพันธกิจ 
             3. ภาวะผูนําและการบริหารองคความรู เนนการบริหารคนอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการสืบทอดผูนําและมีบรรยากาศการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 
             4.  วัฒนธรรมที่เนนผลงาน เนนการเปนขาราชการที่มีคุณภาพสูงมุงสราง
ผลงาน ผลงานรายบุคคลเชื่อมโยงถึงผลงานของสวนราชการ 
             5. กําลังคนคุณภาพ สวนราชการมีองคความรู ทักษะที่สําคัญตอภารกิจหรือมี
แผนพัฒนาองคความรูหรือทักษะนั้น 
             6.  การรับผิดชอบ การตัดสินใจเกี่ยวกับทุนมนุษยตองตัดสินใจจากขอมูลและการ
รับผิดชอบอยางเปนระบบ105 

                                                 
          104 นิสดารก เวชยานนท, มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย (กรุงเทพฯ : บริษัท
กราฟฟก ซิสเต็มสจํากัด, 2551), 29-31. 
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               สําหรับแนวคิดในสวนที่เกี่ยวของกับพัฒนาระบบขาราชการพลเรื่อนของไทยนั้นมี
แนวคิดดังนี้คือ 
                  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดเสนอหลักการในการบริหารทุนมนุษย
ไววา ทรัพยากรบุคคลอันเปนสินทรัพยขององคการนั้นมีสภาพเปนทุน (human capital) ซึ่งมี
ความสําคัญยิ่งตอการบริหารและการสรางคุณคาใหแกองคการ ดังนั้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหมจึงมุงไปที่การบริหารทุนมนุษย106 ดังแผนภูมิที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มุงบริการ                                                                                         หุนสวนกลยุทธ 
แผนภูมิที่ 8   ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลบุคคลภาครัฐ                
ที่มา :    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในขาราชการพลเรือน ประสบการณจากสวนราชการนํารอง (กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2547),7.  
               
             สํานักงาน ก.พ. กลาวไววาบทบาทของการบริหารทุนมนุษยในภาคราชการ
จําเปนตองสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอที่จะเผชิญตอการ
เปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนบทบาทจากการใหความสาํคัญกับการทาํงานประจําและงาน
เอกสาร มาเปนการสนับสนนุเชิงกลยุทธใหองคการสามารถบริหารกําลังคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล เพ่ือนําพาองคการใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายทีต่ั้งไว
                                                                                                                                   
             105 Steve Nelson,  อางถึงใน อลินี ธนะวัฒนสจัจะเสรี, “นวัตกรรมการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลในรัฐบาลอเมริกา,” ในหลักแนวคิด นโยบาย และทศิทางการ
บริหารคน (กรุงเทพฯ : บรษิัทแอรบอรน พร้ินต จํากัด, 2549), 152-156. 
             106 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในขาราชการพลเรือน ประสบการณจากสวนราชการนํารอง
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2547), 7. 

Personel administration   การดําเนินกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบปฏิบัติ 

Personnel management   การจัดการงานบุคคลเชิงระบบ จากกระบวนการกําหนด
ความตองการ การสรรหา จนถึงการออกจากราชการ 

Human resource management  การบริหารจัดการที่มุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหใชประโยชนอยางเต็มที่ 

Human capital management การลงทุนดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลสําเร็จขององคการ 
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สํานักงาน ก.พ. จึงไดเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสวนราชการในการบริหารทรพัยากร
บุคคลใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางบรรลุเปาหมายและมีความพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และการกําหนดมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลไว  5 มิติดังนี้ 
            มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
            มิติที่ 2 ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
            มิติที่ 3 ประสิทธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
            มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 
            มิติที่ 5 คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวางชีวิตกบัการทํางาน 
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง 
            1. สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร- 
บุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและ 
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 
            2. สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและ
ความจําเปนของสวนราชการทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน
(workforce analysis) สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลด
ชองวางดังกลาว 
            3. สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการ และ
ผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถใน
การแขงขันของสวนราชการ (talent management) 
            4. สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้ง 
มีแผนสรางความตอเน่ืองในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตน 
เปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเร่ือง 
ของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
            มิติที่ 2 ประสิทธภิาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลหมายถึง กิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีลักษณะดังตอไปน้ี 
            1. กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน 
การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย
และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา 
            2. สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความ 
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ถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากร- 
บุคคลของสวนราชการไดจริง 
            3. สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตองบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของ 
บุคลากร ตลอดจนความคุมคา  
            4.  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกจิกรรมและกระบวน 
การบริหารทรพัยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
            มิติที่ 3 ประสิทธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรพัยากรบุคคลของสวนราชการ กอใหเกิดผล
ดังตอไปน้ี 
            1. การรักษาไวซึง่ขาราชการและผูปฏบิัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 
พันธกิจของสวนราชการ 
            2. ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
            3. การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพฒันาอยางตอเน่ือง รวมทั้ง 
สงเสรมิใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู เพ่ือพัฒนาขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของ
สวนราชการ 
            4. การมีระบบการบริหารผลงาน (performance management) ที่เนน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานที่
สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏบิตัิงานของขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานซึง่เรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏบิัตงิานมี
ความเขาใจถงึความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน
กับความสําเรจ็หรือผลงานของสวนราชการ 
              มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรพัยากรบุคคล หมายถึง การที่สวน
ราชการจะตอง 
            1. รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตดัสินใจดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัยโดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลัก
คุณธรรม หลกันิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
            2. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบคุคล ทั้งน้ี
จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรพัยากรบุคคลแทรกอยูในทกุ
กิจกรรมดานการบริหารทรพัยากรบุคคลของสวนราชการ 
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           มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวติและการทํางาน (quality of 
work life) หมายถึง การที่สวนราชการมนีโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ 
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
            1. ขาราชการและผูปฏิบตัิงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ระบบงานและบรรยากาศการทํางานตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชใน 
การบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 
            2. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดกิาร 
ภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของ 
สวนราชการ 107 
              สุชาดา รังสินันท  ไดใหขอคิดเห็นในการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการเพื่อ
อนาคต ไววาในอดีตที่ผานมาการพัฒนาก็คือ การฝกอบรม การศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือจะทํา
หนาที่ใหสําเร็จ เพ่ือตองการความสามารถในการทํางานตามหนาที่ ขณะน้ี กําลัง
เปลี่ยนไปไมใชเพ่ือใหมีความสามารถหรือมีทักษะเฉพาะหนาที่ แตเปนเร่ืองของการ
เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวัฒนธรรมเปนเรื่องของการเรียนรูดวยตนเองเปนเรื่องของการสราง
กลไกการสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเองใหมากขึ้น เรียนรูอยูบนกระบวนการทํางานดวย
การออกแบบ กระบวนการถายทอดความรู เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรองคการในอนาคต สุดทายคือ การสรางองคการแหงการเรียนรู โดยที่ผลลัพธ
ของการพัฒนาเพื่ออนาคต คือ ผูปฏิบัติงานทุกคนตองรูตัววาตัวเองตองทําอะไร มี
บทบาทอยางไร รูวาเปาหมายคืออะไร เกี่ยวของกับภารกิจใด และสามารถจะเอาไปทําได 
สามารถพัฒนาและเรียนรูดวยตัวเอง มีความคิดริเร่ิม ปรับปรุงงาน ผลงานที่ออกมา
เปนไปอยางที่คาดหวังดังน้ัน จุดเนนสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการใน
อนาคต คือ  
             1.  ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและองคการ  

2.   จัดการสรางผูนําในองคการเพื่อการเจริญเติบโตขององคการ  
3.   สงเสริม สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4.   ออกแบบกลไกและวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (e–Learning, mentoring, 

coaching)  
5.   วางแผนการลงทุนที่เหมาะสมและติดตามผลความคุมคา  

                                                 
                 

107 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, คูมือการจัดทําแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard  (กรุงเทพ: บริษัท พี เอ ลฟิวิ่ง 
จํากัด, 2549), 4-8. 
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6.   สรางกระบวนการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคการ  
7.   วางระบบการพัฒนาบนหลักการเรียนรูจากการปฏิบัติ (action learning)  

 การพัฒนาบุคลากรในอนาคตจึงไมไดหมายถึง การจัดอบรมแตเพียงอยางเดียว แต
หมายถึงการทํากิจกรรมทุกอยางที่จะทําใหคนเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม108  
               นนทิกร กาญจนะจิตรา และอัจฉรา โกศลวัฒน ไดกลาวถึงแนวทางการบริหารทุน
มนุษยในระบบราชการไทยไววาควรมีการดําเนินการดังนี้คือ 
               1. ประเมินสมรรถนะบุคลและจัดทําแผนพัฒนากําลังคนทุกระดับเปนรายบุคคล
เพ่ือใหมีสรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจไดอยางสัมฤทธิ์ผลสอดคลองกบัทศิทางของสวน
ราชการทั้งในดานองคความรู การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ทัศนคติ คานิยมและวัฒนธรรมใน
การทํางาน 
               2. ใหสวนราชการโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับใชระบบการบริหารและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนกลไกในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ สอดคลองกับทิศทางขององคการ
และสามารถสรางผลผลิตผลลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
               3. พัฒนาภาวะผูนําทุกระดับใหมีสมรรถนะที่เหมาะสม มีภาวะผูนํา และเปนผูที่สราง
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหกับองคการ 
               4.   ใหผูบังคับบัญชาพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ใหมีความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ สอดคลองกับทิศทางขององคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
               5. พัฒนากําลังคนใหมีความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให
สามารถทํางานสอดรับกับการปรับระบบและวิธีการทํางานแนวใหมไดอยางคลองตัวและทํางาน
เบ็ดเสร็จไดในตนเอง 
               6.   ใหสวนราชการสงเสริมใหกําลังคนในสังกัดทุกคนไดรับการพัฒนาปละไมนอย
กวา 10 วัน 
               7. สรางระบบการบริหารจัดการความรู และสรางสภาพแวดลอมขององคการใหเอ้ือ
ตอการเรียนรูในสวนราชการเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรูและสงเสริมใหบุคลากรเกิด

                                                 
           108 สุชาดา รังสินันท, “การบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐ,” เอกสารคํา
บรรยายวชิาการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ในการฝกอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรดานการบริหารงานบุคคล, วิทยาลัยมหาดไทย วันที ่14 - 18 กุมภาพันธ และ  
28 - 1 เมษายน 2548, 27-36. 
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กระบวนการเรียนรูไดดวยตนเองและการเรียนรูรวมกันโดยสามารถนํามาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ 
               8. สรางเครือขายองคความรู เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูที่
เขาถึงองคความรูใหมๆไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  รวมทั้งเปนกลไกในการแลกเปลี่ยน
องคความรู (knowledge sharing) ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน109 
             จากแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาทุนมนุษยของ
หนวยงานเปนกลยุทธสําคัญที่ทุกหนวยงานที่ทุกองคการใหความสําคัญในอันดับแรกๆ  
ตางพยายามที่จะหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหประโยชนสูงสุด 
เพ่ือใหคุมกับการลงทุนที่ไดดําเนินการในการพัฒนาบุคคลในดานตางๆ แตอยางไรก็ตาม
การอบรม หรือสรางการเรียนรูอันเปนการเพิ่มคุณคาในทุนมนุษยนั้น การที่จะไดผลลัพธที่
คุมกับการลงทุน ขึ้นอยูกับการที่บุคคลสามารถนําความรูหรือการพัฒนาที่ไดรับนําออกมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ และการที่บุคคลจะนําศักยภาพของตนเองมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคการก็ขึ้นกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ดังนั้นในการ
พัฒนาทุนมนุษยนั้นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
พัฒนาทุนมนุษย และพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลในองคการ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในหัวขอตอไป 
 
2. แนวคิดทฤษฎีปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษย  
             การดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวบุคคลมาใชประโยชนใหมากที่สุดนั้นขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ ดังที่ เดสสิโมน เวอรเนอร และแฮริส ( Desimone; Werner; Harris) 
ใหความเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองคการ 
ประกอบดวย องคประกอบหลายประการที่เกี่ยวของ มีทั้งปจจัยภายนอก ซึ่งไดแกสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การเมืองและกฎหมายขอบังคับตางๆ    
นอกจากนั้นยังมีปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานโครงสราง
องคการ การบริหารจัดการในองคการ วัฒนธรรมในองคการ  รวมถึงอิทธิพลของกลุมใน
การทํางานดวย   สวนปจจัยภายใน ที่มีอิทธิพลคอนขางมากไดแก แรงจูงใจ ทัศนคติ 
ความรู ทักษะ และความสามารถของแตละบุคคล110  สอดคลองกับงานวิจัยในหลาย
                                                 
                  

109
 นนทิกร  กาญจนะจิตรา และ อัจฉรา  โกศัลวฒัน, “แนวความคิดเรื่องการ

ขนาดกําลังคนภาครัฐ,” ใน หลักแนวคิด นโยบายและทิศทางการบริหารคน  (กรุงเทพฯ :  
บริษัทแอรบอรน พรินด จํากัด, 2549), 95-96. 
                

110
 Randy L Desimone, John M., Werner and David M Haris, Human 

resource Development, 3rd ed. (Orlando: Harcourt Colledge Publisher, 2002), 45. 
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เรื่องๆที่พยายามคนหาปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษย  เพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการวางแผนและพัฒนาทุนมนุษยในองคการ เชน เมโย (Mayo) ไดกลาวไววา
รูปแบบที่สัมพันธกับทุนมนุษย ในการเสริมสรางคุณคาของบุคคล คือการสรรหา  การ
รักษา และการพัฒนาทุนมนุษย จะเปนกระบวนการที่สําคัญในการจัดการทุนมนุษยใน
องคการ การที่บุคคลสามารถดึงศักยภาพในตนเองออกมาใช ทําใหเกิดความหลากหลาย 
แรงจูงใจและความผูกพันตอองคกรควรไดรับการพัฒนาใหเปนสิ่งหลอเลี้ยงองคการโดย
ผานวัฒนธรรมในการสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม111 นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยที่
ศึกษากับกลุมนายธนาคารของสหรัฐอเมริกา พบวาทุนมนุษยมีความสัมพันธกับผลิตภาพ
ขององคการ โดยเฉพาะปจจัยที่สําคัญคือ ความผูกพันตอองคการของพนักงาน และพบวา
ความสามารถของทุนมนุษย  ประกอบดวย ภาวะผูนํา   ความผูกพันของพนักงาน การ
เขาถึงความรู  กระบวนการทํางานที่เหมาะสม  และความสามารถในการเรียนรู112  ซึ่งถา
เรามองวาการพัฒนาทุนมนุษย เปนการชวยใหบุคคลสามารถพัฒนา และดึงศักยภาพที่มี
อยูในตนเองมาใชในการนําองคกรไปสูความสําเร็จน้ัน  โดยใชกระบวนการพัฒนาทุน
มนุษยเปนกลยุทธสําคัญในการบริหารจัดการ  สราง  และจัดหาเพื่อใหไดมาซึ่งความรู  
(creation  and  acquisition)  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการ
บรรลุพันธกิจและเปาหมายขององคการดวยวิธีการพัฒนาการเรียนรูของทรัพยากรมนุษย
ในแตละระดับในองคการใหมีความเหมาะสมแลว ก็พบวามีองคประกอบที่เกี่ยวของ
มากมายมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สํารวจพบวากลยุทธในการพัฒนาทุนมนุษยนั้นจะเกี่ยวของ
กับการเรียนรู การศึกษา และการฝกอบรม งานวิจัยบางเรื่องพบวาเกี่ยวของกับการ
ทํางานวิจัย และแผนพัฒนาของหนวยงาน  นอกจากนั้นยังพบวายังมีปจจัยที่สงผลตอกล
ยุทธการพัฒนาทุนมนุษย เชน เร่ืองของการเงิน การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ113 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทุนมนุษย ในการที่จะชวยใหบุคคลสามารถพัฒนา 
และดึงศักยภาพที่มีอยูในตนเองมาใชในการนําองคกรไปสูความสําเร็จดังตอไปน้ี 
 
                                                 
           111 Andrew Mayo,‘The role of employee development in the growth of 
intellectual capital,” Personnel Review  29,4 (2000) : 521-533. 
          112 Les Pickett, “Optimizing Human Capital : Human Resource and People 
Management in Action,” (Adelaide Graduate School of Business, 2005),9.   
                   

113
 Anastasios E. Politis, Human capital development and competence 

structures in changing media production environments (Stockholm: Sweden 
2004),5. 
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2.1. แนวคิดเก่ียวกับการอบรม และการพัฒนา 
               ในการดําเนินงานขององคการ หนาที่สําคัญคือการทําใหม่ันใจวาผูปฏิบัติงานรูวา
จะตองทํางานอะไรและทํางานอยางไร จึงจําเปนตองมีการนิเทศงานหรือฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
เหลานั้น114 การฝกอบรมจึงเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทุนมนุษยขององคการ 
สอดคลองกับความเห็นของ ชุนท (Schultz) ที่เห็นวา การศึกษาจะสงเสริมความสามารถ
ของบุคคลที่จะกาวสูความสําเร็จในสภาวะที่ มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ซึ่ ง
ความสามารถดังกลาวหมายถึง การรับรูถึงความไมสมดุลที่เกิดขึ้น การวิเคราะหขอมูล 
การจัดการทรัพยากรไปสูการปฏิบัติงาน   ผูปฏิบัติงานในปจจุบันตองเขามามีสวนรวม
อยางกวางขวางเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาและการใชทรัพยากร ซึ่งหลายสิ่งหลายอยาง
อาจเสื่อมถอยลงไดในชวงเวลาไมกี่ป ดังน้ันเพ่ือใหแนใจวาความรู และทักษะของ
ผูปฏิบัติงานรวมถึงประสบการณในการทํางานยังคงมีอยูและอยูในสภาพที่เหมาะสมกับ
ความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ ซึ่งการสรางความรู ทักษะ และประสบการณ 
สามารถทําได 3 รูปแบบ ไดแก (1) การมอบหมายงาน (2) การสอนงานและการฝกอบรม
จากการทํางาน (3) การเรียนรูที่เกิดขึ้นแบบไมเปนทางการโดยผานเครือขายวิชาชีพหรือ
ชุมชน 115  
               เซ็นโซ และรอบบินส (Cenzo and Robbins) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนา
บุคคลวาปจจุบันมีหลายรูปแบบ ซึ่งในปจจุบัน แนวคิดจากการอบรมไดเปลี่ยนมาสูการ
เรียนรู ดังน้ันการพัฒนาความสามารถสวนบุคคลจึงเนนในเรื่องของการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน  
             1.  การหมุนเวียนการทํางาน โดยใหบุคคลในหนวยงานปฏิบัติงานในหนาที่ที่
ตางกัน เพ่ิมเพ่ือทักษะ ความรู และความสามารถของบุคคล โดยการเพิ่มประสบการณ
และการไดรับขอมูลใหมๆ ลดความเบื่อหนายจําเจ และเปนการกระตุนความคิดในการทํา
สิ่งใหมๆ หรือเปนการสรางโอกาสใหกับบุคคลในการพัฒนาตนเอง 
             2.  ใหเขาไปชวยงานในตําแหนงที่สําคัญ บุคคลที่แสดงออกถึงการมีศักยภาพ
ในการทํางาน จะไดรับโอกาสใหทํางานในหนวยอ่ืนขององคการ ในฐานะผูชวย หรือ
คณะอนุกรรมการบริหาร ทําใหบุคคลเหลานี้ไดปฏิบัติหนาที่ดานการจัดการในหลายๆดาน 
เปนการปูทางที่จะกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป 
                                                 
          114 Gary Dessler, Human resource management,9thed. (Newjersey: 
Prentice Hall, 2003), 185. 
          115 B. Kenneth Estabrook Jr. “Growing APL’s Human Capital,” Johns 
Hopkins APL Technical Digest 26,3 (2005) : 248-252. 
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             3. การตั้งเปนคณะกรรมการ การทํางานในรูปของคณะ กรรมการจะชวยให
บุคคลมีสวนรวมในการตัดสินใจและสามารถเรียนรูโดยการสังเกตจากคนอื่น 
             4.  การเขาฟงการบรรยาย การอบรม สัมมนา เปนรูปแบบหนึ่งที่จะชวยพัฒนา
ความรู ความสามารถของบุคคลในองคการ และปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
มากมาย เชนการเรียนรูทางไกล หรือการเรียนรูจากองคการอื่นๆโดยผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
             5.  การเรียนรูจากสถานการณจําลอง เปนเทคนิคในการฝกอบรมอยางหนึ่งที่
จะชวยพัฒนาบุคคลในองคการ ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เปน กรณีศึกษา เปนเกมส เปนตน การ
เรียนรูจากสถานการณจําลองจะชวยใหบุคคลมีการพัฒนาในเรื่องของการตัดสินใจไดดี 
             6. การฝกอบรมนอกสถานที่ สวนใหญจะเกี่ยวของกับทักษะดานอารมณและ
ดานความแข็งแรงของรางกาย เชนการปนเขา การเดินปา การเผชิญอันตรายเฉพาะหนา
เหลานี้เปนการฝกใหบุคคลเขาใจถึงการทํางานเปนทีมและการตระหนักวาปจจุบันองคการ
ก็ตกอยูในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชนกัน ดังนั้นการอยูคนเดียว
อาจไมใชทางออกที่ดี ตองอาศัยการทํางานเปนทีม การสรางสัมพันธภาพ การสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกันและความสําเร็จของทีม116 และการที่บุคคลจะนําความรูและ
ประสบการณมาใชอยางเต็มที่ จะขึ้นอยูกับปจจัยทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ ความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ เปนตน  ถาบุคคลขาดทั้ง 3 ประการนี้ยอมไม
ประสบความสําเร็จในการทํางาน   โนว (Noe) ไดกลาวถึงทัศนคติที่มีผลตอการทํางาน
ของบุคคลในองคการวาทัศนคติที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองตอการใหขอมูลยอนกลับ
(feedback)ในการประเมินทักษะการทํางาน และทัศนคติที่มีตออาชีพจะมีผลโดยตรงตอ
แรงจูงใจในการเรียนรู ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาบุคคล ก็คือการพัฒนาใหเกิดความรู 
ทักษะ ความสามารถใหมที่กาวทันการเปลี่ยนแปลง  และวิธีการที่เปนที่นิยมมากใน
ปจจุบันคือเรื่องของการจัดการความรู และการเปนองคการแหงการเรียนรู117  
               นอกจากนั้น โนว (Noe)  ยังมีความเห็นวาในปจจุบันการอบรมไดมีมุมมองที่กวาง
ขึ้นกวาเดิม การอบรมไดมีการกระดับขึ้นเพ่ือชวยในการสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่
สงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ืองที่ตองการพนักงานที่มีความเขาใจในระบบงาน รวมถึง
                                                 
                 

116
 David A. De. Cenzo and Sttephen P. Robbins, Human Resource 

Management, 5thed. (New York : John Wile & Sons, Inc.,1996), 245-247. 

          117 Ray Noe, “Trainee’s attributes and attitude : Neglected influences on 
training affectiveness,” (1986) cited in Randy L Desimone, John M Werner and 
David M. Haris, Human resource Development, 3rded. (Orlando: Harcourt Colledge 
Publisher, 2002), 61. 
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ความสัมพันธระหวางพนักงานกับงานที่ทํา หนวยงาน และองคการ  พนักงานถูกคาดหวังวา
จะตองมีความรูใหมและสามารถนํามาใชในการทํางานและมีการแบงปนความรูนั้นในกลุม
ผูรวมงาน ทําใหผูบริหารเขามามีบทบาทโดยตรงในการจําแนกความตองการในการฝกอบรม
เพ่ือใหแนใจวาพนักงานนําประโยชนที่ไดจากการอบรมมาใชในการทํางานจริง  จุดเนนของการ
อบรมคือการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอันนําไปสูการปรับปรุงผลลัพธขององคการ 
และการอบรมนั้นเปนเพียงวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่จะชวยพัฒนาผลการปฏิบัติงาน วิธีการอื่นๆ 
เชนการเปลี่ยนงาน หรือการสรางแรงจูงใจโดยการใหคาตอบแทนและสิ่งจูงใจในการทํางาน เปน
ตน118 สอดคลองกับความเห็นของ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ที่เห็นวา การฝกอบรมและพัฒนา
นับเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งหากผูบังคับบัญชาหรือองคการไมไดใหความสําคัญที่จะ
ปรึกษาหารือกับพนักงานแตละคน พนักงานอาจรูสึกไดวาผูบังคับบัญชาหรือองคการไมไดให
ความสนใจหรือมีความผูกพันกับตัวพนักงาน จะเกิดการบั่นทอนแรงจูงในในการทํางาน รวมทั้ง
พนักงานขาดความมุงม่ันในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จอีกดวย119 ซึ่ง  สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ได
สรุปประเด็นเกี่ยวกับการฝกอบรมไวดังนี้ 
              1. การฝกอบรมเปนกระบวนการที่เปนระบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
พนักงานไปในทิศทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตางๆขององคการ การฝกอบรมเกี่ยวของกับ
ทักษะและความสามารถของงานในปจจุบันเปนการชวยพนักงานใหไดมาซึ่งทักษะและ
ความสามารถเฉพาะดานที่จําเปนเพื่อความสําเร็จน้ันๆ 
              2.  แผนงานการฝกอบรมที่เปนทางการไดแกความพยายามของฝายนายจางเพ่ือให
โอกาสฝายพนักงานใหไดมาซึ่งทักษะและทัศนคติและความรูที่เกี่ยวของกับงาน 
              3. การเรียนรูคือการกระทําที่แตละบุคคลใหไดมาซึ่งทักษะ ความรูความสามารถ ซึ่ง
จะเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรในพฤติกรรม 
              4. พฤติกรรมที่มาจากการเรียนรูไดแก ทักษะ ดังน้ันการปรับปรุงทักษะคือสิ่งที่การ
ฝกอบรมมุงประสงคผล120 
              การพัฒนาพนักงานเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึง และถือเปนปจจัยสําคัญที่มี
สวนชวยในการวางกลยุทธขององคการบนพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษย  และเปนการชวย

                                                 
          118 Raymond A. Noe, Employee training and Development, 3rd (New York : 
McGraw-Hill/Irwin,2005), 4. 
          119 สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย : หลักการและแนวคิด. 
(กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.เพรส, 2549 ), 234. 
          120 เรื่องเดียวกนั, 169-170. 
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สรางศักยภาพในการบบริหารจัดการใหกับพนักงานในองคการเพื่อใหสามารถรับผิดชอบงาน
ขององคการตอไปในอนาคต ตามสายงานความกาวหนาในอาชีพของพนักงานเอง121                       
             สมใจ  ลักษณะ ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรมีขอควรพิจารณาดังนี้คือ   
             1. ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการ ระบบงาน
และการปรับอัตรากําลัง การวางแผนพัฒนาบุคลากรตองพิจารณาเนื้อหา และจังหวะเวลาที่
เหมาะสม 
             2. กิจกรรมตางๆในการวางแผนพัฒนาบุคลากรนั้นสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารชวยใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในกลยุทธขององคการ 
             3. กอนการแตงตั้ง โยกยาย บรรจุผูปฏิบัติงานในตําแหนงใดก็ตามควรตองแนใจวา
ผูปฏิบัติงานคนนั้นไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสมารถเพียงพอสําหรับงานนั้นแลว 
             4. ผูบังคับบัญชาควรเขาใจวัตถุประสงคกิจกรรมการฝกอบรม และกําชับให
ผูปฏิบัติงานที่จะเขารับการอบรมไดตระหนักถึงความคาดหวังของผูบังคับบัญชาที่มีตอเขาใน
การรับการฝกอบรมครั้งนี้ 
             5. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญและสนใจไตถามถึงสิ่งที่เขาไดรับการอบรมมา 
             6. ผูบังคับบัญชามอบหมายใหผูผานการฝกอบรมไดใชความรูและทกัษะทีไ่ดเรยีนรูมา 
และคอยติดตามสนับสนุนดานตางๆใหสามารถนําความรูมาใชใหไดผล 
             7. ผูบัญชาใหการเสริมแรงและกําลังใจเม่ือมีการนําความรูและวิธีการใหมๆมาใชใน
การปฏิบัติงาน122 
           จะเห็นไดวาในการเรียนรู การอบรมและพัฒนานานั้นสิ่งที่สําคัญคือแนวคิดในการ
สรางองคการแหงการเรียนรู เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานของ
องคการ หรือกลาวไดวาเปนองคการแหงการเรียนรูที่มีการปรับเปลี่ยนและคนหาวิธีทาง
ใหมๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ หรือบริการอันจะนํามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององคการ ทั้งน้ีการที่องคการจะสามารถเรียนรูเพ่ือพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิผลนั้น ตองมีการจัดการความรูควบคูไปดวยเสมอ123 แซมบรูค (Sambrook) 
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูในที่ทํางานของบุคคลพบวา สามารถจําแนกไดเปน 
3  ระดับ คือระดับองคกร ระดับหนาที่ และระดับบุคคล    ปจจัยดานองคกร ไดแก 
โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา สายงาน  ความ
                                                 
           121เรื่องเดียวกัน,195. 
               

122
 สมใจ  ลักษณะ, การพัฒนาประสทิธิภาพในการทาํงาน , พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพเพ่ิมทรัพย การพิมพ, 2549 ), 53.  
           123 สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ, การจัดการความรูจากทฤษฎสีูการปฏิบตั
(กรุงเทพมหานคร: จิรวัฒน  เอ็กซเพรส, 2547), 25-26. 
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กดดันจากงาน และทักษะดานการจัดการ  ปจจัยดานบทบาทหนาที่ แก ทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนรู เชน เวลา เงิน บุคลากร ผูเชี่ยวชาญ  ปจจัยในระดับบุคคล ไดแก
ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืนแรงจูงใจที่จะเรียนรู ความเชื่อม่ันใน
ตนเองและทักษะที่มีอยู รวมถึงการมีเวลาที่จะเรียนรู 124  
             การเรียนรู การอบรมและพัฒนา ทําใหบุคคลในองคการไดพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความกาวหนาในชีวิต นําไปสูการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพการงาน ซึ่งการพัฒนางาน
อาชีพ (caree development)นั้นเปนความกาวหนาหรือความเติบโของพนักงานตามความ
เคลื่อนไหวหรือความสําเร็จในอาชีพตามชวงเวลาที่ผานไป  สวนเสนทางงานอาชีพ (caree 
pathing) เปนลําดับของกิจกรรมการพัฒนาที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษา การฝกอบรม และ
ประสบการณทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งชวยทําใหแตละบุคคลสามารถมีความกาว
ในในงานตอไปในอนาคต125 ผูบริหารควรมีบทบาทในการพัฒนางานอาชีพ เชนการจัดใหมีการ
ฝกอบรม ปฐมนิเทศงานและใหโอกาสในการพัฒนา ใหขอมูลงานอาชีพและโปรแกรมงานอาชีพ
และใหทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งการกระทําดังกลาว สิ่งสุดทายที่จะกลับคืนมาสูพนักงานคือ 
พนักงานจะมีความรูสึกที่ดีตอองคการและจะทําใหเกิดความผูกพันและความพึงพอใจในงาน126 
สอดคลองกับการศึกษาของ เอ็ดราลิน (Edralin) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือ
การสรางนวัตกรรมในเอเชีย : การพัฒนาการฝกอบรมและประสบการณของบริษัทขนาด
ใหญในฟลิปปนส จุดมุงหมายในการวิจัยเพ่ือจําแนกการดําเนินการดานการฝกอบรมและ
การพัฒนาของบริษัทขนาดใหญในฟลิปปนสโดยศึกษาจากผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนบริษัทขนาดใหญจํานวน 120 แหง จําแนกเปนบริษัทผูผลิต
จํานวน 60 แหง และที่ไมใชบริษัทผูผลิตอีก 60 แหง ที่ไดมีการวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรและมีการนําแผนไปใช ผลการวิจัยพบวา บริษัทสวนใหญมีความเชื่อวาการอบรม
และพัฒนาเปนกลยุทธที่สําคัญ และเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและเชื่อวา
ความสําคัญของการฝกอบรมก็คือการชวยในเรื่องของการพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
รวมถึงการพัฒนาทักษะดานฝมือแรงานใหดีขึ้น  สําหรับรูปแบบการฝกอบรมพบวามีทั้ง
การอบรมดานเทคนิคและดานพฤติกรรม แตการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะตางๆจะมี
มากกวาการอบรมดานพฤติกรรม รูปแบบในการอบรมสวนใหญใชการบรรยาย รวมกับ
                                                 
          124 Sally Sambrook, “Factors Influencing Learning in Work : a comparison 
of two research projects, European- and United Kingdom-based,” European 
Educational Research Journal 1,3 (2002) : 35-40. 
           125 สมชาย  หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : บริษัทธีรฟลม
และไซเท็กซ จํากัด, 2542), 225. 
           126  เร่ืองเดียวกัน, 227. 
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การใชเทคโนโลยีใหมๆ เชนการใช ซีดีรอม อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต มีการให
ทุนสนับสนุนการฝกอบรมที่พอเพียง และการอบรมอยางตอเนื่องรวมถึงการพัฒนา
โปรแกรมฝกอบรมไมเพียงแตจะชวยในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานเทานั้น 
แตยังชวยในการพัฒนาวัฒนธรรมดานคุณภาพที่สอดคลองกับคานิยมและปรัชญาของ
องคการ กลาวคือการอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนหนึ่งในดีสิ่งที่ที่สุดที่จะชวยในการ
สรางนวัตกรรม127  และจากการศึกษาของ บาลวิน และจอนหสัน(Baldwin and Johnson) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษยและนวัตกรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบ
ลักษณะของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดําเนินงานดานการจัดอบรม ผลการศึกษา
พบวาการพัฒนาทุนมนุษยโดยการฝกอบรมเปนสิ่งที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี อุบัติการณของการฝกอบรมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
หนวยงานที่ทําเรื่องของการวิจัยและพัฒนา การใชเทคโนโลยีใหมๆและกลยุทธที่
หลากหลายจะสัมพันธกับนวัตกรรม การฝกอบรมจะมีคุณคามากขึ้นหากบริษัทเนนที่
คุณภาพโดยใชกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย128 
                 สรุปไดวาปจจัยดานการเรียนรูการอบรมและพัฒนามีความสัมพันธตอการพัฒนาทุน
มนุษยขององคการ 
 
2.2. แนวคิดการบริหารผลปฏิบัติงาน  
                 การบริหารผลการปฏิบัติงานมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนด ควบคุม และจัดสรร
ทรัพยากรมนุษยในองคการใหปฏิบัติตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ  เดสเลอร 
(Dessler)ใหความหมายของผลการปฏิบัติงานวาหมายถึง การจัดองคประกอบตางๆของ
กระบวนการในองคการซึ่งสงผลตอวิธีการทํางานที่ดีขึ้นของพนักงาน129 ขณะที่ อิแวนเซวิช 
(Ivancevich ) ใหความหมายของผลการปฏิบัติงานวาหมายถึง กระบวนการทํางานของผูบริหาร
                                                 
            127 Divina M. Edralin, “Human Capital Development for Innovation in Asia: 
Training and Development Practices and Experiences of Large Philippine 
Companies,” Asian Journal of technology innovation 15,1 (2007) : 133- 147. 
          128 John R. Baldwin and Joanne Johnson, “Human Capital Development 
and Innovation: The Case of Training in Small and Medium-Sized Firms,” 
Statistics Canada Working Paper 74, (March 1995), [Online],Accessed 18 Jaunary 
2009. Available from http://ssrn.com/abstract 
           129 Gary Dessler, Human resource Management, 9thed. (Ew Jersy : 
Prentice Hall, 2003), 266. 
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ทั้งระดับสูง ระกับกลาง และระดับตน ในการทําใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอดคลองกับ
เปาประสงคขององคการ130 
              ศุภชัย  ยาวะประภาส ไดใหความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานไววา 
หมายถึงกระบวนการเชิงกลยุทธและบูรณาการที่มีผลตอความสําเร็จที่ยั่งยืนขององคการ โดย
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคล การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลรายบุคคลและทีมงาน 
การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกลยุทธเน่ืองจากการบริหารผลการปฏิบัติงานจะสนใจไปถึง
ภาพการเปลี่ยนแปลงขององคการเพื่อความอยูรอดและเติบโตในสภาพแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนไป 
สนใจทิศทางการปรับตัวขององคการเพื่อใหบรรลุเปาหมายะยะยาวขององคการดวย การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานมีลักษณะเปนบูรณาการทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง โดยในแนวราบจะเชื่อมโยง
กระบวนการบริหารบุคคลทั้งหมดโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและการใหสิ่งจูงใจเขาดวยกัน
อันจะนําไปสูการไดบุคลากรที่มีสมรรถนะที่องคการตองการ และในแนวดิ่งคือการเชื่อม
เปาหมายขององคการ กลุมงานและบุคคลเขาดวยกันโดยเนนที่สมรรถนะหลักขององคการและ
บุคคล131 
              โนว และคณะ (Noe et. al.) ไดจําแนกจุดมุงหมายของระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออกเปน  3 ประการดังนี้ 
              1. จุดมุงหมายเชิงกลยุทธ   องคการแตละองคการจะมีการกําหนดเปาหมายของ
องคการไวเพ่ือเปนแนวทางใหพนักงานปฏิบัติงานตรงกับเปาหมายที่วางไว การกําหนด
เปาหมายขององคการจะเปนตัวกระตุนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อใหรูวาจะตองปฏิบัติ
อยางไรการปฏิบัติงานของตนจึงจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ จุดใดเปนจุดแขง็ หรือ
จุดออนที่ควรแกไข ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
มากขึ้น 
              2. จุดมุงหมายเชิงบริหาร  ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะทําให
ผูบริหารทราบวาผูปฏิบัติงานคนใดมีศักยภาพอยางไร และสามารถใชขอมูลมาเปนเครื่องมือใน
การตัดสินใจดานการบริหารบุคคล ทั้งในดานการเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน การโยกยายตําแหนง 
หรือการสนับสนุนใหเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

                                                 
           130 John M. Ivancevich, Human resource Management, 9thed. (New York : 
McGraw-Hill, 2003), 255. 
           131 ศุภชัย ยาวะประภาส, การบริหารงานบคุคลภาครัฐไทย : กระแสใหมและส่ิงทาทาย, 
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด, 2548), 274.  
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              3. จุดมุงหมายเชิงการพัฒนา  ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะชวยให
ทราบถึงความจําเปนในการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน เพ่ือที่พวกเขาจะไดพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ132  
              อารมสตรอง (Armstrong) ไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไวดังนี้ 
              1. การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  การบริหารผลการปฏิบัติงานจะมุงเนนไปที่การ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เปนการมองไป
ขางหนาเพื่อพัฒนาองคการใหเปนไปตามวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจที่วางไว 
              2. การพัฒนาบุคลากร  การบริหารผลการปฏิบัติงานจะเกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากร เม่ือการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและตอเนื่องก็จะสงผลไปสูการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนประเด็นที่ตองอาศัยการเรียนรูและการพัฒนาตลอดเวลา 
              3. ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  การบริหารผลการปฏิบัติงานจะสะทอนถึง
การตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดขององคการ 
              4. การสื่อขอความและการเขามามีสวนเกี่ยวของ  การบริหารผลการปฏิบัติงานจะเนน
การสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนระหวางฝายบริหาร ทีมงานและบุคคล ซึ่งนํามาสูความ
เขาใจที่ตรงกันวาองคการมีทิศทางไปทางไหนและจะไปอยางไร133 
            ซึ่งในเรื่องของการบริหารผลการปฏิบัติงานความสัมพันธกับการพัฒนาทุน
มนุษย เชนจากงานวิจัยของ แพตเตอรสัน และคณะ (Patterson and colleagues) ที่ได
ศึกษาเกี่ยวกับผลของการบริหารจัดการคนกับผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินปจจัยที่
สามารถพยากรณผลประกอบการของบริษัทที่วัดดวยผลิตภาพและผลกําไรตอพนักงาน 
ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธทางบวกระหวางทัศนคติของพนักงาน วัฒนธรรม
องคการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และผลประกอบการ  โดยพบวาถาผูบริหาร
ปรารถนาที่จะมีผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติงานขององคการ สิ่งสําคัญที่สุดที่ผูบริหารให
ความสนใจคือการบริหารจัดการคน  รวมถึงความผูกพันของพนักงานและความพึงพอใจ 
 
 
 
 
                                                 
         132 Raymond Noe et.al,  Human resource Management : Gaining a 
Compettitive Advantage, 5thed. (New York : McGraw-Hill, 2006),332-336. 
         133 Micheal Armstrong, Performance management : Key strategies and Practical 
Guidelines , 2nd ed. (The United State of America : Kogan Page, 2002 ), 7-13.  
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ในงานเปนพ้ืนฐานในการปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การบริหารบุคคลและการ
พัฒนาพบวามีความสําคัญเชนกัน134 
                 สรุปไดวาการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาทุนมนุษยของ
องคการ 
 
2.3. แนวคิดการบริหารจัดการคนเกงในองคการ (talent management) 
            ปจจุบันองคการหลายแหงไดหันมาใหความสนใจเกี่ยวกับบุคคลที่เปนคนเกงกัน
มากขึ้น เนื่องจากตระหนักดีวาคนเหลานี้แมจะเปนคนกลุมนอยขององคการแตกลับเปน
กลุมคนทีสามารถสรางผลงานใหกับองคการไดมากกวาบุคคลอื่นๆ   
            กฤติน กุลเพ็ง ใหความหมาย คนเกง (talent) วาหมายถึงพนักงานที่มีผล
ปฏิบัติงานขั้นดีเลิศหรือดีเยี่ยม มีสมรรถนะหลักและศักยภาพอยูในระดับสูง ซึ่งมักจะมี
จํานวนไมมากนัก แตละองคการมี ประมาณ 3-5% เทานั้น เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน
พนักงานทั้งหมดขององคการ การที่จะสังเกตวาบุคคลใดเปนคนเกงอาจพิจารณาจาก
ผลกระทบตอองคการทั้งในปจจุบันและอนาคต หากองคการตองเสียบุคคลดังกลาวไป 
ดังน้ันคนเกงจึงเปรียบเสมือนทุน (human capital)ที่เปนหัวใจหลักในการดําเนินการของ
องคการ135 
            สเวยเยอร (Schweyer) ไดใหคําจํากัดความของการบริหารคนเกง (Talent 
management) ไววาคือกระบวนการวิเคราะหและวางแผนมีความสอดคลองกันในการหา
แหลงที่มา (sourcing)  กลั่นกรอง (screening) การคัดเลือก (selection) การนํามาใช 
(deployment) การพัฒนา (development) และการทําใหคงอยู (retention) ของทรัพยากร
มนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงสุด136 
            การพัฒนาความสามารถของพนักงานที่เปนคนเกง มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

                                                 
           134 M. G. Patterson and others, Impact of people management practices 
on performance The case for good people management A summary of the 
research CIPD (1997) [Online], Accessed  15 August 2008. Available from 
http//www.cipd.co.uk 
           135 กฤติน  กุลเพ็ง, ไมอยากเสียคนเกงในองคกรตองทําอยางไร (กรุงเทพฯ : 
พิมพดีการพิมพ จํากัด, 2552),12-13. 
           136 Allan Schweyer, Talent management systems: best practices in 
technology solutions for recruitment, retention and workforce planning (Canada: 
John Wiley & Son Ltd. 2004),n page. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

109

                                                                     

            1. การมอบหมายงานที่ทาทาย เปนการมอบหมายงานในขอบเขตหนาที่ใหมที่
สงผลตอภาพรวมขององคการหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดาน
ยุทธศาสตรขององคการ ซึ่งจากความยากลากในงานที่ทําจะทําใหไดพัฒนาทักษะดานการ
จัดการกับปญหาที่ยุงยาก ซับซอนและมีขอบขายงานที่กวางขวางขึ้น 
            2. การใหคําปรึกษาและสอนงาน เปนการใหพนักงานเรียนรูภายใตการดูแลและ
สนับสนุนจากผูที่ มีประสบการณและเปนที่ยอมรับ เ พ่ือชวยชี้แนะและถายทอด
ประสบการณในการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ การตัดสินใจทางการบริหาร แนวทางในการ
ปรับตัว ตลอดจนแบบอยางในการดําเนินงานของผูบริหารเพ่ือสงผลใหเกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ิมผลผลิตตอองคการและสรางเครือขายพนักงานในองคการ
ทั้งในระดับเดียวกันและระดับตางกันใหดีขึ้น 
            3. ประสบการณการทํางานระยะสั้น เชนการรวมการประชมที่สําคัญแทน
ผูบริหาร การฝกเปนหัวหนาทีมโครงการ การติดตามผูบริหารระหวางปฏิบัติงาน เปนตน 
เปนในวิธีพัฒนาพนักงานในองคการ 
            4. การหมุนเวียนตําแหนงงาน เปนการหมุนเวียน โอนยายในระดับเดียวกัน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและพัฒนาทักษะในการทํางานประเภทอื่น ซึ่งจะทําใหเกิดมุมมอง
ความเขาใจในภาพรวมขององคการมากขึ้น137   
             รูธเวลล (Rothwell) ไดกลาวถึงการบริหารคนเกงไววาประกอบดวยแนวทางใน
การดําเนินการดังนี้คือ 

1. การสรางพันธสัญญา (Get commitment) ซึ่งประกอบดวย 
1.1 การสรางความเขาใจที่ชัดเจนและการสื่อสารใหคนในองคการรูวาเหตุ

ใดจึงตองมีโครงการการบริหารจัดการคนเกง 
1.2   ตองมีการวัดผลจากโครงการที่ชัดเจน 
1.3   ตองไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 

                  1.4   ตองเลือกขั้นตอนการดําเนินการที่สอดคลองกับเปาหมายของ
โครงการ 
                  1.5   กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน 
                  1.6    สรางวิธีการที่นาเชื่อถือในการวัดความสําเร็จของโครงการ 

2. วิเคราะหงานและวเิคราะหคน  
                     2.1  การวิเคราะหงาน เปนการวิเคราะหระบบงาน การกําหนดบทบาท
หนาที่ และกาปฏิบัติงานที่จะนําไปสูผลการปฏิบัติงานทีดี่ รวมถึงการวัดผลลัพธของงาน 
                                                 
           137 กฤติน  กุลเพ็ง, ไมอยากเสียคนเกงในองคกรตองทําอยางไร (กรุงเทพฯ : 
พิมพดีการพิมพ จํากัด, 2552), 62-64. 
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                   2.2 การวิเคราะหคนเปนการวิเคราะหสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
                   2.3 ใหคํานิยามและกําหนดเกณฑสําหรับคนเกง ซึ่งจะมีหลากหลาย
แตกตางกัน เชนบางคนเกงในการทํางาน บางคนเกงดานความรอบรูเชิงวิชาชีพ เปนตน 
             3.  การคนหาและการคัดเลือกคนเกง  ซึ่งดําเนินการได 2 วิธี ไดแก การพัฒนา
คนเกงจากคนในองคการเอง อีกวิธีหน่ึงคือการคัดเลือกหรือสรรหาคนมาจากภายนอก
องคการ แตอยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีการคัดเลือกคนเกงมาจากภายนอกองคการแต
หลังจากที่สรรหามาแลวก็ยังมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาใหสามารถคงไวซึ่งทักษะ
ความสามารถและการเตรียมความพรอมสําหรับความสําเร็จในอนาคตดวยเชนกัน 
             4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการในการวางแผน การจัดการ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนขั้นตอนที่สําคัญในการบริหารจัดการคนเกง 
เ น่ืองจากองคการตองการที่สงเสริมหรือเลื่อนตําแหนงใหผูที่ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพแตขณะเดียวกันผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานในหนาที่ปจจุบันไมได
รับประกันวาจะปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นไดดีในอนาคต ดังนั้นในการบริหารจัดการคน
เกงน้ันตองประเมินผูปฏิบัติงานจากพื้นฐานของความสําเร็จของการปฏิบัติงานในหนาที่
ปจจุบันและสมรรถนะและพฤติกรรมที่เขาแสดงใหเห็น 
             5. การวิเคราะหความตองการคนและงานในอนาคต เนื่องจากองคการมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังน้ัน ผูบริหารตองมองอนาคตขางหนาวาตองการสมรรถนะของ
บุคคลากรในดานใดจึงจะสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธขององคการในอนาคต 
             6.  การประเมินศักยภาพของบุคคล การระเมินผลการปฏิบัติงานจากผลงานที่
ผานมายังไมเพียงพอ แตตองมีการประเมินแตละบุคคลวาจะมีความสามารถรับผิดชอบใน
งานที่สูงขึ้นหรือไม ซึ่งการประเมินทําไดหลายวิธี เชนกระประเมินศักยภาพในสมรรถนะ
การทํางานในระดับที่สูงขึ้นโดยประเมินแบบ 360 องศา การทดสอบทางจิตวิทยา การ
มอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน ซึ่งไมมีวิธีใดดีที่สุด อาจตองใชหลายวิธีควบคูกันไป 
             7. พัฒนาบุคลากร โดยคํานึงถึงชองวางของการพัฒนาใน 2 ประเด็นดังน้ี 
ชองวางของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบัน
วาเขามีความสามารถเพียงพอหรือไม หากมีไมถึงระดับที่จะปฏิบัติงานไดเปนผลสําเร็จก็
ตองพยายามพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
ประเด็นที่ 2 คือชองวางการพัฒนาความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งในการปดชองวางดังกลาว
อาจทําไดโดยการพัฒนาภาวะผูนํา การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การ
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน การใชพ่ีเลี้ยง เปนตน 
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             8.  การรักษาผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศไว การที่องคการดําเนินการสรร
หา และพัฒนาผูปฏิบัติงานนั้นตองลงทุนทั้งดานการเงินและเวลา ดังน้ันสิ่งที่สําคัญคือการ
รักษาคนเกงใหอยูในระบบ 
             9. การประเมินผลโครงการการบริหารจัดการคนเกง เพ่ือใหทราบวาโครงการ
ดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม138 
             สรุปไดวาการบริหารจัดการคนเกง หรือคนที่มีความรูความสามารถสูงเปนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยขององคการ 
 
2.4. แนวคดิดานสภาพแวดลอมในการทาํงาน 
             ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษย ไดแก
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีทั้งสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ และสิ่งแวดลอมภายใน
องคการ สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ เชนภาวะเศรษฐกิจ การตลาด ทรัพยากร การเมือง 
และการพัฒนาทางเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงใดๆในสิ่งเหลานี้จะกระทบตอ
ความสามารถขององคการในการผลิตหรือขายผลิตภัณฑหรือสงเสริมบริการนอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงจะกระทบตอเอกัตตบุคคลโดยสรางอิทธิพลตอความเต็มใจของพนักงาน
ในการจางหรือรักษาไวซึ่งพนักงานที่มีทักษะบางอยาง139 กับสิ่งแวดลอมในการทํางานอัน
ประกอบดวยระบบ โครงสรางการทํางานตลอดจนบรรยากาศในการทํางานเปนตน  
             รอบบิน และ เคานเตอร (Robbins & Coulter)  ใหความหมายของสิ่งแวดลอม
ขององคการ วาหมายถึงสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ (external environment) ซึ่งมี
อิทธิพลและสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคการ (ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางบวก
หรือทางลบ) ประกอบดวยสิ่งแวดลอม 2 กลุม คือ 
             1.  สิ่งแวดลอมเฉพาะกลุมธุรกิจ (specific environment) เปนสิ่งแวดลอมที่จะ
สงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูบริหารและตอองคการโดยตรงและทันทีสิ่งแวดลอม
เฉพาะกลุมน้ีจะกระทบกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่อยูในกลุมประเภทเดียวกัน ไดแก
ลูกคา ผูขายวัตถุดิบ คูแขงขัน กลุมพิทักษหรือเรียกรองสิทธิประโยชนตางๆ 

                                                 
            138 William J. Rothwell, Effective succession planning: Ensuring 
leadership continuity and building talent from within, 3rded. (New York: 
Amacom,2005),38. 
           139 ชาญชัย อาจินสมาจาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : ศูนยสือ่
เสริมกรุงเทพ, 2548), 89-90. 
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             2. สิ่งแวดลอมทั่วไป (general environment) หมายถึงสิ่งแวดลอมภายนอกที่
อยูหางออกไป และสงผลกระทบตอการดําเนินการของธุรกิจทุกกลุมไมวาจะผลิตหรือ
จําหนายสินคาหรือบริการใด ขนาดเล็กหรือใหญเพียงใด ประกอบดวย 
                  2.1 ภาวะเศรษฐกิจ (economic condition) เชนอัตราดอกเบี้ย รายไดของ
ประชากร ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ การจางงาน เปนตน 
                  2.2 กฎหมาย (legal condition) ทุกระดับที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ 
                  2.3 การเมือง (political condition) ความมั่นคงทางการเมือง นโยบายของ
รัฐบาลตอการดําเนินธุรกิจ 
                  2.4 วัฒนธรรมสังคม (sociocultural)  ความคาดหวังของสังคม คานิยม 
ความเชื่อ ทัศนคติของผูบริโภค ประเพณี วัฒนธรรมของชาติและทองถิ่นของแตละกลุม
ชนและแตละประเทศที่สงผลตอธุรกิจ 
                  2.5  ประชากร (demographic) แนวโนมของประชากรทั้งจํานวนรวม เพศ 
วัย ระดับการศึกษา อาชีพ ขนาดครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา และการอพยพยายถิ่น 
                  2.6 เทคโนโลยี (technological) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต 
เครื่องจักร เครื่องมือ คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ขอมูลขาวสาร 
                  2.7 โลกาภิวัตน (globalization) ทําใหมีการแขงขันในระดับโลก และเปด
ตลาดการคากวางไกลไปทั่วโลก การรวมกลุมประเทศ และผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตอธุรกิจภายในประเทศ140 
             การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก อาจสงผลกระทบถึง
พฤติกรรมของคนในองคการ โดยสามารถสงผลทั้งดานบวกหรือดานลบก็ได เชน สภาวะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศมีอิทธิพลสูงตอการพัฒนาประเทศในทุกๆดานทั้งในดานการ
พัฒนาคน การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ  มีการศึกษาจํานวนมากที่พบวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีผลตอผลิตภาพขององคการ เชนจากการศึกษาของ เอสเตอรี และเลวีน (Eastery and 
Levine) ที่อธิบายวามีปจจัยมากมายที่มีผลกระทบตอผลิตภาพ เชนการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ขององคการที่ตองการลดตนทุนใหต่ําสุดแตไดผลิตภาพสูงสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้

                                                 
                  

140
 Stephen P. Robbins and Mary Coulter, แปลโดย วิรัช สงวนวงศวาน, 

การจัดการและพฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ :  เอช. เอ็น. กรุป จํากัด, 2546), 23. 
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จําเปนตองอาศัยการพัฒนาทุนความรู (knowledge capital) ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน
ที่มีอิทธิพลมากกวาในอดีต141 
             ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอาจสงผลกระทบตอการทํางานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ในระดับองคการ  ถาสภาวะเศรษฐกิจไม
ดีผูบริหารมีความจําเปนตองประหยัดงบประมาณคาใชจาย โอกาสในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยยอมเกิดขึ้นไดยาก ในระดับประเทศถาสภาวะเศรษฐกิจดีความพยายาม
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยอมเกิดขึ้นไดงายหรือสภาพที่ตองมีการแขงขันกันสูง 
นโยบายดานการเมืองที่สงผลตอองคการ  สิ่งเหลานี้อาจกอใหเกิดปญหากระทบตอบุคคล
ในองคการ เชนอาจเกิดการวางงาน หรือมีการลดขนาดกําลังคน เพ่ือลดตนทุนขององคกร 
ก็จะสงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เชนจากการสํารวจของสมาคมที่
ปรึกษาดานการอบรมและพัฒนา(ASTD) พบวาในองคการที่มีการลดขนาดกําลังคนลง มี
ผลผลิตขององคการในระดับต่ํารวมถึงคุณภาพของผลผลิตและบริการและความพึงพอใจ
ของพนักงานต่ํากวาองคการที่ไมไดลดขนาดกําลังคนลง และยังพบวาองคการที่อยูใน
ระดับดีที่สุดจะเนนทั้งผลการปฏิบัติขององคการ และผลการปฏิบัติของบุคคล142    
            ปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกอีกประการหนึ่งไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ในทศวรรษที่ผานมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง ประเทศที่พัฒนา
หลายประเทศประสบความสําเร็จในการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ความสะดวกของระบบสื่อสารนําสมัย
ทําใหความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ทั่วโลกเริ่มมองเห็น
ความสําคัญของการสรางฐานความรูในสังคมทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน อันทําให
คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมดีขึ้น รวมไปจนถึงการสงเสริมใหสังคมมีนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ เปดโอกาสใหประเทศตางๆ 
เตรียมความพรอมที่จะกาวกระโดดในกระบวนการพัฒนาความพรอมของหลายๆ 

                                                 
            141 William R. Easterly and Ross Eric Levine, “Africa’s growth’s tragedy: 
Policies and ethnicdivisions,” Quarterly Journal of Economics  111,4 (1997) : 
1203-1250. 
          142 L.J. Bassi and M.E. Van Buren, “Sustaining high performance in bad 
times,” Training and Development  51 (June 1997) : 32-41.  
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ประเทศ ทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจใหม143 ดังน้ันในการพัฒนาทุนมนุษยในปจจุบันจึงตอง
ใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูอันนําไปสูการ
พัฒนาตนเองในที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของรามิเรส  (Ramirez) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงองคการที่มีผลตอผลการปฏิบัติงาน
ขององคการ โดยการหาความสัมพันธระหวางการลงทุนขององคการในดานเทคโนโลยี
และการพัฒนาผลิตภาพ ผลการศึกษาพบวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญ
สําหรับการทํางานในองคการ การเขามามีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน และการบริหาร
คุณภาพ นอกจากนั้นยังพบวาเม่ือเชื่อมโยงการพัฒนาองคการเขากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะสงผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานขององคการ ที่วัดจากผลลัพธทาง
เศรษฐกิจและการเงิน และยังพบวาการปฏิบัติงานขององคการจะสมดุลกับการลงทุน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศถาเราเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของ
องคการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานขององคการใน
ภาพรวม 144 สวน  ไมยอง ซัน โก (Myung Sun Ko) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอผลปฏิบัติงานขององคการ โดยใชการวิเคราะห
เชิงปริมาณที่ใชเทคนิค รีเกรสชั่น ทรี (regression tree) และการวิเคราะหการถดถอยของ
ตัวแปรพหุ (MARS).  นอกจากนั้นในการวิจัยครั้งน้ียังศึกษาแบบกรณีศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบกับการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานบริบทขององคการ 
ซึ่งเปนตัวกลางระหวางการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผลปฏิบัติการขององคการ 
ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานบริบทขององคการมีความสัมพันธกับการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลปฏิบัติการขององคการ145 

                                                 
          143 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต ิศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ, กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ธนาเพรส แอนด กราฟฟก, 
2545),1-3. 
           144 Ronald Vincent  Ramirez, “The influence of information technology and 
organizational improvement efforts on the performance of firms,” Dissertation 
Abstracts International  Section: A  64-01 (2003) : 0218. 
             145 Myung Sun Ko, “An exploration of the impact of information 
technology investment on organizational performance: An integrative approach,” 
(Thesis (Ph.D.) Information Science  Virginia Commonwealth University, 2003), 
abstract. 
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   ปจจัยดานสิ่งแวดลอมอีกปจจัยหนึ่ง คือสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งไมได
หมายความถึงสภาพแวดลอมเชิงกายภาพเทานั้น แตจะหมายถึงสภาพจิตใจอารมณใน
สถานที่ทํางานซึ่งรวมถึงความสัมพันธกับผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน ความเหมาะสมใน
บทบาทหนาที่ ความเทาเทียม ความยุติธรรม รวมถึงความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมงานซึ่งตองอาศัยความคิดเชิงนวัตกรรมและการใชกลยุทธ  ความตั้งใจในการ
ทํางาน การสรางสรรคงานหรือทีมงาน146 มีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาสภาพแวดลอม
การทํางานเปนปจจัยสําคัญ 1 ใน 3 ที่มีผลตอการคงอยูหรือออกจากองคการไป และมีผล
ตอความสามารถของบุคคลในการสรางผลงาน147 คนมีแนวโนมที่จะหาองคการที่ทําให
พวกเขาสรางคุณคาได และมีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ทาทายขณะเดียวกันก็มีความคงที่
และบมเพาะและสนับสนุนความคิดสรางสรรคของบุคคลทําใหเขาไดตระหนักถึงศักยภาพ
ของตนเอง148  

   สอดคลองกับการศึกษาของ เฮลท (Health)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ในของการปฏิบัติงานวามีความสําคัญตอแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของคนในองคการ 
รวมถึงการมีผลตอการสรางนวัตกรรมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ในการทํางานนั้นมี
ปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ถาปจจัยใดปจจัยหน่ึงขาดหรือลดลง ก็อาจสงผลตอการ
ทํางานของบุคคลในที่ทํางาน  ซึ่งปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก 
การกําหนดเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความสอดคลอง
ของบทบาทหนาที่ กระบวนการทํางานที่ชัดเจน การใหผลตอบแทน การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา การเปนพ่ีเลี้ยงในการทํางาน การใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งแตละปจจัยมี
ดังนี้  

   1.  การกําหนดเปาหมาย ผูบริหารควรดําเนินการใหบุคคลากรไดมีสวนรวมใน
การกําหนดเปาหมายและการวัดผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

   2.  การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานควรทําทั้งในดานบวกและ
ดานลบ โดยยึดเปาหมายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน การใหขอมูลยอนกลับน้ี
จําเปนตองใหอยางชัดเจนและตองใชทักษะในการลดความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น  และ

                                                 
             146 J. Weaver, “Creativity : an essential skill for the new economy,” 
Community Banker  9,1 (2005): 16-19.  
             147 American Society of Interior Designers, Productive workplace : How 
Design increases productivity : Expert insights  (Washington D.C.,1998),3 
             148 Richard Florida, The rise of creative class : And how it’s transforming 
work.leisure,community and everday life (New York, NY:Basic Books, 2002),283. 
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สามารถใหไดทั้งในลักษณะที่ไมเปนทางการ หรือใหในลักษณะที่เปนสวนหน่ึงในวงรอบ
ของการประเมินผลงานได 

   3. ความสอดคลองของบทบาทหนาที่    งานที่องคการคาดหวังไววาตองการให
บุคลากรในองคการปฏิบัตินั้น ตองมีความชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  

   4. กระบวนการทํางานที่ชัดเจน   การมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไวเปนสิ่งสําคัญ  การจําแนกและพัฒนากระบวนการทํางานจะทําให
บุคลากรไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

   5. การใหผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน การกําหนดผลตอบแทนจากการ
ทํางานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการจะชวยใหบุคลากรปฏิบัติไปในทิศทางที่เรา
ตองการ การใหผลตอบแทนอาจเปนการผสมผสานระหวางรางวัลภายใน เชนการให
โอกาสในการทํางานที่ทาทาย ผลตอบแทนภายนอก เชน การไดรับผลตอบแทนสูงขึ้นและ
การยอมรับจากกลุมเพ่ือน 

   6. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา   การสงเสริม สนับสนุนเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ผูบังคับบัญชาตองใชทักษะดานสัมพันธภาพเพื่อสงเสริมให
บุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางานอันจะทําใหเกิดความมั่นใจในตนเอง  รวมถึงการ
สนับสนุนผูที่มีผลงานที่ดีดวย 

   7. การเปนพ่ีเลี้ยงในการทํางาน     การเปนพี่เลี่ยงหรือใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงงานจะชวยใหบุคลากรทํางานไดดีขึ้น ซึ่งผูที่จะเปนพ่ีเลี้ยงอาจจะมาจากภายใน
องคการหรือภายนอกองคการก็ได แตไมวาจะมาจากที่ใดก็ตาม พ่ีเลี้ยงก็ตองกําหนด
กระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะที่มีอยูเดิมใหดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาทักษะ
ใหมๆดวย 

   8.  การใชทรัพยากรที่เหมาะสม  คนสวนใหญที่มีความภูมิใจในงานที่ตนเองทํา
และพยายามทํางานใหดีที่สุด ตองแนใจวาภาระงานของแตละบุคคล ระบบและ
กระบวนการขององคการ ไมไดเปนอุปสรรคในการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมหรือการเรียนรู
สิ่งใหมๆ   การมีเวลา และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมจะชวยใหบุคคลสามารถใช
ศักยภาพในการทํางานไดสูงสุดดังน้ันสิ่งสําคัญคือ การทําใหงานงายขึ้น และชวยลด
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจใชเครื่องมือชวยในการทํางานเชนการใชคูมือ ขั้นตอน
การทํางานหรือ ใบตรวจสอบงานเปนตน149 

                                                 
           149 Vicki Heath, Workplace Environment and Its Impact on Employee 
Performance Published on 5/16/2006 [Online], Accessed 18 August 2009. 
Available from http://www.businessperform.com/ 
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            จะเห็นไดวาสภาพแวดลอมในการทํางานเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของบุคคล เชนจากการศึกษาของ   บัณฑิต ผังนิรันดร ที่ศึกษาอิทธิพลของ
ลักษณะขององคการ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมการทํางาน
ภายในองคการ แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ 
ที่มีตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดแก โครงสราง
องคการ และสภาพการใชเทคโนโลยีองคการ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมการ
ทํางานภายในองคการ ไดแก กระบวนการติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําองคการ และโครงสราง
องคการ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร ไดแก กระบวนการ
ติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําองคการและวัฒนธรรมองคการ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจในงานของบุคลากร ไดแก แรงจูงใจในการทํางาน โครงสรางองคการ ภาวะผูนํา
องคการ และวัฒนธรรมองคการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
ไดแก แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน โครงสรางองคการ ภาวะผูนําองคการ 
และวัฒนธรรมองคการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย ไดแก ความ
ผูกพันตอองคการ แรงจูงใจในการทํางาน การกําหนดเปาหมายองคการ การจัดหาและ
การใชทรัพยากร และภาวะผูนําองคการ150 
            สรุปไดวาปจจัยภายนอกที่ เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคการ หรือ
สภาพแวดลอมของงาน นับเปนสวนหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาทุนมนุษย    
 
2.5. แนวคดิดานภาวะผูนํา ( leadership ) 
               ภาวะผูนํา คือกระบวนการที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางผูนําและผูตาม
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการและเกิดการเปลี่ยนแปลง151    ภาวะ
ผูนํามีความสําคัญ 3 ประเด็นคือ 1) ผูบริหารจะตองตระหนักวาการจูงใจภาวะผูนําเปน
กุญแจสําคัญในการพัฒนาผูบริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผูนําจึงเปนสวนสําคัญที่จะ
                                                 
              150 บัณฑิต ผังนิรันดร, “อิทธิพลของลักษณะขององคการ นโยบายการบรหิาร
และการปฏบิตัิงาน สภาพแวดลอมการทาํงานภายในองคการ แรงจูงใจในการทํางาน 
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ ที่มีตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสนุันทา” (ปริญญานิพนธ การอุดมศึกษาดุษฎีบัณฑติ  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), บทคัดยอ. 
           151 วิโรจน สารัตนะ, “ภาวะผูนํา : จากทฤษฎีสูขอเสนอตัวแบบหลักสตูรพัฒนา
บุคลากร บทวิเคราะหเชิงวพิากษทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา,” วารสารศึกษาศาสตร 
มข 27, 3 (มีนาคม – พฤษภาคม  2547) : 41-52. 
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ทําใหการบริหารมีความเจริญเติบโตกาวหนา หากตองการประสบความสําเร็จก็จะตอง
พัฒนาทักษะภาวะผูนํา 2) ภาวะผูนําของผูบริหารมีผลตอความพึงพอใจขอผูปฏิบัติงาน 
และมีผลตอการปฏิบัติงานวาจะดีหรือไมดีดวย 3) คนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน
เพ่ือความสําเร็จ หากไมมุงพัฒนาคน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนํา แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัย
เพียงใด ก็ไมอาจเติบโตกาวหนาได ซึ่งถึงแมจะมีขอถกเถียงกันวา ภาวะผูนํามีมาตั้งแต
เกิดหรือไม ซึ่งแมจะมีคําตอบที่ไมชัดเจน แตก็มีขอยืนยันจากผลงานวิจัยมากมายแลววา 
ภาวะผูนําไมไดมีมาตั้งแตเกิด แตตองพัฒนาขึ้นอยางทุมเทและตองทํางานอยางหนักดวย 
ดังนั้นทุกคนจึงตางเปนผูนําได และทุกคนก็มีสมรรถภาพที่จะพัฒนาเปนผูนําไดเชนกัน152  
และการที่เราจะม่ันใจวาผูปฏิบัติงานจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาดานงานอาชีพของตน
นั้น องคการตองทํางานอยางหนักเพื่อการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริม ใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผูนํา153 คําวา ภาวะผูนํามี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
             นอรทเฮาส (Northouse) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา (leadership)ไววา 
เปนกระบวนการหนึ่งที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลโนมนาวกลุมบุคคลใหทําพฤติกรรมที่นําไปสู
การบรรลุวัตถุประสงครวมกัน คนที่เปนผูนําไมไดตัดสินจากคุณสมบัติที่มีในตัวบุคคลแต
เปนกระบวนการของปฎิสัมพันธทํากิจกรรมเกี่ยวของกันระหวางผูนําและผูตาม  และเขา
ไดนิยามความหมายของคําวาทักษะภาวะผูนํา (leaderhip skills) วาเปนความสามารถ
ของผูนําที่จะใชความรูและศักยภาพปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว154 
           กิบสัน  อิแวนเซวิค และดอนแนลลี่ (Gibson, Ivancevich และDonnelly)   มอง
ภาวะผูนํา (leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม โดยมีผูนําเปน
ตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนๆในกลุม ภาวะผูนําจึง
เกี่ยวของกับการใช อิทธิพลและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เปนตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นในกลุม ทั้งน้ี
การเปลี่ยนแปลงนั้นตองมุงไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมดวย155 

                                                 
           152 เรื่องเดียวกัน, 41- 52. 
           153 Hewitt Associates, Best Employers in Asia [Online], Accessed  15 
August 2008. Available from http://www.hewittassociates.com  
                  

154
 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, 3rded. 

(Thousand Oaks, California : SAGE Publications, 2004),n page.  

          155 J.L.Gibson, J.M. Ivancevich and J.H. Donnelly, Organization Behavior 
Structure Process, 9thed. (New York : McGraw-Hill, 1997), 272. 
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             ยงยุทธ เกษสาคร  ไดกลาวไววาในการบริหารองคการนั้น ผูนําและผูบริหารที่
ดีควรจะมีลักษณะแหงพฤติกรรมที่เดนชัดปรากฏใหเห็นดังนี้ 
             1. เปนผูที่มีความริเร่ิมงานใหม โดยมักจะแสดงพฤติกรรมในการริเร่ิมงานใหม 
และมักจะมีแผนงานที่จัดระเบียบขั้นตอนไว 
             2. เปนนักปรับปรุง การเปดโอกาสใหบุคคลไดปรับปรุงตนเองในอาชีพการงาน 
การฝกอบรมเพื่อพัฒนา ผูบริหารจะเปนคนคอยกระตุนใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาแสวงหาและปรับปรุงวิธีการทํางานที่ดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ 
             3. เปนผูใหการยอมรับคนอื่นๆ เม่ือเขาทํางานสําเร็จ ผูบริหารที่ดีตองเปนผูให
กําลังใจ และใหคําชมเชย ยอมรับผลสําเร็จของเพื่อนรวมงาน ไมฉวยเอาผลงานของคน
อ่ืนมาเปนของตน 
             4. เปนที่พ่ึงที่ปรึกษา นักบริหารที่ดีจะตองพรอมเสมอที่จะชวยเหลือให
คําแนะนําในการแกปญหาใหกับผูใตบังคัญบัญชาเมื่อเขาติดขัด 
             5. มีศิลปะแหงการเปนนักพูดสามารถพูดชักจูงใหหมูคณะปฏิบัติงานดวยความ
รวมมือรวมใจ ประสานสัมพันธกัน มีความสามารถในการใชภาษาและมีความจริงใจใน
การพูด 
             6. เปนผูประสานงานที่ดี เปนผูที่มีความสามารถในการกระตุนใหผูรวมงานเขา
มาสวนรวมในการวางแผนงาน สรางความเขาใจรวมกันเพื่อความสําเร็จของงาน 
             7. เขาสังคมไดเปนอยางดี ผูบริหารตองอยูกับคนเปนจํานวนมากทั้งจากภายใน
และภายนอกองคการ เพ่ือความสําเร็จของงานผูบริหารตองปรับตัวใหเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
             8. เปนนักเปลี่ยนแปลง   การเปลี่ยนแปลงเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาองคการ
ใหมีความกาวหนา ผูบริหารที่ดีตองรูจักปรับเปลี่ยนสถานที่ ปรับปรุงสํานักงาน วิธีการ
ทํางาน เพ่ือใหเกิดความสนใจ มีชีวิตชีวา การเปลี่ยนแปลงตองประกอบดวยเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลง ตองมีแนวคิดโดยคํานึงถึงความประหยัดและถูกตองเหมาะสม156 
            ตั้งแตมีการเริ่มตนศึกษาภาวะผูนําอยางเปนแบบแผนตามระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาจนถึงปจจุบัน ก็ปรากฏวามีการศึกษาและแนวคิดเกิดขึ้นมากมาย แต
อยางไรก็ตามก็ยังไมมีผูใดสามารถสรุปไดวา รูปแบบผูนําแบบใดที่จะทําใหผูนํามี
ประสิทธิภาพสูงสุด157 และจากการศึกษาไดพบลักษณะของผูนําอีก 2 แบบคือภาวะผูนําที่
                                                 
            156 ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (นนทบุรี : สํานักพิมพ
ปณณรัชต,2547), 57-59. 
            157 ธงชัย สันตวิงษ, พฤติกรรมองคการ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรม
องคการเชิงบริหาร, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 205. 
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มีความสามารถพิเศษ (charismatic leadership) และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) ซึ่งเปนการขยายทฤษฎีคุณลักษณะใหกวางขวางออกไป 
และเปนการทําใหเกิดวิธีใหมๆขึ้น158  แนวทางการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการเปนแนวคิดใหมที่ศึกษาความแตกตางระหวางภาวะ
ผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือภาวะผูนําที่กอใหเกิดความสําเร็จของงานแนวทาง
การศึกษานี้เห็นวา ผูนํามีหนาที่หลักในการมอหมายงาน การตัดสินใจและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แตบางครั้งผูนําตองริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง เชนการรวมกลุมบริษัท การทํางาน
เปนทีม การกําหนดวัฒนธรรมองคการเปนตน159 
            แบส (Bass) และคณะใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววาเปน
ผูนําที่ผูตามไวใจ จงรักภักดีและเกรงใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนผูตาม
ไดโดย 
             1. ทําใหผูตามตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของผลลัพธของงาน 
             2. ทําใหผูตามปรับความตองการสวนตัวใหสอดคลองกับความตองการของ
องคการ 
             3. ชวยเหลือและตอบสนองความตองการระดับสูงของผูตาม 
             แบส (Bass) ยังแสดงความเห็นวาภาวะผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมี
ขอบเขตกวางขวางกวาภาวะผูนําที่มีบารมี   บารมีเปนสวนประกอบสําคัญของภาวะที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  บารมีเพียงอยางเดียวไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแตตอง
ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 ประการคือ 
             1.  บารมี เปนปจจัยสําคัญแตเปนสวนประกอบทางอารมณ บารมีหมายถึง
ความสามารถของผูนําในการบันดาลใจใหเกิดความภาคภูมิใจ ความศรัทธา ความเคารพ
จากผูตาม และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินภารกิจที่แตกตางจากเดิม
หรือกําหนดวิสัยทัศนได 
             2. แรงจูงใจ เปนพฤติกรรมผูนําที่จะจูงใจและดลบันดาลใจใหบุคลากรทํางาน 
โดยมอบงานที่มีความหมายและทาทายให 
             3. ความสามารถในการพิจารณาบุคคล หมายถึงความสามารถของผูนําในการ
มอบความรับผิดชอบและชวยเหลือผูตามใหพัฒนาความสามารถ โดยใหความสนใจตอ
ความตองการของผูตามและปฏิบัติตัวตอผูตามดวยความนับถือ 
                                                 
          158 รังสรรค ประเสรฐิศรี,ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ จํากัด, 2544),50. 

          159 ราณี  อิสิชัยกุล,“ภาวะผูนําในองคการ,” หนวยที่ 6   การจัดการองคการและ
ทรัพยากรมนุษย ประมวลสาระชุดวิชาฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1 (นนทบรุี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

121

                                                                     

             4. การกระตุนทางสติปญญา (intellectual stimulation) เปนสวนประกอบทาง
สติปญญาที่หมายถึงความสามารถในการเสนอความคิดใหมที่กระตุนใหผูตามคิดวิธีการ
ใหม สนับสนุนผูตามในการไขปญหาจากหลายมุมมอง รวมทั้งพยายามใหผูตามเกิด
ความคิดริเริ่มในการแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
            และแบสยังไดอธิบายลักษณะของผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไววา
ประกอบดวย 
             1. อํานาจเกิดจากการอางอิง 
             2. เปาหมายการทํางานกวาง สอดคลองกับผูนําและวิสัยทัศน เนนเชิงคุณภาพ 
             3. พัฒนาผูตามตามบรรทัดฐานและความตองการของกลุม 
             4. กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ สรางความไววางใจ ความเคารพ และความ
ภูมิใจในตนเอง 
             5. ผูตามมีความผูกพันในผูนําและวิสัยทัศนอยูในระดับมาก 
             6. สื่อสารความคาดหวังและเปาหมาย 
             7. กระตุนใหเกิดสติปญญาและความสามารถในการแกปญหา 
             8. ใหความสนใจและความเสมอภาคแกบุคลากร สอนงานและใหคําแนะนําใน
การทํางาน160    
             ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาผูนําซึ่งทําหนาที่ เปนผูบริหารมีหนาที่ใหการ
สนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน  การทําตัวเปนตัวอยาง สรางเครือขายในองคการ เปนผูสราง
วัฒนธรรมองคการ ชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูแกบุคลากรในองคการ เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่ง ลุสเซียร (Lussier) ไดนําเสนอวิธีการที่ผูนําควรสงเสริมใหเกิด
การจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาบุคคลและองคการ ดังนี้ 
             1. กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในระดับบุคคลและในระดับองคการ โดย
สนับสนุนใหบุคลากรคิดนอกกรอบ เปนการคิดสิ่งใหม กลาที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ
สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาและเรียนรูวิธีการทํางานขององคการอ่ืนที่ประสบความสําเร็จ 
ที่เรียกวาการสรางมาตรฐานเทียบเคียง 
             2. สนับสนุนใหมีการเรียนรูโดยการลองผิดลองถูก ผูนําควรยึดถือวาความ
ลมเหลวเปนสิ่งมีคาเมื่อเทียบกับประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ บุคากรทุกคนตองไดรับ
การคาดหวังใหเกิดความคิดเห็นใหมๆ มีความตระหนักถึงความจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงและสรางสรรคสิ่งใหมๆใหเกิดขึ้นในองคการ 
                                                 
           160 Bernard Bass et.al, อางถึงใน  ราณี  อิสิชัยกุล, “ภาวะผูนาํในองคการ,” 
หนวยที่ 6  การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย ประมวลสาระชุดวิชาฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1  (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 49 – 51. 
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             3. การใหกําลังใจหรือสิ่งจูงใจสําหรับการเรียนรูและการสรางสรรคสิ่งใหมๆใน
องคการ รางวัลน้ันจะตองมีขนาดและมูลคาที่เหมาะสม 
             4. ผูนําตองใหโอกาสแกผูตามในการแกไขปญหาการทํางานในกลุมดวยตนเอง
เพ่ือเสริมสรางความมั่นใจและความภูมิใจใหเกิดขึ้น และสรางบรรยากาศการเรียนรูจาก
ความผิดพลาดในองคการ  
             5. สนับสนุนใหเกิดการคิดอยางเปนระบบ โดยสรางความตระหนักใหแก
บุคลากรเห็นวาการทํางานของบุคคลจะกระทบตอสวนรวม ดังน้ันแตละคนจะตอง
พิจารณาวางานของตนกระทบตอผูอ่ืนอยางไร ทําใหบุคลากรเกิดการสื่อสาร และรวมมือ
กันมากขึ้น 
             6. สงเสริมการเรียนรูของบุคคลและทีม โดยสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอยางเต็มศักยภาพ สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผย การทํางานมีความยืดหยุน 
เปนผูสนับสนุนมากกวาเปนผูควบคุม 
             7. ใชรูปแบบการทํางานเปนทีมและระบบเครือขายในการกระจายขอมูลและ
ความรูและการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ที่สะทอนปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ
เพ่ือการแกไขปรับปรุงและทําใหองคการสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
             8. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนสําหรับการเรียนรู ทําใหการ
เรียนรูเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการ เน่ืองจากสมาชิกในองคการมีความมุงหมายและพันธะ
สัญญารวมกันและเชื่อวาองคการจะมีศักยภาพและมีความยิ่งใหญในอนาคตจากการ
เรียนรู 
             9. ผูนําตองชวยขยายกรอบแนวคิดของบุคลากร เน่ืองจากมุมมองในสิ่งตางๆ
ของบุคคลมีความแตกตางกันโดยขึ้นกับพ้ืนฐานของแตละบุคคล การขยายกรอบทาง
ความคิดของบุคลากร เปนการชวยใหบุคลากรมองเห็นปญหาอยางครอบคลุม161 
             จะเห็นไดวาในการพัฒนาทุนมนุษยนั้นองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งคือ
ภาวะผูนํา ซึ่งจากการที่ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของน้ันพบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (transformational leadership)นั้น มีลักษณะของพฤติกรรมที่จะสงเสริมหรือ
พัฒนาทุนมนุษยขององคการใหสามารถสรางผลสําเร็จแกองคการไดดี เชนจากผล
การศึกษาของ     โฮเวลล และ อโวลิโอ (Howell&Avolio) ที่ไดศึกษาความสัมพันธของ
                                                 
             161 Lussier (2004) อางถึงใน จันทนา สุขธนารกัษ, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
จัดการความรูทางการพยาบาลตามการรบัรูของพยาบาลหัวหนาหนวยงานโรงพยาบาล 
จังหวัดชลบุร”ี (วิทยานิพนธ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ
พยาบาล, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2550), 50-51. 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่มีตอผลการปฏิบัติงานของหนวยธุรกิจ กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยผูบ ริหารระดับสูงของสถาบันการเงินในแคนาดา  ได มีการพัฒนา
แบบสอบถามเพื่อใชวัดลักษณะ 3 ประการของผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถ
พิเศษ การกระตุนดานสติปญญา และการใหความสําคัญเปนรายบุคคล และวัดผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานธุรกิจดวยระดับซ่ึงผูบริหารสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายใน
ปนั้นๆ คํานวณในรูปของเปอรเซ็นตที่บรรลุเปาหมาย แตละเปาหมายที่วัดไดแก ผล
ปฏิบัติงานที่คาดหวัง งานที่ดี และงานที่ดีเลิศ  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูนําที่ให
ความสําคัญเปนรายบุคคล   การกระตุนดานสติปญญา และความสามารถพิเศษใน
ทางบวกจะชวยสนับสนุนผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  สวนผูนําที่ใชเทคนิคการมีขอยกเวน
และการใหรางวัล ดูเหมือนวาจะเพิ่มผลการปฏิบัติงานนอยกวา ดังน้ันผูวิจัยจึงสรุปวาการ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนทางบวกแกหนวยธุรกิจน้ัน ผลการปฏิบัติงานจะมาจากพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มากกวา162  
             ปจจุบันนี้ เปนที่ยอมรับกันวาภาวะผูนําเปนองคประกอบที่สําคัญของ
ความสําเร็จขององคการสอดคลองกับการศึกษาของพิมพรรณ กวางเดินดง ซึ่งไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา การมองโลกแงดี และความสําเร็จในการทํางานของ
วิศวกรบริษัทอุตสาหกรรม  ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา  การมองโลกแง ดีมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน และภาวะผูนํา การมองโลกแงดี
สามารถพยากรณความสําเร็จในการทํางานของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมได 
นอกจากนั้นยังพบวา ปจจัยดานประชากร อันไดแก อายุ  สาขาวิชาที่ศึกษา และตําแหนง
ที่ไดรับ สามารถพยากรณความสําเร็จของงานได   วิธีการจัดการแกปญหาที่วิศวกรคิดวา
เปนวิธีที่ดีเรียงตามลําดับไดแก ความยืดหยุนในการแกปญหา การใชเทคนิคการจูงใจ 
การสื่อสาร การใหการนิเทศ ความไววางใน การยอมรับนับถือ  การควบคุมงาน การมี
อารมณที่ม่ังคง การมีสัมพันธภาพที่ดี และความอดทน  โดยการแกปญหาดวยวิธีการที่
ยืดหยุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางานของวิศวกร  สวนเร่ืองของ
การแกปญหาโดยใชเทคนิคการจูงใจ การสื่อสาร การใหการนิเทศ ความไววางใจการ
ยอมรับ การควบคุมงาน การมีอารมณคงที่ การมีสัมพันธภาพที่ดี และความอดทน มี 

                                                 
           162 Jane M. Howell and Bruce J. Avolio, อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี, 
ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ จํากัด , 2544), 62-63. 
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ความสัมพันธเชิงลบกับความสําเร็จของงาน163  และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร  
รอดถนอม ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมี
สวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลองคการ ตามการรับรูของ
อาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กลุมตัวอยางเปนอาจารย
พยาบาล 303 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
แบบมีสวนรวม และประสิทธิผลองคกร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .720)  การบริหารแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับปาน
กลางกับประสิทธิผลองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .691) และกลุมตัว
แปรที่สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลองคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 คือ การกระตุนปญญา การกระจายอํานาจและการใหอํานาจในการตัดสินใจ และการ
สรางวิสัยทัศน การถายทอดวิสัยทัศน และการปลูกฝงคานิยม ซึ่งสามารถรวมกัน
พยากรณไดรอยละ 56.5 (R2 = .565)164 
               นอกจากนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ยังมีความสัมพันธตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูขององคการในการพัฒนาความรูของคนในองคการอันนําไปสูการพัฒนา
ตนเอง คุณภาพชีวิตการทํางาน การพัฒนาผลปฏิบัติงานและผลสําเร็จขององคการในที่สดุ 
เชนผลจากการศึกษาวิจัยของ  ชัยวัฒน ตุมทอง ที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม จํานวน 181 แหง ผูตอบแบบสอบถาม คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 724 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสรางจากแบบสอบถามภาวะผูนําพหุ
องคประกอบ (multifactor leadership questionnaire form rater : MLQ 5X) ของ        
                                                 
           163 พิมพรรณ  กวางเดินดง, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา การมองโลกแงดี 
และความสําเร็จในการทํางานของวิศวกรบริษัทอุตสาหกรรม”(วิทยานิพนธ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม, 2542),บทคัดยอ.    
            164 สุภาพร  รอดถนอม, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
การบริหารแบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลองคการ ตาม
การรับรูของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ 
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สขาการบริหารการพยาบาล บณัฑิตวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), บทคัดยอ. 
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บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) และเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ซึ่งสรางเครื่องมือตามแนวความคิดของเซ็งเก (Senge) ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05165 
               สรุปไดวาภาวะผูนําเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของ
องคการ ผูนําที่มีความสามารถยอมนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการ และสามารถกระตุน 
โนมนํา สงเสริม สนับสนุน และใหโอกาส แกบุคลากรในองคการใหเปนผูปฏิบัติงานที่มี
ความรู ความสามารถและพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
                          
2.6. แนวคดิดานวัฒนธรรมองคการ (Organizational culture) 
              วัฒนธรรมองคการ มีความสําคัญมากที่จะนําพาองคการไปสูความเปนเลิศ อยู
รอดและยั่งยืนได เพราะเปนสิ่งที่บุคลากรในองคการนั้นยึดถือ ประพฤติปฏิบัติตาม เปน
แบบแผนในการทํางานอยในปจจุบันและในอนาคต  ดังที่คาเมรอน  และควินน 
(Cameron&Quinn) กลาวไววาวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพขององคการในระยะยาว166   คําวาวัฒนธรรมองคการมีผูใหความหมายไว
ดังนี้ เชน               
             ดาฟท (Daft) ไดใหความหมายวัฒนธรรมองคการวา เปนชุดของคานิยมความ
เชื่อความเขาใจและวิธีคิด รวมกันของคนในองคการและถายทอดใหแกสมาชิกใหม 
วัฒนธรรมจะทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการทําใหเกิดความผูกพัน และเปน
สวนหนึ่งของคานิยมความเชื่อขององคการ167  
             โรบินส และเคาเตอร ( Robbins & Coulter)  ใหความหมายวัฒนธรรมองคการ
วาคือคานิยมและความเชื่อที่มีรวมกันอยางเปนระบบที่เกิดขึ้นในองคการ และใชเปน

                                                 
           165 ชัยวัฒน ตุมทอง, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2548),บทคัดยอ. 
            166 Kim S.Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing  
Organizational Culture (Reading, MA: Addison-Wesley, 1999),35. 
           167 Richard L Daft, Organization Theory: Integrating Structure and 
Behavior, 2nded. (Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-Hall, 1992),130. 
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แนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนในองคการนั้น วัฒนธรรมจึงเปนเสมือน
บุคลิกภาพหรือจิตวิญญาณขององคการ  โดยวัฒนธรรมองคการจะมีลักษณะดังนี้คือ 

1. เปนการรับรูรวมกันของคนในองคการจากการที่ไดเห็น ไดยิน ไดรูสิ่งตางๆ
รวมกัน 
             2.   คนในองคการแมจะตางตําแหนงหนาที่หรือสถานภาพก็จะเขาใจและ
อธิบายถึงวัฒนธรรมองคการไดเหมือนกัน 
             3.  วัฒนธรรมองคการเปนการอธิบายถึงลักษณะหรือมิติ ที่องคการยึดถือ
ตอเน่ืองมาเปนเวลานาน168 
             ไชน (Schein) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวาหมายถึงรูปแบบหรือ
ขอสมมุติเบื้องตนที่บุคคลมีการแบงปนกันเพ่ือใหกลุมเกิดการเรียนรูรวมกันในการ
แกปญหาโดยการผสมผสานการปรับตัวทั้งจากภายในและภายนอกองคการ และเปนสิ่งที่
สามารถสอนใหกับสมาชิกใหมขององคการใหรับรูถึงวิธีคิด และความรูสึกที่สัมพันธกับ
ปญหานั้นๆ169 
             ฮอฟสเตท (Hofsted) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวาหมายถึง แบบ
แผนความคิดความรูสึกของสมาชิกในองคกรที่ไดรับการกําหนดรวมกันในองคการ มีผล
ทําใหสมาชิกขององคกรนั้นแตกตางไปจากองคการอ่ืน170 
            วูดดอลล (Woodall) กลาววาวัฒนธรรมองคการนั้นมีความสําคัญ 7 ประการ 
ดังนี้ 
             1. วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะดึงดูด และรักษาคนเกงไวในองคการ 
             2. ทําใหบุคคลรูสึกวาเปนผูลงทุนที่ไดผลประโยชน ไมใชเปนแคทรัพยสินของ
องคการ นําไปสูการสรางทุนมนุษย 
             3.  ทําใหบุคคลเกิดความผูกพันตอองคการอันนําไปสูผลผลิตที่ดีกวาเดิม 
             4.  ทําใหบุคคลมาทํางาน สรางผลประโยชนใหองคการที่นอกเหนือจาก
เงินเดือนที่ไดรับ 
             5. บุคลากรที่เปนดานหนาขององคการจะเปนผูสรางภาพลักษณใหกับลูกคา
และสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกคา 
                                                 
           168 Stephen P. Robbins and Mary Coulter, การจัดการและพฤติกรรมองคการ
, แปลโดย วิรัช สงวนวงศวาน (กรุงเทพฯ : เอช. เอ็น. กรุป จํากัด,2546) , 20. 
           169 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership (San 
Francisco: Jossey-Bass,1992),12. 
           170 Gert Hofstede, “Cultural constraints in management theories,” 
Academy of Management Executive 7,1 (1993) : 81-94. 
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             6.  ภาพลักษณที่สรางขึ้นจะชวยฝาฟนอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 7.  คนจะรูจักและเชื่อถือภาพลักษณขององคการ171 

             เครน (Crane) ไดแนะนําวาหลักการเบื้องตนในการสรางวัฒนธรรมองคการให
สามารถนําความสําเร็จมาสูองคการและเปนองคการที่มีผลการปฏิบัติงานระดับสูงน้ัน การ
เปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมดังกลาวจําเปนตอง ดําเนินการดังนี้  
             1. ใหการศึกษาถึงความจําเปนที่ตองทํา  
             2. ใหคําจํากัดความวัฒนธรรมใหมที่ตองการ (วิสัยทัศนและคานิยม)  
             3. ทําใหสอดคลองกับสิ่งที่กําหนด  
             4. สรางทักษะและแกปญหา (การประยุกตใช)  
             5. สื่อสารอยางตอเน่ือง  
             6. ดําเนินการอยางเปนระบบ ทั้งในดานการดําเนินการ ระบบและกระบวนการ  
             7. ดูแลอยางใกลชิด172 
             เมเยอรสัน และมารติน (Meyerson and Martin) ไดจําแนกมุมมองที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเปน 3 ประเด็น คือ การผสมผสาน การจําแนกความ
แตกตาง และการแยกเปนสวนๆ ทั้ง 3 สิ่งนี้มีอยูในองคการโดยทั่วไป  
             คาเมรอน และ ควินน (Cameron & Quinn) มองวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิดจาก
การผสมผสานกัน เนื่องจากคนในองคการจะแบงปนสิ่งที่เปนวัฒนธรรมทั่วไปซ่ึงกันและ
กัน และเขาเชื่อวาการมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งจะสามารถนําคนในองคการใหไปดวยกันได 
สวนมุมมองที่มองวาวัฒนธรรมเปนความแตกตางและการแยกกันเปนสวนๆนั้นเปนการ
พิจารณาวัฒนธรรมวาเปนการสะสมวัฒนธรรมยอยที่แฝงอยูในแตละบุคคล173 
           จากการศึกษาของ คาเมรอนและควินน  ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการ และไดแบงวัฒนธรรมองคการเปน 4 รูปแบบ ดังนี้คือ 
           1. วัฒนธรรมแบบเนนความสัมพันธ (clan culture) เปนวัฒนธรรมองคการ 

                                                 

           171 Katherine Woodall, Corporate Culture Management: Adapting to 
Changing Work Priorities (2004) [Online], Accessed 15 August 2008. Available 
from  http://www.ketchumperspectives.com 
           172 Thomas G. Crane, The Heart of Coaching, 2nded. (San Diego, CA: 
FTA Press, 2002), 208. 
           173 Debra Meyerson and Joanne Martin, “Cultural change: an Integration 
of Three Different Views,” Journal of Management Studies 24(1987) : 623 - 647. 
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ที่เนนในเรื่องความสัมพันธ ลักษณะเดน องคการเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ 
ผูปฏิบัติงานทุกคนมีการเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันและกัน ผูนําในองคการเปนแบบอยางในการ
ใหคําปรึกษาชวยเหลือ ผูใตบังคับบัญชาเนนการทํางานเปนทีม การตัดสินใจรวมกัน สิ่งที่
เชื่อมกันของวัฒนธรรมนี้คือ ความจงรักภักดี ความเชื่อถือ ผูปฏิบัติงานมีความผูกพันตอ
องคการสูงองคการเนนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษย เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย ความสําเร็จจะวัดจากการพัฒนาคน การทํางานเปนทีม 
การเอื้ออาทร 
           2. วัฒนธรรมแบบชั่วคราว (adhocracy culture) วัฒนธรรมแบบน้ีจะให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมภายนอกและความกลาตัดสินใจ ผูนําองคการเปนคนกลา
ตัดสินใจ การบริหารงานเนนใหผูปฏิบัติงานกลาตัดสินใจ สรางสรรคสิ่งใหมใหอิสรภาพสิ่ง
ที่ยึดสมาชิกเขาดวยกันคือเปาหมายรวมในการพัฒนา เกณฑวัดความสําเร็จคือนวัตกรรม 
           3. วัฒนธรรมการตลาด (market culture) ลักษณะวัฒนธรรมแบบน้ีมุงเนน
ความสําเร็จเปนหลัก ผูปฏิบัติงานสวนใหญชอบการแขงขันในการทํางาน ผูนําองคการ
เปนผูมีเหตุมีผล ดําเนินการในเชิงรุก มุงเนนความสําเร็จของงาน สิ่งที่เชื่อมสมาชิก
องคการเขาดวยกันคือ การเนนความสําเร็จหรือชัยชนะในการครอบครองตลาด 
           4. วัฒนธรรมแบบราชการ (hierarchy culture) ลักษณะเดนของวัฒนธรรมนี้คือ 
มุงเนนในเรื่องของการมีโครงสรางองคการที่ชัดเจน ผูปฏิบัติงานสวนใหญปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดไว ผูนําองคการเปนผูประสานงานเนนการควบคุมกํากับ เพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารเนนความมั่นคง
ของผูปฏิบัติงาน เนนการยอมรับตามคําสั่ง เนนการปฏิบัติงานที่คาดการณได เนน
ความสัมพันธตามลําดับชั้น สิ่งที่ยึดเหนี่ยวสมาชิกเขาดวยกันคือ นโยบายและกฎระเบียบ
ที่เปนทางการสิ่งสําคัญในการทํางานคือ ความราบรื่นและความมีเสถียรภาพ เกณฑ
กําหนดความสําเร็จคือ การมีระบบที่เชื่อถือได174  จากผลงานวิจัยนําไปสูการพัฒนากรอบ
แนวคิดคานิยมในการแขงขัน (The competing values framework)  โดยวัตถุประสงค
ของทฤษฎีนี้ก็คือเพ่ือชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณขององคการ เชน
การออกแบบองคการ ขั้นวงจรชีวิตของการพัฒนา คุณภาพขององคการ บทบาทดาน
ภาวะผูนําและทักษะดานการจัดการ   ในขณะที่องคการตองทําหนาที่ ใหได ใน
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังน้ันองคการเองก็ตองการเปลี่ยนแปลง
                                                 
            174 Kim S.Cameron and Robert E. Quinn, Diagnosing and Changing 
Organization Culture: Base on Competiting Value Framework (Michigan:Addison-
Wesley, 1999)  อางใน วัชรพล ศุภจักรวฒันา, “วัฒนธรรมองคการ: ขอสังเกตในการ
บริหารงานโครงการ” รัฐประศาสนศาสตร 4,1 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2549) :125-158. 
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ใหดีที่สุด การที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดจําเปนรูถึงสภาพปจจุบันและทิศทางที่
พวกเขาตองการจะไปในอนาคต175  ซึ่งกรอบแนวคิดคานิยมในการแขงขัน (The 
competing values framework)  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9 
 
 
 
                                          Flexibility and Discretion                       
        

 
CLAN 
 

 
ADHOCRACY 

 
HIERARCHY 
 

 
MARKET 

 
                                                Stability and Control 
 
แผนภูมิที่ 9  The Competing Values Framework  
ที่มา :  Kim S.Cameron and Robert E. Quinn,  Diagnosting and Changing   
OrganizationalCulture Revised Edition, (Jossey Bass, US. 2006, First published by 
Addison Wesley in 1999), 35. 
             กรอบแนวคิดคานิยมเพื่อการแขงขันนี้สรางขึ้นเพ่ือประเมินลักษณะวัฒนธรรม
เดนขององคการ และวัฒนธรรมทั่วไป ใน 4 ประเภทของวัฒนธรรมดังที่ไดกลาวมาขางตน 
และ มีตัวชี้วัดใน 6 มิติ คือ  
             1. ลักษณะเดนขององคการ (Dominant Characteristics) ซึ่งไดแกความ
เหนียวแนนของทีมงานและความรูสึกที่เปนเจาของ ระดับของความคิดสรางสรรค เนนที่
เปาหมายขององคการและการแขงขัน ความสอดคลองของระบบงาน  และการมุงที่ผลการ
ปฏิบัติงาน 
             2. ภาวะผูนําในองคการ  ซึ่งไดแกรูปแบบภาวะผูนําที่นามาใชในองคการ ซึ่ง 
                                                 
           175 Kim S.Cameron and Robert E. Quinn,  Diagnosting and Changing 
Organizational Culture Revised Edition, (JosseyBass, US. 2006, First published by 
AddisonWesley in 1999), 35. 
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พัฒนาจากผลงานวิจัยของควินน และ โรบอจท (Quinn and Rohrbaugh)176 ที่อธิบาย
บทบาทของผูนําใน 8 ลักษณะ  ไดแกการเปนพี่เลี้ยง (mentor) ผูอํานวยความสะดวก 
(facilitator) ผูสรางนวัตกรรม (innovator) ผูขาย (broker)  ผูผลิต  (producer) ผูบริหาร 
(director) ผูประสานงาน (coordinator) ผูติดตามกํากับ ( monitor)  
             3. การบริการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งไดแก การบริหารจัดการบุคลากร การ
ใหคําปรึกษา การมีสวนรวมในการลงความเห็น สภาพแวดลอมในการทํางาน  
             4. ความรวมมือประสานงานในองคการ ซึ่งไดแกกลไกที่สรางความยึดเหน่ียว
ระหวางองคการและทีมงาน ความจงรักภักดีและความยึดม่ันผูพันตอองคการ ความรูสึก
เหมือนเปนเจาขององคการและความยืดหยุน ขอบังคับและนโยบาย การมีเปาหมาย
รวมกันและการแขงขัน  
             5. กลยุทธขององคการ ไดแก การขับเคลื่อนกลยุทธขององคการ การพัฒนา
ทุนมนุษยในระยะยาว นวัตกรรม ประโยชนจากการแขงขัน ความเจริญเติบโตและสิ่งที่
ไดรับตอบแทน การบรรลุเปาหมายขององคการ  
             6. เกณฑชี้วัดความสําเร็จ ไดแก คํานิยามของความสําเร็จและใครคือผูที่ไดรับ
ผลประโยชน สวนแบงการตลาด การไวตอการรับรูของลูกคา การพัฒนาสินคาใหมและ
บริการ ความเชื่อถือ และความคุมทุน 177 
              วัฒนธรรมองคการนั้นนอกจากจะมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของ
องคการดังที่กลาวมาขางตนแลว  เรายังเชื่อกันวาวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยนําเขาที่มี
ความสําคัญมากตอการจัดการความรูและการเรียนรูขององคการ เน่ืองจากวัฒนธรรม
องคการจะหมายรวมถึงคานิยม ความเชื่อและระบบการทํางานที่จะสงเสริมหรือขัดขวาง
การสรางความรู และการแบงปนความรูซึ่งกันและกัน178 ยิ่งไปกวานั้นวัฒนธรรมองคการ
ยังเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนและจูงใจใหบุคคลมีการเรียนรูรวมกันโดยการสรางสิ่งแวดลอมที่

                                                 
          176 Robert E. Quinn and J.Rohrbaugh, “A Competing Values Approach to 
Organisational Effectiveness,” Public Productivity Report (June 1981) : 122-140. 
             

177
 Tony Igo and Martin Skitmore, “Diagnosing the organisational culture of 

an Australian engineering consultancy using the competing values framework,” 
Construction Innovation 6,2 (2006): 121-139. 
          178 Maryam Alavi, & Dorothy E. Leidner, “Review : Knowledge 
management and knowledge management systems : Conceptual foundations and 
research issues,”  MIS Quarterly  25,1 (2001) :107-136. 
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เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู179   สอดคลองกับการศึกษาของ เฮนดริคส (Hendriks)  ที่
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและการแบงปนความรูในองคการโดยใช
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของคาเมรอน และ ควินน ซึ่งผลการวิจัยของเขา
พบวาวัฒนธรรมองคการที่เรียกวาวัฒนธรรมแบบชั่วคราว (adhocracy culture) นั้นเปน
วัฒนธรรมเปดสําหรับการสรางนวัตกรรม การริเริ่มของแตละบุคคลและความเปนอิสระ ซึ่ง
เปนกุญแจสําคัญขององคการในการจัดการความรู การสรางบรรทัดถาน  สวนวัฒนธรรม
แบบวัฒนธรรมแบบเนนความสัมพันธ (clan culture) นั้นผูปฏิบัติงานชอบที่จะทํางานเปน
ทีม มีการประชุมรวมกันซ่ึงเปนกุญแจสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งเปนกลยุทธหน่ึง
ในการจัดการความรู ขณะที่วัฒนธรรมแบบราชการ (hierarchy culture) เปนวัฒนธรรม
แบบปดที่ไมสงเสริมใหมีการแบงปนความรูกันภายในองคการและสุดทายวัฒนธรรม
การตลาด (market culture) จะมุงเนนใหเกิดพฤติกรรมการแขงขันแมแตในกลุมผูรวมงาน
ดวยกันซึ่งสิ่งน้ีไมสอดคลองกับปรัชญาของการจัดการความรู180 และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  ชิน ลอยด (Chin – Loy) เกี่ยวกับการประเมินอิทธิพลของวัฒนธรรม
องคการที่มีตอความสําเร็จของการจัดการความรู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบตัวแบบ
ของวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการจัดการความรูและประสิทธิผล
ขององคการ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการแบงปนความรู และการพัฒนา
ความสามารถใหมๆโดยผานกระบวนการเรียนรู  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ
หนวยงานในอเมริกาเหนือจํานวน 38 หนวยงานจากหนวยงานทั้งหมด 49 หนวยงาน
ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีการปฏิบัติที่เปนเลิศในเรื่องของการจัดการความรู มี
ผูใหขอมูลทั้งหมด 133 คน  โดยใชเครื่องมือ OCAI ของคาเมรอน และคววินน (Cameron 
and Quinn) ในเรื่องของวัฒนธรรมองคการที่ประกอบดวยวัฒนธรรมแบบการตลาด แบบ
มุงความสัมพันธ แบบแขงขัน และแบบราชการ และ KMAI ของลอวสัน (Lawson) ในการ
ประเมินดานการจัดการความรูที่ประกอบดวยการคนหา การสรางความรู  ขององคการ  
การจัดเก็บความรู  การกระจายความรู และการประยุกตใชความรู  และเครื่องมือที่ใช
วัดผลประโยชนขององคการ ทั้งในดานการเจริญเติบโต  นวัตกรรม และความสามารถใน
การแขงขัน  ผลการวิจัยพบวารูปแบบของวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธอยางสูงตอ
                                                 
          179 B.D. Janz and P. Prasarnphanich, “Understanding the antecedents of 
effective  knowledge management : The importance of a knowledge-centered 
culture,” Decision  Sciences 34,2 (2003) : 351-384. 
           180 P. H. J. Hendriks, “Assessing the role of culture in knowledge sharing,” 
(Proceedings of Fifth European Conference in Organization, Knowledge, Learning 
and Capabilities, Innsbruck: Austria, 2004), 1-24. 
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การเกิดผลประโยชนขององคการ แตไมพบความสัมพันธของรูปแบบวัฒนธรรมองคการที่
มีผลตอความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับผลประโยชนขององคการ181  
วัฒนธรรมองคการจะชวยสรรคสรางบูรณาการในองคการ ทําใหเกิดกลุมที่มีความเชื่อ 
คานิยม ขอสมมุติ และพฤติกรรมที่เหนียวแนน ความสอดคลอง การปรับตัว รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธของสมาชิกกับวัฒนธรรมองคการและความชัดเจนของภารกิจ (mission) จะทํา
ใหสามารถทํานายประสิทธิผลองคการได รวมทั้งการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการ
ตอบรับในทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงองคการได182 สอดคลองกับงานวิจัยของการเมน
เดีย  (Garmendia) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากวัฒนธรรมที่มีตอผลการปฏิบัติงานของ
องคการ พบวาการมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะมีสงผลกระทบทางบวกตอผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาองคการนั้นสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและมี
ปฏิสัมพันธเชิงรุก183 ในองคการแตละองคการจะมีวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมที่
เขมแข็งจะเปนเสมือนการรอยรวมความเชื่อ คุณคา ขอตกลง และแนวทางที่สมาชิกใน
องคการยึดถือปฏิบัติ การมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะชวยใหองคการสามารถปรับตัว
และเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดดี  รวมถึงการยอมรับนวัตกรรม และความคิดใหมที่
แตกตางไปจากเดิม    ซึ่งจากผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ มีขอคิดเห็นที่
คอนขางชัดเจนวา วัฒนธรรมองคการนั้นมีความสําคัญทั้งในดานความสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงองคการ และการเพิ่มคุณคาในทุนมนุษย  การบริหารจัดการดานวัฒนธรรม
องคการนั้นจึงควรเปนสมรรถนะที่สําคัญในการบริหารงาน และในขณะที่วัฒนธรรม
องคการเปนสิ่งจําเปนสําหรับความสําเร็จขององคการ แตสิ่งที่ทาทายผูบริหารมากที่สุดก็
คือการจําแนกวาวัฒนธรรมอะไรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองคการของตนเอง 
และจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการมีวัฒนธรรมดังกลาวไดอยางไร184 ดังน้ันการทํา

                                                 
           181 Claudette Chin-Loy, “Assessing the influence of organizational culture 
on knowledge management success,” (Dissertation Summitted to the H. Wayne 
Huizenga  school of Bussiness and Entrepreneurship Nova Southen 
University),abstract.   
          182 Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 6th 

ed. (Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall International, 1999),346. 
          183 José A. Garmendia “Impact of Coperate Culture on Company 
Performance,”  Current Sociology 52,6 (2004) : 1021-1038.  
          184 Kathryn A. Baker,“Organizational Culture,” In Organizational Culture: An 
Introduction Edited by Nasreen Taher, (India : ICFAI University Press, 2004),1-12.   
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ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ทุกคนตองการโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
ผูนําถาพวกเขาตองการที่จะนําองคการ185 
              คอตเตอรและเฮสเกตต  (Kotter & Heskett) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการและผลการปฏิบัติงาน พบวา วัฒนธรรมองคการมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานขององคการในระยะยาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาองคการที่มี
วัฒนธรรมที่เนนปจจัยดานการจัดการ และภาวะผูนําในทุกระดับ  ผลปฏิบัติงานที่ออกมา
จะมีมูลคาสูงกวาองคการที่ไมมีวัฒนธรรมดังกลาว186และเม่ือศึกษาวาใครจะเปนผูที่มี
บทบาทมากที่สุดในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององคการ พบวาความสัมพันธระหวาง
ผูปฏิบัติงานกับผูบริหารระดับกลางเปนตัวแปรสําคัญที่จะดึงดูดและรักษาผูปฏิบัติงานที่
เกงๆขององคการไวได 187 สอดคลองกับความเห็นของไชน (Schein) ที่วาวัฒนธรรม
องคการเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการในโลกปจจุบันมากกวาในอดีต เพราะเปนสิ่งที่เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน การเปนโลกาภิวัตน  การรวมกัน  การไดมาซึ่งความรู 
และการพัฒนากําลังคน  วัฒนธรรมองคการจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมทั้งดานการเรียนรูของ
บุคคลและการเรียนรูขององคการ  การสรางความรูใหม ความเต็มใจที่และแบงปนความรู
ซึง่กันและกัน  รวมถึงการคิดสรางสรรค การมีสวนรวมในการทํางาน และภาวะผูนํา188 
                  จากผลงานวิจัยของ บา (Ba) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการความรู
และวัฒนธรรมองคการในมุมมองเชิงสังคม  โดยใชรูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู 
(OLSM) ที่มองการจัดการความรู ใน 4 กระบวนการตั้งแต การคนหาความรู การสราง
ความรู การแบงปนความรู และการจําขององคการ  เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมองคการ
ตามกรอบคานิยมในการแขงขัน (CVF) ที่มองวัฒนธรรมองคการ ใน 4 ประการคือ  
วัฒนธรรมแบบการตลาด  แบบขาราชการ แบบแขงขัน   แบบมุงความสัมพันธ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวยทีมงาน 51 ทีมจาก 21 องคการใน ซีเนกัล ไดกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 104 คน ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีวัฒนธรรมองคการตางกันมีการจัดการ
                                                 
          185 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership (San 
Francisco: Jossey-Bass, 1992),15. 
           186 John P. Kotter and J. L. Heskett, Corporate Culture and Performance 
(New York: The Free Press, 1992), 11. 
          187 Marcus Buckingham and Curt  Coffman, First Break All the Rules (New 
York: Simon & Schuster, 1999), 34. 
          188 Edgar H. Schein, The Corporate Culture Survival Guide : Sense and 
Nonsense aboutCultural Change (San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
1999),12. 
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ความรูตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และยังพบวาผูที่มีวัฒนธรรมที่เขมแข็งจะมี
คะแนนของการจัดการความรูและผลการปฏิบัติงานในระดับสูง189 สอดคลองกับ ลัชรี เดช
โยธิน ที่ศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูตามการรับรู
ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกนเขต 4  ผลการวิจัย
พบวาวัฒนธรรมองคการและสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูตามการรับรูของ
บุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ 
ความไววางใจ ความมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต ความมุงประสงคของโรงเรียน ความ
เอ้ืออาทร การยอมรับ การตัดสินใจ ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอํานาจ และ
เม่ือพิจารณาความสัมพันธพบวา วัฒนธรรมองคการในภาพรวมมีความสัมพันธกับสภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ปจจัย
วัฒนธรรมองคการที่เปนตัวทํานายการเปนองคการแหงการเรียนรูคือ 1) ความ
หลากหลายของบุคลากร 2) ความเอื้ออาทร 3) การมอบอํานาจ 4) ความเที่ยงธรรม 5) 
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ทุกองคประกอบของวัฒนธรรมองคการมีคาสัมประ
สิทธิการถถอยที่มีคาเปนบวกทุกคา มีอํานาจการทํานายรอยละ 69.70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 190 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ  ยศพล 
เหลืองโสมนภา และพจนาถ  บรรเทาวงษ ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคการกับสภาพองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ผลการวิจัยพบวาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีวัฒนธรรมองคการและ
สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูทั้งโดยรวมและรายดานในระดับปานกลาง  
วัฒนธรรมองคการโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับ
สภาพองคการแหงการเรียนรูทั้งโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.

                                                 
            189 Leana Ba, “Knowledgement and organizational culture : A social 
action perspective” (Dissertation Summitted to the faculty of the graduate school 
of education and human development (Ed.D.) The George Washington Universty, 
2004),abstract.  
            190 ลัชรี เดชโยธิน, “วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูตามการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนกนเขต 4” 
(รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), บทคัดยอ. 
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001 วัฒนธรรมองคการสามารถทํานายสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไดรอยละ 46.7191 
            สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษย
ขององคการ และเปนปจจัยที่สงผลตอการยึดถือปฏิบัตขิองบุคคลในองคการ  
 
2.7. แนวคดิความผูกพันตอองคการ (commitment) 
               ในยุคของทุนมนุษย มีความจําเปนอยางยิ่งที่องคการมีความจําเปนที่จะตอง
ดึงดูดและรักษาผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถสูงไวกับองคการ  ดังนั้นปจจัยที่สําคัญ
ประการหนึ่งก็คือความผูกพันของผูปฏิบัติงานจะเปนตัวขับเคลื่อน โดยการลดอัตราการ
ลาออกของผูปฏิบัติงาน มีผูใหความหมายของคําวาความผูกพันในองคการไวดังนี้ 
            สเตียร (Steers) กลาววาความผูกพันตอองคการหมายถึง ความรูสึกของสมาชิก
วาเปนสวนหนึ่งขององคการมีความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือองคการและ
ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการนั้นตลอดไป นอกจากนี้ความผูกพันตอองคการยัง
เปนตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคการในลักษณะหนึ่ง192 
            เมเยอรและอัลเลน (Meyer and Allen) ซึ่งไดกลาววาองคประกอบของความ
ผูกพันนั้นจะแบงออกเปน 3 ประการคือ 1) ความผูกพันดานจิตใจ (affective 
commitment) 2) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (continuous commitment) และ 
3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (normative commitment)193 
            มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ใหความสําคัญกับความผูกพันตอองคการ โดยเชื่อวา
ความผูกพันกับองคการหมายถึงความเปนสวนหนึ่งขององคการและมีความตองการที่จะ
ใหองคการบรรลุเปาหมายรวมถึงความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ ความเขาใจกัน 
ความมีมนุษยสัมพันธตอกันทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายงานลุลวงไปดวยดี

                                                 
            191 เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ ยศพล เหลืองโสมนภา และพจนาถ  บรรเทาวงษ, 
“ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับสภาพองคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,” วารสารวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลาจันทบุรี 17,2 (มีนาคม-สิงหาคม 2549) : 39-51. 
               192 Richand M. Steers, “Antecedents and outcomes of organizational 
commitment” Administrative Science Quarterly 22,1 (1977) : 46-56. 
            193 John P. Meyer and Nathalie J. Allen, “The measurement and 
antecedents of affective : Continuance and normative commitment to the 
organization,” Journal of Occupational  Psychology 63 (1990) : 1 – 18. 
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เพราะสมาชิกรวมมือกันทํางานและมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน194 เชน แนวคิดของ 
สมิดช(Schmidt) มองวาความผูกพันตอองคการมีพ้ืนฐานมาจากนโยบายในการสรรหา
และรักษาคนใหเหมาะสมกับองคการ ทั้งในดานความสามารถ ความรู และประสบการณ  
รวมถึงการสงเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เขามองวา
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีจะเกิดจากความผูกพันตอองคการและความพึงพอใจใน
งาน  ความผูกพันตองานทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน และขณะเดียวกันองคการก็ให
ความสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน  โดยความผูกพันตอองคการจะ
เริ่มตนจากการสรรหา  การสนับสนุนการทํางาน   การสรางสภาพที่ดีในการทํางาน  จะ
ทําใหเกิดความผูกพันและการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ผลลัพธสุดทายจะเกิดกับสาธารณชน195 
โดยเขาไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในองคการไดดังแสดงในแผนภูมิที่ 10 

 
                                                     ผล 
                                              
                                                        องคการระดับสูง 

                                        
                                    ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 
 
                                 สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
 
                          การสนับสนุนดานกายภาพ ความปลอดภัย 

                                           ความเปนอยูที่ดี และการทํางาน 
                                      
                                       การสรรหาและรักษาสภาพแรงงานที่เหาะสม 
 
 
แผนภูมิที่  10  รูปแบบกลไกดานองคการของหนวยงานภาครัฐของสมิดช  
ที่มา  : Faye  Schmidt. “Workplace well-being in the public sector – a review of  
the literature and the road ahead for the Public Service”  Human Resources  
Management Agency of Canada (Ottawa: PSHRMA, 2004), 25 

                                                 
          194 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ:พิมพดี,2542),99. 
              

195
 Faye  Schmidt, “Workplace well-being in the public sector – a review of  

the literature and the road ahead for the Public Service,” Human Resources  
Management Agency of Canada (Ottawa: PSHRMA , 2004), 25. 
 

สาธารณชนไดรับผลดีตามไปดวย 
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   การสรางความผูกพันตอองคการเปนหน่ึงในวิธีการจูงใจและรักษาผูปฏิบัติงาน

ที่เปนดาวเดนขององคการ ทั้งน้ีการสรางความผูกพันของผูปฏิบัติงานนั้นมีผูศึกษาไว
หลายทาน เชนจากการศึกษาของเบนเนท และเบล (Bennett and Bell) เปนบริษัทแรกที่
มีการวัดความผูกพัน ความยึดม่ันของผูปฏิบัติงาน ไมใชเพียงแคความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงานเทานั้น  แตการวัดความผูกพันตอองคการจะเปนการวัดถึงความเกี่ยวของ
ของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคการในดานจิตใจและดานความคิด ซึ่งจะวัดวาผูปฏิบัติงานมี
ความตองการ ความปรารถนาในการทํางานเพื่อใหเกิดผลงานตอองคการมากนอยแคไหน
บาง  พบวาพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่มีความผูกพันตอองคการสูงจะมีลักษณะ 3 
ประการ ดังนี้ 

  1. Stay ผูปฏิบัติงานมีความตองการที่จะเปนหนึ่งในสมาชิกของขององคการ   
            2. Say  ผูปฏิบัติงานมีความปรารถนาที่จะอุทิศตนใหกับบริษัท พวกเขาจะพูด
กั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญช าพนั ก ง า นด า ว เ ด น แ ล ะ ลู ก ค า ถึ ง อ ง ค ก า ร ใ นท า งบ ว ก  
            3. Strive ผูปฏิบัติงานตองการที่จะเพ่ิมผลผลิต/บริการตอลูกคาและเพื่อน
รวมงาน196 
            วูด และอัลบาเนส (Wood & Albanese) ไดจําแนกลักษณะของการ จัดการให
เกิดความผูกพันตอองคการในระดับสูงวาประกอบดวย 

1. การพัฒนาอาชีพและเนนที่การฝกฝนและความผูกพันตอองคการ 
2.  การกําหนดหนาที่ที่ยืดหยุนไมยึดติดกับการพรรณนาลักษณะงานที่ติดกรอบ

มากเกินไป 
3. ลดสายการบังคับบัญชาและความแตกตางระหวางสถานะ 
4.  สงเสริมความเขมแข็งของทีมงาน ในลักษณะของโครงสรางงานและการ

แกปญหา 
5.  ออกแบบงานใหสอดคลองกับความพึงพอใจ 
6. ยกเลิกนโยบายการใหออกจากงาน 
7. จัดระบบการประเมินและการจายเงินเดือนใหม 

                                                 
                   

196
 Mick Bennett and Andrew Bell, Leadership and Talent in Asia : How 

the Best Employers Deliver Extraordinary Performance (Singapore :  John Willey 
& Sons (Asia) Pte Ltd., 2004) ,n page.   
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8. ใหพนักงานมีสวนรวมอยางสูงในการจัดการดานคุณภาพ197 
             ในการพัฒนาทุนมนุษย ความผูกพันตอองคการจะชวยผลักดันใหองคการไปสู
ความสําเร็จได แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยนั้นไมใชเพียงการพัฒนาคนใหมีความรู
ทักษะเทานั้น ดังจะเห็นไดวาบางทีคนที่มีความรูและทักษะแตอาจนําความรูนั้นมาใช
ประโยชนตอหนวยงานไมไดเต็มที่ ดังน้ันในการพัฒนาทุนมนุษยตองควบคูไปกับวาทํา
อยางไรเขาจึงจะมีความผูกพันตอองคการและทุมเททํางานใหกับองคการอยางเต็มความรู
ความสามารถ มีงานศึกษาวิจัยที่พบวาผูปฏิบัติงานที่บรรจุใหมมีความผูกพันตอองคการ
สูง มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทํางานใหกับองคการ  แตพอทํางานไปไดระยะหนึ่งความ
ผูกพันเริ่มลดลง แสดงวาการบริหารทําใหการผูกพันลดลง ซึ่งตองศึกษากันตอไปวามี
ปจจัยใดบางที่เขามาเกี่ยวของ198 ซึ่งในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการมีผูศึกษาไวหลายทาน เชน  
             นันทนา  ผองเภสัช ไดศึกษาความผูกพันตอองคการ : ศึกษากรณีขาราชการ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย กลุมตัวอยางประกอบดวยขาราชการครูและขาราชการ
สามัญสังกัดวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร จํานวน  70 
คน  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ คือ ปจจัยดาน
ลักษณะงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยปจจัยดานลักษณะงานนั้น ไดแกตัว
แปรดานความมีอิสระในงานและความกาวหนาในงานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานนั้น ตัวแปรที่ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ คือตัวแปรดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และความคาดหวังตอองคการ สวนตัวแปรดานสภาพการ
ทํางาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ199 

                                                 
                    

197 S. Wood and  M.T. Albanese, "Can we speak of a high commitment 
management on the shop floor?," Journal of Management Studies 32(1995) : 215 
– 247. 
             198 จิรประภา  อัครบวร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางความผูกพันใน
องคการ,” วารสารขาราชการ  51,3 (พฤษภาคม- มิถุนายน 2549) :1-8. 
            199 นันทนา ผองเภสัช, “ความผูกพันตอองคการ : ศึกษากรณีขาราชการ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการณุย”  (ปญหาพิเศษทางการบริหาร  หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารทั่วไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2544), 
บทคัดยอ. 
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              และสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงพร พรวิทยา  ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความผูกพันตอสถาบันของอาจารยพยาบาล สังกัดวิทยาลัยพยาบาล สถาบัน
พระบรมราชชนก จํานวน 24 แหง กลุมตัวอยาง จํานวน 278 คน ผลการวิจัยพบวา  
ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแกอายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล 
ปจจัยดานลักษณะงานไดแก ลักษณะงานที่มีความสําคัญ โอกาสกาวหนา การมีสวนรวม
ในการบริหารงาน ลักษณะงานที่มีความทาทาย และลักษณะงานที่มีความสัมพันธกับผูอ่ืน 
ปจจัยดานประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล ไดแก เจตคติของ
ผูรวมงานตอวิทยาลัยพยาบาล ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ความนาเชื่อถือและ
พ่ึงพาไดของวิทยาลัยพยาบาล ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอวิทยาลัยพยาบาล 
และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอวิทยาลัยพยาบาลของอาจารยพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และเม่ือพิจารณารวมกัน 3 ปจจัยคือปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงานและ
ประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน พบวามีตัวแปร 6 ตัวที่สามารถรวมกันพยากรณ
ความผันแปรของความผูกพันตอวิทยาลัยพยาบาลไดรอยละ 63.81 เรียงตามลําดับ
อิทธิพลของตัวแปรดังนี้ คือ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ลักษณะ
งานที่มีความทาทาย ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอวิทยาลัยพยาบาล ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ  ความนาเชื่อถือและพึ่งพิงไดของวิทยาลัยพยาบาล และเจต
คติของผูรวมงานตอวิทยาลัยพยาบาล200 
            จากการศึกษาของ   มัลคอม แพทเตอรสันและคณะ (Malcolm Patterson and 
colleagues)ไดทําการศึกษาใหกับ IPD เกี่ยวกับผลกระทบของการบริหารคนกับผล
ประกอบการ  ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยที่สามารถพยากรณผลประกอบการขององคการ
โดยการวัดผลผลิตและผลกําไรตอหัวของผูปฏิบัติงาน โดยพบวาปจจัยที่สัมพันธเชิงบวก
กับผลปฏิบัติงานไดแก ทัศนคติ วัฒนธรรมองคการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
และผลการศึกษายังพบวาหากผูบริหารตองการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคการ
ตองเนนที่การบริหารคน รวมถึงการความผูกพันตอองคการและความพึงพอใจในงานของ
ผูปฏิบัติงานดวย ในสวนของการพัฒนาคนหมายรวมถึงการพัฒนาทักษะดวย นอกนั้นคือ
การออกแบบงาน ที่รวมถึงความยืดหยุนดานทักษะ ความรับผิดชอบในงาน และการใช
ทีมงานที่หลากหลาย  สรุปไดวาความผูกพันตอองคการและความพึงพอใจในงานเปน
                                                 
            200 ดวงพร พรวิทยา,  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอสถาบันของอาจารย
พยาบาล สังกดัวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข (วิทยานิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2540),บทคัดยอ. 
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ปจจัยสําคัญที่จะชวยพัฒนาผลการปฏิบัติงานและการบริหารทุนมนุษยสัมพันธกับการ
พัฒนาทักษะของพนักงาน และการออกแบบงาน201 เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ CIPD 
ไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางวิธีการที่บุคคลถูกบริหารจัดการกับทัศนคติ และ
ผลการปฏิบัติงานขององคการ กลาวคือเม่ือพนักงานมีความผูกพันตอองคการ สิ่งเหลานี้
จะเปนแรงเสริมในการสรางผลงานดวยความรูสึกที่รูสึกวายุติธรรมและไววางใจในองคการ
และสรางใหเกิดสัญญาใจระหวางผูบริหารและพนักงาน  การที่ผูบริหารจะสรางใหเกิด
ความผูกพันน้ีไดจําเปนตองพัฒนานโยบายในการบริหารจัดการที่ดี  กลยุทธในการจัดการ
จําเปนตองสอดคลองกับทิศทางขององคการและพนักงานจําเปนตองรูวาผลงานของพวก
เขาจะสรางผลลัพธตอองคการอยางไร พนักงานสวนนอยอาจไมอยากที่จะเขามามีสวน
รวมกับองคการ ดังนั้นอาจตองอาศัยวิธีการรับบุคคลเขามาใหมรวมถึงสรางการสื่อสารที่ดี 
แตอยางไรก็ตามไมมีทางลัดในการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงาน และสิ่งที่จะ
สงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคการของพนักงานไดแก 
             1. การใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
             2. การใหเสรีภาพในการออกเสียง และผูบริหารตองรับฟง 
             3. สรางความรูสึกวาทํางานไดดี 
             4. ใหโอกาสในการพัฒนางาน 
             5. ใหความสนใจในพนักงานทั้งในดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
             ซึ่งความผูกพันตอองคการนี้จะเปนปจจัยที่สําคัญในการการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลตอไป 202 มีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาความผูกพันตอองคการเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานในการที่จะทุมเทในการทํางาน หรือจะลาออกไปจาหนวยงาน 
เชน จากการศึกษาของ    อัลเบรคท (Albrecht) ที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวพยากรณการทํางาน
พิเศษของพนักงานและความตั้งใจที่จะออกจากงานของหนวยงานภาครัฐ พบวามีปจจัย
ดานองคการ 6 ดานที่สัมพันธกับการทํางานพิเศษและความตั้งใจที่จะออกจากงานของ
พนักงาน ไดแก ความยุติธรรมในองคการ ความเปนอิสระในการทํางาน การสนับสนุนจาก
หนวยงาน ความไววางใจในองคการ  ความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพันตอ

                                                 
             201 Malcolm G. Patterson and others, “Impact of people management 
practices on performance,” Journal of Management Studies 32,2(1997) : 215–47. 
           202 Chartered Institute Personnel and Development (CIPD), Employee 
engagement (2007) [Online], Accessed 18 January. Available from 
http://www.cipd.co.uk/ 
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องคการ203 สอดคลองกับการศึกษาของ   อาเธอร (Arthur) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการ
จัดการทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงานและอัตราการออกจากงาน พบวาการ
ดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยที่เนนการเพิ่มความผูกพันของพนักงานตอองคการ ไดแก 
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ การฝกอบรม การเพิ่มเงินเดือน และการมีสวนรวมของ
พนักงาน มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ในทางตรงกันขามเขาพบวาการ
ดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยที่เนนการควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดทักษะ
ของพนักงานและอํานาจในการตัดสินใจ จะสัมพันธกับการเพิ่มอัตราการลาออกของ
พนักงานและผลปฏิบัติงานจะลดลง204   
             ความผูกพันตอองคการนอกจากจะสงผลตอการคงอยูและการลาออกจาก
หนวยงานแลวยังพบวา ความผูกพันตอองคการยังมีผลตอการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน
ในการสรางประสิทธิภาพขององคการ เชนจากผลงานวิจัยของ วรพจน สุทธิศัย 
(Worapote Suthisai) เกี่ยวกับความตองการเพิ่มการมีสวนรวมของพนักงานเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ และศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัว
แปรที่สงผลกระทบเกี่ยวกับคุณคาในการทํางานของผูบริหารระดับกลางในประเทศไทย 
กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริหารระดับกลางจากบริษัทดานการผลิตในประเภทเดียวกัน 
จํานวน 221 คน  โดยเปนผูชาย 162 คน และเปนผูหญิง 59 คน อายุเฉลี่ย 39 ป 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประกอบดวยแบบวัดการมีสวนรวมของ
พนักงาน ( อํานาจ ,  ขอมูล  รางวัล ,และความรู ) ของ  แวนเดนเบอรก  และคณะ 
(Vandenberg et.al.) และแบบวัดความยึดม่ันตอองคการของ เมเยอรและแอลเลน 
(Meyer and Allen) การวัดคุณคาในงาน ของ ดอฟแมนและโฮเวล (Dorfman & 
Howell’cultural scale) และลักษณะประชากร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารระดับกลางที่
รับรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของพนักงานดานอํานาจ ขอมูล รางวัล และความรูในระดับ
มากจะมีความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานจิตใจ และความผูกพันยึดม่ันดานบรรทัดฐาน
มากยิ่งขึ้น  พนักงานที่เขามามีสวนรวมในดานความรูจะเปนตัวพยากรณความผูกพันยึด
ม่ันตอองคการทั้งดานจิตใจและดานบรรทัดฐาน  ขณะที่การมีสวนรวมดานอํานาจจะเปน
ตัวพยากรณความผูกพันยึดม่ันดานจิตใจ  ขณะที่การมีสวนรวมไมสามารถพยากรณความ
ผูกพันยึดม่ันดานการอยูตอ นอกจากนั้นยังพบวาคุณคาในงานไมมีความสัมพันธกับการมี
                                                 
           203 Simon Albrecht, “Employee engagement,”  International Journal of 
Human Resources Development and Management   6, 2  (2006) : 263 - 278.   
             204 Jeffrey B. Arthur, "Effects of human resource systems on 
manufacturing  performance and turnover,” Academy of Management Journal 37,3 
(1994) : 670-687. 
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สวนรวมของพนักงานและความผูกพันยึดม่ันในองคการ แตอยางไรก็ตามยังพบอีกวา
คุณคาในงานเปนตัวกลางที่สงผลตอความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของพนักงานและ
ความผูกพันตอองคการ205 
              สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศศินันท หลานามวงศ  ที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงานกับความยึดม่ัน
ผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครจํานวน 335 คน 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สัมพันธกับความผูกพันตอองคการไดแก อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความยึดม่ันผูกพันใน
องคการของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวาบรรยากาศองคการ 
และการมีสวนรวมในงาน มีความสัมพันธทางบวก กับความยึดม่ันผูกพันในองคการ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05206 
            สรุปไดวา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการพัฒนา
ทุนมนุษยขององคการ และเปนปจจัยที่สงผลตอความทุมเทและการที่บุคคลจะนําความรู 
ความสามารถและทักษะที่มีอยูในตนเองออกมาใชสรางผลงานใหแกองคการ 
 
2.8. แนวคดิแรงจงูใจในการทํางาน ( motivation at work) 
             แรงจูงใจเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล เรื่องของ
แรงจูงใจในการทํางานไดกลับมาเปนที่สนใจอีกครั้งหนึ่งในระยะไมกี่ปที่ผานมานี้เพราะมี
การศึกษาวิจัยมากมายที่พบวาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ ความพึงพอในงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน และผลประกอบการดานการเงินเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิเสธได ธรรมชาติของ
มนุษยเปนสิ่งที่ซับซอน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นไมไดมีเพียงปจจัยใดปจจัยเดียว  

                                                 
                

205
 Worapote Suthisai, “Employee Involvement, Work-Related Values, and 

Organizational Commitment in Thai Manufacturing Companies” (Dissertation for 
the degree Doctor of Philosophy  the faculty of the California School of 
Professional Psychology San Diego, 2001), abstract. 
           206 ศศนิันท หลานามวงค, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศ
องคการ และการมีสวนรวมในงานกับความยึดม่ันผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรฐั กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการพยาบาล  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545),
บทคัดยอ. 
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เชนการศึกษาเรื่องภาวะผูนําเพื่อพยายามจะอธิบายความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอ
องคการและการมีสวนรวมของพนักงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอผลิตภาพขององคการ 
คุณภาพและผลประกอบการที่ไดรับกลับมา207  แรงจูงใจจะเกิดขึ้นโดยผูบริหารที่พยายาม
จะสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลโดยตรงตอความผูกพันตอ
องคการและความเต็มใจที่จะทํางานใหอยางเต็มที่  ซึ่งในเรื่องของแรงจูงใจนั้นมีผูให
ความหมายไวหลายทานดังนี้ 
             วรนาถ  แสงมณี  ใหความหมายไววาการจูงใจคือสิ่งที่กระตุนพฤติกรรมของ
บุคคล  การนําเสนอทิศทางที่จะนําพนักงานไปสูพฤติกรรมที่ตองการนั้นจนกระทั่ง
สามารถโนมนาวจิตใจใหเขาปฏิบัติตามไดแมวาผูปฏิบัติงานผูนั้นจะตองเผชิญหนากับ
อุปสรรคมากซักเพียงใดก็ตาม208 
               ในการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือใหสรางผลการปฏิบัติที่ดีและนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายขององคการนั้น สิ่งสําคัญที่จะขาดไมไดคือ แรงจูงใจ ซึ่งถือวาเปนสวนของ
ปจจัยภายใน เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  แรงจูงใจเปนทฤษฎีพ้ืนฐานของพฤติกรรม
มนุษยโดยทฤษฎีแรงจูงใจพยายามจะอธิบายวามีแรงอะไรบางที่สงผลตอพฤติกรรมของ
บุคคล   มิชเชล (Mitchell) ไดสังเคราะหนิยามของคําวา แรงจูงใจในการทํางาน วาเปน
กระบวนการทางจิตใจที่เปนสาเหตุกระตุน กําหนดทิศทาง และมีพฤติกรรมไปตาม
เปาหมายที่ปรารถนา ซึ่งคํานิยามนี้มีจุดสําคัญ 3 ประการคือ 
             ประการแรกแรงจูงใจในการทํางานเปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ซึ่งก็คือ
พฤติกรรมการทํางานในที่ทํางาน ถามีสถานการณใดเกิดขึ้นแลวผูปฏิบัติรูสึกวาไมมี
ทางเลือก พฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกจะสะทอนถึงการรับรูของแตละบุคคลที่มีตอ
สถานการณ 
              ประการที่สองแรงจูงใจจะมีจุดเนนในกระบวนการที่หลากหลายในการสงผลตอ
พฤติกรรม คือ 
             1. แรงกระตุน หรือพลังกระตุน (arousal or energizing) จะทําใหเกิดความ
พยายาม 
             2. ทิศทาง (Direction) การนําพลังนั้นไปสูพฤติกรรมของบุคคลที่มากกวาผูอ่ืน 
             3. ความพยายามไมลดละ (persistence) จะทําใหเกิดพฤติกรรมอยางตอเน่ือง 
                                                 
           207 David Brown, “Motivation the workplace,” Hewitt Quarterly Asia Pacific  
4, 4 [Online], Accessed 16 march 2009. Aavailable from 
http://www.hewittassociates.com 
           208 วรนาถ  แสงมณี, การบริหารทรพัยากรมนุษย/งานบุคคล  (กรุงเทพ: หาง
หุนสวนจํากัดประสิทธิภัณฑแอนดพรินติ้ง, 2547), 3-6. 
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             ประการที่สาม แรงจูงใจในการทํางานจะเปนปรากฏการณเฉพาะบุคคล 
เพราะวาบุคคลมีความตองการ ความปรารถนา ทัศนคติและเปาหมายที่เฉพาะตน  ทฤษฎี
แรงจูงใจจะยอมรับในความแตกตางนี้รวมถึงองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ
ดวย209  
             ปรียาพร  วงศอนุตโรจน เชื่อวาการจูงใจเปนหนาที่อันสําคัญยิ่งประการหนึ่ง
ของผูบริหารที่จะตองสรางสรรคขึ้นในหนวยงาน เพ่ือเปนปจจัยในการบริหารงาน ทั้งน้ี
เพราะการจูงใจมีผลสําคัญตอผูปฏิบัติงานทุกคน เพราะผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพและ
ปริมาณมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับแรงจูงใจและความสามารถในการทํางานของผูนั้น 
นอกจากนี้การจูงใจยังเปนผลที่เกิดจากการที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงานทําใหเลื่อมใส ศรัทธา รูสึกม่ันคงในหนวยงานและที่สําคัญคือพอใจและรักที่จะ
ทํางานนั้น ทั้งยังเปนโอกาสใหผูปฏิบัติงานนั้นสามารถพัฒนาทักษะและเจตคติในการ
ทํางานใหมีระดับสูงขึ้น ใฝหาความรู ความชํานาญเพ่ิมเติม รวมทั้งคิดหาวิธีปรับปรุง
หนวยงานตลอดเวลาจนพัฒนาวิชาชีพของตนใหทันสมัยและกาวหนา210 
            จะเห็นวาแรงจูงใจเปนปจจัยที่สําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล ดังน้ันในการ
บริหารงาน กลยุทธการจูงใจจึงมีความสําคัญอยางมาก ดังที่   นนทิกร  กาญจนะจิตรา 
และ อัจฉรา  โกศัลวัฒนกลาววา  การจูงใจ เปนกลยุทธสําคัญในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน และทําใหองคการใชกําลังคนไดอยางเต็ม
ศักยภาพ โดยมุงเนนการจูงใจเพ่ือดึงดูดคนดีคนเกงเขาสูระบบราชการ การสรางแรงจูงใจ
เพ่ือรักษาคนดี คนเกงที่มีอยูในระบบราชการใหทุมเททํางานอยางเต็มศักยภาพใน
ขณะเดียวกันก็จูงใจใหผูมีผลงานต่ําใหพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงขึ้น211  
               จากการศึกษาของ ลินเนอร (Lindner) เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานพบวา เม่ือเรียงลําดับสิ่งจูงใจที่มีผลตอพนักงานไดแก  ลักษณะงานที่นาสนใจ 
ผลตอบแทนที่ดี ความชื่นชมยินดีตอผลงาน ความมั่นคงในงาน สถานภาพการทํางานที่ดี 
การไดรับการสงเสริมและความกาวหนาในงาน  ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ 
                                                 
          209 Terry Mitchell, cited in Randy L. Desimone, John M. Werner and David 
M. Haris, Human resource Development, 3rded. (Orlando : Harcourt Colledge 
Publisher, 2002), 45. 
           210 ปรียาพร  วงศอนุตโรจน, จิตวิทยาการบรหิารงานบุคคล (กรุงเทพ : บริษัท
พิมพดีจํากัด, 2544), 45. 
           211 นนทิกร  กาญจนะจิตรา และ อัจฉรา  โกศัลวฒัน, “แนวความคิดเรื่องการ
ขนาดกําลังคนภาครัฐ” ในหลักแนวคิด นโยบายและทิศทางการบริหารคน สํานักงาน กพ. 
(กรุงเทพ :  บริษัทแอรบอรน พรินด จํากัด, 2549 ), 97. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

145

                                                                     

ความจงรักภักดี การมีระเบียบวินัย และการชวยเหลือกันในการแกปญหาการที่เรารูวา
อะไรเปนสิ่งจูงใจพนักงาน ก็จะสามารถจัดเขาไปในระบบของการใหรางวัล ซึ่งสิ่งน้ีจะชวย
สนับสนุนตั้งแตการสรรหา การจางงาน การฝกอบรมและการรักษาไวซึ่งงานที่ มี
ประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานจะรูวาตนเองตองการอะไรและผูบริหารก็จะตองรูวาจะจัดระบบ
การใหรางวัลอยางไรจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอผูปฏิบัติงานและตอผลการปฏิบัติงาน
ขององคการ212  สอดคลองกับความเห็นของ จีรพันธ เครือสาร และอําพร ไตรภัทร ที่
สรุปวาการที่องคการจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับหลายปจจัย แตปจจัยที่สําคัญที่สุด
นาจะเปนดานบุคลากร การที่บุคลากรจะทํางานอยางทุมเทใหกับองคการขึ้นอยูกับ
แรงจูงใจ ซึ่งมี 2 ประเภท คือแรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในเปน
สิ่งทีทุกคนจะตองมีไวเพ่ือชวยใหตนเองสามารถบรรลุเปาหมายในชีวิตได สวนแรง
แรงจูงใจภายนอกนั้นเปนแรงกระตุนที่องคการจะตองนํามาใชเพ่ือผลักดันใหบุคลากรใน
องคการมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่องคการตองการ อยางไรก็ตาม แรงจูงใจเชิงบวกอยาง
เดียวจะใชไดผลตอเม่ือบุคลากรในองคการเปนผูที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตยตอ
องคการ213 
              สําหรับหนวยงานภาครัฐน้ัน ก็เห็นวาการจูงใจ เปนกลยุทธที่มีความสําคัญที่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานและชวยใหองคการสามารถใชกําลังคนไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเชนกัน ดังที่ นนทิกร  กาญจนะจิตรา และ อัจฉรา  โกศัลวัฒน  ไดกลาวถึง
การเสริมสรางแรงจูงใจเพ่ือเพิ่มศักยภาพการทํางานของกําลังคนภาครัฐ วาการจูงใจเปน
กลยุทธสําคัญ โดยมุงเนนการสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาคนดีคนเกงที่มีอยูในระบบราชการ
ใหทุมเททํางานใหกับองคการอยางเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันก็จูงใจใหผูที่มีผลงานต่ํา
ใหพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงขึ้น214  
              จากการศึกษาของ คอนดิว คลาค และ สโตโลวิช Condly, Clark, & 
Stolovitch) เกี่ยวกับผลของสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานโดยใชการวิเคราะหอภิมาน (meta 
analysis) เกี่ยวกับการออกแบบ และการวิจัยในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชสิ่งจูงใจเพ่ือ
                                                 
           212  James R. Lindner, “Understanding Employee Motivation,” Journal of 
Extension 36,3 (June 1998) [Online], Accessed 18 January 2008. available           
from www.joe.org   
           213 จีรพันธ เครือสาร และ อําพร ไตรภัทร,“แรงจูงใจกับความสําเร็จขององคการ,” 
วารสารประกนัคุณภาพ 6 , 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2548) : 14- 20. 
           214 นนทิกร  กาญจนะจิตรา และ อัจฉรา  โกศัลวฒัน, “แนวความคิดเรื่องการ
ขนาดกําลังคนภาครัฐ,” ใน หลักแนวคิด นโยบายและทิศทางการบริหารคน สํานักงาน 
กพ. (กรุงเทพฯ :  บริษัทแอรบอรน พรินด จํากัด, 2549), 97. 
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สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาสิ่งจูงใจทําใหผลการปฏิบัติงานเพิ่ม
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือมีการนําไปใชอยางระมัดระวัง215 
               สอดคลองกับผลงานวิจัยของ รัตนา  ดวงฤดีสวัสดิ์ ที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความสามารถในการบริหารคุณภาพโดยรวมของ
หัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 6 แหงคือ 
โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสุรินทร โรงพยาบาลบุรีรัมย 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค  จํานวน 148 
คน ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถใน
การบริหารคุณภาพของหัวหนาหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01  
(r=.383)216 
             และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นันทพร บุตรนอย ที่ศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสาย
สนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 208 
คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาปจจัยแรงจูงใจที่มี
ความสัมพันธกับผลปฏิบัติงานทางบวกไดแก ปจจัยแรงจูงใจดานสถานภาพ ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดาน
ลักษณะของงาน ดานความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความ
รับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ สวนปจจัยแรงจูงใจดาน ดานการบังคับบัญชา ดาน
นโยบายและการบริหารงาน ดานเงินเดือน และดานความเจริญเติบโต ไมมีความสัมพันธ 
กับผลการปฏิบัติงาน217 
                                                 
          215 S. J.  Condly, R. E.Clark. and H. D. Stolovitch, “The effects of 
incentives on workplace performance: A meta-analytic review of research studies,” 
Performance Improvement Quarterly 16,3 (2003) : 46-63. 
          216 รัตนา  ดวงฤดีสวสัดิ์, “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ
ความสามารถในการบริหารคุณภาพโดยรวมของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลศูนยภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”(วิทยานิพนธ ปรญิญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544),
บทคัดยอ. 
          217 นันทพร บุตรนอย, “ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบตังิาน 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ”  (วิทยานิพนธ 
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            แรงจูงใจนอกจากจะสงผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานแลว ยังพบวา
แรงจูงใจยังมีความสัมพันธกับความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคคล เชนจาก
ผลงานวิจัยของ   ประภัสสร เกษรทัต ที่ไดศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับการพัฒนา
บุคลากรของเจาหนาที่สาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแกน ประชากรที่
ศึกษาคือเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแกน กลุม
ตัวอยางจํานวน 275 คน ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกอยูใน
ระดับสูงกับการพัฒนาบุคลากรของเจาหนาที่สาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน (r=0.71,P-
value < 0.01) และพบวาแรงจูงใจดานเงินเดือนและคาตอบแทน สภาพการทํางานมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับการพัฒนาบุคลากรของเจาหนาที่ สวนปจจัยดานเพศ 
วุฒิการศึกษา และสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาบุคลากรของเจาหนาที่
สาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน  218 
              และสอดคลองกับผลงานวิ จัยของ  พัชมน   อันโต  ที่ศึกษาเกี่ ยวกับ 
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานระดับในการสราง
นวัตกรรมขององคกร กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการจํานวน 380 คน 
ผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ และพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานและการสรางนวัตกรรมของ
องคการ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ219 
            นอกจากจะพบวาแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการสรางนวัตกรรมแลว ยังพบวา
แรงจูงใจมีผลตอการสรางผลงานวิจัยดวย เชนจากการศึกษาของลัดดา  กุลนานันท ที่
                                                                                                                                   
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจดานการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลันราชภัฎวลัยอลงกรณ, 2549), บทคัดยอ. 
            218   ประภัสสร เกษรทตั, “แรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาบุคลากรของ
เจาหนาที่สาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธ ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549), บทคัดยอ. 
          219 พัชมน  อันโต, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใน
งานระดับในการสรางนวัตกรรมขององคกร กับการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชพี 
โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ ปริญญาพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2546),บทคัดยอ. 
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ศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วท) ใชกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานวิจัย สถาบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ลักษณะงานมีผลตอ
แรงจูงใจมากที่สุด  รองลงมาคือความรับผิดชอบ ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับ ความกาวหนาในงาน การบังคับบัญชา สภาพ
การทํางาน นโยบายการบริหารองคการ และดานเงินเดือนคาจางตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
พบวาปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจมีความสมพันธกับผลการปฏิบัติงานวิจัย โดยมีคา
สหสัมพันธพหุคูณ (R=0.721)  และตัวแปรดานการไดรับการยอมรับ ความกาวหนาใน
งาน ลักษณะงานสามารถและดานเงินเดือนคาจางรวมพยากรณการปฏิบัติงานวิจัยไดรอย
ละ 52220 
            สรุปไดวาแรงจูงใจเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษย ทั้งในดาน
การสรางผลการปฏิบัติงาน การแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และการนําความรูทักษะ
ที่มีอยูในตนเองออกมาใชในการปฏิบัติงาน 
 
2.9. แนวคิดดานคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลของชีวิตและงาน  
( Quality of work life  and  work life balance) 
           ในสภาพการทํางานของคนในปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คนสวนใหญ
ตองทุมเทเวลาใหกับงานมากขึ้นและหนักขึ้น ภาระงานมีมากขึ้นเนื่องจากการลดจํานวน
พนักงานลงและ มีภาระรับผิดชอบในสวนที่นอกเหนือจากงานมากขึ้น และองคการ
กําหนดความคาดหวังสูงจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังน้ันความสมดุลของชีวิตและ
งานจึงเขามามีบทบาทมากขึ้นในการทํางานในยุคปจจุบัน มีรายงานการศึกษาพบวา
พนักงานที่มีประสบการณการมีความเครียดจากการมีปญหาความขัดแยงระหวางการ
ทํางานและชีวิตครอบครัวจะมีการรับรูตอการทํางานลดลง ผลงานดอยประสิทธิภาพ ไมมี
ความผูกพันและความพึงพอใจตองานที่ทํา และสุดทายมักลาออกจากองคการ221  ในทาง

                                                 
           220 ลัดดา  กุลนานันท, “แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานวจัิยของสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย” (วิทยานิพนธ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร 
สาขาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543),บทคัดยอ. 
           221 N. Kathleen Frye and James A. Breaugh, “Family-friendly policies, 
supervisor support,work–family conflict, family–work conflict and satisfaction: A 
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ตรงกันขามพบวาพนักงานคนใดที่มีความขัดแยงระหวางสมดุลของชีวิตและงานต่ําจะมี
ความพึงพอในการทํางานสูงทุกดาน222  องคการในปจจุบันที่ตองการรักษาคนที่มี
ความสามารถไวในองคการตองมีปจจัยจูงใจที่สูงพอที่จะดึงคนไวได สิ่งที่องคการตอง
ตระหนักถึงคือความสมดุลของชีวิตและงาน  ปจจุบันความสมดุลของชีวิตและงานเปน
สวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เปนที่สนใจขององคการภาครัฐ นักวิจัย นัก
บริหาร และผูปฏิบัติงานตลอดจนสื่อตางๆ ความสมดุลของชีวิตและงานเปนกุญแจสําคัญ
ที่เปนกลยุทธในการรักษาคนไวกับองคการ223 ในมุมมองของผูปฏิบัติงานความสมดุลของ
ชีวิตและงานคือการรักษาความสมดุลระหวางความรับผิดชอบในหนาที่ในที่ทํางาน กับ
ชีวิตครอบครัวโดยผลประโยชนที่เขาไดรับจาการทํางานนั้นตองสมดุลกับสิ่งที่เขาจะไดรับ
จากครอบครัวดวย224  ประเทศทางตะวันตกใหความสนใจตอชีวิตการทํางานที่ดีของ
พนักงานมาตั้งแตป ค.ศ. 1960 และมีการศึกษาวิจัยในประเด็นน้ีมาตลอด โดยใชคําวา 
"คุณภาพชีวิตการทํางาน” ซึ่งมุงเนนใหพนักงานมีชีวิตการทํางานที่มีความสุข โดยใหคํา
จํากัดความของคําวา "คุณภาพชีวิตการทํางาน" วา คือปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับงานอัน
จะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ไดแก ปจจัยดานงาน  เชน ลักษณะ งาน 
กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน  ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม เชน มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานที่ดี มีความสะดวกสบายใน
การทํางาน สังคมการทํางานที่ดี มี ผูนําที่ดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใช
ความรูความสามารถในการทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเม่ือทํางานสําเร็จ ไดรับ
ความเสมอภาคและความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผล
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน225 คุณภาพ
                                                                                                                                   
test of a conceptual model,” Journal of Business and Psychology 19,2 (2004) : 
197-206. 
             222 J. Boles, W. Howard and H. Donofrio. “An investigation into the 
interrelationships of work–family conflict, family–work conflict and work 
satisfaction,”  Journal of Managerial Issues 13, 3 (2001) : 376-391. 
          223 Peter Cappelli, “A market-driven approach to retaining talent,” Harvard 
business review 78,1(2000) : 103-111. 
          224 E. Anne Bardoel, Phyllis Tharenou and Simon A. Moss, “Organizational 
predictors of work family practices,” Asia Pacific Journal of Human resources 36,3 
(2003) : 31-49. 
            225 A.C. Bennett and S.J. Tibbitts, Maximizing quality performance in 
health care facilities.(United State of America: Aspen Publishers,Inc.,1989),95-97. 
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ชีวิตการทํางานนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานในปจจุบันเพราะคนเปนทรัพยากร
ที่สําคัญ เปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางาน 
ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐาน เม่ือคนตองทํางาน
ในที่ทํางานเปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทําใหเกิดความสุขทั้งรางกายและ
จิตใจ มีความรูสึกม่ันคงทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
และสุขภาวะทางสังคม226 ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนกลยุทธการจัดการสถานที่
ทํางาน การปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมการทํางานที่จะสงเสริมและธํารงไวซึ่งความพึง
พอใจของผูปฏิบัติงาน โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหมีสภาพการทํางานที่ดีและเพิ่มประสิทธิผล
ขององคการ227 คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอองคกร 3 ประการ คือ1) ชวยเพ่ิมผลผลิต
ขององคกร 2) ชวยเพ่ิมขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปนแรงจูงใจใหแกพวก
เขาในการทํางานและ 3)  คุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน228  
             วอลตัน (Walton) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปน
คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ 
             1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ หมายถึงการที่ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง 
เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆอยางเพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตาม
มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองคการอ่ืนๆ  
             2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ
และทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยงภัยจนเกินไป และ
จะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  
             3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี  งาน
ที่ปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ งานไดใชและพัฒนาทักษะความรูอยางแทจริง
และรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย  
             4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน 
นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาส
                                                 
           226 กองสวัสดิการแรงงาน, “คุณภาพชีวติการทํางาน (Quality of work life),” อนุ
สารแรงงาน  11, 4 (2547) : 17-22.  
           227 R.S.M. Lau and B.E. May, “A win - win paradigm for quality of work 
life and business performance,” Human Resource Development Quarterly  9,3 
(1998) : 211- 226. 
           228 E. F.Huse and T. G. Cummings, Organization Development and 
Change (Minnesota : West Publishing, 1985) : 198-199. 
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กาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนรวมงานและ
สมาชิกในครอบครัวของตน  
             5.  ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
หมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ 
รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม  
             6. ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมซ่ึง
หมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคลมี
ความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะได
แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการ
ปกครองดวยกฎหมาย  
             7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม เปนเรื่องของการเปด
โอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยางสมดุล 
นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวย
การกําหนดชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง การที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจน
ไมมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ  
             8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง นับเปนเรื่องที่
สําคัญประการหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึกและยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูนั้น
รับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษา
สภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด 229   
             จากคําจํากัดความของคําวา "คุณภาพชีวิตการทํางาน" ขางตน จะเห็นวา
คุณภาพชีวิตการทํางานจะใหความสําคัญแกการจัดการสภาพแวดลอมการทํางานในที่
ทํางานเพื่อใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน แตใหความสําคัญตอชีวิตความ
เปนอยูและครอบครัวของพนักงานคอนขางนอย ตอมาจึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให
พนักงานมีชีวิตและครอบครัว ที่มีความสุขพรอมๆ กับการทํางานอยางมีความสุข เรียกวา
มีสมดุลชีวิตการทํางาน ซึ่งมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมดุลของชีวิตและงานไวหลาย
ประเด็น เชน กรีนฮาวส และคณะ (Greenhaus, J, et.al) กลาวถึงสมดุลของชีวิตและงาน
วาหมายถึงความสมดุลใน 3 ดานคือ สมดุลดานเวลาที่ใหระหวางงานกับ ชีวิต (Time 
balance) สมดุลดานการมีสวนรวมในงานและชีวิต (Involvement balance) และสมดุล

                                                 
               

229
 Richard E. Walton,  อางใน  ผจญ เฉลิมสาร, “คุณภาพชีวิตการทํางาน”  

[Online] Accessed 16 March 2009. Available from  
http://www.thaimarketcenter.com 
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ดานระดับความพึงพอใจในงานและชีวิต (satisfaction balance)230    ความสมดุลของ
ชีวิตและงานเปนคํานิยามที่ใชในแวดวงของงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชนคําวา
การใชเวลาสําหรับสานสัมพันธในครอบครัว (family friendly) การแบงเวลาใหแกงาน และ
ชีวิตอยางเหมาะสม   การจัดการความแตกตาง (diversity management)  การจัดการที่
ยืดหยุน เปนตน โดยประกอบดวยการดําเนินการดังนี้ 
             1. การจัดทํานโยบาย เชนการจัดตารางเวลาการทํางานที่ยืดหยุนที่สามารถ
สนับสนุนใหครอบครัวสามารถลดความขัดแยงที่เกี่ยวกับการทํางานลงตามประสบการณ
ของแตละชวงชีวิตของพนักงาน 
             2.  การจัดโครงการและบริการดานตางๆ เชนบริการขอมูลขาวสารและระบบ
การดูแลที่ชวยพนักงานในการดูแลครอบครัวและความรับผิดชอบตอชุมชนของเขา 
             3. การสนับสนุนวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ยอมรับความสําคัญและคุณคาใน
สวนที่นอกเหนือจากการทํางานของพนักงาน 
             4. การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงานในฐานะผูรวมงานที่
ยอมรับนับถือตอครอบครัวของแตละบุคคล 
             5. ออกแบบกระบวนการทํางานโดยคํานึงถึงผลลัพธขององคการ  พนักงาน 
และครอบครัวของผูปฏิบัติงาน231  
             จากการศึกษาของ  กรีนฮาวส และคณะ (Greenhaus, J, et.al)   เกี่ยวกับ
องคประกอบของสมดุลของชีวิตและงาน พบวาประกอบดวย 3 องคประกอบดังนี้คือ 
             1. ความสมดุลของเวลา (time balance) ซึ่งจะเกี่ยวของกับเวลาที่ใชในการ
ทํางานกับเวลาที่ใชในการทําบทบาทที่ไมเกี่ยวของกับงาน 
             2. ความสมดุลดานการมีสวนรวมในงานและชีวิต (involvement balance) 
หมายถึงระดับของการมีสวนรวมทางจิตใจ หรือความรูสึกผูกพันทั้งตองานที่ทําและสวนที่
นอกเหนือจากงานในหนาที่ 
             3.  สมดุลดานระดับความพึงพอใจในงานและชีวิต (satisfaction balance) 
หมายถึงระดับความพึงพอใจในหนาที่การงานและที่นอกเหนือจากหนาที่การงาน 232 

                                                 
         230 Jeffrey H.Greenhaus, Karen M. Collins and Jason D. Shaw, “The 
relation between work-family balance and quality of life,” Journal of Vocational 
Behavior  63,3 (2003) : 510 - 513. 
            231 M.Pitt-Catsouphes and others, “Work-life policies and programs : 
comparing the responsiveness of nonprofit and for-profit organizations,” Nonprofit 
Management & Leadership 14,3 (2004) : 291-312. 
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             ประโยชนที่เกิดจากการมีสมดุลของชีวิตและงานนั้น เกิดประโยชนทั้งตอ
นายจางและพนักงาน กลาวคือนโยบายเหลานี้จะชวยใหพนักงานสามารถจัดการใหเกิด
ความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว ขณะเดียวกันก็ชวยลดความเครียดจากปญหา
ความขัดแยงระหวางการทํางานกับครอบครัว มีผลทางออมตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของพนักงาน  ประสบการณการทํางานที่เปนบวกนี้จะสงผลใหเกิดผลลัพธของงานที่นา
พึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะออกมาดี233  ความสมดุลของชีวิตและงานไดเขามามี
บทบาทอยางสูงทั้งดานวิชาการและการจัดการ จากผลการวิจัยในป 2003 โดย เอสซีดีน 
และ สเวียรซ  (Ezzedeen and Swiercz ) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับความนึกคิดความรูสึกถึง
ความไมสมดุลของการทํางาน ผลการศึกษาพบวาผูที่มีความนึกคิดความรูสึกถึงความไม
สมดุลของการทํางาน จะมีความพึงพอใจในงานต่ํา ไมมีความสุข ยิ่งมีความรูสึกอยาง
รุนแรงเกี่ยวกับความไมสมดุลของชีวิตและงานจะมีภาวะหมดไฟในการทํางาน ยิ่งไปกวา
นั้นเขายังพบวา  บทบาทของบุคลิกภาพ เพศ  สถานะของครอบครัวและอายุ มี
ความสัมพันธกับสมดุลของชีวิตและงาน234 
            มีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและงานมีผล
ตอการเรียนรูและการทํางานของบุคคล ดังนี้       
            โครเซอร ดูแรม (Crozier-Durham) ศึกษาความสมดุลในชีวิตและงาน กรณีการ
ใชกลยุทธสวนบุคคลและกลยุทธขององคการของผูบริหารโรงเรียนวัตถุประสงคของการ
วิจัย เพ่ือจําแนกกลยุทธที่ผูบริหารโรงเรียนตองนํามาใชเพ่ือความสมดุลในชีวิตและการ
ทํางานของตนเอง กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนโรงเรียนของรัฐ ในรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย 
จํานวน 8 แหง ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนมีความลําบากในการ
รักษาสมดุลของชีวิตและงานมีความซับซอนและแตกตางขึ้นอยูกับแตละบุคคล ไดแก ดาน

                                                                                                                                   
              232 Jeffrey H.Greenhaus, Karen M. Collins and Jason D. Shaw, “The 
relation between work-family balance and quality of life,” Journal of Vocational 
Behavior  63,3 (2003) : 510 - 513. 
           233 ภาวณีิ เพชรแสวง, “ความสมดุลของชีวิตและงาน” วารสารวชิาการ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 26,3  (กันยายน- ธันวาคม 2549) : 114. 
           234 S. R. Ezzedeen and P. M. Swiercz, “Rethinking work-life balance: 
Development and validation of the cognitive intrusion of work scale (CIWS),” 
(dissertation research Proceedings Meeting Eastern Academy of Management, 
2002), n page. 
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ประชากร สังคม การเมือง และปจจัยดานองคการ  กลยุทธที่สําคัญไดแก การจัดการกับ
ภาระงาน การปรับดานโครงสราง วัฒนธรรม235 
              อรุณี สุมโนมหาอุดม  ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน : ศึกษาเฉพาะ
กรณี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ 
ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ระดับ 1-7 จํานวน 225 คน 
ผลการวิจัยพบวา  คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
พิจารณาในแตละดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทําการทํางานที่อยูในระดับสูง ไดแก ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ๆ และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
สวนคุณภาพการทํางานที่อยูในระดับปานกลาง ได ดานการบูรณาการดานสังคม ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดาน
ธรรมนูญในองคการ ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย และสงเสริมคุณภาพ และดาน
คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ นอกจากนั้นยังพบวาความผูกพันกับงานมี
ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน236 
            และจากผลงานวิจัยของ บุญจิรา  ปนทอง  ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา  ประชากรที่ใชศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตศรีราชา จํานวน 170 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
โดยรวม237 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อธิวัฒน ปรังประโคน  ที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด กลุมตัวอยางเปนพนักงาน ที่ปฏิบัติงานที่โรงงาน
ประกอบรถยนตเกตเวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนทั้งสิ้น 265 คน ผลการศึกษาพบวา 
                                                 
              

235 Marie Crozier-Durham, “Work/Life Balance: Personal and 
Organisational Strategies of School Leaders,” (Master of Education, Victoria 
University 2007),abstract. 
          236 อรุณี สุมโนมหาอุดม,  “คุณภาพชีวติการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน”  (วิทยานิพนธ ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขารัฐศาสตร  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2542), บทคัดยอ. 
           237 บุญจิรา  ปนทอง, “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวทิยาเขตศรีราชา” วิทยานิพนธ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546),บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

155

                                                                     

คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ238 
            นอกจากนั้นยังมีการศึกษาพบวาภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยที่สัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและงานของผูปฏิบัติงานในองคการ เชนจาก
ผลงานวิจัยของวิชัย จันทวงศ  ที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุม
ตัวอยาง คือ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 40 แหง 
ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และ ครู รวมทั้งสิ้น 280 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผูนําของผูบริหาร ตามแนวคิดของ บาส (Bass) และอโวลิโอ 
(Avolio) และ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู ตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานความสามารถสวนตัว ดานการดลใจ และ
ดานการกระตุนการใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05239 
            และจากผลงานวิจัยของ  ทัศนา แสวงศักด ที่ศึกษาคุณลักษณะที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี โดยคุณลักษณะที่ศึกษาประกอบดวย 5 ดานคือ ความรูความสามารถการใหมี
สวนรวม มีความเพียงพอในชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการสื่อสาร 
สวนคุณภาพชีวิตการทํางาน 6 ดาน คือ คาตอบแทนที่ยุติธรรมสิ่งแวดลอมที่สะดวกและ
ปลอดภัย ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน และสังคมสัมพันธ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 246 คน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมีมาก ยกเวนดานลักษณะการบริหารงาน อยูในระดับมีมากที่สุดและ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวม
                                                 
          238 อธิวฒัน ปรังประโคน, “ความสมัพันธระหวางคุณภาพชีวติการทํางานกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด” 
(วิทยานิพนธ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต, 2546), บทคัดยอ.  
          239 วิชัย จันทวงศ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวติในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” 
(วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2547),บทคัดยอ. 
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และรายดาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน สามารถทํานายคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ240 
            และจากผลงานวิจัยของ สุนทรา  โตบัว  ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของอาจารยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กลุมตัวอยางเปนอาจารย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจํานวน 467 คน จากวิทยาลัยพยาบาล 28 แหง 
ผลการวิเคราะหองคประกอบพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานอาจารยพยาบาลมี 7 
องคประกอบ องคประกอบแรกที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานคือ ลักษณะงานที่ไดใชความรูความสามารถและสรางสรรค องคประกอบที่ 2 คือ
ธรรมนูญในองคการองคประกอบที่ 3 คือสภาพแวดลอมในการทํางาน องคประกอบที่ 4 
คือ ผลตอบแทนที่เพียงพอ องคประกอบที่ 5 คือ ความสมดุลของชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 
องคประกอบที่ 6 คือ การสรางเสริมสุขภาพในที่ทํางาน และองคประกอบที่ 7 คือ การ
เดินทางและการติดตอสื่อสาร และพบวา ตัวแปรดานอายุการทํางาน รายได ภาระงานการ
สอน สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานไดรอยละ 16.6 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงและภาระงานดานอ่ืนไมมีอิทธิพล
ตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารย
พยาบาล ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมใหอาจารยไดทํางานที่ใชความรูความสามารถ
อยางเต็มศักยภาพ สรางความรูสึกมีเกียรติและศักดิ์ศรีในการทํางานโดยเฉพาะอาจารยที่
ทํางานมานาน241 
             สรุปไดวา คุณภาพชีวิต และความสมดุลของชีวิตและงานเปนปจจัยที่ มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษย เพราะหากผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและครอบครัว ยอมสงผลใหมีความพึงพอใจในการทํางาน 
และพึงพอใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

 
 
 

                                                 
             

240
 ทัศนา แสวงศักด ศกึษา, “คุณลักษณะที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี,” วารสารศึกษาศาสตร 
18, 1 (มิถุนายน -ตุลาคม 2549) : 45-60. 
           241 สุนทรา  โตบัว  อารีย แสงรัศมี, “รายงานวจัิยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของอาจารยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”  (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตนวชิระ สถาบันพระบรมราชชชนก, 2550),บทคัดยอ. 
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2.10. แนวคดิดานการแบงปนความรู (knowledge sharing) 
               การพัฒนาทุนมนุษยเปนสิ่งสําคัญขององคการที่จะสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน สิ่งสําคัญของการสรางทุนมนุษยคือการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการเรียนรู การ
พัฒนาความรูสึกเสมือนเปนเจาของกิจการ การมุงเนนการสรางผลผลิตหรือบริการที่มี
คุณภาพ242 ในยุคสังคมฐานความรูสิ่งที่สําคัญก็คือการจัดการความรู เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย
ในองคการ การแขงขันในยุคปจจุบันขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการสรางและ
ใชสินทรัพยที่จับตองไมไดในการเพิ่มคุณภาพ  ลดตนทุน ลดระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือบริการใหมๆสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว243 ดังน้ันการวัดความสําเร็จขององคการจะวัดความสามารถ
ขององคการจากขีดความสามารถในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหแกองคกรและการที่
องคการจะสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มไดนั้น  ขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการ
จัดการความรู โดยการจัดระบบการสราง รวบรวม จัดเก็บ  เผยแพร  ถายทอด แบงปน
และใชความรูใหเกิดขึ้นในองคการ ในปจจุบันหลายองคการจึงมุงสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยการพัฒนาใหคนในองคการมีทักษะความรู  ความสามารถ ในการทํางาน  ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  อีกทั้งพัฒนาใหบุคคลเหลานั้นเกิดการเรียนรู
ในงานไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต244 การจัดการความรู จึงไมใชการจัดการโดยใช
เทคโนโลยีเพียงอยางเดียวแตมันหมายถึงการแบงปนความรูซึ่งกันและกันดวย 
               การแบงปนความรู (Knowledge sharing) เปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 
ที่หมายถึงขอมูลที่ไดจากการทํางาน ความรูในวิธีการทํางานและกระบวนการใหขอมูล
ปอนกลับในสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือกระบวนการทํางาน 245 การแบงปนความรู
จะเกิดขึ้นระหวางกลุมผูปฎิบัติที่สื่อสารกันทั้งทางตรงและทางออมและรูปแบบของการ
มีปฎิสัมพันธอ่ืนๆ246  การที่จะทําความเขาใจในเรื่องของการแบงปนความรูก็ตองทําความ
                                                 
           242 Michael A. Hitt and others, “Human Capital and Strategic 
Competitiveness in the 1990s,”  Journal of Management Development  13,1(1994) 
: 35 – 46. 
           243 สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ,การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัต ิ
(กรุงเทพฯ : จิรวัฒน  เอ็กซเพรส, 2548), 7. 
           244 พรธิดา  วิเชียรปญญา, การจัดการความรู: พ้ืนฐานและการประยุกตใช
(กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ, 2547), 108. 
           245 J. N. Cummings, “Work Groups, Structural Diversity and Knowledge 
Sharing in a Global  Organization,” Management Science 50,3 (2004) : 352-364. 
             246 Ibid, 352-364. 
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เขาใจเรื่องทุนทางสังคม เพราะวาการแบงปนความรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือ 1) มีโครงสรางที่
เชื่อมโยงระหวางบุคคล 2) ความสามารถของแตละบุคคลในการทําความเขาใจและการ
ประยุกตใชความรู และ 3) มีความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนเขมแข็งและมีลักษณะเปน
เชิงบวก247   
            จะเห็นวาการจัดการความรูจะเกี่ยวของกับกระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิคที่
องคการใชเพ่ือใหเกิดความรู นอกจากนั้นยังหมายถึงวาองคการจะทําอยางไรจึงจะทําให
ความรูนั้นคงอยูและมีการแบงปนความรูซึ่งกันและกัน  สวน รีด (Reid) มีความเห็นวาการ
แขงขันจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยกิจกรรมการแบงปนความรู โดยการสรางโอกาสเพื่อให
องคกรไดประโยชนสูงสุด จนนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ248 สอดคลองกับ
ความเห็นของ ดายเยอร และโนบีโอกะ (Dyer,J.H., & Nobeoka ) ที่กลาววา การแบงปน
ความรูเปนหลักสําคัญ เพ่ือใหเกิดกิจกรรม เชนการชวยบุคคลในการสื่อสารเพื่อการ
ทํางานรวมกัน การอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู และการเพิ่ม
ความสามารถของแตละบุคคลและเปาหมายขององคการ249 
            จากการศึกษาของไรทและคณะ (Wright et. al) ไดชี้ใหเห็นวาในวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยนั้นสวนใหญจะเนนที่การพัฒนาความรูในระดับบุคคล
โดยผานกระบวนการฝกอบรม และการสรางสิ่งจูงใจในการนําความรูไปประยุกตใช แตใน
มุมมองเรื่องของทุนมนุษยนั้นสวนใหญจะใหความสําคัญกับการแบงปนความรูและการ
ประเมินและสงตอความรูมากกวา สอดคลองกับความเห็นของ สุวิทย  เมษินทรีย ที่กลาว
วา โลกในยุคสังคมฐานความรูจะเนนไปสูเรื่องของการใสใจและการแบงปน คือการที่
คนเรามีคานิยมในเรื่องของจิตสาธารณะก็จะทําใหคนเราเกิดความใสใจและหวงใยกัน แต
ในขณะเดียวกันเราก็นําเอาความรูหรือขอมูลตางๆที่มี ออกแบบเผยแพรและแบงปนกัน 
ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจหลักของการพัฒนาทุนมนุษย250   
                                                 
           247 Janine Nahapiet, and Sumantra Ghoshal, “Social capital, intellectual 
capital, and the organizational  advantage,” Academy of Management Review  23, 
2,(1998) : 242-266. 
           248 F. Reid, “Creating a knowledge-sharing culture among diverse 
business units,” Employment Relations Today 30, 3 (2003) : 43-49. 
           249 Jeffrey H. Dyer and Kentaro Nobeoka, “Creating and managing a high-
performance knowledge-sharing network : the Toyota case,” Strategic 
Management Journal  21,3 (2000) : 345–367. 
                  

250
 สุวทิย เมษินทรยี,  อางถึงใน สุรพงษ มาลี, “Howard Gardner กับจิต

สาธารณะ : อีกมุมมองหนึ่งของแนวคิดทนุมนุษย,”วารสารขาราชการ 53,1(2551):34-40. 
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            จากการศึกษาของ เจฟฟรีย คัมมิง (Jeffrey Cummings) ใหขอสรุปวา สิ่งที่มีผล
ตอการแบงปนความรูมีอยู 5 ประการไดแก ความสัมพันธระหวางแหลงความรู และผูรับ
ความรู  รูปแบบและตําแหนงของความรู  สิ่งจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน ประสิทธิภาพ
ของแหลงที่จะแบงปนความรู และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู ดังนั้นการแบงปน
ความรูในองคการจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองประกอบดวยกิจกรรมตางๆหลาย
กิจกรรมทั้งในดานโครงสรางของการจัดการความรู การนําไปใชโดยผานการเชื่อมโยงกับ
ศักยภาพที่มีอยูเดิม รูปแบบของความรูที่จะสงผานออกไป เชนการแลกเปลี่ยนทาง
เอกสาร การนําเสนอผลงาน การหมุนเวียนการทํางาน เปนตน สิ่งตางๆเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญในการแบงปนความรูทั้งสิ้น251  
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Knowledge Context  

  

               Recipient  

 
   แผนภูมิที่ 11     บริบทของการแบงปนความรู ( Five Contexts of Knowledge Sharing )  
ที่มา :  Jeffrey Cummings, Knowledge Sharing: A Review of the Literature (2003) 
[Online], Accessed16 August 2009.Available from www.http://www.worldbank.org/oed 

                                                 
            251 Jeffrey Cummings, Knowledge Sharing: A Review of the Literature 
(0ECD Working Paper) Washing,World Bank, (2003) [Online], Accessed  24 
October  2009.  Available from  http:/www.worldbank.org/oed 
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            ฮิวเดรธ และ คิมเบิล (Hildreth and Kimble) ใหความเห็นวาหัวใจสําคัญของการ
แบงปนความรูจําแนกในระดับบุคคลเปน 2 ประเภท คือผูคนหาความรู (knowledge 
seekers) ซึ่งหมายถึงผูที่แสวงหาความรู  และแหลงความรู (knowledge  sources) ซึ่ง
หมายถึงผูที่มีความรู   การแบงปนความรูที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดเม่ือมีการเชื่อมโยง
ดวยสิ่งเหลานี้คือ   
               1 การตระหนักรู  หมายถึงการที่ทั้งผูที่แสวงหาความรูรับรูถึงความรูที่มีอยูของ
ตนเอง  

            2. การดําเนินการ หมายถึงการที่ทั้งผูแสวงหาและผูที่เปนแหลงความรูมีเวลา
และสถานที่ที่จะพบปะแลกเปลี่ยนกัน  
            3. การประยุกตใช  หมายถึงการที่ทั้งผูแสวงหาความรูและผูที่เปนแหลงความรูมี
ความเขาใจถึงความจําเปนที่จะแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  
            4.  การยอมรับ หมายถึงการสรางบรรยากาศในการแบงปนความรู252 
            มารก, โวลคมาร และ โวลคกอร (Mark, Volkmar and Volker) มีความเห็นวา
การแบงปนความรูในระดับองคการแบงเปน 3 ชนิดคือ  
            1. การเขาถึงความรู (knowledge retrieval)  การแบงปนความรูจากองคการสู
แตละบุคคลมีเปาหมายเพื่อการเขาถึงความรูที่มีอยูในองคการ  
            2. การแลกเปลี่ยนความรู (knowledge exchange)  เปนการและเปลี่ยนความรู
ที่มีอยูในตัวแตละบุคคล เปนการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  
            3. การสรางความรู (knowledge creation) การแบงปนความรูระหวางบุคคลมี
จุดประสงคเพ่ือสรางความรูใหม เปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการที่มีการติดตอกับคนใหม 
และมีการแบงปนความรูระหวางกันหรือจากองคการ253  
            จะเห็นไดวาการศึกษาเกี่ยวกับการแบงปนความรูนั้นจะเกี่ยวของกับวิธีการที่
องคการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางความรูของตนเองกับความรูในองคการอื่นๆ 
ซึ่งสวนใหญจะเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม การแบงปนความรูที่
ประสบความสําเร็จจะเกี่ยวของการกระบวนการในการเรียนรู การสรางนวัตกรรม และการ

                                                 
         252 Paul Hildreth and Chris Kimble, Knowledge Networks : Innovation 
through Communities of Practice (Idea Group Publishing, Hershey, 2004),25. 
         253 Ackerman Mark, Pipek Volkmar and Wulf Volker, Sharing Expertise : 
Beyond Knowledge Management (London: Cambridge MIT Press, 2003),13. 
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นํามาประยุกตใชในองคการ254  มีงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับการแบงปนความรู
ดังนี้ 
            บารเรตโต (Barreto, Charmaine)  ไดศึกษาเกี่ยวกับสิ่งจูงใจและผลกระทบตอ
รูปแบบการแบงปนความรูระหวางผูปฏิบัติงานโดยผานการวางแผนจัดการความรู โดย
การสํารวจปรากฏการณเกี่ยวกับรูปแบบการแบงปนความรูดวยเครื่องมือการจัดการ
ความรู ทั้งที่เปนคูมือ หรือการเปนชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และการมีสวนรวมในการ
แบงปนความรู วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อจําแนกปจจัยจูงใจใหผูปฏิบัติงานเขามามี
สวนรวมในการแบงปนความรู และเพื่อจําแนกและทําความเขาใจเกี่ยวกับผลของการ
แบงปนความรูที่มีตอผูที่เปนเจาของความรู  และในการวิจัยครั้งน้ียังตองการที่จะทราบวา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคการที่ดี ที่พัฒนาโดย ออรแกน (Organ)จะเปนสิ่งจูงใจให
เกิดพฤติกรรมการแบงปนความรูหรือไม รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการแบงปน
ความรู การเรียนรูทางสังคม การรับรูของบุคคล และผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอ
พฤติกรรมการแบงปนความรู  วิธีศึกษาโดยใชวิจัยแบบกรณีศึกษา เก็บขอมูลโดยการใช
แบบประเมินตนเอง การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางในองคการ
ขนาดใหญ 2 แหง ผลการศึกษาพบวา มีสิ่งจูงใจที่หลากหลายที่มีผลตอผูใหขอมูลทั้งการมี
สวนรวมขององคการ และพบวาเปาหมายของแตละบุคคลมีอิทธิพลตอรูปแบบในการ
แบงปนความรู  การเปลี่ยนทางสังคม และบรรทัดฐานสวนบุคคลมีอิทธิพลตอรูปแบบใน
การแบงปนความรู และยังพบวาผูใหขอมูลรับรูถึงความหลากหลายเมื่อพวกเขาเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมการแบงปนความรู และนอกจากนั้นยังพบวาทฤษฎีสองปจจัยสามารถ
อธิบายรูปแบบของการแบงปนความรู ซึ่งจะมีประโยชนทั้งตอผูที่เปนเจาของความรู 
นักพัฒนา นักออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู รวมถึงผูบริหารและผูนํา255  
            สอดคลองกับการผลงานวิจัยของ ชาง , เฟรแมน และ เครสเวล (Zhang, 
Faerman and. Cresswell) ที่ไดศึกษาปจจัยดานองคการและดานเทคโนโลยี และ
ธรรมชาติของความรูที่มีผลตอการแบงปนความรู โดยศึกษากับหนวยงานของรัฐบาลใน
มลรัฐนิวยอรก  ใชรูปแบบการศึกษาแบบกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต 
การวิเคราะหเอกสาร ผลการวิจัยพบวา การแบงปนความรูจะประสบความสําเร็จจะตองมี
                                                 
              

254
 Wright et al., “Human resource and the resource-based view of the firm,” 

Journal of management 27 (2001) : 215-247. 
           255 Charmaine Barreto, “The motivators and effects of formalized 
knowledge-sharing between employees through knowledge management 
initiatives: A multi-case study approach,” (Thesis  Doctor of Phylosophy in 
information transfer in the Grauate School of Syracuse University, 2003),abstract.   
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การจัดการในระดับสถาบันและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีในการชวยอํานวยความ
สะดวกในการแบงปนความรูในองคการ  และยังพบวามีปจจัยมากมาย ไดแก ภาวะผูนํา 
รางวัลตอบแทนที่เหมาะสม การสื่อสารระหวางสมาชิกในกลุมและความหลากหลายของ
กลุม ความไวใจ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการเรียนรูมีบทบาทที่สําคัญใน
การดําเนินงานดานการแบงปนความรู และปจจัยตางๆที่กลาวมายังมีปฏิสัมพันธตอ
กันเองดวย นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวาธรรมชาติของความรูมีอิทธิผลตอความสําเร็จ
ของงานที่สัมพันธกับปจจัยดานองคการและดานเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลตอ
กระบวนการแบงปนความรูเชนกัน256 
            จันทนา  สุขธนารักษ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรูทางการพยาบาล
ตามการรับรูของพยาบาลหัวหนาหนวยงานโรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการ การเพิ่มอํานาจในงานของ
พยาบาลหัวหนาหนวยงาน และการจัดการความรูทางการพยาบาลทั้งโดยรวมและราย
ดาน และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการ การ
เพ่ิมอํานาจในงานของพยาบาลหัวหนาหนวยงาน และการจัดการความรูทางการพยาบาล 
กลุมตัวอยางคือหัวหนาหนวยงานในโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี จํานวน 120 คน 
ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มอํานาจในงานของพยาบาลหัวหนา
หนวยงาน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการจัดการความรูทางการพยาบาลทั้ง
โดยรวมและรายดานตามการรับรูของ ของพยาบาลหัวหนาหนวยงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ยกเวน วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาปจจัยโดยรวมที่สามารถพยากรณ การจัดการความรูทางการพยาบาล ของ
พยาบาลหัวหนาหนวยงานไดดีที่สุดตามลําดับคือ การเพิ่มอํานาจในงาน (รอยละ 53.9) 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (รอยละ 10.1) นอกจากนั้นยังพบวาตัวแปรรายดานที่สามารถ
พยากรณ การจัดการความรูทางการพยาบาล ของพยาบาลหัวหนาหนวยงาน ไดดีที่สุด
ตามลําดับคือ การกระตุนปญญา การใหรางวัล และการใหการรับรองความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความสามารถ

                                                 
           256 Jing Zhang, Sue R. Faerman and Anthony M. Cresswell, “The Effect of 
Organizational/ Technological Factors and the Nature of Knowledge on 
Knowledge Sharing,” (Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on 
System Sciences – 2006) n page. 
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และทักษะ การสรางแรงบันดาลใจ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การมีวิสัยทัศนโดยสามารถ
รวมกันพยากรณการจัดการความรูไดรอยละ 73.3 257 
            และจากผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรีโยธิน    มณฑาทิพย ไชยศักดิ์    ที่
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ และปจจัยที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการจัดการความรู
ของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ปจจัยดานองคการ
ไดแก การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน บรรยากาศองคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล และปจจัยดานบุคคลไดแก พฤติกรรมการเรียนรูสวน
บุคคล กลุมตัวอยางคืออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ปการศึกษา 2549 จํานวน 310 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน บรรยากาศองคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล และพฤติกรรมการเรียนรูสวนบุคคล มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความรูของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมการเรียนรูสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการจัดการความรูของอาจารยมากที่สุด รองลงมาไดแกการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล และ
บรรยากาศองคการ ตัวพยากรณที่ดีที่สุด ที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการจัดการความรู
ของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก พฤติกรรมการเรียนรู
สวนบุคคล รองลงมาไดแก การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งทั้งสามปจจัยรวมกันพยากรณพฤติกรรม
การจัดการความรูของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข258 
                สรุปไดวาการแบงปนความรูเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
พัฒนาทุนมนุษยขององคการใหมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ อันนําไปสูการสรางผล
การปฏิบัติงานที่ดี และสรางคุณคาใหเกิดขึ้นแกองคการตอไป 
 
                                                 
                  

257
 จันทนา  สุขธนารักษ,  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรูทางการ

พยาบาลตามการรับรูของพยาบาลหัวหนาหนวยงานโรงพยาบาล จังหวัดชลบรุ”ี  
(วิทยานิพนธ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550),บทคัดยอ.   
            258 เบญจวรรณ ศรีโยธิน และ  มณฑาทิพย ไชยศักดิ์, รายงานการวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการความรูของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ราชบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร,ี 2550), 
67-76. 
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3. แนวคิดการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
 
                  ปจจุบันการจัดการศึกษาพยาบาลของประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่

รับผิดชอบ จํานวน 72 แหง  ประกอบดวยมหาวิทยาลัย 19 แหง  กระทรวงสาธารณสุข 
29 แหง กระทรวงกลาโหม 2 แหง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 แหง กรุงเทพมหานคร 1 
แหง  สภาการชาดไทย 1 แหง เอกชน 5 แหง  จํานวนที่ผลิตไดทั้งในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร4 ป และพยาบาลศาสตรตอเน่ือง จํานวน 7000 คนตอป  สถาบันใหมจะผลิตไดอีก 
300-500คน ในป 2553259 สําหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกนั้น 
เปนสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ผลิตบัณฑิต
พยาบาลศาสตรปละ 2500 คน  พยาบาลศาสตรตอเน่ือง ปละ 1000 คน  
 
3.1 บทบาท หนาที่ของสถาบันพระบรมราชชนก 

            สถาบันพระบรมราชชนก เดิมชื่อ "สถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข" 
เปนหนวยงานใหมตามพระราชบัญญัติ โอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารสวนราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 ซึ่งกําหนดใหมีฐานะสูงกวากอง แตต่ํากวากรม โดย
ไดรวมหนวยงาน ดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขจากกรมกองตางๆ 
ไดแก วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขภาค โรงเรียนตางๆ ในสังกัดกรมการ
แพทย กรมควบคุมโรคติดตอ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กองฝกอบรมและ
กองงานวิทยาลัยพยาบาลสํานักงานปลัดกระทรวงฯ   

   ในป พ.ศ.2537 วิทยาลัยการสาธารณสุข ไดรับพระราชทานนามเปลี่ยนเปน 
"วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร" วิทยาลัยพยาบาลไดรับพระราชทานนามเปลี่ยนเปน 
"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี" ในป พ.ศ.2539 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ
สาธารณสุข ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนนามเปน "วิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก" พรอมทั้งใหประดิษฐานตรา
สัญลักษณงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ป เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2538 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อจากสถาบันพัฒนา
กําลังคนดานสาธารณสุขเปน "สถาบันพระบรมราชชนก" จึงถือเปนวันสถาปนาสถาบัน
พระบรมราชชนกอยางเปนทางการ 
                                                 
                    

259
 วิจิตร ศรีสุพรรณ, วิชาชีพพยาบาลกับการเผชิญภาวการณเปลี่ยนแปลง 

[Online] Accessed 26 ตุลาคม 2550. Available from   http://www.med.cmu.ac.th 
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             ปจจุบันสถาบันพระบรมราชชนก มีฐานะเปนราชการบริหารสวนกลางสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 12)  สถาบันพระบรมราชชนก 
มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
2545    6  ประการ คือ  
             1.   เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและความตองการดานการผลิตและ
พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ 
             2.   จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองและ 
ตอบสนองนโยบายและความตองการดานกําลังคนของกระทรวง 
             3.   ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ และประสานงานกับหนวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวของ                        
             4.   พัฒนาระบบขอมูลและงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการพัฒนากําลังคน 
             5.   พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการดานการศึกษาและการฝกอบรม 
บุคลากรดานสาธารณสุข 
             6.   ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยว ข
องหรือไดรับมอบหมาย260 

       สถาบันพระบรมราชชนกมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานบริหารและวิชาการใน ส
วนกลาง และ วิทยาลัยในสังกัด ประกอบดวย สํานักงานสวนกลาง ซึ่งมีหนาที่ในดานการ
บริหารธุรการ และสนับสนุนการเรียนการสอน และวิทยาลัยในสังกัด จํานวน 38 แหง 
จําแนกเปน  วิทยาลัยพยาบาล จํานวน 29 แหง  วิทยาลัยการสาธารณสุข จํานวน 7 แหง   
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จํานวน 1 แหง   และ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  จํานวน 1 แหง261 ซึ่งวิทยาลัยตางๆ เหลานี้กระจายอยู
ทั่วไปในสวนกลางและสวนภูมิภาค    ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  13 
 
3.2 การจัดการศึกษา  
             วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยเฉพาะวิทยาลัยพยาบาล                
จัดการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตร 4 ป หลักสูตรตอเน่ืองและหลักสูตรพิเศษ 
(ยกเวนวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ซึ่งทําหนาที่ในการพัฒนาผูบริหารดานสาธารณสุข

                                                 
           260 ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, (2545)  เลม 119 ตอนที ่103 ก. 
           261  สถาบันพระบรมราชชนก, รายงานประจําป 2550  (นนทบุรี : สถาบันพระ
บรมราชชนก,2550) , 5. 
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ใหแกกระทรวงสาธารณสุข) มีโครงสรางดังแสดงในแผนภูมิที่ 13)โดยสมทบกับ
มหาวิทยาลัยตางๆและไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยดังกลาวในสาขาตาง ๆ ดังนี้  
             1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 28 วิทยาลัยจําแนกตามมหาวิทยาลัยที่ไปสมทบได
ดังนี้  
                1.1   มหาวิทยาลัยมหิดล               9    วิทยาลัย  

 1.2   มหาวิทยาลัยนเรศวร             3    วิทยาลัย  
                1.3   มหาวิทยาลัยบูรพา                2    วิทยาลัย  

 1.4   มหาวิทยาลัยเชียงใหม           3    วิทยาลัย  
                1.5   มหาวิทยาลัยขอนแกน            6    วิทยาลัย  

      1.6   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    5    วิทยาลัย  
             2. วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) 1 วิทยาลัยสมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร  
             3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 1 วิทยาลัย สมทบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา  
             4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 วิทยาลัย สมทบกับ มหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัย นเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 12 โครงสรางองคการ สถาบันพระบรมราชชนก  
ที่มา :  สถาบันพระบรมราชชนก, “โครงสรางการบริหาร” ใน เอกสารเตรียมความพรอม
การเปนสถาบันในกํากับ (นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก 2549),56. 
 
3.3 การบริหารและการจัดการศึกษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน 
             สถาบันพระบรมราชนก สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มี
หนาที่รับผิดชอบดานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีและ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร  

วิทยาลัยพยาบาล  
บรมราชชนนี  

วิทยาลัยนัก
บริหาร

สถาบันพระบรมราชชนก  

วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยฯ  
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ต่ํากวาปริญญาตรี ใหแกกระทรวงสาธารณสุข  มีวิทยาลัยพยาบาลจํานวนทั้งสิ้น 29  แหง 
ที่กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ดังนี้  
               1. ภาคเหนือ มีจํานวน 6 แหง ไดแก 
                  1.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชียงใหม 
                  1.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา 
                  1.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ 
                  1.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พิษณุโลก 
                  1.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 
                  1.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 
               2. ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 8 แหง อันไดแก 
                  2.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี 
                  2.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
                  2.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
                  2.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 
                  2.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
                  2.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
                  2.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
                  2.8 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
               3. ภาคกลาง มีจํานวน 10 แหง อันไดแก 
                  3.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
                  3.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
                  3.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
                  3.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
                  3.5 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี 
                  3.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 
                  3.7  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
                  3.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
                  3.9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
                  3.10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
               4. ภาคใต มีจํานวนวทิยาลัย 5 แหง อันไดแก 
                  4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
                  4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี 
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                  4.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
                  4.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
                  4.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
         
3.4 ทิศทางการดําเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก  
              กระทรวงสาธารณสุขไดมีการทบทวนและจัดใหภารกิจดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพ เปนภารกิจหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองการ
จัดบริการสุขภาพใหครอบคลุม เปนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจําเปนตองมี
บุคลากรสุขภาพที่มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ แตเดิมกระทรวงสาธารณสุขได
กําหนดใหสถาบันพระบรมราชชนกเปนราชการบริหารสวนกลาง ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองนโยบายและความตองการกําลังคนดานสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข แตตอมาตามแผนปฏิรูประบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
กําหนดใหปรับสถาบันพระบรมราชชนกไปเปนหนวยงานงานในกํากับของกระทรวง
สาธารณสุข โดยการตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกขึ้น ใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคล และสถาบันอุดมศึกษา ที่ไมเปนสวนราชการ  
                 สําหรับการดําเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนกนั้นไดกําหนด พันธกิจ  
วิสัยทัศน  และภารกิจหลักไวดังนี้ 
              วิสัยทัศน  ของสถาบันพระบรมราชชนกคือ มุงม่ันเปนสถาบันอุดมศึกษาดา
นสุขภาพชั้นนําของประเทศ ผลผลิตมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพ
ของประเทศ และมีศักยภาพระดับสากล” สวนภารกิจหลัก สถาบันพระบรมราชชนกได
กําหนดกลุมผลงานหลักหรือภารกิจหลัก (Key Result Area: KRA) ไวดังนี้  
              1. การผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองความ   
ตองการของระบบสุขภาพของประเทศและระดับสากล  
              2.    การดําเนินการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือใชในการ
พัฒนาระบบสุขภาพ  
              3. การบริการวิชาการดานสุขภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  
              4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ262  

                                                 
                     

262
 สถาบันพระบรมราชชนก, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2549-2553 (นนทบุรี : บริษัทยุทธ  
รินทรการพิมพ จํากัด, 2548), 86-87. 
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          สถาบันพระบรมราชชนกไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันในป 2549 – 
2553 ไว 7 ประการดังตอไปน้ี  
              1. เรงรัดพัฒนาผูบริหาร อาจารย บุคลากร ใหมีศักยภาพในการบริหารและ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  
              2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ  
              3. พัฒนาการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              4. เรงรัดการประชาสัมพันธและการตลาด  
              5. ขยายโอกาสการศึกษาสูกลุมเปาหมายใหม  
              6. มุงผลิต พัฒนาบุคลากรและงานวิชาการที่เนนการสงเสริมสุขภาพ และสอด
คลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน  
              7.เรงรัดพัฒนาสถาบันใหเปนศูนยกลางการศึกษาดานสุขภาพในกลุมประเทศ
เพ่ือนบาน 263                      
 
3.5  บทบาทหนาที่ของวิทยาลัยพยาบาล 
              บทบาทหนาที่ของวิทยาลัยพยาบาลซึ่งสังกัดอยูในสถาบันพระบรมราชชนก มี
หนาที่ดังนี้ 
              1. ผลิตกําลังคนดานสาธารณสุข 
              2. พัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานสาธารณสุข 
              3. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกําลังคนสาธารณสุข และดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
              4. จัดบริการสาธารณสุขสาธิตที่เหมาะสม 
              5. บริการวิชาการดานการแพทยและสาธารณสุขแกสังคม 
              6. สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การพัฒนาสังคม 
และประชาธิปไตย264  
              และนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ดังที่กลาวมาขางตน ตามคําสั่งของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 669/2538 ยังกําหนดใหวิทยาลัยเปนสถานบริการ
สาธารณสุขอีกสถานหนึ่ง โดยกําหนดหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

                                                 
             263  สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2549-2553 (นนทบุรี : บริษัท ยุทธ
รินทรการพิมพ จํากัด, 2548),86-87. 
             264 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง, “เรื่องการกําหนดบทบาทหนาที่ของวิทยาลัย
พยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก,”หนังสือราชการ, 2552.ไมปรากฎหนา.  
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              1. จัดบริการสาธารณสุขดานตางๆ ที่เหมาะสมแกประชาชนทั่วไป 
              2. เปนแหลงศึกษา คนควา วิจัย และฝกภาคปฏิบัติของอาจารยและนักศึกษา 
             สําหรับอัตรากําลังของสถาบันพระบรมราชชนกนั้น ในปงบประมาณ 2550 
สถาบันพระบรมราชชนก มีบุคลากรหลักประกอบดวย อาจารย นักวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุน ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว จํานวน 3843 คน โดยแบงเปนขาราชการ 
จํานวน 1875 คน ลูกจางประจํา จํานวน 616 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 1352 คน265 
3.6 กระบวนการบริหารบุคคลในวิทยาลัยพยาบาล  
              กระบวนการบริหารบุคคลในวิทยาลัยพยาบาล มีดังตอไปน้ี 
              1. การจัดทําแผนเกี่ยวกับความตองการกําลังบุคลากรโดยพิจารณาความตอง
การของหนวยงาน แผนความตองการกําลังบุคลากรกําหนดในลักษณะ “อัตรากําลัง”โดย
จัดทําในลักษณะแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งจะระบุจํานวนตําแหนงที่วิทยาลัยพยาบาล       
ตองการ 
              2 การวางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งกําลังบุคลากรที่ตองการ ซึ่งเปนการ 
กําหนดวิธีการที่จะไดมาซึ่งกําลังคนที่ตองการเปนการลวงหนาวาจะไดมาจากไหน               
อยางไร โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
                 2.1 อัตราการผลิตทั้งหมดในปจจุบัน 
                 2.2 อัตราการผลิตที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นไดในแตละป 
                 2.3 จํานวนกําลังคนที่จะผลิตไดในรอบระยะเวลา 5 ป หรือ 10 ป 
                 2.4 จํานวนกําลังคนที่จะตองผลิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหสามารถตอบสนองความต
องการกําลังบุคลากรในแตละดานไดเนื่องจากอาจารยพยาบาลเปนสาขาวิชาชีพที่
สถาบันการศึกษาผลิตไมเพียงพอกับความตองการของหนวยงาน ดังน้ันสํานักงาน ก.พ.
จึงไดพิจารณาอนุมัติใหวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 29 แหงในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข เปนผูผลิตบุคลากรเองเมื่อสําเร็จการศึกษาก็บรรจุเขารับราชการ
ทันที 
             3   การสรรหาบุคลากร ในวิทยาลัยพยาบาลมีวิธีการสรรหา 3 วิธีคือ 
                  วิธีที่ 1 จัดการศึกษา ขึ้นเพ่ือเตรียมคนมารับราชการในวิทยาลัยพยาบาล
โดยเฉพาะ โดยการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษา     
ตอในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 29 แหง โดยทุนการศึกษามีสัญญาผูกมัดวาหลังจากจบ

                                                 
                     

265
 สถาบันพระบรมราชชนก, รายงานประจําป 2550  (นนทบุรี : สถาบนัพระ

บรมราชชนก,2550), 5. 
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การศึกษาจะตองรับราชการเปนอาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดพระบรมราช
ชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ชดใชทุนเปนเวลา 2 เทาของเวลาที่
รับทุนศึกษา              ถาตัวผูรับทุนศึกษาไมยอมรับราชการ หรือรับราชการไมครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาจะถูกเรียกทุนคืนพรอมคาปรับ 
                  วิธีที่ 2 การประกาศรับสมัครเพื่อรับบุคคลเขารับราชการ เปนวิธีการสรรหา
บุคลากรจากภายนอกหนวยงานเขามาปฏิบัติงานในหนวยงาน วิธีนี้อาจกระทําไดอยาง   
กวางขวาง เชน การรับโอนบุคคลจากหนวยงานอ่ืนที่มีความรู ความสามารถเขามา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน  การสรรหาบุคคล อาจเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะและระดับของ
งานที่จะทําการบรรจุและคาใชจายในการดําเนินงาน 
                  วิธีที่ 3 เปนการสรรหาทรัพยากรมนุษยเขารับราชการภายในหนวยงาน เป
น การกระทําโดยการเลือกสรรหรือเลื่อนตําแหนงบุคลากรในหนวยงาน และแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยพิจารณาความรู ความสามารถและความเหมาะสม 
 
3.7 แนวโนมความตองการในดานการผลิตบุคลากรดานสุขภาพในอนาคต 
             ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับภารกิจที่สถาบันการศึกษา
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจะตองเผชิญน้ัน มีผลงานวิจัยหลายเรื่องดวยกัน
ที่ ศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมการผลิตบุคลากรดานสุขภาพในอนาคต ซึ่งผลงานวิจัยเหลานี้
จะชวยใหสามารถมองเห็นแนวทางหรือแนวโนมภาพการผลิตของสถาบันการศึกษา
พยาบาลในอนาคตได เชนงานวิจัยของ นุสรณ คูธนะวนิชพงษ / และคณะไดทําการศึกษา
เรื่องทางเลือกเชิงนโยบายในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในสองทศวรรษหนา  
การศึกษาครั้งน้ีมุงที่จะวิเคราะหสถานการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตของระบบ
สาธารณสุข  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานสุขภาพ และ
ปจจัยที่กระทบตอการผลิตกําลังคน ผลการศึกษาพบวาระบบสาธารณสุขในอนาคต จะ
มุงเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และบริการระดับตนมาก ระบบบริการสุขภาพจะมี
การจัดการสูงภายใตระบบประกันสุขภาพและแบบตาง ๆ บทบาทของประชาชน ชุมชน 
เอกชน ในการจัดการระบบบริการมีสูงมาก ขณะที่บทบาทของรัฐโดยเฉพาะในสวนกลาง
จะปรับไปสูการเปนผูซื้อบริการการพัฒนาและกํากับ ดูแลมาตรฐาน การสนับสนุนดาน
วิชาการ และการแกปญหาเฉพาะเรื่องเปนเรื่องเปนครั้งคราว ลักษณะระบบบริการ
สุขภาพดังกลาว จึงมีความตองการกําลังคนที่มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความตองการ
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กําลังคนประเภททั่วไปจํานวนมาก266  ซึ่งผลงานวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ สุ
วิทย วิบูลผลประเสริฐที่ไดศึกษาวิจัยการคาดการณความตองการกําลังคนดานสุขภาพใน
สองทศวรรษหนาเปนการนําเสนอผลการศึกษาการคาดการณแนวโนมระบบสาธารณสุข
วิสัยทัศน และกลยุทธการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ตลอดจนการคาดการณความ
ตองการกําลังคนดานสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา ในอนาคตอีก 20 ปขางหนา ระบบ
สาธารณสุขของไทยนาจะเปนระบบที่มีการจัดการในเรื่องบริการสุขภาพมากขึ้นภายใต
ระบบการจัดการทางการเงินในลักษณะการประกันสุขภาพแบบตาง ๆ ซึ่งจะเขามาจัดการ
ใหระบบสาธารณสุขไทยมีการกระจายบริการที่เปนธรรม มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี
ขึ้น ภายใตระบบดังกลาวกําลังคนดานสุขภาพจะตองเปนผูที่มีภาวะผูนํา มีทักษะในการ
บริหารจัดการ มีพฤติกรรมที่เปนตัวอยางที่ดี และมีความรู ทักษะในวิชาชีพ และบริกา
สาธารณสุขจะไมเปนลักษณะตั้งรับอยูในสถานพยาบาล แตจะรุกเขาไปชี้นําสังคม 
สนับสนุนพฤติกรรมที่เหมาะสมตอการมีสุขภาพดีและสามารถทํางานรวมกับสังคมชุมชน
ที่เขมแข็งขึ้นไดเปนอยางดี267   
             จากแนวโนมดานการผลิตบุคคลากรดานสุขภาพ โดยเฉพาะการผลิตพยาบาล
นั้นจะเห็นไดวามีแนวโนมที่จะผลิตเพิ่มในชวงระยะเวลาหนึ่งแตขณะเดียวกัน ก็ตองมีการ
ควบคุมและพัฒนาในเชิงศักยภาพเพิ่มขึ้น เม่ือความตองการกําลังคนดานสุขภาพมีเพ่ิม
มากขึ้น ความตองการอัตรากําลังอาจารยพยาบาลก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
กับกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นเชนกัน และขณะเดียวกันก็ตองหาทางพัฒนาอาจารยควบคูไป
ดวยจึงจะม่ันใจไดวาสถาบันผลิตกําลังคนมีคุณภาพออกไปรับใชสังคมในอนาคต 
 
3.8 บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของอาจารยพยาบาล 
             ภารกิจด านการเรียนการสอนถือว า เปนภารกิจหลักที่ สํ าคัญยิ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินภารกิจอ่ืนควบคู
ไปพรัอมๆกัน ทั้งภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีเปาหมายหลักเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคมและเปน
                                                 
           266 นุสรณ คูธนะวนชิพงษ และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องทางเลือกเชิงนโยบาย
ในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในสองทศวรรษหนา  (นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก
, 2549), บทคดัยอ.    
             267 สุวิทย วบิุลผลประเสริฐ,  รายงานการวิจัยการคาดการณความตองการ
กําลังคนดานสุขภาพในสองทศวรรษหนา (นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก2549), 
บทคัดยอ.    
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คนดีของสังคม วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกถือเปนสถาบันใน
ระดับอุดมศึกษาเชนกัน ดังนั้นอาจารยจึงมีบทบาทในฐานะผูสอน ผูอบรม ผูพัฒนา 
(พัฒนาตนเอง ผูเรียน และชุมชน) บทบาทในฐานะผูใหคําปรึกษาในการดํารงชีวิตและ
วิชาชีพ ผูสงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย อาจารยหรือผูสอนเปนผูที่เปนแบบอยาง
ที่ดีของสังคม เปนตัวอยางดานคุณธรรม เปนแมแบบที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่พึงประสงค โดยเฉพาะผูสอนในหลักสูตรวิชาชีพ เพราะเปนบุคคลสําคัญในการ
ถายทอดวัฒนธรรมวิชาชีพสอดแทรกไปกับการสอนใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค268 ซึ่งหนาที่หลักๆของอาจารยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกสวนใหญจะสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยดังน้ี คือ 
             1. งานสอนและผลิตบัณฑิตนักศึกษา ประกอบดวยงานสอน งานที่ปรึกษา
นักศึกษา ดูแลฝกปฏิบัติงานนิเทศงานและงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
             2. งานวิจัย ผลิตตํารา บทความ และผลงานประดิษฐคิดคน ประกอบดวย
งานวิจัย งานเขียนตํารา เอกสารประกอบการสอน คูมือปฏิบัติ งานเขียนบทความทาง
วิชาการ การสราง พัฒนาประดิษฐชิ้นงาน งานเผยแพรเอกสารวิชาการ 
             3. งานกิจการนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
ประกอบดวย งานที่ปรึกษาชมรม สโมสร สภานิสิต งานกิจกรรมนิสิต ปฐมนิเทศ ปจฉิม
นิเทศ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
             4. งานและกิจกรรมบริการวิชาการ ประกอบดวย การจัดประชุมวิชาการ 
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาการ บริการโครงการวิชาการ กรรมการตรวจผลงาน 
ตัดสินผลงาน ประเมินการสอน เครื่องมือ หลักสูตร ผูเชี่ยวชาญ ใหความรู วิทยากร จัด
นิทรรศการ บริการชุมชน 
             5. งานพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพวิชาการ วิชาชีพ งานการประกันคุณภาพ งาน
พัฒนาตนเองทางวิชาการ วิชาชีพ การรวมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน งาน
พัฒนาการเรียนการสอนการใชสื่อเทคโนโลยี งานบรรณาธิการ การเสนอผลงาน และงาน
แสดงผลงาน 
             6. งานวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย งานพระราชทานปริญญาบัตร 
งานตามที่ไดรับมอบหมายเฉพาะกิจ กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย งานที่ไดรับมอบหมาย
โดยวิทยาลัย งานบุคคล งานรับนักศึกษาใหม งานประชาสัมพันธ และเสนอขอมูล
สารสนเทศ 

                                                 
             268 มณฑาทิพย ไชยศักดิ์, ระเบียบวธิีการสอนการพยาบาลในคลินิก. 
(กรุงเทพฯ : ยุทธรินทรการพิมพ, 2543),บทคัดยอ. 
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             จากบทบาทหนาที่ดังกลาว สถาบันพระบรมราชชนกจึงไดกําหนดภาระงาน
หลักของอาจารย ตามภารกิจของวิทยาลัย ไวในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
             1. งานสอน  หมายถึงชั่วโมงสอนทั้งในภาคทฤษฎี ทดลอง และปฏิบัติ หรือฝก
ภาคสนามที่สอดคลองกับนโยบายและหลักสูตร 
             2. งานฝกอบรม หมายถึงงานที่อาจารยไดรับมอบหมายใหทําการสอนหรือ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอื่นๆโดย
ปฏิบัติกิจกรรมเชน การเปนวิทยากรฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย งานจัด
ประชุมเชิงวิชาการตางๆ 
             3. งานพัฒนาผลงานวิชาการ หมายถึงผลงานวิชาการ 8 ประเภท ตามระเบียบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการผลิตผลงานวิชาการของอาจารยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2544 ไดแก เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ งานวิจัย งานแปล และผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
             4. งานอ่ืนๆ หมายถึงงานในบทบาทหนาที่อ่ืนๆ ของอาจารยที่วิทาลัยเห็นวาจะ
ทําใหการดําเนินงานตามภารกิจบรรลุจุดมุงหมาย เชนงานบริการวิชาการแกสังคม งาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารจัดการ งานที่เปนหนาที่ในฐานะบุคคลหนึ่งใน
วิชาชีพ269 
             จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกัด สถาบันพระ
บรมราชชนกมีขอบเขตที่กวางขึ้น  นอกเหนือจากการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตามหลักสูตรแลวอาจารยตองทําวิจัย พัฒนาหลักสูตร สรางหลักการและทฤษฎีใหมๆทาง
วิชาการ วิเคราะหขอมูลขาวสาร รับความรู เผยแพรความรูทางสื่อมวลชน ใหบริการสังคม 
แกปญหาและใหคําปรึกษาแนะนํานอกจากนี้อาจารยบางคนยังทําหนาที่เปนผูบริหารเปน
คณะกรรมการบริหารตางๆ ดังน้ันอาจารยจึงตองปรับเปลี่ยนตามบทบาทภาระหนาที่ที่
เพ่ิมเขามาและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ อาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สุด
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังที่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ระบุไววา คุณภาพ
การศึกษาขึ้นอยูกับคุณภาพของครู270 ดังน้ัน อาจารยจะตองมีคุณสมบัติของการเปน
ผูสอนที่ดี มีอุดมการณรวมทั้งตองเปนผูที่มีความรูความ สามารถในการจัดการเรียนการ
                                                 
           269  สถาบันพระบรมราชชนก, ตัวบงชี้คุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  (นนทบรุี : สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2547),23.   
           270  ปรียาภรณ  วงศอนุตรโรจน,  การบริหารงานวิชาการ (กรงุเทพฯ : ศูนย
สงเสริมการพิมพ, 2537), 43. 
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สอน อาจารยตองเปนผูรูจริงรูทันกับการเปลี่ยนแปลงและความ กาวหนาทางเทคโนโลยี 
การพัฒนาอาจารยจึงเพ่ิมขอบขายในเรื่องที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆที่จะชวยใหอาจารย
ไดมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีเพ่ือการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
 
3.9 การพัฒนาทุนมนุษยของสถาบันพระบรมราชชนกและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
             จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการศึกษาในปจจุบันพบวาระบบ
สาธารณสุขในอนาคต จะมุงเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และบริการระดับตนมาก 
ระบบบริการสุขภาพจะมีการจัดการสูงภายใตระบบประกันสุขภาพและแบบตางๆ  
บทบาทของประชาชน ชุมชน เอกชน ในการจัดการระบบบริการมีสูงมาก ขณะที่บทบาท
ของรัฐโดยเฉพาะในสวนกลางจะปรับไปสูการเปนผูซื้อบริการ การพัฒนาและกํากับดูแล
มาตรฐาน การสนับสนุนดานวิชาการ และการแกปญหาเฉพาะเรื่องเปนครั้งคราว ลักษณะ
ระบบบริการสุขภาพดังกลาว จึงมีความตองการกําลังคนที่มีคุณภาพสูงขึ้น     ปจจัย
เหลานี้สงผลใหสถาบันพระบรมราชชนกตองมุงผลิตนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เพ่ือ
เตรียมนักศึกษาพยาบาลใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล 
สนับสนุนผูเรียนเกิดความคิดอยางอิสระ มีทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจทาง
คลินิก มีความเจริญทางสติปญญาตลอดจนสรางเสริมประสบการณและทักษะทางวิชาชีพ
และเตรียมใหผูเรียนเปนผูที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ271  ในการผลิต
นักศึกษาพยาบาลใหมีคุณภาพ มาตรฐานดังที่กลาวมาสวนหน่ึงตองอาศัยความสามารถ
และศักยภาพของอาจารยในการสรางสรรคกระบวนการหลอหลอมใหไดบัณฑิตที่พึง
ประสงค สถาบันพระบรมราชชนกจึงเนนการพัฒนาอาจารยที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ใหเปนผูมีฐานความรูทางวิชาการและมีมุมมองที่เขาใจมนุษย
และสังคมตามความเปนจริง สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สราง
ความใฝรูใฝเรียน เนนชุมชนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ272   ซึ่งกลไกที่สําคัญในการผลิต
บัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพคือการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยมีอาจารยผูสอน
เปนองคประกอบสําคัญที่มีสวนทําใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
และทางสูเปาหมายเพื่อใหบัณฑิตมีคุณธรรมและเกิดประโยชนตอสังคมคือตองพัฒนา

                                                 
             271  โสภิต สุวรรณเวลา สรอยสวุรรณ  พลสังข และกาญจนา ผานเผือก, 
รายงานวิจัย ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
(นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2545),บทคัดยอ 
             272 งานพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2552  
[Online] Accessed 16 March 2009. Available from www. pi.ac.th 
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คุณภาพอาจารยเปนอันดับแรก273 ดังน้ันอาจารยผูสอน จึงตองเปนผูที่มีศักยภาพสูงใน
การใฝหาความรู มีทักษะการสื่อสารและสามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนใหเขาใจได  มี
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษย  การที่อาจารยจะมีศักยภาพดังที่
กลาวมาตองอาศัยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งในดานการ
สอน การวิจัย การบริการชุมชน  พัฒนาใหเกิดอาจารยมืออาชีพ อันจะเปนประโยชน
โดยตรงตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา    อาจารยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความสําเร็จและความมี
ประสิทธิภาพขององคการในยุคปจจุบัน  สงผลใหอาจารยตองมีศักยภาพและสมรรถนะใน
การทํางานสูงและมีความตื่นตัวตอการปรับสภาพการทํางานใหกาวหนาตามเทคนิคและ
การบริหารสมัยใหม ซึ่งองคการสมัยใหมในสังคมเศรษฐกิจที่เนนองคความรู ถือวา
ทรัพยากรบุคคลอันเปนทรัพยสิน (Asset) ขององคการนั้น มีความเปน “ทุน” (Human 
Capital) ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารและการสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับ
องคการ274 อาจารยพยาบาลจึงตองมีการพัฒนาทักษะและความสามารถอยางตอเน่ือง
เพราะศักยภาพของอาจารยสงผลถึงความสําเร็จของสถาบันและนักศึกษา   
              อนึ่งสถานะของอาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกแตกตางจากอาจารยที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป เน่ืองจากเปนขาราชการ
พลเรือน ดังน้ันการพัฒนาอาจารย การศึกษาตอ หรือการฝกอบรม จึงขึ้นกับนโยบายของ
รัฐภายใตระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งในปจจุบันรัฐบาลไดเห็นความสําคัญโดยกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน มีเปาประสงคหลักใหขาราชการมีสมรรถนะและ
ความมุงม่ันในการปฏิบัติราชการ ยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนํา  การบริหาร
ราชการยุคใหมเพ่ือใหภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล โดยมียุทธศาสตรการเสริมสรางสมรรถนะและทักษะใหแก
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมและพัฒนาการเรียนรูของบุคคล
ดวยวิธีการที่หลากหลาย ที่เอ้ือตอการสรางกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมใหมใน
การปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรมทางไกล การฝกอบรมโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-

                                                 
 
             274 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, HR Scorecard  การประเมิน
ระบบบริหาร  ทรัพยากรบคุคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักบริหารกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน, 2547) , 1. 
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learning) การเรียนรูดวยตนเองตลอดเวลา เปนตน275  ซึ่งการดําเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดังกลาว วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จึงตองมีแนวทางที่สอดคลองกับการพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐ เพ่ือที่จะทําให
องคการสามารถตอบสนองตอปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลา  พรอมทั้งเตรียมอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูและสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูใหแกบุคลากรทุกคนในองคกร 
              การพัฒนาใหความรูแกบุคลากรในปจจุบันของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก มีรูปแบบที่สําคัญคือการพัฒนาอาจารยและบุคลากรโดยสํานักงาน ก.พ. 
ในฐานะที่เปนองคกรบริหารงานบุคคลกลางเปนผูดําเนินการพัฒนาขาราชการในดาน
ตางๆ การสนับสนุนการศึกษาตอและฝกอบรมเพิ่มเติม การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา  
การพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร การเรียนรูผานสื่อตางๆ การจัดการความรู การศึกษาดู
งานหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (Good practice) เชนการเยี่ยมชมวิทยาลัยอ่ืนๆ
ทั้งในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และการจัดทําสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 
              1. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรโดยสํานักงาน ก.พ. ในฐานะที่เปนองคกร
บริหารงานบุคคลกลางเปนผูดําเนินการพัฒนาขาราชการในดานตางๆ ดังนี้ 
                  1.1 การอบรมปฐมนิเทศขาราชการใหม ไดแก การอบรมผูที่ผานการ
สอบแขงขันตามโครงการสอบรวมของสํานักงาน ก.พ. กอนที่จะสงไปบรรจุและแตงตั้ง
ตามสวนราชการตางๆ 
                  1.2 การอบรมการบริหารงานบุคคล ไดแก การอบรมผูที่ทํางานการ
เจาหนาที่ของสวนราชการตางๆ ตลอดจนการจัดประชุมทางวิชาการบริหารงานบุคคลโดย
ใหผูที่ปฏิบัติงานดานงานการเจาหนาที่ไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู และทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
                  1.3 การอบรมเทคนิคการบริหาร ไดแก การอบรมเทคนิคการบริหารใหแก
ผูที่เปนหัวหนางานทั้งในระดับหัวหนาแผนก ระดับหัวหนากอง และระดับนักบริหาร 
                  1.4 การอบรมการบริหารงานสารบรรณ ไดแก การอบรมเกี่ยวกับการราง
หนังสือโตตอบการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเก็บหนังสือ
ราชการ และระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

                                                 
             275  งานพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2552  
[Online] Accessed 16 March 2009. Available from www. pi.ac.th 
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                  1.5 การอบรมเทคนิคในการฝกอบรม ไดแก การฝกอบรม เทคนิคในการ
ฝกอบรมขาราชการในสวนราชการตางๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหการอบรมขาราชการในสวนราชการ
ตางๆมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชายิ่งขึ้น 
              2.  การศึกษาตอและการฝกอบรมเพิ่มเติม 
              เปาหมายสูงสุดในการผลิตนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก คือ ตองการไดบัณฑิตที่พึงประสงคที่สามารถใหบริการดวยความเขาใจศักยภาพ 
ความตองการของประชาชน จึงเนนการพัฒนาอาจารยที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ใหเปนผูมีฐานความรูทางวิชาการและมีมุมมองที่เขาใจมนุษย
และสังคมตามความเปนจริง สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สราง
ความใฝรูใฝเรียน เนนชุมชนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ       ขณะเดียวกัน เพ่ือพัฒนา
อาจารยใหมีความรูความสามารถระดับสากล ในป พ.ศ.2535 – 2556 คณะรัฐมนตรีได
สนับสนุนใหสถาบันพระบรมราชชนก ดําเนินการพัฒนาอาจารยตามมติคณะรัฐมนตรี (มติ
วันที่ 1 กันยายน 2535) โดยสนับสนุนทุนใหอาจารยไปศึกษาตอตางประเทศ ในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก การศึกษาหลังปริญญา รวมทั้งการศึกษา ดูงาน และฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นในตางประเทศซึ่งเปนโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอ ตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารยพยาบาลทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  
อันเน่ืองมาจากกระทรวงสาธารณุขจําเปนตองเรงผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและ
สาธารณสุขเพื่อใหบริการแกประชาชาชนและตอบสนองความตองการของประเทศ และ
อาจารยของสถาบันพระบรมราชชนกยังมีสัดสวนและคุณวุฒิไมไดตามเกณฑ  โครงการ
พัฒนาอาจารยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี มี 
3 ระยะ ไดแก 
            ระยะที่ 1 เปนโครงการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2537-
2538 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเสนอรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย มีเปาหมายพัฒนาเฉพาะ
วิทยาลัยในแตละเขต จํานวน 9 แหง 
            ระยะที่ 2  เปนโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอตอคณะรัฐมนตรีป พ.ศ. 
2542 – 2549 อันเนื่องมาจากโครงการระยะแรกมีการพัฒนาที่ไมครอบคลุมวิทยาลัยใน
สังกัดทั้งหมด จึงจัดทําโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีเปาหมายพัฒนาวิทยาลัยใน
สังกัด    ทุกแหง 
            ระยะที่ 3 เปนโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขขอขยายระยะเวลาดําเนินการและ
ปรับแผนการพัฒนาอาจารยในโครงการพัฒนาอาจารยของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
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กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2542 – 2549 เปนสิ้นสุดการดําเนินการในป พ.ศ. 2556 ซึ่ง
ไดรับการอนุมัติเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549276  
            เปาหมายหลักของโครงการ  คือการพัฒนาอาจารยของวิทยาลัยในสังกัดใหมีทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือที่วิทยาลัยในสังกัดจะ
สามารถผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอกับความตองการของประชาชนและหนวยงาน  อีกทั้งเปนการพัฒนาอาจารยของ
วิทยาลัยในสังกัดใหมีความทัดเทียมกับบุคลากรในสาขาวิชาชีพขางเคียง หรือสาขา
เดียวกันแตตางสังกัด ปจจุบันมีคณาจารยจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกตามมติ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 150 คน (ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2550)  ซึ่งในปงบประมาณ 
2550 มีกิจกรรมหลักๆที่ไดดําเนินการคือ 
            1. การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารยศึกษาตอในตางประเทศ ที่กําลังศึกษาอยู 
84 ทุน และจัดสรรทุนใหม 20 ทุน 
            2. การจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ (ทุน
ใหม 15 ทุน 
            3. การจัดสรรทุนพัฒนาอาจารยในการอบรมระยะสั้นในตางประเทศจํานวน 3 
หลักสูตร 75 ทุน277 
            กรณีที่บุคลากรประสงคที่จะไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เชน ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ หรือการฝกอบรมระยะสั้น ในหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร สูติศาสตร  อาจารยจะสามารถขอลาเพื่อไปศึกษาตอ หรือ
ฝกอบรมในระยะสั้นจากหนวยงานสังกัดรัฐบาลได  
            นอกจากการศึกษาตอและการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆแลว วิทยาลัย
พยาบาลกําหนดใหมีระบบการใหความรูแกขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด โดยการสง
เขารวมประชุม สัมมนาทั้งดานวิชาการ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่มีการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับนโยบายหรือทิศทางของสถาบัน  เพ่ือเปนประโยชนในการจัดเตรียม
กําลังคนเขาปฏิบัติงาน การพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการ
ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ทางดาน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ภายใน เชน การปรับปรุงระบบราชการ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร นโยบายการ
                                                 
                

276
 สถาบันพระบมราชชชนก กระทรวงสาธารณสุข,  รายงานประจําป 2550 

(นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, 2550 ), 30 – 31. 
           277 เรื่องเดียวกัน, 31. 
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ปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งความตองการในความกาวหนาในสายวิชาชีพของอาจารย  ซึ่งแนวทาง
หลักในการพัฒนาความรู คือการจัดประชุมสัมมนาใหความรูโดยวิทยาลัยจัดโครงการขึ้น
เอง  หรือเปนการจัดโดยวิทยาลัยเครือขาย หรือสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึง
หนวยงานอื่นๆ หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการขึ้น  
            3. การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา (on the job training)  
               บุคลากรที่เปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนางาน เปนผูที่
ความรูและประสบการณในการทํางาน มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการสอน
งานหรือเรียกวาการฝกอบรมตามตําแหนงงาน (on the job training) รวมทั้งบทบาทใน
การใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการและเทคนิคการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา เชน การ
ปฐมนิเทศอาจารยพยาบาลที่บรรจุใหม อาจารยพยาบาลที่บรรจุใหมจะไดรับการแนะนํา
โดยหัวหนางาน หรือหัวหนาภาควิชา เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติงานในภายหนา ในกรณีที่เปนอาจารยบรรจุใหมจะจัดใหมีการหมุนเวียน
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝกเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณเชิงวิชาชีพ  
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่งาน การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ แต
ทั้งน้ีผูบังคับบัญชาอาจจะมอบหมายใหบุคลากรอื่นๆ ในหนวยงานทําหนาที่สอนงานหรือ
ใหคําปรึกษาแนะนําในลักษณะที่เรียกวาการเปนพ่ีเลี้ยง (mentor) เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาบุคลากรใหมสามารถเรียนรู เขาใจ และสามารถปรับตัวใหเขากับงานใหมได ทั้งนี้ 
ระบบการสอนงานของผูบังคับบัญชาไมไดมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการ รูปแบบการ
ประเมินหรือตรวจสอบอยางเปนทางการ  
              4. การพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (career development)   
                วิทยาลัยกําหนดการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรเพื่อพัฒนาองคความรู 
ทักษะความสามารถรองรับตําแหนงหนาที่การทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคต  ใชวิธีการ
ทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาสายอาชีพ ดําเนินการโดยการ
กําหนดเสนทางสายอาชีพ (career path) พิจารณามาตรฐานตําแหนงงาน กําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรที่จะดํารงตําแหนงตางๆ ทางดานทักษะ ความรู ผลการปฏิบัติงาน 
และใชวิธีคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่กําหนดเขาดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
            5.  การเรียนรูผานสื่อตางๆ  
                 วิทยาลัยมีการจัดทําสื่อเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน  
                 5.1. ใหมีหองสมุดของวิทยาลัย และของสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือเปน
ศูนยกลางแหงการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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                 5.2. การจัดทําสื่อประเภทตางๆ  เชน ขาวสารประกาศหรือประชาสัมพันธ  
หรือหนังสือเวียน และวารสารทั้งในระดับวิทยาลัย ระดับวิทยาลัยเครือขาย รวมถึงวารสาร 
และจดหมายขาวของสถาบันพระบรมราชชนก เปนชองทางในการเรียนรูแกบุคลากรให
สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง  
                 5.3.  การเรียนรูดวยอิเลคทรอนิคส ปจจุบันวิทยาลัยมีการจัดทําสื่อการ
เรียนรูโดยระบบอิเล็กทรอนิคสคอมพิวเตอร  เชน จัดทําเว็ปไซตของวิทยาลัย และ ของ
สถาบันพระบรมราชชนกเพื่อแจงขาวสารหรือใหการเรียนรูแกบุคลากร หรือใชสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูได  
            6. การจัดการความรู (knowledge management)  
                 ปจจุบันวิทยาลัย สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรระดับ
ตางๆ  กําหนดใหมีแผนการจัดการเรียนรู ใหมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ใน
หนวยงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประสบการณ หรือขอคิดที่ควรนํามาปฏิบัติ  
            7. การเยี่ยมชมวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข และสังกัดหนวยงานอ่ืน เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และ
ทบวงมหาวิทยาลัย เปนตน ในการเยี่ยมชมอาจมีการจัดใหมีการประชุมหรือจัดสัมมนา
รวมกันของอาจารยพยาบาล การเยี่ยมชมวิทยาลัยอ่ืนจะเปนการเปดโอกาสใหอาจารย
พยาบาลไดสังเกตการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลในวิทยาลัยอ่ืนดวย 
            8 การจัดทําสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย   
               วิทยาลัย ไดกําหนดสมรรถนะหลัก (core competency) ของขาราชการตาม
กรอบที่ ก.พ. กําหนดและไดริเร่ิมจัดทําสมรรถนะตําแหนงงาน (job competency) เพ่ือ
เปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งใชวิธีการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน หรือการมอบหมายงาน  
            สรุปไดวาการพัฒนาอาจารยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะการพัฒนา
อาจารยสามารถสงเสริมใหอาจารยไดรับความรูความสามารถความชํานาญและทักษะ
เพ่ิมขึ้น และสามารถที่จะติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาไดทัน สถาบันการศึกษาทุกแหงจึงควรดําเนินการพัฒนาอาจารยทั้งอาจารยที่
เปนบุคลากรบรรจุใหมและอาจารยที่เปนบุคลากรเกาอยางตอเน่ืองและตลอดเวลา เพ่ือให
อาจารยมีความรูความสามารถทันกับความเจริญกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหมๆและทันสมัย มีทัศนคติ คานิยม และสงเสริมใหเกิดขวัญและกําลังใจแกอาจารยใน
การทํางาน อันเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารยและเกิดสัมฤทธิ์
ผลของสถาบันการศึกษา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

182

                                                                     

3.10 สถานการณดานการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก       
            จากการวิเคราะหสถานการณดานทุนมนุษยของสถาบันพระบรมราชชนก นั้น 
สําหรับขอมูลกําลังคน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 นั้น พบวามีจํานวนขาราชการทั้งสิ้น 
2099 คน  จําแนกเปนขาราชการในสถาบันพระบรมราชชนก(สวนกลาง) จํานวน 69 คน 
จากวิทยาลัยในสังกัด จํานวน 2030 คน  มีขาราชการที่ปฏิบัติงานจริงในสถาบันพระบรม
ราชชนก จํานวน 1881 คน ไปชวยราชการที่อ่ืนจํานวน 12 คน และชวยราชการระหวาง
วิทยาลัย จํานวน 37 คน  สภาพปญหาที่เกิดขึ้นคือ การขอคนกลับมาทํางานที่สังกัดเดิม
ซึ่งทําไดยาก ปญหาอีกประการหนึ่งคือ ปญหาที่สืบเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนา
อาจารยใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตางประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนทุน
ปริญญาเอกปฏิบัติงานจริงไมตรงตามตําแหนง โดยที่ผานมาอาจารยพยาบาลสามารถไป
ขอรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกตางประเทศของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดไดโดยไม
จํากัด  แตเม่ือเรียนจบมาแลวตองไปปฏิบัติงานในวิทยาลัยที่เปนเจาของทุน ผลที่ตามมา
คือบุคคลกลุมน้ีตองยายถิ่น ยายที่ทํางาน ในที่สุดปญหาที่ตามมาคือการขอยายไปชวย
ราชการที่เดิม ปญหาอีกประการหนึ่งคือ นักเรียนทุนปริญญาเอกที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ใน
วิทยาลัยเดิมเม่ือทํางานได 1-2 ป ก็ขอลาออกไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และขอชดใช
ทุนตอในมหาวิทยาลัย ปญหาอีกประการหนึ่งคือวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกมิไดเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีพระราชบัญญัติรองรับ จึงมีขอจํากัดดาน
ตําแหนงทางราชการ คาตอบแทนและอื่นๆ ทําใหอาจารยลาออกไปปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย   สําหรับอาจารยที่เปนอัตราจางก็มีขอจํากัดดานความกาวหนาในการศึกษา
ตอ คาตอบแทน และสวัสดิการที่ไดรับไมเทาเทียมกับขาราชการ และคานิยมยังมี
ความหวังที่จะไดรับการบรรจุเปนขาราชการ และในวิทยาลัยไมสามารถใหคาจาง/
คาตอบแทนในอัตราที่สูงได เน่ืองจากยังติดกับกฎ ระเบียบของทางราชการ278  ปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นทําใหสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยตองหาวิธีการในการที่จะทํา
อยางไรจึงจะธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณคาไวในองคการไดอยางยั่งยืน และพัฒนาอาจารย
ที่มีอยูใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ มีแรงจูงใจและความผูกพันตอองคการในการที่จะ
สรางผลการปฏิบัติงานใหกับองคการ และนําองคการไปสูความสําเร็จใหได  ซึ่งในเรื่อง
ของการดําเนินการดานพัฒนาทุนมนุษยนั้น จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสถาบันพระ

                                                 
            278 สวนบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ สถาบันพระบรมราชชนก, “การ
บริหารงานบุคคลของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” (เอกสารประกอบการ
ประชุม วันที่ 22 ธันวาคม 2551, กระทรวงสาธารณสขุ) 
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บรมราชชนกไดทุมเทในดําเนินการพัฒนาดานทุนมนุษยมาอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปน
เร่ืองของการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ  หรือการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ
รวมถึงการอบรมจากงานที่ทํา สอดคลองกับการศึกษาของ เรมวล นันทศุภวัฒน และคณะ 
ที่ศึกษาการผลิตกําลังคนสาขาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภของสถาบันการศึกษา
พยาบาลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมดานจํานวน คุณวุฒิ 
และความตองการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาพยาบาล ศึกษาสถานการณและ
ศักยภาพในการผลิตบุคลากรพยาบาลในระดับตางๆของสถาบันการศึกษาพยาบาล
ประเภทจํากัดรับนักศึกษาจํานวน 60 แหง ผลการวิจัยพบวา ในปการศึกษา 2549 มี
อาจารยในสถาบันการศึกษาพยาบาลจํานวน 3,376 คน โดยเปนอาจารยที่มีวุฒิการ
พยาบาลจํานวน 3,100 คน และในจํานวนนี้เปนอาจารยที่มาจากวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดคิดเปนรอยละ 40.84 รองลงมาคือคณะพยาบาลศาสตร 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คิดเปนรอยละ 36.94 เม่ือเทียบอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา
เฉลี่ยเทากับ 1:9.5 และเมื่อพิจารณาเฉพาะวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา เทากับ 1 : 10.7 ในเรื่องคุณวุฒิอาจารย พบวา อัตราสวน 
ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี ในภาพรวมทั้งหมด เทากับ 1.60 : 7.40 : 1.00 
ซึ่งยังต่ํากวาเกณฑอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เปน 4.0 : 6.0 สําหรับปริญญา
เอก : ปริญญาโท เม่ือพิจารณาอาจารยที่ลาศึกษาตอ ในปการศึกษา 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 
362 คน โดยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกรอยละ 71.55 ปริญญาโท รอยละ 28.45 และ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอสูงสุดคือรอย
ละ 45.58  ซึ่งในปการศึกษา 2549 – 2553 คาดวาจะมีอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 321 คน ระดับปริญญาโท 176 คน ปริญญาโท – เอก 54 คน ซึ่งคาดวา
อัตราสวนวุฒิ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรีของอาจารยพยาบาลเมื่อผูลาศึกษา
ตอทั้งหมดสําเร็จการศึกษาโดยรวม เทากับ 2.76 : 6.90 : 0.34 และเม่ือพิจารณาแยกตาม
กลุมสถาบัน พบวา คณะพยาบาลศาสตร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะมีสัดสวนเทากับ 
4.34 : 5.58 : 8.08  รองลงมาคือสถาบันการศึกษาเอกชนมีสัดสวนเทากับ 2.24 : 7.75 : 
0.0 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่นๆ มีสัดสวนเทากับ 1.43 : 8.22 : 0.35 วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีสัดสวนเทากับ 1.81 : 7.51 : 1.68279 
            ปญหาอีกประการหนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกก็
คือ ในดานผลการปฏิบัติงานพบวา การดําเนินงานของวิทยาลัยยังไมบรรลุเปาหมายที่วาง
                                                 
            279 เรมวล นันทศุภวัฒน และคณะ, “การผลิตกาํลังคนสาขาพยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภของสถาบันการศกึษาพยาบาลในประเทศไทย,” วารสารสภาการพยาบาล  23, 
4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551) : 41 – 55. 
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ไว จากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในการประเมินแผน ประจําปงบประมาณ 2550 
พบวามีหลายตัวชี้วัดที่ไมสามารถทําไดตามเกณฑที่กําหนด เชนการผลิตผลงานวิชาการ
และงานวิจัย  งานดานบริการวิชาการแกสังคม280 จากการประเมินผลการดําเนินงานดาน
พัฒนาองคกร  ในดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร การสรางกําลังใจให
บุคลากรมีความสุข และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอ มี
หลายตัวชี้วัดที่ยังไมผานเกณฑการประเมิน ทั้งในเรื่องของ รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาตามเปาหมายของการพัฒนาตามระบบสมรรถนะ จํานวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นทั้ง
ปริมาณและคุณวุฒิ มีเพียงรอยละ 29.20 ซึ่งนอยมาก  นอกจากนั้นจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนก็ไมมีเพ่ิมขึ้นเลย สวนในเร่ืองความกาวหนาทางวิชาชีพในรอบการประเมินที่
ผานมา อาจารยมีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นรอยละ 56.80 สวนผูบริหารไมมีการเลื่อนระดับที่
สูงขึ้น และเม่ือพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก มีเพียงรอย
ละ 48.60 ซึ่งไมผานเกณฑเชนกัน281 
               จะเห็นไดวา การพัฒนาทุนมนุษยในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกเปนเรื่องที่วิกฤติและตองดําเนินการแกไขหรือหาแนวทางในการพัฒนาโดยดวน 
ซึ่งเม่ือพิจารณาจากปจจัยตางๆพบวา มีหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาทุน
มนุษยและการนําไปสูการสรางผลผลิตที่ตองการ    

 
สรุป 

 
            จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สามารถสรุปไดวาในการพัฒนาทุนมนุษยของ
องคการนั้นมีปจจัยตาง ๆเขามาเกี่ยวของหลายประการ  ซึ่งการพัฒนาทุนมนุษยให
ประสบความสําเร็จน้ัน ตองอาศัยหลักการแนวคิด ทฤษฎี เปนกรอบสําหรับการ
ดําเนินการใหครอบคลุมในทุกมิติและเปนการพัฒนาในหลายระดับ ตั้งแตการพฒันารายบคุคล 
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองคการ การจัดการทุนมนุษยมีเปาหมายเพื่อสรางคุณภาพ
                                                 
            280สถาบันพระบรมราชชนก,“รายงานประเมินผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยทุธของสถาบนัพระบรมราชชนกประจําปงบประมาณ2550 (นนทบุรี :  
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2550), 3 – 4. 
            281 สถาบันพระบรมราชชนก, รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยทุธของสถาบนัพระบรมราชชนก ประจําปงบประมาณ 2550 (นนทบุรี: 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข. 2550) , 3-4.  
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และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนการพัฒนาและจูงใจใหบุคลากรแสดงศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง  โดยการสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาทั้งดานองค
ความรู ทัศนคติ  วัฒนธรรมในการทํางาน แรงจูงใจ การเรียนรู การสรางสรรคและ
นวัตกรรม ที่สอดคลองกับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงการรักษาบุคลากร และการ
จัดการคนที่มีความรูความสามารถสูงขององคการ เพ่ือใหเปนผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู มี
คุณภาพ  คุณธรรม เหมาะสมสอดคลองกับทิศทางขององคการตอไป   
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บทที่ 3 

การดําเนินงานวิจัย 
 

             การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบปจจัยของการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย และเพ่ือใหไดแนวทางในการดําเนินการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
พรรณนา (descriptive research) โดยใชวิทยาลัยพยาบาลจํานวน 29 แหงเปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis)  เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุ
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
                                                      

ข้ันตอนการดําเนินงานวจิัย 
 
              เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
                  ข้ันตอนที่ 1  การเตรียมโครงการวิจัย   
               เปนการจัดเตรียมโครงการตามระบบของการดําเนินการวิจัย ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการดังน้ี 

         เปนขั้นตอนการเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดย
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย รวมถึงการศึกษาวรรณกรรม
ตางๆที่เกี่ยวของไดแก เอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ รายงานการวิจัย รายงานของหนวยงาน
ตางๆ  บทความ วิทยานิพนธ วารสาร เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ 
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง
ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทุนมนุษย เพ่ือนํามาจัดทําโครงการวิจัย โดยขอคําแนะนําความคิดเห็นในการจัดทํา
โครงการ วิจัยจากอาจารยที่ปรึกษา และนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือเสนอขออนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธ 

               ข้ันตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย  
                 เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิเคราะหปจจัยของการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   สรางและพัฒนา
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แบบสอบถาม นําไปทดลองใชและปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่กําหนด วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะห ขอมูลทางสถิติ แบงเปน     
4 ขั้น  ดังนี้ 
             ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยการวิเคราะห
เอกสาร  แนวคิดทฤษฎี (content analysis) และการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ   ซึ่งเปนบุคลากรในแวดวงการศึกษาพยาบาล ประกอบดวย ผูบริหารระดับ
คณะ/สาขาวิชาพยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสถาบัน/สํานัก ใน
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
และอาจารยพยาบาล จํานวนทั้งสิ้น  10 คน ดวยแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง             
(unstructured interviews) เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการกําหนดตัวแปรปจจัยของการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
             ขั้นที่2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  โดยนําขอมูลตัวแปรปจจัยตางๆ
ที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย  และตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา  จากนั้นนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (content validity) นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Item of Objective Congruence Index) จากนั้นนําเครื่องมือที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวนําผลที่ไดเสนออาจารย
ผูควบคุมงานวิจัย แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช   (try out) กับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จากวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 3 วิทยาลัยๆโดยจําแนก
เปนผูบริหารระดับรองผูอํานวยการหรือหัวหนาภาควิชา วิทยาลัยละ 3 คน อาจารยที่มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป วิทยาลัยละ 4 คน และอาจารยที่ มี
ประสบการณการทํางานตั้งแต 10 ปลงมา วิทยาลัยละ 4 คน รวมเปน  33 คน แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความเที่ยง (reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(coefficient)  ของคอนบราค (Cronbach) ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝- coefficient) ได
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  0.9960   
             ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล และ การวิเคราะหขอมูล ไดเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยนําแบบสอบถามไปใชในการสอบถามความคิดเห็นของอาจารยที่ปฏิบตัิงานใน
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในปการศึกษา 2552 จากวิทยาลัย 
จํานวน 28  แหง  ประกอบดวย ผูบริหารระดับรองผูอํานวยการหรือหัวหนาภาควชิา
วิทยาลัยละ 3 ทาน อาจารยที่มีประสบการณการทํางานในวิทยาลัยมากกวา 10 ปขึ้นไป  
วิทยาลัยละ 4 ทาน และอาจารยที่มีประสบการณการทาํงานตั้งแต 10 ปลงมา วิทยาลัยละ  
4 ทาน  รวมเปนผูใหขอมูลทั้งสิ้น 308 ทาน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหา
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องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวธิีการสกดัปจจัย (principal 
component analysis : PCA)  สรุปผลปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวทิยาลัย
พยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก  หลังจากนั้นดําเนินการวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของกลุมปจจัย (canonical correlation analysis) เพ่ือหารูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนกตอไป 
            ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลและการรายงานผล โดยจัดการประชุมผูเชี่ยวชาญ 
(connoisseurship) ประกอบดวยผูบริหารสถาบันพระบรมราชชนกและผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 29 วิทยาลัย ใหพิจารณาตรวจสอบ
ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และ
รูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก  
            ขั้นที่ 5  หาแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน เพ่ือใหไดขอสรุปและจัดทําแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตอไป     รายละเอียดของขั้นตอนการวิจัยดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 13 
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แผนภูมิที่ 13  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ไดรับ 

1. การศึกษา
วิเคราะหและ
กําหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยั 

2 การสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ
การวิจัย 

4 ตรวจสอบ
ผล 

3 การเก็บ
รวบรวม
ขอมูล และ 
การวิเคราะห
ขอมูล 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับปจจัยของการ
พัฒนาทุนมนุษย 

ศึ ก ษ า ตํ า ร า  เ อ ก ส า ร 
งานวิจัยทีเกี่ยวของกับปจจัย
ของการพัฒนาทุนมนุษย 

วิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัย
และเนื้อหาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดเปน
โครงสรางและรายการสําคัญปจจยัของการพัฒนาทุนมนุษย
ในวิทยาลยัพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

1 นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนขอคําถามในแบบสอบถาม 
2 ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานตรวจสอบความตรงหา
คาดัชนีความสอดคลอง IOC และปรับปรุงแบบสอบถาม 
3 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกบัประชากรทีไ่มใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 33 คน นํามาคํานวณหาคาความเที่ยง 
(reliability) โดยใชวิธีสัมประสทิธิ์แอลฟา  (coefficient) 
และปรับปรุงแบบสอบถาม  

1 นําแบบสอบถามไปสอบถามหนวยตัวอยางจํานวน 
 28 แหง  
2 รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามวิเคราะหทางสถิติ 
โดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis)  

2.ประชุมผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือ
ตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัย 

กรอบแนวคิด 
ปจจัยของ
การพัฒนา
ทุนมนุษย 
 

สรุปผลปจจยั
ของการพัฒนา
ทุนมนุษยของ
วิทยาลัย
พยาบาลสังกัด
สถาบันพระ
บรมราชชนก 

รายงายผล การ
วิจัย การพัฒนา
ทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 

สรุปผล รูปแบบ
ความสัมพันธ
ระหวางกลุม
ปจจัย 
 

แบบสอบ 
ถามฉบับ
สมบูรณ 

1. วิเคราะหหาความสัมพันธของกลุมปจจัย (canonical 
correlation analysis)  

3.สัมภาษณเชงิลึก (in-depth interview)  กับ
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาทุน
มนุษยฯ 

5. หา
แนวทางใน
การพัฒนา 
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ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย   
 เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ

ควบคุมดุษฎีนิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธเสนอแนะ พิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
            เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร  ตัวอยางและ
การเลือกตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย 
            การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research)  ที่มีแผนแบบการวิจัยแบบการศึกษากลุมตัวอยางเดียว 
เพ่ือตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง  (the one - shot , non - experimental case 
study  design) ซึ่งเขียนแผนภาพ (diagram) ไดดังนี้ 
 
                                                       
 
 
 
 
     เม่ือ            R    หมายถึง   ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
                      X     หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
                      O     หมายถึง   ขอมูลที่ไดจากการวดัคาตัวแปร 
 
 
 
 
 

                                     O 
 
 
 
        R                          X 
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ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 
            ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการวิจัยครั้งน้ีคือ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน        
29 วิทยาลัย  โดยผูใหขอมูลคืออาจารยที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรม    
ราชชนก ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2552  
 
กลุมตัวอยาง 
  สําหรับกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดการเลือกกลุม
ตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลในแตละขั้นตอนดังนี้ 
  1.  การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จํานวน 10 ทาน ไดแก ผูบริหารระดับสถาบันและกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวของกับพัฒนาทุนมนุษย จํานวน 3 ทาน ผูบริหารคณะ/ภาควิชา ใน
สาขาพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน 2 ทาน ผูอํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 3 ทาน นายกสมาคมการพยาบาลภาค
ตะวันออก 1 ทาน และตัวแทนจากผูบริหารระดับรองผูอํานวยการวิทยาลัยจํานวน 1 ทาน 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชการสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  โดยมีวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนหนวยในการวิเคราะห  จากการ กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของเครชซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ได
ตัวอยางจํานวน   28   วิทยาลัย จากวิทยาลัย 29 วิทยาลัยทั่วประเทศ  ผูใหขอมูลเปนผูที่
เกี่ยวของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ไดแก 
ผูบริหารระดับรองผูอํานวยการหรือหัวหนาภาควิชา  วิทยาลัยละ 3  คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ขึ้นไป  วิทยาลัยละ  4  
คน และอาจารยที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต  10 ปลงมา  
วิทยาลัยละ  4   คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  308 คน  รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 2 
 
 

                                                 
             1 เครชซี่และมอรแกน, อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน  
(กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน, 2535), 40. 
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ตารางที่   2     แสดงจํานวนผูใหขอมูล   
 

หนวยงานผูใหขอมูล ผูบริหาร
ระดับรอง/
หัวหนา
ภาค 

อาจารย
ทํางาน 
 > 10 ป 
ขึ้นไป 

อาจารย
ทํางาน ≤ 

10 ป   
ลงมา 

รวม 

วิทยาลัยพยาบาลเครือขาย
ภาคเหนือ จํานวน   6  วิทยาลัย 

18 24 24 66 

วิทยลัยพยาบาลเครือขายภาคกลาง 
จํานวน 11 วทิยาลัย 

33 44 44 121 

วิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ  
จํานวน 6 วิทยาลัย 

18 24 24 66 

วิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคใต 
จํานวน 5 วิทยาลัย 

15 20 20 55 

                                รวม 84 112 112 308 
  
               3.  การตรวจสอบผลและยืนยันรูปแบบความสัมพันธปจจัยของการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผู ว ิจัยใชจัดการประชุม
ผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 
30 ทาน ไดแก ผูบริหารระดับสถาบันพระบรมราชชนก และผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
ทั้ง 29 แหง    
               4. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล ในการพิจารณาแนวทางของการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตามรูปแบบความสัมพันธของ
ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยที่ผูวิจัยคนพบ และกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก    
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ตัวแปรที่ศึกษา 
               ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
               1.  ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่ เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณการ
ทํางานในวิทยาลัยในปจจุบัน  
               2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จากสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและ
จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดแก การที่องคการมีแผนการพัฒนาทุน
มนุษยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือสงเสริมกลยุทธขององคการ เชน การมีแผนพัฒนา
ทุนมนุษยที่ชัดเจนและสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือกลยุทธขององคการ การมีระบบและ
กลไกในการดําเนินงาน การสรางเปาหมายและคานิยมรวมกัน ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ลักษณะและพฤติกรรมของผูอํานวยการวิทยาลัยที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยของ
องคการ การจูงใจและบันดาลใจใหบุคลากรทํางาน ความสามารถของผูนําในการมอบ
ความรับผิดชอบและชวยเหลือผูตามใหพัฒนาความสามารถ  และการกระตุนทาง
สติปญญาในการไขปญหาจากหลายมุมมอง การสรางระบบการใหสิ่งจูงใจในการทํางานที่
สอดคลองกับความตองการและผลการปฏิบัติงานของอาจารย  ความเชื่อของอาจารยใน
ดานการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง และความรูสึกผูกพันตอองคการของตนพรอมที่จะ
ทุมเททํางานใหกับองคการ   กระบวนการทํางานของผูบริหาร ในการทําใหผลการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติงานสอดคลองกับเปาประสงคขององคการ  การบริหารผลการปฏิบัติงานจะมุงเนน
ไปที่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ การเรียนรู
และการพัฒนาผูปฏิบัติงาน การพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง ทั้งดานการคัดเลือกคน
เขาสูระบบที่ชัดเจนและสามารถระบุไดวาใครเปนคนเกงขององคการ มีการมอบหมายงาน
ใหตรงกับความรูความสามารถ มีวิธีการมอบหมายงานใหแกอาจารยที่ตองดึงความเกง 
ทักษะ ความรู การสรางสรรคออกมาใชในการปฏิบัติงานน้ันๆ เปดโอกาสใหอาจารยที่
ความรูความสามารถสูงไดมีเวทีในการแสดงความสามารถ  องคการเองก็ตองมี
ความสามารถในการสรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมไดในการเพิ่มคุณภาพ  ลดตนทุน 
ลดระยะในการพัฒนาสิ่งใหมๆ อันนําไปสูการสรางนวัตกรรม และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องดวยการแบงปนความรูซึ่งกัน จนกลายเปนวัฒนธรรมการเรียนรูและนําไปสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู  นอกจากนั้นวัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการ
แขงขัน  เปนตัวแปรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยเชนกัน หากอาจารยมีความเชื่อ 
คานิยมรวมกันในเรื่องของการทํางานที่เนนการปรับปรุงคุณภาพงาน  ใหความสําคัญกับ
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การสรางสรรคผลงานและนวัตกรรม  มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของตนเองใหมี
คุณภาพสูง กลาตัดสินใจในการทํางาน และใหความสําคัญกับการทํางานเพื่อสวนรวม 
ประกอบกับลักษณะงานที่ทํามีความนาสนใจทําใหอาจารยทุมเทในการทํางาน สิ่งเหลานี้
จะสงผลใหอาจารยมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  นอกจากนั้นการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย  ก็สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยเชนกันปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ความสะดวกของระบบสื่อสารนํา
สมัยทําใหความเปลี่ยนแปลงอยางมาก  ดังน้ันในการพัฒนาทุนมนุษยในปจจุบันจึงตองใช
ประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูอันนําไปสูการ
พัฒนาตนเองในที่สุด    ขณะเดียวกันเรื่องของความสมดุลของชีวิตและงานก็เปนสิ่งจูงใจ
ใหคนทํางานเพื่อองคการ  เชน  อาจารยไดรับคาตอบแทนเงินเดือนที่เหมาะสมกับผลงาน  
สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม มีการสงเสริมสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการขาราชการที่มี
อยู มีระบบการยืดหยุนเวลาในการมาปฏิบัติงานของอาจารย ทําใหสามารถแบงเวลาใหกับ
การทํางานและครอบครัวอยางเหมาะสม มีสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะสงเสริมการทํางาน
ของอาจารย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งไดแก ความเหนียวแนนของทีมงาน หากอาจารย
ในวิทยาลัยมีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในฐานะสมาชิกของวิทยาลัยและสถาบันพระบรม
ราชชนก  มีความรูสึกวาทุกคนเทาเทียมกัน และใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมจะ
นําไปสูการพัฒนางานและพัฒนาตนเองอันเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับดนทุนมนุษย
ใหแกองคการในที่สุด 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               ในการศึกษาผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 2 ประเภทคือ 

1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ( unstructured interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionaires)  

  ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
                 แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (unstructured interview)ใชเกบ็รวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ แลวนํามาสังเคราะหรวมกับขอสรุปจากหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใหไดมาซึ่งกรอบความคิดเกี่ยวกบัปจจัยของ
การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก 

                                   แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionaires) ใชเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการ
สอบถามความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยของวทิยาลัย
พยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก  โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเคราะหหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มาสรปุเปนตวั
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แปรแลวสรางขอกระทงคําถาม เพ่ือนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
            ตอนที่ 1. การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)  จํานวน 5 ขอ ประกอบดวยขอความที่
เกี่ยวของกับผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง 1) เพศ  2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตําแหนง
หนาที่ และ 5) ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยปจจุบัน  โดยมีตัวเลือกที่กําหนด
คําตอบไวให (forced choice)  
            ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษย ตามแนวทางที่
ไดจากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎี และการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญ  ลักษณะของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert)  โดยกําหนดระดับ
คาคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับ  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาปจจัยนั้นมีความจําเปนตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับมากที่สุด  มีคาเทากับ  5 
คะแนน   
 ระดับ  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาปจจัยนั้นมีความจําเปนตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับมาก  มีคาเทากับ  4 
คะแนน   
 ระดับ  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาปจจัยนั้นมีความจําเปนตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับ ปานกลาง มีคาเทากับ  3 
คะแนน   
 ระดับ  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาปจจัยนั้นมีความจําเปนตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับนอย มีคาเทากับ  2 
คะแนน   
 ระดับ  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาปจจัยนั้นมีความจําเปนตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในระดับนอยที่สุด  มีคาเทากับ  1 
คะแนน   
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            การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
              เพ่ือใหเกิดความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
            1.  การสรางเครื่องมือเพ่ือสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับปจจัย
การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   ผูวิจัยได
ดําเนินการดังนี้ 
                 1.1. สรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) โดย
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทุนมนุษย นํามาเปนประเด็นคําถามในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ครอบคลุมของเนื้อหา ภาษา และปรับปรุง
กอนนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
                1.2  ดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาตัวแปรและกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
         1.2.1  ผูบริหารระดับสถาบันและ กระทรวงที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดและควบคุมนโยบายการบริหารบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 
                     1.2.2  ผูบริหารระดับคณบดีและประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตรใน
มหาวิทยาลัย  เปนที่ยอมรับ มีความสามารถและประสบผลสําเร็จในการบริหารการศึกษา
ในสาขาพยาบาลศาสตร 
       1.2.3  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มี
ผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับ  
       1.2.4  อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและเปนนายกสมาคมพยาบาล
ภาคตะวันออกที่มี ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และมีสวนรวมในการบริหาร
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร และตัวแทนจากอาจารยที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
                1.3  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจาก
การศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
             2. การสรางเครื่องมือเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยของการพัฒนา
ทุนมนุษยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
197 

      2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
       2.2  นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนขอคําถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  
       2.3  นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 ทาน ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษย การวัดผลประเมินผล สถิติวิจัย การ
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และดานสํานวนภาษา ซึ่ง
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (index of item objective 
congruence) เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
    2.4  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 3 แหงๆ แตละแหงประกอบดวยผูบริหารระดับรองผูอํานวยการหรือ
หัวหนาภาค  3 คน อาจารยที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป จํานวน 4 
คน อาจารยที่มีประสบการณการทํางานในวิทยาลัยตั้งแต 10 ปลงมา จํานวน 4 คน รวม
เปนวิทยาลัยละ 11 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยง (reliability) 
โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) 2 ไดคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.9960 แลวนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกจํานวน 28 แหง 
  3.  จัดทําขอสรุปจากผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษย
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญในการประชุม
ผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  เพ่ือตรวจสอบและยืนยันปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษย
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก  แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

   4  จัดทําแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ที่ผานการวิเคราะห สังเคราะห จากการสัมภาษณเชิงลึก จากผูเชี่ยวชาญ  

                                                 
2Lee .J. Cronbach, Essenteal of Psychological Testing, 3rd (New York : Harper 

& Row Publishers 1999), 161.  
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นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาพัฒนาทุนมนุษยวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 
               การเก็บรวบรวมขอมูล 
            การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
            1.   ผูวิจัยทําหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือออกหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ ขอความรวมมือในการใหสัมภาษณ 
            2.   ผูวิจัยทําหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือออกหนังสือถึงผูทรงคุณวุฒิ ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
            3.  ผูวิจัยทําหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือออกหนังสือถึงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือทดลอง
ใชเครื่องมือเพ่ือการวิจัยในขั้นตน 
            4. ผูวิจัยทําหนังสือคํารองถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผานทางภาควิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 28 แหง เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูล  
            5. ในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามถึงอาจารยที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 28 แหงทั่วประเทศ 
จํานวน 308 ฉบับ   ทางไปรษณียและขอใหสงแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย และบางแหง
ไดไปสงดวยตนเองและไปรับแบบสอบถามกลับดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยรับแบบสอบถามคืน
จํานวน  308 ฉบับ    คิดเปนรอยละ 100    
            จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนมาจํานวน  308 ฉบับ แลวทําการตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวใน
แตละตอน เพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 
              การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
   1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขอมูล อายุ เพศ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ดวยการคํานวณคาความถี่ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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    2. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็น  ของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ทั้งน้ีในการ
วิเคราะหผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ (Best) 3  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้                                
            คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความจําเปนตอการพัฒนาทุนมนุษยมากที่สุด 
            คาเฉลี่ย 3.50 – 3.49 หมายถึง มีความจําเปนตอการพัฒนาทุนมนุษยมาก              
   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความจําเปนตอการพัฒนาทุนมนุษยปาน  กลาง 
              คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความจําเปนตอการพัฒนาทุนมนุษยนอย 
              คาเฉลี่ย  1.00 –  1.49  หมายถึง มีความจําเปนตอการพัฒนาทุนมนุษยนอยที่สุด 

  3. การวิเคราะหปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกเพื่อลดจํานวนตัวแปรใหเหลือตัวแปรจําเปนสําคัญ  โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ  (exploratory  factor  analysis)  โดยการสกัดองคประกอบ 
(factor  exploratory)  ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis : PCA) วิเคราะหดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยใช
วิธีการหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซ (varimax rotation)  โดยขอตกลงเบื้องตน 
ในการศึกษาครั้งน้ีใชเกณฑในการเลือกองคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ (factor 
loading) ตั้งแต 0.40 ขึ้นไป มีคาไอแกน (eigen values) มากกวาหรือเทากับ 1 และมีตัว
แปรที่บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป 4   

 5.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและสรางรูปแบบความสัมพันธ ของปจจัยของการ
พัฒนาทุนมนุษยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยวิ เคราะห
ความสัมพันธแคนนอนนิคัล (canonical correlation analysis) เพ่ือวิเคราะหกลุมจัดตัว
แปรที่มีลักษณะคลายกันอยูในกลุมเดียวกัน และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 เซต 
โดยวัดคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล (canonical correlation) ในแบบการหาสาเหตุ หรือ
เปนการวัดความสัมพันธของ X แล Y โดยระบุวาเซตหนึ่งเปนตัวแปรอิสระ และอีกเซต
หนึ่งเปนตัวแปรตาม ดังแผนภูมิที่ 14 

 

                                                 
3John W.Best, Research in Edrcation, 2 nd. (New jersey : pranseith Hall 

Inc.,Englewood Cliffs,1997) , 204-208. 
4Fred N. Kerlinger, Foundations of Behaveoral Fesearch,3rded. (U.S.A. : Holt, 

Rinehart and Winston,Inc., 1997). 
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  แผนภูมิที่ 14 ความสัมพันธของตัวแปรในการวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอนนิคัล 
         
  โดยตัวแปรที่อยูในเซตเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน จะมีความหมายในเรื่อง

เดียวกัน และสรางตัวแปรใหมสําหรับตัวแปรแตละเซตของตัวแปรเดิม และเรียกตัวแปร
ใหมวาตัวแปรแคนนอนนิคัล และสามารถสรางไดสูงสุด m คู โดยคาที่ m = min {p,q} ซึ่ง
การตรวจสอบนัยสําคัญของความสัมพันธระหวางตัวแปรแคนนอนนิคัลแตละคู  ใชสถิติ
ทดสอบ คือ Bartlett’ s test ถาคา wilk’s lamda , มีคาต่ํา (0< wilk’s lamda <1) แสดงวา
ชุดตัวแปร X,Y มีความสัมพันธกัน5  นอกจากนี้กอนดําเนินการวิเคราะหสหสัมพันธ
แคนนอนนิคัล ตองศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร  โดยนําขอมูลเบื้องตนมาจัดให
อยูในรูปเมตริกซ และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายโดยจับคูระหวางตัว
แปรทุกตัวเปนคูๆ ไป แลวนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทั้งหมดมาจัดเปนรูปเมตริกซ โดย
แบงเปน 4 สวน คือ Rxx1  , Ryy1 , Rxy1 , Ryx   ซึ่งถาคา  Rxy1 , Ryx   ประกอบดวย
สัมประสิทธิ์ที่มีคาไมเปน 0 บางตัว จะสามารถวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอนนิคัลตอไปได  
และการแปลผลการวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอนนิคัล จะนําไปสูชุดของสัมประสิทธิ์ และ
ชุดของคาน้ําหนักมาตรฐานบนตัวแปร X และ Y ซึ่งตามนิยามคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล 
จะมีคาเปนบวก แตความจริงแลวความสหสัมพันธของ X แล Y จะมีคาสหสัมพันธไดทั้ง
บวกและลบ6 
            6. ขอมูลที่ไดจากจากการประชุมผู เชี่ยวชาญ (connoisseurship) พิจารณา
ตรวจสอบปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยและรูปแบบความสัมพันธของปจจัยการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

                                                 
5กัลยา วานิชยบัญชา, การวิเคราะหขอมูลหลายตวัแปร( กรุงเทพฯ : บริษัท

ธรรมสารจํากัด, 2548), 341-368. 
6สําราญ มีแจง, สถติิขั้นสูงสาํหรับการวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : นิชิน

แอดเวอรไทซิ่งกรูฟ, 2546),178-182 . 

X1 , X2………..Xp Y1,Y2,………...Yp 
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              7. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดแนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระรมราชชนก ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) 
                    

สรุป 
 

              การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก และ 3) เพ่ือไดแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก เปนการวิจัย เชิงพรรณนา ประชากรในการวิจัย คือวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 29 แหง คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชตารางของ
เครชซี่ และมอรแกน ไดหนวยตัวอยางในการวิเคราะหเปนวิทยาลัยพยาบาลจํานวน 28 
โดยมีผูใหขอมูลเปนเปนผูบริหารระดับรองผูอํานวยการ หรือหัวหนาภาควิชา  และอาจารย
ของวิทยาลัยพยาบาลจํานวนทั้งสิ้น 308 คน เครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ แบบ
สัมภาษณและแบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  
คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหปจจัย (factor analysis) และวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยหาคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล (canonical correlation)  
เม่ือไดปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยและรูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยของการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแลว นําเสนอในการ
ประชุมผูเชี่ยวชาญ(connoisseurship) ซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการสถาบันพระบรมราช
ชนกและผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 29 แหง ขอมูลที่ไดจากการประชุมนํามา
วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) แลวนํามาจัดทําขอสรุปปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และรูปแบบความสัมพันธระหวาง
ปจจัย เพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก หลังจากนั้นนําขอสรุปดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางในการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเน้ือหา จนไดขอสรุปแนวทางการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปเลมที่สมบูรณตอไป 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
                  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2) รูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัย
การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และ 3) เพ่ือได
แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
และใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ (quantitative 
research) และเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย การนําเสนอขอมูลจากการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดจําแนกการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน         
ดังรายละเอียดดังนี้  
                ตอนที่  1  การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
      1.1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
                1.2  การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
                       1.2.1  การวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
                       1.2.3  การวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
                        1.2.4   การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนปจจัยการการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
                    1.3  การวิเคราะหปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก โดยการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ  
              ตอนที่ 2  การหารูปแบบความสัมพันธระหวางชุดของปจจัยการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก         
                2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยสถิติวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอน   
นิคัล  (canonical correlation)   
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                      2.1.2 การวิเคราะหเน้ือหาที่ไดจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ
(connoisseurship)  ในการยืนยันผลการวิจัย การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
              ตอนที่ 3  การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) จากการสัมภาษณเชิงลึก 
(in-depth interview) กับผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือการจัดทําแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
                 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนอาจารยที่ปฏิบัติงาน
อยูในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 308 คนซึ่งจําแนกตามเพศ 
อายุ ประสบการณการทํางาน คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และสถานภาพปจจุบัน 
รายละเอียดดังตารางที่   3 
 
ตารางที่    3    ขอมูลพ้ืนฐานแสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูบริหารระดับรอง
ผูอํานวยการหรือ
หัวหนาภาควิชา 

อาจารยประจําที่มี
ประสบการณการ
ทํางานมากกวา 

10 ปขึ้นไป 

อาจารยประจําที่มี
ประสบการณการ
ทํางานตั้งแต 10 

ปลงมา 

รวม 
สถานภาพ 

จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอย
ละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
4 
80 

 
4.80 
95.20 

 
10 
102 

 
8.90 
91.10 

 
18 
94 

 
16.10 
83.90 

 
32 
276 

 
10.40 
89.60 

รวม 84 100 112 100 112 100 308 100 
อายุ 
1. ไมเกิน 30 ป 
2. 31 - 40 ป 
3. 41 - 50 ป 
4. 51 ปขึ้นไป 

 
0 
16 
45 
23 

 
0 
19 
53.60 
27.40 

 
1 
60 
39 
12 

 
0.9 
53.60 
34.80 
10.70 

 
51 
44 
17 
0 

 
45.50 
39.30 
15.20 
0 

 
52 
120 
101 
35 

 
16.90 
38.90 
32.80 
11.40 

รวม 84 100 112 100 112 100   
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ตารางที่     3   
 

(ตอ)        

ผูบริหารระดับรอง
ผูอํานวยการหรือ
หัวหนาภาควิชา 

อาจารยประจําที่มี
ประสบการณการ
ทํางานมากกวา 

10 ปขึ้นไป 

อาจารยประจําที่มี
ประสบการณการ
ทํางานตั้งแต 10 

ปลงมา 

รวม 
สถานภาพ 

จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ 

วุฒิการศึกษา 
1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 
 

 
4 
73 
7 
 

 
4.80 
86.90 
8.30 

 
9 
96 
7 

 
8.00 
85.70 
6.30 

 
49 
60 
3 

 
43.80 
53.60 
2.70 

 
62 
229 
17 

 
20.10 
74.40 
5.50 
 

รวม 84 100 112 100 112 100   
ประสบการณ 
การทํางาน 
1. ไมเกิน 5 ป 
2. 6-10 ป 
3. 11-20 ป 
3. 21-30 ป 
4. 31 ปขึ้นไป 

 
 
4 
4 
36 
39 
1 

 
 
4.80 
4.80 
42.80 
46.40 
1.2 
 

 
 
0 
0 
82 
30 
0 

 
 
0 
0 
73.20 
26.80 
0 
 

 
 
67 
45 

 
 
59.80 
40.20 

 
 
71 
49 
118 
69 
1 

 
 
23.10 
15.90 
38.30 
22.40 
0.30 

รวม 84 100.00 112 100.00 278 100.00 834 100.00 
 
              จากตาราง  3  พบวาผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 308 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง  จํานวน  276 คน คิดเปนรอยละ 89.60  เพศชาย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
10.40  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปมากที่สุด จํานวน  120 คน  คิดเปนรอยละ  
38.90 นอยที่สุดคือ อายุเกิน 51 ปขึ้นไปจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.40 ดานวุฒิ
การศึกษาพบวาระดับปริญญาโทมีมากที่สุด จํานวน  229 คน คิดเปนรอยละ 74.40 นอย
ที่สุดคือระดับปริญญาเอกจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ดานประสบการณในการ
ทํางานในวิทยาลัยปจจุบัน พบวา 11-20 ป มีมากที่สุด  จํานวน 118  คน  คิดเปนรอยละ  
38.20  และนอยที่สุดคือ มากกวา 31 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ  0.30 
     สําหรับผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงผูบริหารระดับรองผูอํานวยการหรือ
หัวหนาภาควิชา สวนใหญเปนเปนเพศหญิงจํานวน 80  คน คิดเปนรอยละ  95.20 เพศ
ชาย จํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 4.80 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ปขึ้นไปมาก
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ที่สุด  จํานวน 45 คนคิดเปนรอยละ 53.60 นอยที่สุดคืออายุ 31-40 ป จํานวน16 คนคิดเปน
รอยละ 19.00  ดานวุฒิการศึกษาพบวาระดับปริญญาโทมีมากที่สุด จํานวน 73 คน คิดเปน
รอยละ 86.90  นอยที่สุดคือระดับปริญญาตรีจํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 4.80 ดาน
ประสบการณในการทํางานในวิทยาลัยพยาบาล พบวา 21-30 ป มีมากที่สุดจํานวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ 46.40  และนอยที่สุดคือ มากกวา 31 ปขึ้นไปจํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ  
1.20 
               สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารยประจําที่มีประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ปขึ้นไปสวนใหญเปนเปนเพศหญิง จํานวน 102 คนคิดเปนรอยละ 91.10   
เพศชายจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 8.90 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ  31-40 ป มาก
ที่สุด  จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ 53.60 นอยที่สุดคือ อายุไมเกิน 30 ปจํานวน 1  คน 
คิดเปนรอยละ 0.90  ดานวุฒิการศึกษาพบวาระดับปริญญาโทมีมากที่สุดจํานวน 60 คนคิด
เปน รอยละ 53.60  นอยที่สุดคือระดับปริญญาเอก จํานวน 3  คนคิดเปนรอยละ 2.7  ดาน
ประสบการณในการทํางานในวิทยาลัยพยาบาล พบวา 11-20 ป มีมากที่สุด  จํานวน 82 
คน  คิดเปนรอยละ 73.20 ละรองลงมาคือ 21-30 ป จํานวน  30 คน  คิดเปนรอยละ  26.80       
               สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารยที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 10 
ปลงมาสวนใหญเปนเปนเพศหญิง จํานวน 94  คน คิดเปนรอยละ  83.90  เพศชาย จํานวน  
18 คน คิดเปนรอยละ 16.10 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 30  ป มากที่สุด  จํานวน  
51 คน คิดเปนรอยละ   45.50  นอยที่สุดคือ อายุ   41-50  ป  จํานวน  17  คน  คิดเปน
รอยละ 15.20 ดานวุฒิการศึกษา พบวาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน  60  คน  คิด
เปนรอยละ 53.60 นอยที่สุดคือระดับปริญญาเอกจํานวน  3 คน  คิดเปนรอยละ  2.70 ดาน
ประสบการณในการทํางานในวิทยาลัยพยาบาลพบวาไมเกิน 5 ปมากที่สุดจํานวน 67 คน  
คิดเปนรอยละ 59.80 และรองลงมาคือ 6-10  ป จํานวน  45 คน  คิดเปนรอยละ  40.20      
1.2  การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
                1.2.1  การวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดวยการวิเคราะหเน้ือหา 
(content analysis) เพ่ือเปนแนวทางในการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปนขอมูลเบื้องตนเพื่อพัฒนา
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเพ่ืองานวิจัย เปนการศึกษาจากทฤษฎี บทความงานวิจัย
และเอกสารทางวิชาการจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดแก แนวคิดของ         
สกาบอรจและอิเลียส (Scarbrough and Elias) ชีสและคณะ (กรอบการพัฒนาทุนมนุษย
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ของ อเซ็นเจอร) (Cheese et.al (Accenture’s human capital development) เวยและแคน
เทรลล (Vey and Cantrell) ราสโตกิ(Rastogi) เล็กการทและดไวเออร (Leggat  and 
Dwyer) ไอบีเอ็ม (IBM) เวทเธอรรี (Weatherly) บาสสิและแมคมูเลอร( Bassi and 
McMurre)  ฮิกกินส และโคเฮน (Higgins and Cohen) นอรตัน (Norton) เดสเลอรและฮวด 
(Dessler and Haut) ฮอลล(Hall) เนลสัน (Nelson) ดนัย  เทียนพุฒ  นิสดารก  เวชยานนท   
ธํารง คงคาสวัสดิ์   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน     สุชาดา รังสินันท   
นนทิกร กาญจนะจิตราและอัจฉรา โกศลวัฒนดังแสดงในตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 4   ปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยจากการวิเคราะหเอกสารและ 
                ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎ ี
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สุช
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ทิก

ร ก
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า  

มีการวางแผน
และกําหนดกล
ยุทธที่สอดคลอง
กับคานิยมของ
ผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย
ทั่วทั้งองคการ 

  

  

 

  

           

มีแผนการพัฒนา
ความสามารถที่
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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จน
ะจ
ิตร
า  

มีการสื่อสาร
ถึงวิสัยทศัน
และคานยิม
ขององคการ
เพ่ือนําไปสู
การทํางาน
รวมกัน 

 

  

  

            

ความรูสึกวา
เปนเจาของ
องคการหรือ
เปนสวนหนึ่ง
ขององคการ 

 
   

 

    

  
         

  

การมีเปา 
หมายรวมกัน
ขององคการ
และพนักงาน 

 
   

 

  

     

   

 
 

  

 

การออกแบบ
ระบบการทํา 
งานมีคุณคา
สามารถ
แขงขันได 

 

  

          

  

 

      

  

  
มีโครงสราง
การทํางานที่
เหมาะสม 
ชัดเจน 

 

  

 

  

    

  

  

  

     

  
การสรางกระ 
บวนการทํา 
งานที่ชัดเจน 

 

  

         

  

 

  

 

  

  

  
มีการฝกอบรม
พัฒนาความรู
และทักษะใน
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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จน
ะจ
ิตร
า  

การปฏิบัติงาน
ตามกระบวน 
การอยางมี
ประสิทธผิล 
สรางสิ่งแวด 
ลอมในการ
ทํางานที่สง 
เสริมสนับสนุน
ใหเกิดผลงาน
ระดับสูง เชน
อุปกรณ 
เครื่องมือ 
เครื่องใช หรอื
ทรัพยากรที่
จําเปน เปนตน  

 

  

            

  

 

  

   

การกระจาย
แหลงทรัพยา- 
กรที่พอเพียง
และยึดหยุน 

 

  

         

  

    

  

  

  
สรางบรรยา- 
กาศการทํา 
งานที่ทาทาย 

      

      

  

  

   

  

  

  
มีบรรยากาศ
ในการทํางาน
ที่ปลอดภัย 

 

  

 

  

  

      

  

  

  

    

  

  
ผูบริหารมี
ภาวะผูนําและ
การวินิจฉัยสั่ง
การที่มี
ประสิทธภิาพ 
 

       

  

     

    

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                      209    

ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

ผูนําที่มีวิสยั- 
ทัศนชัดเจน 

      
  

     
      

  
  

มีความรับ 
ผิดชอบตอกล
ยุทธทีจ่ะ
ดําเนินการ 

      

    

  

    

 

      

  

  
ความสามารถ
ที่ทําใหเกิด
ความตองการ
การ
เปล่ียนแปลง  

  

  

    

  

   

  

 

      

   

ความสามารถ
ในการปรับตัว
ตอการ
เปล่ียนแปลง 

      

  

  

    

  

    

   

สนับสนุนให
บุคลากรได
ตัดสินใจดวย
ตนเอง   

  

  

     

  

 

    

 

    

   

  
การจัดการ
อยางมี
ประสิทธภิาพ 

  

  

   

  

     

      

  

  
กระบวนการ
ตามหลักธรรม
มาภิบาล 

  

  

    

  

   

  

 

          
เปนนักสื่อสาร
และสามารถ
สื่อสารไดดี 

       

  

 

  

   

        
ฝายบริหาร
และพนักงานมี
ความรวมมือ
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

รวมใจกนั 

ทักษะการบัง 
คับบัญชาดาน
การแกปญหา 
และการใหขอ 
มูลปอนกลับ
เพ่ือพัฒนางาน 

  

  

    

  

      

 

  

  
ทักษะการ
บังคับบัญชา
ระดับสูงทดาน 
นโยบาย  
การจัดหา
งบประมาณ 
การแกปญหา  

  

  

     

  

 

    

  

    

  

  
มีระบบการ
พัฒนาภาวะ
ผูนําและการ
เปล่ียนแปลง 

       

  

      

    

  

  
การใชวิธีการ
ในการดึง
ความสามารถ
สวนที่ดีที่สุด
ของบุคคลและ
ทีมงาน 

 

  

       

  

 

    

 

          
สงเสริมให
ผูปฏิบัติงาน
คิดคนวิธีการ
ใหมในการ
แกปญหา 

 

  

     

  

 

  

 

    

 

          
คานิยมในการ
ทํางานและ
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 

Sc
arb

rou
gh

 an
d E

lia
s 

Ac
ce

ntu
re 

 
Ve

y&
Ca

ntr
ell

 
Ra

sto
gi 

Le
gg

ard
&D

wy
er 

IBM
 

We
ath

erl
y 

Ba
ss

i &
  M

cM
urr

er 
Hig

gin
s &

  C
oh

en
   

No
rto

n 
De

ss
ler

 
 H

all
 

Ne
lso

n 
ดน

ัย 
เท
ยีน

พุฒ
 

นิส
ดา
รก
 เว

ชย
าน

นท
 

ธํา
รง

 ค
งค
าส
วัส

ดิ ์
สํา
นัก

งา
น 
ก.พ

. 
สุช

าด
า ร

ังส
ินัน

ท 
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ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

คานิยมสวน
บุคคลมีความ
สอดคลองกัน 
การยอมรับนับ
ถือกันและกนั  

      
  

  
    

  
  

   
  

บุคลากรมี
ความรวมมือ
รวมใจกนัใน
การทํางาน
เปนทีม 

          

  

  

  

   

  
มีคานิยมใน
การคนหา
ความรูและ 
โอกาสในการ
พัฒนา
ปรับปรุง  

        

  

  

  

 

      

  

  
มีคานิยมบน
พ้ืนฐานของ
ความแตกตาง
กันของ
บุคลากร  

      

      

 

    

 

          
การยอมรับผล
การปฏิบัติงาน  

  
  

    
  

  
  

 
    

   

เชื่อในความ 
กาวหนาจาก
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

  

  

     

  

 

    

 

          
ใหความสําคัญ
กับการสราง
นวัตกรรม 

       

  

 

    

 

    

 

    
ใหความสําคัญ                           
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 

Sc
arb

rou
gh

 an
d E

lia
s 

Ac
ce

ntu
re 

 
Ve

y&
Ca

ntr
ell

 
Ra

sto
gi 

Le
gg

ard
&D

wy
er 

IBM
 

We
ath

erl
y 

Ba
ss

i &
  M

cM
urr

er 
Hig

gin
s &

  C
oh

en
   

No
rto

n 
De

ss
ler

 
 H

all
 

Ne
lso

n 
ดน

ัย 
เท
ยีน

พุฒ
 

นิส
ดา
รก
 เว

ชย
าน

นท
 

ธํา
รง

 ค
งค
าส
วัส

ดิ ์
สํา
นัก

งา
น 
ก.พ

. 
สุช
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า ร
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ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

กับการแขงขัน
ในการทํางาน 
ใหความสําคัญ
กับการแขงขัน
ในระดับ
องคการ 

  

  

   

  

 

  

  

  

 

    

 

    
มีระบบและใน
การปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพสูง 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

    

   

การบริหาร 
งานเนนให
พนักงานกลา
ตัดสินใจ 

        

  

 

    

 

    

 

    
ใหความสําคัญ
กับการทํางาน
ตามระเบยีบ
แบบแผน 

  

  

   

  

 

  

 

    

 

    

 

    
ใหความสําคัญ
กับการทํางาน
อยางราบรื่น  

  

  

   

  

 

  

 

    

 

    

 

    
ลักษณะงานที่
นาสนใจ 

  
  

   
      

 
    

  
      

 

ผลตอบแทนด ี                        

เงินเดือนที่
ยุติธรรม 
สอดคลองกับ
สมรรถนะของ
แตละบุคคล 

  

  

   

  

 

  

 

  

  

          
ความมั่นคงใน
งาน 
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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า ร

ังส
ินัน

ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

สถานภาพการ
ทํางานที่ดี 

  
  

   
  

 
  

  
  

 
        

 

การไดรับการ
สงเสริมและ
ความกาวหนา
ในงาน 

        

  

 

    

 

        

 

ความรูสึกวา
เปนสวนหนึ่ง
ขององคการ  

      

  

 

  

 

    

 

        

 

การมีระเบียบ
วินัย 

  
  

   
      

 
    

 
        

 

การชวยเหลือ
กันในการ
แกปญหา 

  

  

   

  

 

  

 

    

 

        

 

คาตอบแทน
พิเศษที่เปน
รางวัล 

  

  

   

  

 

  

 

  

  

         
การแบงปน
ผลประโยชน 

  
  

   
  

 
  

 
    

 
          

การไดรับการ
ยอมรับ 

      
  

 
  

 
  

  
  

 
      

ที่ต้ังของ
หนวยงาน
เหมาะสม  

  

  

   

      

 

    

 

          
ความยืดหยุน
ของเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

  

  

    

    

 

    

 

          
การใหออกไป
ดูแลครอบครัว  

  
  

   
      

 
    

 
          

บรรยากาศ
การทํางานที่
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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าด
า ร

ังส
ินัน

ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

สนุกสนาน 

คาตอบแทนที่
เปนธรรมและ
เพียงพอ  

  

  

   

  

    

  

 

          
สิ่งแวดลอมที่
ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภยั 

  

  

   

  

 

  

 

  

   

        
เปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานได
พัฒนาความรู
ความสามารถ
ไดเปนอยางดี  

      

  

 

  

  

  

 

          
ลักษณะงานที่
สงเสริมความ
เจริญเติบโต
และความ
มั่นคงใหแก
ผูปฏิบัติงาน  

  

  

   

  

 

  

  

  

 

          
ลักษณะงานมี
สวนสงเสริม
ดานบูรณาการ
ทางสังคมของ
ผูปฏิบัติงาน  

  

  

   

      

  

  

 

          
ลักษณะงานที่
ต้ังอยูบนฐาน
ของกฎหมาย
หรือกระบวน 
การยุติธรรม  

  

  

   

    

   

  

 

          
ความสมดุล
ระหวางชีวิต 
กับการทํางาน
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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สุช

าด
า ร

ังส
ินัน

ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

โดยสวนรวม  

ลักษณะงานมี
สวนเก่ียวของ
และสัมพันธ
กับสังคม
โดยตรง  

  

  

   

      

  

  

 

          
การสรางความ
ผูกพันตอ
องคการของ
พนักงาน 

  

  

    

  

 

    

  

        
การออกแบบ
งานใหดี 

  

  

     

  

  

  

  

    

 

  
งานมั่นคง
กาวหนาได 
รับการยกยอง 

  

  

     

  

 

    

 

          
มีการบริหาร
เวลาที่ดี 

  
  

    
    

 
    

 
  

 
      

การสงเสริม
สุขภาพ 

  
  

    
    

 
    

 
      

 
  

ความ
ปลอดภัย 

  
  

    
    

 
    

 
      

 
  

นโยบายการ
สรรหาและการ
รักษาคนไวกับ
องคการ 

          

  

   

    

 

  
มีการพัฒนา
ความรูทักษะ 
ความสามารถ
เชิงสรางสรรค  
อยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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พุฒ
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าน
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ดิ ์
สํา
นัก

งา
น 
ก.พ

. 
สุช

าด
า ร

ังส
ินัน

ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

การไดรับการ
สนับสนุนเชิง
วิชาการ  

      

  

 

  

 

    

  

       
มีโอกาสแลก 
เปล่ียนเรียนรู
ระหวางกลุม  

      

  

  

  

  

        

 

มีการจัด 
เตรียมขอมูลที่
ตองใชในการ
ทํางานที่พรอม
ใชเสมอ 

 

  

 

  

    

    

 

  

  

  

 

      
การสรางความ
รวมมือรวมใจ 
ในการทํางาน
เปนทีม 

 

  

        

  

   

  

 

    
ความสามารถ
ในการเรยีนรู
ของบุคคล 

 

  

      

    

 

    

 

          
สงเสริมการ
สรางนวัต- 
กรรมอยาง
ชัดเจนและ
การใหรางวัลที่
เหมาะสม 

       

    

 

    

  

  

 

    
มีการอบรมให
ความรูตลอด 
เวลาเพ่ือใหมี
ความรอบรู ไว
ตอการทํางาน 
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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พุฒ
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ดิ ์
สํา
นัก

งา
น 
ก.พ

. 
สุช

าด
า ร

ังส
ินัน

ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

มีแผนการ
พัฒนาสาย
อาชีพให
พนักงาน  

 

  

 

  

       

    

  

        
สรางคานิยม
และสนับสนุน
การเรียนรู 

  

  

    

    

 

    

 

          
จัดระบบทีเ่ปน
รูปธรรมที่สง 
เสริมการฝก 
อบรมและ
พัฒนาการ
เรียนรูดวย
ตนเองของ
พนักงานอยาง
ตอเนื่อง 

 

  

       

  

 

  

       

การมีระบบพ่ี
เล้ียงในการ
ปฏิบัติงาน 

 

  

 

  

   

  

   

    

 

  

 

      
การหมุนเวียน
การทํางาน
เพ่ือใหเกิด
ความรูใหม 

 

  

 

  

   

  

   

    

 

          
มีการแบงปน
ขอมูล 

 
  

     
  

  
    

  
        

มีระบบการ
แบงปนความรู
ในองคการที่
ชัดเจน 

      

  

      

    

  

การใชการ
จัดการความรู

      
  

   
  

  
  

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                      218    

ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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พุฒ
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าด
า ร

ังส
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ท 
  

นน
ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

ในองคการ 

มีการสราง
ระบบในการ
จัดเก็บขอมูล
เพ่ือความ
สะดวกในการ
ใชงาน 

 

  

 

  

    

  

   

  

 

          
สรางระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจนใน
องคการ 

  

  

    

  

  

  

  

  

   

มีการกําหนด
นโยบายอยาง
ชัดเจนให
พนักงานทราบ
วาจะเนนผล
การปฏิบัติงาน
โดยมีการกํา 
หนดเปาหมาย
และมาตรฐาน
ในการทํางาน
อยางเปน
ทางการ  

 

  

 

  

          

    

  

  
ผูบริหารให
บุคลากรมีสวน
รวมในการวัด
และ
ประเมินผล
งานของตนเอง 
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

การประ 
เมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การใหรางวัลที่
เหมาะสม 

 

  

 

  

            

  

  

  
มีการอบรม
สัมมนาและ
วัดผลอยาง
เปนระบบ 

 

  

 

  

    

    

 

    

   

      
มีระบบการ
สรรหาและ
คัดเลือกคนที่มี
ประสิทธภิาพ  
มีความรูและ
ทักษะที่
เหมาะสมมา
ทํางาน 

 

  

      

  

  

  

    

  

  

  
การบริหาร
จัดการคนที่มี
ความรูความ 
สามารถสูง 

        

 

 

  

  

    
การมอบหมาย
งานที่ตองดึง
ความเกง
ทักษะความรู 
การสรางสรรค
ออกมาใช 

 

  

       

  

 

    

 

  

 

      
การปรับเปา 
หมายของ
พนักงานให
สอดคลองกับ
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ตารางที่ 4  (ตอ)  
        

 
   

 แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

จากการคนควา
แนวคิดทฤษฎี 
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ินัน

ท 
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ทิก

ร ก
าญ

จน
ะจ
ิตร
า  

เปาหมายของ
องคการ 

ใหรางวัลที่
สอดคลองกับ
ผลงาน 

 

  

 

  

       

    

   

      
การยอมรับ  
ใหความสําคัญ 

 
  

     
  

 
  

 
    

   
      

การใหคําปรึก- 
ษา สอนงาน 

 
  

 
  

   
  

   
    

  
        

การหมุนเวียน
ตําแหนงงาน
เพ่ือใหเห็น
ภาพรวม
องคการ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

  

 

  

   

  

 

  

 

    

 

          
การวางแผน
การสืบทอด
ตําแหนง 

              

    

  

  
 
                           จากตารางที่ 4 พบวาจากการวิเคราะหจากทฤษฎี บทความงานวิจัยและ
เอกสารทางวชิาการตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยสรุปเปนประเด็นปจจัยที่มีความสาํคัญตอ
การพัฒนาทุนมนุษยได   105   ปจจัยยอย 
                 1.2.3  การสัมภาษณความคิดเห็นของ ผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก จํานวน 10 ทาน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   ปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยจากการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 
ขอความ 

 
 
 
 ผูเ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

6 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

7 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

8 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

9 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

10
 

มีการตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนา     
งบประมาณที่ตั้งไวตองมีความสอดคลองกับเปาหมายที่
ตองการพัฒนา 

   

นโยบายในการพัฒนาคนในองคการตองชัดเจน 
ระบบและกลไกที่ชัดเจนในการพัฒนาทุนมนุษย      
มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน          
ความชัดเจนของแผนยุทธศาสตรของสบช.   
แผนการพัฒนาสอดคลองกับยุทธศาสตร สบช.     
คนในองคกรมีจุดมุงหมายเดียวกัน มีคานิยมรวมกัน         
มีโครงสรางองคกรที่รองรับคนที่ไดรับการพัฒนามาแลว 
คือมีตําแหนงชัดเจน มีภารกิจรองรับ 

       

นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการผลิต
กําลังคน 

      

มาตรฐานการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอก เชน
สภาการพยาบาล สมศ. 

      

ปรับระบบในเชิงบริหารจัดการเรื่องของตัวกฎหมายที่
เขามาเกี่ยวของ  

       

ระบบงานที่เหมาะสมสอดคลองกับบทบทหนาที่ของ
อาจารย 

   

กําหนดแนวทางในการคัดเลือกคนเขาสูระบบที่ชัดเจน          
บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา         
หนวยงานมีระบบที่เอ้ือทําใหพวกเขาอยากอยูตอ       
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

          

ขอความ 
 
 
 
 ผูเ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

6 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

7 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

8 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

9 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

10
 

มีระบบที่เอ้ือตอการสรางความภาคภูมิใจของผูที่อยู      
ระบบบริหารจัดการตองเอื้อและเปดโอกาสใหรับทุน
ตามความถนัด   

        

การสื่อสารภายในองคการอยางทั่วถึง        
บุคลากรทุกระดับไดรับทราบขอมูลท่ีตรงกัน         
การประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่ยอมรับของสังคม       
มีส่ิงสนับสนุน เชนระบบหองสมุดที่ดี        
การมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนที่ดี และมีระบบ
เชื่อมตอท่ีรวดเร็ว 

      

การเรียนรูในระบบ online / การเรียนรูโดยใช e-
learning 

        

มีส่ิงแวดลอมดานกายภาพที่ดี       
ใหส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน เชน computer, 
printer 

       

บรรยากาศการทํางานเปนแบบพ่ึงพาซึ่งกันและกัน        
สรางสิ่งสนับสนุน เทคโนโลยีที่สงเสริมการเรียนรู     
ความสามารถของบุคคลในการสังเคราะหไดวาตัวเอง
ไดอะไรกลับมาจากการพัฒนา   

        

ลักษณะสวนบุคคลที่จะพัฒนาตนเองและนําความรู
ออกมาใช 

   

ทํางานแลวผลงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน      
ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา        
การที่รูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ รวมคิด รวมทํา 
รวมรับผิดชอบ 

       

ความกาวหนาทางวิชาชีพ    
เห็นความสําคัญในการทํางานเพื่อสวนรวม        
มีภาระงานที่เหมาะสม       
จํานวนนักศึกษาตออาจารย 1:8        
บริบทของสถาบันที่สรางความเปนผูเชี่ยวชาญ           
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

          

ขอความ 
 
 
 
 ผูเ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

6 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

7 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

8 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

9 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

10
 

การพัฒนาใหเปนมืออาชีพ       
การใหอาจารยไดรับขอมูลตั้งแตแรกเขารับหนาที่          
สรางความผูกพันตอองคกร ใหรูสึกวาเขาไดรับการดูแล          
วัฒนธรรมองคการที่สงเสริมใหเกิดการแขงขัน การ
พัฒนา    

       

การมีความรับผิดชอบ และความเอื้ออาทรกัน          
วัฒนธรรมการเรียนรู         
วัฒนธรรมคุณภาพ          
การกําหนด competency ของคนในองคกร       /    
competency ที่ควรมีในลักษณะ All in one คือสามารถ
ทําไดทุกอยางในคนเดียว 

         

การจัดทําแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนงาน
เชิงกลยุทธ และกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนในการพัฒนา  

 

การมอบหมายตรงกับงานที่รับผิดชอบ      
ลักษณะงานมันที่เอ้ือ ใหเขาไดไปคนควาเพ่ิมเติม       
ระบบโครงสรางทั้งจากภายในและภายนอก         
การยืดหยุนเวลาการทํางาน        
ผูบริหารตองเปนผูกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่อง
ของการพัฒนา 

     

ผูบริหารตอง empowerment ใหผูปฏิบัติงานมีอิสระใน
การทํางาน   

       

ผูนําที่สามารถเจรจาตอรอง และเปนผูอํานวยความ
สะดวก(facilitator) 

        

ผูริหารมีความเอื้ออาทร          
ผูนําที่ใชการมีสวนรวม        
ผูนําแสดงใหอาจารยเห็นวามีความพรอมในการทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

        

ผูบริหารมีความคิดเชิงธุรกิจ          
ผูนําตองรับฟงปญหาของอาจารย          
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

          

ขอความ 
 
 
 
 ผูเ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

6 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

7 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

8 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

9 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

10
 

พยายามใหส่ิงที่อาจารยเขาตองการกอนท่ีเขาจะขอ          
ผูบริหารตองประเมินไดวาคนของตนเองวามีจุดออน
อะไรบาง และไปพัฒนาตามนั้น   

       

ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีประเด็นยุทธศาสตร มี
แผนงานโครงการ 

     

ผูบริหารทุกระดับมีความเขาใจตรงกัน      
เตรียมความพรอมในการทํางานใหบุคลากร        
ผูบริหารเปนตัวอยางที่ดี          
ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจ        
สรางใหเกิดความภักดีตอองคการ        
มีการสั่งงานที่ดี          
ผูนําตองวางระบบและกลไกใหดี และตองทําใหเปนไป
ตามระบบและกลไกใหได  

       

ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานแสดงศักยภาพ     
บรรยากาศความเกื้อกูล        
มีความรวมมือไปสู excellence         
ความภูมิใจในวิทยาลัยของตนเอง         
สรางสรางความเปนน้ําหนึ่งในใจเดียวกันใหได           
สรางคานิยมรวมกันในการทํางาน ของสบช.         
มีการระดมสมองอยางแทจริงในการทํากิจกรรมรวมกัน          
กําหนดใหองคการมีเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู         
ตองสรางใหคนเกิดการใฝรูใฝเรียน          
มีแผนการเตรียมตัวที่กาวขึ้นสูตําแหนงเพ่ือพัฒนา
ตนเองใหดีขึ้น   

       

ความรัก ความผูกพันตอองคการ    
ความสุขในการทํางาน       
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอหนาที่        
การสรางขวัญกําลังใจ          
การสรางสิ่งจูงใจในการทํางาน 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

          

ขอความ 
 
 
 
 ผูเ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผูเ
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ที่ 

2 
ผูเ
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าญ
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ที่ 

3 
ผูเ
ชี่ย
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ที่ 
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ผูเ
ชี่ย
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ที่ 

5 
ผูเ
ชี่ย
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าญ

คน
ที่ 

6 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

7 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

8 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

9 
ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

10
 

การใหคาตอบแทนที่เหมาะสม      
สบช.หาเงินกองทุนมาชวยสนับสนุนในระบบการให
รางวัล หรือส่ิงตอบแทน 

       

ส่ิงจูงใจเชนการจัดสวัสดิการ  การใหกูยืมเงิน การให  
ซิมโทรศัพท เดือนละ 200 บาท ในการติดตอนักศึกษา 
เปนตน 

         

การเชิดชูเกียรติ ความยุติธรรม ความจริงใจ       
ส่ิงจูงใจท่ีไมใชเงินเชนการใหอิสระทางความคิด  
ความกาวหนาในอาชีพ 

    

การนําเสนอผลงานในที่ประชุมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

         

มีสมดุลของชีวิตและงาน     
ตองทําใหคนในองคการปรับตัวเองเขากับสภาพงานได          
การสงเสริมเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต       
การใหเวลา         
การมีหองสันทนาการสําหรับอาจารย          
การจัดสวัสดิการ     
สงเสริมสวัสดิการเรื่องการกูยืม          
การเรียนรู การอบรมและพัฒนาที่ตรงกับความตองการ
ของผูเรียน 

    

การไดทํางานที่สอดคลองกับส่ิงที่ไดรับการอบรมหรือ
พัฒนา 

   

ความสามารถของบุคคลในการดึงความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการอบรมมาใช  

   

การแบงปนความรู  
ใช KM เขามารวมในการทํางาน    
การใชเครือขายในการแบงปนความรู         
ใชระบบกลไกการเปนองคการแหงการเรียนรู        
การสรางการยอมรับซึ่งกันและกัน       
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

          

ขอความ 
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เปดเวทีวิชาการใหมารวมมือกัน ใหมีการ sharing กัน     
การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกันระหวางสถาบันตางๆ         
องคการจัดระบบเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู      
เมื่อไปพัฒนากลับมาตองสรุป concept paper  1-2  
หนาหรือเอาขึ้นไปแลกเปล่ียนเรียนรูบน web 

        

การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
ใช competency ทําใหรูวาพรองเรื่องอะไร            
การทําแผนพัฒนาจะเปนไปไดตองเชื่อมกับ    
competency ของคน 

        

การทํา individual scorecard ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน 

        

การกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนเกี่ยวกับภาระงาน       
การบริหารผลการปฏิบัติงานนํามาผูกกับการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานเปนลักษณะเชิงกระตุน 

    

มีกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มี
กิจกรรม คาตอบแทนคุมคา   

      

การบริหารคนเกง    
ตองระบุใหไดวาใครเกง แลวเกงเรื่องอะไร     
ใชคนเกงใหตรงกับเรื่องที่เกง     
การเปดโอกาสใหคนเกงไดมีเวทีในการแสดง
ความสามารถ 

   

การไดทํางานที่ทาทาย          
การใหอิสระทางวิชาการ           
การเปดสอนในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี        
การดึงผูที่จบระดับปริญญาเอกมา Pool กันเพ่ือสราง
งานที่เปนเลิศ 

       

                จากตารางที่ 5 พบวาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูวจัิยสรุปเปนประเด็น
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยได   125  ปจจัยยอย 
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                1.2.4   การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนปจจัยการการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
                  จากการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของจากนักวิชาการตางๆ และ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนํามาสังเคราะหและสรางเปนขอคําถาม
ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 
170 ขอ    ในการวิเคราะหปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) ดังรายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่    6   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของตัวแปรปจจัยการพัฒนา 
                   ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ 
คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทุนมนุษยของ
สถาบันพระบรมราชชนกมีความชัดเจน 

3.76 0.87 มาก 

2 นโยบายของของสถาบันพระบรมราชชนกใน
การพัฒนาอาจารยสามารถปฏิบัติไดจริง 

3.80 0.81 มาก 

3 แผนพัฒนาอาจารยในวิทยาลัยสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบันพระบรมราชชนก 

3.85 0.82 มาก 

4 วิทยาลัยมีการกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา
อาจารย 

398 0.81 มาก 

5 วิทยาลัยมีคูมือในการกําหนดระบบและกลไกใน
การพัฒนาอาจารย 

3.78 0.93 มาก 

6 วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ความตองการของอาจารย 

3.81 0.85 มาก 

7 วิทยาลัยมีการวางแผนงบประมาณในการ
พัฒนาอาจารยที่เหมาะสม 

3.93 0.81 มาก 

8 วิทยาลัย มีการกํ ากับ ดูแลให มีการพัฒนา
อาจารยตามระบบที่ตั้งไว 

3.81 0.82 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

9 วิทยาลัยมีการมอบหมายภารกิจใหอาจารยที่
ไดรับการพัฒนามาแลวใหทํางานตรงกับความรู
ความสามารถ 

3.80 0.86 มาก 

10 อาจารยมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิสัยทัศน
และคานิยมขององคการในการทํางาน 

3.84 0.81 มาก 

11 อาจารยไดรับขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
ทุกครั้ง 

3.69 0.62 มาก 

12 อาจารยทุกคนมี เปาหมายรวมกันในการ
สรางสรรคผลงานใหบรรลุเปาหมายตามที่
วิทยาลัยวางไว 

3.95 0.73 มาก 

13 อาจารยในวิทยาลัยมีความรูสึกวาเปนเจาของ
หรือเปนสวนหนึ่งขององคการ 

3.99 0.82 มาก 

14 วิทยาลัยวางแผนในการพัฒนาอาจารยที่สอด
รับกับการดําเนินการตามกลยุทธขององคการ 

3.95 0.72 มาก 

15 ถามีการปรับบทบาทของสถาบันพระบรมราช
ชนกใหมีการบริหารจัดการในฐานะเปนนิติ
บุคคล โดยมี พระราชบัญญัติรองรับทานคิดวา
จะทําใหการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยดีขึ้น 

3.81 0.85 มาก 

16 วิทยาลัยสามารถวางแผนพัฒนาอาจารยได
เหมาะสมเพราะกระทรวงสาธารณสุขมีทิศทาง
ในการผลิตกําลังคนที่ชัดเจน 

3.72 0.80 มาก 

17 วิทยาลัยมีแผนในการพัฒนาอาจารยใหตรงกับ
สาขาที่หนวยงานตองการ 

3.90 0.80 มาก 

18 วิทยาลัยมีการวางแผนการพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารยสอดรับกับเกณฑมาตรฐานของสภา
การพยาบาล 

3.98 0.74 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                      229    

 
ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

19 วิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนา
อาจารยที่สอดคลองกับเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 

3.82 0.75 มาก 

20 วิทยาลัยมีการจัดโครงสรางองคการที่เอ้ือตอ
การทํางานและการเรียนรู 

3.87 0.84 มาก 

21 วิทยาลัยมีการมอบหมายงานใหอาจารยตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ 

3.87 0.80 มาก 

22 ระบบปฏิบัติงานในวิทยาลัยสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ของอาจารย 

3.85 0.78 มาก 

23 วิทยาลัยมีคู มือในการพัฒนากระบวนการ
ทํางาน 

3.66 0.87 มาก 

24 วิทยาลัยมีการชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางาน 

3.80 0.81 มาก 

25 วิทยาลัยมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นๆ 
อยางมีประสิทธิผล 

3.87 0.78 มาก 

26 วิทยาลัยมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมดานกายภาพ
ที่เ อ้ือตอการทํางาน เชนการจัดหองทํางาน 
สถานที่จอดรถ การจัดภูมิทัศนที่สวยงาม 

3.85 0.89 มาก 

27 วิทยาลัย มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการทํางานของบุคลากร 

3.88 0.91 มาก 

28 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบหองสมุดที่สอดรับ
กับการคนควาพัฒนางาน 

3.90 0.81 มาก 

29 วิทยาลัยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีใหมๆใหกับอาจารย 

3.82 0.91 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                      230    

ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

30 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการ
ปฏิบัติงาน 

3.73 0.95 มาก 

31 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน
ขอมูลของวิทยาลัยสามารถเชื่อมตอไดอยาง
รวดเร็ว 

3.66 1.04 มาก 

32 วิทยาลัยมีแนวทางในการสงเสริมใหอาจารย
พัฒนาตนเองสูความเปนผูเชี่ยวชาญ 

3.84 0.81 มาก 

33 วิทยาลัยมีแนวทางในการสงเสริมใหอาจารย
พัฒนางานและพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา
คนควาเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

3.89 0.78 มาก 

34 ผูบริหารมีเทคนิคในการสรางความรูสึกที่ทา
ทายในการปฏิบัติงานของอาจารย 

3.67 0.91 มาก 

35 บุคลากรของวิทยาลัยมีความรวมมือในการ
ทํางาน 

3.90 0.83 มาก 

36. วิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมที่ทําใหอาจารยรูสึก
ปลอดภัยในการทํางาน 

3.92 0.80 มาก 

37 ผู อํ า น ว ย ก า ร มี ก า ร วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

3.79 0.90 มาก 

38 ผูอํานวยการเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่สามารถนํา
องคกรไปสูความเปนเลิศ 

3.97 0.87 มาก 

39 ผูอํานวยการสามารถควบคุมกํากับงานใหเปน 
ไปตามระบบและกลไกการปฏิบัติงานทีว่างไว 

3.78 0.88 มาก 

40 ผูอํานวยการแสดงใหอาจารยเห็นวาเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลง 

3.89 0.91 มาก 

41 ผูอํานวยการมีการปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวามี
ความสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี 

3.90 0.91 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

42 ผูอํานวยการเต็มใจใหอาจารยเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ 

3.91 0.92 มาก 

43 ผูอํานวยการใหอาจารยมีอิสระในการทํางาน
ตามความรับผิดชอบของแตละคน 

3.96 0.85 มาก 

44 ผู อํานวยการมีความสามารถในการบริหาร
องคการอยางมีประสิทธิภาพ 

3.91 0.93 มาก 

45 ผูอํานวยการเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน 4.01 0.91 มาก 
46 ผูอํานวยการมีความสามารถในการสื่อสารทํา

ใหอาจารยเห็นทิศทางที่ชัดเจนขององคการ 
3.90 0.92 มาก 

47 ผูอํานวยการพัฒนาวัฒนธรรมการมีสวนรวม
มากกวาการบังคับ 

3.91 0.94 มาก 

48 ผูอํานวยการสามารถประเมินอาจารยเพ่ือให
ขอมูลปอนกลับในการพัฒนาของอาจารย 

3.79 0.90 มาก 

49 ผูอํานวยการมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา
อาจารย 

3.91 0.90 มาก 

50 ผูอํานวยการใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองใน
การพัฒนาภาวะผูนําของอาจารยทุกระดับ 

3.95 0.88 มาก 

51 ผูอํานวยการสามารถมอบหมายงานไดตรงตาม
ความสามารถของอาจารย 

3.89 0.86 มาก 

52 ผูอํานวยการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานแสดง
ศักยภาพในการทํางานอยางเต็มความสามารถ 

4.04 0.83 มาก 

53 ผูอํานวยการสงเสริมใหอาจารยคิดคนวิธีการ
ใหมในการแกปญหา 

3.01 0.86 มาก 

54 ผูอํานวยการมีความเอื้ออาทรตอ
ผูใตบังคับบญัชา 
 

3.96 0.94 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                      232    

ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

55 ผูอํานวยการรับฟงปญหาของอาจารยและแกไข
ปญหาอยางยุติธรรม 

3.86 0.99 มาก 

56 ผูอํานวยการมีความสามารถในการเจรจา
ตอรองดานผลประโยชนใหกับอาจารย 

3.88 0.96 มาก 

57 ผูอํานวยการมีความคิดเชิงธุรกิจที่จะนํา
วิทยาลัยไปสูการแขงขันกบัองคการอ่ืนโดยการ
พัฒนาบุคลากร 

3.85 0.90 มาก 

58 ผูอํานวยการใหความสําคัญกับการสรางขวัญ
กําลังใจแกอาจารย 

3.89 1.01 มาก 

59 อาจารยในวิทยาลัยมีคานิยมรวมกันในการ
สรางผลงานทีมี่คุณภาพ 

3.95 0.84 มาก 

60 อาจารยในวิทยาลัยมีความเปนนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกันในฐานะสมาชิกของวิทยาลัยและ
สถาบันพระบรมราชชนก 

3.80 0.87 มาก 

61 อาจารยในวิทยาลัยทุกคนเทาเทียมกัน 3.65 0.94 มาก 
62 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการ

ทํางานเปนทมี 
3.83 0.84 มาก 

63 อาจารยในวิทยาลัยมีจุดมุงหมายรวมกันเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

3.95 0.77 มาก 

64 อาจารยในวิทยาลัยมีพฤติกรรมใฝเรียนรู 4.05 0.71 มาก 
65 อาจารยในวิทยาลัยมีความสามารถที่

หลากหลายทาํใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 
4.06 0.71 มาก 

66 อาจารยในวิทยาลัยใหการยอมรับผูที่มีผลการ
ปฏิบัติงานด ี

4.05 0.71 มาก 

67 อาจารยในวิทยาลัยใชผลการปฏิบัติงานเปน
ฐานในการสรางความกาวหนาดานตําแหนง 

3.93 0.81 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 
ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

68 การทํางานของอาจารยในวิทยาลัยเนนการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน 

3.92 0.72 มาก 

69 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการ
สรางสรรคผลงานและนวัตกรรม 

3.81 0.83 มาก 

70 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการ
แขงขันในการทํางานเพื่อความเปนเลิศดาน
วิชาการ 

3.63 0.89 มาก 

71 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการ
แขงขันในการทํางานระหวางวิทยาลัยดวยกัน
และกับสถาบันอ่ืน 

3.67 0.82 มาก 

72 อาจารยในวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานของตนเองใหมีคุณภาพสูง 

3.90 0.77 มาก 

73 อาจารยในวิทยาลัยกลาตัดสินใจในการทํางาน 3.86 0.77 มาก 
74 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการ

ทํางานตามระเบียบแบบแผน 
3.86 0.77 มาก 

75 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการ
ทํางานอยางราบรื่น 

3.94 0.75 มาก 

76 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการ
ทํางานเพื่อสวนรวม 

3.96 0.76 มาก 

77 อาจารยในวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ 4.17 0.70 มาก 
78 อาจารยในวิทยาลัยมีความเอื้ออาทรตอกัน 3.97 0.81 มาก 
79 ลักษณะงานที่ทํามีความนาสนใจทําใหอาจารย

ทุมเทในการทํางาน 
3.92 0.81 มาก 

80 อาจารยไดรับเงินเดือนคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับผลงาน 

3.77 0.95 มาก 

81 งานที่อาจารยทํามีความกาวหนาและมั่นคง 4.09 0.74 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลําดั
บที ่

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

82 สถานภาพของอาจารยไดรับการยอมรับจาก
สังคม 

4.13 0.69 มาก 

83 วิทยาลัยสงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหกับ
อาจารย 

4.01 0.76 มาก 

84 อาจารยรูสึกวาปญหาขององคการก็คือปญหา
ของอาจารยเชนกัน 

4.03 0.73 มาก 

85 ระเบียบวินัยของหนวยงานทําใหอาจารย
ทํางานไดงายขึ้น 

3.79 0.85 มาก 

86 อาจารยทุกคนในวิทยาลัยมีการชวยเหลือกันใน
การแกปญหาขององคการ 

3.88 0.76 มาก 

87 วิทยาลัย หรือสถาบันพระบรมราชชนกมีการ
จัดระบบการใหรางวัล  สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม 

3.55 1.01 มาก 

88 วิทยาลัย หรือสถาบันพระบรมราชชนกมีการ
สนับสนุนการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อจูงใจในการสราง
ผลงาน 

3.92 0.80 มาก 

89 วิทยาลัยใหอาจารยมีอิสระทางความคิดในการ
พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน 

3.94 0.84 มาก 

90 วิทยาลัย  มีการส ง เส ริมด านสวัสดิการที่
นอกเหนือจากสวัสดิการขาราชการที่มีอยู 

3.65 0.98 มาก 

91 วิทยาลัยหรือสถาบันพระบรมราชชนกมีการจัด
รางวัลเชิดชูเกียรติใหแกผูที่มีผลงานดี 

3.77 0.91 มาก 

92 ทําเลที่ตั้งของวิทยาลัย มีความเหมาะสมการ
คมนาคมสะดวก 

3.94 0.98 มาก 

93 วิทยาลัย มีระบบการยืดหยุนเวลาในการมา
ปฏิบัติงานของอาจารย 

3.69 1.01 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 
ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

94 อาจารยสามารถแบงเวลาใหกับการทํางานและ
ครอบครัวอยางเหมาะสม 

3.74 0.95 มาก 

95 วิทยาลัยมีการจายคาตอบแทนในการทํางาน
นอกเวลาใหกับอาจารยอยางเหมาะสม 

3.49 1.14 ปาน
กลาง 

96 ในวิทยาลัย มีบรรยากาศการทํางานที่ ไม
เครงเครียดเปนกันเอง 

3.70 1.0 มาก 

97 วิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมที่ถกสุขลักษณะสงเสริม
การทํางานของอาจารย 

3.87 0.86 มาก 

98 วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเรื่องการกูยืมเปน
การชวยเหลือครอบครัวของอาจารย 

3.43 1.16 ปาน
กลาง 

99 วิทยาลัยจัดสรรเวลาใหอาจารยในการไปศึกษา
คนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง 

3.61 1.051.16 มาก 

100 อาจารยมีความสุขในการทํางาน 3.77 0.94 มาก 
101 ในวิทยาลัยมีหองสําหรับอาจารยในการพักผอน

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งและกัน 
3.44 1.11 ปาน

กลาง 
102 วิทยาลัย มีการจัดภาระงานที่เหมาะสม 3.60 0.97 มาก 
103 ลักษณะการปฏิบัติงานของอาจารยอยูบน

พ้ืนฐานของกฎหมายและจริยธรรม 
4.07 0.76 มาก 

104 วิทยาลัยมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแกอาจารย 

3.68 0.92 มาก 

105 การปฏิบัติงานของอาจารยสอดคลองกับสภาพ
ทางสังคม 

3.88 0.76 มาก 

106 งานที่อาจารยปฏิบัติเปนที่ยอมรับของสังคม 4.22 0.66 มาก 
107 วิทยาลัยมีระบบการทํางานที่เอ้ือตอการสราง

ความภาคภูมิใจของผูที่อยูในองคการ 
3.93 0.80 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

108 อาจารยตั้งใจที่จะทํางานที่วิทยาลัยแหงน้ีโดย
ไมคิดจะยายไปทํางานที่อ่ืนหรือลาออก 

3.89 1.01 มาก 

109 อาจารยรูสึกวางานที่ทํามีความกาวหนา 3.98 0.82 มาก 
110 อาจารยมีการบริหารเวลาที่เหมาะสมทําให

สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
3.90 0.80 มาก 

111 วิทยาลัยมีนโยบายในการรักษาคนไวในองคกร
อยางเหมาะสม 

3.57 1.10 มาก 

112 วิทยาลัยมีนโยบายในการรักษาคนไว ใน
องคการอยางเหมาะสม 

3.57 1.10 มาก 

113 อาจารยมีความเต็มใจที่จะชวยใหวิทยาลัยแหง
นี้เปนที่ยอมรับของสังคม 

4.25 0.73 มาก 

114 อาจารยมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับทุกคนวา
ทํางานในวิทยาลัยแหงน้ี 

4.29 0.75 มาก 

115 อาจารยมีความสุขที่จะทํางานในวิทยาลัยแหงน้ี
ตอไป 

4.04 0.86 มาก 

116 อาจารยไดรับการอบรมพัฒนาตรงกับความ
ตองการของตนเอง 

4.04 0.81 มาก 

117 อาจารยไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับ
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 

4.01 0.81 มาก 

118 วิทยาลัยสนับสนุนการเรียนรูโดยใชระบบที่
ทันสมัย ทั้งระบบหองสมุด ระบบการสืบคน
ความรูใหแกอาจารย 

3.95 0.84 มาก 

119 วิทยาลัยนําโปรแกรมการเรียนรูที่ใช
คอมพิวเตอร การใชสื่อมัลตมีิเดีย การใช e-
learning ในการพัฒนาความรูและทักษะของ
อาจารย 

3.73 0.95 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

120 วิทยาลัยสนับสนุนการทํางานเปนทีมและใชการ
กระตุนใหอาจารยในทีมงานมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน 

3.82 0.83 มาก 

121 วิทยาลัยมีการจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการ
ทํางาน เชนคูมือการปฏิบัติงาน คูมือขั้นตอน
การทํางาน 

3.80 0.81 มาก 

122 อาจารยมีความสามารถในการประยุกตความรู
และประสบการณที่ไดรับจากการอบรมพัฒนา
มาใชในการปฏิบัติงาน 

3.95 0.70 มาก 

123 อาจารยมีทักษะในการแสวงหาความรูจากที่
ตางๆ 

4.0 0.69 มาก 

124 อาจารยมีความกระตือรือรนที่จะนําความรูที่
ไดรับจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

4.03 0.70 มาก 

125 อาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู
อยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาตนเอง 

4.14 0.71 มาก 

126 อาจารยสามารถสังเคราะหความรูและทักษะที่
ไดรับจากการอบรมพัฒนาเพื่อสรางความรูใหม 
หรือนวัตกรรม 

3.89 .73 มาก 

127 วิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการสรางนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

3.86 0.82 มาก 

128 อาจารยไดรับการฝกฝนทักษะตางๆเกี่ยวกับ
การสรางนวัตกรรมตามนโยบาย 

3.64 0.87 มาก 

129 วิทยาลั ย มีการกระตุ น ให อาจารย พัฒนา
ความคิดสรางสรรคและความรูใหมโดยกําหนด
รางวัลไวชัดเจน 

3.62 0.94 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

130 วิทยาลัยมีการกระตุนใหอาจารยเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องโดยการใหรางวัลแกอาจารยและ
ทีมงานที่มีการเรียนรูเกิดขึ้น 

3.63 0.98 มาก 

131 งานที่อาจารยปฏิบัติสอดคลองกับสิ่งที่ไดไป
อบรมหรือพัฒนามา 

3.94 0.73 มาก 

132 วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น
ความกาวหนาในอาชีพสําหรับอาจารยที่ มี
ความรู ความสามารถสูง 

3.84 0.81 มาก 

133 วิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะที่กําหนด 

3.89 0.78 มาก 

134 วิทยาลัยหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูที่รวดเร็ว 

3.78 0.81 มาก 

135 วิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูดวย
วิธีการที่หลากหลาย 

3.84 0.82 มาก 

136 วิทยาลัยมีการสอนงานแกอาจารยโดยใชระบบ
พ่ีเลี้ยงในการทํางาน 

3.76 0.90 มาก 

137 อาจารย ได รับการหมุนเวียนหนาที่ความ
รับผิดชอบทําใหเกิดความรูใหมๆ 

3.65 0.93 มาก 

138 วิทยาลัยสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรู
ในองคการ 

3.84 0.81 มาก 

139 วิทยาลัยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ระหวางสถาบัน 

3.62 0.88 มาก 

140 วิทยาลัยมีการจัดตั้ งหนวยงานที่ มีหน าที่
รับผิดชอบชัดเจนในเรื่องของการแบงปน
ความรูแกอาจารยและสมาชิกในองคการ 
 

3.73 0.85 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

141 วิทยาลัย มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการเรียนรูของบุคคล 

3.76 0.82 มาก 

142 วิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยไดรับการอบรมให
รูวิธีที่จะเรียนรูในการปฏิบัติงาน 

3.84 0.77 มาก 

143 วิทยาลั ย มีข อ มูลสารสนเทศที่ จั ด ไว เปน
หมวดหมูสะดวกตอการปฏิบัติงานของอาจารย 

3.64 0.89 มาก 

144 วิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บขอมูลทั้งภายในและ
ภายนอกที่อาจารยสามารถเขาถึงระบบได
โดยงาย 

3.65 0.88 มาก 

145 อาจารยมีเครือขายในการแบงปนความรู 3.70 0.86 มาก 
146 อาจารยยอมรับฟงความคิดเห็นและยอมรับ

ขอมูลปอนกลับเพ่ือนําไปสูการเรียนรูและการ
พัฒนา 

3.90 0.92 มาก 

147 ความรู ทักษะที่อาจารยทุกทานไปรับการพัฒ- 
นามา ถูกเผยแพรไปยังผูเกีย่วของอยางทัว่ถึง 

3.70 0.83 มาก 

148 อาจารยเต็มใจที่จะแบงปนความรู ทักษะแก
เพ่ือนรวมงานทั้งความรูดานการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.03 0.75 มาก 

149 วิทยาลัย มีการสร างระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในองคการ 

3.80 0.86 มาก 

150 วิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐาน
การทํางานอยางเปนทางการ 

3.91 0.77 มาก 

151 วิทยาลัยกําหนดใหอาจารยทุกคนทําแผน 
พัฒนาตนเองที่สอดคลองกับตวัชีว้ัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.95 0.79 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

152 วิทยาลัยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ภาระงาน 

3.94 0.83 มาก 

153 วิทยาลัยนําการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําป 

3.92 0.84 มาก 

154 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการใหรางวัลที่เหมาะสมและยุติธรรม 

3.77 0.95 มาก 

155 วิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลอาจารยไป
อบรมพัฒนาอยางเปนระบบ 

3.79 0.88 มาก 

156 วิทยาลัยกําหนดใหอาจารยการวางแผนในการ
พัฒนาตนเองโดยเชื่อมกับสมรรถนะที่กําหนด
ไวของแตละคน 

3.87 0.79 มาก 

157 วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการคัดเลือก
คนเขาสูระบบที่ชัดเจน 

3.73 089 มาก 

158 วิทยาลัยสามารถระบุไดวาใครเปนคนเกงของ
องคการและมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถ 

3.71 0.84 มาก 

159 วิทยาลัยมีวิธีการมอบหมายงานใหแกอาจารยที่
ตองดึงความเกง ทักษะ ความรู การสรางสรรค
ออกมาใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ 

3.76 0.82 มาก 

160 วิทยาลัย เปดโอกาสใหอาจารยที่ ความรู
ค ว ามสามา รถสู ง ไ ด มี เ วที ใ นกา รแสดง
ความสามารถ 

3.92 0.76 มาก 

161 วิทยาลัยมีการพัฒนาอาจารย ให มีความรู
ความสามารถสูงโดยการมอบหมายงานให
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
 

3.83 0.76 มาก 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

ขอความ คา 
เฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

162 วิทยาลัยใหอิสระทางวิชาการเพื่อใหอาจารย
สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ 

4.04 0.75 มาก 

163 วิทยาลัยมีแผนในการสอนและพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี 

  มาก 

164 สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยมีการจัด
โครงการพิ เศษและดึงอาจารยที่ มีความรู
ความสามารถสูงเขามาสรางผลงานที่เปนเลิศ 

3.71 0.94 มาก 

165 วิทยาลัยพยายามปรับเปาหมายของอาจารยที่
มีความรูความสามารถสูงใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคการ 

3.79 0.86 มาก 

166 วิทยาลัยใหการยอมรับและใหความสําคัญกับผู
ที่มีความรู ความสามารถสูง 

3.91 0.79 มาก 

167 วิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหมี
ความรูความสามารถสูงดวยระบบพี่เลี้ยงในการ
ใหคําปรึกษาและสอนงาน 

3.79 0.85 มาก 

168 วิทยาลัยเปดโอกาสใหอาจารยไดพัฒนาตนเอง
ไปสูความเปนมืออาชีพ 

3.91 0.79 มาก 

169 วิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหมี
ความรูความสามารถสูงโดยการจัดระบบการ
หมุนเวียนตําแหนงงาน 

3.69 0.90 มาก 

170 อาจารยที่มีความรูความสามารถสูงไดรับการ
วางตัวใหปฏิบัติงานในตําแหนงสูงขึ้น 

3.87 0.84 มาก 

 
                 จากตารางที่  6    พบวา ตัวแปรปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 168  ตัวแปร มีคาเฉลี่ย ( X ) ระหวาง 
3.51-4.29  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง  0.66-1.16  ระดับความคิดเห็น
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ในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน ตัวแปรที่ 98  วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเรื่องการกูยืม
เปนการชวยเหลือครอบครัวของอาจารย มีคาเฉลี่ย ( X ) = 3.43  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 1.16  ระดับความคิดเห็นในอยูในระดับปานกลาง และตัวแปรที่ 
101  ในวิทยาลัยมีหองสําหรับอาจารยในการพักผอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งและกัน 
มีคาเฉลี่ย ( X ) = 3.44  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 1.11  ระดับความ
คิดเห็นในอยูในระดับปานกลาง  โดยคาเฉลี่ย ( X ) ของตัวแปรที่อยูในระดับมากที่สุด  คือ 
ตัวแปรที่ 114 อาจารยมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับทุกคนวาทํางานในวิทยาลัยแหงน้ี( X  
= 4.29 , S.D. = 0.75)  รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ  ตัวแปรที่ 113 อาจารยมีความเต็มใจที่
จะชวยใหวิทยาลัยแหงนี้เปนที่ยอมรับของสังคม    ( X  = 4.25 , S.D. = 0.73)   
                  1.3  การวิเคราะหปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis) ดวยวิธีการสกัดปจจัย  (Principal  Component analysis)  “PCA”  เพ่ือใหไดตัว
แปรสําคัญที่เปนปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก  
                 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยการวิเคราะหปจจัย (factor 
analysis) ขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญคือตัวแปรมีความสัมพันธกันและพิจารณาจากคา KMO 
and Bartlett’s Test โดยคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(MSA) เปนการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมตัวอยาง  คา KMO อยูระหวาง 0-1 โดย
คาของ KMO ควรจะมากกวา 0.5 ถาขนาดของกลุมตัวอยางเหมาะสม  และสถิติทดสอบตัว
ที่ 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity เปนการตรวจสอบเมตริกสหสัมพันธของประชากรวา
เปนเมตริกเอกลักษณหรือไม (identity matrix : คือเมตริกที่แนวทแยงมีคาเปน1 และเหนือ
และต่ํากวาแนวทแยงมีคาเปน 0) ถาเมตริกสหสัมพันธของประชากรเปนเมตริกเอกลักษณ
หมายความวาตัวแปรแตละตัวไมมีความสัมพันธกัน เปนอิสระจากกัน ดังนั้นการจัดกลุม
เพ่ือใหเกิดปจจัย (factor) จะไมเกิดขึ้นจึงไมควรวิเคราะหองคประกอบตอ  จากการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมตัวอยางไดผลดังตารางที่ 7 
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ตารางที่  7    แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมตัวอยางประชากร ดวยคา  
                  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling Adequacy) และการ 
                 ตรวจสอบเมตริกสหสัมพันธ ดวย  Bartlett's Test of Sphericity   
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy. 

  .96 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 67055.86 
  Df 14365 
  Sig. .000 
 
                จากตารางที่  7   แสดงผลการทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy) เทากับ 0.97 แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอมูลทั้งหมด
และตัวแปรตางๆที่สามารถใชวิเคราะหปจจัยไดในระดับดีมาก เพราะ KMO มีคาสูง และ
จากการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity  พบวามีคาสถิติ Chi-Square มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ Sig < 0.05)  แสดงวาเมตริกสหสัมพันธไมเปนเมตริกเอกลักษณ ดังน้ันตัวแปร
ตางๆจึงมีความสัมพันธกันสามารถนําไปวิเคราะหปจจัยตอไปได 
                การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 170 ตัวแปร โดยขอตกลงเบื้องตนคือ คาไอเกน (eigen value) มากกวา 
1.00 โดยคา ไอเกนเปนคาที่บอกถึงความสามารถของปจจัยวาจะอธิบายความแปรปรวน
ของกลุมตัวแปรไดมากนอยเพียงไร ถาคาไอเกนนอยกวา 1 eigen value แลวก็ไมมี
ประโยชนที่จะนําปจจัยนั้นมาใช  และคาน้ําหนักปจจัย (factor loading) มากกวา 0.40 และ
เม่ือวิเคราะหปจจัยโดยการสกัดปจจัย (factor extraction) ดวยวิธี principal component 
analysis และการหมุนแกนดวยวิธีแวริแมกซ (varimax with Kaiser normalization) พบวา
ตัวแปรการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสามารถ
จัดกลุมปจจัยตามรายละเอียดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่   8    แสดงคาน้ําหนักปจจัย (factor loading)  หลังจากหมุนแกนแลว (Rotated 
Component   Matrix  และคาความรวมกัน (communality)  (n= 308 ) 
 

 Component Component Component Component Component Component Component Component Component h2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

A34 .55         0.77 

A37 .72         0.79 

A38 .74         0.83 

A39 .66         0.76 

A40 .76         0.81 

A41 .79         0.84 

A42 .78         0.85 

A43 .67         0.80 

A44 .80         0.89 

A45 .82         0.85 

A46 .75         0.84 

A47 .77         0.85 

A48 .71         0.82 

A49 .71         0.80 

A50 .70         0.78 

A51 .68         0.78 

A52 .69         0.82 

A53 .69         0.79 

A54 .81         0.86 

A55 .80         0.86 

A56 .77         0.82 

A57 .67         0.71 

A58 .77         0.86 

A13  .41        0.72 

A63  .41        0.78 

A64  .45        0.77 

A65  .43        0.73 
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ตารางที่ 

 
8 (ตอ)        

 Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

h2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

A66  .43        0.72 

A77  .51        0.69 

A81  .50        0.71 

A82  .65        0.71 

A83  .46        0.75 

A84  .47        0.66 

A103  .50        0.69 

A106  .73        0.75 

A107  .45        0.73 

A108  .47        0.68 

A109  .49        0.76 

A110  .54        0.81 

A113  .79        0.77 

A114  .72        0.80 

A115  .41        0.80 

A116  .47        0.82 

A117  .48        0.81 

A122  .47        0.76 

A123  .54        0.77 

A124  .57        0.80 

A125  .57        0.79 

A131  .42        0.80 

A148  .55        0.73 

A1   .52       0.75 

A2   .53       0.82 

A3   .61       0.76 
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ตารางที่ 
 

8 (ตอ)        

 Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

h2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

A4   .74       0.72 

A5   .77       0.75 

A6   .76       0.81 

A7   .71       0.74 

A8   .72       0.77 

A9   .60       0.71 

A10   .48       0.70 

A11   .44       0.65 

A12   .48       0.73 

A14   .66       0.76 

A16   .43       0.65 

A17   .51       0.69 

A18   .50       0.74 

A19   .47       0.76 

A20   .43       0.77 

A21   .40       0.75 
A22   .44       0.76 

A23   .52       0.80 

A24   .49       0.81 

A25   .48       0.74 

A32   .45       0.79 

A33   .43       0.77 

A135    .44      0.79 

A149    .46      0.81 

A150    .41      0.73 

A151    .52      0.80 

A152    .57      0.78 
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ตารางที่ 
 

8 (ตอ)        

 Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

h2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

A153    .51      0.84 

A154    .47      0.82 

A155    .53      0.81 

A156    .52      0.76 

A157    .47      0.79 

A158    .59      0.81 

A159    .58      0.84 

A160    .57      0.77 

A161    .61      0.74 

A162    .60      0.81 

A164    .57      0.65 

A165    .66      0.75 

A166    .70      0.83 

A167    .56      0.79 

A168    .58      0.81 

A169    .56      0.81 

A170    .64      0.78 

A80     .52     0.75 

A87     .53     0.80 

A90     .59     0.79 

A93     .58     0.72 

A94     .59     0.78 

A95     .68     0.73 

A96     .55     0.81 

A97     .46     0.73 

A98     .63     0.70 

A99     .72     0.83 
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ตารางที่ 
 

8 (ตอ)        

 Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

h2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

A100     .54     0.74 

A101     .65     0.74 

A102     .60     0.77 

A104     .49     0.73 

A111     .45     0.76 

A112     .58     0.77 

A126      .54    0.78 

A127      .60    0.76 

A128      .60    0.80 

A129      .49    0.81 

A130      .47    0.80 

A134      .42    0.81 

A136      .46    0.78 

A137      .43    0.70 

A138      .48    0.81 

A139      .54    0.76 

A140      .48    0.76 

A141      .46    0.81 

A142      .47    0.82 

A143      .45    0.82 

A144      .45    0.82 

A145      .51    0.75 

A147      .54    0.77 

A68       .43   0.79 

A69       .57   0.80 

A70       .72   0.82 

A71       .72   0.80 
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ตารางที่ 
 

8 (ตอ)        

 Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

Compo
nent 

h2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

A72       .47   0.77 

A73       .43   0.78 

A74       .49   0.76 

A75       .45   0.76 

A76       .43   0.80 

A79       .48   0.69 

A27        .51  0.78 

A28        .49  0.72 

A29        .46  0.81 

A30        .54  0.80 

A31        .60  0.81 

A60         .46 0.73 

A61         .48 0.73 

A62         .50 0.81 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization.  a  Rotation converged in 59 iterations. 
 
               จากตารางที่ 8 พบวาจําแนกปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยไดจํานวนทั้งหมด 9 
ปจจัย  ในแตละปจจัยประกอบดวยตัวแปรที่มีคาน้ําหนักปจจัย (factor loading) ตั้งแต 
0.40 ขึ้นไป และประกอบดวยตัวแปรยอยตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป  และเมื่อพิจารณาคาความ
รวมกัน ( communality)  พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรหน่ึงกับตัวแปร
อ่ืนๆที่เหลือทั้งหมดมีคาระหวาง 0.69 ถึง 0.86 ขึ้นไปทุกตัวแปร  
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ตารางที่   9    องคประกอบ คาไอแกน  คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของ 
       ความแปรปรวนสะสม ของตัวแปรที่เปนองคประกอบของการพัฒนาทุน 
       มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  (n= 308 ) 

องคประกอบ 
(factor) 

คาไอเกน 
(eigenvalues) 

ความแปรปรวนรอยละ 
(% of variance) 

ความแปรปรวน
สะสมรอยละ 
(cumulative % 
of variance) 

1 26.30 15.47 15.47 
2 15.92 9.37 24.84 
3 15.31 9.00 31.84 
4 15.13 8.90 42.74 
5 14.28 8.40 51.14 
6 11.30 6.65 57.79 
7 7.42 4.36 62.15 
8 4.12 2.43 64.85 
9 3.72 2.19 66.76 
 
   จากตาราง   9    พบวาผลจากการวิเคราะหเม่ือพิจารณาจากเกณฑคัดเลือก

ปจจัยที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values)  มากกวา 1.00 พบวามี  9  ปจจัย 
พิจารณาเกณฑในการเลือกปจจัยยอยที่น้ําหนักปจจัย  (factor loading)  ตั้งแต 0.40 ขึ้นไป  
และมีตัวแปรที่บรรยายแตละปจจัยตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป พบวาปจจัยทั้ง 9 ปจจัยมีลักษณะ
เปนไปตามเกณฑทั้ง 9 ปจจัย  แตมีบางตัวแปรที่มีน้ําหนักปจจัยไมถึง 0.40 ทําใหตัวแปร
ในการพิจารณาเหลือเพียง 148 ตัวแปร จากตัวแปรทั้งหมด 170 ตัวแปร  สามารถอธิบาย
คาความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ไดเทากับรอยละ 66.76  
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ตารางที่   10    ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย : ปจจัยที่ 1   
ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

1 ผูบ ริหารมี เทคนิคในการสรางความรูสึกที่ทาทายในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย 

0.55 

2 ผูอํานวยการมีการวินิจฉัยสั่งการที่มีประสิทธิภาพ 0.72 
3 ผูอํานวยการเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่สามารถนําองคกรไปสูความ

เปนเลิศ 
0.74 

4 ผูอํานวยการสามารถควบคุมกํากับงานใหเปนไปตามระบบและ
กลไกการปฏิบัติงานที่วางไว 

0.66 

5 ผูอํานวยการมีการปฏิบัติที่แสดงใหอาจารยเห็นวาเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลง 

0.76 

6 ผูอํานวยการมีการปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวามีความสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี 

0.76 

7 ผูอํานวยการเต็มใจใหอาจารยเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 0.78 
8 ผู อํานวยการใหอาจารย มี อิสระในการทํางานตามความ

รับผิดชอบของแตละคน 
0.67 

9 ผูอํานวยการมีความสามารถในการบริหารองคการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

0.80 

10 ผูอํานวยการเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน 0.82 
11 ผูอํานวยการมีความสามารถในการสื่อสารทําใหอาจารยเห็น

ทิศทางที่ชัดเจนขององคการ 
0.75 

12 ผูอํานวยการพัฒนาวัฒนธรรมการมีสวนรวมมากกวาการบังคับ 0.77 
13 ผูอํานวยการสามารถประเมินอาจารยเพ่ือใหขอมูลปอนกลับใน

การพัฒนาของอาจารย 
0.71 

14 ผูอํานวยการมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาจารย 0.71 
15 ผูอํานวยการใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองในการพัฒนาภาวะ

ผูนําของอาจารยทุกระดับ 
0.70 

16 ผูอํานวยการสามารถมอบหมายงานไดตรงตามความสามารถ
ของอาจารย 

0.68 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                      252    

ตารางที่   10   (ตอ) 
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

17 ผูอํานวยการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานแสดงศักยภาพในการ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ 

0.68 

18 ผู อํานวยการสงเสริมใหอาจารยคิดคนวิธีการใหมในการ
แกปญหา 

0.81 

19 ผูอํานวยการมีความเอื้ออาทรตอผูใตบังคับบัญชา 0.80 
20 ผูอํานวยการรับฟงปญหาของอาจารยและแกไขปญหาอยาง

ยุติธรรม 
0.80 

21 ผูอํานวยการมีความสามารถในการเจรจาตอรองดาน
ผลประโยชนใหกับอาจารย 

0.77 

22 ผูอํานวยการมีความคิดเชิงธุรกิจที่จะนําวิทยาลัยไปสูการแขงขัน
กับองคการอ่ืนโดยการพัฒนาบุคลากร 

0.67 

23 ผูอํานวยการใหความสําคัญกับการสรางขวัญกําลังใจแกอาจารย 0.77 
 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  26.30 

คารอยละของความแปรปรวน                         = 15.47 
 

                                           
               จากตารางที่  10      พบวาปจจัยดานที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  
จํานวน   23   ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง  0.82 ถึง 0.55 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร  (eigen values) เทากับ  26.30  และคารอยละของความแปรปรวน
เทากับ 15.47  แสดงวาตัวแปรทั้ง 23 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดี
ที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 15.47  ซึ่งเม่ือเทียบคาความ
แปรปรวนของตัวแปร  (eigen values) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ปจจัยน้ีมีความสําคัญเปน
อันดับ 1 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 1 นี้วา “ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร” 
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ตารางที่   11  ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย : ปจจัยที่ 2   
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

1 อาจารยในวิทยาลัยมีความรูสึกวาเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ 

0.41 

2 อาจารยในวิทยาลัยมีจุดมุงหมายรวมกันเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู
อยางตอเน่ือง 

0.41 

3 อาจารยในวิทยาลัยมีพฤติกรรมใฝเรียนรู 0.43 
4 อาจารยในวิทยาลัยมีความสามารถที่หลากหลายทําใหการทํางาน

มีประสิทธิภาพ 
0.43 

5 อาจารยในวิทยาลัยใหการยอมรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี 0.43 
6 อาจารยในวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ 0.51 
7 งานที่อาจารยทํามีความกาวหนาและมั่นคง 0.50 
8 สถานภาพของอาจารยไดรับการยอมรับจากสังคม 0.65 
9 วิทยาลัยสงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหกับอาจารย 0.46 
10 อาจารยรูสึกวาปญหาขององคการก็คือปญหาของอาจารยเชนกัน 0.40 
11 ลักษณะการปฏิบัติงานของอาจารยอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมาย

และจริยธรรม 
0.50 

12 งานที่อาจารยปฏิบัติเปนที่ยอมรับของสังคม 0.73 
13 วิทยาลัยมีระบบการทํางานที่เอ้ือตอการสรางความภาคภูมิใจของ

ผูที่อยูในองคการ 
0.45 

14 อาจารยตั้งใจที่จะทํางานที่วิทยาลัยแหงน้ีโดยไมคิดจะยายไป
ทํางานที่อ่ืนหรือลาออก 

0.47 

15 อาจารยรูสึกวางานที่ทํามีความกาวหนา  
16 ชื่อเสียงของวิทยาลัยเปนที่ยอมรับจากสังคมทําใหอาจารยมีความ

ภาคภูมิใจที่ทํางานในที่แหงน้ี 
0.54 

17 อาจารยมีความเต็มใจที่จะชวยใหวิทยาลัยแหงน้ีเปนที่ยอมรับของ
สังคม 

0.79 

18 อาจารยมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับทุกคนวาทํางานในวิทยาลัย
แหงน้ี 

0.72 

19 อาจารยมีความสุขที่จะทํางานในวิทยาลัยแหงนี้ตอไป 0.41 
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ตารางที่   11   (ตอ) 
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

20 อาจารยไดรับการอบรมพัฒนาตรงกับความตองการของตนเอง 0.47 
21 อาจารยไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเก่ียวกับความรูและทักษะ

ในการปฏิบตังิาน 
0.47 

22 อาจารยมีความสามารถในการประยุกตความรูและประสบ 
การณที่ไดรับจากการอบรมพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

0.47 

23 อาจารยมีทักษะในการแสวงหาความรูจากที่ตางๆ 0.54 
24 อาจารยมีความกระตือรือรนที่จะนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนา

มาใชในการปฏิบัติงาน 
0.57 

25 อาจารยตระหนักถึงความสาํคัญของการเรียนรูอยางตอเน่ืองเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

0.57 

26 งานที่อาจารยปฏิบัตสิอดคลองกับสิ่งที่ไดไปอบรมหรือพัฒนามา 0.42 
27 อาจารยเต็มใจที่จะแบงปนความรู ทักษะแกเพ่ือนรวมงานทั้ง

ความรูดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

0.55 

 คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values)    =  5.92 
คารอยละของความแปรปรวน                         =  9.37 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม                  = 24.84 

 

 
               จากตารางที่  11   พบวาปจจัยดานที่ 2 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน     
27 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง  0.79  ถึง 0.40 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร  (eigen values) เทากับ  15.92   และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  
9.37  แสดงวาตัวแปรทั้ง 27 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และ
ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 9.37  ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen values) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 และเม่ือ
รวมทั้ง 2 ปจจัยน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 24.84  เม่ือ
พิจารณาลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 2 นี้วา “คานิยมในการเรียนรู
เพื่อพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการของอาจารย” 
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ตารางที่  12  ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย : ปจจัยที่ 3 
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทุนมนุษยของสถาบันพระบรมราชชนก
มีความชัดเจน 

0.52 

2 นโยบายของของสถาบันพระบรมราชชนกในการพัฒนาอาจารย
สามารถปฏิบตัิไดจริง 

0.53 

3 แผนพัฒนาอาจารยในวิทยาลัยสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
สถาบันพระบรมราชชนก 

0.61 

4 วิทยาลัยมีการกําหนดตัวชีว้ัดในการพัฒนาอาจารย 0.74 
5 วิทยาลัยมีคูมือในการกําหนดระบบและกลไกในการพฒันาอาจารย 0.77 
6 วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของ

อาจารย 
0.75 

7 วิทยาลัยมีการวางแผนงบประมาณในการพัฒนาอาจารยที่
เหมาะสม 

0.71 

8 วิทยาลัยมีการกํากับดูแลใหมีการพัฒนาอาจารยตามระบบทีต่ั้งไว 0.72 
9 วิทยาลัยมีการมอบหมายภารกิจใหอาจารยที่ไดรับการพัฒนา

มาแลวใหทํางานตรงกับความรูความสามารถ 
0.60 

10 อาจารยมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิสัยทศันและคานิยมของ
องคการในการทํางาน 

0.48 

11 อาจารยไดรับขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของทุกครั้ง 0.44 
12 อาจารยทุกคนมีเปาหมายรวมกันในการสรางสรรคผลงานใหบรรลุ

เปาหมายตามที่วิทยาลัยวางไว 
0.48 

13 วิทยาลัยวางแผนในการพัฒนาอาจารยที่สอดรับกับการดําเนินการ
ตามกลยุทธขององคการ 

0.66 

14 วิทยาลัยสามารถวางแผนพัฒนาอาจารยไดเหมาะสมเพราะ
กระทรวงสาธารณสุขมีทิศทางในการผลิตกําลังคนที่ชัดเจน 

0.43 

15 วิทยาลัยมีแผนในการพัฒนาอาจารยใหตรงกับสาขาทีห่นวยงาน
ตองการ 

0.51 
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ตารางที่   12  (ตอ) 
 
ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

16 วิทยาลัยมีการวางแผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยสอดรับกับ
เกณฑมาตรฐานของสภาการพยาบาล 

0.50 

17 วิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาอาจารยที่สอดคลองกับ
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางนวตักรรม 

0.47 

18 วิทยาลัยมีการจัดโครงสรางองคการที่เอ้ือตอการทํางานและการ
เรียนรู 

0.43 

19 วิทยาลัยมีการมอบหมายงานใหอาจารยตรงกับงานที่รบัผิดชอบ 0.40 
20 ระบบปฏิบตัิงานในวิทยาลยัสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของ

อาจารย 
0.44 

21 วิทยาลัยมีคูมือในการพัฒนากระบวนการทํางาน 0.52 
22 วิทยาลัยมีการชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจเกีย่วกับกระบวนการ

ทํางาน 
0.49 

23 วิทยาลัยมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นๆ อยางมีประสิทธผิล 

0.48 

24 วิทยาลัยมีแนวทางในการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองสูความ
เปนผูเชี่ยวชาญ 

0.45 

25 วิทยาลัยมีแนวทางในการสงเสริมใหอาจารยพัฒนางานและพัฒนา
ตนเอง โดยการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

0.43 

 คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values)   =  15.31 
คารอยละของความแปรปรวน                      =  9.00 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม               = 33.84 

 

 
               จากตารางที่ 12 พบวาปจจัยดานที่ 3 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน   
25 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.77 ถึง 0.40 มีคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (eigen values) เทากับ 15.31 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  9.00  
แสดงวาตัวแปรทั้ง 25 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 9.00  ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen values) กับปจจัยอ่ืนๆแลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3  และเม่ือรวมทั้ง 3  
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ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรได รอยละ 33.84  เม่ือพิจารณา
ลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 3 นี้วา “ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร” 
 
ตารางที่  13   ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย : ปจจัยที่ 4  
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

1 วิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูดวยวธิีการที่
หลากหลาย 

0.44 

2 
 

วิทยาลัยมีการสรางระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทีช่ัดเจนใน
องคการ 

0.46 

3 วิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการทํางานอยาง
เปนทางการ 

0.41 

4 วิทยาลัยกําหนดใหอาจารยทุกคนทําแผนพัฒนาตนเองที่
สอดคลองกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

0.52 

5 วิทยาลัยมีการกําหนดตัวชีว้ัดที่ชัดเจนเกีย่วกับภาระงาน 0.57 
6 วิทยาลัยนําการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชในการพจิารณา

ผลการปฏิบตังิานประจําป 
0.51 

7 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานและการใหรางวัล
ที่เหมาะสมและยตุิธรรม 

0.47 

8 วิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลอาจารยไปอบรมพัฒนาอยาง
เปนระบบ 

0.53 

9 วิทยาลัยกําหนดใหอาจารยการวางแผนในการพัฒนาตนเองโดย
เชื่อมกับสมรรถนะที่กําหนดไวของแตละคน 

0.52 

10 วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการคัดเลือกคนเขาสูระบบที่
ชัดเจน 

0.47 

11 วิทยาลัยสามารถระบุไดวาใครเปนคนเกงขององคการและ
มอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถ 

0.59 

12 วิทยาลัยมีวธิกีารมอบหมายงานใหแกอาจารยที่ตองดึงความเกง 
ทักษะ ความรู การสรางสรรคออกมาใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ 

0.58 
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ตารางที่  13    (ตอ) 
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

13 วิทยาลัยเปดโอกาสใหอาจารยที่ความรูความสามารถสงูไดมีเวที
ในการแสดงความสามารถ 

0.57 

14 วิทยาลัยมีการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถสูงโดย
การมอบหมายงานใหรับผดิชอบเพ่ิมขึ้น 

0.61 

15 วิทยาลัยใหอิสระทางวิชาการเพื่อใหอาจารยสรางสรรคผลงานที่
มีคุณภาพ 

0.60 

16 สถาบันพระบรมราชชนกและวทิยาลัยมีการจัดโครงการพิเศษ
และดึงอาจารยที่มีความรูความสามารถสงูเขามาสรางผลงานที่
เปนเลศิ 

0.57 

17 วิทยาลัยพยายามปรับเปาหมายของอาจารยที่มีความรู
ความสามารถสูงใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 

0.66 

18 วิทยาลัยใหการยอมรับและใหความสําคัญกับผูที่มีความรู 
ความสามารถสูง 

0.70 

19 วิทยาลัยมีแนวทางในการพฒันาอาจารยใหมีความรูความ 
สามารถสูงดวยระบบพีเ่ลี้ยงในการใหคําปรึกษาและสอนงาน 

0.56 

20 วิทยาลัยเปดโอกาสใหอาจารยไดพัฒนาตนเองไปสูความเปนมือ
อาชีพ 

0.58 

21 วิทยาลัยมีแนวทางในการพฒันาอาจารยใหมีความรู
ความสามารถสูงโดยการจัดระบบการหมนุเวียนตําแหนงงาน 

0.56 

22 อาจารยที่มีความรูความสามารถสูงไดรับการวางตวัให
ปฏิบัติงานในตําแหนงสูงขึน้ 

0.64 

 คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values)   =  15.13 
คารอยละของความแปรปรวน                      =  8.90 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม               = 42.74 

 

 
                    จากตารางที่   13   พบวาปจจัยดานที่ 4 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  
จํานวน  22   ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง  0.70 ถึง 0.41 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร  (eigen values) เทากับ  15.13  และคารอยละของความแปรปรวน
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เทากับ  8.90  แสดงวาตัวแปรทั้ง 22 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดี
ที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.90  ซึ่งเม่ือเทียบคาความ
แปรปรวนของตัวแปร  (eigen values) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ปจจัยน้ีมีความสําคัญเปน
อันดับ 4   และเม่ือรวมทั้ง 4  ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรได
รอยละ 42.74 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 4 นี้วา “การ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง” 
 
ตารางที่    14   ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย : ปจจัยที่ 5   
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก
ปจจัย 

1 อาจารยไดรับคาตอบแทน เงินเดือนที่เหมาะสมกับผลงาน 0.52 
2 วิทยาลัยหรือสถาบันพระบรมราชชนกมีการจัดระบบการให

รางวัล สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม 
0.53 

3 วิทยาลัยมีการสงเสริมสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
ขาราชการที่มีอยู 

0.59 

4 วิทยาลัย มีระบบการยืดหยุนเวลาในการมาปฏิบัติงานของ
อาจารย 

0.58 

5 อาจารยสามารถแบงเวลาใหกับการทํางานและครอบครัวอยาง
เหมาะสม 

0.59 

6 วิทยาลัยมีการจายคาตอบแทนในการทาํงานนอกเวลาใหกับ
อาจารยอยางเหมาะสม 

0.68 

7 ในวิทยาลัยมีบรรยากาศการทํางานที่ไมเครงเครียดเปนกันเอง 0.55 
8 วิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะสงเสริมการทํางานของ

อาจารย 
0.46 

9 วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการเรื่องการกูยืมเปนการชวยเหลือ
ครอบครัวของอาจารย 

0.63 

10 วิทยาลัยจัดสรรเวลาใหอาจารยในการไปศึกษาคนควาเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

0.72 

11 อาจารยมีความสุขในการทํางาน 0.54 
12 ในวิทยาลัยมีหองสําหรับอาจารยในการพักผอนและการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งและกนั 
0.65 
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ตารางที่  14     (ตอ) 
 

ตัว
แปร 

ขอความ คานํ้าหนัก 
ปจจัย 

13 วิทยาลัย มีการจัดภาระงานที่เหมาะสม 0.60 
14 วิทยาลัยมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก

อาจารย 
0.49 

15 อาจารยมีการบริหารเวลาทีเ่หมาะสมทําใหสามารถทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

0.45 

16 วิทยาลัยมีนโยบายในการรกัษาคนไวในองคกรอยางเหมาะสม 0.58 
 คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values)   =  14.28 

คารอยละของความแปรปรวน                      =   8.40 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม               =   51.14 

 

 
                จากตารางที่  14  พบวาปจจัยดานที่ 5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน   
16  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.72 ถึง 0.45 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร  (eigen values) เทากับ 14.28 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  8.40  
แสดงวาตัวแปรทั้ง 16 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุดและปจจัยน้ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.40 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigen values) กับปจจัยอ่ืนๆแลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 และเม่ือรวมทั้ง 5  
ปจจัยน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 51.14 เม่ือพิจารณา
ลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 5 นี้วา “ความสมดุลของชีวิตและงาน” 
 
ตารางที่    15     ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย : ปจจัยที่ 6  
 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 อาจารยสามารถสังเคราะหความรูและทกัษะที่ไดรบัจากการ
อบรมพัฒนาเพื่อสรางความรูใหม หรือนวัตกรรม 

0.54 

2 วิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากร 

0.60 
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ตารางที่    15  (ตอ) 
 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
ปจจัย 

3 อาจารยไดรับการฝกฝนทักษะตางๆเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมตาม
นโยบาย 

0.60 

4 วิทยาลัยมีการกระตุนใหอาจารยพัฒนาความคิดสรางสรรคและ
ความรูใหมโดยกําหนดรางวัลไวชัดเจน 

0.49 

5 วิทยาลัยมีการกระตุนใหอาจารยเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองโดยการ
ใหรางวัลแกอาจารยและทีมงานที่มีการเรียนรูเกิดขึ้น 

0.47 

6 วิทยาลัยหาวธิีการที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่รวดเรว็ 0.42 
7 วิทยาลัยมีการสอนงานแกอาจารยโดยใชระบบพ่ีเลี้ยงในการทํางาน 0.46 
8 อาจารยไดรับการหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบทําใหเกิดความรู

ใหมๆ 
0.43 

9 วิทยาลัยสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่นความรูในองคการ 0.48 
10 วิทยาลัยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางสถาบัน 0.54 
11 วิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบชัดเจนในเรื่อง

ของการแบงปนความรูแกอาจารยและสมาชิกในองคการ 
0.48 

12 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทีส่นับสนุนการเรยีนรูของ
บุคคล 

0.46 

13 วิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยไดรับการอบรมใหรูวธิีที่จะเรียนรูใน
การปฏิบัติงาน 

0.47 

14 วิทยาลัยมีขอมูลสารสนเทศที่จัดไวเปนหมวดหมูสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานของอาจารย 

0.45 

15 วิทยาลัยมีระบบการจัดเกบ็ขอมูลทั้งภายในและภายนอกที่อาจารย
สามารถเขาถงึระบบไดโดยงาย 

0.45 

16 อาจารยมีเครือขายในการแบงปนความรู 0.51 
17 ความรู ทักษะ ที่อาจารยทุกทานไปรับการพัฒนามา ถูกเผยแพรไป

ยังผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง 
0.54 

 คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values)  =  11.30 
คารอยละของความแปรปรวน                       =   6.65 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม               =  57.79 
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                จากตารางที่ 15 พบวาปจจัยดานที่ 6 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน   
17 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง 0.60 ถึง 0.42 มีคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (eigen values) เทากับ 11.30 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 6.65  
แสดงวาตัวแปรทั้ง 17 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 6.65  ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigen values) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 6  และเม่ือรวมทั้ง 6  
ปจจัยน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 57.79  เม่ือพิจารณา
ลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 6 นี้วา “การสงเสริมการสรางนวัตกรรม
และการแบงปนความรู” 
 
ตารางที่   16   ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย  : ปจจัยที่ 7   
 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
ปจจัย 

1 การทํางานของอาจารยในวิทยาลัยเนนการปรับปรุง คณุภาพงาน 0.43 
2 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการสรางสรรคผลงานและ

นวัตกรรม 
0.57 

3 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการแขงขันในการทํางาน
เพ่ือความเปนเลิศดานวิชาการ 

0.72 

4 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการแขงขันในการทํางาน
ระหวางวิทยาลัยดวยกันและกับสถาบันอ่ืน 

0.72 

5 อาจารยในวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของตนเองให
มีคุณภาพสูง 

0.47 

6 อาจารยในวิทยาลัยกลาตัดสินใจในการทาํงาน 0.43 
7 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํางานตามระเบียบ 

แบบแผน 
0.49 

8 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํางานอยางราบรื่น 0.45 
9 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํางานเพื่อสวนรวม 0.43 
10 ลักษณะงานทีท่ํามีความนาสนใจทําใหอาจารยทุมเทในการทํางาน 0.48 
 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values)   =  7.42 

คารอยละของความแปรปรวน                        =  4.36 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม                =  62.15 
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              จากตารางที่ 16  พบวาปจจัยดานที่ 7 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน    
10 ตัวแปรมีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง  0.72 ถึง 0.43 มีคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (eigen values) เทากับ 7.42 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.36 แสดง
วาตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยน้ีไดดีที่สุด  และปจจัยน้ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 4.36  ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigen values) กับปจจัยอ่ืนๆแลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 7  และเม่ือรวมทั้ง 7  
ปจจัยน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 62.15  เม่ือพิจารณา
ลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 7 นี้วา “วัฒนธรรมองคการท่ีมุงสราง
คุณภาพและการแขงขัน” 
 
ตารางที่   17    ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย :ปจจัยที่ 8    
 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
ปจจัย 

1 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทีส่นับสนุนการทาํงานของ
บุคลากร 

0.51 

2 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบหองสมุดที่สอดรับกับการคนควา 
พัฒนางาน 

0.49 

3 วิทยาลัยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีใหมๆ 
ใหกับอาจารย 

0.46 

4 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน 0.54 
5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลของวทิยาลัย

สามารถเชื่อมตอไดอยางรวดเร็ว 
0.60 

 คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) =  4.12 
คารอยละของความแปรปรวน                      =  2.43 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม              = 64.58 

 

 
                จากตารางที่    17   พบวาปจจัยดานที่ 8 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  
จํานวน 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.60 ถึง 0.46 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ  4.12 และคารอยละของความแปรปรวน
เทากับ  2.43 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  
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และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.43  ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen values) กับปจจัยอ่ืนๆแลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 8  และเม่ือ
รวมทั้ง 8  ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 64.58  เม่ือ
พิจารณาลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 8 นี้วา “การใชเทคโนโลยี
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย” 
 
ตารางที่   18   ตัวแปรที่เปนปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย : ปจจัยที่ 9   
 

ตัว
แปร 

ขอความ คาน้ําหนัก
ปจจัย 

1 อาจารยในวิทยาลัยมีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในฐานะสมาชิก
ของวิทยาลยัและสถาบันพระบรมราชชนก 

0.46 

2 อาจารยในวิทยาลัยทุกคนเทาเทียมกัน 0.48 
3 อาจารยในวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํางานเปนทมี 0.50 
 คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values)   =   3.72 

คารอยละของความแปรปรวน                        =   2.43 
คารอยละของความแปรปรวนสะสม                =  64.58 

 

 
               จากตารางที่ 18 พบวาปจจัยดานที่ 9 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน   
3  ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 050 ถึง 0.48  มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigen values) เทากับ  3.72 และคารอยละของความแปรปรวน
เทากับ  2.43 แสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  
และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.43 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen values) กับปจจัยอ่ืนๆแลวปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 9 และเม่ือ
รวมทั้ง 9  ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 64.58  เม่ือ
พิจารณาลักษณะตัวแปรผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยที่ 9 นี้วา “ความเหนียวแนนของ
ทีมงาน” 
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ตารางที่   19    ชื่อปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน 
                     พระบรมราชชนก 
 

ลําดับที ่
ชื่อปจจัย 

 
 

จํานวน
ตัวแปร 

คาน้ําหนัก
ปจจัย 
(factor 

loading) 
1 ภาวะผูนําของผูบริหาร 23 0.82-0.55 
2 คานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและ

ความรูสึกผูกพันตอองคการของอาจารย 
27 0.79-0.40 

3 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 25 0.77-0.40 
4 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่

มีความรูความสามารถสูง 
22 0.70-0.41 

5 ความสมดุลของชีวิตและงาน 16 0.72-0.45 
6 การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปน

ความรู 
17 0.60-0.42 

7 วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการ
แขงขัน 

10 0.73-0.42 

8 การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
พัฒนาอาจารย 

5 0.60-0.46 

9 ความเหนียวแนนของทีมงาน 3 0.50-0.48 
 

                  จากตารางที่  19  พบวาปจจัย ในการพัฒนาทุนมนุษยทั้ง 9 ปจจัยมี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดทั้ง 9 ปจจัย โดยปจจัยที่ 1 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 
23 ตัวแปร ปจจัยที่ 2  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  27  ตัวแปร ปจจัยที่ 3 มีจํานวนตัว
แปรที่อธิบายปจจัย 25 ตัวแปร ปจจัยที่ 4 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 22 ตัวแปร  
ปจจัยที่ 5 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 16 ตัวแปร ปจจัยที่ 6 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
ปจจัย 17 ตัวแปร ปจจัยที่ 7 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย10 ตัวแปร ปจจัยที่ 8 มีจํานวน
ตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร ปจจัยที่ 9 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 3 ตัวแปร 
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                จากผลการวิเคราะหปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ประกอบดวย 9 ปจจัย สรุปเปนแผนภูมิ   ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
แผนภูมิที่ 15  ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน  
                   พระบรมราชชนก 
 
 

การพัฒนาทุนมนษุยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบัน พระบรมราชชนก 

 F1 
ภาวะผูนําของผูบริหาร 

(0.82-0.55) 

F2 
คานิยมในการเรยีนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองและความรูสึกผูกพันตอ

องคการ (0.79-0.40) 

F3 
ความสอดคลองเชิง

ยุทธศาสตร 
(0.77-0.40) 

F9 
ความเหนียวแนนของ

ทีมงาน  
(0.50-0.48) 

F4 
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและ
การพัฒนาผูที่มี

ความรู
ความสามารถสูง

(0.70-0.41) F8 
การใชเทคโนโลยี
สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและพัฒนา
อาจารย 

 (0.60-0.46) 

F5 
ความสมดุลของ
ชีวิตและงาน  
(0.72-0.45) 

F7 
วัฒนธรรมองคการที่มุงสราง
คุณภาพและการแขงขัน 

(0.73-0.42) 

F6 
การสงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการแบงปน
ความรู (0.60-0.42) 
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ตอนที่ 2  การหารูปแบบความสัมพันธระหวางชุดของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก         
                2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยสถิติวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอนนิ
คัล  (canonical correlation)   
                    

ตารางที่    20   การทดสอบคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัลของตัวแปรแคนนอนนิคัล      
                      แตละคู  คานัยสําคัญและคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล ระหวางชุดตัว 
                      แปรของปจจัยแตละดาน  
 

คูที ่ Eigen 
values 

canonical 
correlation 

wilk’s 
lamda 

chi-square Df Sig 

1 0.84 0.92 0.15 578.74 18 0.00** 
2 0.08 0.29 0.90 31.32 10 0.01** 
3 0.02 0.14 0.98 5.74 4 0.219 

 
   จากตารางที่ 20 เปนการตรวจสอบวาตัวแปรแคนนอนนิคัลคูใดบางที่มีคา

สหสัมพันธไมเทากับ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจากตารางจะเห็นวา สามารถแสดงคา  
ไอเกน (eigen values) ของตัวแปรแคนนอนนิคัล(canonical  variate) ไดจํานวน  3 คู  
ตามจํานวนตัวแปรในชุดที่มีตัวแปรนอยที่สุด และเม่ือพิจารณาคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล
พบวา ตัวแปรแคนนอนนิคัล 2 คูแรก มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยคา
สหสัมพันธแคนนอนนิคัลคูที่ 1 มีคาเทากับ 0.92 (อธิบายความแปรปรวนรวมได 84 %) คา
สหสัมพันธแคนนอนนิคัลคูที่ 2 มีคาเทากับ 0.29 (อธิบายความแปรปรวนรวมได 8 %) คูที่
เหลือไมพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สรุปไดวาควรมีตัวแปรแคนนอนนิ
คัลเพียง 2 คู เพราะมีคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัลที่ตางจาก 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และเม่ือพิจารณาจากการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 2 ชุด  
พบวาตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 1 มีคาวิลค แลมดา(wilk’s lamda) = 0.15 (คาเขาใกล 0)  
และมีคาไควสแคว (chi-squ) = 578.74  p< 0.0001  แสดงวาชุดของตัวแปร x และ y  มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 และเม่ือพิจารณาตัวแปรแคนนอนนิ
คัลในคูที่ 2 โดยการตัดอิทธิพลของตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูแรกออกไป พบวา ตัวแปร
แคนนอนนิคัลคูที่ 2 มีคาวิลค แลมดา (wilk’s lamda) =0.90  
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มีคาไควสแคว (chi-square)   = 31.32  p< 0.01 แสดงวาชุดของตัวแปร x และ y  มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 เชนกัน และเมื่อพิจารณาจาก
คาไอเกน พบวาในตัวแปรแคนนอนนิคัลชุดที่ 1  สัดสวนของคาความแปรปรวนของตัวแปร
เดิมสามารถอธิบายไดดวยตัวแปรแคนนอนนิคัล รอยละ 84  สวนในคูที่ 2 พบวาตัวแปร
แคนนอนนิคัลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมไดรอยละ 8 

     
ตารางที่  21  คาน้ําหนักความสําคัญของแคนนอนนิคัลระหวางชุดตัวแปรของแตละคู 
 

ชื่อ 
ตัวแปร 

คูที่ 1 คูที่ 2 คูที่ 3 

 Canonica
l loading 

Standardized 
Canonical 
Coefficient 

Canonical 
loading 

Standardized 
Canonical 
coefficient 

Canonical 
loading 

Standardized 
Canonical 
coefficient 

F1 -0.88 -0.22 0.38 1.35 0.08 0.38 
F3 -0.90 -0.18 0.09 0.21 0.19 0.86 
F4 -.093 -0.21 0-.19 -0.62 -0.19 -1.86 
F5 -0.92 -0.27 0.04 0.49 -0.18 -1.06 
F6 -0.95 -0.26 0.27 -1.27 -0.14 1.95 
F8 -0.83 .039 0.04 -0.06 -0.03 -0.29 
Redundancy 0.68  0.004  0.00 Total=0.69 
F2 -0.96 -0.54 -0.14 -0.55 -0.22 -1.80 
F7 -0.91 -0.25 -0.47 -0.90 0.34 1.66 
F9 -0.88 -0.28 0.22 1.54 0.12 0.24 
Redundancy 0.71  0.008  0.001 Total=0.71 
Canonical correlation 0.92**.  0.29**  0.14 

** มีคาเทากับ .01  
                 จากตารางที่   21    พบวาคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จํานวน 2 คู โดยคูที่ 1 มีคาเทากับ  0.92 คูที่ 2 มีคาเทากับ  0.29  ซึ่งมี
รายละเอียดของน้ําหนักตัวแปรดังน้ี 
     คูที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล (canonical correlation) ระหวาง
ตัวแปรสูงสุดคือ .92 ซึ่งเปนคาสหสัมพันธที่อยูในระดับสูง คาวิลค แลมดา wilk’s lamda 
เทากับ 0.15 (คาใกล 0) แสดงวาชุดตัวแปรที่ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหาร (F1 )
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ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (F3 ) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มี
ความรูความสามารถสูง (F4 ) ความสมดุลของชีวิตและงาน (F5 ) การสงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการแบงปนความรู (F6 ) และการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
พัฒนาอาจารย (F8 ) มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับ ชุดตัวแปรที่ประกอบดวยคานิยมใน
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง  และความรูสึกผูกพันตอองคการ (F2) วัฒนธรรมองคการที่มุง
สรางคุณภาพและการแขงขัน (F7) และความเหนียวแนนของทีมงาน (F9)  อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 และตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายไดดัวยตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 1  รอยละ 
83 (คา eigen values เทากับ 0.834)  โดยความสัมพันธของตัวแปรเปนไปในลักษณะ
เดียวกัน  และเมื่อพิจารณารอยละของความแปรปรวนในภาพรวม (total percent of 
variance)  และการวัดคาเกิน (redundancy) และสัดสวนคาเกินสะสม (total redundancy) 
พบวาคาความแปรปรวนของตัวแปรแคนนอนนิคัลที่เปนตัวแปรตาม ซึ่งสามารถอธิบายได
ดวยตัวแปรแคนนอนนิคัลที่เปนตัวแปรอิสระไดรอยละ 69 (redundancy = 0.68, total 
redundancy = 0.69) สวนในตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูที่ 2 พบวา คาความแปรปรวนของ
ตัวแปรแคนนอนนิคัลที่เปนตัวแปรตาม ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยตัวแปรแคนนอนนิคัลที่
เปนตัวแปรอิสระไดรอยละ 0.4  (redundancy = 0.004, total redundancy = 0.69) จะเห็น
ไดวา ตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูที่ 1 มีความสัมพันธกันในระดับสูง สวนในตัวแปรแคนนอน
นิคัลในคูที่ 2 มีความสัมพันธที่นอยมาก   และเมื่อพิจารณาตัดคาสหสัมพันธที่ 0.30 ตัว
แปรในชุดแรกที่มีความสัมพันธกับตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 1 คือ  ภาวะผูนําของผูบริหาร 
(F1) ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (F3)  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มี
ความรูความสามารถสูง (F4) ความสมดุลของชีวิตและงาน (F5) การสงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการแบงปนความรู (F6) และการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
พัฒนาอาจารย (F8 ) และตัวแปรในชุดที่ 2 ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 
1 คือ คานิยมในการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและความยึดมั่นผูกพันตอองคการ  (F2)  
วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน (F7)  และความเหนียวแนนของ
ทีมงาน  (F9)  
             จากตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูที่ 1  ชี้ใหเห็นวา การสงเสริมการสรางนวัตกรรม
และการแบงปนความรู (F6 , -0.946)  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มี
ความรูความสามารถสูง (F4 ,-.934)  ความสมดุลของชีวิตและงาน (F5 , -0.918)    ความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร (F3 , .897) และภาวะผูนําของผูบริหาร (F1 , -.881) และการใช
เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาอาจารย (F8 , -.833 ) มีความสัมพันธกับ 
คานิยมในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและความยึดมั่นผูกพันตอองคการ  (F2 , -0.964   
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วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน  (F7 ,-.913)  และความเหนียวแนน
ของทีมงาน  (F9 , -.875)  ของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
                  สําหรับตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 2 พบวาตัวแปรในชุดแรกที่มีความสัมพันธ
กับตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 2 คือ  ภาวะผูนําของผูบริหาร (F1) และการสงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการแบงปนความรู (F6)  และตัวแปรในชุดที่ 2 ที่มีความสัมพันธกับตัวแปร
แคนนอนนิคัลคูที่ 2 คือ   วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน  (F7)  จาก
ตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูที่ 2  ชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนําของผูบริหาร (F1 , .380) และการ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู (F6 , 0.265)  มีความสัมพันธเชิงลบกับ
วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน (F7 ,-.470)  รายละเอียดปรากฏใน
แผนภูมิที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 16  ความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด           
                   สถาบันพระบรมราชนก  
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แผนภูมิที่ 17  ความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด 
                  สถาบันพระบรมราชชนก   
 
 
 
 
 
 

ภาวะผูนําของผูบริหาร  
 (F1 = -.88)   

ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
 (F3 , .907) 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาผูที่มีความรู
ความสามารถสูง (F4 ,-.93) 

คานิยมและความยึดม่ัน
ผูกพันตอองคการ  (f2 , 
-0.96  

วัฒนธรรมองคการ 
 (f7 ,-.91) 

ความสมดุลของชีวิตและงาน 
 (F5 , -0.92) 

การสงเสริมการสรางนวัตกรรม
และการแลกเปลี่ยนรูรวมกนั 
(F6 , -0.95) 

การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาอาจารย  
(F8 , -.83) 

ความเหนียวแนนของ
ทีมงาน 
  (f9 , -.88) 
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               2.1.2 การประชุมผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship)   
                      เม่ือไดปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกและรูปแบบของความสัมพันธระหวางปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแลวนําเสนอในการประชุมผูเชี่ยวชาญ 
(connoisseurship) ซึ่งประกอบดวยคณะของผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 29 แหง เพ่ือการยืนยันผลการวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
      การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือยืนยันปจจัยการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ซึ่งคัดเลือก
ผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling)  ซึ่งผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติคือ เปน
ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 29 แหง ที่มีความเชี่ยวชาญ
และเกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 ทาน ดังรายชื่อปรากฏในภาคผนวก 

  ผลการนําเสนอขอมูลและประเด็นอภิปราย พบวา  ผูเชี่ยวชาญทั้ง 30 ทาน คิด
เปนรอยละรอย มีความเห็นสอดคลองกันวา รายงานผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยของการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  มีความเหมาะสมกับบริบท   
มีความเปนไปได ในการนํ าไปใช   มีความถูกตอง เชิ งทฤษฎี   มีประโยชนต อ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดในการนําไปใช นอกจากนี้หลายทานยังไดเสนอความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมวา ปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกนั้น เปนปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยพยาบาลและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทุกภาคสวนตองเขา
มามีบทบาทรวมกันในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยทั้งในระดับนโยบายและในระดับ
ปฏิบัติ และมีผูเสนอวาทุนมนุษยของสถาบันพระบรมราชชนกไมใชมีเพียงอาจารยพยาบาล
เทานั้นแตควรขยายไปถึงทุกหนวยที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกก็จะเปนประโยชนมาก
ยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญบางทานไดใหขอเสนอแนะวาในสวนแรงจูงใจในการทํางาน
ในสวนที่เปนคาตอบแทนทั้งที่เปนเงินและไมใชเงินน้ันปรากฏอยูในองคประกอบใด ซึ่งจาก
การวิเคราะหขอมูลก็พบวาแรงจูงใจที่สําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกนั้นสวนใหญใหน้ําหนักไปที่การมีความสมดุลของชีวิตและ
งานซึ่งก็ตัวแปรแรงจูงใจในการทํางานที่เปนคาตอบแทนทั้งสิ่งที่เปนเงินและไมใชเงินอยู
เชนกัน  นอกจากนั้นยังมีผูเชี่ยวชาญบางทานเสนอแนะวานอกจากปจจัยของการพัฒนาทุน
มนุษยทั้ง 9 ปจจัยแลว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกก็คือบรรยากาศองคการในลักษณะที่ เปน
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กัลยาณมิตร อันจะชวยใหบุคลมีความไววางใจซึ่งกันและกันอันนําไปสูการรวมกันพัฒนา
และการแบงปนความรูเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน และผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีผูเชี่ยวชาญ 
เห็นตรงกันวาปจจัยตางจํานวน 9 ปจจัยนั้น มีประโยชนและสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตอไป   
 
                    ตอนที่ 3 การจัดทําแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับผูเชี่ยวชาญทีมี่
ประสบการณในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
โดยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)  
               ผู วิ จัยไดนํ าผลการวิ เคราะหปจ จัยการพัฒนาทุนมนุษยและรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกเสนอตอผูเชี่ยวชาญและดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและ
ประสบการณในการบริหารองคการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย ซึ่งผล
จากการวิเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณ ผูวิจัยสามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ 
             การพัฒนาทุนมนุษยของวทิยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกนั้น 
เปนการกระทาํที่มุงสูการเตรียมพรอมในอนาคต  ซึ่งควรมีการดําเนินงานดังนี้ 
             1. การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  จากงานวิจัยพบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารสามารถอธิบายปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยไดเปนอันดับ 1 และเม่ือตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตวัแปรพบวาปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับคานิยม
ในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความผกูพันตอองคการ  การสรางวัฒนธรรมเชิง
คุณภาพและการแขงขัน และความเหนียวแนนของทีมงาน  ดังนั้นในการพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก ควรใหความสาํคัญกับการพฒันา
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ โดยมีแนวทางในการดาํเนินการดังนี้ 
                1.1 กําหนดสมรรถนะของผูนําและคุณสมบัติของผูบริหารที่สอดคลองกับ
ความตองการขององคการในอนาคต เนนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะผูนําที่
เปนแบบอยางที่เปนผูสรางแรงบัลดาลใจใหกับผูตาม การกระตุนทางสติปญญาสนับสนุนผู
ตามในการไขปญหาจากหลายมุมมอง มีบทบาทสําคญัในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
อาจารยใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถ อันนําไปสูการสรางผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในระดับสูง การเปนผูนํานวตักรรมคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                1.2. มีวิธีการจําแนกศักยภาพของภาวะผูนําในแตละบุคคล เชนมีแบบประเมิน
ภาวะผูนาํของผูบริหารในแตละระดับดวยวิธีการที่หลากหลาย การสรางเครื่องมือในการ
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ประเมินภาวะผูนําโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร
และวางแผนในการพัฒนาผูบริหารที่สอดคลองเปาหมายและพันธกิจขององคการ 
                1.3. ภายใตหลักสูตรการพฒันาภาวะผูนําสําหรับผูบรหิารนั้น ควรเปน
หลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับสมรรถนะที่องคการตองการ ตองหาสวนตางของ
สมรรถนะทีต่องการและเตมิเต็มในสวนที่ขาด ใหแนใจวาการฝกอบรมนั้นสอดคลองและตรง
กับความตองการที่แทจริงขององคการ 
                1.4 แผนพัฒนาภาวะผูนําควรเหมาะสมกับผูบริหารแตละระดบั แตสิ่งที่จะให
ความสนใจเปนพิเศษไดแกในชวงของการเปลี่ยนบทบาทใหม หรือการตอเน่ืองของการ
ทํางาน เชน ภาวะผูนํา การบริหารเชิงกลยุทธ การบรหิารการเปลี่ยนแปลง การบริหารผล
การปฏิบัติงาน การปรับทศันคตเิชิงบวก การจูงใจ การบริหารความขัดแยง การสอนงาน 
การมอบหมายงาน การใหขอมูลปอนกลบัเพ่ือการพัฒนา 
                1.5 สําหรับผูบริหารใหม สิ่งที่ควรเนนไดแกทักษะในการบริหาร การสื่อสาร 
การประเมินผล การกระตุนและสงเสริมผลการปฏิบตัิงานของบุคคล 
                1.6 การเตรียมผูบริหารระดับรอง หรือหัวหนาภาควิชา ควรเนนการพฒันา
ความรูความสามารถใหบรรลุเปาหมายขององคการ เชนทักษะภาวะผูนํา การบริหาร
จัดการ การจัดการกลยุทธ  
              2. การสรางคานิยมในการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอ
องคการ มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก เปนอันดับ 2 และพบวาปจจัยนี้มีความสัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหาร ความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร  การบริหารผลการปฏิบัติ งานการพัฒนาผูที่ มีความรู
ความสามารถสูง ความสมดุลของชีวิตและงาน การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการ
แบงปนความรู การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาอาจารย ดังนั้นจึงควรดําเนินการ
ดังนี้ 
                2.1 วิทยาลัย/สถาบันพระบรมราชชนก มีการสงเสริมคานิยมในการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองในหนวยงานอยางจริงจัง ที่ตองเร่ิมจากการปรับทศันคติเชิงบวก พัฒนาดาน
จริยธรรมใหเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวติและงาน การสงเสริมบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร 
การสรางทีมนําในการสรางคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง เปนการเริ่มจากกลุม
เล็กๆในองคการกอนแลวจึงขยายใหเกิดขึน้ทั่วทั้งองคการ 
                2.2 พัฒนาวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชนการมอบหมายงาน การให
คําแนะนําปรกึษา การใชระบบพี่เลี้ยง เปนตน นอกจากนั้นอาจใชกรณีศึกษา การศึกษา
อบรมตอเน่ือง โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สงเสริมการ
เรียนรูผานกลุมเพ่ือน การใชทีมนํา การหมุนเวียนหนาที่ การเพิ่มความรับผิดชอบ  
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                   2.3 จัดระบบการใหรางวลัหรือสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมกับผูที่มีการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน เพ่ือใหคนเกิดความ
ภาคภูมิใจและนําไปสูการมีความรูสึกผูกพันตอองคการ 
                   2.4 สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ทั้งดานการจัดโครงสรางงาน
ใหม การออกแบบงานที่มีความทาทาย การจัดสิ่งสนับสนุนดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดสิ่งแวดลอมในองคการที่เอ้ือตอการเรียนรู เชนการมีหองสําหรับ
แลกเปลีย่นเรยีนรู มีชองทางในการเรียนรูที่หลากหลาย  
                  2.5 การสงเสริมใหเกิดความยึดม่ันผูกพันตอองคการในระดับสูงโดยการ
ดําเนินการดังน้ี 
                      2.5.1 สนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน การใหบุคคลเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง การใหศึกษากับผูทีเ่ปนแมแบบ (Role model) ในการ
ปฏิบัติงาน การมีระบบพ่ีเลีย้งในการทํางาน  
                      2.5.2 สงเสริมการมีสมดุลของชีวติและงาน และพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล
เปนองคการที่มีความสุข    
                      2.5.3 วทิยาลัยมีการวางแผนในการสงเสริมความกาวหนาในอาชพีใหกับ
อาจารย การจัดทํา Road map ในการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพใหกับอาจารยอยาง
ชัดเจน 
                 3. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  เปนตัวแปรที่สงผล ตอการพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนอันดับที่ 3  และพบวาความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร มีความสัมพันธกับคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและ
ความผูกพันตอองคการ  การสรางวัฒนธรรมเชิงคุณภาพและการแขงขัน และความเหนียว
แนนของทีมงาน ดังนั้นจึงควรดําเนินการดังนี้  
      3.1 องคการตองทําความชัดเจนในการจัดทําแผนพัฒนาทุนมนุษยขององคการ
ใหเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร เปาหมาย และคานิยมรวมขององคการ และจําเปนตอง
ประเมินความตองการในการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวโนมของการพัฒนาองคการใน
อนาคตเพื่อใหแนใจไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันสามารถทําไดจริงและมีความสอดคลองตอเน่ือง
ไปสูอนาคต 
                3.2 กําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาทุนมนุษยของสถาบันพระบรมราชชนก
ที่มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับความตองการของแตละ
วิทยาลัยตามบริบทที่เปนอยูจริง และเปนการพัฒนาที่มุงสูการบรรลุเปาหมายขององคการ 
                3.3 วางแผนพัฒนาอาจารยในวิทยาลัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน
พระบรมราชชนก ขณะเดียวกันก็ตองเปนแผนพัฒนาอาจารยที่เติมในสวนที่ขาดของ
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องคการที่สอดคลองกับความตองการของอาจารยและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
สภาการพยาบาล หรือเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
                3.4 มีการกําหนดตัวชีว้ัดในการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 
                 3.5 มีการมอบหมายภารกิจใหอาจารยที่ไดรับการพัฒนามาแลวใหทํางานตรง
กับความรูความสามารถและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่แทจริงของอาจารย 
ขณะเดียวกันองคการตองสื่อสารใหอาจารยเขาใจถึงวิสัยทัศนและเปาหมายรวมในการ
ดําเนินงานขององคการ ในการสรางสรรคผลงานใหบรรลุเปาหมายตามที่วิทยาลัยวางไว  
                  3.6 ปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาอาจารยที่สอดคลองกับเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม ที่นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระยะยาว หรือ
การศึกษาตอเน่ืองในระบบแตเพียงอยางเดียว 
                 3.7 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยในทุกระดับโดยวางแนวทางในการพัฒนา
จําแนกตามกลุมอาจารยคือ แผนพัฒนาอาจารยในระดับปฏิบัติการ  ผูบริหารระดับตน 
(หัวหนางาน) ระดับกลาง (หัวหนาภาค/ รองผูอํานวยการ)  และระดับสูง (ผูอํานวยการ)  
โดยการวางแผนในการพัฒนาอาจารยในระดับปฏิบัติการ ควรเนนในเรื่องตอไปน้ี  ความ
ชํานาญดนการพยาบาล การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ทักษะการเปนครู การ
วิจัยเบื้องตน การทํางานเปนทีม  ในระดับผูบริหารระดับตน พัฒนาความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาเฉพาะทาง ชํานาญในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ การบริหารงานเบื้องตน ภาวะ
ผูนํา ในระดับผูบริหารระดับกลาง เปนการพัฒนาความรู ความสามารถใหบรรลุเปาหมาย
ของกลยุทธและพันธกิจขององคการ เชนทักษะภาวะผูนํา การบริหารจัดการ การจัดการกล
ยุทธ การสรางนวัตกรรม หรือการเตรียมเพ่ือขึ้นเปนผูบริหารในอนาคต  สําหรับผูบริหาร
ระดับสูงน้ัน เปนการพัฒนาสําหรับการนําองคการ เชนภาวะผูนํา การบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารผลการปฏิบัติงาน ทักษะในการใหขอมูล
ปอนกลับเพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงาน เปนตน 
     4. การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เปนอันดับที่ 4   และผลการวิจัยพบวา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มี
ความรูความสามารถสูงมีความสัมพันธกับคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความ
ยึดม่ันผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงการสรางคุณภาพและการแขงขันใหเกิดขึ้น 
และความเหนียวแนนของทีมงาน ดังนั้นจึงควรมีการดําเนินการดังนี้ 
                 4.1 การบูรณาการการใชการบริหารผลการปฏิบัติงาน การจัดการคนที่มี
ความรูความสามารถสูง มาใชในการพัฒนาทุนมนุษยในองคการโดยการสรางระบบบริหาร
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ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในองคการ มีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการทํางาน
อยางเปนทางการ และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาระงาน 
                 4.2 กําหนดใหอาจารยทุกคนทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน โดยเชื่อมกับสมรรถนะที่กําหนดไวของแตละคน 
                 4.3 นําการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ประจําป และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัลที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม  
                 4.4 มีการติดตามประเมินผลอาจารยที่ไปอบรมพัฒนาอยางเปนระบบ  
                 4.5 วิทยาลัยควรมีนโยบายชิงรุกในการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ
สูงและตรงกับสมรรถนะที่องคการตองการเขามาทํางานวิทยาลัย 
                 4.6 ผูบริหารองคกรตองสามารถระบุหรือจําแนกบุคคลที่มีความรู
ความสามารถสูงไดเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่แตกตางกันตามศักยภาพ
ที่แตละคนมีอยู 
                 4.7 มีการพัฒนาคนที่มีความรูความสามารถสูงใหกาวเขาสูความเปน
ผูเชี่ยวชาญ มีความเปนมืออาชีพ โดยการวางแผนสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง การให
โอกาสในการสรางผลงาน การใหอิสระทางวิชาการการสรางสรรคงาน การจัดระบบ
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงาน การใหการยอมรับ 
                 4.8 การดึงกลุมคนที่มีความรูความสามารถสูงมาสรางความเปนทีมนําในการ
ดําเนินงานที่เปนโครงการพิเศษที่ตองใชความรูและศักยภาพสูงในการสรางสรรคผลงาน
เดน 
  5. การสรางความสมดุลของชีวิตและงาน เปนตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปนอันดับ 5 และพบวาความ
สมดุลของชีวิตและงานมีความสัมพันธกับคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความ
ยึดม่ันผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงการสรางคุณภาพและการแขงขันใหเกิดขึ้น 
และความเหนียวแนนของทีมงาน ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
                 5.1   วิทยาลัยหรือสถาบันพระบรมราชชนกมีการจัดระบบการใหรางวัล การ
จายคาตอบแทนในการทํางานนอกเวลาใหกับอาจารย หรือสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ผลงาน การสงเสริมสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการขาราชการที่มีอยู  
                 5.2 มีขอตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยืดหยุนเวลาในการมาปฏิบัติงานของ
อาจารย เพ่ือใหสามารถแบงเวลาใหกับการทํางานและครอบครัวอยางสมดุล มีการจัดสรร
เวลาใหอาจารยในการไปศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเองไดเหมาะสม 
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                5.3 การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะสงเสริมการทํางาน
ของอาจารย การมีหองสําหรับอาจารยในการพักผอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งและกัน 
การจัดภาระงานที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก
อาจารย มีการบริหารเวลาที่เหมาะสมทําใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   
                6. การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู เปนตัวแปรที่สงผลตอ
การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปนอันดับ 6 
และพบวาการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู มีความสัมพันธกับคานิยม
ในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความผูกพันตอองคการ การสรางวัฒนธรรมเชิงคุณภาพ
และการแขงขัน และความเหนียวแนนของทีมงาน ซึ่งควรมีการดําเนินการดังนี้คือ  
                 6.1 องคการจะตองมีนโยบายสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่เปนรูปธรรม   มีการกระตุนใหอาจารยพัฒนาความคิดสรางสรรคและความรูใหมโดย
กําหนดรางวัลไวชัดเจน มีการกระตุนใหอาจารยเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองโดยการให
รางวัลแกอาจารยและทีมงานที่มีการเรียนรูเกิดขึ้น  
                 6.2 องคการจะตองหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว 
เชนจัดใหมีการสอนงานแกอาจารยโดยใชระบบพ่ีเลี้ยงในการทํางาน อาจารยไดรับการ
หมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบทําใหเกิดความรูใหมๆ และไดรับการสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรูในองคการ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางสถาบัน  
                 6.3 มีการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบชัดเจนในเรื่องของการแบงปน
ความรูแกอาจารยและสมาชิกในองคการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
เรียนรูของบุคคล รวมถึงสนับสนุนใหอาจารยไดรับการอบรมใหรูวิธีที่จะเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน และเม่ืออาจารยไดรับการอบรมพัฒนาความรูใหมๆมา ความรู ทักษะที่อาจารย
ทุกทานไปรับการพัฒนามาจะถูกเผยแพรไปยังผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง   
                6.4 การสรางระบบการประเมินผลอยางเปนระบบเพ่ือประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู การประยุกตใชความรู ผลกระทบ และสิ่งอ่ืนๆที่เปนผลจากการลงทุนในการ
อบรมพัฒนา 
                 6.5 การพัฒนาระบบเครือขายการเรียนรูรวมกัน และการแบงปนความรู
ระหวางเครือขาย หรือการใชระบบครอบครัวเสมือนที่ไมใชในระดับวิทยาลัยแตเปนในระดับ
เครือขายของทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
              7. การสงเสริมวัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน   เปนตัว
แปรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก เปนอันดับ 7 และพบวาวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร การบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผูที่มี
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ความรูความสามารถสูง ความสมดุลของชีวิตและงาน การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและ
การแบงปนความรู การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาอาจารย ซึ่งควรมีการ
ดําเนินการดังนี้ 
                 7.1 สงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนการสรางคุณภาพและการ
แขงขันใหเกิดขึ้นอยางจริงจังในองคการ เพราะวัฒนธรรมองคการจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริม
ทั้งดานการเรียนรูของบุคคลและการเรียนรูขององคการ การสรางความรูใหม ความเต็มใจที่
และแบงปนความรูซึ่งกันและกัน รวมถึงการคิดสรางสรรค การมีสวนรวมในการทํางาน และ
ภาวะผูนํา 
                7.2 การสงเสริมการสรางทีมแกนนําในการสรางวัฒนธรรมองคการที่มุงเนน
การสรางคุณภาพ โดยการศึกษาอบรม ดูงานในหนวยงานที่มีวัฒนธรรมคุณภาพใน
ระดับสูงมีผลงานเปนที่ยอมรับ ถอดบทเรียน และนํามาขยายผลในองคการ 
                7.3 เปดเวทีการแขงขันในการทํางานเพื่อความเปนเลิศดานวิชาการ โดยให
ความสําคัญกับการแขงขันในการทํางานระหวางวิทยาลัยดวยกันและกับสถาบันอ่ืนเพ่ือ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง   
 8. การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย   มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
เปนอันดับ 8 และพบวาการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารยมี
ความสัมพันธกับคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความผูกพันตอองคการ การ
สรางวัฒนธรรมเชิงคุณภาพและการแขงขัน และความเหนียวแนนของทีมงาน ดังน้ันจึงควร
มีการดําเนินการดังนี้  
                8.1 สงเสริมการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางให
เกิดความรูอันนําไปสูการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลของวิทยาลัยสามารถเชื่อมตอ
ไดอยางรวดเร็ว 
                8.2 การพัฒนาระบบหองสมุดที่สอดรับกับการคนควาพัฒนางาน มีการจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีใหมๆใหกับอาจารย  
 9.  ความเหนยีวแนนของทมีงาน มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวทิยาลัย
พยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก เปนอันดับ 9 และพบวาความเหนียวแนนของ
ทีมงานมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหาร ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร การ
บริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง ความสมดุลของชีวติและ
งาน การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
งานและพัฒนาอาจารย ดังนั้นจึงควรมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 
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               9.1 อบรมและพัฒนาการสรางทีมงานใหกับอาจารยในระดับตางๆ   
               9.2 สรางคุณคาและพัฒนาใหมองเห็นความสําคัญของการยอมรับซึ่งกันและกัน  
               9.3 ปรับทัศนคติเชิงบวกในการทํางานรวมกัน 
               9.4 การวัดความสําเร็จเปนทมีไมเนนรายบุคคล และจัดระบบการใหรางวัลที่
เปนผลงานจากทีมงาน 
               9.5 จัดโครงสรางงานที่ตองใชคนที่มีความรูความสามารถหลากหลายเขามา
ทํางาน 
              9.6 เปดเวทีการแขงขันในการทํางานเปนทมีในการสรางผลงานที่เปนเลิศดาน
วิชาการ เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
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บทที่  5 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
               
             การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มี
วัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 2) เพ่ือทราบรูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และ 3) เพ่ือไดแนวทางในการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมีผูใหขอมูลจํานวน
ทั้งสิ้น 308 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   โดยแบงออกเปน 2 ตอน 
ไดแก  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  อายุ  เพศ  วุฒิ
การศึกษา  ประสบการณการทํางานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
และหนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน  ตอนที่ 2  ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก    ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา  
(likert scale)  มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.996 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลประกอบดวยความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor analysis)  การวิเคราะห
สหสัมพันธแคนนอนนิคัล (canonical correlation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และการ
วิเคราะหเนื้อหา  (content analysis)   
 

สรุปผลการวจิัย 
 

           จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  สามารถสรุปผลการ 
วิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยของวทิยาลัยพยาบาลสงักัดสถาบันพระบรมราชชนก ไดดังนี้ 
          1. การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก  
               ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor  analysis)  ปจจัย
การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก     พบวาผลจาก
การวิเคราะหเม่ือพิจารณาจากเกณฑคัดเลือกองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigen values) มากกวา 1.00 พบวามี 9 ปจจัย พิจารณาเกณฑในการเลือกปจจัยยอยที่
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น้ําหนักปจจัย (factor loading) ตั้งแต 0.40 ขึ้นไปและมีตัวแปรที่บรรยายแตละปจจัยตั้งแต 
3 ตัวขึ้นไปพบวาปจจัยทั้ง 9 ปจจัยมีลักษณะเปนไปตามเกณฑทั้ง 9 ปจจัยแตมีบางตัวแปร
ที่มีน้ําหนักปจจัยไมถึง 0.40 ทําใหตัวแปรในการพิจารณาเหลือเพียง 148 ตัวแปร จากตัว
แปรทั้งหมด 170 ตัวแปร  สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดเทากับ
รอยละ 66.76  โดยมีรายละเอียดปจจัยแตละดาน  คือปจจัยที่ 1 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
ปจจัย 23 ตัวแปร  ปจจัยที่ 2  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  27  ตัวแปร  ปจจัยที่ 3 มี
จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  25 ตัวแปร  ปจจัยที่ 4 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย          
22 ตัวแปร  ปจจัยที่ 5 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 16 ตัวแปร  ปจจัยที่ 6 มีจํานวนตัว
แปรที่อธิบายปจจัย 17 ตัวแปร  ปจจัยที่ 7 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  10 ตัวแปร  
ปจจัยที่ 8 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  5  ตัวแปร  ปจจัยที่ 9 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
ปจจัย 3 ตัวแปร  
    2.  ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยการพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอนนิ
คัล  (canonical correlation analysis)ระหวางชุดของตัวแปรจํานวน 2 ชุดโดยชุดที่ 1 
ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหาร ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง ความสมดุลของชีวิตและงาน การ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู และการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาอาจารย ตัวแปรชุดที่ 2 ประกอบดวยดวยคานิยมในการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการ
แขงขัน และความเหนียวแนนของทีมงาน ผลการวิเคราะห พบวาการคํานวณสหสัมพันธ
แคนนอนนิคัลระหวางชุดตัวแปรของปจจัยแตละดานจํานวน 9 ปจจัย สามารถแสดง
คาไอเกน (eigenvalues) ของตัวแปรแคนนอนนิคัล (canonical  variate) ไดจํานวน 3 คู  
ตามจํานวนตัวแปรในชุดที่มีตัวแปรนอยที่สุด และเม่ือพิจารณาคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล
พบวา ตัวแปรแคนนอนนิคัล 2 คูแรก มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยคา
สหสัมพันธคาโนนิคัลคูที่ 1 มีคาเทากับ 0.92  คาสหสัมพันธคาโนนิคัลคูที่ 2 มีคาเทากับ 
0.29 คูที่เหลือไมพบวามีความนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันจึงพิจารณารูปแบบความสัมพันธ 
จึงพิจารณาคูที่เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล (canonical correlation) ระหวางตัว
แปรสูงสุดคือ .92 ซึ่งเปนคาสหสัมพันธที่อยูในระดับสูง คา วิลก แลมดา (wilk’s lamda) 
เทากับ 0.15 (คาเขาใกล 0) ที่แสดงวาชุดตัวแปรที่ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรู
ความสามารถสูง ความสมดุลของชีวิตและงาน การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการ
แบงปนความรู และการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาอาจารย มี
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ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับ ชุดตัวแปรที่ประกอบดวยคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน 
และความเหนียวแนนของทีมงาน  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และตัวแปรเหลานี้สามารถ
อธิบายไดดัวยตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 1  รอยละ 83 (คา eigen values เทากับ 0.834)  
โดยความสัมพันธของตัวแปรเปนไปในลักษณะเดียวกัน  และเมื่อพิจารณารอยละของความ
แปรปรวนในภาพรวม (total percent of variance)  และการวัดคาเกิน (redundancy) และ
สัดสวนคาเกินสะสม (total redundancy) พบวาคาความแปรปรวนของตัวแปรแคนนอนนิคัล
ที่เปนตัวแปรตาม ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยตัวแปรแคนนอนนิคัลที่เปนตัวแปรอิสระไดรอย
ละ 69 (redundancy=0.68,total redundancy =0.69)   
             3. ผลจากการวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึก(indepth inyerview)กับผูเชี่ยวชาญ 
ในการสรางแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชนก พบวา การพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกนั้น
ควรมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี คือ 1) มีการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  
โดยกําหนดสมรรถนะของผูนําและคุณสมบัติของผูบริหารที่สอดคลองกับความตองการของ
องคการในอนาคต  จําแนกศักยภาพของภาวะผูนําในแตละบุคคล และควรเปนหลักสูตรที่มี
ความเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับสมรรถนะที่องคการตองการ และเหมาะสมกับผูบริหารแตละ
ระดับ สําหรับผูบริหารใหม สิ่งที่ควรเนนไดแกทักษะในการบริหาร การสื่อสาร การ
ประเมินผล การกระตุนและสงเสริมผลการปฏิบัติงานของบุคคล ผูบริหารระดับรอง หรือ
หัวหนาภาควิชา ควรเนนการพัฒนาความรูความสามารถใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
เชนทักษะภาวะผูนํา การบริหารจัดการ และการจัดการกลยุทธ  2) การสรางคานิยมในการ
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ  เร่ิมจากการปรับทัศนคติเชิง
บวก พัฒนาดานจริยธรรมใหเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตและงาน การสงเสริมบรรยากาศ
แบบกัลยาณมิตร  การสรางทีมนําในพัฒนาวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย จัดระบบการให
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สนับสนุน
ทรัพยากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 3) ความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทุนมนุษยขององคการใหเชื่อมโยง
ระหวางยุทธศาสตร เปาหมาย และคานิยมรวมขององคการ และเปนแผนที่ปฏิบัติไดจริง มี
การกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน มอบหมายภารกิจใหตรงความรู
ความสามารถ และสอดคลองกับเทคโนโลยี 4) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ผูที่มีความรูความสามารถสูง โดยทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัลที่เหมาะสมและยุติธรรม 
มีการประเมินผลอาจารยที่ไปอบรมพัฒนามา มีนโยบายชิงรุกในการสรรหาบุคคลที่มีความรู
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ความสามารถสูงมาทํางาน  มีการจําแนกบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงเพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่แตกตางกันตามศักยภาพที่แตละคนมีอยู  พัฒนาคนที่มี
ความรูความสามารถสูงใหกาวเขาสูความเปนผูเชี่ยวชาญ และดึงกลุมคนที่มีความรู
ความสามารถสูงมาสรางความเปนทีมนําในการดําเนินงาน 5) การสรางความสมดุลของชีวิต
และงาน โดย การจัดระบบการใหรางวัลที่ เหมาะสม และการสงเสริมสวัสดิการที่
นอกเหนือจากสวัสดิการขาราชการที่มีอยู การยืดหยุนเวลาในการมาปฏิบัติงาน รวมถึงมี
การจัดสรรเวลาใหอาจารยในการไปศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองไดเหมาะสม และการ
สรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ 6) สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการ
แบงปนความรู  โดย มีนโยบายสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เปน
รูปธรรม หาวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว  พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการเรียนรูของบุคคล  ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูและการพัฒนาระบบ
เครือขายการเรียนรูรวมกัน 7) การสงเสริมวัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการ
แขงขัน โดยการสรางทีมแกนนําในการสรางวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนการสรางคุณภาพ 
โดยการศึกษาอบรม ดูงานในหนวยงานที่มีวัฒนธรรมคุณภาพในระดับสูงมีผลงานเปนที่
ยอมรับ ถอดบทเรียน และนํามาขยายผลในองคการ   และการเปดเวทีการแขงขันในการ
ทํางานเพื่อความเปนเลิศดานวิชาการ  8) การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาอาจารย  โดยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบหองสมุด 9) ความเหนียวแนนของ
ทีมงาน  โดย พัฒนาการสรางทีมงาน  การยอมรับซึ่งกันและกัน ปรับทัศนคติเชิงบวกในการ
ทํางานรวมกัน การวัดความสําเร็จเปนทีม และการใชคนที่มีความรูความสามารถ
หลากหลายเขามาทํางาน 
 
การอภิปรายผล 
    ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํามาอภิปรายผลของการวิจัย
โดยแยกออกเปนประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา ดังนี้ 
    1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) 
    จากผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  มี 9 ปจจัย จํานวน 148 ตัวแปร เรียงตามน้ําหนักปจจัย
ไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) คานิยมในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและความยึด
มั่นผูกพันตอองคการ  3) ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6)  การ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู  7) วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพ
และการแขงขัน 8) การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาอาจารย และ 9) 
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ความเหนียวแนนของทีมงาน เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยทั้ง 9 ปจจัย จะพบวามีคาตั้งแต 
0.40 – 0.82 ในแตประเด็นสามารถอภิปรายดังนี้  
     ปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานขององคการ
มากที่สุด ภาวะผู นําของผู บริหารหมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมของผูอํานวยการ
วิทยาลัยที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยขององคการ ประกอบดวย พฤติกรรมของผูนําดาน
ความสามารถของผูนําในการดําเนินการตามวิสัยทัศน  พฤติกรรมผูนําที่จะจูงใจและดล
บันดาลใจใหบุคลากรทํางาน โดยมอบงานที่มีความหมายและทาทายให   ความสามารถ
ของผูนําในการมอบความรับผิดชอบและชวยเหลือผูตามใหพัฒนาความสามารถ  และการ
กระตุนทางสติปญญาสนับสนุนผูตามในการไขปญหาจากหลายมุมมอง  จะเห็นไดวา
ผู อํานวยการว ิทยาล ัยมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอาจารยให เปน
ผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถ อันนําไปสูการสรางผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับสูง 
ดังน้ันภาวะผูนําของผูอํานวยการวิทยาลัย จึงมีผลตอการดําเนินงานทั้งในระดับของบุคคล 
และในระดับองคการ           
              ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยหน่ึงในการพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   รายละเอียด พบวาการที่ผูบริหารจะ
สรางและพัฒนาผูปฏิบัติงานใหเปนผูที่มีความรู ทักษะและประสบการณการทํางานซึ่งเปน
ทุนที่มีสะสมอยูในแตละบุคคลและโนมนําใหบุคคลเหลานี้นําความรูทักษะที่มีออกมาสราง
ผลงานระดับสูงใหกับองคการไดนั้น สิ่งสําคัญคือการแสดงออกถึงภาวะผูนําที่ผูบริหารมีอยู
ในตนเอง ผูบริหารจะตองเปนผูที่เปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความสามารถในการ
บริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศนที่สามารถนําองคกรไปสูความเปนเลิศ มี
ความสามารถในการสื่อสารทําใหอาจารยเห็นทิศทางที่ชัดเจนขององคการ มีการปฏิบัติที่
แสดงใหเห็นวามีความสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี เต็มใจใหอาจารยเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจ สงเสริมใหอาจารยคิดคนวิธีการใหมในการแกปญหา เปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานแสดงศักยภาพในการทํางานอยางเต็มความสามารถ มีเทคนิคในการสราง
ความรูสึกที่ทาทายในการปฏิบัติงานของอาจารย มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาจารย 
ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องในการพัฒนาภาวะผูนําของอาจารยทุกระดับ สามารถ
มอบหมายงานไดตรงตามความสามารถของอาจารย  ใหอาจารยมีอิสระในการทํางานตาม
ความรับผิดชอบของแตละคน   สามารถประเมินอาจารยเพ่ือใหขอมูลปอนกลับในการ
พัฒนาของอาจารยได  มีความคิดเชิงธุรกิจที่จะนําวิทยาลัยไปสูการแขงขันกับองคการอื่น
โดยการพัฒนาบุคลากร ใหความสําคัญกับการสรางขวัญกําลังใจแกอาจารย เอ้ืออาทรตอ
ผูใตบังคับบัญชา รับฟงปญหาของอาจารยและแกไขปญหาอยางยุติธรรม การแสดงใหเห็น
ถึงภาวะผูนําดังที่กลาวมาจะเปนสิ่งที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหเปนทุน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                  

 

                                                                                                          286 
                                                                                                                

 

มนุษยที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ เวย และแคนเทรล (Vey&Cantrell) ที่
พบวาความสําคัญของการพัฒนาทุนมนุษยคือการที่ผูบริหารมีภาวะผูนําซึ่งนําไปสู
พฤติกรรมที่จะชวยในการปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน กระบวนการทํางาน  ขวัญ และ
ความมั่นคงในการทํางานของบุคลากร ซึ่งภาวะผูนําและการวินิจฉัยสั่งการประกอบดวย 
ความสามารถที่ทําใหเกิดความตองการการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลง  การยอมรับความเสี่ยงที่จําเปน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ือง สนับสนุนใหบุคลากรไดตัดสินใจดวยตนเอง  และการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ บาสสิ และแมคมูลเรอร (Bassi and McMurrer) ที่
พบวาตัวแปรหน่ึงที่สามารถพยากรณความสําเร็จขององคการไดแกทักษะดานภาวะผูนํา 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของ แคปแลนและนอรตัน (Kaplan and Norton) ก็พบวา
ความสามารถและความพรอมของผูนําในระดับตางๆขององคการทําใหการดําเนินการของ
องคการมุงสูกลยุทธที่ตั้งไว ซึ่งฮอลล (Hall) ไดกลาวไววาผูนําเปนผูขับเคลื่อนสูผลลัพธ มี
หนาที่ที่ตองทํากิจกรรมที่สอดคลองกับแผนงานขององคการ และพัฒนาความสามารถของ
องคการอันนําไปสูการมีผลปฏิบัติงานในระดับสูง สอดคลองกับผลการศึกษาของ เล็กการ
ทและดไวเออร(Leggat and Dwyer)  ที่พบวาภาวะผูนําที่จะชวยสรางผลการปฏิบัติงาน
ไดแก การสรางบรรยากาศที่ปลอดภัยในการทํางาน การสื่อสารที่ชัดเจน การสนับสนุนให
พนักงานสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การกําหนดวิสัยทัศน และรูปแบบที่
ชัดเจนในการสรางผลการปฏิบัติงาน และจากงานวิจัยของเวย หลู และคณะ (Wei Liu et.al)   
พบวากลุมพนักงานที่มีความแตกตางกันจะไดรับการจัดการที่แตกตางกันและตองการแบบ
ของภาวะผูนําที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสถานการณที่แตกตางกันดวย   สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของโฮเวลล และ อโวลิโอ (Howell and Avolio) ที่พบวาผูนําที่ใหความสําคัญ
เปนรายบุคคล   การกระตุนดานสติปญญา และความสามารถพิเศษในทางบวกจะชวย
สนับสนุนผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  สวนผูนําที่ใชเทคนิคการมีขอยกเวนและการใหรางวัล ดู
เหมือนวาจะเพิ่มผลการปฏิบัติงานนอยกวา และสอดคลองกับการศึกษาของ สุภาพร  รอด
ถนอม ที่พบวา กลุมตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลองคการ คือ การกระตุน
ปญญา การกระจายอํานาจและการใหอํานาจในการตัดสินใจ และการสรางวิสัยทัศน การ
ถายทอดวิสัยทัศน และการปลูกฝงคานิยม และจากการศึกษาของ ชัยวัฒน ตุมทอง พบวา
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา  
             จะเห็นไดวาภาวะผูนําของผูบริหารนั้นสงผลตอผูปฏิบัติงานในการใชความรู
ความสามารถสรางผลงานใหกับองคการ   
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       ปจจัยดานคานิยมในการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพัน
ตอองคการ มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก เปนอันดับ 2 คานิยมในการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพัน
ตอองคการหมายถึง ความรูสึก ความเชื่อของอาจารยในดานการพัฒนาการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง และความรูสึกผูกพันตอองคการของตนพรอมที่จะทุมเททํางานใหกับองคการ   
การที่อาจารยเปนเจาของความรูทักษะและประสบการณที่อยูในตนเองนับเปนตนทุนมนุษย
ที่ มีคาขององคการ ดังนั้นการที่อาจารยผูปฏิบัติงานจะทุมเทในการพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเองจนเกิดที่เปนตนทุนสะสมอยูในตนเอง และนําความรูความสามารถ
ดังกลาวของตนออกมาใชในการสรางสรรคผลงานใหกับองคการอยางเต็มที่นั้น สิ่งที่สําคัญ
คือคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการที่เขามีอยู  
             ผลการวิจัยพบวา  คานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอ
องคการของอาจารยเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอันดับ 2 ในการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกรายละเอียดพบวา  อาจารยของวิทยาลัยที่
มีจุดมุงหมายรวมกันเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง  มีพฤติกรรมใฝเรียนรู มี
ความรูสึกวาปญหาขององคการก็คือปญหาของอาจารย มีความสามารถที่หลากหลายทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพ ใหการยอมรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีความรับผิดชอบ มี
ความสามารถในการประยุกตความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมพัฒนามาใชใน
การปฏิบัติงาน  มีทักษะในการแสวงหาความรูจากที่ตางๆมีความกระตือรือรนที่จะนําความรู
ที่ไดรับจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเอง เต็มใจที่จะแบงปนความรู ทักษะแกเพ่ือนรวมงานทั้งความรูดาน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คานิยม
ตางเหลานี้จะสงผลใหอาจารยมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสั่งสมสิ่ง
ที่เปนทุนมนุษยในตนเองและนําออกมาใชในการพัฒนางาน สอดคลองกับการศึกษาของ
ราสโตกิ (Rastogi) ที่วาการพัฒนาทุนมนุษยนั้นจําเปนตองมีการสงเสริมอยางตอเนื่องใน
รูปแบบของการเรียนรูและความรู ทักษะ และความสามารถ เพ่ือใหเปนทรัพยากรที่ยั่งยืน
เหนือกาลเวลา และจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
แซมบรูค (Sambrook)   ที่พบวาปจจัยในระดับบุคคลในเรื่องของการเรียนรู ไดแกความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน  แรงจูงใจที่จะเรียนรู ความเชื่อม่ันในตนเอง
และทักษะที่มีอยู รวมถึงการมีเวลาที่จะเรียนรู ขณะที่เอ็ดราลิน (Edralin) พบวา องคการ
สวนใหญมีความเชื่อวาการอบรมและพัฒนาเปนกลยุทธที่สําคัญ และเปนปจจัยที่สงเสริมให
เกิดนวัตกรรมและเชื่อวาความสําคัญของการฝกอบรมก็คือการชวยในเรื่องของการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาทักษะดานฝมือแรงานใหดีขึ้น  และการอบรม
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และพัฒนาอยางตอเ น่ืองเปนหน่ึงในดีสิ่ งที่ที่ สุดที่ จะชวยในการสร างนวัตกรรม    
นอกจากนั้นการที่อาจารยมีความรูสึกผูกพันตอองคการ มีความตั้งใจที่จะทํางานที่วิทยาลัย
โดยไมคิดจะยายไปทํางานที่อ่ืน  รูสึกวางานที่ทํามีความกาวหนา มีความเต็มใจที่จะชวยให
วิทยาลัยเปนที่ยอมรับของสังคม  มีความสุขที่จะทํางาน รวมถึงสถานภาพของอาจารยไดรับ
การยอมรับจากสังคม   ขณะเดียวกันวิทยาลัยก็สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหกับ
อาจารย  มีระบบการทํางานที่เอ้ือตอการสรางความภาคภูมิใจของผูที่อยูในองคการ  สิ่ง
เหลานี้เปนการสรางความรูสึกผูกพันตอองคการที่สงผลใหบุคคลทุมเทที่จะพัฒนาตนเอง
และทํางานเพื่อองคการซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมิดช (Schmidt) ที่มองวาความ
ผูกพันตอองคการมีพ้ืนฐานมาจากนโยบายในการสรรหาและรักษาคนใหเหมาะสมกับ
องคการ ทั้งในดานความสามารถ ความรู และประสบการณ  รวมถึงการสงเสริมสุขภาพ 
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และจากงานวิจัยของ    อาเธอร 
(Arthur) พบวาการดําเนินงานที่เนนการเพิ่มความผูกพันของพนักงานตอองคการ ไดแก 
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ การฝกอบรม การเพิ่มเงินเดือน และการมีสวนรวมของ
พนักงาน  มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ในทางตรงกันขามเขาพบวาการ
ดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยที่เนนการควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดทักษะ
ของพนักงานและอํานาจในการตัดสินใจ จะสัมพันธกับการเพ่ิมอัตราการลาออกของ
พนักงานและผลปฏิบัติงานจะลดลงและสอดคลองกับงานวิจัยของเบนเนทและเบล (Bennett 
and Bell) ที่พบวาพฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูงจะมีลักษณะ 3 
ประการ ดังน้ี1) Stay พนักงานมีความตองการที่จะเปนหน่ึงในสมาชิกของขององคการ  2) 
Say  พนักงานมีความปรารถนาที่จะอุทิศตนใหกับองคการพวกเขาจะพูดถึงองคการใน
ทางบวกเสมอและ 3) Strive พนักงานตองการที่จะเพ่ิมผลผลิตหรือบริการตอลูกคาและ
เพ่ือนรวมงานและพบวาความผูกพันตอองคการจะมีคาสหสัมพันธทางบวกกับการวัดปจจัย
แหงความสําเร็จในสัดสวนที่สูง  ซึ่งปจจัยที่ใชวัดความสําเร็จขององคการนั้นจะรวมไปถึง
อัตราการลาออกของพนักงานผลผลิตที่เกิดขึ้น และความพึงพอใจของลูกคา  และ
ผลตอบแทนสูผูถือหุน  และสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจรัตน เดชนุวัฒนชัย ที่พบวา
ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ    
            จะเห็นไดวา คานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความผูกพันตอองคการ
เปนปจจัยที่มีความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 
               ปจจัยดานความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  เปนตัวแปรที่สงผล ตอการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเปนอันดับที่ 3  ความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึงการที่องคการมีแผนการพัฒนาทุนมนุษยที่สอดคลองและ
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สงเสริมกลยุทธขององคการ อันไดแก การมีแผนพัฒนาทุนมนุษยที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธขององคการ การมีระบบและกลไกในการดําเนินงาน การสราง
เปาหมายและคานิยมรวมกัน 
   ผลการวิจัยพบวา  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรเปนตัวแปรที่สงผล ตอการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  รายละเอียดพบวา  
ในการพัฒนาทุนมนุษยนั้น สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการวางแผนยุทธศาสตรในการ
พัฒนาซ่ึงในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายนั้น ทุกกระบวนการตองยืดหยุนและมีความ
สอดคลองกันจึงจะทําใหการดําเนินการบรรลุเปาหมาย  ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาทุนมนุษยของสถาบันพระบรมราชชนกตองมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได
จริง แผนพัฒนาอาจารยในวิทยาลัยสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันพระบรมราชชนก 
วิทยาลัยมีการกําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาอาจารย มีคูมือในการกําหนดระบบและกลไกใน
การพัฒนาอาจารย มีระบบการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของอาจารย มีการวาง 
แผนงบประมาณในการพัฒนาอาจารยที่เหมาะสมมีการกํากับดูแลใหมีการพัฒนาอาจารย
ตามระบบที่ตั้งไว มีการมอบหมายภารกิจใหอาจารยที่ไดรับการพัฒนามาแลวใหทํางานตรง 
กับความรูความสามารถ อาจารยมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิสัยทัศนและคานิยมของ
องคการในการทํางานและไดรับขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของทุกครั้ง มีเปาหมายรวมกันใน
การ สรางสรรคผลงานใหบรรลุเปาหมายตามที่วิทยาลัยวางไว  มีการวางแผนในการพัฒนา
อาจารยที่สอดรับกับการดําเนินการตามกลยุทธขององคการตรงกับสาขาที่หนวยงานตอง 
การและสอดรับกับเกณฑมาตรฐานของสภาการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนา
อาจารยที่สอดคลองกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม   มีการจัดโครงสราง
องคการที่เ อ้ือตอการทํางานและการเรียนรู มอบหมายงานใหอาจารยตรงกับงานที่
รับผิดชอบและสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของอาจารย  มีคูมือในการพัฒนากระบวนการ
ทํางาน มีการชี้แจงเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน  มีการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นๆอยางมีประสิทธิผล  มีแนว 
ทางในการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองสูความเปนผูเชี่ยวชาญ  มีแนวทางในการสง 
เสริมใหอาจารยพัฒนางานและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยูเสมอ ตัวแปร
เหลานี้จะสงผลใหอาจารยมีการพัฒนาสั่งสมทุนมนุษยมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ของฮิกกินส และโคเฮน (Higgins and Cohen)   ที่กลาวถึงองคประกอบหลักในการจัดการ
ทุนมนุษยที่ประสบความสําเร็จวาประกอบดวยความสอดคลองกับวัตถุประสงค (line of 
sight) เปนการเชื่อมโยงระหวางการกระทําของผูปฏิบัติงานกับความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคการ เชนเดียวกับ ฮอล (Hall) ที่เชื่อวาความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคการเปนสิ่งสําคัญ  ซึ่งไดแกการมียุทธศาสตรที่ชัดเจน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
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อาจตองอาศัยการออกแบบองคการใหมใหเหมาะสม มีการกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
และปจจัยแหงความสําเร็จที่ชัดเจนและสื่อสารใหคนในองคการมีความเขาใจที่ตรงกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของนอรตัน (Norton) ที่กลาววาการจัดการทุนมนุษยในเชิงกลยุทธ
นี้เปนสิ่งที่มีความสําคัญ และตองมีความสอดคลองรวมกันภายในองคการ ไดแกความ
สอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินงานรวมถึงปจจัยจูงใจที่สอดคลองกับกล
ยุทธขององคการในทุกระดับ และจากการศึกษาของ วอลคเกอร (Walker) พบวาทุนมนุษย
ขององคการตองมีความสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศนในอนาคต การสราง
คานิยม เปาหมายและกลยุทธ โดยองคการจะตองกําหนดทิศทางและความคาดหวังสําหรับ
องคการและบุคคลในองคการ  การปฏิบัติเกี่ยวกับทุนมนุษยตองมีการออกแบบ การ
นําไปใชและมาตรฐานการประเมินวาพวกเขาจะชวยองคการไดอยางไรจึงนําไปสูผลลัพธที่
องคการตองการ 
             จะเห็นไดวาความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรเปนตัวแปรที่สงผล ตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
    ปจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรูความ 
สามารถสูง มีความสําคัญตอการพฒันาทุนมนุษยของวิทยาลยัพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกเปนอันดับที่ 4 การบริหารผลการปฏิบตัิงานและการพัฒนาผูที่มีความรูความ 
สามารถสูงหมายถึง กระบวนการทํางานของผูบริหารทัง้ระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน ใน
การทาํใหผลการปฏบิัติงานของผูปฏิบตัิงานสอดคลองกบัเปาประสงคขององคการ  การบริหารผล
การปฏิบตัิงานจะมุงเนนไปทีก่ารปรับปรุงผลการปฏบิตัิงานของบุคคลเพือ่ใหบรรลุวตัถปุระสงค
ขององคการ เปนการมองไปขางหนาเพื่อพัฒนาองคการใหเปนไปตามวสิัยทศัน เปาหมายและ
พันธกิจทีว่างไวและจะเกี่ยวของกับการพัฒนาบคุลากร เม่ือการพัฒนาบคุลากรมปีระสิทธิภาพและ
ตอเนื่องก็จะสงผลไปสูการปรบัปรุงผลการปฏิบัติงาน  ซึง่เปนประเด็นที่ตองอาศัยการเรียนรูและ
การพัฒนาตลอดเวลา   
             ผลการวิจัยพบวา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรู
ความสามารถสูง  เปนตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก รายละเอียดพบวา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่
มีความรูความสามารถสูง  โดยวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูดวยวิธีการที่
หลากหลาย มีการสรางระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในองคการ มีการกําหนด
เปาหมายและมาตรฐานการทํางานอยางเปนทางการ กําหนดใหอาจารยทุกคนทํา
แผนพัฒนาตนเองที่สอดคลองกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับภาระงาน นําการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ประจําป มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัลที่เหมาะสมและยุติธรรม มี
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การติดตามประเมินผลอาจารยไปอบรมพัฒนาอยางเปนระบบ วิทยาลัยกําหนดใหอาจารย
การวางแผนในการพัฒนาตนเองโดยเชื่อมกับสมรรถนะที่กําหนดไวของแตละคน  สิ่งตางๆ
เหลานี้จะเปนตัวแปรที่สงเสริมการพัฒนาความรู และทักษะของอาจารยใหสามารถ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการ สอดคลองกับการศึกษาของอารมสตรอง 
(Armstrong) ที่กลาววาการบริหารผลการปฏิบัติงานจะเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร เม่ือการ
พัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและตอเน่ืองก็จะสงผลไปสูการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
ประเด็นที่ตองอาศัยการเรียนรูและการพัฒนาตลอดเวลา เชนเดียวกับบาสสิ และ แม็คมูเรอร 
(Bassi and McMurrer) ที่พบวาระบบบริหารเพ่ือผลงาน เปนปจจัยหน่ึงในการสราง
มูลคาเพิ่มดานทุนมนุษยของบุคคล และไดแนะนําใหมีการจัดสรางระบบบริหารเพื่อสราง
ผลงานอยางจริงจังขึ้นในองคการ มีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจนใหผูปฏิบัติงานทราบวา
จะเนนผลการปฏิบัติงานโดยมีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานในการทํางานอยางเปน
ทางการ มีการสัมมนาฝกอบรมและวัดผลอยางเปนระบบ  เชนเดียวกับแดสเลอร และ ฮวด 
(Dessler & Huat) ที่ใหความเห็นวาตองใสใจตอระบบเพื่อการจัดการผลงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือ
ทําใหผลงานสูงขึ้นและตองวัดผลไดวาความสําเร็จมาจากความสามารถและการอุทิศตนของ
พนักงาน   สอดคลองกับการศึกษาของ ฮอล (Hall) ที่วาการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เปน
การบูรณาการกระบวนการตางๆเขาดวยกันเพื่อใหแนใจวาสมาชิกขององคการมีความเขาใจ
ที่สอดคลองกับกลยุทธขององคการ ขณะที่ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ก็มี
ความเห็นวาปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาขาราชการไทยคือความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตรเชนกัน  สวนในเรื่องของการบริหารจัดการบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงน้ัน 
เร่ิมตั้งแตการที่วิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางในการคัดเลือกคนเขาสูระบบที่ชัดเจนและ
สามารถระบุไดวาใครเปนคนเกงขององคการ มีการมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถ มีวิธีการมอบหมายงานใหแกอาจารยที่ตองดึงความเกง ทักษะ ความรู การ
สรางสรรคออกมาใชในการปฏิบัติงานนั้นๆ เปดโอกาสใหอาจารยที่ความรูความสามารถสูง
ไดมีเวทีในการแสดงความสามารถ มีการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถสูงโดยการ
มอบหมายงานใหรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ใหอิสระทางวิชาการเพื่อใหอาจารยสรางสรรคผลงานที่
มีคุณภาพ  สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยมีการจัดโครงการพิเศษและดึงอาจารยที่มี
ความรูความสามารถสูงเขามาสรางผลงานที่เปนเลิศ วิทยาลัยพยายามปรับเปาหมายของ
อาจารยที่มีความรูความสามารถสูงใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ ใหการยอมรับ
และใหความสําคัญกับผูที่มีความรู ความสามารถสูง มีแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหมี
ความรูความสามารถสูงดวยระบบพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาและสอนงาน เปดโอกาสให
อาจารยไดพัฒนาตนเองไปสูความเปนมืออาชีพ มีแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหมีความรู
ความสามารถสูงโดยการจัดระบบการหมุนเวียนตําแหนงงาน อาจารยที่ มีความรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                  

 

                                                                                                          292 
                                                                                                                

 

ความสามารถสูงไดรับการวางตัวใหปฏิบัติงานในตําแหนงสูงขึ้น สิ่งตางๆเหลานี้เปน
กระบวนการที่จะกระตุนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทุนมนุษยที่มีประสิทธิภาพ และเปน
การรักษาคนเกงไวกับองคการ สอดคลองกับความเห็นของกฤติน  กุลเพ็ง ที่วา การที่จะ
สังเกตวาบุคคลใดเปนคนเกงหรือคนที่มีความรูความสามารถสูงน้ันอาจพิจารณาจาก
ผลกระทบตอองคการทั้งในปจจุบันและอนาคต หากองคการตองเสียบุคคลดังกลาวไป 
ดังน้ันคนเกงจึงเปรียบเสมือนทุน (human capital)ที่เปนหัวใจหลักในการดําเนินการของ
องคการ สอดคลองกับการศึกษาของ สเวยเยอร (Schweyer) ที่ไดกลาวถึงการบริหาร
จัดการผูที่มีความรูความสามารถสูง   ( Talent management)วาเปนกระบวนการวิเคราะห
และวางแผนมีความสอดคลองกันในการหาแหลงที่มา (sourcing)  กลั่นกรอง (screening) 
การคัดเลือก (selection) การนํามาใช (deployment) การพัฒนา (development) และการ
ทําใหคงอยู (retention) ของทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถทํางานไดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับการศึกษาของ รูธเวลล (Rothwell) ที่พบวา การ
จัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญในการบริหารจัดการคน
เกง เน่ืองจากองคการตองการที่สงเสริมหรือเลื่อนตําแหนงใหผูที่ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยยงค ปญญาประภาพร และ สมบูรณ สุข
สําราญ พบวา ปจจัยดานการสนับสนุนของผูบริหาร สงผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิผล
โดยรวมของโครงการบริหารจัดการคนที่มีความรูความสามารถสูง (talent management)  
              จะเห็นไดว าการบริหารผลการปฏิบัติ งานและการพัฒนาผูที่ มีความรู
ความสามารถสูง  เปนตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 
      ปจจัยความสมดุลของชีวิตและงาน เปนตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปนอันดับ 5 ความสมดุลของ
ชีวิตและงาน หมายถึง ความสมดุลใน 3 ดานคือ สมดุลดานเวลาที่ใหระหวางงานกับชีวิต 
(time balance) สมดุลดานการมีสวนรวมในงานและชีวิต (involvement balance) และ
สมดุลดานระดับความพึงพอใจในงานและชีวิต (satisfaction balance)  
     ผลการวิจัยพบวา ความสมดุลของชีวิตและงาน  เปนตัวแปรที่สงผลตอการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  รายละเอียดพบวา  
อาจารยไดรับคาตอบแทน เงินเดือนที่เหมาะสมกับผลงาน  วิทยาลัยหรือสถาบันพระบรม
ราชชนกมีการจัดระบบการใหรางวัล สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม มีการสงเสริมสวัสดิการที่
นอกเหนือจากสวัสดิการขาราชการที่มีอยู มีระบบการยืดหยุนเวลาในการมาปฏิบัติงานของ
อาจารย สามารถแบงเวลาใหกับการทํางานและครอบครัวอยางเหมาะสม มีการจาย
คาตอบแทนในการทํางานนอกเวลาใหกับอาจารยอยางเหมาะสม มีบรรยากาศการทํางานที่
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ไมเครงเครียดเปนกันเอง มีสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะสงเสริมการทํางานของอาจารย มี
การจัดสวัสดิการเรื่องการกูยืมเปนการชวยเหลือครอบครัวของอาจารย สิ่งตางๆเหลานี้เปน
ตัวแปรที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นการที่มีการจัดสรรเวลา
ใหอาจารยในการไปศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม  การมีความสุขในการ
ทํางาน การมีหองสําหรับอาจารยในการพักผอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งและกัน การจัด
ภาระงานที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแกอาจารย มีการ
บริหารเวลาที่เหมาะสมทําใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการมีนโยบายใน
การรักษาคนไวในองคกรอยางเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของเวย และแคนเทรล 
(Vey and Cantrell) ที่พบวาความสมดุลของชีวิตและงาน เปนองคประกอบหนึ่งของการ
พัฒนาทุนมนุษย ความสมดุลของชีวิตและงานประกอบดวย ที่ตั้งของหนวยงานเหมาะสม 
ความยืดหยุนของเวลาในการปฏิบัติงาน การใหออกไปดูแลครอบครัว สิ่งแวดลอมที่
สนับสนุนความสมดุลของชีวิตและงาน บรรยากาศการทํางานที่สนุกสนาน  สิ่งเหลานี้สงผล
ทําใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนาตนเองใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถ และ
เปนกลวิธีหนึ่งในการรักษาคนในองคการ   สอดคลองกับความเห็นของ  แคปเพลลี  
(Cappelli)   ที่เห็นวา องคการในปจจุบันที่ตองการรักษาคนที่มีความสามารถไวในองคการ
ตองมีปจจัยจูงใจที่สูงพอที่จะดึงคนไวได สิ่งที่องคการตองตระหนักถึงคือความสมดุลของ
ชีวิตและงาน  ปจจุบันความสมดุลของชีวิตและงานเปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่เปนที่สนใจขององคการภาครัฐ นักวิจัย นักบริหาร และผูปฏิบัติงานตลอดจนสื่อ
ตางๆ ความสมดุลของชีวิตและงานเปนกุญแจสําคัญที่เปนกลยุทธในการรักษาคนไวกับ
องคการ   และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เอสซีดีน และ สเวียรซ  (Ezzedeen and 
Swiercz ) ที่พบวาผูที่มีความนึกคิดความรูสึกถึงความไมสมดุลของการทํางาน จะมีความ
พึงพอใจในงานต่ํา ไมมีความสุข ยิ่งมีความรูสึกอยางรุนแรงเกี่ยวกับความไมสมดุลของชีวิต
และงานจะมีภาวะหมดไฟในการทํางาน  
   จะเห็นไดวาความสมดุลของชีวิตและงานเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาทุนมนุษย 
เปนการจูงใจและรักษาคนไวกับองคการ 
             ปจจัยการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู  เปนตัวแปรที่
สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปน
อันดับ 6 การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู   หมายถึง ความสามารถ
ขององคการในการสรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมไดในการเพิ่มคุณภาพ  ลดตนทุน ลด
ระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ นําไปสูการสรางนวัตกรรม และมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องดวยการแบงปนความรูซึ่งกัน จนกลายเปนวัฒนธรรมการเรียนรูและนําไปสู
การเปนองคการแหงการเรียนรูในที่สุด  
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   ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรูเปนตัว
แปรที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
การพัฒนาทุนมนุษยเปนสิ่งสําคัญขององคการที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สิ่งสําคัญ
ของการสรางทุนมนุษยคือการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการเรียนรู การมุงเนนการสรางผลผลิต
หรือบริการที่มีคุณภาพ รายละเอียดพบวา  การที่อาจารยสามารถสังเคราะหความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการอบรมพัฒนาเพื่อสรางความรูใหม หรือนวัตกรรม เปนสวนหนึ่งในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับทุนมนุษยขององคการ   การดําเนินการดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่
องคการจะตองมีนโยบายสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  มีการกระตุนให
อาจารยพัฒนาความคิดสรางสรรคและความรูใหมโดยกําหนดรางวัลไวชัดเจน มีการกระตุน
ใหอาจารยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยการใหรางวัลแกอาจารยและทีมงานที่มีการ
เรียนรูเกิดขึ้น งานที่อาจารยปฏิบัติสอดคลองกับสิ่งที่ไดไปอบรมหรือพัฒนามา นอกจากนั้น
องคการจะตองหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว เชนจัดใหมีการสอน
งานแกอาจารยโดยใชระบบพี่เลี้ยงในการทํางาน  อาจารยไดรับการหมุนเวียนหนาที่ความ
รับผิดชอบทําใหเกิดความรูใหมๆ และไดรับการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูใน
องคการ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางสถาบัน มีการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบชัดเจนในเรื่องของการแบงปนความรูแกอาจารยและสมาชิกในองคการ มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรูของบุคคล รวมถึงสนับสนุนใหอาจารยไดรับ
การอบรมใหรูวิธีที่จะเรียนรูในการปฏิบัติงาน มีเครือขายในการแบงปนความรู  และเม่ือ
อาจารยไดรับการอบรมพัฒนาความรูใหมๆมา ความรู ทักษะ ที่อาจารยทุกทานไปรับการ
พัฒนามา ถูกเผยแพรไปยังผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง  สิ่งตางๆเหลานี้จะนําไปสูการพัฒนาทุน
มนุษยที่ยั่งยืน   สอดคลองกับความเห็นของ ดายเยอร และโนบีโอกะ (Dyer,J.H., & 
Nobeoka ) ที่กลาววา การแบงปนความรูเปนหลักสําคัญเพ่ือใหเกิดกิจกรรม เชนการชวย
บุคคลในการสื่อสารเพื่อการทํางานรวมกัน การอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ความรู และการเพิ่มความสามารถของแตละบุคคลและเปาหมายขององคการ   และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ บาลวิน และจอนหสัน (Baldwin and  Johnson) ที่พบวาการ
พัฒนาทุนมนุษยโดยการฝกอบรมเปนสิ่งที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีใหมๆและกลยุทธที่หลากหลายจะสัมพันธกับนวัตกรรม 
และสอดคลองกับการวิจัยของ  เอ็ดราลิน (Edralin) ที่พบวา การอบรมและพัฒนาเปนกล
ยุทธที่สําคัญ และเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิด รูปแบบในการอบรมสวนใหญใชการบรรยาย 
รวมกับการใชเทคโนโลยีใหมๆ เชนการใช ซีดีรอม อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต และ
การอบรมอยางตอเน่ืองรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมไมเพียงแตจะชวยในการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานเทานั้น แตยังชวยในการพัฒนาวัฒนธรรมดานคุณภาพที่
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สอดคลองกับคานิยมและปรัชญาขององคการ กลาวคือการอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง
เปนหนึ่งในสิ่งที่ดีที่จะชวยในการสรางนวัตกรรม   จากการศึกษาของไรทและคณะ (Wright 
et. al) ไดชี้ใหเห็นวาในวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยนั้นสวนใหญจะเนนที่
การพัฒนาความรูในระดับบุคคลโดยผานกระบวนการฝกอบรม และการสรางสิ่งจูงใจในการ
นําความรูไปประยุกตใช แตในมุมมองเร่ืองของทุนมนุษยนั้นสวนใหญจะใหความสําคัญกับ
การแบงปนความรู (knowledge sharing) และการประเมินและสงตอความรูมากกวา 
สอดคลองกับความเห็นของ สุวิทย เมษินทรีย ที่กลาววา โลกในยุคสังคมฐานความรูจะเนน
ไปสูเรื่องของการใสใจและการแบงปน คือการที่คนเรามีคานิยมในเร่ืองของจิตสาธารณะก็จะ
ทําใหคนเราเกิดความใสใจและหวงใยกัน แตในขณะเดียวกันเราก็นําเอาความรูหรือขอมูล
ตางๆที่มี ออกแบบเผยแพรและแบงปนกัน ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจหลักของการพัฒนาทุน
มนุษย  นอกจากนั้นสิ่งที่จะชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องของการสงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการแบงปนความรูซึ่งกันและกันไดอีกประการหนึ่งคือการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ดังน้ันจึงควรมีขอมูลสารสนเทศที่จัดไวเปนหมวดหมูสะดวกตอการปฏิบัติงาน
ของอาจารย  มีระบบการจัดเก็บขอมูลทั้งภายในและภายนอกที่อาจารยสามารถเขาถึงระบบ
ไดโดยงาย  

  จะเห็นไดวาการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรูเปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยขององคการใหมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ อัน
นําไปสูการสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี  
   ปจจัยวัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน   เปนตัวแปรที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
เปนอันดับ 7 วัฒนธรรมองคการ  หมายถึงคานิยมและความเชื่อที่มีรวมกันอยางเปนระบบที่
เกิดขึ้นในองคการ และใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนในองคการนั้น 
สําหรับวัฒนธรรมองคการที่จะสงเสริมการพัฒนาทุนมนุษยน้ันประเด็นหลักๆคือการมี
วัฒนธรรมคุณภาพ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนๆได  
   ผลการวิจัยพบวา  วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน  เปนตัว
แปรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก  รายละเอียดพบวา หากอาจารยมีความเชื่อ คานิยมรวมกันในเรื่องของการทํางานที่เนน
การปรับปรุงคุณภาพงาน  ใหความสําคัญกับการสรางสรรคผลงานและนวัตกรรม  มีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของตนเองใหมีคุณภาพสูง กลาตัดสินใจในการทํางาน และให
ความสําคัญกับการทํางานเพื่อสวนรวม ประกอบกับลักษณะงานที่ทํามีความนาสนใจทําให
อาจารยทุมเทในการทํางาน สิ่งเหลานี้จะสงผลใหอาจารยมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง
สอดคลองกับการศึกษาของเล็กการดและดไวเออร (Leggatt&Dwyer)ที่พบวาบรรยากาศ
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และวัฒนธรรมองคการ เปนตัวแปรที่สําคัญในการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน เชนบรรยากาศใน
การทํางานที่ทําใหเกิดความรูสึกวาปลอดภัยจะสงเสริมใหบุคคลกลาเปลี่ยนแปลงและ
สามารถสรางนวัตกรรม  และสอดคลองกับการศึกษาของฮอล (Hall) ที่พบวาวัฒนธรรม
องคการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ 2 ประการไดแก 1) ความยุติธรรม
และความเที่ยงตรงในการใหขอมูลปอนกับและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ2) การสราง
วัฒนธรรมการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  นอกจากนั้นความรูสึกที่อยากจะแขงขันกับ
องคการหรือหนวยงานอื่นก็จะเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองเชนกัน โดยเฉพาะ
การแขงขันในการทํางานเพื่อความเปนเลิศดานวิชาการ โดยใหความสําคัญกับการแขงขัน
ในการทํางานระหวางวิทยาลัยดวยกันและกับสถาบันอ่ืน  ขณะเดียวกันในลักษณะที่
วิทยาลัยพยาบาลเปนหนวยงานราชการ ก็ยังมีลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่เปนแบบ
ราชการที่เนนเรื่องการทํางานตามระเบียบแบบแผน และการทํางานอยางราบรื่นดวย ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ กอรดอน (Gordon) ที่วาวัฒนธรรมองคการจะชวยสรรคสราง
บูรณาการในองคการ ทําใหเกิดกลุมที่มีความเชื่อ คานิยม ขอสมมุติ และพฤติกรรมที่เหนียว
แนน ความสอดคลอง การปรับตัว รวมทั้งปฏิสัมพันธของสมาชิกกับวัฒนธรรมองคการและ
ความชัดเจนของภารกิจ (mission) จะทําใหสามารถทํานายประสิทธิผลองคการได รวมทั้ง
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการตอบรับในทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงองคการได 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ    การเมนเดีย  (Garmendia) ที่พบวาการมีวัฒนธรรม
องคการที่เขมแข็งจะมีสงผลกระทบทางบวกตอผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
องคการนั้นสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและมีปฏิสัมพันธเชิงรุก  และจากแนวคิดของ 
ไชน (Schein) ที่ใหขอแนะนําวา วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการในโลก
ปจจุบันมากกวาในอดีต เพราะเปนสิ่งที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การเปนโลกาภิ
วัตน  การรวมกัน  การไดมาซึ่งความรู และการพัฒนากําลังคน  วัฒนธรรมองคการจะเปน
สิ่งที่ชวยสงเสริมทั้งดานการเรียนรูของบุคคลและการเรียนรูขององคการ  การสรางความรู
ใหม ความเต็มใจที่และแบงปนความรูซึ่งกันและกัน  รวมถึงการคิดสรางสรรค การมีสวน
รวมในการทํางาน และภาวะผูนํา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิน ลอยด (Chin – Loy) ที่
พบวารูปแบบของวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธอยางสูงตอการเกิดผลประโยชนของ
องคการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของเบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ  ยศพล  เหลืองโสมนภา 
และพจนาถ  บรรเทาวงษ ที่พบวา วัฒนธรรมองคการสามารถทํานายสภาพการเปน
องคการแหงการเรียนรูของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได  
             จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขันการเปนปจจัย
หน่ึงที่มีความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยขององคการใหมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
อันนําไปสูการสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี 
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    ปจจัยการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย   มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
เปนอันดับ 8  การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย  หมายถึง
การใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูในการ
ปฏิบัติงานอันนําไปสูการพัฒนาตนเองในที่สุด  
    ผลการวิจัยพบวา  การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนา
อาจารย  เปนตัวแปรที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ดังน้ันในการพัฒนาทุนมนุษยในปจจุบันจึงตองใชประโยชนจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางใหเกิดความรูอันนําไปสูการพัฒนาตนเองในที่สุด  มี
รายละเอียดพบวา หากวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทํางานของ
บุคลากร  มีการพัฒนาระบบหองสมุดที่สอดรับกับการคนควาพัฒนางาน มีการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีใหมๆใหกับอาจารย มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลของวิทยาลัย
สามารถเชื่อมตอไดอยางรวดเร็ว สิ่งตางๆเหลานี้จะชวยใหการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ  วีทเธอรรี่ (Weatherly) ที่พบวา การใชเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการเรียนรู ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน การเผยแพรผานเครือขาย โปรแกรมการ
เรียนรูดวยคอมพิวเตอร หรือรูปแบบจําลองในการฝกอบรมที่สงเสริมและเปดโอกาสใหคน
ไดเกิดการเรียนรู เครื่องมือเหลานี้เร่ิมใชไดตั้งแตการปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม การ
เปลี่ยนงานใหม เปนตน สิ่งเหลานี้อาจจะเตรียมไวสําหรับใหบริการตัวเอง เชนอินเตอรเน็ต 
การเรียนรูทางไกล การประชุมสัมมนา เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให
มีปฎิสัมพันธ มีการสรางเครือขาย เพ่ือความสะดวกสบายและลดคาใชจายในการเรียนรูของ
พนักงานในเวลาเดียวกัน เชนเดียวกับการศึกษาของ บาสสิและแม็คมูลเรอร (Bassi and 
McMurrer) ที่กลาววาการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทุนมนุษยนั้นสิ่งหน่ึงที่องคการตองจัดหาให
คือการจัดระบบที่เปนรูปธรรมที่สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของ
ผูปฏิบัติงาน เชน มีหองสมุด มีระบบ e-learning เปนตนสอดคลองกับผลงานวิจัยของรามิ
เรส  (Ramirez) ที่พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญสําหรับการทํางานใน
องคการ การเขามามีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน และการบริหารคุณภาพ นอกจากนั้นยัง
พบวาเมื่อเชื่อมโยงการพัฒนาองคการเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสงผลเชิงบวกตอผล
การปฏิบัติงานขององคการ ที่วัดจากผลลัพธทางเศรษฐกิจและการเงิน และยังพบวาการ
ปฏิบัติงานขององคการจะสมดุลกับการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศถาเราเลือก
โปรแกรมที่เหมาะสมกับการดําเนินงานขององคการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลเชิงบวก
ตอผลการปฏิบัติงานขององคการในภาพรวม และสอดคลองกับการศึกษาของ  ไมยอง ซัน 
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โก (Myung Sun Ko) พบวาปจจัยดานบริบทขององคการมีความสัมพันธกับการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลปฏิบัติการขององคการ  
             จะเห็นไดวาการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารยเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยขององคการใหมีความรู ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ อันนําไปสูการสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี 
     ปจจัยความเหนียวแนนของทีมงาน มีความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปนอันดับ 9 ความเหนียวแนนของ
ทีมงาน หมายถึงลักษณะของทีมงานที่ มีความเชื่อถือกัน มีการตัดสินใจรวมกัน ให
ความสําคัญกับการปรึกษาชวยเหลือกัน 
    ผลการวิ จัยพบวา ความเหนียวแนนของทีมงาน เปนตัวแปรที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก     รายละเอียดพบวา หากอาจารยในวิทยาลัยมีความเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกันในฐานะสมาชิกของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก  มีความรูสึกวาทุกคน
เทาเทียมกัน และใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม สิ่งตางๆเหลานี้จะสงผลตอการ
พัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สอดคลองกับ
การศึกษาของบาสสิและแม็คมูลเรอร (Bassi and McMurrer) ที่พบวาการสรางความรวมมือ
รวมใจกัน ตองอาศัยความคิดจากผูปฏิบัติงานหลายๆ คน ดังน้ันผูบริหารควรสนับสนุนการ
สรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเล็กการท  และ ดไวเออร  (Leggatt  and 
Dwyer) ที่พบวาการทํางานเปนทีมเปนวัฒนธรรมหนึ่งขององคการดานสุขภาพ ซึ่งปจจัยที่
เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานของทีม ไดแก การมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน การมีสวนรวม
และยึดม่ันในคุณภาพของการปฏิบัติงาน  บรรยากาศการทํางานที่ปลอดภัยจะชวยสราง
วัฒนธรรมการทํางานเปนทีม  การยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  
              จะเห็นไดวาความเหนียวแนนของทีมงานเปนปจจัยที่สําคญัในการพัฒนาทุน
มนุษยขององคการใหมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ อันนําไปสูการสรางผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี 
           2.   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และการยืนยันผลการวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ  
                 2.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ดวยการวิเคราะหคาสหสัมพันธแคนนอน
นิคัล (canonical correlation) พบวาเม่ือพิจารณาจากการตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรทั้ง 2 ชุด  พบวาตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 1 มีคา วิลก แลมดา (wilk’s lamda) =0.15 
(คาเขาใกล 0)  และมีคาไควสแคว (x2) = 578.74 p< 0.0001 แสดงวาชุดของตัวแปร x และ 
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y  มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01  โดยคาสหสัมพันธแคนนอนนิ
คัล คูที่ 1 มีคาเทากับ 0.92   และเม่ือพิจารณาตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูที่ 2 โดยการตัด
อิทธิพลของตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูแรกออกไป พบวา ตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 2 มีคา 
วิลก แลมดา  (wilk’s lamda) =0.90  มีคาไควสแคว(x2) = 31.32  p< 0.01 แสดงวาชุดของ
ตัวแปร x และ y  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 เชนกันโดยคา
สหสัมพันธแคนนอนนิคัล คูที่ 1 มีคาเทากับ 0.29  สวนคูที่เหลือไมพบวามีความนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งจากการพิจารณาพบวาคูที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธแคนนอนนิคัล 
(canonical correlation) ระหวางตัวแปรสูงสุดคือ .92 ซึ่งเปนคาสหสัมพันธที่อยูในระดับสูง
และเม่ือพิจารณารอยละของความแปรปรวนในภาพรวม (total percent of variance)  และ
การวัดคาเกิน (redundancy) และสัดสวนคาเกินสะสม (total redundancy) พบวาคาความ
แปรปรวนของตัวแปรแคนนอนนิคัลที่เปนตัวแปรตาม ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยตัวแปร
แคนนอนนิคัลที่เปนตัวแปรอิสระไดรอยละ 69 (redundancy = 0.69, total redundancy = 
0.69) สวนในตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูที่ 2 พบวา คาความแปรปรวนของตัวแปรแคนนอนนิ
คัลที่เปนตัวแปรตาม ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยตัวแปรแคนนอนนิคัลที่เปนตัวแปรอิสระได
รอยละ 0.40  (redundancy = 0.004, total redundancy = 0.69) จะเห็นไดวา ตัวแปร
แคนนอนนิคัลในคูที่ 1 มีความสัมพันธกันในระดับสูง สวนในตัวแปรแคนนอนนิคัลในคูที่ 2 
มีความสัมพันธที่นอยมาก ดังน้ันผูวิจัยจึงอภิปรายผลตามมิติความสัมพันธของตัวแปร
แคนนอนนิคัลคูที่ 1 ที่พบวาชุดตัวแปรที่ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหาร ความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่ มีความรู
ความสามารถสูง ความสมดุลของชีวิตและงาน การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการ
แบงปนความรูและการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาอาจารย มี
ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับ ชุดตัวแปรที่ประกอบดวยคานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน 
และความเหนียวแนนของทีมงาน  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และตัวแปรเหลานี้สามารถ
อธิบายไดดัวยตัวแปรแคนนอนนิคัลคูที่ 1 รอยละ 83 (คา eigen values เทากับ 0.83)  โดย
ความสัมพันธของตัวแปรเปนไปในลักษณะเดียวก ัน และเมื ่อพิจารณาถึงร ูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
             ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับ คานิยมในการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการ
แขงขัน  และความเหนียวแนนของทีมงาน   จะเห็นไดวาภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาและการสรางผลงานสอดคลองกับความเห็นของ           นอรทเฮาส 
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(Northouse) ที่เห็นวาภาวะผูนํา (leaderhip skills) วาเปนความสามารถของผูนําที่จะใช
ความรูและศักยภาพปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชนเดียวกับการศึกษาของโฮ
เวลล และ อโวลิโอ (Howell and Avolio)ที่พบวาผูนําที่ใหความสําคัญเปนรายบุคคล   การ
กระตุนดานสติปญญา และความสามารถพิเศษในทางบวกจะชวยสนับสนุนผลการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น  และผลการปฏิบัติงานจะมาจากพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมากกวา สอดคลองกับการศึกษาของ  นามารา (Namara) ที่พบวาการพัฒนา
ทุนมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ไดแก ผูบริหารเปนผูที่ตองตัดสินใจในการดําเนินการ 
การสื่อสารใหเกิดความผูกพันตอองคการ  การสรางความหวังใหม การจัดรูปแบบองคการ
และทีมงานใหม  การสงเสริมใหพนักงานเขามามีสวนรวม การเนนการริเริ่มสรางสรรค  
สรางพนักงานใหเปนทรัพยากรบุคคลระดับชาติ การพัฒนาระบบแรงจูงใจ การสรุปรายงาน
ประจําปสําหรับผูบริหาร และการพัฒนากระบวนการทุนมนุษย  และสอดคลองกับ
การศึกษาของพิมพรรณ กวางเดินดง ที่พบวาภาวะผูนํามีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร  รอดถนอม ที่พบวาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองคการ  

   ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรมีความสัมพันธกับ คานิยมในการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการ
แขงขัน  และความเหนียวแนนของทีมงาน  เชนจากการศึกษาของฮอล (Hall) พบวาสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งในการสรางทุนมนุษยคือ การจัดการดานกลยุทธ  เริ่มตนตั้งแตการ
พัฒนากระบวนการสรางกลยุทธ การสื่อสารกลยุทธใหบุคคลในองคการรับทราบ ชี้ใหเห็น
วัตถุประสงค และปจจัยแหงความสําเร็จของกลยุทธ การตั้งเปาประสงคของกลยุทธที่
สอดคลองกันทั้งองคการ และการยอมรับขอมูลปอนกลับ สอดคลองกับความเห็นของดนัย  
เทียนพุฒ ที่กลาววา การพัฒนาทุนมนุษยนั้น ตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน กลยุทธ 
โครงสรางองคการ รูปแบบใหมและการวัดผลสําเร็จเชิงกลยุทธ นอกจากนั้นจากการศึกษา
ของ  ชิน ลอยด (Chin–Loy) ยังพบวารูปแบบของวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธอยาง
สูงตอการเกิดผลประโยชนขององคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของการเมนเดีย  
(Garmendia) พบวาการมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะมีสงผลกระทบทางบวกตอผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาองคการนั้นสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและมี
ปฏิสัมพันธเชิงรุก  

  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่ มีความรูความสามารถสูงมี
ความสัมพันธกับ คานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ 
วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน  และความเหนียวแนนของทีมงาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ แพตเตอรสัน และคณะ (Patterson and colleagues)ที่พบวามี
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ความสัมพันธทางบวกระหวางทัศนคติของพนักงาน วัฒนธรรมองคการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และผลประกอบการ  โดยพบวาถาผูบริหารปรารถนาที่จะมีผลักดันให
เกิดผลการปฏิบัติงานขององคการ สิ่งสําคัญที่สุดที่ผูบริหารใหความสนใจคือการบริหาร
จัดการคน  รวมถึงความผูกพันของพนักงานและความพึงพอใจในงานเปนพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ บา (Ba) ที่พบวา ผูที่มี
วัฒนธรรมองคการตางกันมีการจัดการความรูตางกัน และยังพบวาผูที่มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
จะมีคะแนนของการจัดการความรูและผลการปฏิบัติงานในระดับสูง 

  ความสมดุลของชีวิตและงานมีความสัมพันธกับ คานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน  
และความเหนียวแนนของทีมงาน  สอดคลองกับการศึกษาของ เอสซีดีน และ สเวียรซ  
(Ezzedeen and Swiercz ) ที่พบวาผูที่มีความนึกคิดความรูสึกถึงความไมสมดุลของการ
ทํางาน จะมีความพึงพอใจในงานต่ํา ไมมีความสุข ยิ่งมีความรูสึกอยางรุนแรงเกี่ยวกับความ
ไมสมดุลของชีวิตและงานจะมีภาวะหมดไฟในการทํางาน ยิ่งไปกวานั้นเขายังพบวา บทบาท
ของบุคลิกภาพ เพศ สถานะของครอบครัวและอายุมีความสัมพันธกับสมดุลของชีวิตและ
งาน และสอดคลองกับการศึกษาของ โครเซอร ดูแรม (Crozier-Durham) ที่พบวาปจจัยที่
ทําใหผูบริหารมีความลําบากในการรักษาสมดุลของชีวิตและงานมีความซับซอนและ
แตกตางขึ้นอยูกับแตละบุคคล ไดแก ดานประชากร สังคม การเมือง และปจจัยดานองคการ  
กลยุทธที่สําคัญไดแก การจัดการกับภาระงาน การปรับดานโครงสราง วัฒนธรรม  และจาก
การศึกษาของ อรุณี สุมโนมหาอุดม พบวาความผูกพันกับงานมีความสัมพันธเชิงเสนตรง
กับคุณภาพชีวิตการทํางาน เชนเดียวกับจากผลงานวิจัยของ    บุญจิรา  ปนทอง  ที่พบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อธิวัฒน  ปรังประโคน  ที่พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรูมีความสัมพันธกับ คานิยม
ในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่มุงสราง
คุณภาพและการแขงขัน  และความเหนียวแนนของทีมงาน  สอดคลองกับการศึกษาของ
เอ็ดราลิน (Edralin) ที่พบวา การอบรมและพัฒนาเปนกลยุทธที่สําคัญ และเปนปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและเชื่อวาความสําคัญของการฝกอบรมก็คือการชวยในเร่ืองของ
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาทักษะดานฝมือแรงานใหดีขึ้น  และ
จากความเห็นของ ดายเยอร และโนบีโอกะ (Dyer,J.H., & Nobeoka ) ที่พบวา การแบงปน
ความรูเปนหลักสําคัญเพ่ือใหเกิดกิจกรรม เชนการชวยบุคคลในการสื่อสารเพ่ือการทํางาน
รวมกัน การอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู และการเพิ่มความสามารถของแต
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ละบุคคลและเปาหมายขององคการ  สวนเจฟฟรีย คัมมิง (Jeffrey Cummings) ใหขอสรุป
วา สิ่งที่มีผลตอการแบงปนความรูมีอยู 5 ประการไดแก ความสัมพันธระหวางแหลงความรู 
และผูรับความรู  รูปแบบและตําแหนงของความรู  สิ่งจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน 
ประสิทธิภาพของแหลงที่จะแบงปนความรู และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู ดังน้ันการ
แบงปนความรูในองคการจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองประกอบดวยกิจกรรมตางๆหลาย
กิจกรรมทั้งในดานโครงสรางของการจัดการความรู การนําไปใชโดยผานการเชื่อมโยงกับ
ศักยภาพที่มีอยูเดิม รูปแบบของความรูที่จะสงผานออกไป เชนการแลกเปลี่ยนทางเอกสาร 
การนําเสนอผลงาน การหมุนเวียนการทํางาน เปนตน สิ่งตางๆเหลานี้เปนปจจัยสําคัญใน
การแบงปนความรูทั้งสิ้น  

   การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาอาจารยมีความสัมพันธกับ 
คานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ วัฒนธรรมองคการที่
มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน  และความเหนียวแนนของทีมงาน  สอดคลองกับงานวิจัย
ของรามิเรส  (Ramirez) ที่พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญสําหรับการทํางาน
ในองคการ การเขามามีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน และการบริหารคุณภาพ นอกจากนั้นยัง
พบวาเมื่อเชื่อมโยงการพัฒนาองคการเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสงผลเชิงบวกตอผล
การปฏิบัติงานขององคการ และจากการศึกษาของไรทและคณะ (Wright et al.) ที่พบวาการ
แบงปนความรูนั้นจะเกี่ยวของกับวิธีการที่องคการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ความรูของตนเองกับความรูในองคการอื่นๆ ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี 
การสรางนวัตกรรม การแบงปนความรูที่ประสบความสําเร็จจะเกี่ยวของการกระบวนการใน
การเรียนรู การสรางนวัตกรรม และการนํามาประยุกตใชในองคการ  และจากการศึกษาของ
แฮริส และ คลาก (Harris and Clark ) ที่พบวา มีความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมองคการ 
คานิยม และเปาหมายการทํางาน และการแบงปนความรูในการเพิ่มพูนคุณภาพในการสอน
และการเรียนรู  นอกจากนี้ยังพบวามีตัวเชื่อมโยงกับกลยุทธในการใชความรูที่ชวยสราง
ความสามารถในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาชองชาง, เฟรแมน และเครสเวล 
(Zhang, Faerman and. Cresswell) ที่พบวา การแบงปนความรูจะประสบความสําเร็จ
จะตองมีการจัดการในระดับสถาบันและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีในการชวยอํานวย
ความสะดวกในการแบงปนความรูในองคการ  และยังพบวามีปจจัยมากมาย ไดแก ภาวะ
ผูนํา รางวัลตอบแทนที่เหมาะสม การสื่อสารระหวางสมาชิกในกลุมและความหลากหลาย
ของกลุม ความไวใจ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการเรียนรูมีบทบาทที่สําคัญ
ในการดําเนินงานดานการแบงปนความรู และปจจัยตางๆที่กลาวมายังมีปฏิสัมพันธตอ
กันเองดวย นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวาธรรมชาติของความรูมีอิทธิผลตอความสําเร็จ
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ของงานที่สัมพันธกับปจจัยดานองคการและดานเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลตอ
กระบวนการแบงปนความรูเชนกัน 

   2.2 การวิเคราะหเพ่ือยืนยันปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ดวยผลการพิจารณาขอมูลจากความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยการประชุมผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) ซึ่งผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติคือ 
เปนผูบริหารของสถาบันพระบรมราชชนกและผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกทั้ง 29 แหง ที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 ทาน  
             ผลการนําเสนอขอมูลและประเด็นอภิปราย พบวา  ผูเชี่ยวชาญ มีความเห็น
สอดคลองกันวา รายงานผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยของการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและรูปแบบความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  มีความเหมาะสมกับบริบท   มี
ความเปนไปไดในการนําไปใช  มีความถูกตองเชิงทฤษฎี  มีประโยชนตอสถาบันการศึกษา
พยาบาลในสังกัดในการนําไปใช และเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุก
ฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา อาจารยพยาบาลและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทุกภาค
สวนตองเขามามีบทบาทรวมกันในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยทั้งในระดับนโยบาย
และในระดับปฏิบัติ และผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ผูเชี่ยวชาญเห็นตรงกันวาปจจัยตาง
จํานวน 9 ปจจัยน้ัน มีประโยชนและสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตอไป   
             3. การจัดทําแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
จํานวน 3 ทาน ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหจากผลการสัมภาษณเชิงลึกและสังเคราะหออกมาเปน
แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยโดยพบวาควรมีดําเนินการดังน้ี  1) มีการ
พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ  2) สงเสริมการสรางคานิยมในการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและความรูสึกผูกพันตอองคการ  3) จัดทําแผนพัฒนาทุนมนุษยขององคการ
ใหเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร เปาหมาย และคานิยมรวมขององคการ 4) ใชการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการพัฒนาผูที่มีความรูความสามารถสูง 5) การสรางความสมดุลของชีวิต
และงาน  6) สงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู  7) การสงเสริมวัฒนธรรม
องคการที่มุงสรางคุณภาพและการแขงขัน 8) การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาอาจารย  และ 9) การสนับสนุนและพัฒนาทีมงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยและ
รูปแบบความสัมพันธของตัวแปรปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยตามที่คนพบขางตน  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

   จากผลการศึกษาวิจัย  ซึ่งพบวา ปจจัยในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  มีความสัมพันธเหมาะสมกับบริบท มีความเปนไป
ไดในการนําไปใช และเอ้ือประโยชนในการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ดังน้ันเพื่อให
การพัฒนาอาจารยของวิทยาลัยในฐานะที่เปนทุนมนุษยที่ทรงคุณคา ที่จะสรางประโยชน
ใหแกองคการและนําองคการไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงตองมีกระบวนการบริหารจัดการเขา
มาชวย โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของดังนี้ 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวางแผนและการจัดการ
ในการพัฒนาทนุมนุษยทีต่อบสนองตอกลยุทธ ทศิทาง และเปาหมายขององคการเปนหลกั 
   2. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ควรมีแผนเชิงรกุในการสะสมหรอื
เก็บรักษาบคุลากรอยางมีประสิทธภิาพ ใชวธิีที่หลากหลายในการรักษาทรัพยากรที่มีคานี้ไว 
              3. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ควรนําแนวคิดเรื่องการพัฒนา
ทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มาเปนแนวทางในการ
สงเสริมพัฒนาอาจารยทุกระดับของวิทยาลัย อันเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากรบคุคล
และเติมเต็มในสวนทีข่าด 
             4. ควรนําขอสรปุจากแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยวิทยาลัยพยาบาลสงักัด
สถาบันพระบรมราชชนกทีน่ําเสนอในการวิจัยครั้งนี้ไปจัดทําเปนแผนพัฒนาทุนมนุษยของ
สถาบันตอไป 
 
ขอเสนอแนะเชิงปฏบิัต ิ
    1. วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก ควรวางแผนการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยใหสอดรบักับนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของสภาวิชาชีพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทีเ่กี่ยวของ โดยนํามา
กําหนดเปนกลยุทธในการพัฒนาทุนมนุษยของวทิยาลัย 
    2. วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนกควรนําปจจัยการพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยมาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานทุนมนุษยของวทิยาลัยเพ่ือ
สรางมูลคาเพิม่ใหกับองคการอันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
    1. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพในลักษณะของการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth 
Interview)  เพ่ือรวมกันคนหาวามีตัวแปรอ่ืนอีกหรือไม ที่เปนปจจัยในการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
    2. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาทุนมนุษยกับประสิทธิผลขององคการของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อตอยอดความรูและเพื่อทราบถึง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม 
ราชชนก 
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