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 The objectives of this research were to 1) examine the composition of quality 

assurance standard’s advantaged human resource management model; 2) develop the trend of 

quality assurance standard’s advantaged human resource management strategic plan and               

3) provide quality assurance standard’s advantaged human resource management strategic plan of 

9 RMUT campuses. The research method consists of 3 parts. Part 1 involves with the secondary 

sources by revising information in order to examine major and minor composition of quality 

assurance standard’s advantaged human resource management strategic plan. It reveals that the 

major composition includes input factors, process, output, networking, creativity and innovation 

also minor composition includes SWOT analysis, vision, mission, goal, human resource selection, 

staff training and developing, evaluation, compensation and reward, human relation management. 

Part 2 engages with the future research using EDFR which is a research tool to develop quality 

assurance standard’s advantaged human resource management strategic plan of RMUT by 

interviewing 24 key informants. Result showed the model of appropriated quality assurance 

standard’s advantaged human resource management strategic plan which includes university 

strategy and quality assurance standard’s input factors, guide for human resource approach, 

concrete networking building, promotes creative thinking through research and inspiration. Part 3 

concerns with plan appropriation by game theory and the management’s evaluation from 9 RMUT 

campuses with the Cohen’s Kappa coefficient. It reveals that the development of quality assurance 

standard’s advantaged human resource management strategic plan was appropriate to employ at 

9 RMUT campuses. Finally, the development of quality assurance standard’s advantaged human 

resource management strategic plan consisted of IPONCI, Input, Process of Human Resource 

Management, Output/Outcome, Network, Creativity, and Innovation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจุดมุงหมาย

สําคัญในการจัดการศึกษา “...เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข” โดยแบงรูปแบบการศึกษาออกเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542) ซึ่งระบบการศึกษา คือ หัวใจ

สําคัญในการเสริมสรางใหคนในชาติมีความรูมีความสามารถ และสามารถนําความสามารถนั้นไปใชใน

การพัฒนาประเทศชาติไดอยางยั่งยืน (ปริศนา เพชระบูรณิน, 2555) นอกจากนั้นยังมีสวนสําคัญใน

การสรางนวัตกรรมและสรางความคิดสรางสรรคใหกับประเทศ (ฐิติมา แซแต, นัฐสินี วงษนาค และ

ศศิประภา ชัยประสิทธ, 2553) บรรลุตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผานการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย (Christensen, 2006) เพ่ือใหทรัพยากรมนุษยรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองคความรูตางๆ 

 เพื่อใหการศึกษาของประเทศสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ตางๆ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการจึงได

ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด 5 ดานไดแก 1) ระบบการศึกษา 2) การเรียนรู 3) ระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา 4) ระบบครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และ 5) ระบบทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษาใหเปนรูปธรรม (วีรภัทร ภัทรกุล, 2549; เสถียร อุตสาหะ, 2542) สงผลให

หนวยงานในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ และการปฏิรูปการศึกษา ดานระบบบริหาร

และการจัดการศึกษา ไดกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษา และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยบังคับใหตองมีการประเมินคุณภาพดวยตนเอง และมีการ

ประเมินจากหนวยงานภายนอก (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542) 

 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

จําเปนตองมีการเปรียบเทียบคุณภาพกับมาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งการประกันคุณภาพนั้นถือไดวาเปน

การประเมินคุณภาพที่แทจริง (Juran, 1999) โดยการประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแบงการประกันคุณภาพออกเปนการประกันคุณภาพภายใน และการประกัน

คุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในเปนการดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาเองเปนประจํา
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ทุกป ตามแนวทางของคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เปนการพิจารณา

จากปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการดําเนินการ (Process) และผลผลิตที่ได (Output) สําหรับการ

ประกันคุณภาพจากภายนอกจะดําเนินการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) โดยมีจุดเนนที่การประเมินผลการจัดการศึกษา จะมีการประเมินทุกๆ 5 ป 

(สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ภายหลังจากการประเ มินคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาทุกครั้งตองมีการนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาสัมพันธสูสาธารณชน 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต,ิ 2542) 

 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่ใชอยูในปจจุบันเปนการ

ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและวิธีการครั้งท่ี 3 ประกาศใชในปพ.ศ. 2557 เพ่ือใชสําหรับประเมินคุณภาพ

การศึกษาระหวางปการศึกษา 2557 – 2561 โดยแบงการประเมินคุณภาพออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในการประเมินนั้นไดแบงผลการประเมินออกเปน 5 

ระดับ คือ มีผลการดําเนินการในระดับดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง และตองปรับปรุงเรงดวน ซึ่งมีผล

บังคับใชกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

 สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายในเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากเปนการดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาเองอยางตอเนื่อง ทําใหสถาบันอุดมศึกษาทราบถึง

ขอบกพรองและขอดีของตน สามารถประเมินสภาพแวดลอมตางๆ ที่กําลังประสบอยูในปจจุบันได และ

สามารถนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองเพ่ือใหมีคุณภาพดี ข้ึนไดตามวงจรคุณภาพ 

P.D.C.A. (Plan, Do, Check/Study, Action) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) อาจกลาว

ไดวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนองคประกอบสําคัญที่นําพาสถาบันอุดมศึกษาบรรลุ

วัตถุประสงคตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใหคนไทยมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ราชกิจจานุเบกษา, 2549) เปนบัณฑิตคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2558) 

 ในปการศึกษา 2557 มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษารวมทั้ งสิ้น 276,595 คน แบงเปน

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 41,824 คน ภายใน

นั้นเปนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงจํานวน 32,506 คน 

คิดเปนรอยละ 77.72 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีดวยกัน (กลุมสารนิเทศ, 2558) แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 

มีสวนสําคัญในการสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ตาม

กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไดเปนอยางด ี

 จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง จากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา หรือ CHE QA 3D Online System พบวาผลการประเมินคุณภาพในระดับสถาบันโดยเฉล่ีย

ในภาพรวม อยูในเกณฑดี (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558) ดังแสดงผลการประเมินคุณภาพตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ของกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมนิ 

มท
ร.

 ธ
ัญ

บุร
 ี

มท
ร.

 ก
รุง

เท
พ 

มท
ร.

 ต
ะว

นัอ
อก

 

มท
ร.

 พ
ระ

นค
ร 

มท
ร.

 ร
ัตน

โก
สนิ

ทร
 

มท
ร.

 ล
าน

นา
 

มท
ร.

 ศ
รีว

ิชัย
 

มท
ร.

 ส
ุวร

รณ
ภูม

ิ 

มท
ร.

 อ
ีสา

น 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

2.37 2.33 2.09 2.38 2.04 0.77 1.70 2.06 1.81 1.95 ตอง
ปรับปรุง 

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

4.00 2.35 2.31 1.93 2.49 1.93 1.70 1.76 2.54 2.33 ตอง
ปรับปรุง 

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

2.83 2.27 1.80 2.29 1.54 1.90 2.14 2.17 1.60 2.06 ตอง
ปรับปรุง 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.22 ดี 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.11 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 1 

3.64 2.59 2.44 2.92 3.21 2.92 3.11 3.00 2.59 2.94 พอใช 

ผลการประเมิน 
องคประกอบที ่1 

ดี ตอง 
ปรับ 
ปรุง 

พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช  

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.78 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

4.84 3.03 4.08 3.88 5.00 4.51 3.38 4.64 3.93 4.14 ดี 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3.40 1.68 2.17 3.02 3.28 3.61 2.05 2.02 2.85 2.68 พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 2 

4.41 3.24 3.42 3.97 4.43 4.37 3.48 3.55 3.93 3.87 ดี 

ผลการประเมิน 
องคประกอบที ่2 

ดี พอใช พอใช ดี ดี ดี พอใช ดี ดี ดี  

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก
สังคม 

3.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.22 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 3 

3.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.22 ดี 

ผลการประเมิน 
องคประกอบที ่3 

พอใช ดีมาก ตอง 
ปรับ 
ปรุง 

ดมีาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี  

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 4 

4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 ดีมาก 

ผลการประเมิน 
องคประกอบที่ 4 

ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดีมาก ดมีาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ของกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ตอ) 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

มท
ร.

 ธ
ัญ

บุร
 ี

มท
ร.

 ก
รุง

เท
พ 

มท
ร.

 ต
ะว

นัอ
อก

 

มท
ร.

 พ
ระ

นค
ร 

มท
ร.

 ร
ัตน

โก
สนิ

ทร
 

มท
ร.

 ล
าน

นา
 

มท
ร.

 ศ
รีว

ิชัย
 

มท
ร.

 ส
ุวร

รณ
ภูม

ิ 

มท
ร.

 อ
ีสา
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องคประกอบที่ 5 
5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน 

4.00 4.00 1.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.11 ดี 

5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ 

3.38 3.01 3.20 3.45 3.17 3.34 3.01 3.43 3.21 3.24 พอใช 

5.3 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.44 พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 5 

3.46 4.00 2.73 3.82 3.72 3.78 3.67 3.48 3.74 3.60 ดี 

ผลการประเมิน 
องคประกอบที่ 5 

พอใช ดี พอใช ดี ดี ดี ดี พอใช ดี ดี   

คะแนนเฉล่ีย ท้ัง 5 
องคประกอบ 

3.76 3.44 2.74 3.69 3.81 3.77 3.54 3.54 3.53 3.54 ด ี

ผลการประเมิน ทั้ง 5
องคประกอบ 

ด ี พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ด ี   

 

 จากตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันท้ัง 5 องคประกอบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในภาพรวมอยูในระดับดี หากพิจารณาเปนรายองคประกอบจะ

พบวาองคประกอบสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับดีจนถึงดีมาก ยกเวนองคประกอบที่ 1 ดาน

การผลิตบัณฑิต ที่มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช ซึ่งตัวบงชี้ที่ทําใหผลการประเมินอยูในระดับ

พอใชคือตัวบงชี้ที่ 1.2 และ 1.3 เกี่ยวกับสัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทาง

วิชาการ มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558; สํานักประกัน

คุณภาพ, 2558) 

 นอกจากนั้นเมื่อศึกษาตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับสัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและ

ตําแหนงทางวิชาการของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ในรอบการประเมินปการศึกษา 2555 และ ปการศึกษา 2556 พบวา 

สัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 

แหง มีคานอยกวารอยละ 40 สําหรับสัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก และรอยละ 60 สําหรับ

สัดสวนตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไวที่ 

(มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ประกอบกับสภาพแวดลอมที่
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เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แนวทางที่สําคัญคือการกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน อาศัยการ

พิจารณาถึงขอไดเปรียบและเสียเปรียบที่มีอยู รวมถึงโอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล นําไปสรางแนวทางและกําหนดวิธีการเพ่ือไปถึงเปาหมาย กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคหรือที่เรียกกันวาเปนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) (Mello, 2006) 

ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธนั้นจะเนนที่การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 

Advantage: C.A.) จากทรัพยากรขององคการที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษย จาก

การศึกษาของนักวิจัยในปจจุบันไดยืนยันตรงกันวา ทรัพยากรมนุษยนําไปสูการสรางความไดเปรียบใน

การแขงขัน (Lado & Wilson, 1994; Huselid, 1993) การจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ

นํามาซึ่งความผูกพันในองคการ (Commitment) กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค (Creativity) และ

นําไปสูการสรางนวัตกรรมตางๆ (Innovation) (Lado & Wilson, 1994) เม่ือบุคลากรมีความพึง

พอใจและความสุขในการทํางาน ก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้นในจิตใจของลูกคาและผูใชบริการดวย 

(Barney and Wright, 1998) และแนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ดีจะนํามาซึ่งผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดีของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (วัชรพงษ อินทรวงศ, 2552) 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกับความตองการของ

องคการ สอดรับกับแผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตรขององคการ สามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษย

รองรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม ทั้งจํานวน ความสามารถ และเวลาที่ตองการ 

สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหสามารถทํางานหรือรับผิดชอบในตําแหนงงานตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม มีการจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหอยูกับองคการอยางมีความสุข ทุมเทแรงกาย

แรงใจ ความรูความสามารถเพ่ือองคการ เปนการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic 

Human Resource Management: SHRM) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธขององคการ (Armstrong, 

2006; Lado and Wilson, 1994; McMahan, Bell, and Virick, 1998) 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธหรือการมีกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยจึงมีความจําเปนและมี

บทบาทสําคัญอยางมากที่จะชวยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อันจะเปนแนวทางในการยกระดับ

ทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งจะสงผลตอ

การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาและพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเปน

แนวทางในการวางแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยสําหรับองคการอ่ืนๆ ตอไป  



6 
 

 

2. คําถามการวิจัย 
 2.1 องคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบของกิจกรรมยอยของแผนกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรประกอบดวยองคประกอบใดบาง 

 2.2 รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทีไ่ดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในเชิงการ
ยอมรับหรือไม อยางไร 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 3.1 เพ่ือศึกษาองคประกอบของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยเทคนิคการ

วิจัยเอกสาร 

 3.2 เพื่อจัดทําแนวโนมแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยการประยุกตใช

เทคนิคการวิจัยอนาคต 

 3.3 เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยการประเมินฉันทามต ิ

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุงศึกษารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง โดยแบงขอบเขตการของ

การวิจัยดังนี ้

 4.1 ขอบเขตดานเนือ้หา 

 การศึกษาองคประกอบหลักและองคยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 

ผูวิจัยจะใชการวิจัยเอกสาร โดยจะศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก 

 4.1.1 มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 4.1.2 กฎและระเบียบที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 4.1.3 การจัดการเชิงกลยุทธ  ประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเชิงกลยุทธ  

องคประกอบของแผนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 4.1.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ และกฎ 

และระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 
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 4.1.5 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ และกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 4.2 ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก 

 การพัฒนาองคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบกิจกรรมยอยของรูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 

Delphi Research) โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนกลยุทธหรือแผน

ยุทธศาสตร และแผนการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง

ในรอบที่ 1 และ 2 โดยแบงผูเชี่ยวชาญทั้งหมดออกเปน 4 กลุม ไดแก 

 4.2.1 กลุมผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย อธิการบดี 

หรือรองอธิการบดีดานการวางแผน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง โดยกําหนดไวแหงละ 1 คน 

 4.2.2 กลุมผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวยผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลหรือตําแหนงเทียบเทาหรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แหงละ 

1 คน 

 4.2.3 กลุมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  

ประกอบดวยผูที่มีประสบการณดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 4.2.4 กลุมอดีตผูบริหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับสํานัก และ

ระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 สําหรับขั้นการคัดเลือกรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสมหรือการ

ทํา EDFR รอบท่ี 3 จะใชผูใหขอมูลหลักที่เปนเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการและมีสวนรวมในการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง 

 ในข้ันสุดทายเปนการยืนยันรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมโดยใช

ผูใหขอมูลหลักเปนอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ทัง้ 9 แหง 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย

แบงการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 
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 5.1 ขั้นการวิจัยเอกสารที่เก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎีดานมาตรฐานการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย การ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ บริบทและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

และการวิจัยอนาคตโดยใช เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพื่อหา

องคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบของกิจกรรมยอยของแผนกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 5.2 ข้ันสรางและพัฒนารูปแบบผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR และใช

กระบวนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในเชิงลึก เพื่อสังเคราะหหาแนวโนมของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พรอมท้ังนําแนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดทําเปน

แบบสอบถามสงไปยังผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาเปนรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 5.3 ขั้นการยืนยันรูปแบบ นํารางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดทําเปน

แบบประเมินคาอรรถประโยชนตามทฤษฎีเกมสงไปยังผูเชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือก

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เหมาะสม และนําไปสรางเปนรูปแบบแผนกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล และในขั้นสุดทายจะนํารูปแบบแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สราง

เปนแบบสอบถามใหตัวแทนซึ่งเปนผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหงรวมประเมินความเหมาะสมของแผนกลยุทธที่ไดโดยใชการพิจารณา

ฉันทามติเชิงยอมรับ จัดทําเปนแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ดังนั้นสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยเริ่มตั้งแตขั้นการวิจัยเอกสาร ขั้นการ

สรางและพัฒนารูปแบบ และขั้นการยืนยันรูปแบบ เพ่ือใหไดรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย  
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6. นิยามศัพทเฉพาะ 
 6.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ มทร. หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลทั้ง 9 แหง ไดแก 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

และ 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 6.2 มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค

และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา ใชเปนหลักสําหรับเทียบเคียง สงเสริมและกํากับดูแล 

ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา 

 6.3 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งดําเนินการโดยบุคลากรจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 

 6.4 กลยุทธ หมายถึง แผนขององคการท่ีกําหนดเปาหมายในระยะยาวและแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้นอยางมีประสิทธิภาพ สรางความไดเปรียบในการแขงขันจาก

สมรรถนะหลักที่มีอยู 

 6.5 การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการจัดการปญหาและเสริมสรางความ

ไดเปรียบดานการแขงขันขององคการ ซึ่งตองมีการกําหนด วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแนวทาง

ปฏิบัติที่นําไปสูการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 6.6 ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่

มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลประเมินคุณภาพไดสูงกวาผลการประเมินครั้งที่ผานมา โดยอาศัย

ทรัพยากรท่ีมีคุณคา หาไดยาก ไมสามารถเลียนแบบได และไมมีสิ่งอ่ืนทดแทนได 

 6.7 การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ ประกอบดวย การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหคาจางและการตอบแทน และ

แรงงานสัมพันธ 

 6.8 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ หมายถึง การผสมผสานการจัดการทรัพยากร

มนุษยเขากับกลยุทธขององคการ เพ่ือใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงคผานความสามารถของบุคลากร 

 6.9 รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธจากการจัดการทรัพยากร

มนุษย เครือขายของมหาวิทยาลัย ความคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรม 

 6.10 ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

และอดีตผูบริหาร โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด 
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7. ประโยชนที่ไดรับ 
 ประโยชนทางวิชาการ 

 ทําใหทราบถึงองคความรูที่เกี่ยวของกับองคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบ

ของกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม มาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และบริบทของประเทศไทย และ

เขาใจถึงกระบวนการสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เริ่มตั้งแตปจจัย

นําเขา ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัย สงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมีความโดดเดนมากข้ึน เชน การ

กําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนอกจากการมองภาพอนาคตที่ตองการแลวยัง

ควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” 2) กําหนดพันธกิจของการจัดการทรัพยากร 

จะเปนการดําเนินการตามหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย

ในอนาคต 3) การวิเคราะหปจจัยภายนอก 4) การวิเคราะหปจจัยภายใน 5) การกําหนดเปาหมายให

เกิดการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและไดระดับคะแนนการประเมินคุณภาพสูงข้ึน และ 6) การ

กําหนดวัตถุประสงคเชิงตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน เชน สัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก และสัดสวนของอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการ เปนตน 

 สําหรับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบดวย 1) การสรรหาและคัดเลือกที่สามารถดําเนินการเพ่ือใหได

อาจารยที่มีคุณสมบัติและจํานวนตามที่ตองการ เชน การสรรหาบุคคลที่มีทักษะในทางปฏิบัติและมี

คุณสมบัติตรงตามความตองการจากชองทางตางๆ 2) ใชกระบวนการฝกอบรมและพัฒนาใหตอบสนอง

ตอเปาหมายที่กําหนดไวในแผนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย เชนการสงเสริมการพัฒนา

สมรรถนะในดานตางๆ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอนใหเห็นถึงระดับความสามารถและ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองได 4) หลักการบริหารผลตอบแทน จะตองตั้งอยูบนการใหผลตอบแทนและ

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม การใหรางวัลทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน เปนตน 5) ดานการบริหาร

บุคลากรสัมพันธ เปนแนวทางในการสรางและรักษาระดับความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารซึ่งเปน

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยกับอาจารย เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 ดานผลลัพธของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จะประกอบดวยการสรางเครือขายหรือความรวมมือในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับทองถิ่น สรางความรวมมือรวมกับสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ขยับข้ึนสูความรวมมือ

ระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การสรางความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรมผานการวิจัย ซึ่งเปนแนวทางในการสรางความไดเปรียบที่เลียนแบบไดยาก 

 ประโยชนที่ไดรับอีกประการหนึ่งคือทราบถึงแนวทางในการจัดการกับปญหาทางดาน

ทรัพยากรมนุษยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกําลังประสบและรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตและสรางเปนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมกับบริบทของตนตอไป 
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 ประโยชนจากงานวิจัย 

 ใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยในภาครัฐและเอกชน และ

เปนแนวทางสําหรับในการสรางและพัฒนาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพสําหรับองคการท่ัวไป โดยเปนการประยุกตใชแนวทางปฏิบัติดานการ

จัดการทรัพยากรมนุษยดานตางๆ เชน การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และการบริหารบุคลากรสัมพันธ ในการยกระดับ

คุณภาพของทรัพยากรมนุษยและสามารถเพ่ิมระดับคะแนนการประเมินคุณภาพใหสูงข้ึน 

 ระดับของคะแนนการประกันคุณภาพที่สูงข้ึนเกิดจากการดําเนินการตามกิจกรรมภายใต

องคประกอบหลักและองคประกอบยอยของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ระดับ ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย เริ่มตนจากการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษย

ของมหาวิทยาลัยใหไปตามอัตลักษณ ขอกําหนด ระเบียบขอบังคับที่มี นําสูการกําหนดเปนเปาหมาย

และวัตถุประสงค โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความไดเปรียบดานสัดสวนของอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญา

เอกและตําแหนงทางวิชาการ 

 เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ กําหนดไวมหาวิทยาลัยตองมีกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยผานแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยไดแก การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและ

พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติการ การบริหารผลตอบแทน และ การบริหารบุคลากรสัมพันธ ซึ่ง

แตละแนวปฏิบัติหรือองคประกอบยอยจะประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมและสอดคลองกับตัวบงชี้

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เชน การกําหนดคุณสมบัติของบุคคล

ผูที่จะสมัครเปนอาจารยตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่กําหนด จะทําใหสัดสวน

ของอาจารยทีมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสอดคลองกับตัวบงชี้

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 ระดับ 

 สําหรับแนวทางการสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษาประการตอมาคือการสรางเครือขาย เปนการชวยใหเกิดการทําวิจัยรวมกัน 

การอางอิงผลงานทางวิชาการระหวางกัน สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม สอดคลอง

กับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 ระดับ จะเห็นได

วากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพของอาจารยและเพ่ิมระดับของผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และเปนแบบอยางใหมหาวิทยาลัยหรือองคการอ่ืนสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนได 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 1.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.3 การเปลี่ยนแปลงของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 2. การจัดการเชิงกลยุทธ 

 2.1 กลยุทธและการจัดการเชิงกลยุทธ 

 2.2 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 2.3 องคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 3. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 3.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย และการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 3.2 วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 3.3 บทบาทของฝายทรัพยากรมนุษยในการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 3.4 องคประกอบและรูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 4. บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.1 การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 4.2 การจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 4.3 การจัดการคุณภาพการศึกษาและการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 5. ทฤษฎีเกมและการเลือกกลยุทธ 

 5.1 พัฒนาการของทฤษฎีเกม 

 5.2 ขอกําหนดเก่ียวกับทฤษฎีเกม 

 5.3 ชนิดและประเภทของทฤษฎีเกม 

 5.4 ทฤษฎีเกมกับการเลือกกลยุทธ 
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 6. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 6.1 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 6.2 ขั้นตอนการทําวิจัยแบบ EDFR 

 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 จากการปฏิรูปการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2539 สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดออก

พระราชบัญญัติการศึกษาท้ังหมด 3 ฉบับ ประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 3) พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาดังนี้ “...เพ่ือพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ, 2542) 

 นอกจากนั้นยังมีใจความสําคัญดานการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัด

การศึกษา ซึ่งปรากฏอยูในมาตราที่ 9 (3) กําหนดใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา พรอมทั้ง

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ไมวาจะเปนการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 2542) 

 มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไดกําหนดไวในหมวดที่ 6 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแตมาตราที่ 47 จนถึงมาตราที่ 49 โดยกําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ ได

กําหนดใหสถาบันการศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งยังกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 2542) โดย

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานี้ตองเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

 1.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาตามความหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 หมายถึง “... ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการให

เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล 

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” (พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ, 2542) 
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 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินและการติดตามผลการตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาโดยหนวยงานภายใน หรือจากบุคลากรของ

หนวยงานเองที่ผานการฝกอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาและไดรับ

การแตงตั้งอยางเปนทางการ การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินและการติดตามผล

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถกลาวไดวา ระบบการประกันคุณภาพภายในจะใหความสําคัญ

กับ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/ outcome) แต

การประเมินคุณภาพจากภายนอกจะเนนที่การประเมินผลการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2558) 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ในมาตราที่ 34 ไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือจัดทํามาตรฐานการ

อุดมศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ ดังนั้นคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้น โดย

ประกอบดวยมาตรฐานการอุดมศึกษาท้ังหมด 3 ดาน มี 12 ตัวชี้วัด ไดแก 1) มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต 2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู นอกจากนั้นคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไดจัดทํา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาภายในสถาบันอุดมศึกษาตาม

กลุมของสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งแตกตางกัน (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษารูปแบบของกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยและการสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ซึ่งสอดคลองกับ มาตรฐานการอุดมศึกษาดานท่ี 2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ใน

ตัวชี้วัดที่ 1 ซึ่งกลาวถึงการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตัวชี้วัดที่ 3 

ซึ่งกลาวถึงการมีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา

อยางตอเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา, 2549) 

 การประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา จัดวาเปนระบบและกลไกในการพัฒนา 

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถดําเนินการเปนไป

ตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดไวหรือไม และ

ผลการดําเนินการอยูในระดับใด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินและจัดทําเปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอสภาสถาบันและหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป สําหรับการ

ประกันคุณภาพภายนอกเปนการติดตามและตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

โดยจะคํานึงถึงจุดมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งจะมีการประเมิน

ทุกๆ 5 ป  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ทั้งนี้การประกันคุณภาพการศึกษาตองมีความสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงความสอดคลองระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอดุมศึกษา, (นนทบุรี: ภาพพิมพ, 2558), 22. 

 

 1.3 การเปล่ียนแปลงของการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาเริ่มมีครั้งแรกในป พ.ศ. 2540 

และไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2553 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ในปจจุบันเปนการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 เพ่ือใชประเมินคุณภาพการศึกษาระหวางป

การศึกษา 2557 - 2561 มีความเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 2 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงความแตกตางหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในครั้งท่ี 2 และ ครั้งที ่3 
 

ประเด็นสําคัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 หมายเหตุ 
ขอบเขตการประเมิน ระดับคณะและสถาบัน ครอบคลุมการประเมิน

ระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน 

- 

จํานวนองคประกอบระดับหลักสูตร ไมมี 6 - 
จํานวนตัวบงชี้ระดับหลักสูตร ไมมี 14 - 
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ตารางที่ 2 แสดงความแตกตางหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 
(ตอ) 

 

ประเด็นสําคัญ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 หมายเหตุ 
จํานวนองคประกอบระดับ
คณะ 

9 5 - 

จํานวนตัวบงชี้ระดับคณะ 22 13 - 
จํานวนองคประกอบระดับ
สถาบัน 

9 ดาน 5 - 

จํานวนตัวบงชี้ระดับสถาบัน 22 13 - 
หมายเหตุ: ผูวิจัยมิไดเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เนื่องจากเปนการประกันคุณภาพ

การศึกษากอนมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาหลักเกณฑและวิธีการของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมีการเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแตระดับของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประเมิน

รายละเอียดในระดับหลักสูตรตางๆ ที่เปดทําการเรียนการสอน และมีความเปนไปไดวาการ

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการในรอบถัดไปจะทําการประเมินคุณภาพในระดับรายวิชา ซึ่งใน

ปจจุบันมีการกําหนดไวตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือกําหนดไวใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

 เมื่อพิจารณาถึงแนวทางหลักในการประเมินคุณภาพทั้ง 2 รอบจะเนนหลักการเชิง

ระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 

(Output/Outcome) เชนตัวบงชี้บางตัวจะจัดเปนปจจัยนําเขา บางตัวเปนกระบวนการ และผลลัพธ 

ตามปรากฏในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2558) โดยการประเมินในระดับสถาบันจะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการในลักษณะการจัดการ

เชิงกลยุทธผานเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน การพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT และ

พัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการตางๆ  

 ดังนั้นจากการที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เปนระบบกลไกใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาทุกแหงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 วาสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับมาตรฐานการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติหรือไม และเกณฑการประเมินคุณภาพในรอบ ปการศึกษา 2557-2561 นี้ จะมี

การตรวจประเมินตั้งแตระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ระดับคณะ 5 องคประกอบ 13 

ตัวบงชี้ และระดับมหาวิทยาลัย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ รวมทั้ง 3 ระดับจะมีทั้งหมด 16 

องคประกอบ 40 ตัวบงชี้ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถผานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาและเกิดความไดเปรียบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ระดับอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการนําเกณฑประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาไปบูรณาการเขากับรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือเพ่ิมคะแนนการประกันคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 

2. การจัดการเชิงกลยุทธ 
 2.1 กลยุทธและการจัดการเชิงกลยุทธ 

 จากการศึกษาแนวคิดจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธและการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ พบวามีนักวิชาการไดใหความหมายของกลยุทธ (Strategy) ไวดังนี ้

 กลยุทธเปนการตัดสินใจวาเราตองการจะไปที่ใดและเราจะมีวิธีการเพ่ือใหไปถึงที่

แหงนั้นไดอยางไร เปนการกําหนดเปาหมายในระยะยาวและหาวิธีการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น 

(Armstrong, 2006: 19) 

 กลยุทธ หมายถึง การวางแผนและดําเนินการเพื่อชวยในการเติมเต็มความตองการ

ตามที่องคการคาดหวังไว (Miller and Dess, 1996: 5) 

 กลยุทธ คือ ชุดของการบูรณาการและการประสานขอผูกมัดและการดําเนินการ

ตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใหใชสมรรถนะหลัก (Core competencies) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (Hitt, Ireland, and Hoskisson, 2007: 4) 

 จากนิยามขางตน กลยุทธ ในการวิจัยครั้งนี้จึงหมายถึง แผนขององคการที่กําหนด

เปาหมายในระยะยาวและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้นอยางมีประสิทธิภาพ สราง

ความไดเปรียบในการแขงขันจากสมรรถนะหลักที่มีอยู 

 กลยุทธ สามารถจําแนกออกไดเปนหลายประเภท เชน กลยุทธระดับองคการ 

(Corporate strategy) กลยุทธในการปรับโครงสราง (Restructuring strategy) กลยุทธการเติบโต 

(Growth strategy) และกลยุทธแบบคงที่  (Stability strategy) (Belcourt and McBey, 2010) 

นอกจากนั้นยั งมีกลยุทธ ระดับธุ ร กิจ (Business-level Strategy) กลยุทธระดับปฏิ บัติการ 

(Operations-level Strategy) และกลยุทธระดับนานาชาติ (International-level strategy) (Miller 

and Dess, 1996; Hitt, Ireland, and Hoskisson, 2007) 

 เมื่อรวมกลยุทธเขากับวิธีการการจัดการ จึงกลายเปนการจัดการเชิงกลยุทธ 

(Strategic Management) Mello (2006: 104) กลาวไววา การจัดการเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการ

ที่องคการพยายามกําหนดความตองการตางๆ ที่ปรารถนาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสําคัญที่สุด

ตองกําหนดแนวทางที่นําไปสูความสําเร็จนั้น  

 การจัดการเชิงกลยุทธตามความเห็นของ Thompson and Strickland (2003: 6) 

นั้นจะเก่ียวของกับกระบวนการในการสรางวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ การกําหนดวัตถุประสงค กําหนดกล

ยุทธ นํากลยุทธไปปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนดไว และปรับปรุงแกไขเพ่ือใหประสบความสําเร็จ 

 Noe et al. (2012: 74) ใหความหมายของการจัดการเชิ งกลยุทธไวว า เปน

กระบวนการในการแกปญหาท่ีองคการกําลังเผชิญเก่ียวกับความทาทายดานการแขงขัน ซึ่งเปน
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แผนการที่องคการไดรวมเปาหมายหลัก นโยบาย และลําดับขั้นการปฏิบัติงานเขาไวดวยกันเปนหนึ่ง

เดียว 

 นักวิชาการท้ังหลายลวนไดมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา กลยุทธขององคการ

นํามาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน สรางผลตอบแทนไดสูงกวาคาเฉลี่ยผลตอบแทนของ

อุตสาหกรรมและสูงกวาคูแขงขัน (Noe et al., 2012; Hitt, Ireland, and Hoskisson, 2007; 

Thompson and Strickland, 2003; Armstrong, 2006) ดังนั้น องคการจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง

บูรณาการกลยุทธเขากับการบริหารจัดการของตน 

 จากนิยามขางตนกลาวโดยสรุปไดวา การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการ

จัดการปญหาและเสริมสรางความไดเปรียบดานการแขงขันขององคการ ซึ่งตองมีการกําหนด 

วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแนวทางปฏิบัติทีนํ่าไปสูการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 2.2 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 รูปแบบหรือกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธสามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ

คือ กระบวนการที่เปนกลยุทธตามความตั้งใจ (Intention strategy) และกลยุทธในทางปฏิบัติ 

(Action strategy) (Miller and Dess, 1996: 5) ซึ่ง Mello (2006: 104) ยังไดเสนอวารูปแบบหลัก

ของการกําหนดกลยุทธยังข้ึนอยูกับความแนวคิดหลัก 2 ประการ ไดแก กลยุทธขององคการจะขึ้นอยู

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก มองวาวิกฤตและโอกาสมีอิทธิพลเหนือปจจัยภายใน

องคการ เปนรูปแบบกลยุทธแบบดั้งเดิม (Traditional model) เกิดจากรูปแบบองคการอุตสาหกรรม 

(Industrial Organization model: I/O model) และแนวคิดหลักอีกประการหน่ึงคือมุมมองบนฐาน

ทรัพยากร (Resource-based view: RBV) รูปแบบกลยุทธที่เกิดจากมุมมองนี้จะใหความสําคัญกับ

ทรัพยากรซึ่งรวมถึงทรัพยากรมนุษยและความสามารถขององคการเปนหลัก ส่ิงที่ขับเคล่ือนกลยุทธจึง

เกิดจากทรัพยากรขององคการมากกวาปจจัยจากภายนอก 

 ผูวิจัยไดรวบรวมรูปแบบของการจัดการเชิงกลยุทธจากวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการ

จัดการเชิงกลยุทธ ไดแกแนวคิดดานการจัดการเชิงกลยุทธของ Mello (2006), Thompson and 

Strickland (2003), Armstrong (2006), Hitt, Ireland and Hoskisson (2007), และแนวคิดการ

จัดการเชิงกลยุทธของ Noe et al. (2012) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 Mello (2006: 105-110) ไดใหความเห็นวากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธนั้นควร

เริ่มตนจากการกําหนดหรือสํารวจพันธกิจขององคการเปนลําดับแรก โดยพันธกิจขององคการจะถูก

กําหนดไวเปนขอความที่กระชับเขาใจงาย บอกใหทราบถึงความตั้งใจและเหตุผลของการดํารงอยูของ

องคการ เชน พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคือจัดการศึกษาวิชาชีพใน

ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีคุณภาพ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557) ขั้นตอนท่ี 2 จะเปนการสํารวจและวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกขององคการ ประกอบดวย โครงสรางของอุตสาหกรรมหรือโครงสรางของการแขงขันท่ี

องคการตั้งอยูหรือเขาไปมีสวนรวม สํารวจกฎหมายขอบังคับตางๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
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เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ ทําการวิเคราะหแนวโนมของตลาดและความตองการของ

ลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวโนมทางเศรษฐกิจและสังคม เปนการศึกษาโอกาสและอุปสรรคของ

องคการ ข้ันตอนที่ 3 เปนการประเมินสภาพแวดลอมภายในขององคการเอง วิเคราะหหาจุดเดนและ

จุดดอยของตน ไดแก การประเมินทรัพยากรหลักทั้งหมดและระบบการจัดการขององคการที่มอียูวามี

ผลกระทบกับความไดเปรียบในการแขงขันอยางไร ขั้นตอนที่ 4 เปนการกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงค ซึ่งการกําหนดเปาหมายนั้นควรเปนการระบุใหเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดคาได 

นอกจากนั้นควรมีการระบุวิสัยทัศนที่มีรายละเอียดและมีความเปนทางการนอยกวาแผนกลยุทธเพ่ือ

ความสะดวกในการนําไปปฏิบัติ และในขั้นตอนที่ 5 เปนข้ันของการกําหนดกลยุทธซึ่งเปนแนวทางที่

กําหนดวาองคการจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวนั้นไดอยางไร ดังแสดงไวใน

ภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดของ Mello (2006) 

ที่ ม า : Jeffrey A. Mello, Strategic Human Resource Management, (Mason: South-

Western, 2006), 103. 

 

 Thompson and Strickland (2003: 7-20) มองวากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ

ควรประกอบดวยงานหลักทั้งหมด 5 ประการ ตั้งแตงานหลักที่ 1 เริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศนเชิงกล

ยุทธ (Strategic Vision) ขององคการ เปนการกําหนดทิศทางในระยะยาวขององคการวาองคการนั้น

จะมุงหนาไปยังที่ใด ตามมาดวยการทําความเขาใจกับพันธกิจหลักขององคการ ทําความเขาใจวา

องคการมีขอบเขตการดําเนินการอยางไรในปจจุบัน “บอกวาเราเปนใคร และเรากําลังทําอะไร” งาน

หลักที่ 2 เปนการกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งจะเปนการนําวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและพันธกิจขององคการ
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มาแปลงใหเปนผลลัพธเชิงสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงที่องคการตองการจะใหประสบความสําเร็จ หรือ

ที่เรียกวาตัวชี้วัดและตัวบงชี้ และกําหนดวิธีในการวัดความสําเร็จของวัตถุประสงคนั้น งานหลักที่ 3 

คือการสรางกลยุทธตางๆ เพ่ือใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในงานหลักที่ 2 งานหลัก

ที่ 4 เปนการนํากลยุทธที่ เลือกหรือที่ กําหนดไวมาใชและดําเนินการตามแนวทางนั้นอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และงานหลักที่ 5 เปนการติดตามและประเมินผลการใชกลยุทธ วา

เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพียงใด และควรมีการปรับปรุงในข้ันตอนใดตามภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงงานสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธของ Thompson and Strickland (2003) 

ที่ ม า : Arthur A. Thompson and A.J. Strickland, Strategic Management: Concepts and 

Cases, (McGraw-Hill Companies, Inc, 2003), 7 

 

 Armstrong (2006: 24-26) ไดใหความเห็นวากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธมี

ทั้งหมด 10 ข้ันตอน เริ่มตั้งแต 1) การกําหนดพันธกิจ 2) การกําหนดวัตถุประสงค 3) การสํารวจทั้ง

สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือประเมินจุดแข็งและจุดออน โอกาสและ

อุปสรรคขององคการ (SWOT Analysis) 4) การเปรียบเทียบกลยุทธที่กําลังดําเนินการอยูกับผลการ

ประเมินสภาพแวดลอม เปนการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ระหวางสิ่งที่ปรารถนาและความ

เปนจริงที่เกิดขึ้น และปรับปรุงกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนด

ไว 5) ระบุความสามารถที่ทําใหองคการแตกตาง (Distinctive Capabilities) หรือสมรรถนะที่โดด

เดนขององคการ 6) กําหนดประเด็นเชิงกลยุทธที่สําคัญจากผลการวิเคราะหในข้ันตอนกอนหนานี้ที่

เ ก่ียวของกับขอบเขตทางการตลาดของผลิตภัณฑ การเสริมสรางคุณคาใหแกผู ถือหุน และ

ความสามารถของทรัพยากร 7) กําหนดกลยุทธระดับองคการและกลยุทธระดับปฏิบัติการ เพ่ือให

บรรลุตามวัตถุประสงคและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 8) เตรียมบูรณาการแผนเชิงกลยุทธกับ

การประยุกตใชกลยุทธตางๆ 9) การนํากลยุทธไปใช 10) ติดตามผลการใชกลยุทธและปรับปรุงพัฒนา

กลยุทธใหดีขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แนวทางการพัฒนากลยุทธของ Armstrong (2006) 

ที่ ม า : Michael Armstrong, Strategic Human Resource Management: A Guide to 

Action, 3rd ed., (London: Kogan Page, 2006), 25 

 

 Hitt, Ireland and Hoskisson (2007: 4-6) กลาววา กระบวนการจัดการเชิงกล

ยุทธนั้นจะเริ่มตนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ เพ่ือกําหนดใหไดวา

อะไรคือทรัพยากร (Resources) ความสามารถ (Capabilities) และสมรรถนะหลักในการแขงขัน 

(Core Competency) ขององคการ ที่สามารถจัดเปนปจจัยนําเขาเชิงกลยุทธได (Strategic Inputs) 

เมื่อทราบถึงขอมูลตางๆ เหลานี้แลวจึงนํามาสรางหรือกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ 

ลําดับตอไปจึงกําหนดเปนกลยุทธ (Strategy Formulation) ในข้ันตอนที่ 3 ซึ่งประกอบไปกลยุทธ

ระดับองคการ (Corporate-Level Strategy) กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business-Level Strategy) 

เปนตน และนํากลยุทธที่กําหนดขึ้นไปประยุกตใช (Strategy Implementation) ในข้ันตอนท่ี 4 

เพ่ือใหเกิดผลลัพธคือความไดเปรียบเชิงกลยุทธ สงผลใหองคการสามารถสรางกําไรหรือมีผลตอบแทน

ที่สูงกวาคาเฉลี่ยที่ผูถือหุนคาดวาจะไดรับจากการลงทุนประเภทเดียวกัน สิ่งที่องคการท่ีตองให

ความสําคัญเปนอยางมากคือขั้นการปฏิบัติเชิงกลยุทธ (Strategic Actions) หมายถึงการดําเนินการ

ในขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 องคการจะตองบูรณาการการกําหนดกลยุทธและการนํากลยุทธไปใชอยาง

ระมัดระวัง เนื่องจากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหองคการตองปรับเปลี่ยน

กลยุทธและการประยุกตใชกลยุทธใหเกิดผลลัพธเชิงกลยุทธ (Strategic Outcome) ตามที่ตองการ 

ดงัแสดงกระบวนการในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของ Hitt, Ireland and Hoskisson (2007) 

ที่มา: Michael A. Hitt, Duane R. Ireland and Robert E. Hoskisson, Strategic Management, 

(Mason: Thomson Higher Education, 2007), 5 

 

 Noe et al. (2012: 75-76) มีความเห็นวากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธจะมีการ

ดําเนินการ 2 ระยะ โดยระยะแรกเปนการสรางหรือการกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 

จากกลุมผูท่ีมีหนาที่ในการวางแผนเชิงกลยุทธโดยดําเนินการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางขององคการ 

ดวยการกําหนดพันธกิจและเปาหมายขององคการ ศึกษาโอกาสและอุปสรรคตางๆ ที่องคการประสบ 

รวมถึงจุดเดนและจุดดอยขององคการที่มีอยู แลวจึงนํามาสรางเปนทางเลือกเชิงกลยุทธตางๆ และ

เปรียบเทียบทางเลือกเหลานั้นวากลยุทธใดสามารถทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว 

สําหรับในระยะที่  2 จะเปนการนํากลยุทธที่ เลือกหรือกําหนดไว ไปประยุกตใช  (Strategy 

Implementation) โดยจะเปนการดําเนินการตามกลยุทธที่ไดเลือกไว ประกอบดวยการจัดโครงสราง

องคการ การจัดสรรทรัพยากร การสรางความมั่นใจวาองคการมีพนักงานที่มีทักษะตามที่ตองการ 

และมีการพัฒนาระบบการใหรางวัลหรือคาตอบแทนที่ชวยปรับพฤติกรรมของพนักงานใหสอดคลอง

กับเปาหมายเชิงกลยุทธขององคการ การจัดการเชิงกลยุทธท้ัง 2 ระยะนี้ตองมีการดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการดําเนินการเหลานี้อาจจะเปนการดําเนินตามลําดับหรือไมก็ได ดัง

แสดงกระบวนการในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของ Noe et al. (2012) 

ที่ ม า : Raymond A. Noe and others, Human Resource Management: Gaining a 

Competitive Advantage, (New York: McGraw-Hill Company, 2012), 76 

 

 จากที่แนวคิดที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธจะมีทั้ง

ลักษณะที่สอดคลองกันเปนสวนใหญ และมีความแตกตางกันในบางประเด็น เชน บางรูปแบบเสนอวา

ตองวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกกอนสภาพแวดลอมภายใน บางรูปแบบเสนอวาตองพิจารณาทั้ง

สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในกอนการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ  

 อยางไรก็ตาม แนวความคิดที่สอดคลองกันทั้งหมดก็คือ การกําหนดกลยุทธจะ

ดําเนินการภายหลังจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการแลว 

นอกจากกําหนดกลยุทธระดับองคการแลว เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินการหนวยงานตางๆ 

จะตองนํากลยุทธในระดับองคการไปสรางเปนกลยุทธในระดับหนวยงาน (Business unit strategy) 

หรือสรางเปนแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ในลําดับตอไป 

 2.3 องคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 แนวทางหลักในการประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เนนที่

หลักการเชิงระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือ

ผลลัพธ (Output/Outcome) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ซึ่งองคประกอบ

เหลานี้มีความสัมพันธกันอยางซับซอน เชื่อมโยงกันและมีปฏิกิริยาตอกัน (Shafritz and Ott, 2001: 

242) ดังแสดงในภาพที่ 8 โดยแนวคิดนี้มองวาผลลัพธที่เปนไปตามปรารถนาและมีคุณภาพนั้นเกิดจาก

การมีปจจัยนําเขาที่เหมาะสมถูกตอง (Miller and Dess, 1996: 480) 
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ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบเชิงระบบ 

ที่ ม า : Jay M. Shafritz and J. Steven Ott, Classics of Organization Theory, 5th ed. 

(Belmont: Wadsworth Group/Thomson Learning, 2001), 242 

 

 เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานทางการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ผูวิจัยไดสรางรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธจากรูปแบบตางๆ ดังที่กลาวมา

สําหรับประยุกตใชในการสรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่จะกลาวถึงในหัวขอถัดไปดังภาพที่ 9 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
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 จากภาพที่ 9 สามารถระบุองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดังน้ี 

 กลุมปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย 1) การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ

องคการ 2) การวิเคราะห SWOT 3) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

 กลุมกระบวนการ (Process) ประกอบดวยกลยุทธระดับองคการ (Corporate 

strategy) และกลยุทธระดับหนวยงานหรือระดับปฏิบัติการ (Business unit strategy) 

 กลุมผลลัพธ (Output) ประกอบดวย ผลผลิตที่ไดเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ

และมีความไดเปรียบทางการแขงขัน 

 ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงจําเปนตองสํารวจและวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปน เปนการศึกษา 

SWOT ของมหาวิทยาลัย และนํามาสรางเปนแผนกลยุทธในระดับมหาวิทยาลัย ใชเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

และที่สําคัญตองมีการนําแผนกลยุทธที่กําหนดข้ึนไปประยุกตใชใหทั่วถึงทั้งองคการ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย สรางเปนการจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจ และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ถือวาเปนปจจัยสําคัญ เปนผูดําเนินการตามนโยบายและแผนกลยุทธที่จะทําใหมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

3. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษยตองมีการเชื่ อมโยงกลยุทธระดับองคการเขากับ

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย (Ulrich, 1987) เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ

กลยุทธในระดับองคการที่กําหนดไวหนวยงานตางๆ ในองคการตองดําเนินการตามแผนกลยุทธนั้น 

เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน จากการศึกษาแนวคิดตางๆ พบวา สิ่งสําคัญในการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันขององคการ คือ ทรัพยากรมนุษย และระบบหรือกระบวนการในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยตางๆ (Huselid, 1993; Karami, Analoui, and Cusworth, 2004) จากงานวิจัย

ของ Huselid, Jackson and Schuler (1997) พบวาประสิทธิผลขององคการจะมีความสัมพันธกับ

ความสามารถและคุณลักษณะตางๆ ของบุคลากรในฝาย HR นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธระหวาง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการทรัพยากรมนุษย กระแสเงินสด และคุณคาทางการตลาด 

 ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองมีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่สอดคลอง

กับกลยุทธในระดับองคการที่กําหนดไวเปนการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธซึ่งมีคําอธิบายและ

รูปแบบดังตอไปนี้ 
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 3.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย และการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 ตามความหมายของ Armstrong (1996: 3 - 4) การจัดการทรัพยากรมนุษย  

(Human Resource Management: HRM) หมายถึง วิธีการเชิงกลยุทธและวิธีการที่เปนเหตุเปนผล

ในการจัดการสินทรัพยที่มีความสําคัญมากขององคการ นั้นคือการทํางานเก่ียวกับคนทั้งในระดับ

บุคคลและในระดับกลุมเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ และมีหนาที่หลัก 4 

ประการไดแก การคัดเลือกพนักงาน การประเมินผล การใหรางวัล และการพัฒนา 

 De Cenzo and Robbins (1996: 8) ไดใหความหมายของการจัดการทรัพยากร

มนุษยวาเปนสวนหนึ่งขององคการที่เก่ียวของกับคน มีบทบาทในการชวยเหลือพนักงานระดับลางให

สามารถผลิตสินคาและบริการได และมีหนาที่หลัก 4 ประการไดแก 1) ดานการจัดคน (Staffing) ซึ่ง

รวมกิจกรรมการวางแผน การสรรหา และการคัดเลือก 2) ดานการฝกอบรมพัฒนา (Training and 

Development) ซึ่งรวมถึงกิจกรรม การปฐมนิเทศ การฝกอบรมพนักงาน การพัฒนาพนักงาน และ

การพัฒนาสายอาชีพ 3) การจูงใจ (Motivation) ซึ่งรวมกิจกรรมการออกแบบงาน การใหคาจางและ

รางวัล และผลประโยชนแกพนักงานดานตางๆ และ 4) การรักษาพนักงาน (Maintenance) ซึ่งรวม

กิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพ การสื่อสาร และแรงงานสัมพันธ 

 Noe et al. (2012: 5) อธิบายไววาการจัดการทรัพยากรมนุษยหมายถึง นโยบาย 

แนวปฏิบัติ และระบบที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรม ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจางและการสรรหา การฝกอบรมและพัฒนา การใหคาจาง ผลประโยชน

แกพนักงาน การบริการพนักงาน แรงงานและชุมชนสัมพันธ บันทึกรายการสวนบุคคลของพนักงาน 

สุขภาพและความปลอดภัย และการวางแผนเชิงกลยุทธ 

 ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงหมายถึงวิธีการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ ประกอบดวย การสรรหา

และคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหคาจางและการตอบแทน 

และแรงงานสัมพันธ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพนํามาซึ่งความสําเร็จหรือ

ผลการดําเนินงานที่ดีขององคการ (สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง, 2550; Huselid, 1995; Huselid, Jackson, 

and Schuler, 1997; Delaney and Huselid, 1996)  และมีคว ามสัมพันธ กับสมรรถนะของ

มหาวิทยาลัย (Amin et al., 2014) 

 การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) เปนการตอบสนองตอ

ความตองการการใชทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะ ความรู และความสามารถขององคการ จะเกิดขึ้นเมื่อ

ความตองการดังกลาวมีมากกวาสภาพความเปนจริงขององคการในปจจุบัน (De Cenzo and 

Robbin, 1996) โดยการสรรหาเปนกระบวนการคนหาผูที่มีความสามารถมีศักยภาพตามที่องคการ

ตองการจากการรับสมัคร และกระบวนการคัดเลือกนั้นจัดเปนความพยายามในการระบุวาผูสมัครคน

ใดมีทักษะ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่สงเสริมและมีผลตอการบรรลุวตัถุประสงคของ

องคการ (Noe et al., 2012; Huselid, 1995; Delaney and Huselid, 1996; Huselid, Jackson, 
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and Schuler, 1997) โดยองคการอาจจะใชเคร่ืองมือตางๆ ในการคัดเลือกบุคลากร เชนการคัดเลือก

จากใบสมัครงาน การทดสอดความสามารถตางๆ และจากการสัมภาษณ เปนตน (De Cenzo and 

Robbin, 1996)  

 การฝกอบรมและพัฒนา (Training and development) เปนการสรางทักษะตางๆ 

ที่จําเปนในการทํางานใหเกิดขึ้นในตัวของบุคลากร โดยท่ีการฝกอบรมหมายถึง การสงเสริมให

พนักงานไดเรียนรูองคความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่เก่ียวของกับงานตามแผนการท่ีกําหนดไว 

สําหรับการพัฒนาจะเปนการยกระดับความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่มีอยูของพนักงานใหเปนไปตาม

ความทาทายของงานหรือเติมเต็มความสามารถที่ขาดหายไป (Noe et al., 2012: 88) การฝกอบรม

และพัฒนาจะประกอบดวยการปฐมนิเทศ (Orientation) ซึ่งเปนการแนะนําแนวทางการทํางานของ

พนักงาน กฎระเบียบตางๆ การเรียนรูจากการทํางานจริง (On-the-Job Training: OJT) การ

ฝกอบรมในชั้นเรียน (Off-the-Job Training) การหนุนเวียนงาน (Job Rotation) การเรียนรูจาก

สถานการณจําลอง (Simulation) และการใหคําปรึกษาและแนะนํา (Mentoring/Coaching) เปนตน 

(De Cenzo and Robbin, 1996) และองคการควรจัดใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนา (สุรมงคล นิ่มจิตต และพิทักษ ศิริวงศ, 2559) 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) กลาวไดวาเปนการ

แสดงผลลัพธของกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการโดยพนักงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือความ

คาดหวังขององคการ (Noe et al., 2012: 88) การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้จะมีความสัมพันธกับ

การจูงใจในการทํางาน โดยมีกระบวนการประเมินผลเริ่มตั้งแต 1) การกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน 2) การกําหนดวัตถุประสงคท่ีสามารถวัดคาไดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ 3) 

การวัดผลการดําเนินการ 4) เปรียบเทียบผลการดําเนินการกับมาตรฐานที่กําหนดไว 5) อภิปรายผล

การประเมินรวมกับพนักงาน และ 6) ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน (De Cenzo and Robbin, 

1996: 327) ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้มีพื้นฐานมาจากการใหคาตอบแทน (Christensen, 

2006: 134) ซึ่งจะกลาวถึงในลําดับถัดไป 

 การใหคาจางและการตอบแทน (Compensation, Benefit and Reward) เปน

แนวทางในการจูงใจพนักงานรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากกอนที่มนุษยจะทําในสิ่งท่ีตนพอใจและจําเปนนั้น

จะมองหาถึงสิ่งที่ตนจะไดรับกอน โดยที่ผลตอบแทนนี้สามารถแบงไดเปนรางวัลภายใน (Intrinsic 

Reward) เปนความภาคภูมิใจที่เกิดจากงาน ตัวอยางเชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความ

รับผิดชอบที่สูงข้ึน และความนาสนใจของงานเปนตน และรางวัลจากภายนอก (Extrinsic Reward) 

สามารถแบงไดเปนรางวัลที่เปนตัวเงิน เชน โบนัส คาคอมมิสชั่น และรางวัลที่ไมใชตัวเงิน เชน

สวัสดิการพิเศษตางๆ (De Cenzo and Robbin, 1996: 352-353) อยางไรก็ตามองคการตองมีระบบ

การจายคาจางและรางวัลที่เหมาะสม เนื่องจากการที่องคการมีอัตราการจายคาตอบแทนสูงจะ

สามารถการดึงดูดพนักงานที่มีความรูความสามารถในระดับสูงใหสนใจที่จะรวมงานกับองคการเมื่อ
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เปรียบเทียบกับคูแขง แตการใหผลตอบแทนที่สูงในเชนนี้จะสงผลกระทบกับตนทุนแรงงานใน

ภาพรวมขององคการได (Noe et al., 2012: 89) 

 แรงงานสัมพันธ (Employee Relation) จะกลาวถึงการมีสวนรวมของพนักงานใน

การตัดสินใจขององคการ สิทธิตางๆ ของพนักงาน และความรับผิดชอบขององคการที่ตองมีตอ

พนักงาน และการจัดการความสัมพันธนี้เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันขององคการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว (Noe et al., 2012: 90) นอกจากนั้นแรงงาน

สัมพันธยังมีสวนชวยใหองคการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (Huselid, 1995) ซึ่งความสัมพันธอันดีใน

สถานที่ทํางานยังเปนสวนชวยใหเกิดความสุขในการทํางานของบุคลากร (สุรมงคล นิ่มจิตต และ

ประสพชัย พสุนนท, 2557) เปนการสรางผลตอบแทนแกองคการในระยะยาว 

 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแกองคการ แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษยดังที่

กลาวมานั้นจะตองสอดคลองกับแผนกลยุทธในระดับองคการ (Karami, Analoui, and Cusworth, 

2004) เกิดเปนการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในระดับองคการ 

 ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย าก ร มนุ ษ ย เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ  ( Strategic Human Resource 

Management: SHRM) เปนการแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจและแผนการดําเนินการตางๆ ขององคการ

วาตองการที่จะความสําเร็จทางธุรกิจดวยความสามารถของบุคลากร (Armstrong, 2006; Lengnick-

Hall, Lengnick-Hall, and Rigsbee, 2013) โดยการผสานกลยุทธขององคการเขากับแนวปฏิบัติ

ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HR Practices) ซึ่งประกอบดวย 1) การวิเคราะหและออกแบบงาน 

2) การสรรหาและคัดเลือก 3) การฝกอบรมและการพัฒนา 4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 5) การ

บริหารคาจางและผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ และ 6) แรงงานสัมพันธ (Noe et al., 2012; 

McMahan, Bell, and Virick, 1998) 

 ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธจึงหมายถึงการผสมผสานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเขากับกลยุทธขององคการเพ่ือใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงคผานความสามารถ

ของบุคลากร เริ่มตนตั้งแตการสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และการบริหารแรงงานสัมพันธ 

 3.2 วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 ในอดีตองคการสวนมากจะใหความสําคัญกับลําดับข้ันการบังคับบัญชา การแบงงาน

กันทํา (Williams, 2009) มองพนักงานวาเปนคาใชจาย (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2551) สอดรับกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยในยุคแรกหรือยุคของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management: 

SM) ที่เห็นวาการจัดการบุคลากรเปนเพียงกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจางงาน และตอบสนองตอความ

ตองการของธุรกิจ เชน การทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือจัดพนักงานใหเหมาะกับงาน และการปรับปรุง

สวัสดิการ (Ulrich and Dulebohn, 2015) 

 เพื่อใหองคการสามารถจัดการความเปลี่ยนแปลงได จึงมีการบูรณาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเขากับกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคการ เกิดเปนการทรัพยากร
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มนุษยเชิงกลยุทธ (Karami, Analoui, and Cusworth, 2004) ซึ่งเปนแนวทางท่ีจะสงเสริมใหองคการ

มีศักยภาพสูงข้ึนและมีความไดเปรียบในการแขงขันผานการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ 

(Gannon, Doherty, and Roper, 2012) โดยมองบุคลากรขององคการวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา มี

ความสําคัญตอความสําเร็จและสมรรถนะขององคการ 

 3.3 บทบาทของฝายทรัพยากรมนุษยในการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เปนความเก่ียวของและสัมพันธกันระหวาง

ฝายทรัพยากรมนุษย (HR) และกลยุทธขององคการ โดยที่ฝายทรัพยากรมนุษย (HR) สามารถมีสวน

รวมกับการวางแผนกลยุทธขององคการไดใน 3 รูปแบบ ไดแก 1) เปนผูปฏิบัติตามแผนกลยุทธของ

องคการ 2) ใหขอมูลสารสนเทศตางๆ แกผูบริหารระดับสูงเพ่ือใชในการวางแผนกลยุทธ และนําแผน

มาปฏิบัติ และ 3) เปนหนึ่งในผูวางแผนกลยุทธขององคการ หรือเปนหุนสวนทางธุรกิจ (HR Partner) 

ขององคการ เปนทั้งผูสรางและผูปฏิบัติตามแผนนั้น (Ulrich and Dulebohn, 2015) โดยตอง

เชื่อมโยงทั้ง 3 รูปแบบในการตอบสนองความตองการของลูกคา สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

 นักวิชาการดานการจัดการทรัพยากรมนุษยตางสรุปตรงกันวา องคการที่มีการ

จัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ จะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Lado and 

Wilson, 1994; Barney and Wright, 1998; Karami, Analoui, and Cusworth, 2004) และมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพหรือสมรรถนะขององคการในดานตางๆ (Huselid, 1995; Delaney 

and Huselid, 1996; Huselid, Jackson, and Schuler, 1997; Karami, Analoui, and Cusworth, 

2004) นอกจากนั้นยังนําไปสูการสรางนวัตกรรมขององคการ (Wang and Zang, 2005; Chen and 

Huang, 2009) 

 ดังนั้นเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ฝายทรัพยากรมนุษยหรือผูที่มีสวน

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ ควรใชการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเปน

เครื่องมือในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันผานทรัพยากรมนษุยขององคการ 

 3.4 องคประกอบและรูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชงิกลยุทธ 

 จากแนวคิดมุมมองบนฐานทรัพยากร (Resource-based view) ความไดเปรียบใน

การแขงขันขององคการเกิดจากการมีทรัพยากรที่มีคุณคา หาไดยาก ยากแกการเลียนแบบ และมี

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีสามารถดึงศักยภาพของมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงที่สุด 

(Barney and Wright, 1998) จะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรคที่มีอยูในทรัพยากรมนุษย การมี

นวัตกรรมและเครือขายท่ีเขมแข็งขององคการ ก็จัดเปนทรัพยากรที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ไดเชนเดียวกัน 

 ความคิดอยางสรางสรรคและมีจินตนาการ มีความสําคัญตอองคการและการพัฒนา

ดานตางๆ (Runco, 2012) ไมวาองคการน้ันจะเปนองคการแบบใด ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

เปนปจจัยแหงความสําเร็จ การเจริญเติบโต และศักยภาพขององคการ (Mumford, Hester, and 

Robledo, 2012; Lee et al, 2007) ดังนั้นองคการตางๆ ควรมีการสงเสริมความสรางสรรคดวยการ
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สรางงานใหเหมาะกับบุคลากร และใชการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ (สุรมงคล นิ่มจิตต 

และ ธีระวัฒน จันทึก, 2559) ไมวาจะเปนการสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลและใหรางวัล การ

อบรมและพัฒนา และความกาวหน าในงาน (Jaussi and Benson, 2012) สอดคลองกับ 

Weerawardena and Mavondo (2011) ที่ไดใหขอสรุปไววา ทุกสิ่งที่เปนนวัตกรรม (Innovation) 

สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหแกองคการได ไมวาจะเปนนวัตกรรมทางเทคนิคหรือไมก็

ตาม (Weerawardena and Mavondo, 2011) นอกจากนั้นทักษะการสรางเครือขายเปนทักษะ

สําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดนวัตกรรม (Dyer, Gregersen, and Christensen, 2009) 

 กลาวสรุปโดยสรุปคือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันสามารถเกิดขึ้นไดจาก

การที่องคการมีเครือขาย (Network) มีความคิดสรางสรรค (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) 

 เมื่อพิจารณาเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาไมวาจะ

เปนในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การวัดคุณภาพของชิ้นงาน เชนผลงานทาง

วิชาการ นั้นจะไดคะแนนในระดับสูงก็ตอเม่ือมีการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารที่ไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เชนการตีพิมพในวารสารท่ีมีรายชื่ออยูในศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center: TCI) หรือมีการเผยแพรผลงานวิชาการในเวที

ที่มีความรวมมือระดับชาติ และระดับนานาชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

ดังเชนการประเมินในระดับสถาบัน ตามองคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบุไววามหาวิทยาลัยควรจัด

กิจกรรมทางวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค เชน จัดการประชุมทางวิชาการ เชิญ

ศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาบรรยาย (Visiting Professor) เพ่ือเพิ่มพูนความรู

ความสามารถแกบุคลากร ซึ่งตองอาศัยความสัมพันธอันดี รวมไปถึงการมีเครือขายในระดับสถาบัน 

ระดับคณะ และระดับบุคคล เมื่อมีเครือขาย มีการประชุมทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กอใหเกิดความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม สามารถนําองคความรูหรือเครื่องมือตางๆ ไปใชในการ

พัฒนาองคการตอไป 

 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของดงัท่ีกลาวมา สามารถกําหนดองคประกอบของและ

รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธไดเปน 3 องคประกอบหลัก ซึ่งสอดคลองกับการ

จัดการเชิงกลยุทธ ไดแก องคประกอบปจจัยนําเขา องคประกอบกระบวนการ และองคประกอบ

ผลลัพธ ดังแสดงในภาพที่ 10 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 องคประกอบปจจัยนําเขา จะเปนการกําหนดวิสัยทัศนและพนัธกิจ ผลการวิเคราะห 

SWOT เปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 องคประกอบกระบวนการ เปนการบูรณาการแนวปฏิบัติของงานทรัพยากรมนุษย

เขากับกลยุทธหลักขององคการ ตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผล 

การบริหารผลตอบแทน และแรงงานสัมพันธ (ท้ังหมดอยูในลักษณะเชิงกลยุทธ เชน การสรรหา

คัดเลือกเชิงกลยุทธ เปนตน) 
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 องคประกอบผลลัพธ จะเนนที่การสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคการ

และมหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาถึงการสรางเครือขาย การมีความคิดสรางสรรคของบุคลากรและ

องคกร และการสรางนวตักรรมของบุคลากรและองคการ 

 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงองคประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและการจัดการเชิงกลยุทธ 

 

 ดังนั้นนอกจากการที่องคการจะมีแผนกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพแลว การที่องคการจะมีผล

การปฏิบัติงานท่ีดีมีความไดเปรียบในการแขงขัน และบรรลุตามวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไว 

องคการตองมีแนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจาก

ทรัพยากรมนุษยปจจัยหลักในการดําเนินการตางๆ สรางมูลคาตามแผนกลยุทธที่วางไว นอกจากนั้น

ทรัพยากรมนุษยยังเปนทรัพยากรที่ยากตอการเลียนแบบไดโดยงาย ซึ่งเปนที่มาของการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันตามแนวคิดบนฐานทรัพยากร สงผลใหฝายทรัพยากรมนุษยตองนําแนว

ปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษย เชน การสรรหาคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผล การ

บริหารคาจางและผลตอบแทน และแรงงานสัมพันธ มาบูรณาการเขากับแผนกลยุทธขององคการ เกิด

เปนการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตองการความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจําเปนที่จะตองสรางกลยุทธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธในระดับสถาบันและเปนไปตามแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และ ตองมีการประยุกตใชแผนกลยุทธในทุกระดับตอไป 
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4. บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
 4.1 การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีจุดเริ่มตนจากการเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา” ในปพ.ศ. 2518 ซึ่งในเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบุคลากรครูอาชีวศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานอาชีพท้ังในระดับต่ํากวาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูง ทํา

การวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม ตอมาในปพ.ศ. 2531 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหมใหเปน 

“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557) จากพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลใหกลายเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพ

และเทคโนโลยี ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

 
 ... ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการ

วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดาน

วิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

2548, 2548) 

 

 นอกจากนั้นยังกําหนดใหมรีวมวิทยาเขตตางๆ และจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลจํานวน 9 แหง ไดแก 

  1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบดวยสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลจังหวัดปทุมธานี (เดิม) และวิทยาเขตปทุมธานี 

  2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบดวย วิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต 

  3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย วิทยาเขตจักร

พงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ

เกษตรศาสตรบางพระ จังหวัดชลบุร ี

  4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวยวิทยาเขต

เทเวศร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยา

เขตพระนครเหนือ 

  5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย วิทยาเขต

เพาะชาง วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล 
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  6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย วิทยาเขตภาค

พายัพ จังหวัดเชียงใหม วิทยาเขตนาน วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขต

พิษณุโลก และสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง 

  7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย วิทยาเขตภาคใต 

จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะ

เกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช 

  8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย วิทยาเขต

นนทบุรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขต

สุพรรณบุรี 

  9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ 

วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร 

 4.2 การจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ และดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

2548 ดังนั้นการดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรภายในสถาบัน จึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จะมีหนาที่กําหนดกรอบอัตรากําลังและอัตราสวน

สูงสุดของวงเงินที่จะพึงใชในการบริหารงานบุคคลของแตละสถาบัน ทั้งนี้สภาสถาบันอุดมศึกษา

จะตองกําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือน และจํานวนบุคลากรที่ตองการ โดยจะมีกําหนด

คราวละ 4 ป ในการสรรหาและคัดเลือกสถาบันสามารถดําเนินการไดดวยตนเองผานการสอบแขงขัน

หรือคัดเลือก การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหดําเนินการตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 จากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 จะพบการกําหนดกรอบและมาตรฐานการทํางานไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวดวินัยและการรักษา

วินัยอยางเครงครัด สําหรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไมวาจะเปนการ

กําหนดตําแหนง วิธีการจาง การบรรจุแตงตั้ง อัตราคาตอบแทนและสวัสดิการ ฯลฯ ใหดําเนินการ

ตามขอบังคับของสภาสถาบันเปนหลัก (พระราชบัญญัติระเบียบข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา, 2547) 

 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (Armstrong, 

2006; ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554; สุรมงคล นิ่มจิตต, 2557) สงผลใหองคการตางๆ ตองมีการ

ปรับตัวเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยังยืน (Lado & Wilson, 1994) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลจัดวาเปนองคการหนึ่งภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว แตจาก
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ขอจํากัดดานกฎระเบียบที่รัดกุมจึงเปนสิ่งที่ทาทายผูบริหารของสถาบันในการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธเพ่ือใหบุคลากรสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพและองคการมีผลการปฏิบัติงานที่ด ี

 4.3 การจัดการคุณภาพการศึกษาและการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เปนระบบและกลไกในการ

พัฒนา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกแหง (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2558) ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยเชนกัน ในการประเมินตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษานี้นอกจากจะใหความสําคัญกับกระบวนการ เชน หลักสูตร

การศึกษา และผลลัพธ ไดแกการไดบัณฑิตที่พึงประสงคแลว การประกันคุณภาพการศึกษานี้ยังให

ความสําคัญกับอาจารยและผูสอน ซึ่งจัดวาเปนปจจัยนําเขาของกระบวนการการศึกษา 

 จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) จะแบงการประกันคุณภาพออกเปน 3 ระดับ ไดแก

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งทั้ง 3 ระดับจะมีเกณฑการพิจารณาเก่ียวกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยในทุกระดับดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงความเก่ียวของกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการทรัพยากร
มนุษย 

 

ระดับ องคประกอบที่
เก่ียวของ 

ตัวบงชี้ รายละเอียด 

หลักสูตร องคประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 องคประกอบที่ 4 
อาจารย 

4.1 การบริหารและการ
พัฒนาอาจารย 

- การรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและการพัฒนา
อาจารย 
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ตารางท่ี 3 แสดงความเก่ียวของกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการทรัพยากร
มนุษย (ตอ) 

 

ระดับ องคประกอบที่
เก่ียวของ 

ตัวบงชี้ รายละเอียด 

หลักสูตร องคประกอบที่ 4 
อาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 
 

 องคประกอบที่ 5. 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และการ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 
และ มคอ.4 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนความ
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการ
สอน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับ
การเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ใน
การทําวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระและการตีพิมพ
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางท่ี 3 แสดงความเก่ียวของกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการทรัพยากร
มนุษย (ตอ) 

 

ระดับ องคประกอบที่
เก่ียวของ 

ตัวบงชี้ รายละเอียด 

คณะ องคประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

1.2 อาจารยประจําคณะ
ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารยประจําคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
  1.3 อาจารยประจําคณะ

ที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 
 

- รอยละของอาจารยประจําคณะ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

- สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

 
 องคประกอบที่ 2 

การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

- มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคดีเดน 

- มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 
  2.2 เงนิสนับสนุน

งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังภายในและ
ภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

 
  2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

- ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ตออาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตารางท่ี 3 แสดงความเก่ียวของกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการทรัพยากร
มนุษย (ตอ) 

 

ระดับ องคประกอบที่
เก่ียวของ 

ตัวบงชี้ รายละเอียด 

คณะ องคประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการ
แกสังคม 

- นําผลการบริการวิชาการมาจัดทํา
เปนแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแกนักศึกษาใหมี
ประสบการณจากสภาพจริงและ
นํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่
สรางความพึงพอใจตอชุมชนและ
สังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 
 องคประกอบที่ 5 

การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ 

- คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู
ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู 
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษรและนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

- การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 
สถาบัน องคประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต 
1.2 อาจารยประจํา
สถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- รอยละของอาจารยประจํา
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  1.3 อาจารยประจํา
สถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

- รอยละของอาจารยประจํา
สถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 
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ตารางท่ี 3 แสดงความเก่ียวของกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการทรัพยากร
มนุษย (ตอ) 

 

ระดับ องคประกอบที่
เก่ียวของ 

ตัวบงชี้ รายละเอียด 

สถาบัน องคประกอบที่ 2
การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

- มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจยัท่ีมีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน 

  2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

- การเผยแพรและนําไปใช
ประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการ
แขงขันของประเทศ 

 องคประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการ
แกสังคม 

- สถาบันสามารถสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย 

- ทุกคณะมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามแผนบริการทาง
วิชาการแกสังคมของสถาบัน โดย
มีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอย
กวารอยละ 5 ของอาจารย
ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมี
อาจารยมาจากทุกคณะ 

 องคประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน 

- การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยมอียูในทุกระดับของการประเมิน ตั้งแตระดับหลักสูตรจนกระทั่งถึงระดับสถาบัน โดย

ในระดับหลักสูตรมี 3 องคประกอบหลักที่เก่ียวของ ไดแกองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา มี 1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย มี 3 ตัวบงชี้ และองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน มี 1 ตัวบงชี้ ในระดับคณะ มี 4 องคประกอบหลัก ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิต
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บัณฑิต มี 3 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 การวิจัย มี 3 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มี 

1 ตัวบงชี้ และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มี 1 ตัวบงชี้ และระดับสถาบัน มี 4 องคประกอบ

หลัก ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 การวิจัย มี 2 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ มี 1 ตัวบงชี้  และการบริหารจัดการมี 1 ตัวบงชี้  จาก

องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยท้ังหมดสามารถแสดงความสัมพันธไดตามภาพที่ 11 

 

 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 ระดับ 

 

 หากพิจารณาสัดสวนของตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับประเด็นทรัพยากรมนุษยเทียบกับตัว

บงชี้ทั้งหมดพบวา มีตัวบงชี้ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในทุกระดับ 19 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้

ทั้งหมด 40 ตัวบงชี้หรือคิดเปนรอยละ 47.5 ของตัวบงชี้ทั้งหมด นอกจากนั้นประเด็นการประเมิน

มาตรฐานการประกันคุณภาพที่สําคัญที่ปรากฏอยูทั้ง 3 ระดับคือจํานวนและสัดสวนอาจารยที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ การตีพิมพผลงานทางวิชาการ และแผนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถยกระดับผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและคุณภาพของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางด ี
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 จากบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา จะเห็นไดวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

จะใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก สังเกตไดจากจํานวนองคประกอบและ

ตัวบงชี้ ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 47.5 ของตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีความสัมพันธกับทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหงซึ่งมีวิทยาเขตรวมกันทั้งหมด 36 

วิทยาเขตตั้งอยูในทุกภาคของประเทศและจัดไดวาเปนเครือขายทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สามารถสรางความรวมมือกันในการจัดทํารูปแบบ

กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมกับบริบทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลก็จะสามารถสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี 

ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการนําเกณฑประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

ไปบูรณาการเขากับรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือเพ่ิม

คะแนนการประกันคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 

5. ทฤษฎีเกมและการเลือกกลยุทธ 
 องคการตางๆ สรางกลยุทธขึ้นสําหรับใชในการแขงขันเพื่อใหไดชัยชนะอยางแมนยําใน

อนาคต (Kearns, 2010: 1) ใชกลยุทธที่สรางข้ึนเปนเครื่องมือในการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง 

(Hitt, Ireland, and Hoskisson, 2007; Armstrong, 2006; Thompson and Strickland, 2003; 

Noe et al., 2012) นอกจากนั้นองคการตางๆ สามารถสรางและเลือกใชกลยุทธใหเหมาะกับ

สภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคการ (Mello, 2006) ดังนั้นเมื่อมีการแขงขันเกิดข้ึน 

องคการตางๆ สามารถสรางและเลือกใชกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบใหแกตนเองหรือปองกัน

ตนเองจากการดําเนินการของคูตอสู (McDonald, 2004; พฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี, 2554) ซึ่งถือได

วาเปนพ้ืนฐานสําคัญของทฤษฎีเกม 

 5.1 พัฒนาการของทฤษฎีเกม 

 ทฤษฎีเกม (Game Theory) เปนการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกกลยุทธอยางมี

เหตุผลของผู เลนหรือผูตัดสินใจ ภายใตกลยุทธตางๆ ท่ีมีอยู โดยการเลือกกลยุทธนั้นเปนการ

ตอบสนองตอการเลือกกลยุทธของผูเลนรายอ่ืน (Rogers, 2004; McCain, 2010) ทฤษฎีเกมสามารถ

ใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหการแขงขันในเชิงเศรษฐศาสตร และวิเคราะหความขัดแยงทาง

การเมือง โดยเครื่องมือนี้ไดรับการพัฒนาจากนักคณิตศาสตรและนักเศรษฐศาสตรในชวงศตวรรษท่ี

ผานมา (Geçkil and Anderson, 2010: 1) เปนการอาศัยการวิเคราะหทางคณิตศาสตรชั้นลึก

โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีเซต (Set Theory) (McCain, 2009) 

 ในยุคแรกของการพัฒนาทฤษฎีเกมจะไดรับอิทธิพลจากแนวคิดและทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตรจากยุคนีโอคลาสสิก โดยมีสมมุติฐานที่วา “ความเปนอยูของมนุษยขึ้นอยูกับการเลือก

เชิงเศรษฐศาสตรอยางเปนเหตุเปนผลของพวกเขา” (McCain, 2010) นักคณิตศาสตรและนัก

เศรษฐศาสตรที่ไดรับการยกยองใหเปนผูริเริ่มทฤษฎีเกมคือ John von Neumann และ Oskar 
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Morgenstern โดยทั้ง 2 คนไดพิมพหนังสือชื่อ “Theory of Games and Economic Behavior” 

ในป 1944 (Geçkil and Anderson, 2010) ซึ่งไดอธิบายถึงเกมแหงกลยุทธ หลักการทั่วไปของการ

แบงประเภท แนวคิดเกี่ยวกับเกม เกมของผูเลนสองคนที่มีผลรวมเปนศูนย (Zero-Sum, Two-

Person Game) ผูเลนมากกวาสองคนที่มีผลรวมเปนศูนย และกรณีผลรวมไมเปนศูนย (Non-Zero-

Sum Game) (von Neumann and Morgenstern, 2004) 

 ทฤษฎี เกมตามแนวคิดของ von Neumann และ Morgenstern จะยัง ไม ได

พิจารณาถึงกรณีเกิดความรวมมือระหวางกันผูเลนเกม ตอมาในป 1950 John Nash ไดเสนอแนวคิด

เก่ียวกับดุลยภาพของผูเลนมากกวา 2 คน (n-Person) และผลรวมไมคงที่ (Nonconstant-Sum 

Game) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ Nash’s Equilibrium (McCain, 2009) หรือกลยุทธแบบ Win-Win 

(Grazer and Howard, 2001) โดยมีตัวอยางการไดผลลัพธที่ดีกวาหากเกิดความรวมมือกันของ

ผูตองขังหรือ Prisoners’ Dilemma (Rogers E. W., 2001) 

 5.2 ขอกําหนดเกี่ยวกับทฤษฎีเกม 

 ธรรมชาติของรูปแบบเชิงทฤษฎีของเกมจะตองมีกฎหรือกติกาเชนเดียวกับเกมการ

แขงขันอ่ืนๆ ดังนี ้(Tzu, 2010: 16) 

 5.2.1 ผูเลน (Player) คือผูที่ตัดสินใจอยางเปนเหตุเปนผลวาจะใชกลยุทธหรือการ

ดําเนินการใดๆ ในการเลนเกมหรือการแขงขัน 

 5.2.2 สารสนเทศ (Information) คือความรูเก่ียวกับเกมที่ผูเลนมีอยู เชน ทราบถึง

จํานวนของผูเลน กลยุทธตางๆ ของแตละฝาย ผลลัพธ (Payoff) ที่จะเกิดขึ้นกับแตละฝาย รวมถึง

ลําดับของการเลนเกม โดยสารสนเทศสามารถแบงเปนมีขอมูลสมบูรณและขอมูลไมสมบูรณ (Perfect 

and Imperfect Information) 

 5.2.3 กลยุทธและการดําเนินการ (Strategies and Actions) ผูเลนแตละคนจะมีชุด

ของวิธีการดําเนินการตางๆ รวมไปถึงกลยุทธ โดยผูเลนจะกําหนดกลยุทธบทฐานของสารสนเทศท่ีมี 

 5.2.4 ผลลัพธ (Payoff) คือสิ่งที่ผูเลนจะไดรับเม่ือสิ้นสุดเกมหรือการแขงขัน ซึ่ง

ผลลัพธดังกลาวจะขึ้นอยูกับการดําเนินการของผูเลนแตละฝาย 

 5.3 ชนิดและประเภทของทฤษฎีเกม 

 ทฤษฎีเกมสามารถนําไปประยุกตใชกับการแกปญหาไดหลากหลายรูปแบบไดแก 

การแขงขันที่มีผูแขงขัน 2 ฝาย หรือมากกวา 2 ฝาย การมีความรวมมือและไมรวมมือ (McCain, 

2010) โดยลักษณะของเกมจะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการแขงขัน สามารถจําแนกเกมได

ตามจํานวนผูเลน ขอมูล ผลลัพธ และลักษณะของความรวมมือไดดังตอไปนี้ (Tzu, 2010) 

 5.3.1 จําแนกตามจํานวนผูเลน ในที่นี้จะแบงออกเปน เกมที่มีผูเลน 2 ฝาย และเกม

ที่มีผูเลนตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป หรือ n-Player Game เชนมีผูเลน 3 คน 4 คน และ n คน เปนตน 

 5.3.2 จําแนกตามผลลัพธ จะแบงเปน ผลรวมเปนศูนย (Zero-Sum Game) เมื่อผู

เลนรายหนึ่งเปนฝายได อีกฝายหนึ่งจะเปนฝายเสีย และเมื่อนําผลลัพธของฝายที่ชนะรวมกับผลลัพธ
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ของฝายที่เสีย (von Neumann & Morgenstern, 2004) เชน ผูชนะไดรับเงินจากฝายที่แพจํานวน 15 

บาท ผลลัพธของฝายที่ชนะจะเปน 15 สวนผลลัพธของฝายแพจะเปน -15 เมื่อนําผลลัพธของทั้ง 2 

ฝายมารวมกันจะกลายเปน 0 (15 + (-15) = 0) เกมที่ผลรวมเปนศูนยสามารถเรียกไดวาเปนเกมผลรวม

คงที่ (Constant-Sum Game) และกรณผีลรวมไมเปนศูนย (Non-Zero-Sum Game: NZS) ในกรณีนี้

ผูเลนทั้งหมดอาจจะเปนไดทั้งผูชนะและผูแพดวยกันก็ได ซึ่งสามารถพบไดในการแขงขันทางธุรกิจทั่วไป 

 5.3.3 จําแนกตามจํานวนครั้งของการเลน จะแบงเปน เกมที่เลนเพียงรอบเดียว 

(Static Game) เชน Prisoners’ Dilemma และเกมที่มีการเลนหลายรอบ (Dynamic Game) หรือ

การเลนซ้ําไปซ้ํามา (Repeated Game) ซึ่งผูเลนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือกลยุทธของตนไดเมื่อ

ทราบถึงวิธีการของผูเลนรายอ่ืน (Tzu, 2010) เชนการขายสนิคา ผูขายสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขาย

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงได 

 5.3.4 จําแนกตามความรวมมือของผูเลน โดยธรรมชาติแลวเกมตางๆ สามารถเปนได

เกมที่มีความรวมมือ (Cooperative Game) และเกมที่ไมมีความรวมมือกัน (Non-Cooperative 

Game) โดยเกมที่มีความรวมมือจะมีขอตกลงหรือพันธะสัญญาหรือการคุกคามที่เชื่อมโยงและยอมรับ

รวมกัน แตหากผูเลนไมมีการรวมมือหรือตอรองกันจะเรียกวาเปนที่ไมมีความรวมมือกัน 

 5.4 ทฤษฎีเกมกับการเลือกกลยุทธ 

 การเลือกใชกลยุทธของผูเลนแตละฝายจะสงผลกับผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการแขงขัน และ

สามารถแสดงผลลัพธของการแขงขันในรูปแบบปกติ (Normal Form) หรือตารางผลลัพธ (Payoff 

Matrix) ดังตัวอยางในตารางที่ 4 และรูปแบบรายละเอียด (Extensive Form) ซึ่งเปนการแสดงการ

ตัดสินใจในรูปแขนงการตัดสินใจ (Decision Tree) ดังภาพที่ 12 (McCain, 2010; Tzu, 2010) 

ตารางที่ 4 ตัวอยางผลลัพธของผูเลน 1 และผูเลน 2 
 

กลยุทธที่สามารถเลือกได 
ผูเลน 2 

กลยุทธ X กลยุทธ Y 

ผูเลน 1 
กลยุทธ X (2,8) (10,5) 
กลยุทธ Y (5,10) (3,3) 

ที่มา: Sun Tzu, “Strategy and Game Theory Concepts,” in Applied Game Theory and 

Strategic Behavior, ed. Ilhan Kubilay Geçkil, and Patrick L. Anderson (Boca Raton: 

Chapman and Hall/CRC, 2010), 15 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงการแขงขันของผูเลน 2 ฝาย และทัง้ 2 ฝายนั้น สามารถเลือกใช

กลยุทธในการแขงขันได 2 กลยุทธ คือกลยุทธ X และ Y เมื่อผูเลน 1 และ 2  เลือกใชกลยุทธ X 

เชนเดียวกัน ผลลัพธที่ผูเลน 1 จะไดคือ 2 บาทและผลลัพธที่ผูเลน 2 จะไดคือ 8 บาท หากผูเลน 1 

และผูเลน 2 เลือกใชกลยุทธ Y เปนกลยุทธเดียวกัน ผลลัพธที่ผูเลน 1 จะไดคือ 3 บาทและผลลัพธที่ผู
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เลน 2 จะไดคือ 3 บาท ในกรณีเลือกกลยุทธตางกัน หากผูเลน 1 เลือกใชกลยุทธ X แตผูเลน 2 

เลือกใชกลยุทธ Y ผลลัพธที่ผูเลน 1 จะไดคือ 10 บาทและผลลัพธที่ผูเลน 2 จะไดคือ 5 บาท หากผู

เลน 1 เลือกใชกลยุทธ Y แตผูเลน 2 เลือกใชกลยุทธ X ผลลัพธที่ผูเลน 1 จะไดคือ 5 บาทและผลลัพธ

ที่ผูเลน 2 จะไดคือ 10 บาท นอกจากนั้นสามารถนําตารางผลลัพธนี้ไปสรางเปนแขนงการตัดสินใจ ซึ่ง

เปนการแสดงลําดับข้ันของการตัดสินใจและผลตอบแทนจากการเลือกใชกลยุทธแตละกลยุทธของผู

เลนตางๆ ซึ่งจะสอดคลองกับตารางผลตอบแทน ดังภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงตัวอยางแขนงการตัดสินใจสําหรับผูเลน 1 และ ผูเลน 2 

ที่มา: Sun Tzu, “Strategy and Game Theory Concepts,” in Applied Game Theory and 

Strategic Behavior, ed. Ilhan Kubilay Geçkil, and Patrick L. Anderson (Boca Raton: 

Chapman and Hall/CRC, 2010), 16 

 

 การตัดสินใจเลือกใชกลยุทธของผูเลนฝายหนึ่งจะกระทบกับการตัดสินใจใชกลยุทธ

หรือการตอบสนองของผูเลนที่เหลือ (Tzu, 2010: 14) ซึ่งการตัดสินใจเลือกใชกลยุทธของผูเลนแตละ

รายข้ึนอยูกับผลลัพธทีด่ีที่สุดทีฝ่ายตนจะไดรับหลังจบเกมการแขงขัน (เจนจบ วีระพานิชเจริญ, 2548: 

31) โดยแนวทางในการตัดสินใจจะพิจารณาจากความโดดเดนของกลยุทธนั้น โดย Tzu (2010) ได

แบงกลยุทธออกเปน กลยุทธเดน (Dominant Strategy) และกลยุทธดอย (Dominated Strategy) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Tzu, 2010: 19-21) 

 5.4.1 กลยุทธเดน หมายถึงกลยุทธใดกลยุทธหนึ่งท่ีทําใหผูเลนไดรับตอบแทนสูงสุด

เทาที่จะเปนไปได ไมวาผูเลนรายอื่นจะดําเนินการอยางไรก็ตาม และเปนเหตุใหเลือกใชกลยุทธนั้น 

(McCain, 2010: 53) จากตารางที่ 5 หากผูเลน 2 ใชกลยุทธ X จะไดผลลัพธเทากับ 8 บาท เมื่อผูเลน 

1 ใชกลยุทธ X และจะไดผลลัพธเทากับ 10 บาท เม่ือผูเลน 1 ใชกลยุทธ Y กรณีตอมาหากผูเลน 2 ใช
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กลยุทธ Y จะไดผลลัพธเทากับ 5 บาท เมื่อผูเลน 1 ใชกลยุทธ X และจะไดผลลัพธเทากับ 3 บาท เมื่อ

ผูเลน 1 ใชกลยุทธ Y จะพบวากลยุทธที่โดดเดนที่สุดของผูเลน 2 คือกลยุทธ X เนื่องจากไมวาผูเลน 1 

จะใชกลยุทธ X หรือ กลยุทธ Y ผลตอบแทนที่เกิดจากการเลือกใชกลยุทธ X จะสูงกวาผลตอบแทนที่

ไดหากผูเลน 2 เลือกใชกลยุทธ Y ดังนั้นผูเลน 2 ควรเลือกใชกลยุทธ X ซึ่งเปนกลยุทธที่โดดเดนที่สุด

ในการแขงขันของตน 

 5.4.2 กลยุทธดอย คือกลยุทธที่ใหผลตอบแทนดอยกวากลยุทธอื่นที่ผูเลนสามารถ

เลือกใชได ในการแขงขันผูเลนที่มีเหตุผล (Rational Player) จะเลือกใชกลยุทธเดนและพยายาม

หลีกเลี่ยงกลยุทธดอย จากตัวอยางในตารางที่ 5 กลยุทธดอยของผูเลน 2 คือกลยุทธ Y สวนผูเลน 1 

ไมมีทั้งกลยุทธเดนและกลยุทธดอย 

 การหาผลเฉลยของเกม (Solution of Game) สามารถหาไดจากดุลยภาพของเกม 

(An Equilibrium of Game) ซึ่งหมายถึงผลลัพธที่แนนอนภายหลังจากจบเกมการแขงขัน จากตาราง

ที่ 5 พบวาผูเลน 2 จะใชกลยุทธ X เสมอเนื่องจากเปนกลยุทธเดนของตน ผลตอบแทนที่ดีที่สุดของผู

เลน 1 คือ 5 บาทเม่ือเลือกใชกลยุทธ Y ดังนั้นกลยุทธดุลยภาพของผูเลนในเกมคือ กลยุทธ Y สําหรับ

ผูเลน 1 และกลยุทธ X สําหรับผูเลน 2 และดุลยภาพของเกมคือ (Y, X) = (5, 10) หรือผูเลน 1 ได 5 

บาท และผูเลน 2 ได 10 บาท และผลเฉลยของเกมนี้จะเปนสิ่งท่ีใชเลือกกลยุทธอยางเปนเหตุเปนผล 

(McCain, 2010: 54) 

 จากตัวอยางในตารางท่ี 5 และภาพที่ 12 จะเปนกรณีเกมที่ไมมีความรวมมือระหวาง

ผูเลน โดยผูเลนแตละรายจะเลือกใชกลยุทธที่สรางความไดเปรียบสูงสุดใหแกตนเอง แตในบางกรณี

หากมีความรวมมือระหวางกันจะทําใหเกิดผลลัพธที่ดีกวาแกทั้ง 2 ฝาย เชนภาวะลําบากใจของนักโทษ 

(Prisoners’ Dilemma) หากทั้ง 2 คนรับสารภาพ จะไดรับโทษคนละ 10 ป หากอีกคนหนึ่งรับ

สารภาพ แตอีกคนปฏิเสธ คนที่รับสารภาพจะไดรับอิสรภาพ สวนคนที่ปฏิเสธจะไดรับโทษ 20 ป แต

ถาทั้ง 2 คนปฏิเสธ ทั้ง 2 จะไดรับโทษคนละ 1 ป ดังตารางที่ 5 (McCain, 2010: 37) 

ตารางที่ 5 แสดงการรับโทษของนักโทษกับการรับสารภาพ 
 

กลยุทธที่สามารถเลือกได 
นักโทษ 2 

รับสารภาพ ปฏิเสธ 

นักโทษ 1 
รับสารภาพ 10,10 0,20 

ปฏิเสธ 20,0 1,1 
ที่ ม า : Roger A. McCain, Game Theory: A Nontechnical Introduction to the Analysis 

of Strategy, (Hackensack: World Scientific Publishing, 2010), 37  

 

 จากตารางที่ 5 กลยุทธเดนของนักโทษทั้ง 2 คน หากทั้ง 2 คน ไมสามารถติดตอกัน

หรือปรึกษากันไดคือการรับสารภาพ และเมื่อทั้ง 2 เลือกใชกลยุทธเดนคือการรับสารภาพพรอมกันจึง
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ทําใหทั้งคูตองรับโทษคนละ 10 ป แตถาทั้ง 2 คน สามารถปรึกษาหรือรวมมือกันได ท้ัง 2 คนจะไดรับ

โทษเพียงคนละ 1 ปเทานั้น ซึ่งเปนผลลัพธท่ีดีกวาสําหรับทั้ง 2 คน หรือเปนผลเฉลยเชิงความรวมมือ 

(Cooperative Solution) (McCain, 2010: 54) 

 จากแนวทางการเลือกกลยุทธดวยทฤษฎีเกมสามารถนํามาประยุกตใชกับการเลือก

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงสามารถ

เลือกใชกลยุทธดานการจัดการทรัพยากรมนุษยไดอยางอิสระ และการเลือกใชกลยุทธดานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยต างๆ จะสงผลกับคะแนนรวมของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถจัดวาเปนผลลัพธ (Payoff) ตามแนวทางทฤษฎีเกม นอกจากนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถสรางความรวมมือระหวางกันได ทําใหคะแนนการประกัน

คุณภาพปรับสูงข้ึนได จึงเปนที่มาของการนําทฤษฎีเกมมาใชเปนเครื่องมือในการคัดเลือกกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลของการวิจัยในครั้งนี ้

6. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
 6.1 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR มาจากวิธีการวิจัยท่ีชื่อ Ethnographic Delphi Futures 

Research ซึ่งเปนการผสมผสานวิธีการวิจัยอนาคต 2 วิธีเขาดวยกัน ไดแก เทคนิคการวิจัยอนาคต

แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) ซึ่งมีความยืดหยุนใน

ระเบียบวิธีวิจัย และสามารถประยุกตใชกับปญหาและวัตถุประสงคงานวิจัยที่หลากหลาย (ดวงนภา 

มกรานุรักษ, 2554; ธีระวัฒน จันทึก, 2556) 

 6.2 ขั้นตอนการทําวิจัยแบบ EDFR 

 การวิจัยดวยเทคนิค EDFR มีขั้นตอนสําคัญตางๆซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ (ดวงนภา 

มกรานุรักษ, 2554) 

 6.2.1 ขั้นตอนการกําหนดและเตรียมกลุมผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญมีความสัมพันธกับ

ความนาเชื่อถือของผลการวิจัย เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญเห็นความสําคัญของการวิจัยและสามารถใหเวลากับ

การวิจัยไดอยางเต็มที่ ผูวิจัยจึงตองติดตอผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัวลวงหนา โดยใชเทคนิคการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interview) เพ่ืออธิบายวัตถุประสงคและจุดมุงหมายรวมไปถึงขั้นตอน

ตางๆ และเวลาโดยประมาณท่ีตองใชในการวิจัย เมื่อทําความเขาใจกับผูเชี่ยวชาญเปนที่เรียบรอยจึง

กําหนดวันและเวลาสําหรับการสัมภาษณ การเตรียมผูเชี่ยวชาญเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญเตรียมตัว 

เตรียมขอมูล จัดระบบความคิดและขอมูลลวงหนา ชวยใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากขึ้น 

 ในท่ีนี้ผู เชี่ยวชาญคือผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในเรื่องที่ศึกษา

สามารถมองหรือคาดการณอนาคตไดถูกตองและชัดเจนมากกวาบุคคลทั่วไป กลุมผูเชี่ยวชาญ

ประกอบดวยผูบริหาร หัวหนางาน และนักวิชาการที่มีความรูเรื่องนั้นเปนอยางดี โดยจะเลือก
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ผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive sampling) ย่ิงมีจํานวนผูเชี่ยวชาญมากคาความคาดเคล่ือนก็จะ

ลดลงดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนผูเชี่ยวชาญและความคาดเคลื่อน 
 

จํานวนผูเชี่ยวชาญ ความคาดเคลื่อน ความคาดเคลื่อนลดลง 
1 – 5 1.20 – 0.70 0.50 
5 – 9 0.70 – 0.58 0.12 
9 – 13 0.58 – 0.54 0.04 
13 – 17 0.54 – 0.50 0.04 
17 – 21 0.50 – 0.48 0.02 
21 – 25 0.48 – 0.46 0.02 
25 – 29 0.46 – 0.44 0.02 

ที่มา: ดวงนภา มกรานุรักษ, “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2554-2564)” 

(วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2554), 33 

 

 6.2.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ (EDFR รอบที่ 1) ผูวิจัยสามารถเลือกรูปแบบการ

สัมภาษณที่จะตอบสนองตอจุดมุงหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณการวิจัยได ซึ่งเปนการ

เลือกสัมภาษณเฉพาะรูปแบบที่ผูเชี่ยวชาญคาดวานาจะเปนไปไดมากที่สุด และในระหวางการ

สัมภาษณผูสัมภาษณจะตองทบทวนคําถามและมุมมองกับผูถูกสัมภาษณเพ่ือความเขาใจที่ถูกตอง 

 6.2.3 ขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล นําขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือสรางเครื่องมือสําหรับทําเดลฟาย 

 6.2.4 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ภาษาที่ใชในแบบสอบถามจะตอง

สั่น กะทัดรัด และเขาใจงาย แตจะตองคงความหมายเดิมของผูเชี่ยวชาญไวใหไดมากที่สุด 

 6.2.5 ขั้นตอนการทําเดลฟาย (EDFR รอบที่ 2 และรอบตอๆ ไป) โดยจํานวนรอบนั้น

จะขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย งบประมาณและเวลา โดยพิจารณาจากความเปนเอกพันธ (Consensus) 

ของผูเชี่ยวชาญเปนหลัก 

 6.2.6 ขั้นตอนการเขียนรูปแบบ หากผูวิจัยตองการย้ํารูปแบบที่เปนไปไดคอนขางสูง 

ก็อาจกําหนดคามัธยฐาน ในระดับมาก โดยพิจารณาจากคา Interquartile range (Q3 – Q1) ไมเกิน 

1.5 หรือไมเกิน 1 (ในกรณีแบบสอบถามเปนมาตรวัดแบบ rating scale 5 ระดับ) 

 การพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการวิจัยเพื่อศึกษา

องคประกอบของรูปแบบที่เหมาะสมของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวาควรมีองคประกอบและ
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รูปแบบอยางไร ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เพ่ือสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่ใหความเห็น

เก่ียวกับรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม 

 จากแนวคิด ทฤษฎีที่ไดศึกษามาขางตนผูวิจัยไดนํามาสรุปประเด็นที่นําไปสูการ

พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรุปประเด็นที่นําไปสูการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 

แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย ผูเสนอแนวคิด 
ปจจัยนําเขา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) 

อรสา ภาววิมล (2552) 
Hitt, Ireland and Hoskisson (2007) 
Segers and Dochy (1996) 
Lado and Wilson (1994) 

กระบวนการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) 
อรสา ภาววิมล (2552) 
Hitt, Ireland and Hoskisson (2007) 
Segers and Dochy (1996)Lado and 
Wilson (1994) 

ผลลัพธ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) 
อรสา ภาววิมล (2552) 
Hitt, Ireland and Hoskisson (2007) 
Segers and Dochy (1996) 
Lado and Wilson (1994) 

เครอืขาย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) 
Amin, Wan Ismail, Abdul Rasid, and 
Selemani (2014) 
Segers and Dochy (1996) 

ความคิดสรางสรรค Lochan Dhar (2015) 
Sleuwaegen and Boiardi (2014) 
Mumford, Hester, and Robledo (2012) 
Runco (2012) 
Petrescu and Simmons (2008) 
Lee, Rho, Kim, and Ju Jun (2007) 
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ตารางที่ 7 สรุปประเด็นที่นําไปสูการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ตอ) 
 

แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย ผูเสนอแนวคิด 
นวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) 

อรสา ภาววิมล (2552) 
Allen, Adomdza and Meyer (2015) 
Lochan Dhar (2015) 
Sleuwaegen and Boiardi (2014) 
Chang, Gong and Shum (2011) 
Weerawardena and Mavondo (2011) 
Chen and Huang (2009) 
Dyer, Gregersen, and Christensen (2009) 
Wang and Zang (2005) 
Lau and Ngo (2004) 

มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 

การประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) 
อรสา ภาววิมล (2552) 
นิรันดร นิติสุข, ประพัฒนศรี พันธศรี, บรรจง  
จงรัก, พรพิมล พิมพแกว และวนุชชิดา สุภัควนิช 
(2549) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
Juran (1999) 
Segers and Dochy (1996) 
 

ความไดเปรียบในการแขงขันและการจัดการ
เชิงกลยุทธ 

Noe et al. (2012) 
Weerawardena and Mavondo, 2011) 
Belcourt and McBey (2010) 
Chen and Huang (2009) 
Hitt, Ireland, and Hoskisson, 2007) 
Armstrong (2006) 
Christensen (2006) 
Mello (2006) 
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ตารางที่ 7 สรุปประเด็นที่นําไปสูการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ตอ) 
 

แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย ผูเสนอแนวคิด 
ความไดเปรียบในการแขงขันและการจัดการ
เชิงกลยุทธ 

Karami, Analoui, and Cusworth, 2004) 
Thompson and Strickland (2003) 
Barney and Wright (1998) 
Huselid, Jackson, and Schuler, 1997) 
Delaney and Huselid, 1996) 
Miller and Dess (1996) 
Lado and Wilson (1994) 
Huselid, 1993) 
Ulrich (1987, 1992) 
 

แนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษย วัชระ เวชประสิทธิ์ (2557) 
วชัรพงษ อินทรวงศ (2552) 
Lochan Dhar (2015) 
Noe et al. (2012) 
Chang, Gong and Shum (2011) 
Armstrong (2006) 
Christensen (2006) 
Lau and Ngo (2004) 
De Cenzo and Robbin (1996) 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ Allen, Adomdza and Meyer (2015) 
De Cenzo and Robbin (1996) 
Barney and Wright (1998) 
Noe et al. (2012) 
Weerawardena and Mavondo, 2011) 
Belcourt and McBey (2010) 
Chen and Huang (2009) 
Hitt, Ireland, and Hoskisson, 2007) 
Armstrong (2006) 
Christensen (2006) 
Mello (2006) 
Karami, Analoui, and Cusworth, 2004) 
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ตารางที่ 7 สรุปประเด็นที่นําไปสูการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ตอ) 
 

แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย ผูเสนอแนวคิด 
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (ตอ) Thompson and Strickland (2003) 

Huselid, Jackson, and Schuler, (1997) 
Delaney and Huselid, 1996) 
Miller and Dess (1996) 
Lado and Wilson (1994) 
Huselid, (1993) 
Ulrich (1987, 1992) 

ทฤษฎีเกม เจนจบ วีระพานิชเจริญ (2548) 
Lin,Tsai, and Wu (2014) 
Lozano et al. (2013) 
McCain (2010) 
Tzu (2010) 
McCain (2009) 
Roger (2004) 
Von Neumann and Morgenstern (2004) 
Rogers (2001) 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วัชระ เวชประสิทธิ์ (2557) ไดศึกษาเรื่อง ตัวแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี

ผลตอความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุและสรางตัวแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความ

ผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบ

ผสม ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลจากพนักงานโรงแรมใน

ประเทศไทยจํานวน 500 คน โดยใชการสุมแบบหลายขั้น ใชแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น 0.985 

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลพรอมทั้งวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง ดวยเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง

อิทธิพล การวิจัยเชิงปริมาณพบวา ความผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยไดแก การบริหารผลการปฏิบัติงาน มี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกความผูกพันของพนักงานสูงที่สุด รองลงมาคือ การออกแบบงาน การใหรางวัล

และผลประโยชน การสอนงาน ตามลําดับที่ระดับนัยสําคัญ .01 แตการฝกอบรมและการพัฒนาไมมี

อิทธิพลทางตรงกับความผูกพันของพนักงาน สวนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานสูงที่สุดคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ การสอน
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งาน การฝกอบรมและการพัฒนา ตามลําดับที่ระดับนัยสําคัญ .01 แตการออกแบบงาน การใหรางวัล

และผลประโยชนไมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ที่กระทําผานความผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานสูงกวามีอิทธิพล

ทางตรงกับผลการปฏิบัติงาน และจากการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บขอมูลจากพนักงานระดับบริหารและ

ระดับปฏิบัติการ พบวา กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้ง 5 ดาน มีอิทธิพลกับความผูกพันและ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

 ดวงนภา มกรานุรักษ (2554) ไดศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ

หนา (พ.ศ.2554-2564) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทยใน

ทศวรรษหนา (ตั้งแตปพ.ศ.2554 ถึงปพ.ศ. 2564) ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

หรือ Ethnographic Delphi Futures Research สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา อีก 10 ปขางหนา

การอาชีวศึกษาของไทยตองเผชิญกับแนวโนมสําคัญตางๆมากมาย ไมวาจะเปนกระแสโลกาภิวัฒน 

การแขงขันดานการคาระหวางประเทศ และเขตการคาเสรี และที่สําคัญที่สุดคือการเกิดขึ้นของ

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปพ.ศ. 2558 นี้ สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน

ภายในกลุมสมาชิกอยางเสรี ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองเตรียมคนใหพรอมดวยการ

อาชีวศึกษา รัฐบาลควรตระหนักและใหความสําคัญตอการอาชีวศึกษาอยางจริงจัง โดยกําหนดใหเปน

นโยบายแหงชาติ รวมไปถึงกําหนดบทบาทใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือกันอยางตอเนื่องและ

จริงจัง ดานการจัดการเรียนการสอน ควรเนนทีก่ารปฏิบัติและรวมมือกับสถานประกอบการในการรับ

นักศึกษาเขาฝกงาน เปดใหโอกาสนักศึกษาไดสัมผัสกับอาชีพจริง มีการพัฒนาวางแผนการเรียนใน

ระบบทวิภาคีอยางถูกตอง เขาใจ ชัดเจนและจริงจัง ครูผูสอนมีความรู ทักษะ และประสบการณใน

วิชาที่สอนอยางลึกซึ่ง มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเปนครู สามารถถายทอดเรื่องยากใหเปน

เรื่องที่สามารถเขาใจไดงาย และที่สําคัญครูสามารถพัฒนาความรูและพัฒนาตนเองใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และเนื่องจากครูเปนอาชีพสําคัญในการสรางคนดังนั้นครู

ควรที่จะรักและภูมิใจในอาชีพและควรที่จะไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีตามความสามารถ 

นอกจากนี้ผลการศึกษาแนวโนมการอาชีวศึกษาไทยภายใน 10 ปขางหนา ทั้ง 8 ดานควรมีแนวโนมใน

การพัฒนาดังนี้ 1) ดานคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาจะตองเปนผูที่มีความสามารถ

ทางทักษะวิชาชีพ มีความรู ทักษะชีวิต นิสัยอุตสาหกรรม และทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 2) ดานการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรตองสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน มีความ

หลากหลายทั้งในและนอกระบบ ระบบทวิภาคี การเทียบโอนประสบการณ และระบบทางไกล วิธีการ

เรียนการสอนตองมีความยืดหยุนตามเทคโนโลยี ผูเรียน สถานประกอบการ รวมไปถึงบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป 3) ดานครูผูสอน ผูสอนตองทราบศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล มีประสบการณ 

วิชาชีพ เกงปฏิบัติ รูลักษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาที่สอนอยางแทจริง สามารถผลิตตําราดวย

ตนเอง 4) ดานความรวมมือ ตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของโดยเฉพาะกับสถาน

ประกอบการ รวมไปถึงการมีสวนรวมในระดับทองถิ่นและภูมิภาค 5) ดานมาตรฐาน ตองมีการจัดตั้ง
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือกําหนดมาตรฐานวิชาชีพที่จะเปนบันไดความกาวหนาในแตละสาขาอาชีพ

ใหมีความสอดคลองของคาจางและทักษะฝมือ 6) ดานการสนับสนุนของรัฐบาล รัฐตองใหความสําคัญ

การอาชีวศึกษาอยางจริงจังมีนโยบายที่แนนอนชัดเจน 7) ดานคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 

สื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบการตองรวมกันสรางและผลักดันใหเกิดคานิยมการเรียนอาชีวศึกษา 

8) ดานการบริหารจัดการ ตองมีความเปนอิสระและตองมีการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาในการผลิต

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งจะเห็นไดวาทุกภาคสวนที่เก่ียวของตองมีความ

เชื่อมโยงและรวมมือกันในทุกดานอยางจริงจังอยางตอเนื่อง โดยจะสงผลใหอนาคตของการ

อาชีวศึกษาไทยเกิดการพัฒนากําลังแรงงานของชาติใหมีฝมือ คุณภาพ สามารถสนองตอบความ

ตองการของสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ สามารถแขงขันได แมจะมีการขยายเขตการคา

เสรีในระดับใดก็ตามและภาพของการอาชีวศึกษาไทยจะมีความชัดเจนและพึงประสงคไดไมเพียงแต

ในทศวรรษนี้เทานั้นแตจะเปนการปูพ้ืนฐานของการพัฒนา และยังกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คุณภาพครอบครวั คุณภาพสังคม และคุณภาพของคนไทยทั้งประเทศ 

 วัชรพงษ อินทรวงศ (2552) ทําการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย

ตอผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ไดแก 1) เพ่ือศึกษา

อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุดที่มีตอผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกลุมของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร

มนุษยตามแนวคิดการจัดกลุมเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 3) เพ่ือพัฒนาตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางการ

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานโดยผานปจจัย 4 ประการของกลองดําซึ่ง

ประกอบดวย ความสามารถ แรงจูงใจ โอกาสในการมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ 4) เพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ ที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยใน

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหในระดับบุคคลซึ่งเปนบุคลากรสายผูสอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวน 425 คน ผลการวิจัยพบวา วิธีปฏิบัติดานทรัพยากร

มนุษยตามแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะสามารถแบง

ไดเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 ประกอบดวย การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา กลุมที่ 2 ประกอบดวย 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตามผลงาน กลุมที่ 3 ประกอบดวย การออกแบบงาน การ

มีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร และกลุมที่ 4 ประกอบดวย การเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงใน

การทํางานและความเสมอภาค วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนการ

เชื่อมโยงโดยผานกลองดํา วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 มี

อิทธิพลทางตรงตอ ความสามารถแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ตามลําดับ 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพโครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและมีการมอบหมายอํานาจ

หนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยทั้ง 4 กลุม นอกจากนั้นผูบริหาร
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สถาบันอุดมศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประยุกตใชทฤษฎีตางๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพปญหาและบริบทของสถาบันตามแนวคิดของทฤษฎีระบบและทฤษฎีตามสถานการณ 

 อรสา ภาววิมล (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู โดยใชการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed 

method research) ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยก่ึงทดลอง

แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลังการทดลอง มีวัตถุประสงค ไดแก 1) วิเคราะหระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย 2) วิเคราะหแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ

ความรูดานการประกันคุณภาพ 3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา

ไทยตามแนวคิดการจัดการความรู กลุมตัวอยาง เปนสถาบันอุดมศึกษา 14 แหง ที่มีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองระดับสถาบันในระดับดีมาก เก็บรวบรวมขอมูลระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รวมกับการสอบถาม

ผูบริหารระดับผูชวยอธิการบดีขึ้นไปและหัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพของสถาบัน วิเคราะห

ขอมูลโดยวิธีวิเคราะหสาระและวิธีวิเคราะหทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีประกอบดวย 1) องคประกอบของระบบไดแก ปจจัยนําเขาคือ 

ทรัพยากร (ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน งบประมาณ อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี กระบวนการคือ การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ 

ผลผลิต คือ คุณภาพของบัณฑิต องคความรู/งานวิจัย/นวัตกรรม การบริการวิชาการและการอนุรักษ 

สืบทอด สรางและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดนเปนหลักฐานของความสําเร็จ และ

ขอมูลปอนกลับ 2) ปจจัยสงเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ ไดแก นโยบายกลยุทธ การบริหาร

จัดการและเครื่องมือที่ใช การศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน

คุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากองคการที่ประสบความสําเร็จและมีแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการ

ความรูดานการประกันคุณภาพทั้งในและตางประเทศ 11 แหง วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหสาระ 

ผลการศึกษาพบวาการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพที่ดีมี 8 ประการ คือ 1) บทบาทผูนํา 2) 

การใหความสําคัญกับ “คน” เปนศูนยกลางขับเคลื่อนภารกิจ 3) การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาความรู 4) การมีวงจรความรูอยางนอย 5 เรื่องไดแก ระบุ แสวงหา สราง 

แบงปนและประยุกตใหความรู 5) เครื่องมือจัดการความรูที่เหมาะสม 6) การมีกลยุทธการจัดการ

ความรูที่เชื่อมโยงกับเปาหมายขององคการ 7) มีการวัดผลและติดตามผลการจัดการความรูและ 8) มี

การสรางแรงจูงใจ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตาม

แนวคิดการจัดการความรูเปนการบูรณาการหลักการและกระบวนการจัดการความรูเขากับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี มีหลักการเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่ระดับบุคคล 

ใชความรูที่มีคุณภาพเปนพลังขับเคลื่อนการประกันคุณภาพมุงสูคุณภาพอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลเรียนรูและพัฒนาสถาบันใหเปนองคการแหงการเรียนรูเพื่อ

การประกันคุณภาพ รวมทั้งสรางคุณคาใหกับผูเรียนและผูรับบริการ กลยุทธของระบบมุงเนนการ
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ออกแบบโครงสรางความรูที่สามารถตอบสนองเปาหมายของสถาบัน จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

เรียนรูและพัฒนาความรู ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขาไดแก ทรัพยากรมนุษย 

(ผูนํา ผูปฏิบัติงานที่ใชความรูและทีมงานจัดการความรู) วัฒนธรรมองคการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) กระบวนการ 3 ระดับ คือ ระดับกลยุทธ กลวิธี และปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผลและการสราง

แรงจูงใจ 3) ผลผลิต ไดแก บุคคลเรียนรูและองคการแหงการเรียนรูเพ่ือการประกันคุณภาพ 4) ขอมูล

ปอนกลับ ทดลองใชระบบในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 เดือน 

ในมาตรฐานดานการบริการทางวิชาการ ผลการทดลองพบวากลุมทดลองมีความรู ทัศนคติ และ

ทักษะในการประกันคุณภาพการบริการทางวชิาการสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง (2550) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธของ

องคกรธุรกิจการผลิตเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา

ผลกระทบของแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธตอการเขาออกของพนักงาน 2) 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

กับการสูญเสียจากการผลิต ผานการเขาออกของพนักงานในองคกรธุรกิจเครื่องไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุ

และผลระหวางแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธกับผลิตภาพของแรงงานผาน

การเขาออกของพนักงานในองคกรธุรกิจเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนสมาชิกสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา 1) แนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธทั้ง 6 ดาน มีผลกระทบเชิงลบกับการเขาออกของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) 

แนวปฏิบัติฯ ทั้ง 6 ดานมีผลกระทบทางตรงกับการสูญเสียจากการผลิตและผลิตภาพแรงงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 3) แนวปฏิบัติฯ ทั้ง 6 ดานมีผลกระทบทางออมไปยังการสูญเสียจากการผลิตและ

ผลิตภาพแรงงานผานการเขาออกของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 4) การเขาออกของ

พนักงานมีผลกระทบทางตรงกับการสูญเสียจากการผลิตและผลิตภาพแรงงานอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา องคกรธุรกิจเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ควรมี

แนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธทั้ง 6 ดานในลักษณะผสมผสานกัน และควรนํา

กลยุทธท่ีใชในการดําเนินการตามแนวปฏิบัติทั้ง 6 ดานมาใชในการสนับสนุนองคกรธุรกิจดังกลาวให

สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมแกงานไดเขามารวมงาน และสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการผลิตใหคงอยูกับองคกรอยางยาวนาน ซึ่ง

องคกรสามารถลดการสูญเสียจากการผลิตและเพ่ิมผลิตภาพแรงงานจากทรัพยากรมนุษยเหลาน้ีได 

 วีรภัทร ภัทรกุล (2549) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการวางแผนทรัพยากรบุคคล

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือพัฒนารูปแบบการวางแผนทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยแบงวิธีการวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ศึกษาสภาพการ

วางแผนทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) สรางรูปแบบการวางแผนทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 5) ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการวางแผนทรัพยากรบุคคลของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ รูปแบบของแผนทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาขึ้น มี

องคประกอบท้ังสิน 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความนํา 2) องคประกอบของรูปแบบการวางแผน

ทรัพยากรบุคคล 3) แนวทางการนํารูปแบบไปประยุกตใช และ 4) เงื่อนไขหรือขอจํากัดของรูปแบบ 

สวนองคประกอบของรูปแบบการวางแผนทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองคประกอบสําคัญ

ดังนี้ 1) สภาพแวดลอมภายนอก ไดแกสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การ

ปกครอง และเทคโนโลย ี2) ปจจัยนําเขาในการวางแผนทรัพยากรบุคคล ไดแก สภาพแวดลอมภายใน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) กระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคล ไดแก การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ

องคการ การประเมินทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน การคาดการณความตองการทรัพยากรบุคคลใน

อนาคต การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การกําหนดแนวปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผล 

4) ผลผลิตจากการวางแผนทรัพยากรบุคคล ไดแก จํานวนบุคลากร คุณสมบัติ และเวลา ตามความ

ตองการขององคการ และ 5) ขอมูลปอนกลับจากการวางแผนทรัพยากรบุคคล สําหรับการนํารูปแบบ

ไปใชตองมีขอกําหนดที่แสดงถึงการนําไปใชไดจริง มีการกําหนดเงื่อนไขที่นําไปสูความสําเร็จของ

รูปแบบหรือขอจํากัดของรูปแบบลวงหนา 

 นิรันดร นิติสุข, ประพัฒนศรี พันธศรี, บรรจง จงรัก, พรพิมล พิมพแกว และวนุชชิดา 

สุภัควนิช (2549) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการ

ดําเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

กาฬสินธุ ไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางอาจารยจํานวน 96 คน ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่มีคา

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงเทากับ 0.97 ในการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะหหาคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและคาการถอดถอยพหุคูณ

แบบมีข้ันตอน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานสารสนเทศ ดาน

การบริหารและการจัดการ ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และดานงบประมาณ มีเพียงปจจัยดาน

บุคลากรเทานั้นท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนตรงทางบวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เจนจบ วีระพานิชเจริญ (2548) ไดศึกษาเรื่อง การประยุกตใชทฤษฎีเกมกับการควบคุม

การตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนท่ีไรสาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมคาการใชประโยชน

ทรัพยากรใหไดสูงที่สุด โดยคํานึงถึงความเทาเทียมของบริการในแตละระดับ ในการศึกษาครั้งนี้ใช

ทฤษฎีเกมซึ่งเปนแนวคิดทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับปญหาดานประสิทธิภาพและความเทา

เทียม เปนการประยุกตใชทฤษฎีเกมกับวิธีควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนท่ี เพ่ือ

หาคาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับใชในการควบคุมจากผลเฉลยของเกม โดยกําหนดผูเลนของเกม

เปนการเรียกของบริการแตละระดับในระบบ และวัดความพึงพอใจของผู เลนดวยฟงกชัน
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อรรถประโยชน กรณีเกมไมมีความรวมมือจะหาผลเฉลยจากจุดดุลยภาพ สําหรับเกมท่ีมีความรวมมือ

จะหาผลเฉลยจากวิธี arbitration ในรูปแบบของการตอรอง และเปรียบเทียบคาอรรถประโยชน

ระหวางผูเลน ผลการทดสอบพบวา คาพารามิเตอรควบคุมที่เหมาะสมที่เกิดจากจุดดุลยภาพมีคา

เทากันกับคาพารามิเตอรจากการควบคุมแบบดังเดิมและมีความเทาเทียมเนื่องจากจุดดุลยภาพ 

ขณะท่ีวิธีดังเดิมไมไดกลาวถึงประเด็นความเทาเทียม และพบวาสวนมากผลเฉลยของ Nash และผล

เฉลยของ modified Thomson ใหคาอรรถประโยชนรวมสูงที่สุด ขณะที่จุดดุลยภาพและผลเฉลย

ของ Raiffa จะใหคา Fairness สูงที่สุด อยางไรก็ตามผลเฉลยทุกแบบมีคุณสมบัติเรื่องความเทาเทียม 

และมีประสิทธิภาพเนื่องจากหลักการพาเรโตออพติมัลลิตี้ 

 Mathew R. Allen, Gordon K. Adomdza and Marc H. Meyer (2015) ไดวิจัยเรื่อง 

Managing for Innovation: Managerial Control and Employee Level Outcomes มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของการควบคุมทางการจัดการจูงใจใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมท่ี

ตองการระหวางพนักงานท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรม และทําความเขาใจคุณลักษณะของความรูที่

เก่ียวของกับการกําหนดความสัมพันธนั้น จากการศึกษาในอดีตจะพบวาการควบคุมทางการจัดการ

เปนผลทางลบกับนวัตกรรม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองการจะพิสูจนวาการควบคุมทางการจัดการจะให

ผลลัพธแตกตางกันขั้นอยูกับองคความรูที่นํามาใช การศึกษานี้เก็บขอมูลจากทีมงานดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมจํานวน 104 ทีม การวิจัยนี้ ใชการวิเคราะหความถดถอยแบบ Ordinary least 

squares ในการทดสอบสมมุติฐาน จากการศึกษาพบวา การควบคุมมีผลกระทบกับการจูงใจใน

ลักษณะที่แตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะขององคความรูที่เก่ียวของ โดยผลกระทบจะเปนลบกับ

แรงจูงใจเม่ือมีการใชองคความยังขาดความสมบูรณเชนการผลิตสินคาใหมหรือการเขาสูตลาดใหม 

 Rajib Lochan Dhar (2015) ศึ กษาวิ จั ย เ รื่ อ ง  The Effects of High Performance 

Human Resource Practices on Service Innovative Behaviour งานวิจัยนี้นําเสนอตัวแบบเชิง

บูรณาการมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของแนวปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพบนระดับความผูกพันของพนักงานโรงแรมในประเทศอินเดีย และไดศึกษาบทบาทการ

แทรกแซงของสถานการณสําหรับนวัตกรรมในความสัมพันธระหวางความผูกพันและพฤติกรรมเชิง

นวัตกรรมการบริการ การวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลจากพนักงานจํานวน 618 คน และผูบริหารหรือหัวหนา

งานจํานวน 31 คน ทดสอบสมมุติฐานดวยสมการเชิงโครงสราง ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันใน

องคการเปนตัวแปรกลางบนความสัมพันธระหวางแนวปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมการบริการของพนักงาน นอกจากนั้นยังพบวาสถานการณ

สําหรับนวัตกรรมมีสวนในการปรับความสัมพันธระหวางความผูกพันในองคการและพฤติกรรมเชิง

นวัตกรรมการบริการ 

 Chinho Lin, Hua-Ling Tsai, and Ju-Chuan Wu (2014) ไดวิจัยเรื่อง Collaboration 

Strategy Decision-Making Using the Miles and Snow Typology โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

กรอบการตัดสินใจเลือกคูคาเชิงความรวมมือ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบรูปแบบเกมกลยุทธ
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เชิงความรวมมือภายใตการจัดกลุมกลยุทธตามแนวทางของ Miles และ Snow โดยแบงกลยุทธ

ออกเปนนักลาสมบัติ  (Prospector) ผูตั้งรับ (Defender) ผูวิ เคราะห (Analyzer) และผูตาม 

(Reactor) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตางๆ ของกลุมตัวอยาง 35 บริษัท จากฐานขอมูล

ของ SandP COMPUSTAT สําหรับการตรวจสอบตัวแบบที่สรางขึ้น ซึ่งเปนการจับคูบริษัทที่ใชกล

ยุทธในรูปแบบที่ตางกัน เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความสามารถตางๆ สงผลใหทั้ง 2 บริษัทมี

ผลประกอบการสูงขึ้นได ผลการศึกษาพบวาตัวแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถชวยบริษัทเลือกคูแขงใหกลาย

มาเปนคูคาและสามารถเลือกกลยุทธทางความรวมมือที่เหมาะสมได 

 Leo Sleuwaegen and Priscilla Boiardi (2014) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง Creativity and 

Regional Innovation: Evidence from EU Regions โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหบทบาทของ

พนักงานท่ีมีความคิดสรางสรรคในฐานะที่เปนแหลงและองคประกอบพื้นฐานของนวัตกรรมของ

ทองถิ่นในสหภาพยุโรป การวิจัยครั้งนี้ศึกษาขอมูลจากทองถิ่นตางๆ ในสหภาพยุโรปจํานวน 83 แหง 

ผลการศึกษาพบวา ความชาญฉลาดที่วัดไดจากผูที่มีระดับการศึกษาสูง และงานเชิงสรางสรรคที่วัด

จากแรงบันดาลใจมีผลอยางมากทั้งทางตรงและทางออมกับนวัตกรรม 

 Muslim Amin, Wan Khairuzzaman Wan Ismail, Siti Zaleha Abdul Rasid and 

Richard Daverson Andrew Selemani (2014) ไดศกึษาเรื่อง The Impact of Human Resource 

Management Practices on Performance Evidence from a Public University โ ด ย มี

วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบผลกระทบของแนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยบนสมรรถนะ

ขององคการ ผูวิจัยไดสํารวจและเก็บขอมูลจากบุคลากรทางการศึกษาทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนจํานวน 300 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามจํานวน 46 ขอคําถามซึ่งครอบคลุมทั้งแนวปฏิบัติ

ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและสมรรถนะของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา แนวปฏิบัติดาน

การจัดการทรัพยากรมนุษยซึ่งประกอบดวย การสรรหา การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การวางแผนอาชีพ แรงงานสัมพันธ การกําหนดรายละเอียดของงาน และการใหผลตอบแทน มี

ความสัมพันธกับสมรรถนะของมหาวิทยาลัย (เชน การเปลี่ยนงาน ความสามารถในการทํางาน การ

ขาดงาน และความเครียด) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 S. Lozano, P.Moreno, B.Adenso-Díaz and E.Algaba (2013) ศึ กษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง 

Cooperative game theory approach to allocating benefits of horizontal cooperation 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการลดตนทุนการขนสงดวยการรวมมือในแนวราบผานทฤษฎีเกมดาน

ความรวมมือ การวิจัยครั้งนี้ใชตัวแบบเชิงเสนในการนําเสนอและศึกษาการลดตนทุนท่ีบริษัทตางๆ 

ประสบความสําเร็จเมื่อบริษัทตางๆ รวมความตองการทางการขนสงเขาดวยกัน และใชทฤษฎีเกม ใน

การจัดการปญหาที่เกี่ยวกับการจัดสรรตนทุนรวม โดยการนําผลเฉลยของเกมความรวมมือมาใชใน

การเปรียบเทียบ ผูวิจัยไดวิเคราะหเหตุการณทั้งหมด 240 เหตุการณ โดยแบงขอมูลออกเปน 4 กลุม 

ผลการศึกษาพบวาการทดลองเชิงตัวเลขแสดงใหเห็นวาการรวมมือกันของบริษัทตางๆ สามารถ

ประหยัดตนทุนทางการขนสงไดตามแนวคิดของเกม 
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 Song Chang, Yaping Gong and Cass Shum (2011) ศึกษาวิจัยเรื่ อง Promoting 

Innovation in Hospitality Companies through Human Resource Management Practices 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการคัดเลือกและ

การฝกอบรม ในฐานะเปนตัวแปรตนของนวัตกรรมท้ังแบบคอยเปนคอยไป ( Incremental 

Innovation) และแบบฉับพลัน (Radical Innovation) ในกลุมบริษัทธุรกิจบริการที่พัก ผูวิจัยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากโรงแรมและภัตตาคารท่ีดําเนินการในประเทศจีนจํานวน 196 ตัวอยาง และใชการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบวาการจางพนักงานที่มี

ความสามารถหลายดานใหเปนผูติดตอประสานงานกับลูกคา และการฝกอบรมพนักงานผูติดตอ

ประสานงานกับลูกคาใหมีความสามารถหลายดานมีอิทธิพลทางบวกกับนวัตกรรมแบบคอยเปนคอย

ไปและแบบฉับพลันอยางมีนัยสําคัญ 

 Chung-Jen Chen and Jing-Wen Huang (2009) ศึกษาวิจัยเรื่อง Strategic Human 

Resource Practices and Innovation Performance – The Mediating Role of Knowledge 

Management Capacity มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาบทบาทของความสามารถในการจัดการความรู

บนความสัมพันธระหวางแนวปฏิบัติเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและความสามารถในการสราง

นวัตกรรม การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 146 บริษัท และใชการ

วิเคราะหการถดถอยในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบวาแนวปฏิบัติเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความสามารถในการจัดการความรู และความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม และความสามารถในการจัดการความรูมีบทบาทเปนตัวแปรกลางระหวางแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 Alina Ileana Petrescu and Rob Simmons (2008) ไดศึกษาเรื่อง Human resource 

management practices and workers’ job satisfaction มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางแนวทางปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยกับความพึงพอใจในงานของพนักงานใน

ภาพรวมและความพึงพอใจในคาจาง ผูวิจัยใชการสัมภาษณและแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูจัดการและพนักงานจํานวน 1,518 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา 1) การ

สรางใหที่ทํางานการเรียนรูอยางตอเนื่องมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 2) การที่พนักงานถูก

กํากับดูแลดวยหัวหนางานหรือผูจัดการตลอดเวลา จะมีความสัมพันธในทางลบกับความพึงพอใจใน

งาน สอดคลองกับมุมมองที่วาแนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยสงเสริมใหเกิดความรวมมือ 

การแสดงออก และความคิดสรางสรรค ทําใหความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจ และผลการปฏิบัติงาน

สูงข้ึน 3) การใหคาตอบแทนบนฐานอายุงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

 Zhongming Wang and Zhi Zang (2005) ไ ด ศึ กษาวิ จั ย เ รื่ อ ง  Strategic Human 

Resources, Innovation and Entrepreneurship Fit มีวัต ถุประสงคเ พ่ือ ศึกษาผลการวิจัยใน

ปจจุบันที่เก่ียวของกับปจจัยหลักของลักษณะผูประกอบการชาวจีน และศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

การใชแนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธกับความสมรรถนะขององคการ โดยการ
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วิจัยจะเก็บขอมูลจากบริษัทที่ดําเนินกิจการในประเทศจีน 5 ประเภท ไดแก 1) การรวมทุนกับชาติ

ตะวันตก 2) การรวมทุนกับชาวญี่ปุน 3) การรวมทุนกับชาวฮองกงและไตหวัน 4) บริษัทที่เปนของรัฐ 

และ 5) บริษัทเอกชนของชาวจีน ผลการวิจัยพบวา องคการทั้ง 5 ประเภทมีแนวทางปฏิบัติดานการ

จัดการทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน การจัดการทรัพยากรมนุษยที่เนนปฏิบัติตามหนาที่ (Functional 

HRM) มีความสัมพันธกับสมรรถนะท่ัวไปขององคการ ขณะที่การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

(Strategic HRM) มีผลกระทบอยางสูงกับสมรรถนะดานนวัตกรรมและความสําเร็จของงาน 

 Azhdar Karami, Farhad Analoui, และ John Cusworth (2004) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

Strategic Human Resource Management and Resource-based Approach: The Evidence 

from the British Manufacturing Industry มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทัศนคติและการรับรูของ

ผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ และศึกษาความสัมพันธระหวางการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและสมรรถนะขององคการในอุตสาหกรรม กลุมตัวอยางของ

งานวิจัยคือ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทอิเล็กทรอนิกสที่ผานเกณฑการคัดเลือกจํานวน 114 ตัวอยาง 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญท่ี

เก่ียวกับความสามารถหลักในการแขงขัน สมรรถนะขององคการ การมีสวนรวมของฝาย HR ในการ

กําหนดกลยุทธ การพัฒนางาน HR และประสิทธิผล ผลการศึกษาพบวา 1) ความสามารถของ HR มี

ความสัมพันธอยางมากกับสมรรถนะขององคการ 2) สมรรถนะขององคการมีความสัมพันธอยางสูงกับ

คุณภาพของสินคาและบริการ 3) ประสิทธิผลขององคการมีความสัมพันธในทางบวกกับการมีสวนรวม

ของฝาย HR ในการกําหนดกลยุทธ และ 4) การมีสวนรวมของฝาย HR ในการกําหนดกลยุทธมี

ความสัมพันธอยางสูงกับประสิทธิผลขององคการ 

 Chung-Ming Lau และ Hang-Yue Ngo (2004) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง The HR System, 

Organizational Culture, and Product Innovation โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของ

วัฒนธรรมองคการในฐานะเปนตัวแปรกลางที่เชื่อมโยงระหวางระบบ HR และการพัฒนาผลิตภัณฑ

และบริการใหม เปนการศึกษาเพิ่มเติมจากสิ่งท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวาระบบ HR ที่เนนนวัตกรรม

นําไปสูการนวัตกรรมในระดับท่ีสูงขึ้น โดยผูวิจัยมีความเห็นวาวัฒนธรรมเชิงการพัฒนาสามารถ

เชื่อมโยงระบบ HR และผลลัพธเชิงนวัตกรรมได โดยระบบ HR ที่เนนการฝกอบรม การใหรางวัลบน

ฐานของผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทีมงานมีความสําคัญตอการสรางวัฒนธรรมองคการที่

นําไปสูนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากบริษัทในฮองกงจํานวน 332 บริษัท และ

ทดสอบสมมุติฐานดวยเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยหลายระดับชั้น ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรม

องคการทําหนาที่เปนตัวแปรกลางบนความสัมพันธระหวางระบบ HR และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ 

 Edward William Rogers (2004) ศึกษาวิจัยเรื่อง The Effect of Perceptions of the 

Employment Game on Cooperative Knowledge Behavior in High-Tech Firms โดยการวิจัย

จะใชทฤษฎีเกมภายใตกรอบมุมมองบนฐานทรัพยากร (Resource-Based View) ของบริษัทที่ได

พัฒนารูปแบบที่เก่ียวของกับพฤติกรรมความรูเชิงรวมมือและผลการปฏิบัติงานขององคการ เพ่ือใชใน
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การศึกษาการใชประโยชนจากความรูขององคการ การวิจัยไดแบงการวัดการรับรูออกเปน 4 ดานตาม

ทฤษฎีเกม และไดประยุกตใชพฤติกรรมความรูแบบรวมมือผานเครื่องมือที่ใชวัดคา และใชการ

ทดสอบสมการโครงสรางในยืนยันผลการศึกษา ผลการศึกษาพบวาทฤษฎีเกมที่สรางจากแนวคิดความ

รวมมือ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางองคความรูอยางมีนัยสําคัญ 

 Mark A. Huselid, Susan E. Jackson and Randall S. Schuler (1997) ไดดําเนินการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง Technical and Strategic Human Resource Management Effectiveness as 

Determinants of Firm Performance โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลของ

การจัดการทรัพยากรมนุษย และความสามารถของพนักงานในฝายทรัพยากรมนุษย บนผลลัพธของ

องคการ ทั้งทางดานผลิตภาพของพนักงานและสมรรถนะทางการเงินขององคการ การวิจัยครั้งนี้เก็บ

ขอมูลจากบริษัทในสหรัฐอเมริกาจํานวน 293 บริษัท โดยทําการประเมินประสิทธิผลของ HRM และ

ความสามารถของพนักงานในฝายทรัพยากรมนุษยดวยขอคําถามจํานวน 41 ขอ เมื่อใชเทคนิคการ

วิเคราะหองคประกอบ พบวา สามารถแบงองคประกอบหลักไดเปน 4 กลุมไดแก 1) ประสิทธิผลของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 2) ประสิทธิผลของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงเทคนิค 3) 

ความสามารถขององคการ และ 4) ความสามารถของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ผล

การศึกษาพบวา 1) บริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดโดยผานการ

ปรับปรุงกิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงเทคนิคอยางตอเนื่อง 2) ประสิทธิผลของการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมีความสัมพันธกับสมรรถนะขององคการ แตกตางจากประสิทธิผล

ของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงเทคนิคที่ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะขององคการ 3) 

ความสามารถของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

กับประสิทธิผลของการจัดการทรัพยากรมนุษย เชิงเทคนิค ความสามารถเชิงเทคนิค และ

ความสามารถขององคการ สามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

มีความสัมพันธกับความสามารถทางการผลิตของพนักงาน กระแสเงินสด และคุณคาทางการตลาด

อยางมีนัยสําคัญสอดคลองกับทฤษฎีเชิงสถาบัน (Institutional Theory) และมุมมองบนฐาน

ทรัพยากร (Resource-based View) 

 John T. Delaney และ Mark A. Huselid (1996) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง The Impact of 

Human Resource Management Practices on Perceptions of Organizational Performance 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ทําการวิจัยเชิงประจักษเก่ียวกับผลกระทบในระดับบริษัทที่เกิดจากแนวปฏิบัติ

ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยเก็บขอมูลจากบริษัทที่อยูในการสํารวจองคการแหงชาติ 

(National Organization Survey) จํานวน 590 บริษัททั้งที่เปนบริษัทที่แสวงหาผลกําไรและไม

แสวงหาผลกําไร การวิจัยใชการทดสอบสหสัมพันธเปนเครื่องมือในการทดสอบสมมุติฐาน ผล

การศึกษาพบวา แนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เชน การฝกอบรมและการ

คัดเลือกบุคลากร มีความสัมพันธกับการวัดสมรรถนะขององคการเชิงรับรู 



62 
 

 

 Mien Segers และ Filip Dochy (1996) ไดศึกษาวิ จัยเรื่อง Quality Assurance in 

Higher Education: Theoretical Considerations and Empirical Evidence โดยมีวัตถุประสงค 

เ พ่ือศึกษาการใชตัวชี้วัดตางๆ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

เนเธอรแลนด การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยแบบกรณีศึกษาเปนวิธีวิทยาเนื่องจากเปนการประยุกตใชระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนครั้งแรกในเนเธอรแลนดและมีขอมูลในการวิจัยจํากัด ผูวิจัยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตรทั้งหมด 7 แหง ในป 

1991 และรายงานของคณะกรรมการตรวจประเมิน ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดหนวยในการวิเคราะห

เปนคณะเศรษฐศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบวารายงานผลการประเมินตนเอง

สวนมากจะแสดงขอมูลในรูปการพรรณนาโดยปราศจากการวิเคราะหเชิงวิพากษ ตัวชี้วัดสวนใหญ

ประกอบดวย การรับนักศึกษาเขา กระบวนการจัดการกับนักศึกษาและหลักสูตร ซึ่งแตกตางจาก

รายงานของคณะกรรมการตรวจประเมินที่เนนไปที่เปาหมายหลักของหลักสูตร เปนตน 

 Mark A. Huselid (1995) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง The Impact of Human Resource 

Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance 

มีวัตถุประสงคเพ่ือ ประเมินความเชื่อมโยงระหวางระบบของแนวทางการปฏิบัติงานศักยภาพสูง 

(High Performance Work Practices)  และสมรรถนะขององคการ ผู วิจั ยได เก็บขอ มูลจาก

ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 968 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเพ่ือวัด

แนวทางการปฏิบัติงานศักยภาพสูงซึ่งประกอบดวย แนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 1) การคัดเลือกบุคลากร 2) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) การใหคาตอบแทน 4) การออกแบบงาน 5) ระเบียบการรองเรียน

ความเปนธรรม 6) การแบงบันขอมูล 7) การประเมินทัศนคติ และ 8) การบริหารแรงงานสัมพันธ และ

ตัวแปรตามไดแก การเปลี่ยนงาน ความสามารถในการผลิต และผลประกอบการในรูปตัวเงิน ผล

การศึกษาพบวา แนวทางการปฏิบัติงานศักยภาพสูงมีผลกระทบกับผลลัพธจากพนักงาน (ดานการ

เปลี่ยนงานและ ความสามารถในการผลิต) และผลประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยาว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและเศรษฐศาสตร นอกจากนั้นแนวทางการปฏิบัติงานศักยภาพสูงยังมีความสัมพันธ

และเชื่อมโยงกับความไดเปรียบทางการแขงขันอีกประการหนึ่ง 

 จากวรรณกรรมที่เก่ียวของทั้งหมดที่ผูวิจัยไดทบทวนและศึกษาไวดังที่นําเสนอมาขางตน 

ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนแนวทางในการนําวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของมาใชประโยชนในงานวิจัย

ครั้งนี้ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที ่8 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ประเด็นที่เก่ียวของกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
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มาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

การจัดการเชิงกลยุทธ      
การจัดการทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธ 

     

บริบทของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

     

ทฤษฎีเกมและการเลือกกลยุทธ      
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR 

     

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ      
 

 จากตารางที่ 8 เปนแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยและวรรณกรรมที่

เก่ียวของ โดยผูวิจัยสามารถนําประเด็นมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช

สนับสนุนความสําคัญและทีม่าของปญหา พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย

และนํามาใชในการสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย ประเด็นดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและ

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ จะนํามาใชในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย สราง

เครื่องมือการวิจัย และนํามาใชในการสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย ประเด็นดานบริบทของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นํามาใชสนับสนุนความสําคัญและที่มาของปญหาและสนับสนุนการ

อภิปรายผลการวิจัย ประเด็นดานทฤษฎีเกมและการเลือกกลยุทธ นํามาใชในการพัฒนากรอบแนวคิด

ในการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัยและใชเปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล ประเด็นเทคนิคการ

วิจัยอนาคตแบบ EDFR จะนํามาใชเปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สามารถนํามาใชสนับสนุนความสําคัญและที่มาของปญหา พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสราง

เครื่องมือการวิจัย ใชเปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล และนํามาใชในการสนับสนุนการอภิปราย

ผลการวิจัย 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ผูวิจัยใช

ระเ บียบวิธี การวิ จั ย  (Research Methodology)  แบบการวิจั ยและพัฒนา (Research and 

Development: R&D) ใชการวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอมูลและ

สังเคราะหรูปแบบ และใชเทคนิคเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ในการยืนยันความ

เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้นจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และพัฒนาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยการ

ประยุกตใชเทคนิคการวิจัยอนาคต หลังจากไดขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหขอสรุปเชิงทฤษฎีและ

สังเคราะหจนกลายเปนรูปแบบ (Model) ทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี ้

 1. ขั้นการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีดานมาตรฐานการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย การ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ บริบทและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

และแนวคิด เ ก่ียว กับการวิจั ยอนาคตโดยใช เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) เพื่อหาองคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบของกิจกรรมยอยรูปแบบกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และจัดทําเปนแนวทางสําหรับใชในสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึง

องคประกอบกิจกรรมหลักและองคประกอบของกิจกรรมยอยที่สังเคราะหได 

 2. ข้ันสรางและพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR และใช

กระบวนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในเชิงลึก เพ่ือสังเคราะหหาแนวโนมองคประกอบกิจกรรมหลักและ

องคประกอบของกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พรอมทั้งนํา

แนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สังเคราะหได จัดทําเปนแบบสอบถามสงไปยัง
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ผูเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาเปนรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 3. ข้ันการยืนยันรูปแบบ ผูวิจัยนํารางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ทั้งหมดที่สังเคราะหได จัดทําเปนแบบประเมินคาอรรถประโยชนตามทฤษฎีเกมสงไปยังผูเชี่ยวชาญใน

ระดับปฏิบัติการเพื่อประเมินคาอรรถประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุก

รูปแบบ และนําผลการประเมินคาอรรถประโยชนคัดเลือกรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ที่เหมาะสม ไปสรางเปนรูปแบบแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และในขั้นสุดทายผูวิจัยนํา

รูปแบบแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สรางเปนแบบสอบถามเพื่อใหผูบริหารหรือ

ตัวแทนผูบริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหงรวมประเมินความเหมาะสมของแผน

กลยุทธที่ได โดยใชการพิจารณาฉันทามติเชิงยอมรับ จัดทําเปนแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการทั้ง 3 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

ประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทฤษฎีเกม และวิธีการวิจัยอนาคตโดยใชเทคนิค EDFR เพ่ือวิเคราะหหา

องคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบของกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล และใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึงแนวโนมองคประกอบหลัก

และองคประกอบยอยตางๆ ของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีแนวทางการดําเนินการดังน้ี 

 1.1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนเทคนิคการวิจัยในการ

วิเคราะหผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสาร ตํารา คูมือ และบทความที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

การศึกษา บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากร

มนุษย และการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เพ่ือจําแนกและจัดกลุมองคประกอบหลักและ

องคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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 1.2 เนื่องจากเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับงานวิจัยมีเปนจํานวน

มากและมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้นผูวิจัยไดกําหนดเกณฑสําหรับใชในการคัดเลือกและคัดกรอง

เอกสารที่นํามาใชในการวิเคราะหหาองคประกอบหลักและองคประกอบยอย โดยจะพิจารณาจาก

ปจจัยตางๆ ดังนี้ (Scott, 1990) 

 1.2.1 ความเปนจริง (Authenticity) ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกเอกสาร โดยพิจารณา

วา เอกสารนั้นใหขอมูลที่แทจริงหรือไม ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะเอกสาร บทความวิชาการ หนังสือและ

ตํารา ท่ีมีการตีพิมพและมีการประกาศใชอยางเปนทางการ เชน พระราชบัญญัติ หรือระเบียบตางๆ 

ผูวิจัยไดสืบคนจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง รวมถึงการประกาศใชใน

ราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีความถูกตองและเปนจริง 

 1.2.2 ความนาเชื่อถือ (Credibility) ขอมูลไมผิดพลาดและไมบิดเบือนจากความเปน

จริงหรือไมนั้น ผูวิจัยใชเฉพาะเอกสาร บทความวิชาการ หนังสือและตํารา ที่ไดรับการตีพิมพจาก

แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับในทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทความทางวิชาการ

และบทความวิจัยผูวิจัยสืบคนและคัดเลือกจากฐานขอมูลออนไลนตามประกาศของคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ ก.พ.อ. เชน บทความหรืองานวิจัยภายในประเทศใช

รายงานการวิจัยหรือบทความจากฐานขอมูล Thai Digital Collection หรือ TDC และสืบคนจาก 

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย หรือ TCI สําหรับบทความตางประเทศใชรายงานการวิจัยหรือ

บทความจากฐานขอมูล SciencDirect, Emerald Management e-Journal และ ProQuest ABI 

Inform Complete เปนตน 

 1.2.3 การเปนตัวแทน (Representativeness) ผูวิจัยทําการคัดเลือกเฉพาะเอกสาร 

บทความ หนังสือ และตําราที่มีความเปนตัวแทน สามารถใชหรือเปนแบบฉบับแทนเอกสารประเภท

เดียวกันได และขอมูลในเอกสารนั้นเปนขอมูลที่เปนตัวแทนประชากรได เชน หนังสือหรือตําราจาก

ตางประเทศที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ และทฤษฎีเกม ในการศึกษาและใชเปนขอมูลอางอิง เนื่องจากเปน

หนังสือและตําราที่เขียนขึ้นโดยมีงานวิจัยเชิงประจักษรองรับ 

 1.2.4 ความหมาย (Meaning) ผูวิจัยใชการพิจารณาในภาพรวม กอนวาเอกสาร

เหลานั้นมีขอมูลที่เปนนัยสําคัญหรือสรางความหมายใหกับงานวิจัยนี้อยางไร และคัดเลือกเฉพาะ

เอกสาร หนังสือ ตํารา และบทความ ที่มีความชัดเจนเขาใจงายเพ่ือสะดวกในการตีความ เชน การให

ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษย และการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เปนตน 

 1.3 หลังจากไดองคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแลว ผูวิจัยนํา
องคประกอบที่ไดสรางเปนแนวทางในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยมีความครอบคลุมองคประกอบ
ทั้งหมด โดยระมดัระวังมิใหเปนคําถามเชิงชี้นําคําตอบ และผูวิจัยไดนําข้ันตอนการวิจัยเอกสารมาสรุป
เปนแผนผังการดําเนินการดังแสดงข้ันการวิจัยเอกสารท้ังหมดดังภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 แสดงขั้นการวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
 จากภาพที่ 13 ผูวิจัยเริ่มตนการวิจัยเอกสารดวยการสืบคนและรวบรวมเอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย และการ
จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เพ่ือนํามาวิเคราะหวาเนื้อหาที่ปรากฏนั้นเปนความจริง มีความ
นาเชื่อถือ สามารถใชเปนตัวแทน และสรุปความหมายได พรอมทั้งจําแนกและจัดกลุมของเนื้อหาเปน
องคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และใชเปนแนวทางในการสัมภาษณและรวมรวมขอมูล
เพ่ือสรางเปนแนวโนมของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาดวยเทคนิคการวิจัยอนาคตในลําดับตอไป 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสรางและพัฒนารูปแบบ 
 ผูวิจัยใชการวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EDFR และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
สังเคราะหหาแนวโนมองคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบของกิจกรรมยอยของรูปแบบ
กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงความไดเปรียบตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และนําแนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได พัฒนาเปนรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 2.1 การกําหนดผูเชี่ยวชาญ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใหความสําคัญกับผูใหขอมูลหลักซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีบทบาทและเก่ียวของกับการกําหนดนโยบาย ผูมีประสบการณ และนักวิชาการ
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยผูวิจัยทําการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) ใหเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ผูวิจัยแบงผูเชี่ยวชาญจํานวนทั้งหมด 24 คน 
ออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2) กลุมผูที่มีสวนเก่ียวของ
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย 3) กลุมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
4) กลุมอดีตผูบริหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัย สํานัก และคณะ โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกดังนี ้
 2.1.1 กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนผูกําหนดนโยบาย 
วางแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวยอธิการบดีหรือผูที่ ไดรับมอบหมายจาก
อธิการบดี เชน รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่ดูแลดานการวางแผนหรือการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 2.1.2 กลุมผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย มีหนาท่ีตอบสนอง
นโยบาย แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กําหนดเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย เชน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา และการใหคาจางและ
รางวัล เปนตน ประกอบดวยผู อํานวยการกองบริหารงานบุคคลหรือตําแหนงเทียบเทาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 2.1.3 กลุมนักวิชาการที่มีความเชี่ ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  
ประกอบดวยนักวิชาการดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 2.1.4 กลุมอดีตผูบริหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัย สํานัก และคณะ ผูมีประสบการณ
หรือผูเคยดํารงตําแหนงดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในระดับมหาวิทยาลัย ระดับสถาบัน ระดับ
สํานัก และระดับคณะ ทั้งผูเกษียณอายุราชการแลวและยังรับราชการอยู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
 2.2 การเตรียมผูเชี่ยวชาญ การวิจัยครั้งเปนการวิจัยอนาคตเพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองอาศัยความรวมมือและการเสียสละเวลาจากผูเชี่ยวชาญเปน

อยางมาก ดังนั้นในเบื้องตนผูวิจัยไดติดตอกับผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัวเพื่อแนะนําตนเอง อธิบายถึง

วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย ของการวิจัย เวลาที่ตองใชและประโยชนของงานวิจัย เปนการ

ตระเตรียมใหผูเชี่ยวชาญเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนของการใชผูเชี่ยวชาญ เมื่อไดรับการ

ตอบรับในเบ้ืองตน ผูวิจัยไดนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ โดยผูวิจัยสงประเด็นสําคัญของ

งานวิจัย แนวคําถาม หรือเคาโครงงานวิจัยใหผูเชี่ยวชาญไดใชเปนแนวทางในการเตรียมตัวและขอมูล

กอนการสัมภาษณ 

 2.3 การสัมภาษณ หรือการทํา EDFR รอบท่ี 1 ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบปลายเปดไม

เปนการชี้นํา เนนที่แนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่คาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดจริง 

ผูวิจัยไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง ทําการจดบันทึก และขออนุญาตผูเชี่ยวชาญกอนบันทึกเสียง 

และบันทึกภาพการสัมภาษณ โดยมีเครื่องมือและการตรวจสอบความถูกตองดังตอไปนี ้

 2.3.1 เครื่องมือที่ ใชในการรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้คือ แบบสัมภาษณเชิง

โครงสราง (EDFR รอบที่ 1) ภายใตกรอบการสัมภาษณดังตอไปนี้ 
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 2.3.1.1 ดานปจจัยนําเขา 

 2.3.1.2 ดานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 2.3.1.3 ดานผลลัพธที่ไดจากการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 2.3.1.4 ดานเครือขาย 

 2.3.1.5 ดานความคิดสรางสรรค 

 2.3.1.6 ดานนวัตกรรม 

 2.3.2 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพ่ือใหเกิดความตรง (Validity) และ

ความเชื่อถือได (Reliability) ของขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดใช เทคนิคการตรวจสอบสามเสา 

(Triangulation) ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยระหวางการสัมภาษณผูวิจัยใชเทคนิค 

Cumulative summarize ในการสรุปประเด็นรวมกับผูเชี่ยวชาญเปนระยะๆ เปนการสะทอนซ้ํา 

(Reflecting) เพื่อใหเกิดความชัดเจนและถูกตองของแนวโนมที่ได นอกจากนั้นผูวิจัยใชการสังเกตและ

บันทึกบรรยากาศการสัมภาษณเพ่ือนํามาใชตีความรวมกับขอมูลที่ได 

 2.4 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ในรอบแรก มาวิเคราะหและสังเคราะหเปนแนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมหรือ TOWS Matrix และใชกรอบที่ไดจากการวิจัยเอกสารเปนกรอบใน

การวิเคราะหและสังเคราะห โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจัดกลุม จัดประเด็นความเห็นที่

เหมือนกันและแตกตางกัน โดยรักษาคําพูดเดิมของผูเชี่ยวชาญใหไดมากท่ีสุด และจัดทําความถี่ของ

ประเด็นแนวโนมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ผูเชี่ยวชาญกลาวถึง 

 2.5 การทํา EDFR รอบที่ 2 ผูวิจัยจะใชแบบสอบถามท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหาขอมูล

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจากการทํา EDFR รอบที่ 1 มาสรางเปนขอคําถามดวยมาตรประเมินคาแบบ

ลิเคิท (Likert scale) ตั้งแต 1 -5 ซึ่งหมายถึงความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนจริงจากนอยท่ีสุด

ไปหามากที่สุด โดยแสดงแนวโนมรูปแบบที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งประเด็นหลักและ

ประเด็นยอยลงในแบบสอบถามตามประเด็นการสัมภาษณ ซึ่งแบบสอบถามนี้ผูเชี่ยวชาญจะได

รับทราบขอมูลรูปแบบในมุมมองของผูเชี่ยวชาญคนอ่ืนๆ และรูปแบบที่เปนความเห็นเดิมของตน โดย

ผูวิจัยเขาพบผูเชี่ยวชาญดวยตนเองเพ่ืออธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดขอมูล

และคําตอบที่ถูกตอง ชัดเจน และเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 

 2.6 เม่ือไดขอมูลจากการแบบสอบถามในข้ันตอนที่ 2.5 แลว ผูวิจัยนําคาที่ไดมาทําการ

วิเคราะหหาคารอยละ คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) โดยจะ

พิจารณาความแตกตางระหวางคาควอไทลที่ 1 และ คาควอไทลที่ 3 (Q3 – Q1) ของแนวโนมรูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดท่ีละ

รูปแบบ หากคาความแตกตางที่ไดนอยกวา 1.5 แสดงวารูปแบบนั้นมีความสอดคลองกัน แตถาหาก
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มากกวา 1.5 แสดงวารูปแบบนั้นไมสอดคลองกัน โดยผูวิจัยกําหนดรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล

ดวยคารอยละ คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลดังตอไปนี ้

 2.6.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา กําหนดคาคะแนนตางๆ เปนดังนี ้

  1 หมายถึง แนวโนมรูปแบบมีโอกาสเปนไปไดจริง นอยท่ีสุด 

  2 หมายถึง แนวโนมรูปแบบมีโอกาสเปนไปไดจริง นอย 

  3 หมายถึง แนวโนมรูปแบบมีโอกาสเปนไปไดจริง ปานกลาง 

  4 หมายถึง แนวโนมรูปแบบมีโอกาสเปนไปไดจริง มาก 

  5 หมายถึง แนวโนมรูปแบบมีโอกาสเปนไปไดจริง มากที่สุด 

 2.6.2 คามัธยฐาน (Median) คํานวณจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ ใชพิจารณา

ความเปนไปไดของรูปแบบตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดดังนี ้

  ระหวาง 1.00 – 1.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบนั้นเปนไปไดนอยที่สุด 

  ระหวาง 1.50 – 2.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบนั้นเปนไปไดนอย 

  ระหวาง 2.50 – 3.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบนั้นเปนไปไดปานกลาง 

  ระหวาง 3.50 – 4.49 ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบนั้นเปนไปไดมาก 

  ระหวาง 4.50 – 5.00 ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบนั้นเปนไปไดมากที่สุด 

 2.6.3 คาพิสัยระหวางควอไทล ผูวิจัยไดคํานวณหาความแตกตางระหวางคาควอไทล

ที่ 1 (Q1) และคาควอไทลที่  3 (Q3) คาที่คํานวณไดของรูปแบบใดมีคานอยกวาหรือเทากับ 1.5 

สามารถระบุไดวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในรูปแบบนั้นสอดคลองกัน (Consensus) หากสูงกวา 1.5 

แสดงวาความเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นกับรูปแบบนั้นไมสอดคลองกัน 

 2.6.4 รูปแบบของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะพิจารณาจากคาความถี่
สัมพัทธที่คิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 
 2.7 สังเคราะหรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ผานตามเกณฑการคัดเลือก

ในข้ันตอนที่ 2.6 พรอมทั้งจัดทําเปนแบบประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามทฤษฎีเกม

เพ่ือใชสําหรับการคัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีเหมาะสม และนําไปใชใน

ขั้นตอนของการยืนยันรูปแบบตอไป 

 ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการสํารวจและพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สังเคราะหเปนแผนผังการดําเนินการ ดังแสดงการสรางและพัฒนารูปแบบทั้งหมดในภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14 แสดงการสรางและพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 

 

 จากภาพที่ 14 การสรางและพัฒนารางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เริ่มตนจากการกําหนดและเตรียมผูเชี่ยวชาญ โดยการติดตอผูเชี่ยวเพื่อทําความเขาใจในเบื้องตน และ

ดําเนินการสัมภาษณตามแนวการสัมภาษณที่เตรียมไว ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา ไดแก การ

กําหนดวิสัยทัศน การกําหนดพันธกิจ การศึกษาจุดแข็งและจุดออน การศึกษาโอกาสและอุปสรรค 

การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 2) กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติการ การบริหารผลตอบแทน และการ

บริหารบุคลากรสัมพันธ 3) ผลลัพธ ไดแก การสรางเครือขาย การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

เมื่อไดขอมูลจากการสัมภาษณครบถวนผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหสรางข้ึนเปนแนวโนม

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และจัดทําเปนแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญไดประเมินความ

เหมาะสมและสรางเปนรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและทําการคัดเลือกตอไป 
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ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยันรูปแบบ 
 ผูวิจัยทําการคัดเลือกรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมดวยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการ

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง และใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ประเมินความเหมาะสมของแผนกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลดวยการหาฉันทามติเชิงยอมรับ โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี ้

 3.1 การทํา EDFR รอบที่ 3 ผูวิจัยสรางแบบประเมินคาอรรถประโยชนตามทฤษฎีเกมที่

แสดงรายละเอียดตามรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยท่ีเกิดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญจากการทํา EDFR รอบที่ 2 มาสรางเปน แบบประเมินคาอรรถประโยชนตามทฤษฎีเกม 

โดยแสดงถึงรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษารูปแบบตางๆ และใหผูเชี่ยวชาญไดประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับของราง

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งผูวิจัยจะเขาพบผูเชี่ยวชาญดวยตนเองพรอมทั้งอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือให

ไดขอมูลและคําตอบที่ถูกตอง ชัดเจน และเกิดความเขาใจที่ตรงกัน โดยผูเชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการ

จะตองเปนผูมีหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล จํานวน 9 คน 

 3.2 เมื่อไดขอมูลจากการแบบประเมินคาอรรถประโยชนตามทฤษฎีเกมในขั้นตอนที่ 3.1 

แลว ผูวิจัยทําการคํานวณคาอรรถประโยชนเฉลี่ยของแตละรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย

เพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามแนวทางทฤษฎีเกม ในกรณีที่มีผูเลนมากกวา 2 ราย และมีผลตอบแทน

ไมเปนศูนย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 3.2.1 แบบประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใชราง

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามแนวทางทฤษฎีเกม โดยกําหนดระดับคาอรรถประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย

เพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตางๆ เปนดังนี้ 

  1 หมายถึง กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน นอยที่สุด 

  2 หมายถึง กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน นอย 

  3 หมายถึง กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน ปานกลาง 

  4 หมายถึง กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน มาก 

  5 หมายถึง กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน มากที่สุด 

 3.2.2 คาอรรถประโยชนเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญใน

ระดับปฏิบัติการ ทั้ง 9 คน และนําคาเฉลี่ยท่ีไดมาพิจารณาอรรถประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของราง
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รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีความหมายตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไวดังตอไปนี้ 

  ระหวาง 1.00 – 1.49 กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน นอยที่สุด 

  ระหวาง 1.50 – 2.49 กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน นอย 

  ระหวาง 2.50 – 3.49 กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน ปานกลาง 

  ระหวาง 3.50 – 4.49 กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน มาก 

  ระหวาง 4.50 – 5.00 กลยุทธนั้นมีอรรถประโยชน มากที่สุด 

 3.2.4 นําคาเฉลี่ยอรรถประโยชนของรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ที่ไดสรางเปนคาผลลัพธ (Payoff) จากการเลือกใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบตางๆ ตามทฤษฎีเกม และเลือกรางรูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใหคา

ผลลัพธสูงท่ีสุดเพียงรูปแบบเดียวใหเปนรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 3.3 นํารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญในข้ัน 3.2 มาสรางเปน

แบบสอบถาม เพื่อใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลท้ัง 9 แหงไดยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่พัฒนาดวยความเห็นเชิง

ฉันทามติจากการทดสอบคา Cohen’s Kappa Coefficient (k) โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาเลือก

เฉพาะรูปแบบที่มีคา K สูงกวา 0.7 จึงจะถือวาเปนขอตกลงรวมกัน (Agreement) (Cramer, 1998) 

นําผลการวิเคราะหมาสรุปเปนแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งสามารถคํานวณคา K ไดดังสมการ (Fleiss, 

1971) 

 

K=
p̅ - p̅e

1 - pe
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1

N∙n∙(n-1)
nij

2-Nn

5

j=1

N

i=1
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 และ 

 

p̅e= pj
2

5

j=1

 

 เมื่อ 

 

p
j
=

1

N
nij

N

i=1

 

 

  N คือจํานวนของขอคําถาม 

  n คือจํานวนของผูบริหารหรือตัวแทนที่ตอบแบบสอบถาม (n = 9) 

  i คือลําดับของรูปแบบกิจกรรมยอยตางๆ (i = 1, …, N) 

  j คือระดับคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (j = 1, …, 5) 

 

 ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการยืนยันรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาสรุปเปน

แผนผังการดําเนินการดังแสดงข้ันการยืนยันทั้งหมดในภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 แสดงการยืนยันรูปแบบ 
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 จากภาพที่ 15 ผูวิจัยไดนํารางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่เพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรางเปนแบบ

ประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามทฤษฎีเกมสงใหผูเชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงประเมินคา

อรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใชรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ทั้งหมดทุกรูปแบบ และนําผลลัพธที่ไดไปใชเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม

เทคนิคทฤษฎีเกม พรอมทั้งใหผูบริหารหรือตัวแทนผูบริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประเมินความเหมาะสมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยการทดสอบคา Cohen’s 

Kappa 

 ดังนั้นสามารถสรุปข้ันตอนการพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทั้งหมด 3 ขั้นตอนตั้งแต ข้ันตอนที่ 1 การวิจัยเอกสารเพื่อสังเคราะหองคประกอบของกิจกรรมหลัก

และองคประกอบของกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการศึกษาเพื่อ

จัดกลุมองคประกอบของกิจกรรมตางๆ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ เชน การจัดการเชิงกลยุทธ การ

จัดการทรัพยากรมนุษย และการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสรางและพัฒนารูปแบบ 

ดวยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อสรางและพัฒนาเปนรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และขั้นตอนที่ 3 เปนการยืนยันรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย

เพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ดวยการประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามทฤษฎีเกมที่

พัฒนาขึ้น และใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ทั้ง 9 แหงยืนยันความเหมาะสมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่พัฒนาข้ึนดวย

ความเห็นเชิงฉันทามติจากการทดสอบคา Cohen’s Kappa Coefficient (k) โดยสามารถแสดง

กระบวนการทั้งหมดเปนแผนภาพการทํางานไดดังภาพที่ 16 

 



76 
 

 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงข้ันตอนการดําเนินงาน (Flow Chart) การพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 

 จากภาพท่ี 16 แสดงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เริ่มตนตั้งแต ข้ันตอนการวิจัยเอกสารเพ่ือสังเคราะหหาองคประกอบของกิจกรรมหลักและ

องคประกอบของกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขั้นตอมาเปนข้ัน

การสรางและพัฒนารูปแบบ ดวยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ใชการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึง
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องคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาในการสังเคราะหเปน

แนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พรอมทั้งสรางเปนแบบสอบถาม

เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดประเมินแนวโนมที่เปนไปไดจริง ผูวิจัยไดสกัดองคประกอบที่เปนไปไดจริงดวย

ดวยคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ตอมาผูวิจัยไดคัดเลือกรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลโดยการใหผูเชี่ยวชาญประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ

ประยุกตใชแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามทฤษฎีเกมที่พัฒนาข้ึน และใหอธิการบดีหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหงยืนยันความเหมาะสม

ของรูปแบบแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่พัฒนาขึ้นดวยความเห็นเชิงฉันทามติจากการ

ทดสอบคา Cohen’s Kappa Coefficient (k) แลวจึงสรุปเปนแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล 

และจัดทําเปนรายงานผลการวิจัยในลําดับถัดไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงค 1) 

เพ่ือศึกษาองคประกอบของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยเทคนิคการวิจัยเอกสาร 2) 

เพ่ือจัดทําแนวโนมแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยการประยุกตใชเทคนิคการวิจัย

อนาคต และ 3) เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยการประเมินฉันทามติ ผูวิจัย

ไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอน ดังตอไปนี ้

 ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสาร 

 ตอนที่ 2 ขั้นการสรางและพัฒนารูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 ตอนที่ 3 ขั้นการยืนยันรูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ตอนท่ี 1 ผลการวิจัยเอกสาร 
 การวิจัยเอกสารมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสังเคราะหหาองคประกอบหลักและ

องคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของไดแก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย คูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ขอบังคับตางที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากร

มนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชมงคลและกอง

บริหารงานบุคคลทั้ง 9 แหง เอกสารและตําราทั้งจากในและตางประเทศเก่ียวของกับการจัดการเชิงกล

ยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ จากหองสมุด และฐานขอมูล

ออนไลน ไดแก ฐานขอมูล Science Direct, ProQuest และ Emerald 
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 ผลการศึกษาพบวาสามารถแบงองคประกอบหลักของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาไดเปน 3 กลุมตามแนวทฤษฎี

เชิงระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย และผลลัพธ 

 จากองคประกอบหลักดานปจจัยนําเขาสามารถสังเคราะหเปนองคประกอบยอยของ

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน การกําหนดเปาหมาย และการกําหนดวัตถุประสงค ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 สรุปองคประกอบดานปจจัยนําเขากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย (ปที่เผยแพร) 
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1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี
สิบเอ็ด 

      

2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(2542, 
2545, 2553) 

      

3 พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (2547, 2551) 

      

4 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล (2548) 

      

5 กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคณุภาพ (2553) 

      

6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (2558) 

      

7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา (2558) 

      

8 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (2558) 

      

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 สรุปองคประกอบดานปจจัยนําเขากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย (ปที่เผยแพร) 

องคประกอบยอย 

วิส
ัยท

ัศน
 

พัน
ธกิ

จ 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
สภ

าพ
แว

ดล
อม

ภา
ยน

อก
 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
สภ

าพ
แว

ดล
อม

ภา
ยใ

น  

กา
รกํ

าห
นด

เป
าห

มา
ย 

กา
รกํ

าห
นด

วัต
ถุป

ระ
สง

ค 

9 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตาํแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (2550, 2552, 2555, 2556) 

      

10 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 

      

11 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วาการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2552 

      

12 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ วาดวยการบรหิารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

      

13 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วาดวยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

      

14 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2550 

      

15 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 

      

16 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

      

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 สรุปองคประกอบดานปจจัยนําเขากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย (ปที่เผยแพร) 
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17 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

      

18 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมิู วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2558 

      

19 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

      

20 Mello (2006)       

21 Thompson and Strickland (2003)       

22 Armstrong (2006)       

23 Hitt, Ireland and Hoskisson (2007)       

24 Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright (2012)       

25 Miller and Dess (1996)       

26 วัชระ เวชประสิทธิ์ (2557)       

27 ดวงนภา มกรานรุักษ (2554)       

28 อรสา ภาววิมล (2552)       

29 วีรภัทร ภัทรกุล (2549)       

30 Lin, Tsai, and Wu (2014)       

31 Segers and Dochy (1996)       

32 Christensen (2006)       

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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 จากตารางที่ 9 พบวามีเอกสาร บทความ หนังสือและตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบดานปจจัยนําเขากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และผานเกณฑการคัดเลือก จํานวนทั้งหมด 32 รายการ แบงเปน

พระราชบัญญัติ 3 รายการ กฎกระทรวง 1 รายการ ประกาศ 3 รายการ คูมือ 1 รายการ ขอบังคับ 

10 รายการ หนังสือและตํารา 7 รายการ บทความทางวิชาการและงานวิจัยจํานวน 6 รายการ และ

เอกสารอ่ืนๆ จํานวน 1 รายการ ซึ่งสามารถสังเคราะหเปนองคประกอบยอยดานปจจัยนําเขารูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน การกําหนดเปาหมาย และการกําหนดวัตถุประสงค 

 จากองคประกอบหลักดานการจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถสังเคราะห เปน

องคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การสรรหาคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และการบริหารบุคลากรสัมพันธ ดังตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย ปที่เผยแพร 
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1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบ
เอ็ด 

     

2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ      

3 พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

     

4 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(2548) 

     

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย ปที่เผยแพร 
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5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา (2549) 

     

6 กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพ (2553) 

     

7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (2558) 

     

8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (2558) 

     

9 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (2558) 

     

10 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตาํแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (2550, 2552, 2555, 2556) 

     

11 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 

     

12 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วาการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2552 

     

13 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2549 

     

14 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2550 

     

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 
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15 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2550 

     

16 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 

     

17 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

     

18 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2549 

     

19 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภมิู วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2558 

     

20 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     

21 วัชระ เวชประสิทธิ์ (2557)      

22 ดวงนภา มกรานรุักษ (2554)      

23 วัชรพงษ อินทรวงศ (2552)      

24 อรสา ภาววิมล (2552)      

25 สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง (2550)      

26 วีรภัทร ภัทรกุล (2549)      

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย ปที่เผยแพร 

องคประกอบยอย 

กา
รส

รร
หา

แล
ะคั

ดเ
ลอื

ก 

กา
รฝ

กอ
บร

มแ
ละ

พัฒ
นา

 

กา
รป

ระ
เม

นิผ
ลก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา

น 

กา
รบ

ริห
าร

ผล
ตอ

บแ
ทน

 

กา
รบ

ริห
าร

บคุ
ลา

กร
สัม

พัน
ธ 

27 Allen, Adomdza and Meyer (2015)      

28 Lochan Dhar (2015)      

29 Sleuwaegen and Boiardi (2014)      

30 Amin, Wan Ismail, Rasid and Selemani (2014)      

31 Chang, Gong and Shum (2011)      

32 Chen and Huang (2009)      

33 Petrescu and Simmons (2008)      

34 Wang and Zang (2005)      

35 Karami, Analoui, and Cusworth (2004)      

36 Lau and Ngo (2004)      

37 Huselid, Jackson and Schuler (1997)      

38 Delaney and Huselid (1996)      

39 Huselid (1995)      

40 Ulrich (1992)      

41 Armstrong (2006)      

42 De Cenzo and Robbin (1996)      

43 Christensen (2006)      

44 Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright (2012)      

45 Mello (2006)      

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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 จากตารางที่ 10 พบวามีเอกสาร บทความ หนังสือและตํารา บทความทางวิชาการและ

งานวิจัยที่เก่ียวของกับองคประกอบดานการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผานเกณฑการคัดเลือก จํานวนทั้งหมด 45 รายการ แบงเปน

พระราชบัญญัติ 3 รายการ กฎกระทรวง 1 รายการ ประกาศ 3 รายการ คูมือ 1 รายการ ขอบังคับ 

10 รายการ หนังสือและตํารา 5 รายการ บทความทางวิชาการและงานวิจัยจํานวน 20 รายการ และ

เอกสารอ่ืนๆ จํานวน 1 รายการ ซึ่งสามารถสังเคราะหเปนองคประกอบยอยดานกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การ

สรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน 

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 

 จากองคประกอบหลักดานผลลัพธสามารถสังเคราะหเปนองคประกอบยอยของรูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดวย การสรางเครือขาย การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ดังตารางท่ี 11 

ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบผลลัพธกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย ปที่เผยแพร 

องคประกอบยอย 

กา
รส

รา
งเ

คร
ือข

าย
 

คว
าม

คิด
สร

าง
สร

รค
  

นวั
ตก

รร
ม 

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด    

2 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(2548) 

   

3 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (2558) 

   

4 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (2550, 2552, 2555, 
2556) 

   

5 อรสา ภาววิมล (2552)    

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบผลลัพธกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

 

ที ่ เอกสาร งานวิจัย ปที่เผยแพร 

องคประกอบยอย 

กา
รส

รา
งเ

คร
ือข

าย
 

คว
าม

คิด
สร

าง
สร

รค
 

นวั
ตก

รร
ม 

6 สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง (2550)    

7 Allen, Adomdza and Meyer (2015)    

8 Lochan Dhar (2015)    

9 Lin, Tsai, and Wu (2014)    

10 Sleuwaegen and Boiardi (2014)    

11 Lozano, Moreno, Adenso-Díaz and Algaba (2013)    

12 Chang, Gong and Shum (2011)    

13 Chen and Huang (2009)    

14 Petrescu and Simmons (2008)    

15 Wang and Zang (2005)    

16 Lau and Ngo (2004)    

17 Rogers (2004)    

18 Ulrich (1992)    

19 Mumford, Hester, and Robledo (2012)    

20 Christensen (2006)    

21 Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright (2012)    

22 Jaussi and Benson (2012)    

23 Armstrong (2006)    

24 Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright (2012)    

25 Mello (2006)    

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มีขอมูลที่สอดคลอง 
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 จากตารางที่ 11 พบวามีเอกสาร บทความ หนังสือและตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ

องคประกอบดานผลลัพธของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และผานเกณฑการคัดเลือก จํานวนทั้งหมด 25 รายการ แบงเปน

พระราชบัญญัติ 1 รายการ ประกาศ 1 รายการ คูมือ 1 รายการ หนังสือและตํารา 5 รายการ 

บทความทางวิชาการและงานวิจัยจํานวน 16 รายการ และเอกสารอื่นๆ จํานวน 1 รายการ ซึ่ง

สามารถสังเคราะหเปนองคประกอบยอยผลลัพธกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การสรางเครือขาย การมีความคิดสรางสรรค 

และนวัตกรรม 

 จากการจําแนก จัดกลุม หาความสัมพันธ และสรางเปนขอสรุปองคประกอบหลักและ

องคประกอบยอยไดดังตอไปน้ี 

 องคประกอบหลักที่ 1 ปจจัยนําเขา (Input) เปนวัตถุดิบที่นําไปใชในการจัดทํารูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดวยองคประกอบยอย 8 องคประกอบ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดพันธกิจ การ

วิเคราะหจุดออน วิเคราะหจุดแข็ง วิเคราะหโอกาส วิเคราะหอุปสรรค การกําหนดเปาหมาย และการ

กําหนดวัตถุประสงค 

 องคประกอบหลักที่ 2 กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย

ซึ่งเปนรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวยองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก การสรรหาและคัดเลือก 

(Recruitment and Selection) การฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การบริหารผลตอบแทน (Benefit and 

Compensation Management) และงานดานบุคลากรสัมพันธ (Employee Relation) 

 องคประกอบหลักที่ 3 ผลลัพธ (Output/Outcome) เปนสิ่งที่ไดรับจากรูปแบบกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย

องคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก การสรางเครือขาย (Network) การมีความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance) และ

บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 

 องคประกอบหลักและองคประกอบยอยของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยท้ังหมดจะตอง

มีความสอดคลองกันในทุกระดับตั้งแตแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และการนําไปประยุกตใชใน

ระดับปฏิบัติการหรือระดับบุคคล นอกจากนั้นกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยยังตองมีความสอดคลอง

กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวบงชี้ที่

เก่ียวของกับทรัพยากรมนุษย ท้ัง 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดัง

ภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17 แสดงองคประกอบของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 จากภาพท่ี 17 พบวากลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบดวยปจจัยนําเขา ซึ่งเปนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การ

วิเคราะหจุดออน วิเคราะหจุดแข็ง วิเคราะหโอกาส วิเคราะหอุปสรรค การกําหนดเปาหมาย และการ

กําหนดวัตถุประสงค เพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การสรรหาและคัดเลือก 

การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และการบริหาร

บุคลากรสัมพันธ เพ่ือใหเกิดผลลัพธ ไดแก การสรางเครือขาย การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน 

 โดยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และเปนไปตามตัวบงชี้ดานทรัพยากรมนุษยในระดับหลักสูตร 5 

ตัวบงชี้ไดแก ตัวบงชี้ที่ 3.2 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ตัวบงชี้ที่ 4.2 ตัวบงชี้ที่ 4.3 และตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคณะ 8 

ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1.2 ตัวบงชี้ที่ 1.3 ตัวบงชี้ที่ 1.4 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ตัว

บงชี้ที่ 3.1 และตัวบงชี้ที่ 5.1 และในระดับสถาบัน 6 ตัวบงชี้ ไดแก ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1.2 ตัวบงชี้ที่ 1.3 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ตัวบงชี้ที่ 3.1 และตัวบงชี้ที่ 5.1 
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ตอนท่ี 2 ขั้นการสรางและพัฒนารูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 จากการวิจัยเอกสารในตอนที่ 1 ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพ่ือหา

แนวโนมขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสรางแนวคําถามเพ่ือใชในการ

สัมภาษณผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทและมีความเก่ียวของกับการกําหนดนโยบาย

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผูมีประสบการณและ

นักวิชาการดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ดวยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 24 คน โดย

ผูวิจัยจะแบงการนําเสนอออกเปน 3 ตอนยอยดังนี ้

 ตอนยอยที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบท่ี 1 

 ผูวิจัยแบงแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตามองคประกอบหลักและ

องคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่สังเคราะหไดจากการวิจัยเอกสาร ดังตอไปนี ้

 1) องคประกอบหลักดานปจจัยนําเขาของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 8 แนวคําถามตามองคประกอบ

ยอย ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค การกําหนดเปาหมาย

และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยการสอบถามวาองคประกอบที่สังเคราะห

ไดมีความเหมาะสมกับรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือไม และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลควรมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค การ

กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคอยางไรเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 2) องคประกอบหลักดานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 5 แนว

คําถามตามองคประกอบยอย ไดแก การสรรหาและคัดเลือก การอบรมและพัฒนา การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และการบริหารบุคลากรสัมพันธ โดยการสอบถามวา

องคประกอบที่สังเคราะหไดมีความเหมาะสมกับรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หรือไม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรมีการกําหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือก การอบรม

และพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และการบริหารบุคลากรสัมพันธ 

อยางไรเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 3) องคประกอบหลักดานผลลัพธของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 5 แนวคําถามตามองคประกอบ

ยอย ไดแก การสรางเครือขาย การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่

ดี และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน โดยการสอบถามวาองคประกอบท่ีสังเคราะหไดมีความ
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เหมาะสมกับรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือไม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลควรสรางความไดเปรียบจากเครือขาย การมีความคิดสรางสเรรคและนวัตกรรมไดอยางไร 

 ในเบื้องตนผูวิจัยไดกําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 22 คน โดยแบงผูเชี่ยวชาญ

ออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 คน กลุมผูมีสวน

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานบุคคล จํานวน 9 คน กลุมนักวิชาการดาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย จํานวน 2 คน และกลุมอดีตผูบริหาร จํานวน 2 คน โดยทุกคนมีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนดไว 

 จากการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 

แหงไดมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญที่ 1 ผูเชี่ยวชาญที่ 7 ผูเชี่ยวชาญที่ 14 ผูเชี่ยวชาญที่ 18 และ

ผูเชี่ยวชาญที่ 19 เปนผูใหขอมูลแทน และผูเชี่ยวชาญที่ 7 และนําใหสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่ 8 ซึ่งมี

ประสบการณและรับผิดชอบงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยตรง ผูเชี่ยวชาญในกลุมผูมีสวน

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานบุคคล 1 คนไดมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญที่ 

3 ผูเชี่ยวชาญที่ 4 ผูเชี่ยวชาญท่ี 5 และผูเชี่ยวชาญที่ 6 เปนผูใหขอมูลแทน และผูเชี่ยวชาญที่ 23 ซึ่ง

อยูในกลุมอดีตผูบริหารไดแนะนําใหสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่ 24 เนื่องจากเคยเปนอดีตผูบริหารตั้งแต

ครั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยังมีสถานะเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทุกคนมี

คุณสมบัติตามที่กําหนดไว จึงทําใหมีผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปน 24 คน 

 จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญทั้ง 24 คน เก่ียวกับแนวโนมของ

องคประกอบหลักและแนวโนมขององคประกอบยอยทั้ง 14 ดานที่สังเคราะหไดจากการวิจัยเอกสาร 

วาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับแนวโนมองคประกอบทั้งหมดหรือไม และมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับ

องคประกอบตางๆ อยางไร ผลการสัมภาษณพบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 24 คน มีความเห็นวาแนวโนม

องคประกอบหลักและองคประกอบยอยทั้ง 14 ดาน มีความครอบคลุมในการสรางรูปแบบกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกประเด็น นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญแตละคนจะใหทัศนะและ

แนวโนมรูปแบบกลยุทธตางๆ จากประสบการณ บทบาท และความสามารถที่มี โดยผูวิจัยไดวิเคราะห

ประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณรวมถึงแนวโนมองคประกอบของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย

เพ่ือความไดเปรียบตามมาตรการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญและจําแนกตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย แนวโนมดาน

ปจจัยนําเขา แนวโนมดานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย แนวโนมดานผลลัพธ แนวโนมดาน

การสรางเครือขาย แนวโนมดานความคิดสรางสรรค และแนวโนมดานนวัตกรรม โดยนําเสนอผลการ

สัมภาษณตามลําดับดังนี้ 
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 1.1 แนวโนมหลักดานปจจัยนําเขา 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับแนวโนมองคประกอบหลักดานปจจัยนําเขา

และแนวโนมองคประกอบยอยทั้ง 8 องคประกอบ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดเดน จุด

ดอย โอกาส และอุปสรรค การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษย ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความเห็นและใหความสําคัญที่เปนไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับรูปแบบ

ของปจจัยนําเขาของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรเริ่มตนจากการศึกษา

นโยบายหรือแผนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการพัฒนาและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย นอกจากนั้นตองมีพิจารณาถึงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือใชเปนทิศทางในการกําหนดนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัย และควรเนนการพัฒนาภายใต “การผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ” ยกตัวอยางเชนผูเชี่ยวชาญ

ที่ 20 ใหทัศนะวา “...นโยบายในการบริหารนักศึกษาศึกษาก็ตองไปดวยกัน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ดวยกัน นี่เปนโจทย หามแตกแถว คือเราตองพยายามผลิต จะตอยังไงก็สุดแลวแต มันอยูที่ตองทํางาน

เปน อันนี้คือหลักที่เราไมเคยทิ้งกัน นี่คือ 9 ราชมงคล ...” สอดคลองกับผูเชี่ยวชาญที่ 8 ที่ใหทัศนะวา 

“... เพราะวาราชมงคลมันมีเอกลักษณไมเหมือนชาวบาน ตองการคนที่ปฏิบัติได...” และผูเชี่ยวชาญที่ 

14 “... เรานะเปนสายทักษะวิชาชีพ เรากําลังจะวิ่งตามสายวิชาการ ซึ่งยังไงเราก็อาจจะวิ่งตามเขาไม

ทัน เพราะเอกลักษณของเราคือ บัณฑิตนักปฏิบัติ เรียกไดวาเปนจุดแข็ง เปนเอกลักษณของเรา ถา

เปนไปไดเราก็จะคงไวหรืออนุรักษตรงนี้ไว ในสวนของความเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ มันคือจุดเดนที่เรา

ทํามาไดดี...” เปนตน 

 ปญหาสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประสบเหมือนๆ กัน และเปน

ประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญกลาวถึงเปนลําดับแรกของการสัมภาษณคือ สัดสวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และสัดสวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา (สกอ.) กําหนดไวที่ รอยละ 40 ของอาจารยประจําในกรณีของคุณวุฒิปริญญาเอก และ

รอยละ 60 สําหรับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ เชน ทัศนะของ ผูเชี่ยวชาญที่ 13 ท่ีไดใหความเห็น

ประเด็นดังกลาวไววา 
 

 ... ใน SWOT ของมหาวิทยาลัยเองจะมีเรื่องใหญๆ เลย 2 เรื่อง ก็คือเรื่องของคุณวุฒิ

ของอาจารยในระดับปริญญาเอกตอปริญญาโท ซึ่ง ก.พ.อ. กําหนดมาให สัดสวนตรงนี้จะมีอยู เดีย๋ว

จะเอาสัดสวนมาใหอาจารยดูอีกทีนึงนะคะ ทีนี้ในสัดสวนของมหาวิทยาลัยตรงนี้ ยังไมเปนไปตาม

เปา เนื่องจากปจจุบันยังมีวุฒิปริญญาตรีอยู ซึ่งจริงๆ แลวอาจารยตองมีคุณวุฒิอยางต่ําปริญญาโท

ในการมาสอนระดับมหาวิทยาลัย เพราะงั้นพอเปนอาจารยปริญญาตรีปุบ ก็มีนโยบายในการเรงรัด

ในการพิจารณา อยางเรงรัดก็โดยใหทุนการศึกษาตอ โดยการใหอาจารยสรรหาคนที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกมา อันนั้นก็จะเปนการลดคาใชจายในดานการพัฒนาบุคลากรไปสวนหนึ่งนอกจากใน

เรื่องของคุณวุฒิ อันนี้พูดหัวขอไปกอนนะคะ ก็จะมีเรื่องของตําแหนงวิชาการ ก็ยังไมเปนไปตาม

สัดสวนที่กําหนด เนื่องจากวาฐานเรามาจากการที่เราเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษา แลวก็
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จนกระทั่งมาสูสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แลวก็เมื่อมาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 

แหง เพราะฉะนั้นฐานเดิมที่มีอยู มันเหมือนเราตองยอมรับความเปนจริงวาฐานเดิมเปนยังง้ี แตเรา

จะทําใหเปนมหาลัย การท่ีเราจะพัฒนาตัวอาจารยเนี่ย จะมีตําแหนงวิชาการใหไดสัดสวนตรงน้ี... 

 

 สอดคลองกับผูเชี่ยวชาญที่ 18 “... กําลังทํารายงานแผนของมหาวิทยาลัยอยูพอดี แลวก็

ดร. ก็ไมได ไมเขาเปาหรอกคะ คือตั้งแผนไว ใหไดตามแผนก็ยังไมได อยาวาแตไดตามเกณฑสกอ. เลย

คะ แตนี่เกณฑสกอ. มันตองเปน 60 อะ 40 40 ถึง 60 ”เมื่อกอน 30 ตอนนี้ขึ้นเปน 40 ...” 

 เมื่อสัมภาษณเชิงลึกถึงประเด็นคุณวุฒิปริญญาเอก ผูเชี่ยวชาญสวนใหญกลาววามี

ผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวมาสมัครเปนอาจารยจํานวนนอย สันนิษฐานวานาจะเปนผล

จากการที่มีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่อยูในบริเวณใกลเคียงใหคาตอบแทนที่สูงกวามาก ซึ่ง

ผูเชี่ยวชาญที่ 18 ใหทัศนะไววา “... เพราะวาเขาเปนมหาวิทยาลัยในสังกัด คาจางเขาสูง บางคนมา

สมัครที่เราแลว แตกวาจะไดสอบกวาจะอะไรกันอะไรเงี๊ยคะ ทางนูนเรียกตัวไป แลวไป..” และ

ประเด็นผูดํารงตําแหนงทางวิชาการพบวาอาจารยสวนใหญจะใหความสําคัญกับภาระงานดานการ

สอนมากกวาภาระงานดานอื่นๆ ดังทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 12 “... อาจารยเรายังชอบสอนกันเนอะ 

เอางานสอนเปนหลัก ลืมไปวาไอพันธกิจของอาจารยมหาวิทยาลัยมันตองแบงสัดสวนอะ...” อาจารย

สวนใหญมีความสามารถทางดานทักษะภาษาตางประเทศนอย นอกจากนั้นยังพบปญหาไมสามารถ

พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทางวิชาการทดแทนอัตราการเกษียณอายุ

ราชการไดทัน และอาจารยท่ีเรียนตอในระดับปริญญาเอกไมสําเร็จการศึกษา ดังทัศนะของผูเชี่ยวชาญ

ที่ 21 “... ผมบอกเลยสรางยาก ใหเงินคนไปปนี้ 50 คน อีก 3 ปกลับมาเนี่ย มีคนจบไมถึงบางทีมัน

ไมไดเลย...” 

 จากผลการสัมภาษณที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแนวโนมองคประกอบยอยท่ี

สําคัญไดดังนี ้

 1.1.1 การกําหนดวิสัยทัศนของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรตั้งอยูบนฐาน

ของ “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” เปนหลักและสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 1.1.2 พันธกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรดําเนินการตามแนวปฏิบัติ

ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย บนพ้ืนฐานของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตอบสนองตอเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สรางความไดเปรียบและความยั่งยืนเชิงคุณภาพ 

 1.1.3 จุดเดนของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก อาจารยที่มีอยูสวนใหญมี

ความเชี่ยวชาญในดานการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีชื่อเสียงดานการสรางบัณฑิตให

อดทน สูงาน ชํานาญดานการปฏิบัต ิมีวิทยาเขตกระจายอยูทั่วประเทศ จํานวน 36 วิทยาเขต อาจารย

มีความรูหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
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 1.1.4 จุดดอยของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก สัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ไมสามารถใหคาตอบแทนเทียบเทา

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยอื่นได อาจารยหลายคนใหความสําคัญกับภาระการสอน

มากกวาภาระงานดานอื่น การเกษียณอายุราชการทําใหสัดสวนสัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

และตําแหนงวิชาการลดลง ไมสามารถพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการไดทัน อาจารย

ที่ เรียนตอในระดับปริญญาเอกไมสําเร็จการศึกษา อาจารยมีทักษะดานภาษาอังกฤษนอย 

มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจํากัด มีเงินสะสมไมมาก 

 1.1.5 โอกาสของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก รัฐบาลใหการสนับสนุน

โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาประเทศและมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนเจาภาพ

ตามโครงการตางๆ เชน การพัฒนาการขนสงระบบราง การซอมแซมอากาศยาน และการพัฒนา

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนตน รัฐบาลสงเสริมใหบุคลากรดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) รัฐบาลใหความสําคัญกับวิจัยและพัฒนามาก

ขึ้น นอกจากนั้นยังมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีสวนชวยคัดกรอง

บุคลากรที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมข้ันตนอีกประการหนึ่ง 

 1.1.6 อุปสรรคของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การขยายตัวของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทําใหเกิดการแยงชิงบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอกและ

ตําแหนงทางวิชาการ สํานักงบประมาณจัดสรรอัตรานอยกวาอัตราที่มหาวิทยาลัยตองการ การ

เปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับเก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงเกณฑการประกัน

คุณภาพที่มีความเขมงวดมากขึ้น 

 1.1.7 การกําหนดเปาหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการกําหนด

เปาหมายใหสอดคลองนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เชน นโยบายการ

สรางความเปนเลิศในดานตางๆ เปนตน 

 1.1.8 การกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การ

กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกณฑ

มาตรฐานของ ก.พ.อ. และตัวบงชี้ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เชน 

สัดสวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดไวอยูที่ รอยละ 40 ของจํานวนอาจารยประจํา
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สถาบันทั้งหมด และสัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งกําหนดไวอยูที่ รอยละ 60 

ของจํานวนอาจารยประจําสถาบนัทั้งหมด เปนตน 

 1.2 แนวโนมดานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับแนวโนมองคประกอบหลักดานกระบวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษยและแนวโนมองคประกอบยอยทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติการ การบริหารผลตอบแทน และการ

บริหารบุคลากรสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความเห็นถึงแนวทางที่ดําเนินการอยูและแนวโนมวิธีการท่ี

ควรจะเปนในทิศทางเดียวกันวากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ตองมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวิธีการดําเนินการใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยดาน

ตางๆ พบวาการสรรหาและคัดเลือกที่มีความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่สอดคลองกันไดแก การกําหนด

คุณสมบัติของผูสมัครตําแหนงอาจารยตองมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และผูสมัครตองมีผลการ

สอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นจะใชการเพ่ิมชอง

ทางการประชาสัมพันธใหเขาถึงผูที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัยในกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. และลงประชาสัมพันธในสถานีวิทยุของ

มหาวิทยาลัย ดังทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 13 “... ชองทางที่เราเคยทํานะคะ มีหนังสือพิมพ ไทยรัฐ 

เดลินิวส มติชน ผูจัดการ เว็บของมหาลัย เว็บของก.พ. เราไปขอท่ีจะลงในเว็บของก.พ. มีหลาย

ชองทาง แลวก็มีราชมงคล 9 แหง...”  ผูเชี่ยวชาญยังไดใหแนวทางการสรรหาผูที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จากการใหทุนแกนักศึกษาที่กําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทาย ใหทุนแกบุคลากรภายนอกที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม การสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน และใหคณะ

วิชาเปนผูดําเนินการสรรหาดวยตนเอง 

 สําหรับดานการฝกอบรมและพัฒนา พบวาความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีความ

สอดคลองกัน ไดแก การกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานตําแหนง

วิชาการของบุคลากรและการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สําหรับการพัฒนาผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ กองการบริหารงานบุคคลทําการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติจากฐานขอมูลและใชแนวทางการให

ความรูอยางตอเนื่องกับอาจารยที่มีคุณสมบัติครบ เชน การฝกอบรมเรื่องกระบวนการ วิธีการขอดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ หลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของ รวมถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการดํารง

ตําแหนงทางวิชาการท่ีไดในระดับบุคคลและระดับองคการ ดังตัวอยางทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 11  

 
 ...การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเรา เราจะทําเปน 3 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 ก็จะเปนการใหความรู เก่ียวกับขอบังคับ ระเบียบ อันท่ี 2 กิจกรรมที่ 2 เราก็จะฝกให
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เขาไดปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารทางวิชาการ พวกหนังสือตํารา 

การวิจัยบทความทางวิชาการไรเงี้ยคะ สวนกิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยก็จะดูเลยวา เราจะกําหนด

จุดเปาหมาย ปนี้เปนปท่ี 2 ที่เรากําหนดกลุมเปาหมายไว 20 คน ในคนที่มีความพรอมเนี่ย เราจะ

ใหเขาสูในกิจกรรมที่ 3 คือ คลินิกผลงานทางวิชาการ โดยใหอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการอยูแลว

เน่ีย อาจจะติดปญหาบางอยางท่ีไมสามารถจะกําหนดกรอบไดเนี่ย เราจะใหทานสมัครเขาโครงการ

เรา แลวเราก็จะแบงเปนกลุมวา กลุมดานวิศวะ กลุมดานบริหาร กลุมดานภาษา กลุมอะไรแบบเน้ีย

คะ จัดเปนกลุม แลวเราก็จะเชิญผูทรงคุณวุฒิมาดูผลงานของอาจารยทานนั้นวาทานติดขัดอะไร... 

 

 สอดคลองกับทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 19 “...เราจะมีฐานขอมูลอยูวามีอาจารยทาน

ใดบางที่ถึงเวลาที่จะตองขอตําแหนงทางวิชาการ เราก็จัดอบรมใหเขา ใหเขามีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ...” นอกจากนั้นมีความเห็นเก่ียวกับการบังคับใชสัญญาจาง

เพ่ือใหเกิดการพัฒนา ตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 13 “...แลวก็จะมีมาตรการเชิงลบอีกอันนึงที่อยาก

จะเรียนก็คือ เรามีการทําสัญญา สัญญาตรงนี้เนี่ยจะใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนสาย

วิชาการการ ซึ่งจะกําหนดมาเลยวา ถาเปนอาจารยระดับปริญญาเอก เขาใหทําผลงานภายใน 3 ป

ใชมั้ยคะ ตรงนี้ มหาลัยจะบวกขึ้นอีก 2 ป ถาภายใน 5 ป คุณตองเปน ผศ.ถาคุณไมเปน ผศ.ก็อาจจะ

เปนการเลิกจาง ในขณะเดียวกันก็เปน ป.โท ก็จะเปน 5ป บวกให 2 ป รวมเปน 7 ป ตองได ผศ.

เหมือนกัน เปนมาตรการเชิงลบที่เราใชกํากับพวกมีตําแหนงวิชาการเกิดขึ้น...” นอกจากนั้นควรมีการ

ฝกอบรมใหบุคลากรตระหนักในบทบาทหนาที่และควรอบรมในรูปแบบอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

สมรรถนะหลักและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เชน การฝงตัวในสถานประกอบการ 

การฝกทักษะภาษาอังกฤษ เทคนิคและวิธีการสอนเปนตน 

 การประเมินผลการปฏิบัติการ พบวาความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีความสอดคลองกัน 

ไดแก ที่ผานมากระบวนการประเมินผลจะเปนการประเมินผลเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน ยังไมไดสะทอน

ภาพของขอบกพรอง หรือประเด็นตางๆ ท่ีควรมีการแกไขปรับปรุงจากการปฏิบัติงานท่ีผานมา จึงไม

สามารถนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีเหมาะสมได ดังทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 13 “...

การประเมินผล ประเมินผลตรงนี้มันจะเปนประเมินผลในการเลื่อนเงินเดือน ในการสรรหาขอมูล ...” 

จึงควรมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถชวยในการพัฒนาบุคลากรตาม

สมรรถนะและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได และการประเมินควรเปนการประเมินแบบมีสวนรวม

ระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน กําหนดสัดสวนน้ําหนักของสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับบริบทของคณะวิชาและความสามารถของบุคลากร ดังความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ 9 “... 

ในแบบประเมินเน่ีย มันจะมีการลดหล่ันกันลงมานะคะ มันมีบอกไวอยูแลววาถาคุณสอนเทาน้ี คุณจะ

ไดเทาไหร...” 

 การบริหารผลตอบแทนพบวาความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีความสอดคลองกัน ไดแก 

การใชผลตอบแทนแกพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราข้ันสูงตามกรอบที่ไดรับ เชน ทัศนะของ

ผูเชี่ยวชาญท่ี 13 “...สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตรงนั้นเนี่ย ก็กําหนดใหในระดับที่สูงที่สุดเทาที่
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มหาลัยจะจัดใหได...” การใหเงินพิเศษแกอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพ่ือจูงใจใหรวมงานและขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ จัดสวัสดิการใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร การใหเงิน

รางวัลตางๆ แกผูที่สรางชื่อเสียงและผลงานใหกับมหาวิทยาลัย ผูที่สามารถมีสวนในการสนับสนุนผูอื่น

ใหไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ และผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ เปนตน 

 การบริหารบุคลากรสัมพันธพบวาความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีความสอดคลองกัน 

ไดแก เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยควรมีการจัด

กิจกรรมตางๆ โดยใหบุคลากรไดมีโอกาสพบปะกับผูบริหาร ดังทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 9 “... เรามี

การประชุมพนักงานนะ พนักงานเนี่ย เรามีการเรียกประชุม ถาเกิดมีอะไรใหมๆ ทั้งเรื่องกองทุนหรือ

เรื่องอะไร เราก็จะเอาเรื่องนี้ผสมเขาไปดวย ก็จะมีการสอบถาม แลวก็พนักงานมหาวิทยาลัยของเรา

เนี่ย จะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เราก็ใหพนักงานเขามาอยู...” 

สรางชองทางการสื่อสารแบบสองทาง การสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและสรางความสุขในการ

ทํางาน การจูงใจใหบุคลากรรูสึกถึงความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

 จากผลการสัมภาษณที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแนวโนมองคประกอบยอยท่ี

สําคัญไดดังนี ้

 1.2.1 รูปแบบการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร 

การเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ การใหทุนแกนักศึกษาที่กําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทาย การให

ทุนแกบุคลากรภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน และใหคณะวิชาเปนผูดําเนินการสรรหา 

 1.2.2 รูปแบบการฝกอบรมและพัฒนาเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การกําหนดแผนการพัฒนา

บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานตําแหนงวิชาการและการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก คัดเลือกผูที่มี

คุณสมบัติจากฐานขอมูลและใชแนวทางการใหความรูอยางตอเนื่อง การบังคับใชสัญญาจางเพ่ือใหเกิด

การพัฒนา ฝกอบรมใหบุคลากรตระหนักในบทบาทหนาที่ การอบรมในรูปแบบอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

สมรรถนะหลักและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 1.2.3 รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติการเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การประเมินผลเพ่ือการ

แกไขปรับปรุงจากการปฏิบัติงาน นําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่เหมาะสม การ

ประเมินแบบมีสวนรวมระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน การกําหนดสัดสวนน้ําหนักของสมรรถนะ

และผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับบริบทของคณะวิชาและความสามารถของบุคลากร 

 1.2.4 รูปแบบการการบริหารผลตอบแทนเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การใชผลตอบแทนแก

พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราขั้นสูงตามกรอบที่ไดรับ การใหเงินพิเศษแกอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
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การจัดสวัสดิการใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร การใหรางวัลแกผูที่สรางชื่อเสียงและ

ผลงานใหกับมหาวิทยาลัยทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

 1.2.5 รูปแบบการการบริหารบุคลากรสัมพันธเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การจัดกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสพบปะกับผูบริหาร การสรางชองทางการสื่อสารแบบสองทาง การสราง

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมและสรางความสุขในการทํางาน การจูงใจใหบุคลากรรูสึกถึงความ

ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

 1.3 แนวโนมดานผลลัพธ 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับแนวโนมองคประกอบหลักดานผลลัพธกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยและแนวโนมองคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก การสรางเครือขาย การ

สรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความเห็นและใหความสําคัญที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันเก่ียวกับรูปแบบของปจจัยดานผลลัพธของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ดานการสรางเครือขาย ควรสรางความรวมมือในทุกๆ ระดับ ตั้งแตระดับภูมิภาค เปนการสรางความ

รวมมือกับชุมชน ทองถ่ิน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน ระดับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลดวยกัน เนื่องจากมีบริบทและสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกันมีพระราชบัญญัติฉบับ

เดียวกัน ระดับประเทศ เปนการรวมมือทั้งกับมหาวิทยาลัยและรัฐบาล และระดับนานาชาต ิดังทัศนะ

ของผูเชี่ยวชาญที่ 10 “… ราชมงคลเราควรสรางความรวมมือในทุกระดับตั้งแตระดับภูมิภาค เรา

รวมมือกับมหาวิทยาลัยที่อยูในจังหวัดในภาคเดียวกัน เพราะเราจะพบปญหาจากในชุมชนคลายๆ กัน 

แลวก็รวมมือกับราชมงคลดวยกัน เพราะเรามีบริบทเดียวกัน และขยายความรวมมือไปใน

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ...” 

 นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสรางความคิดสรางสรางสรรค

และนวัตกรรม ตามรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การใชกระบวนการทางการวิจัย

เปนเครื่องมือในการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การเชิญบุคคลภายนอกที่ประสบ

ความสําเร็จดานตางๆ มาเปนผูจุดประกายทางความคิด สรางแรงบัลดาลใจและเกิดความคิด

สรางสรรคตอยอดเปนนวัตกรรม และทายที่สุดควรมีการใหรางวัลแกผูสรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับ

ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เชน ทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่ 22 ที่วา “... เอานวัตกรรมที่เห็นผลแลวมาโชว 

แลวก็เชิญท้ังคนในและคนนอกเขาชม อาจเปนงานทางวิชาการก็ได หรืองานนวัตกรรมก็ได อันนี้เราก็

บวกเอานวัตกรรมของฝายอ่ืนๆ เขาไปดวย อาจารยเองก็มาดู คนในก็ดู คนนอกก็ดู ก็จะเกิดการ

กระตุน...” 

 จากผลการสัมภาษณที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแนวโนมองคประกอบยอยท่ี

สําคัญไดดังนี ้
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 1.3.1 รูปแบบการสรางเครือขายเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การสรางความรวมมือในภูมิภาค การสราง

ความรวมมือกับชุมชน ทองถ่ิน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน การสรางความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยกัน และการสรางความรวมมือระดับประเทศ การ

รวมมือทั้งกับมหาวิทยาลัยอ่ืนและรัฐบาล และการสรางความรวมมือระดับนานาชาต ิ

 1.3.2 รูปแบบการสรางความคิดสรางสรรคเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การใชกระบวนการ

ทางการวิจัยเปนเครื่องมือ การเชิญบุคคลภายนอกที่ประสบความสําเร็จดานตางๆ มาเปนผูจุด

ประกายทางความคิด และสรางแรงบัลดาลใจ 

 1.3.3 รูปแบบการสรางนวัตกรรมเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก การใชแนวทางทางการวิจัยเปน

เครื่องมือ การใหรางวัลแกผูสรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

 จากการวิเคราะหองคประกอบยอยที่ 1.1.3 ถึง 1.1.6 ซึ่งเปนการสํารวจสภาพแวดลอม

ภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของมหาวิทยาลัย แสดงจุดเดน จุดดอย วิกฤต และโอกาส ตาม

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดวยเทคนิค TOWS Matrix ตามแนวคิดของ Weihrich (1982) เพื่อใชใน

การสรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดดังน้ี 

 จุดเดน หรือ จุดแข็ง (Strength: S) ของการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 S1: อาจารยที่มีอยูสวนใหญความเชี่ยวชาญในดานการปฏิบัติ 

 S2: มีชื่อเสียงดานการสรางบัณฑิตใหอดทน สูงาน ชํานาญดานการปฏิบัติ 

 S3: มีวิทยาเขตกระจายอยูทั่วประเทศ จํานวน 36 วิทยาเขต 

 S4: อาจารยมีความรูหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

 จุดดอย (Weakness: W) หรือจุดออนของการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 W1: สัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

 W2: สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 

 W3: คาตอบแทนนอยกวามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 W4: อาจารยหลายคนใหความสําคัญกับภาระการสอนมากกวาภาระงานดานอ่ืน  

 W5: ไมสามารถพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการไดทันการเกษียณ 

 W6: อาจารยท่ีเรียนตอในระดับปริญญาเอกไมสําเร็จการศึกษา 

 W7: อาจารยมีทักษะดานภาษาอังกฤษนอย 

 W8: มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจํากัดและมีเงินสะสมนอย 
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 โอกาส (Opportunity: O) ของการจัดการทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 O1: รัฐบาลใหการสนับสนุนโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาประเทศและมอบหมายให

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนเจาภาพตามโครงการตางๆ 

 O2: รัฐบาลสงเสริมใหบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน 

(Talent Mobility) 

 O3: รัฐบาลใหความสําคัญกับวิจัยและพัฒนามากขึ้น 

 O4: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดคุณสมบัติของอาจารยดานทักษะภาษาอังกฤษ 

 อุปสรรค (Threat: T) ของการจัดการทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 T1: การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 T2: สํานักงบประมาณจัดสรรอัตรานอยกวาอัตราที่มหาวิทยาลัยตองการ 

 T3: การเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับเก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 T4: การเปลี่ยนแปลงเกณฑการประกันคุณภาพที่มีความเขมงวดมากขึ้น 

 ผูวิจัยจับคูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และวิกฤตที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสรางเปน

ตารางปฏิสัมพันธระหวางกันไดตามตารางท่ี 12 ถึง ตารางท่ี 15 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ตารางที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางจุดแข็งและโอกาส (SO) 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
S1 S2 S3 S4 

โอ
กา

ส 
(O

pp
or

tu
ni

ty
) O1 + + + + 

O2 + - + + 
O3 + - + - 
O4 - - - - 

หมายเหต:ุ “+” หมายถึง จุดแข็งและโอกาสนั้นมีความเหมาะสมกัน, “-” หมายถึง มีความสัมพันธกัน

นอยหรือไมมีเลย 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา การที่รัฐบาลใหการสนับสนุนโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ

ตามโอกาสขอที่ 1 และการสงเสริมใหบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป

ปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ตามโอกาสขอที่ 2 และการท่ี

รัฐบาลใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตามโอกาสขอที่ 3 จะชวยสงเสริมจุดแข็งทั้ง 4 ดานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งประกอบดวย การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติ 
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การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ การมีวิทยาเขตครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคณาจารยครบทุกสาขาอาชีพ 

สามารถนํามาสรางเปนรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได เชน การฝงตัวในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับสถานประกอบการ เกิดเปนนวัตกรรม และสามารถนําไปขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอีกทางหนึ่ง 

ตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางจุดออนและโอกาส (WO) 
 

 จุดออน (Weakness) 
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

โอ
กา

ส 
(O

pp
or

tu
ni

ty
) O1 - - + + - - - + 

O2 - - + + - - - + 
O3 - - + + - - - + 
O4 - - - - - - + - 

หมายเหตุ: “+” หมายถึง จุดออนและโอกาสนั้นมีความสัมพันธกัน, “-” หมายถึง มีความสัมพันธกัน

นอยหรือไมมีเลย 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา การที่รัฐบาลใหการสนับสนุนโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ

ตามโอกาสขอที่ 1 การสงเสริมใหบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ตามโอกาสขอที่ 2 และการท่ีรัฐบาลใหความสําคัญกับการ

วิจัยและพัฒนา ตามโอกาสขอที่ 3 มีสวนชวยในการลดจุดออนดานที่เก่ียวกับการที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลใหคาตอบแทนแกอาจารยไดนอยกวามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัย

อ่ืน และมีสวนชวยใหอาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตองใหความสําคัญกับภาระงานดาน

อ่ืน เชน การบริการวิชาการ เพ่ิมข้ึน ซึ่งสามารถนํามาสรางและกําหนดเปนรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลได เชน การสนับสนุนการฝงตัวในสถานประกอบการนอกจากถือวาเปนการ

ฝกอบรมและพัฒนาทักษะความรูความสามารถของอาจารยแลว ยังจัดวาเปนการสรางเครือขายดาน

ความรวมมือกับสถานประกอบการ การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน การสรางความรวมมือ

กับรัฐบาล ซึ่งเปนไปตามรูปแบบของการสรางความรวมมือในทุกระดับ เปนการสนับสนุนการทําวิจัย 

ซึ่งสามารถชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม นําไปสูการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ไดในอนาคต 
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ตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางจุดแข็งและอุปสรรค (ST) 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
S1 S2 S3 S4 

อุป
สร

รค
 

(T
hr

ea
t) 

T1 + - + - 
T2 - - - - 
T3 + - - - 
T4 + - - - 

หมายเหต:ุ “+” หมายถึง จุดแข็งและอุปสรรคนั้นมีความสมัพันธกัน, “-” หมายถึง มีความสัมพันธกัน

นอยหรือไมมีเลย 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและ

ตําแหนงวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยอ่ืนมีผลกระทบเปนอยางมากกับบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากบุคลากรที่มีอาจจะ

ลาออกและโยกยายไปยังมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยอ่ืนได เพ่ือเปนการปองกันการยาย

งานที่อาจจะเกิดข้ึนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตองมีการจัดการดานบุคลากรสัมพันธท่ีสามารถ

รักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหอยูกับมหาวิทยาลัยไดอยางตอเนื่องและยาวนาน ไมวาจะเปนการเชิดชู

เกียรติบุคลากร การสรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทํางานอยางมีความสุข การสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางผูบริหารและบุคลากร เปนตน สําหรับการเปลี่ยนแปลงกฎ ขอบังคับที่เก่ียวกับการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเกณฑการประกันคุณภาพที่เขมงวดมากขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสามารถปองกันไดโดยการใหความรูและใหการสนับสนุนแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 

ตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธระหวางจุดออนและอุปสรรค (WT) 
 

 จุดออน (Weakness) 
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

อุป
สร

รค
 

(T
hr

ea
t) 

T1 + + + - - - + + 
T2 + + - - - - - - 
T3 - + - - + - - - 
T4 + + - - + + - - 

หมายเหตุ: “+” หมายถึง จุดออนและโอกาสนั้นมีความเหมาะสมกัน, “-” หมายถึง มีความสัมพันธ

กันนอยหรือไมมีเลย 
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 จากตารางที่ 15 พบวา อุปสรรคที่เก่ียวกับการแขงขันเพ่ือใหไดมาซึ่งอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยอื่น การที่สํานัก

งบประมาณจะอนุมัติและจัดสรรอัตราของบุคลากรนอยกวาอัตราท่ีทางมหาวิทยาลัยตองการ การ

เปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงเกณฑการ

ประกันคุณภาพที่เขมงวดมากข้ึน สงผลโดยตรงกับจุดออนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 

แหง ในดานสัดสวนของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารยผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เนื่องจากทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอื่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตางมีความตองการ

ใหไดอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมและรักษาสัดสวนของ

อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการเชนเดียวกัน แตมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

สามารถใหผลตอบแทนแกอาจารยในอัตราที่สูงกวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได ดังนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรใชการพัฒนาศักยภาพของอาจารยภายในใหขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการและการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก นอกจากนั้นยังตองใชแนวทางตางๆ ในการรักษา

บุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการใหอยูกับมหาวิทยาลัยใหนานที่สุด โดยใชกลยุทธดาน

การบริหารบุคลากรสัมพันธตางๆ 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 24 คนตามแนวทางการสัมภาษณเพื่อหาองคประกอบ

หลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในดวยเทคนิค TOWS Matrix ผูวิจัยสามารถนําผลการวิเคราะหที่ได

สรางเปนแบบสอบถาม เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดยืนยันองคประกอบตางๆ และสังเคราะหเปนแนวโนม

ขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ง

แบบสอบถามที่ไดแบงออกเปน 2 ตอนไดแก ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูเชี่ยวชาญหรือผูตอบ

แบบสอบถาม เชน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงงานปจจุบัน อายุ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 ศึกษาความ

คิดเห็นเก่ียวกับแนวโนมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่จะเกิดขึ้นจริง ตาม

องคประกอบของกิจกรรมหลักที่ไดจากการวิเคราะหทั้ง 6 ดาน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธ เครือขาย ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และองคประกอบของ

กิจกรรมยอยตางๆ โดยแบงเปนขอคําถามทั้งหมด 89 ขอคําถาม ซึ่งครอบคลุมรูปแบบกลยุทธผูนํา 

(Prospector) รูปแบบกลยุทธผูตาม (Defender) และรูปแบบกลยุทธนักวิเคราะห (Analyzer)  (Lin, 

Tsai, & Wu, 2014) ไดแก ปจจัยนําเขาประกอบดวยขอคําถามจํานวน 25 ขอ ปจจัยดานกระบวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษยประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 54 ขอ และ ปจจัยดานผลลัพธประกอบดวย

ขอคําถามจํานวน 10 ขอคําถาม ซึ่งผลการวิเคราะหแนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามแบบสอบถามผูวิจัยแสดงไวในตอนยอยท่ี 2 
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 ตอนยอยที่ 2 สรุปความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญจากแบบสอบถาม รอบท่ี 2 

 การวิเคราะหแนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยแบบสอบถาม

ในรอบที่ 2 นี้ผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญเปนกลุมเดียวกับการสัมภาษณในรอบแรก อยางไรก็ตาม

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 นี้ ผูเชี่ยวชาญบางคนติดภารกิจดานอ่ืน เชน การไปราชการใน

ตางประเทศจึงไมสามารถใหความรวมมือไดครบทุกกระบวนการ ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดงัตอไปนี ้

 2.1 ขอมูลพื้นฐานผูเชี่ยวชาญ 

 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามแนวโนมรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในรอบที่ 2 แสดงตามตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูล 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   

 ชาย 5 20.00 
 หญิง 16 80.00 

รวม 20 100 
อายุ   

 นอยกวา 30 ป 0 0 
 30 – 40 ป 2 10.00 
 41 – 50 ป 4 20.00 
 51 – 60 ป 10 50.00 
 มากกวา 60 ป 4 20.00 

รวม 20 100 
ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตร ี 3 15.00 
 ปริญญาโท 11 55.00 
 ปริญญาเอก 6 30.00 

รวม 20 100 
 

 จากตารางที่ 16 พบวามีผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 20 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อายุอยูระหวาง 51 ถึง 60 ป คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือมีชวงอายุอยูระหวาง 41 ถึง 50 ป และ 

60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปน

รอยละ 55 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 30 
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 2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมองคประกอบหลักและองคประกอบยอย 

 การวิจัยครั้งนี้ใหความสําคัญกับการสํารวจแนวโนมขององคประกอบหลักและ

องคประกอบยอยที่มีความเปนไปไดมากที่สุด ซึ่งไดจากการสังเคราะหประเด็นการสัมภาษณในรอบที่ 

1 โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาความเปนไปได 5 ชวงคะแนน ผูวิจัยทําการ

วิเคราะหแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range: Q3 - Q1) เปนรายขอเพ่ือเลือกแนวโนมขององคประกอบยอยที่มีความเปนไป

ไดอยูในระดับมาก หรือมีคามัธยฐานสูงกวา 3.5 และและคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.5 และเปน

แนวโนมรูปแบบกลยุทธที่เหมาะสมตองมีความเห็นที่สอดคลองกันมากกวารอยละ 85 โดยสามารถ

สรุปเปนแนวโนมองคประกอบหลักและองคประกอบยอยไดดังนี ้

 2.2.1 แนวโนมองคประกอบหลักท่ี 1 ดานปจจัยนําเขา (Input: I) ผูเชี่ยวชาญให

ความเห็นวาแนวโนมองคประกอบยอยที่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนไดในการสรางเปนกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนําไปใชไดจริงในทุก

ประเด็น สามารถพิจารณาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) สําหรับ

องคประกอบยอยตางๆ ไดดังตารางที่ 17 โดยผูวิจัยจําแนกเปนแนวโนมองคประกอบยอยทั้ง 8 

ประเด็นดังตอไปนี ้

  2.2.1.1 การกําหนดวิสัยทัศนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยท่ีมีความชัดเจน และ

ควรกําหนดบนฐาน “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” และผสานเขากับนโยบายของมหาวิทยาลัยจน

กลายเปนวิสัยทัศนของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  2.2.1.2 พันธกิจของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย

การจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคลองกับกฎ ระเบียบขอบังคับ และ

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นอกจากนั้นกองบริหารงานบุคคลควรมีสวน

รวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรรวมไปถึงกฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

  2.2.1.3 รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเ พ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองมีการวิเคราะห

โอกาสของการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

  2.2.1.4 รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเ พ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองมีการวิเคราะห

อุปสรรคของการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 
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  2.2.1.5 รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเ พ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองมีการวิเคราะห

จุดเดนของทรัพยากรมนุษยและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

  2.2.1.6 รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเ พ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองมีการวิเคราะห

จุดดอยของทรัพยากรมนุษยและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

  2.2.1.7 เปาหมายของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตอง

คํานึงถึงความตองการการใชทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยในอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

ทรัพยากรมนุษยที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีจํากัด 

  2.2.1.8 วัตถุประสงคของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่

กําหนดข้ึนควรกําหนดใหสูงกวาความตองการของเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานปจจัยนําเขา 
 

แนวโนมองคประกอบหลกัที่ 1  
ปจจัยนําเขา (Input: I) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 
1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

1 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย
ของมหาวิทยาลัย 

4 1 100.00 เหมาะสม 

2 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. เกิดจากความ
ชัดเจนของยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

4 1.25 100.00 เหมาะสม 

3 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ไมควรตั้งอยู
บนฐานของ “การผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัต”ิ แตเพียงอยาง
เดียว 

4 1.25 94.74 เหมาะสม 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 1  
ปจจัยนําเขา (Input: I) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 
1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

4 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ควรมีความ
ยืดหยุนสอดคลองกับกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศของ กพ. ก.พ.อ. 

4 .025 94.74 เหมาะสม 

5 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ตองมีความ
ยืดหยุนสอดคลองกับกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศของ มหาวิทยาลัย 

4 0.25 94.74 เหมาะสม 

6 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ตองคํานึงถึง
งบประมาณ รายรับ-จาย ของ
มหาวิทยาลัย 

5 0.25 100.00% เหมาะสม 

7 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ควรมีความ
ยืดหยุนดานงบประมาณ 

4 1 100.00% เหมาะสม 

8 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ตองคํานึงถึง
ความตองการใชทรัพยากรใน
อนาคตเปนหลัก 

4 1 94.74 เหมาะสม 

9 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. เปนการ
เตรียมรับการเกษียณอายุ 

4 1.25 94.74 เหมาะสม 

10 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ตองรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดาน
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

5 0.25 100.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 1  
ปจจัยนําเขา (Input: I) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 
1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

11 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ตองรองรับ
ความกาวหนาดานทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 

5 1 100.00 เหมาะสม 

12 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ควรกําหนด
เปาหมายใหสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงประกาศ
ตางๆ 

4 1 89.47 เหมาะสม 

13 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนษุยของมทร. ตองคํานึงถึง
จุดแข็ง จุดออนของทรัพยากร
มนุษยที่มีในภาพรวม 

5 1 100.00 เหมาะสม 

14 แนวทางการจัดการทรัพยากร
มนุษยของมทร. ตองคํานึงถึง
ความตองการของคณะ หรือ
หนวยงานภายใน 

4 1 100.00 เหมาะสม 

15 กองบริหารงานบุคคลตองมี
สวนรวมในการกําหนด
ยุทธศาสตรดานทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัย 

4 1 100.00 เหมาะสม 

16 กองบริหารงานบุคคลควรให
ความสําคัญกับปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการ
บริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

4 1 100.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 1  
ปจจัยนําเขา (Input: I) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 
1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

17 กองบริหารงานบุคคลควรมี
สวนรวมในการสราง ออกแบบ 
และแกไข กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และประกาศตางๆ 
ที่เก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแก
มหาวิทยาลัย 

5 1 100.00 เหมาะสม 

 

 2.2.2 แนวโนมองคประกอบหลักที่  2 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(Process: P) ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาแนวโนมองคประกอบยอยที่มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดในการ

สรางเปนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

สามารถนําไปใชไดจริงในทุกประเด็น โดยสามารถพิจารณาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัย

ระหวางควอไทล (IQR) สําหรับองคประกอบยอยตางๆ ไดดังตารางที่ 18 โดยผูวิจัยจําแนกเปน

แนวโนมองคประกอบยอยทั้ง 5 ประเด็น ไดแก การสรรหาคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การ

ประเมินผลการปฏิบัติการ การบริหารผลตอบแทน และการบริหารบุคลากรสัมพันธ และสามารถสรุป

รูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยไดดังตอไปนี ้

  2.2.2.1 การสรรหาและคัดเลือกเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองมีการกําหนดและรักษาสัดสวน

อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการใหเกินกวาที่สกอ. กําหนดใหไดมากที่สุด ตอง

มีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่มาสมัครเปนอาจารยใหชัดเจน รวมถึงการระบุการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใชการสรรหาจากผูที่จะกําลังสําเร็จการศึกษา

และการสรรหาภายในดวยการใหทุนการศึกษา และใชการสรรหาผูมีคุณวุฒิปริญญาเอกจากภาครัฐ

และเอกชนใหมาเปนอาจารย 

  2.2.2.2 การฝกอบรมและพัฒนาเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรกําหนดเปาหมายจํานวนผูขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการในอัตรากาวหนา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการพัฒนาบุคลากร 

ตองมีการติดตามผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง ตองมีการ

ใหความรูเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง ควรปรับปรุงระเบียบหรือวิธีการ



110 
 

 

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ควรใชระบบพ้ีเลี้ยงกับผูที่จะขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ สงเสริมอาจารยรุนพ่ีใหเปนแบบอยางในการพัฒนาตนเอง ควรมีการฝกอบรมให

อาจารยตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ ใชการจูงใจใหพัฒนาตนเองแทนการบังคับ จัดสรรทุนสําหรับ

การฝกอบรมและพัฒนา อบรมอาจารยใหเขาใจถึงการประกันคุณภาพ ใชชองทางการฝกอบรม

ปฐมนิเทศในการพัฒนาสายอาชีพและควรดําเนินการอยางรวดเร็ว ใชการจับคูอาจารยรวมกันพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ และควรสนับสนุนการฝงตัวในสถานประกอบการ 

  2.2.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองเปนการสะทอนใหเห็นถึง

สมรรถนะของอาจารยอยางแทจริงกอใหเกิดการพัฒนาตนเอง มีการแบงน้ําหนักระหวางผลการ

ปฏิบัติงานและสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน เปนเกณฑการประเมินท่ีเกิดจาก

ขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน มีความยืดหยุนตามความสามารถของอาจารย 

เปนไปตามขอตกลงในสัญญาจาง 

  2.2.2.4 การบริหารคาตอบแทนเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรมีการจัดสวัสดิการใหเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของบุคลากร ควรจัดสรรเงินรางวัลแกผูที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

จัดสรรเงินรางวัลแกผูที่ไดกําหนดตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด การจัดสรรเงิน

รางวัลแกอาจารยพี่เลี้ยงที่ชวยผลักดันอาจารยคนอ่ืนใหไดกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ควรมีการ

สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการระหวางกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ควรมีการ

ประกาศเกียรติคุณใหแกผูท่ีผานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และควรมีการจัดสรรคาตอบแทน

และเงินประจําตําแหนงของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความเทาเทียม

กับเงินประจําตําแหนงของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการที่เปนขาราชการ 

  2.2.2.5 การบริหารบุคลากรสัมพันธเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรมีการสรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ หรือเปดพื้นที่เพ่ือใหบุคลากรมีโอกาส

พบปะสังสรรคระหวางกันและไดรวมพูดคุยกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ผูบริหารควรมีชองทางใน

การสื่อสารทั้งทางตรงและทางออมกับบุคลากร ควรมีการเชิดชู เกียรติแกผูสรางชื่อเสียงให

มหาวิทยาลัย ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการสรางความสุขในการทํางาน และการใชสัญญา

จางเพ่ือผูกพันอาจารยกับมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

ดานการสรรหาและเลือกสรร 
1 ควรกําหนดและรักษา

สัดสวนของอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอกใหเกินกวาที่ 
สกอ. กําหนดไวใหมากที่สุด 

4 1.5 89.47 เหมาะสม 

2 ควรกําหนดและรักษา
สัดสวนของอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการใหเกินกวา
ที่ สกอ. กําหนดไวใหมาก
ที่สุด 

4 1.5 89.47 เหมาะสม 

3 ตองกําหนดคุณสมบัติของผู
ที่จะสมัครเปนอาจารยให
ชัดเจนแตสามารถยืดหยุน
ได เชน หากไมมีวุฒิ
ปริญญาเอกมาสมัคร 
สามารถปรับเปนปริญญา
โทได 

4 0 94.74 เหมาะสม 

4 หากเปนวุฒิปริญญาโทตอง
ประกาศต้ังแตการรับสมัคร
อาจารยถึงพัฒนาตนเอง 
การศึกษาตอ การขอ
ตําแหนงวิชาการ และ
เกณฑมาตรฐานอ่ืน เชน 
ประสบการณใน
ภาคเอกชน การมีผลงาน
วิชาการทางวิชาการ ฯลฯ 

4 1 94.74 เหมาะสม 
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ตารางที ่18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

ดานการสรรหาและเลือกสรร (ตอ) 
5 สรรหาผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมจากการให
ทุนการศึกษาในปสุดทาย
ของการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

4 1 89.47 เหมาะสม 

6 สรรหาผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากภายในโดย
การใหทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

4 1 100.00 เหมาะสม 

7 สรรหาผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากภาครัฐและ
เอกชน เชนผูบริหารใน
ภาคเอกชนที่มีวุฒิปริญญา
เอกและสนใจนําความรู
และประสบการณมา
ถายทอดแกนักศึกษา เริ่ม
จากการเปนอาจารยพิเศษ 
และบรรจุเปนอาจารย
ประจํา 

4 1.5 94.74 เหมาะสม 

8 ควรมีการประกาศให
ชัดเจนตั้งแตการรับสมัคร
อาจารยถึงความกาวหนา
ในสายงาน ตองมีการขอ
ตําแหนงวชิาการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว 

4 1 100.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

ดานการพัฒนาและการฝกอบรม 
9 ควรจัดตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เตรียมการพัฒนาบุคลากร
ในทุกกลุม ทุกระดับ ให
สอดคลองกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

5 1 100.00 เหมาะสม 

10 ควรกําหนดจํานวนผูขอ
ตําแหนงวิชาการในแตละป
เปนอัตรากาวหนา เชน 10 
คน ในป แรก 30 – 40 คน 
ในปถัดไป 

4 1 94.74 เหมาะสม 

11 ตองมีการติดตามผูมี
คุณสมบัติครบถวนใหทํา
ตําแหนงวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 

5 1 100.00 เหมาะสม 

12 ควรมีการใหความรูเก่ียวกับ
การขอตําแหนงทาง
วิชาการ และผลประโยชน
ที่จะไดรับ ทั้งตอตนเอง 
และองคกรตั้งแตแรกบรรจุ 
และดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

5 1 100.00 เหมาะสม 

13 ควรปรับปรุงระเบียบหรือ
วิธีการขอตําแหนงวิชาการ
ใหมีข้ันตอนสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

5 1 100.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลกัที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

ดานการพัฒนาและการฝกอบรม (ตอ) 
14 ควรมีคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลงานวิชาการ 
ใหคําแนะนําแกผูที่มียื่นขอ
ตําแหนงวิชาการเพ่ือให
ไดผลงานที่มีคุณภาพสูง
กอนสงไปยังผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

4 1 100.00 เหมาะสม 

15 ควรใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผู
ที่จะขอตําแหนงทาง
วิชาการแทนการนําเขา
กระบวนการกลั่นกรองดวย
คณะกรรมการ 

4 1 89.47 เหมาะสม 

16 ควรสงเสริมใหอาจารยรุนพ่ี
เปนตัวอยางในการขอ
ตําแหนงวชิาการ และใน
การพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5 1 94.74 เหมาะสม 

17 ควรจัดการฝกอบรม
บุคลากรสายวิชาการใหมี
จิตวิญญาณความเปนครู 
สรางความภาคภูมิใจใน
อาชีพ 

5 1 100.00 เหมาะสม 

18 สรางความตระหนักแก
บุคลากรวาตนเองเปนจุด
แข็งหรือจุดออนขององคกร 
อาจใชแนวทางการขอบคุณ
ผูที่สรางความไดเปรียบ
ใหกับมหาวิทยาลัย 

4 1.5 94.74 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

ดานการพัฒนาและการฝกอบรม (ตอ) 
19 ควรใชสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือ
ในการบังคับใหขอตําแหนง
ทางวิชาการ โดยการ
กําหนดกรอบเวลาและการ
เลิกจาง 

4 1 89.47 เหมาะสม 

20 ควรใชการจูงใจพนักงานให
ขอตําแหนงทางวิชาการ
แทนการบังคับดวยสัญญา 

4 1 94.74 เหมาะสม 

21 ควรจัดสรรทุนแกบุคลากร
สําหรับใชในการอบรมและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5 1 100.00 เหมาะสม 

22 ควรฝกอบรมใหบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง และ
มีการวัดผลอยางเปน
รูปธรรม เชน จํานวนการ
เปนผูตรวจประเมิน 

4 1 100.00 เหมาะสม 

23 ควรมีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมใหเร็วทีสุ่ด ไม
ควรรอจนครบตามจํานวน 
หรือครบปจึงจัดการอบรม 
เพ่ือใหบุคลากรไดทราบ
ระเบียบ ขอบังคับ 
ผลประโยชน สวัสดิการ 
และความกาวหนาในสาย
งาน และปองกันการทํา
ตามตัวอยางที่ไมถูกตอง 

4 1 100.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

ดานการพัฒนาและการฝกอบรม (ตอ) 
24 คณะ/หนวยงาน ควรจัดพ่ีเลี้ยง

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง มี
ทัศนคติที่ดี ใหแกบุคลากร
ใหมระหวางทดลองงาน 

4 1.5 94.74 เหมาะสม 

25 ควรมีการจับคูระหวาง
บุคลากรรุนเกาที่มีความ
ชํานาญทางทักษะ กับ
บุคลากรรุนใหมท่ีเชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลย ีเพ่ือใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรางผลงานทางวิชาการ 

4 1 94.74 เหมาะสม 

26 ควรสนับสนุนการฝงตัวใน
สถานประกอบการเพ่ือให
เกิดทักษะทางดานการ
ปฏิบัติและสามารถนําองค
ความรูจากสถาน
ประกอบการมาถายทอด
แกนักศึกษา 

5 0 100.00 เหมาะสม 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
27 การประเมินผลควรสะทอน

ถึงสมรรถนะของบุคลากร
อยางแทจริง เพ่ือใหเกิด
การปรับปรุงพัฒนา มิใช
สําหรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพียงอยางเดียว 

5 1 94.74 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที ่2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตอ) 
28 ควรมีเกณฑการประเมินที่

แสดงถึงสมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน เชน การ
ประเมิน 70:30 เปนตน 

5 1 100.00 เหมาะสม 

29 ควรใชเกณฑการประเมินที่มี
ความยืดหยุน และเกิดจาก
ขอตกลงรวมกันระหวางผู
ประเมินและผูถูกประเมิน 

4 1.5 94.74 เหมาะสม 

30 ควรมีเกณฑการประเมินที่
ยืดหยุน เหมาะสมกับ
ความสามารถเฉพาะดาน 
เชน ใหน้ําหนักกับการทํา
วิจัยมากกวาดานอ่ืนกบัผูที่มี
ความสามารถดานการวิจัย 

4 1 100.00 เหมาะสม 

31 เกณฑการประเมินควร
เปนไปตามขอตกลง (TOR) 
ในการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย เชน เปน
บุคลากรที่เนนการสอน ก็
ควรประเมิน หรือให
น้ําหนักกับดานการสอน 

5 1 100.00 เหมาะสม 

การบริหารผลตอบแทน 
32 ควรนําอัตราคาจาง

บางสวนที่มหาวิทยาลัยหัก
ไวมาใชในการจัดสรร
สวัสดิการแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย เชนการ
ประกันสุขภาพ การประกัน
อุบัติเหตุ เปนตน 

5 1 89.47 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

การบริหารผลตอบแทน (ตอ) 
33 ควรมีการใหรางวัลแกพ่ี

เลี้ยงที่สามารถชวยเหลือ
เพ่ือนอาจารยในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการได
สําเร็จ 

4 1.5 94.74 เหมาะสม 

34 ควรจัดสรรรางวัลในรูปตัว
เงินใหแกผูท่ีผานการอนุมัติ
ตําแหนงทางวิชาการ 

5 1 100.00 เหมาะสม 

35 ควรมีการประกาศเกียรติ
คุณใหแกผูผานการอนุมัติ
ตําแหนงวิชาการ เพ่ือให
เกิดความภาคภูมิใจและ
กระตุนใหผูอ่ืนสนใจขอ
ตําแหนงวิชาการเชนกัน 

5 1 100.00 เหมาะสม 

36 ควรมีการสนับสนุน
คาใชจายในการดําเนินการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ 
เชน การทําเอกสาร ตํารา 
ตางๆ เปนตน 

4 1 100.00 เหมาะสม 

37 ควรจัดสรรคาตอบแทน
และเงินประจําตําแหนงให
เทาเทียมกันระหวาง
ขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

5 1.5 94.74 เหมาะสม 

38 ควรจัดสวัสดกิารให
สอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร ผานการ
สํารวจความคิดเห็น หรือ
คณะกรรมการสวัสดิการ 

4 1.5 89.47 เหมาะสม 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานกระบวนการ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2  
กระบวนการ (Process: P) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

การบริหารผลตอบแทน (ตอ) 
39 ควรมีการจัดสรรเงินรางวัล

ใหแกผูท่ีสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย 

4 1 100.00 เหมาะสม 

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 
40 ควรมีการสราง

ความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบริหารซึ่งเปนตัวแทน
มหาวิทยาลัย กับบุคลากร 

5 1 100.00 เหมาะสม 

41 ควรมีการจัดงานตางๆ หรือ
พ้ืนที่เพื่อใหบุคลากรได
พบปะสังสรรคระหวางกัน 
และไดรวมพูดคุยเสวนากับ
ผูบริหาร 

4 1 100.00 เหมาะสม 

42 ควรมีชองทางการสื่อสาร
ทั้งทางตรงและทางออมกับ
บุคลากร เชน การจัด
ประชุมรวม เว็บไซต สื่อ
สังคมออนไลน เปนตน 

5 1 100.00 เหมาะสม 

43 ควรมีเชิดชูเกียรติแกผูสราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
เชน การมอบรางวัล
บุคลากรดีเดน ใหการ
ยอมรับ ยกยอง 

5 1 100.00 เหมาะสม 

44 ควรมีการจัด
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพใหเหมาะสมแก
การสรางความสุขในการ
ทํางาน 

5 1 100.00 เหมาะสม 
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 2.2.3 แนวโนมองคประกอบหลักที่ 3 ปจจัยดานผลลัพธของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาแนวโนมองคประกอบยอยที่มีโอกาสท่ีสามารถเกิดข้ึน

ไดจริงในการสรางเปนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน

ทุกประเด็น พิจารณาไดจากคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (IQR) สําหรับ

องคประกอบยอยตางๆ ดังตารางที่ 19 โดยผูวิจัยจําแนกออกเปนแนวโนมองคประกอบยอยทั้ง 3 

ประเด็น ไดดังตอไปนี้ 

  2.2.3.1 การสรางเครือขายของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควร

มีการสรางความรวมมือในทุกระดับ ควรผลักดันใหเครือขายตางๆ ท่ีมีอยูแลวของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสรางมาตรการรวมกันอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ควรจัดการฝกอบรมหรือการ

ประชุมรวมกันระหวางบุคลากรในกลุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก เชน องคการบริหารสวนตําบล สถานประกอบการ เปนตน ควรมีขอตกลงรวมกัน

ระหวางสํานักวิจัยและพัฒนาถึงการทําโครงการวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย รวมถึงการตีพิมพ

และอางอิงผลงานทางวิชาการ และควรมีบริการวิชาการแกบุคคลและหนวยงานภายนอกอยาง

ตอเนื่อง 

  2.2.3.2 การสรางความคิดสรางสรรคของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย

เพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ควรประยุกตใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือในการสรางความคิดสรางสรรคของบุคลากร 

และควรใชบุคคลภายนอก เชน ผูท่ีประสบความสําเร็จดานตางๆ เจาของธุรกิจ และนักวิชาการจาก

ภายนอก เปนตน เขามาจุดประกายทางความคิด 

  2.2.3.3 การสรางนวัตกรรมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ควรใชแนวทางของการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือสรางนวัตกรรมใหมๆ ควรใชบุคคลภายนอก เชน 

ผูที่ประสบความสําเร็จในดานตางๆ เจาของธุรกิจ และนักวิชาการจากภายนอก เปนผูจุดประกายทาง

ความคิด และควรตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับลิขสิทธิห์รือสิทธิบัตร 

 

  



121 
 

 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานผลลัพธ 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 3  
ผลลัพธ (Outcome: O) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 
1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

การสรางเครือขาย 
1 ควรสรางความรวมมือใน

ทุกระดับ เชน ระดับ
ภูมิภาค ระดับกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

4 1 100 เหมาะสม 

2 ควรมีการผลักดันใหการ
เครือขายตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลที่มีอยูสราง
มาตรการรวมกันไดอยาง
เปนรูปธรรม 

4 1 100 เหมาะสม 

3 ควรมีการจัดการอบรม 
หรือการประชุมรวมกัน
ระหวางบุคลากรในกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เชน อบรม
บุคลากรใหม หรือการ
สัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู
ตางๆ 

4 1 100 เหมาะสม 

4 ควรมีการสรางความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก เชน สถาน
ประกอบการ องคการ
บริหารสวนทองถิ่น เพ่ือ
พัฒนาโจทยวิจัย และหา
รายไดจากภายนอก 

4 1 100 เหมาะสม 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามรอบที่ 2 ดานผลลัพธ (ตอ) 
 

แนวโนมองคประกอบหลักที่ 3  
ผลลัพธ (Outcome: O) 

มัธยฐาน 
(Median) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(Q3-Q1) ≤ 
1.5 

รอยละความ
เหมาะสม
เชิงกลยุทธ 

ความ
เหมาะสม

ของกลยุทธ 

การสรางเครือขาย (ตอ) 
5 ควรมีขอตกลงรวมกัน

ระหวางสํานักวิจัยและ
พัฒนาถึงการทํา
โครงการวิจัยรวมกัน 

4 1 100 เหมาะสม 

6 ควรมีบริการวิชาการแก
บุคคลและหนวยงาน
ภายนอกอยางตอเนื่อง 

4 1 100 เหมาะสม 

7 ควรมีขอตกลงรวมกัน
ระหวางสํานักวิจัยและ
พัฒนาถึงการตีพิมพและ
อางอิงผลงานวิชาการ 

5 1 100 เหมาะสม 

การสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
8 ควรใชการวิจัยและพัฒนา

เปนเครื่องมือในการสราง
ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม 

5 1 100 เหมาะสม 

9 ควรใชบุคคลภายนอกจุด
ประกายความคิด
สรางสรรค สรางแรง
บันดาลใจ 

4 1 89.50 เหมาะสม 

10 ควรตั้งรางวัลใหแกผูสราง
สรรคนวัตกรรมไดรับ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

5 1 100 เหมาะสม 

 

 ตอนยอยที่ 3 การสกัดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ ในรอบที่ 2 ผูวิจัยไดสกัด

ประเด็นตางๆ นําไปสูการสรุปเปนรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม
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มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแบงเปน 2 

รูปแบบไดแกรูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ใชอยูในปจจุบัน (แผน A) ดังตารางที่ 20 และ 

รูปแบบแนวโนมกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยทีส่ามารถเปนไปได (แผน B) ตามตารางที่ 21 

ตารางที่ 20 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ดําเนินการอยูจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน A) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
1. ปจจัยนําเขา 1.1 วิสัยทัศน 1) กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 
  2) กําหนดวิสัยทัศนจากแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 
  3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” 

และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 1.2 พันธกิจ 1 )  จัดการทรัพยากรมนุษยสอดคลอง กับกฎ 

ระเบียบขอบังคับ 
  2) จัดการทรัพยากรมนุษยบนฐานงบประมาณที่

เหมาะสม 
  3) รองรับการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรมนุษยใน

อนาคตของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การวิเคราะห

ปจจัยภายนอก 
1)  วิ เ คราะห โอกาสของทรัพยากรมนุษย ใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  2) วิ เคราะห อุปสรรคของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 1.4 การวิเคราะห
ปจจัยภายใน 

1 )  วิ เคราะหจุ ดแข็ งของทรัพยากรมนุษย ใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  2)  วิ เคราะหจุ ดออนของทรัพยากรมนุษย ใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  3) ศึกษาความตองการดานทรัพยากรมนุษยของ
คณะและหนวยงานภายใน 

 1 . 5  การกํ า หนด
เปาหมาย 

1) ยกระดับคุณภาพและไดคะแนนการประกัน
คุณภาพสูงข้ึน 

 1 . 6  การกํ า หนด
วัตถุประสงค 

1) สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอกเมื่อเทียบกับ
อาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 40 

  2) สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการเมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 60 
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ตารางที่ 20 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ดําเนินการอยูจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน A) (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
2 กระบวนการ
จัดการทรัพยากร
มนุษย 

2.1 การสรรหาและ
คัดเลือก 

1) กําหนดและรักษาสัดสวนของอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอกใหเกินกวาที่สกอ. กําหนด 

  2)  กําหนดและรักษาสัดสวนของอาจารยที่ มี
ตําแหนงวิชาการใหเกินกวาที่สกอ. กําหนด 

  3) กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครใหชัดเจน 
  4) สรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในใหรับ

ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 2.2 การฝกอบรม

และการพัฒนา 
1) สํารวจและติดตามผูที่มีคุณสมบัติครบถวนใหเขา
สูกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

  2) ใหความรูเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ และผลประโยชนที่จะไดรับ 

  3) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ 
และใหคําแนะนํากอนสงไปยังผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  4) ใชสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือ
ในการบังคับใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

  5) จัดสรรทุนในการอบรมและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

  6) สนับสนุนการฝงตัวในสถานประกอบการ เพ่ือให
เกิดทักษะทางการปฏิบัติ และนําองคความรูมา
ถายทอดในการเรียนการสอน 

 2.3 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1) ใชเกณฑการประเมินที่แบงสัดสวนตามสมรรถนะ
และผลการปฏิบัติงาน 

  2) เกณฑการประเมินตองมีความยืดหยุนและเกิด
จากขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูก
ประเมิน 

  3) เกณฑการประเมินตองสะทอนถึงสมรรถนะของ
บุคลากรอยางแทจริง เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง 
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ตารางที่ 20 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ดําเนินการอยูจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน A) (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
2 กระบวนการ
จัดการทรัพยากร
มนุษย (ตอ) 

2.4 การบริหาร
ผลตอบแทน 

1) จัดสวัสดิการใหสอดคลองกับความตองการของ
บุคลากร ผานการสํ ารวจความคิด เห็น  หรือ
คณะกรรมการสวัสดกิาร 

  2) จัดสรรรางวัลในรูปตัวเงินใหแกผูที่ผานการอนุมัติ
ตําแหนงทางวิชาการ 

 2.5 การบริหาร
บุคลากรสัมพันธ 

1) จัดงานตางๆ หรือพ้ืนที่เพ่ือใหบุคลากรไดพบปะ
สังสรรคระหวางกัน และไดรวมพูดคุยเสวนากับผูบริหาร 

  2) จัดชองทางการสื่อสารทั้งทางตรงและทางออม
ระหวางผูบริหารกับบุคลากร 

  3) เชิดชูเกียรติแกผูสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
3. ผลลัพธ 3.1 การสราง

เครือขาย 
1) สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในทุกระดับ 

 2) ผลักดันใหการเครือขายตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลที่มีอยูสรางมาตรการรวมกันได
อยางเปนรูปธรรม 

  3) จัดบริการวิชาการแกบุคคลและหนวยงาน
ภายนอกอยางตอเนื่อง 

 3.2 การสราง
ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม 

1) ตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรคนวัตกรรมไดรับ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

 

 จากตารางที่ 20 พบวารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปจจุบัน (แผน A) 

ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากร

มนุษย และผลลัพธ โดยปจจัยนําเขา มี 14 กิจกรรม เปน การกําหนดวิสัยทัศน 3 กิจกรรม พันธกิจ 3 

กิจกรรม การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค) 2 กิจกรรม การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) 3 กิจกรรม การกําหนดเปาหมาย 1 

กิจกรรม และการกําหนดวัตถุประสงค 2 กิจกรรม กระบวนการจัดการทรัพยากร มี 18 กิจกรรม เปน 

การสรรหาและคัดเลือก 4 กิจกรรม การฝกอบรมและพัฒนา 6 กิจกรรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

3 กิจกรรม ผลบริหารผลตอบแทน 2 กิจกรรม การบริหารบุคลากรสัมพันธ 3 กิจกรรม และผลลัพธ มี 

4 กิจกรรม เปน การสรางเครือขาย 3 กิจกรรม ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 1 กิจกรรม 
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ตารางที่ 21 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน B) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ องคประกอบ
เดิม/เพ่ิมเติม 

1. ปจจัยนําเขา 1.1 วิสัยทัศน 1) กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

เดิม 

  2) กําหนดวิสัยทัศนจากแผนยุทธศาสตรที่
ชัดเจน 

เดิม 

  3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน “การผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัต”ิ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

เดิม 

 1.2 พันธกิจ 1) จัดการทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับกฎ 
ระเบียบขอบังคับ 

เดิม 

  2 )  จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย บ น ฐ า น
งบประมาณที่เหมาะสม 

เดิม 

  3) รองรับการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร
มนุษยในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

เดิม 

  4) การมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร
ดานทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติม 

  5) การมีสวนรวมในการสราง ออกแบบ และ
แกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับดานทรัพยากร
มนษุยของมหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติม 

 1.3 วิ เคราะห
ปจจัยภายนอก 

1) วิเคราะหโอกาสของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

เดิม 

  2) วิเคราะหอุปสรรคของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

เดิม 

 1.4 วิ เคราะห
ปจจัยภายใน 

1) วิเคราะหจุดแข็งของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

เดิม 

  2) วิเคราะหจุดออนของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

เดิม 

  3) ศึกษาความตองการดานทรัพยากรมนุษย
ของคณะและหนวยงานภายใน 

เดิม 

 1.5 การกําหนด
เปาหมาย 

1) ยกระดับคุณภาพและไดคะแนนการ
ประกันคุณภาพสูงข้ึน 

เดิม 
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ตารางที่ 21 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน B) (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ องคประกอบ
เดิม/เพ่ิมเติม 

1. ปจจัยนําเขา 
(ตอ) 

1.6 การกําหนด
วัตถุประสงค 

1) สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอกเมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 40 

เดิม 

  2) สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
เมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 
60 

เดิม 

2 กระบวนการ
จัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

2.1 การสรรหา
และคัดเลือก 

1) กําหนดและรักษาสัดสวนของอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอกใหเกินกวาที่สกอ. กําหนด 

เดิม 

2) กําหนดและรักษาสัดสวนของอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการใหเกินกวาที่สกอ. กําหนด 

เดิม 

  3) กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครใหชัดเจน เดิม 
  4) สรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายใน

ใหรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
เดิม 

  5) สรรหาและใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกในปการศึกษาสุดทาย 

เพ่ิมเติม 

  6) สรรหาผูมีวุฒิปริญญาเอกจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนอ่ืน 

เพ่ิมเติม 

  7) ระบุในประกาศรับสมัครใหชัดเจนถึงการ
ขอกํ าหนดตํ าแหน งทา งวิ ช าการและ
ความกาวหนาทางสายงานอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม 

 2.2 การ
ฝกอบรมและ
การพัฒนา 

1 )  สํ า รวจและติ ดตามผู ที่ มี คุณสมบั ติ
ครบถวนใหเขาสูกระบวนการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

เดิม 

  2) ใหความรูเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ และผลประโยชนที่จะไดรับ 

เดิม 

  3) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
วิชาการ และใหคําแนะนํากอนสงไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

เดิม 

  4) ใชสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเปน
เครื่องมือในการบังคับใหขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการในระยะเวลาที่กําหนด 

เดิม 
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ตารางที่ 21 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน B) (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ องคประกอบ
เดิม/เพ่ิมเติม 

2 กระบวนการ
จัดการ
ทรัพยากรมนุษย 
(ตอ) 

2.2 การ
ฝกอบรมและ
การพัฒนา (ตอ) 

5) จัดสรรทุนในการอบรมและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

เดิม 

6) สนับสนุนการฝงตัวในสถานประกอบการ 
เพ่ือใหเกิดทักษะทางการปฏิบัติ และนําองค
ความรูมาถายทอดในการเรียนการสอน 

เดิม 

  7) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เตรียมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติม 

  8) กําหนดจํานวนผูขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในอัตรากาวหนาตอเนื่องทุกป 

เพ่ิมเติม 

  9) ปรับปรุงระเบียบหรือวิธีการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เพ่ิมเติม 

  10) ใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผูที่จะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

เพ่ิมเติม 

  11) สนับสนุนใหอาจารยรุนพี่เปนแบบอยาง
ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

เพ่ิมเติม 

  12) ฝกอบรมเก่ียวกับจิตวิญญาณความเปน
ครู และสรางความภาคภูมิใจในอาชีพ 

เพ่ิมเติม 

  13) สรางความรูสึกวาตนเปนจุดแข็ง เปน
ผูสรางความไดเปรียบใหแกมหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติม 

  14) ใชการจูงใจพนักงานมหาวิทยาลัยใน
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแทนการ
บังคับดวยสัญญา 

เพ่ิมเติม 

  15) ฝกอบรมใหบุคลากรมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และ
วัดผลจากจํานวนผูตรวจประกันคุณภาพ 

เพ่ิมเติม 

  16) ปฐมนิเทศอาจารย ใหมให เร็วที่ สุด 
เพ่ือใหบุคลากรทราบระเบียบขอบังคับ ผม
ป ร ะ โ ย ช น  แ ล ะ เ ต รี ย ม พ ร อ ม กั บ
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

เพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 21 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน B) (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ องคประกอบ
เดิม/เพ่ิมเติม 

2 กระบวนการ
จัดการ
ทรัพยากรมนุษย 
(ตอ) 

2.2 การ
ฝกอบรมและ
การพัฒนา (ตอ) 

17) คณะควรจัดพี่เลี้ยงท่ีใหความสําคัญกับ
การพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติท่ีดี ใหกับ
อาจารยใหมระหวางทดลองงาน 

เพ่ิมเติม 

18) การจับคูระหวางอาจารยรุนใหมและ
อาจารยรุนเกาเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

เพ่ิมเติม 

 2.3 การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัตงิาน 

1) ใชเกณฑการประเมินท่ีแบงสัดสวนตาม
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน 

เดิม 

 2) เกณฑการประเมินตองมีความยืดหยุน
และเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางผู
ประเมินและผูถูกประเมิน 

เดิม 

  3 )  เ กณฑการประเ มินตอ งสะท อน ถึง
สมรรถนะของบุคลากรอยางแทจริง เพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

เดิม 

  4) ใชเกณฑการประเมินตามขอตกลงการ
จาง (TOR) เหมาะสมกับความสามารถ
เฉพาะดาน 

เพ่ิมเติม 

 2.4 การบริหาร
ผลตอบแทน 

1) จัดสวัสดิการใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร ผานการสํารวจความ
คิดเห็น หรือคณะกรรมการสวัสดิการ 

เดิม 

  2) จัดสรรรางวัลในรูปตัวเงินใหแกผูท่ีผาน
การอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

เดิม 

  3) ใหรางวัลแกพ่ีเลี้ยงท่ีสามารถชวยเหลือ
เพ่ือนอาจารยในการขอตําแหนงทางวิชาการ
ไดสําเร็จ 

เพ่ิมเติม 

  4) ประกาศเกียรติคุณใหแกผูผานการอนุมัติ
ตําแหนงวิชาการ เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจ
และกระตุนใหผูอ่ืนสนใจขอกําหนดตําแหนง
วิชาการ 

เพ่ิมเติม 

  5) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

เพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 21 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน B) (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ องคประกอบ
เดิม/เพ่ิมเติม 

2 กระบวนการ
จัดการ
ทรัพยากรมนุษย 
(ตอ) 

2.4 การบริหาร
ผลตอบแทน 

6) จัดสรรเงินรางวัลใหแกผูที่สรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติม 

 7)  จัดสรรคาตอบแทนและเงินประจํ า
ตําแหนงใหเทาเทียมกันระหวางขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติม 

 2.5 การบริหาร
บุคลากร
สัมพันธ 

1) จัดงานตางๆ หรือพื้นท่ีเพื่อใหบุคลากรได
พบปะสังสรรคระหวางกัน และไดรวมพูดคุย
เสวนากับผูบริหาร 

เดิม 

  2) จัดชองทางการสื่อสารทั้งทางตรงและ
ทางออมระหวางผูบริหารกับบุคลากร 

เดมิ 

  3) เชิดชู เ กียรติแกผูสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย 

เดิม 

  4 )  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพให
เหมาะสมแกการสรางความสุขในการทํางาน 

เพ่ิมเติม 

3. ผลลัพธ 3.1 การสราง
เครือขาย 

1) สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในทุกระดับ 

เดิม 

  2)  ผลักดันใหการเครือข ายต างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีอยู
สรางมาตรการรวมกันไดอยางเปนรูปธรรม 

เดิม 

  3 )  จั ด บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แก บุ ค คล แล ะ
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

เดิม 

  4) จัดการอบรม หรือการประชุมรวมกัน
ระหวา งบุ คลากรในกลุ มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล 

เพ่ิมเติม 

  5) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางสํานักวิจัย
และพัฒนาถึงการทําโครงการวิจัยรวมกัน 

เพ่ิมเติม 

  6) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางสํานักวิจัย
และพัฒนาถึงการตีพิมพและอางอิงผลงาน
วิชาการ 

เพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 21 การสกัดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมที่ควรดําเนินการจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม (แผน B) (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ องคประกอบ
เดิม/เพ่ิมเติม 

3. ผลลัพธ (ตอ) 3.2 การสราง
ความคิด
สรางสรรคและ
นวัตกรรม 

1) ตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรคนวัตกรรม
ไดรับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

เดิม 

 2) ใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือใน
การสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

เพ่ิมเติม 

  3) ใชบุคคลภายนอกจุดประกายความคิด
สรางสรรค สรางแรงบันดาลใจ 

เพ่ิมเติม 

 

 จากตารางที่ 21 พบวารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ควรดําเนินการ 

(แผน B) ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย และผลลัพธ โดยปจจัยนําเขา มี 6 องคประกอบยอย 16 กิจกรรม แบงเปน การ

กําหนดวิสัยทัศน 3 กิจกรรม พันธกิจ 5 กิจกรรม เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2 กิจกรรม การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก (การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค) 2 กิจกรรม การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน (การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) 3 กิจกรรม การกําหนดเปาหมาย 1 กิจกรรม และการ

กําหนดวัตถุประสงค 2 กิจกรรม กระบวนการจัดการทรัพยากร มี 5 องคประกอบยอย 40 กิจกรรม 

แบงเปน การสรรหาและคัดเลือก 7 กิจกรรม เพ่ิมขึ้นจากเดิม 3 กิจกรรม การฝกอบรมและพัฒนา 18 

กิจกรรม เพ่ิมขึ้นจากเดิม 12 กิจกรรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม เพ่ิมข้ึนจากเดิม 1 

กิจกรรม การบริหารผลตอบแทน 7 กิจกรรม เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5 กิจกรรม การบริหารบุคลากรสัมพันธ 

4 กิจกรรม เพ่ิมข้ึนจากเดิม 1 กิจกรรม และผลลัพธ มี 3 องคประกอบยอย 9 กิจกรรม แบงเปน การ

สรางเครือขาย 6 กิจกรรม เพ่ิมขึ้นจากเดิม 3 กิจกรรม ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3 กิจกรรม 

เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2 กิจกรรม 

 ดังนั้นเพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางและความเปนไปไดในการสรางความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ผูวิจัยสังเคราะห

ขึ้นทั้ง 2 แผน (แผน A และ แผน B) ผูวิจัยไดจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบความแตกตางของกิจกรรม

ภายในกลยุทธตางๆ ท่ีไดจากการสังเคราะหแบบสอบถามของท้ัง 2 แผน พรอมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรม

ตางๆ เขากับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยจะพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ทั้ง 3 ระดับจํานวน 19 ตัวบงชี้ แบงเปนระดับหลักสูตร 5 ตัวบงชี้ ระดับคณะ 8 ตัวบงชี้ ระดับ

มหาวิทยาลัย 6 ตัวบงชี้ โดยจําแนกตามกลยุทธหลัก ไดดังตอไปน้ี 
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 3.1 จําแนกตามปจจัยนําเขา ผูวิจัยไดจัดทําตารางเปรียบเทียบความแตกตางของ

กิจกรรมภายในกลยุทธตางๆ ทีไ่ดจากการสังเคราะหข้ึนทั้ง 2 กลยุทธ โดยเชื่อมโยงเขากับตัวบงชี้ตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาไดตามตารางท่ี 22 

ตารางที่ 22 แสดงความแตกตางของปจจัยนําเขาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การกําหนดวิสัยทัศน 
 1) กําหนดวิสัยทัศนให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

  - 5.1 5.1 

 2) กําหนดวิสัยทัศนจากแผน
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

  - 5.1 5.1 

 3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน “การ
ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” และ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

  - 5.1 5.1 

พันธกิจ 
 1) จัดการทรัพยากรมนุษย

สอดคลองกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ 

  4.2 
5.2 

1.2 
1.3 
1.4 
5.1 

1.2 
1.3 
5.1 

 2) จัดการทรัพยากรมนุษยบน
ฐานงบประมาณที่เหมาะสม 

  - 5.1 5.1 

 3) รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางทรัพยากรมนุษยใน
อนาคตของมหาวิทยาลัย 

  3.2 
4.2 

1.2 
1.3 
1.4 

1.2 
1.3 

 4) การมีสวนรวมในการ
กําหนดยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

-  4.1 
4.2 
4.3 

1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
3.1 

2.1 
2.3 
3.1 
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ตารางที่ 22 แสดงความแตกตางของปจจัยนําเขาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

พันธกิจ (ตอ) 
 5) การมีสวนรวมในการสราง 

ออกแบบ และแกไข กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับดาน
ทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

-  4.1 
4.2 
4.3 

1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
3.1 

2.1 
2.3 
3.1 

การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 1) วิเคราะหโอกาสของ

ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  - 5.1 5.1 

 2) วิเคราะหอุปสรรคของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  - 5.1 5.1 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 
 1) วิเคราะหจุดแข็งของ

ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  - 5.1 5.1 

 2) วิเคราะหจุดออนของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

  - 5.1 5.1 

 3) ศึกษาความตองการดาน
ทรัพยากรมนุษยของคณะและ
หนวยงานภายใน 

  - 1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 

- 

การกําหนดเปาหมาย 
 1) ยกระดับคุณภาพและได

คะแนนการประกันคุณภาพ
สูงข้ึน 

  4.1 
4.2 
4.3 

1.2 
1.3 
1.4 
5.1 

1.2 
1.3 
5.1 
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ตารางที่ 22 แสดงความแตกตางของปจจัยนําเขาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B  A B 

การกําหนดวัตถุประสงค 
 1) สัดสวนของอาจารยวุฒิ

ปริญญาเอกเม่ือเทียบกับ
อาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 
40 

  4.2 1.2 1.2 

 2) สัดสวนของอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการเมื่อเทียบกับ
อาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 
60 

  4.2 1.3 1.3 

 

 จากตาราง 22 พบวา กิจกรรมเก่ียวกับปจจัยนําเขาของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลที่ใชในปจจุบัน หรือ แผน A มีทั้งหมด 14 กิจกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับปจจัยนําเขาของ

แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สามารถเปนไปได หรือ แผน B มีทั้งหมด 16 กิจกรรม ซึ่ง

กิจกรรมเกี่ยวกับปจจัยนําเขาของทั้ง 2 แผนสามารถเชื่อมโยงเขากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลท้ัง 3 ระดับ ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ครอบคลุมตัวบงชี้ที่เก่ียวของ

กับการจัดการทรัพยากรมนุษย 18 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ทั้งหมด 19 ตัวบงชี้ เชนเดียวกัน แตแผน B ประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมตัวบงชี้เก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ระดับมากกวา ในระดับหลักสูตร ไดแก ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและการ

พัฒนาอาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย และตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ในระดับคณะ 

ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ตัวบงชี้ที่ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และ ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ

วิชาการแกสังคม ในระดับสถาบัน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย และ ตัวบงชี้ที่ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งสามารถสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได ดังแสดงในตารางท่ี 23 
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนกิจกรรมของปจจัยนําเขาที่เก่ียวของกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับและแผนกลยุทธ 

 

ระดับ/ตัวบงชี้ 
จํานวนกิจกรรม 

แผน A แผน B แตกตาง 
ระดับหลักสูตร 
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 1 0 
 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 1 3 2 
 4.2 คุณภาพอาจารย 5 7 2 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 1 3 2 
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
2 2 0 

 รวม 10 16 6 
ระดับคณะ 

 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 7 2 
 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
5 7 2 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

4 6 2 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

1 3 2 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 1 0 
 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
0 0 0 

 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 0 2 2 
 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ 

10 10 0 

รวม 26 36 10 
ระดับสถาบัน 
 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 4 0 
 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
4 4 0 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

0 2 2 
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนกิจกรรมของปจจัยนําเขาที่เก่ียวของกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับและแผนกลยุทธ (ตอ) 

 

ระดับ/ตัวบงชี้ 
จํานวนกิจกรรม 

แผน A แผน B แตกตาง 
ระดับสถาบัน (ตอ) 
 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
0 2 2 

 3.1 การบริการวชิาการแกสังคม 0 2 2 
 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

10 10 0 

รวม 18 24 6 
รวมทั้ง 3 ระดับ 54 76 22 

 

 จากตารางท่ี 23 พบวา ในระดับหลักสูตร แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้

การประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 6 กิจกรรม ใน

ระดับคณะ แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 10 กิจกรรม ในระดับสถาบัน แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลอง

กับตัวบงชี้การประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 6 

กิจกรรม ในภาพรวมของทั้ง 3 ระดับ แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ี

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 22 กิจกรรม 

 ดังนั้นสามารถสรุปไดวารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทีส่ามารถเปนไปได 

หรือ แผน B นั้น ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมท้ังหมด 16 กิจกรรม สามารถสรางความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวา รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ใช

ในปจจุบัน หรือ แผน A ที่ประกอบดวยกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรม ในทุกระดับของตัวบงชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 3.2 จําแนกตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยไดจัดทําเปนตาราง

เปรียบเทียบความแตกตางของกิจกรรมภายในกลยุทธตางๆ ท่ีไดจากการสังเคราะหขึ้นท้ัง 2 กลยุทธ 

โดยเชื่อมโยงเขากับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาไดตาม

ตารางที่ 24 

 



137 
 

 

ตารางที่ 24 แสดงความแตกตางของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษยและตั วบ งชี้ การประ กันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การสรรหาและคัดเลือก 
 1) กําหนดและรักษาสัดสวน

ของอาจารยวุฒิปริญญาเอก
ใหเกินกวาที่สกอ. กําหนด 

  4.2 1.2 
1.4 

1.2 

 2) กําหนดและรักษาสัดสวน
ของอาจารยที่มีตําแหนง
วิชาการใหเกินกวาที่สกอ. 
กําหนด 

  4.2 1.3 
1.4 

1.3 

 3) กําหนดคุณสมบัติของ
ผูสมัครใหชัดเจน 

  4.1 1.2 
2.3 

1.2 
2.3 

 4) สรรหาผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากภายในใหรับ
ทุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก 

  4.1 1.2 1.2 

 5) สรรหาและใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในปการศึกษาสุดทาย 

  4.2 1.4 
2.3 

2.3 

 6) สรรหาผูมีวุฒิปริญญาเอก
จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนอ่ืน 

-  4.2 1.4 
2.1 

2.1 

 7) ระบุในประกาศรับสมัครให
ชัดเจนถึงการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการและ
ความกาวหนาทางสายงาน
อ่ืนๆ 

-  4.1 1.3 
2.3 

1.3 
2.3 

การฝกอบรมและพัฒนา 
 1) สํารวจและติดตามผูที่มี

คุณสมบัติครบถวนใหเขาสู
กระบวนการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

  4.2 1.3 1.3 
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ตารางที่ 24 แสดงความแตกตางของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษยและตั วบ งชี้ การประ กันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การฝกอบรมและพัฒนา (ตอ) 
 2) ใหความรูเก่ียวกับการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
และผลประโยชนที่จะไดรับ 

  4.2 1.3 1.3 

 3) จัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานวิชาการ 
และใหคําแนะนํากอนสงไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  4.2 1.3 1.3 

 4) ใชสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือใน
การบังคับใหขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

  4.2 1.3 1.3 

 5) จัดสรรทุนในการอบรมและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  4.1 - - 

 6) สนับสนุนการฝงตัวใน
สถานประกอบการ เพ่ือใหเกิด
ทักษะทางการปฏิบัติ และนํา
องคความรูมาถายทอดในการ
เรียนการสอน 

  4.2 
 

2.2 
2.3 
3.1 
5.1 

2.3 
3.1 
5.1 

 7) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเตรียมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

-  4.1 
4.2 
4.3 

1.2 
1.3 

1.2 
1.3 

 8) กําหนดจํานวนผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการในอัตรา
กาวหนาตอเนื่องทุกป 

-  4.2 1.3 1.3 
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ตารางที่ 24 แสดงความแตกตางของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษยและตั วบ งชี้ การประ กันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การฝกอบรมและพัฒนา (ตอ) 
 9) ปรับปรุงระเบียบหรือ

วิธีการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

-  4.2 1.3 1.3 

 10) ใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผูท่ี
จะขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

-  4.2 1.3 1.3 

 11) สนับสนุนใหอาจารยรุนพ่ี
เปนแบบอยางในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

-  4.2 1.3 1.3 

 12) ฝกอบรมเก่ียวกับจิต
วิญญาณความเปนครู และ
สรางความภาคภูมิใจในอาชีพ 

-  4.1 
4.3 

1.2 
1.3 

1.2 
1.3 

 13) สรางความรูสึกวาตนเปน
จุดแข็ง เปนผูสรางความ
ไดเปรียบใหแกมหาวิทยาลัย 

-  4.1 1.2 
1.3 

1.2 
1.3 

 14) ใชการจูงใจพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
แทนการบังคับดวยสัญญา 

-  4.2 1.3 1.3 

 15) ฝกอบรมใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ และ
วัดผลจากจํานวนผูตรวจ
ประกันคุณภาพ 

-  - 5.1 5.1 
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ตารางที่ 24 แสดงความแตกตางของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษยและตั วบ งชี้ การประ กันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การฝกอบรมและพัฒนา (ตอ) 
 16) ปฐมนิเทศอาจารยใหมให

เร็วที่สุด เพ่ือใหบุคลากรทราบ
ระเบียบขอบังคับ 
ผลประโยชน และ
เตรียมพรอมกับความกาวหนา
ในสายอาชีพ 

-  4.1 
4.3 

1.2 
1.3 

1.2 
1.3 

 17) คณะควรจัดพ่ีเลี้ยงท่ีให
ความสําคัญกับการพัฒนา
ตนเอง และมีทัศนคติที่ดี 
ใหกับอาจารยใหมระหวาง
ทดลองงาน 

-  4.1 
4.3 

- - 

 18) การจับคูระหวางอาจารย
รุนใหมและอาจารยรุนเกา
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

-  4.1 
4.2 

2.1 
2.3 

2.1 
2.3 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 1) ใชเกณฑการประเมินท่ีแบง

สัดสวนตามสมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน 

  4.3 
 

2.1 
2.3 

2.1 
2.3 

 2) เกณฑการประเมินตองมี
ความยืดหยุนและเกิดจาก
ขอตกลงรวมกันระหวางผู
ประเมินและผูถูกประเมิน 

  4.1 
4.3 

2.1 
2.3 
3.1 

2.1 
2.3 
3.1 

 3) เกณฑการประเมินตอง
สะทอนถึงสมรรถนะของ
บุคลากรอยางแทจริง เพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 

  4.1 
4.3 

2.1 
2.3 
3.1 

2.1 
2.3 
3.1 
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ตารางที่ 24 แสดงความแตกตางของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษยและตั วบ งชี้ การประ กันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (ตอ) 
 4) ใชเกณฑการประเมินตาม

ขอตกลงการจาง (TOR) 
เหมาะสมกับความสามารถ
เฉพาะดาน 

-  4.1 
4.3 

2.1 
2.3 
3.1 
5.1 

2.1 
2.3 
3.1 
5.1 

การบริหารผลตอบแทน 
 1) จัดสวัสดิการใหสอดคลอง

กับความตองการของบุคลากร 
ผานการสํารวจความคิดเห็น 
หรือคณะกรรมการสวัสดิการ 

  4.3 - - 

 2) จัดสรรรางวัลในรูปตัวเงิน
ใหแกผูท่ีผานการอนุมัติ
ตําแหนงทางวิชาการ 

  4.2 1.3 
2.3 

1.3 
2.3 

 3) ใหรางวัลแกพ่ีเลี้ยงท่ี
สามารถชวยเหลือเพ่ือน
อาจารยในการขอตําแหนง
ทางวิชาการไดสําเร็จ 

-  4.2 1.3 
2.3 

1.3 
2.3 

 4) ประกาศเกียรติคุณใหแกผู
ผานการอนุมัติตําแหนง
วิชาการ เพ่ือใหเกิดความ
ภาคภูมิใจและกระตุนใหผูอื่น
สนใจขอกําหนดตําแหนง
วิชาการ 

-  4.2 1.3 1.3 

 5) สนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

-  4.2 1.3 1.3 

 6) จัดสรรเงินรางวัลใหแกผูที่
สรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย 

-  4.3 3.1 3.1 
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ตารางที่ 24 แสดงความแตกตางของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษยและตั วบ งชี้ การประ กันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ตอ) 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยทุธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การบริหารผลตอบแทน (ตอ) 
 7) จัดสรรคาตอบแทนและเงิน

ประจําตําแหนงใหเทาเทียม
กันระหวางขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

-  4.2 
4.3 

1.3 1.3 

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 
 1) จัดงานตางๆ หรือพ้ืนที่

เพ่ือใหบุคลากรไดพบปะ
สังสรรคระหวางกัน และได
รวมพูดคุยเสวนากับผูบริหาร 

  4.3 - - 

 2) จัดชองทางการสื่อสารทั้ง
ทางตรงและทางออมระหวาง
ผูบริหารกับบุคลากร 

  4.3 - - 

 3) เชิดชูเกียรติแกผูสราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

  4.3 3.1 3.1 

 4) จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพใหเหมาะสมแกการ
สรางความสุขในการทํางาน 

-  4.3   

 

 จากตาราง 24 พบวา กิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ใชในปจจุบัน หรือ แผน A มีทั้งหมด 18 กิจกรรม และ

กิจกรรมเก่ียวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่

สามารถเปนไปได หรือ แผน B มีทั้งหมด 40 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยของทั้ง 2 แผนสามารถเชื่อมโยงเขากับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 3 

ระดับ ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ครอบคลุมตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 18 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ทั้งหมด 19 ตัวบงชี้ 
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เชนเดียวกัน แตแผน B ประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมตัวบงชี้เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย

ทั้ง 3 ระดับมากกวา แตแผน B จะสรางความไดเปรียบในระดับหลักสูตรมากกวา เนื่องจากมีกิจกรรมที่

สอดคลองกับตัวบงชี้ที่ไมปรากฏในแผน A ไดแก ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย ตัว

บงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย และตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย สวนตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับคณะ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันจะมีการตอบสนอง

ตอตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเหมือนกันทุกตัวบงชี้ จะแตกตางเพียงแผน B มีจํานวนของ

กิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษามากกวา ซึ่งสามารถสรางความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได ดังตารางที่ 25 

ตารางที่ 25 แสดงจํานวนกิจกรรมของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เก่ียวของกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับและแผนกลยุทธ 

 

ระดบั/ตัวบงชี้ 
จํานวนกิจกรรม 

แผน A แผน B แตกตาง 
ระดับหลักสูตร 
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 2 0 
 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 5 13 8 
 4.2 คุณภาพอาจารย 9 21 12 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 7 15 8 
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
0 1 1 

 รวม 23 52 29 
ระดับคณะ 
 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 7 4 

 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 6 20 14 
 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 
3 4 1 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

3 6 3 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 1 0 
 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
7 11 4 
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวนกิจกรรมของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เก่ียวของกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับและแผนกลยุทธ 
(ตอ) 

 

ระดับ/ตัวบงชี้ 
จํานวนกิจกรรม 

แผน A แผน B แตกตาง 
ระดับคณะ (ตอ) 
 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 4 6 2 
 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

1 3 2 

รวม 28 58 30 
ระดับสถาบัน 
 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 7 4 
 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
6 20 14 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

3 6 3 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

7 11 4 

 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 4 6 2 
 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน 

1 3 2 

รวม 24 53 29 
รวมทั้ง 3 ระดับ 75 163 88 

 

 จากตารางท่ี 25 พบวา ในระดับหลักสูตร แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้

การประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 29 กิจกรรม 

ในระดับคณะ แผน B มีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 30 กิจกรรม ในระดับสถาบัน แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลอง

กับตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 29 

กิจกรรม ในภาพรวมของทั้ง 3 ระดับ แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ี

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 88 กิจกรรม 
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 ดังนั้นสามารถสรุปไดวารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สามารถเปนไปได 

หรือ แผน B นั้น ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมท้ังหมด 40 กิจกรรม สามารถสรางความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวา รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ใช

ในปจจุบัน หรือ แผน A ที่ประกอบดวยกิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม ในทุกระดับของตัวบงชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 3.3 จําแนกตามผลลัพธของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผูวิจัยไดจัดทํา

เปนตารางเปรียบเทียบความแตกตางของกิจกรรมภายในรูปแบบกลยุทธตางๆ ที่ไดจากการสังเคราะห

ขึ้นทั้ง 2 กลยุทธ โดยเชื่อโยงเขากับตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาไดตามตารางที่ 26 

ตารางที่ 26 แสดงความแตกตางของผลลัพธตามรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยและตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การสรางเครือขาย 
 1) สรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกในทุก
ระดับ 

  4.2 2.1 
2.2 
2.3 
3.1 

2.1 
2.3 
3.1 

 2) ผลักดันใหการเครือขาย
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลที่มีอยู
สรางมาตรการรวมกันไดอยาง
เปนรูปธรรม 

  4.2 2.1 
2.3 

2.1 
2.3 

 3) จัดบริการวิชาการแกบุคคล
และหนวยงานภายนอกอยาง
ตอเนื่อง 

  - 3.1 3.1 

 4) จัดการอบรม หรือการ
ประชุมรวมกันระหวาง
บุคลากรในกลุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล 

-  4.1 - - 
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ตารางที่ 26 แสดงความแตกตางของผลลัพธตามรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยและตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

องคประกอบยอย 
และกิจกรรมที่ดําเนินการ 

แผนกลยุทธ สอดคลองกับตัวบงชี้ 
A B หลักสูตร คณะ สถาบัน 

การสรางเครือขาย (ตอ) 
 5) จัดทําขอตกลงรวมกัน

ระหวางสํานักวิจัยและพัฒนา
ถึงการทําโครงการวิจัยรวมกัน 

-  - 2.1 
2.3 

2.1 
2.3 

 6) จัดทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางสํานักวิจัยและพัฒนา
ถึงการตีพิมพและอางอิง
ผลงานวิชาการ 

-  4.2 2.3 2.3 

การสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
 1) ตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรค

นวัตกรรมไดรับลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตร 

  4.1 
4.2 
4.3 

2.1 
2.3 

2.1 
2.3 

 2) ใชการวิจัยและพัฒนาเปน
เครื่องมือในการสรางความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม 

-  4.1 
4.2 

2.1 
2.3 

2.1 
2.3 

 3) ใชบุคคลภายนอกจุด
ประกายความคิดสรางสรรค 
สรางแรงบันดาลใจ 

-  4.1 
4.2 
4.3 

2.3 2.3 

 

 จากตาราง 26 พบวา กิจกรรมที่เก่ียวกับผลลัพธของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลที่ใชในปจจุบัน หรือ แผน A มีท้ังหมด 4 กิจกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับปจจัย

นําเขาของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สามารถเปนไปได หรือ แผน B มีท้ังหมด 9 

กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเก่ียวกับผลลัพธของทั้ง 2 แผนสามารถเชื่อมโยงเขากับตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 3 ระดับ ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยครอบคลุม

ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 10 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ทั้งหมด 19 ตัวบงชี้ เชนเดียวกัน แตแผน B ประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมตัวบงชี้

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ระดับมากกวา ไดแก ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ตัว
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บงชี้ที่ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย และ ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่

เกิดกับอาจารย ระดับคณะ ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค และ ตัวบงชี้ที่ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย และในระดับสถาบัน ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และ ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง

วิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 27 

ตารางที่ 27 แสดงจํานวนกิจกรรมของผลลัพธกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่เก่ียวของกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับและแผนกลยุทธ 

 

ระดับ/ตัวบงชี้ 
จํานวนกิจกรรม 

แผน A แผน B แตกตาง 
ระดับหลักสูตร 
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 0 0 0 
 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 1 4 3 
 4.2 คุณภาพอาจารย 3 6 3 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 1 2 1 
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
0 0 0 

 รวม 5 12 7 
ระดับคณะ 

 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 0 0 
 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
0 0 0 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

0 0 0 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

3 5 2 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 1 0 
 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
3 7 4 

 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 2 2 0 
 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
0 0 0 

รวม 9 15 6 
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ตารางที่ 27 แสดงจํานวนกิจกรรมของผลลัพธกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยที่เก่ียวของกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจําแนกตามระดับและแผนกลยุทธ 
(ตอ) 

 

ระดับ/ตัวบงชี้ 
จํานวนกิจกรรม 

แผน A แผน B แตกตาง 
ระดับสถาบัน 
 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 0 0 
 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
0 0 0 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

3 5 2 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

3 7 4 

 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 2 2 0 
 5.1 การบรหิารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

0 0 0 

รวม 8 14 6 
รวมทั้ง 3 ระดับ 22 41 19 

 

 จากตารางท่ี 27 พบวา ในระดับหลักสูตร แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้

การประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 7 กิจกรรม ใน

ระดับคณะ แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 6 กิจกรรม ในระดับสถาบัน แผน B มีกิจกรรมท่ีสอดคลอง

กับตัวบงชี้การประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 6 

กิจกรรม ในภาพรวมของทั้ง 3 ระดับ แผน B มีกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ี

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยมากกวา แผน A ทั้งหมด 19 กิจกรรม 

 สามารถสรุปไดวารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สามารถเปนไปได 

หรือ แผน B นั้น ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม สามารถสรางความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวา รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ใช

ในปจจุบัน หรือ แผน A ที่ประกอบดวยกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ในทุกระดับของตัวบงชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
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 จากตารางที่ 24 ถึงตารางที่ 28 เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 2 แผนท่ีผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น และเพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธกับมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ผูวิจัยไดสรุปความสัมพันธของกิจกรรมทั้งหมด 

ของแผนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้ง 2 แผนเขากับตัวบงชี้ของเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ดังตารางท่ี 28 

ตารางที่ 28 แสดงความสัมพันธระหวางตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและแผนกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 

 

ระดับ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของ 
แผน A แผน B 

หลักสูตร 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 
 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 7 20 
 4.2 คุณภาพอาจารย 17 34 
 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 9 20 
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
2 3 

รวม 38 80 
คณะ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 
8 14 

 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

11 27 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

7 10 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

7 14 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 3 3 
 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
10 18 

 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 10 
 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

11 13 

รวม 63 109 
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ตารางที่ 28 แสดงความสัมพันธระหวางตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและแผนกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

 

ระดับ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของ 
แผน A แผน B 

สถาบัน 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

7 11 

 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

10 24 

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 13 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

10 20 

 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 10 
 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน 

11 13 

รวม 50 91 
รวมทั้ง 3 ระดับ 151 280 

หมายเหต:ุ ตัวบงชี้บางตัวเก่ียวของกับกิจกรรมมากกวา 1 กิจกรรม 

 

 จากตารางท่ี 28 พบวาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตรจะมีความเก่ียวของกับกิจกรรมในแผน A รวมทั้งหมด 38 กิจกรรม เก่ียวของกับ

กิจกรรมในแผน B รวมท้ังหมด 80 กิจกรรม ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ระดับคณะเกี่ยวของกับกิจกรรมในแผน A รวมทั้งหมด 63 กิจกรรม เกี่ยวของกับ

กิจกรรมในแผน B รวมทั้งหมด 109 กิจกรรม ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบันเก่ียวของกับกิจกรรมในแผน A รวมทั้งหมด 50 กิจกรรม เก่ียวของกับ

กิจกรรมในแผน B รวมทั้งหมด 91 กิจกรรม จะสังเกตไดวา ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันมีความเก่ียวของกับ

กิจกรรมตามรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในแผน B มากกวาแผน A  

 ดังนั้นรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สามารถเปนไปได หรือ แผน B 

ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขามี 6 องคประกอบยอย 16 กิจกรรม 2) กระบวนการจัดการทรัพยากร

มนุษยมี 5 องคประกอบยอย 40 กิจกรรม และ 3) ผลลัพธม ี3 องคประกอบยอย 9 กิจกรรม สามารถ
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สรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวา รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลท่ีใชในปจจุบัน หรือ แผน A ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขามี 6 องคประกอบ

ยอย 14 กิจกรรม 2) กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยม ี5 องคประกอบยอย 18 กิจกรรม และ 3) 

ผลลัพธมี 3 องคประกอบยอย 4 กิจกรรม ในทุกระดับของตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา 

ตอนท่ี 3 ขั้นการยืนยันรูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 เพื่อใหทราบถึงรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 

ผูวิจัยไดใชคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบท่ีสังเคราะหได

จากข้ันตอนที่ 2 พรอมทั้งคัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม ดวยเทคนิคทฤษฎีเกม เมื่อไดรูปแบบกลยุทธการ

จัดการทรัพยากรมนุษยที่มีคาอรรถประโยชนสูงท่ีสุดผูวิจัยไดยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ

การจัดการทรัพยากรมนุษยโดยการประเมินฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถามท่ีจากการ

คัดเลือกรูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยอีกครั้ง ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนยอยท่ี 3.1 คัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดวยเทคนิคทฤษฎีเกม 

 ผูวิจัยไดนํารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 2 รูปแบบ คือ แผน A และ 

แผน B ที่ไดจากการสังเคราะหในข้ันตอนที่ 2 สรางเปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน

ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลไดประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ

ตามกิจกรรมตางๆ ของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบที่ไดสังเคราะหขึ้น ทีละรูปแบบ และนําคาอรรถประโยชน

เฉลี่ยที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคล มาใชในการ

คัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีเหมาะสมแกการประยุกตใช ผลการวิจัย

สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี ้

 3.1.1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

  ขอมูลพ้ืนฐานของผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคลากรของกองบริหารบุคคลที่ตอบ

แบบสอบถามคาอรรถประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในรอบท่ี 3 แสดงไว

ในตารางที่ 29 
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ตารางที่ 29 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลที่ใหขอมูล 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   

 ชาย 1 11.11 
 หญิง 8 88.89 

รวม 9 100 
อายุ   

 นอยกวา 30 ป 1 11.11 
 30 – 40 ป 5 55.56 
 41 – 50 ป 3 33.33 
 51 – 60 ป - - 
 มากกวา 60 ป - - 

รวม 9 100 
ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตร ี 7 77.78 
 ปริญญาโท 2 22.22 

รวม 9 100 
 

 จากตารางที่ 29 พบวาผูที่ตอบแบบสอบถามคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก

การประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมทีั้งหมด 9 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มี

จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 88.89 และเปนเพศชาย 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ผูตอบแบบสอบถาม

คาอรรถประโยชนสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 30 ถึง 40 ป มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 

รองลงมาคือมีชวงอายุอยูระหวาง 41 ถึง 50 ป มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และผูตอบ

แบบสอบถามคาอรรถประโยชนสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 77.78 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 22.22 

 3.1.2 การประเมินคาอรรถประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูปฏิบัติงานอยูในกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงไดประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใช

รูปแบบแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบ A และ รูปแบบ B 

ทุกกิจกรรม สามารถแสดงผลการประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับโดยเฉลี่ยจากการ
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ประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 2 รูปแบบไดดังตารางที่ 30 

ตารางที่ 30 สรุปคาอรรถประโยชนเฉลี่ยที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผูเชี่ยวชาญ แผน A แผน B 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที่ 1 3.83 3.89 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่2 4.29 4.36 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่3 3.76 3.78 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่4 3.76 3.84 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่5 3.74 3.81 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่6 4.74 4.78 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่7 4.18 4.20 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่8 4.18 4.23 
ผูปฏิบัติงานในกองบริหารงานบุคคลคนที ่9 4.50 4.66 

 

  จากตารางท่ี 30 พบวาคาอรรถประโยชนเฉลี่ยที่คาดวาจะไดรับจากการ

ประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในรูปแบบ B สูงกวาคาอรรถประโยชนเฉล่ียที่คาด

วาจะไดรับจากการประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในรูปแบบ A ที่ไดจากการ

ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการซึ่งเปนบุคลากรของกองบริหารบุคคล 

 3.1.3 คัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 เพื่อใหเห็นถึงความเหมาะสมในการสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ผูวิจัยไดนําคาอรรถประโยชน

เฉลี่ยที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการซึ่งเปนบุคลากรของกองบริหารบุคคลมา

ใชในการคัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยการวิเคราะหตามหลักทฤษฎี

เกม ดังตารางที่ 31 
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ตารางที่ 31 แสดงคาอรรถประโยชนเฉลี่ยของแตละรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยจําแนกตาม
ผูประเมิน (เฉพาะผูประเมิน 3 คนแรก) 

 

แผนผู
ประเมิน 1 

แผนผู
ประเมิน 2 

แผนของผูประเมิน 3 
แผน A แผน B 

แผน A 
แผน A 3.83 4.29 3.76 3.83 4.29 3.78 
แผน B 3.83 4.36 3.76 3.83 4.36 3.78 

แผน B 
แผน A 3.89 4.29 3.76 3.89 4.29 3.78 
แผน B 3.89 4.36 3.76 3.89 4.36 3.78 

หมายเหต:ุ ตารางนี้เปนเพียงบางสวนของการวิเคราะหผลตอบแทนดวยทฤษฎีเกม 

 

 จากตารางที่ 31 พบวา ในกรณีที่ 1 เมื่อผูประเมินทั้ง 3 คนเลือกแผน A คา

อรรถประโยชนเฉลี่ยที่จะไดรับของผูประเมิน คนที่ 1 เทากับ 3.83 คนที่ 2 เทากับ 4.29 และคนที่ 3 

เทากับ 3.76 กรณีท่ี 2 หากผูประเมินคนที่ 1 และคนที่ 2 เลือกใชแผน A และผูประเมินคนที่ 3 

เลือกใชแผน B คาอรรถประโยชนเฉลี่ยที่จะไดรับของผูประเมิน คนที่ 1 เทากับ 3.83 คนที่ 2 เทากับ 

4.29 และคนที่ 3 เทากับ 3.78 กรณีท่ี 3 หากผูประเมินคนที่ 1 เลือกใชแผน A ผูประเมินคนที่ 2 เลือก

แผน B และผูประเมินคนที่ 3 เลือกใชแผน A คาอรรถประโยชนเฉลี่ยที่จะไดรับของผูประเมิน คนที่ 1 

เทากับ 3.83 คนที่ 2 เทากับ 4.36 และคนที่ 3 เทากับ 3.76 กรณีท่ี 4 หากผูประเมินคนท่ี 1 เลือกใช

แผน A ผูประเมินคนที่ 2 เลือกแผน B และผูประเมินคนท่ี 3 เลือกใชแผน B คาอรรถประโยชนเฉลี่ยที่

จะไดรับของผูประเมิน คนท่ี 1 เทากับ 3.83 คนที่ 2 เทากับ 4.36 และคนท่ี 3 เทากับ 3.78 กรณีที่ 5 

หากผูประเมินคนที่ 1 เลือกใชแผน B ผูประเมินคนที่ 2 เลือกแผน A และผูประเมินคนที่ 3 เลือกใช

แผน A คาอรรถประโยชนเฉลี่ยท่ีจะไดรับของผูประเมิน คนที่ 1 เทากับ 3.89 คนที่ 2 เทากับ 4.29 

และคนที่ 3 เทากับ 3.76 กรณีที่ 6 หากผูประเมินคนที่ 1 เลือกใชแผน B ผูประเมินคนที่ 2 เลือกแผน 

A และผูประเมินคนที่ 3 เลือกใชแผน B คาอรรถประโยชนเฉลี่ยท่ีจะไดรับของผูประเมิน คนที่ 1 

เทากับ 3.89 คนที่ 2 เทากับ 4.29 และคนที่ 3 เทากับ 3.78 กรณีที่ 7 หากผูประเมินคนที่ 1 เลือกใช

แผน B ผูประเมินคนที่ 2 เลือกแผน B และผูประเมินคนที่ 3 เลือกใชแผน A คาอรรถประโยชนเฉลี่ยที่

จะไดรับของผูประเมิน คนที่ 1 เทากับ 3.89 คนที่ 2 เทากับ 4.36 และคนที่ 3 เทากับ 3.76 และกรณี

ที่ 8 หากผูประเมินท้ัง 3 คนที่ 1 เลือกใชแผน B คาอรรถประโยชนเฉลี่ยที่จะไดรับของผูประเมิน คนที่ 

1 เทากับ 3.89 คนที่ 2 เทากับ 4.36 และคนที่ 3 เทากับ 3.78 จากผลลัพธในตารางจะในตารางจะ

พบวาเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด ของผูประเมินท้ัง 3 คน ซึ่งเปนผลตอบแทนหรือคาอรรถประโยชนสูงท่ีสุด 

สามารถสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาได  ดั งนั้ น  แผน B หรือ 

แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สามารถเปนไปได ซึ่งมีปจจัยนําเขาประกอบดวย 6 

องคประกอบยอย 16 กิจกรรม กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 5 องคประกอบยอย 40 กิจกรรม 
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และผลลัพธที่ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 9 กิจกรรม จึงมีความเหมาะสมที่สุดที่จะนํามา

ประยุกตใชและทดสอบยืนยันความเหมาะสมตอไป 

 ตอนยอยที่ 3.2 ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดวย

การประเมินฉันทามต ิ

 ผูวิจัยไดนํารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ผานการคัดเลือกดวยเทคนิค

ทฤษฎีเกมสรางเปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ทําฉันทามติเชิงยอมรับรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลที่สรางขึ้น ดวยการทดสอบคา Cohen’s Kappa ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได

ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

  ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

อธิการบดีท่ีตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

รอบที่ 4 แสดงตามตารางที ่32 

ตารางที่ 32 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
อธิการบด ี

 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   

 ชาย 3 33.33 
 หญิง 6 66.67 

รวม 9 100 
อายุ   

 นอยกวา 30 ป   
 30 – 40 ป 1 11.11 
 41 – 50 ป 2 22.22 
 51 – 60 ป 2 22.22 
 มากกวา 60 ป 4 44.44 

รวม 9 100 
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ตารางที่ 32 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
อธิการบด ี(ตอ) 

 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา   

 ปริญญาโท 6 66.67 
 ปริญญาเอก 3 33.33 

รวม 9 100 
 

 จากตารางที่ 32 พบวามีผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 66.67 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.33 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ

มากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมาคือมีชวงอายุอยูระหวาง 41 ถึง 50 ป และอยูระหวาง 

51 ถึง 600 ป คิดเปนรอยละ 22.22 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาโท 

คิดเปนรอยละ 66.67 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 33.33 

 3.2.2 การยืนยันรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ผูวิจัยทดสอบความสอดคลองหรือความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆ ของ

แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดวยการทดสอบคา Cohen’s Kappa กับกิจกรรมทั้งหมดผล

การทดสอบสามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 33  

ตารางที่ 33 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของกลยุทธการจัดการทรัพยากรเชิงความไดเปรียบ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กิจกรรมท้ังหมด 
(N) 

จํานวนผูประเมิน 
(n) 

คา ̅ คา ̅  Cohen’s Kappa 

65 9 0.89 0.62 
0.89 − 0.62

1 − 0.62 = 0.71 

 

 จากตารางท่ี 33 พบวา กิจกรรมท้ังหมดของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในทุกองคประกอบมีทั้งหมด 65 กิจกรรม จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอธิการบดีหรือผู

แทนที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมด 9 คน ไดคา 

Cohen’s Kappa เทากับ 0.71 แสดงวา รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม
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มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความเหมาะสมที่

จะนําไปประยุกตใชในการสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดังนั้นสามารถสรุปไดวาแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรมีองคประกอบ

หลัก 6 องคประกอบไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธ การสราง

เครือขาย การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม โดยตองมีการดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ 65 

กิจกรรม ดังตารางท่ี 34 และภาพที่ 18 

ตารางที่ 34 แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมท่ีเหมาะสมของกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรม สัญลักษณ 

ปจจัยนําเขา การกําหนด
วิสัยทัศน 

1) กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

I1 

  2) กําหนดวิสัยทัศนจากแผนยุทธศาสตรที่
ชัดเจน 

I2 

  3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน “การผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัต”ิ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

I3 

 พันธกิจ 1) จัดการทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับกฎ 
ระเบียบขอบังคับ 

I4 

  2 )  จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย บ น ฐ า น
งบประมาณที่เหมาะสม 

I5 

  3) รองรับการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร
มนุษยในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

I6 

  4) การมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร
ดานทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

I7 

  5) การมีสวนรวมในการสราง ออกแบบ และ
แกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับดานทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัย 

I8 

 วิเคราะหปจจัย
ภายนอก 

1) วิเคราะหโอกาสของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

I9 

  2) วิเคราะหอุปสรรคของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

I10 
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ตารางที่ 34 แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมท่ีเหมาะสมของกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรม สัญลักษณ 

ปจจัยนําเขา 
(ตอ) 

วิเคราะหปจจัย
ภายใน 

1) วิเคราะหจุดแข็งของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

I11 

  2) วิเคราะหจุดออนของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

I12 

  3) ศึกษาความตองการดานทรัพยากรมนุษย
ของคณะและหนวยงานภายใน 

I13 

 การกําหนด
เปาหมาย 

1) ยกระดับคุณภาพและไดคะแนนการ
ประกันคุณภาพสูงข้ึน 

I14 

 การกําหนด
วัตถุประสงค 

1) สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอกเมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 40 

I15 

  2) สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
เมือ่เทียบกับอาจารยทั้งหมดสูงกวารอยละ 60 

I16 

กระบวนการ
จัดการทรัพยากร

มนุษย 

การสรรหาและ
คัดเลือก 

1) กําหนดและรักษาสัดสวนของอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอกใหเกินกวาที่สกอ. กําหนด 

P1 

 2) กําหนดและรักษาสัดสวนของอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการใหเกินกวาที่สกอ. กําหนด 

P2 

  3) กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครใหชัดเจน P3 
  4) สรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายใน

ใหรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
P4 

 5) สรรหาและใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกในปการศึกษาสุดทาย 

P5 

  6) สรรหาผูมีวุฒิปริญญาเอกจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนอ่ืน 

P6 

  7) ระบุในประกาศรับสมัครใหชัดเจนถึงการ
ขอ กํ าห น ด ตํ า แ หน ง ท า ง วิ ช า ก า รแ ล ะ
ความกาวหนาทางสายงานอ่ืนๆ 

P7 

 การอบรมและ
พัฒนา 

1) สํารวจและติดตามผูที่มีคุณสมบัติครบถวนให
เข าสู กระบวนการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

P8 
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ตารางที่ 34 แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมท่ีเหมาะสมของกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรม สัญลักษณ 

กระบวนการ
จัดการทรัพยากร

มนุษย (ตอ) 

การอบรมและ
พัฒนา (ตอ) 

2) ใหความรูเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ และผลประโยชนที่จะไดรับ 

P9 

 3) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
วิชาการ และใหคํ าแนะนํากอนสงไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

P10 

  4) ใชสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเปน
เครื่องมือในการบังคับใหขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการในระยะเวลาที่กําหนด 

P11 

  5) จัดสรรทุนในการอบรมและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

P12 

  6) สนับสนุนการฝงตัวในสถานประกอบการ 
เพ่ือใหเกิดทักษะทางการปฏิบัติ และนําองค
ความรูมาถายทอดในการเรียนการสอน 

P13 

  7) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เตรียมการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

P14 

  8) กําหนดจํานวนผูขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในอัตรากาวหนาตอเนื่องทุกป 

P15 

  9) ปรับปรุงระเบียบหรือวิธีการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

P16 

  10) ใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผูที่จะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

P17 

  11) สนับสนุนใหอาจารยรุนพ่ีเปนแบบอยาง
ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

P18 

  12) ฝกอบรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปน
ครู และสรางความภาคภูมิใจในอาชีพ 

P19 

  13) สรางความรูสึกวาตนเปนจุดแข็ง เปน
ผูสรางความไดเปรียบใหแกมหาวิทยาลัย 

P20 
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ตารางที่ 34 แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมท่ีเหมาะสมของกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรม สัญลักษณ 

กระบวนการ
จัดการทรัพยากร

มนุษย (ตอ) 

การอบรมและ
พัฒนา (ตอ) 

14) ใชการจูงใจพนักงานมหาวิทยาลัยในการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแทนการ
บังคับดวยสัญญา 

P21 

  15) ฝกอบรมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และวัดผลจาก
จํานวนผูตรวจประกันคุณภาพ 

P22 

  16) ปฐมนิเทศอาจารยใหมใหเร็วท่ีสุด เพ่ือให
บุคลากรทราบระเบียบขอบังคับ ผมประโยชน 
และเตรียมพรอมกับความกาวหนาในสายอาชีพ 

P23 

  17) คณะควรจัดพี่เลี้ยงที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติท่ีดี ใหกับ
อาจารยใหมระหวางทดลองงาน 

P24 

  18) การจับคูระหวางอาจารยรุนใหมและ
อาจารยรุนเกาเพื่อใหเ กิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

P25 

 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1) ใชเกณฑการประเมินท่ีแบงสัดสวนตาม
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน 

P26 

  2) เกณฑการประเมินตองมีความยืดหยุนและ
เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน
และผูถูกประเมิน 

P27 

  3 )  เ กณฑ ก า รป ระ เมิ นต อ งส ะท อน ถึ ง
สมรรถนะของบุคลากรอยางแทจริง เพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

P28 

  4) ใชเกณฑการประเมินตามขอตกลงการจาง 
(TOR) เหมาะสมกับความสามารถเฉพาะดาน 

P29 

 การบริหาร
ผลตอบแทน 

1) จัดสวัสดิการใหสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร ผานการสํารวจความคิดเห็น 
หรือคณะกรรมการสวัสดิการ 

P30 

  2) จัดสรรรางวัลในรูปตัวเงินใหแกผูท่ีผานการ
อนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

P31 
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ตารางที่ 34 แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมท่ีเหมาะสมของกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรม สัญลักษณ 

กระบวนการ
จัดการทรัพยากร

มนุษย (ตอ) 

การบริหาร
ผลตอบแทน 

(ตอ) 

3) ใหรางวัลแกพ่ีเลี้ยงที่สามารถชวยเหลือเพื่อน
อาจารยในการขอตําแหนงทางวิชาการไดสําเร็จ 

P32 

4) ประกาศเกียรติคุณใหแกผูผานการอนุมัติ
ตําแหนงวิชาการ เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจและ
กระตุนใหผูอื่นสนใจขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 

P33 

  5) สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

P34 

6) จัดสรรเงินรางวัลใหแกผูที่สรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย 

P35 

  7) จัดสรรคาตอบแทนและเงินประจําตําแหนง
ให เทา เทียมกันระหว างข าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

P36 

 การบริหาร
บุคลากรสัมพันธ 

1) จัดงานตางๆ หรือพ้ืนที่เพ่ือใหบุคลากรได
พบปะสังสรรคระหวางกัน และไดรวมพูดคุย
เสวนากับผูบริหาร 

P37 

  2) จัดชองทางการสื่อสารทั้งทางตรงและ
ทางออมระหวางผูบริหารกับบุคลากร 

P38 

  3)  เชิดชู เกียรติแกผู สร างชื่อ เสียงใหแก
มหาวิทยาลัย 

P39 

4 )  จั ด สภ าพแวดล อมทางกายภาพ ให
เหมาะสมแกการสรางความสุขในการทํางาน 

P40 

ผลลัพธ การสราง
เครือขาย 

1) สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในทุกระดับ 

O1 

  2 )  ผลั กดัน ใหการ เครือข ายต า งๆ  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีอยูสราง
มาตรการรวมกันไดอยางเปนรูปธรรม 

O2 

  3) จัดบริการวิชาการแกบุคคลและหนวยงาน
ภายนอกอยางตอเนื่อง 

O3 
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ตารางที่ 34 แสดงองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมท่ีเหมาะสมของกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ตอ) 

 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

กิจกรรม สัญลักษณ 

ผลลัพธ (ตอ) การสราง
ความคิด

สรางสรรคและ
นวัตกรรม 

4) จัดการอบรม หรือการประชุมรวมกัน
ระหว า ง บุคลากร ในกลุ มมหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล 

O4 

 5) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางสํานักวิจัย
และพัฒนาถึงการทําโครงการวิจัยรวมกัน 

O5 

  6) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวางสํานักวิจัย
และพัฒนาถึงการตีพิมพและอางอิงผลงาน
วิชาการ 

O6 

  1) ตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรคนวัตกรรมไดรับ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

O7 

 2) ใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
สรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

O8 

  3) ใชบุคคลภายนอกจุดประกายความคิด
สรางสรรค สรางแรงบันดาลใจ 

O9 

 

 จากตารางที่ 34 พบวา แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย 6 

องคประกอบหลักไดแก 1) ปจจัยนําเขา 2) กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 3) ผลลัพธ 4) การ

สรางเครือขาย 5) การมีความคิดสรางสรรค และ 6) การมีนวัตกรรม โดยแตละองคประกอบมี

กิจกรรมเพ่ือสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับตัวบงชี้

ดานทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 ดานปจจัยนําเขา มี 6 องคประกอบยอย 16 กิจกรรม ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศน 

โดยตองกําหนดใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีความชัดเจน และตั้งอยูบน

แนวทางของการ “ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” 2) พันธกิจ ตองมีการกําหนดใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ

และขอบังคับตางๆ รองรับการเปลี่ยนดานทรัพยากรมนุษยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ภายใตงบประมาณ

ที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนั้น กองบริหารงานบุคคลตองมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร การ

ออกแบบและแกไขกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย 3) การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก โดยการวิเคราะหทั้งโอกาสและอุปสรรคดานทรัพยากรมนุษยที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย 4) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนดานทรัพยากรมนุษยที่ของ
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มหาวิทยาลัย 5) การกําหนดเปาหมาย ใหเปนการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัยสะทอนผานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 6) การกําหนดวัตถุประสงค โดยกําหนด

สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอกและสัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการใหสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย มี 5 องคประกอบยอย 40 กิจกรรม ไดแก 1) การสรร

หาและคัดเลือก เชน การสรรหาจากภายในมหาวิทยาลัยเปนการคนหาผูมีคุณสมบัติและสนับสนุน

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก การสรรหาจากภายนอก ทั้งการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท่ีกําลังศึกษาในปสุดทาย และการสรรหาผูที่มีวุฒิปริญญาเอกจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน โดยการสรรหาและคัดเลือกนั้นตองระบุถึงความกาวหนาในสายอาชีพไวอยางชัดเจน เปนตน 

2) การฝกอบรมและพัฒนา มีกิจกรรมที่ตองดําเนินการทั้งหมด 18 กิจกรรม เปนตนวา การจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย การกําหนดจํานวนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

แตละปในอัตรากาวหนา การจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การ

จับคูระหวางอาจารยรุนเกาและรุนใหมในการแลกเปล่ียนเรียนรู ใชการเปนตัวอยางและการมีพ่ีเล้ียง

เพ่ือใหคําแนะนําในความกาวหนาในสายอาชีพ รวมไปถึงการฝกอบรมดานจิตวิญญาณความเปนครู

และความภาคภูมิใจในอาชีพ และใชแนวทางการจูงใจใหอาจารยเห็นความสําคัญของการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการควบคูไปกับการบังคับใชดวยสัญญาจาง 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองมี

เกณฑการประเมินที่แบงสัดสวนตามสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน มีความยืดหยุน เกิดจากการตก

ลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน สะทอนใหเห็นถึงระดับความสามารถอยางแทจริง และ

เปนเกณฑการประเมินตามกรอบขอตกลงการจางงานเหมาะสมกับความสามารถเฉพาะดาน 4) การ

บริหารผลตอบแทน ไดแก การกําหนดคาตอบแทนตางๆ ใหมีความทัดเทียมกันระหวางพนักงาน

มหาวิทยาลัยและขาราชการ จัดสรรเงินรางวัลใหแกผูสรางชื่อเสียงการรวมถึงการประกาศเกียรติคุณ

แกผูผานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหรางวัลแกผูที่เปนพี่เลี้ยงใหผูที่ขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ 5) การบริหารบุคลากรสัมพันธ ตองจัดชองทางการสื่อสารและการเปดพ้ืนที่ใหบุคคลากร

ไดมีโอกาสพบปะสังสรรคระหวางกันและรวมกับผูบริหาร การสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะแกการ

ทํางานอยางมีความสุข รวมถึงการเชิดชูเกียรติแกผูสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

 ดานผลลัพธ มี 3 องคประกอบยอย ไดแก การสรางเครือขาย การสรางความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม ประกอบดวย 9 กิจกรรม ไดแก การสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในทุกระดับ จัดการบริการวิชาการแกบุคคลและหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง การ

ผลักดันใหเครือขายตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีอยูสรางมาตรการรวมกันอยางเปน

รูปธรรม การรวมมือในการทําวิจัยและการอางอิงผลงานทางวิชาการระหวางกัน การใชการวิจัยเปน

เครื่องมือในการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ใชบุคลภายนอกเขามามีสวนชวยในการจุด

ประกายความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ 
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 จากองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และกิจกรรมตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาสามารถแสดง

ภาพความสัมพันธขององคประกอบและกิจกรรมตางๆ ท่ีตองดําเนินการภายใตแผนกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล และตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับ

ทรัพยากรมนุษย ทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันไดดังภาพที่ 18 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงองคประกอบ กิจกรรมของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และตัวบงชี้ตาม

เกณฑการประกันคุณภาพ  
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 จากภาพที่ 18 พบวา กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 

องคประกอบ ไดแก 1) ดานปจจัยนําเขา มี 6 องคประกอบยอย 16 กิจกรรม 2) กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย มี 5 องคประกอบยอย 40 กิจกรรม และ 3) ดานผลลัพธ มี 3 องคประกอบยอย 9 

กิจกรรม ซึ่ ง กิจกรรมทั้ งหมด สอดคลองกับตัวบ งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ระดับ 19 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้

ทั้งหมด 40 ตัวบงชี้ 

 ดังนั้นการดําเนินการตามแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่พัฒนาขึ้นนี้ 

สามารถสรางยกระดับคุณภาพของบุคลากรและการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงได นอกจากนั้นยังสามารถเพ่ิมผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาใหสูงขึ้นได เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมด 65 กิจกรรม

ตามแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถตอบสนองตอตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 19 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ทั้งหมด 40 

ตัวบงชี้ สงผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาได 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาองคประกอบของกิจกรรมหลักและองคประกอบของกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือจัดทําแนวโนมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเพ่ือพัฒนา

เปนแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development: R&D) เก็บขอมูลและสังเคราะหรูปแบบกลยุทธดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และใชเทคนิคทางปริมาณ (Quantitative Approach) ในการเลือกและ

ยืนยันถึงความเหมาะสมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่พัฒนาขึ้น การศึกษาแบง

ออกเปน 3 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 เปนการวิจัยเอกสารเพ่ือศึกษาและสังเคราะหองคประกอบของกิจกรรมหลัก

และองคประกอบของกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ตอนที่  2 เปนการสรางและพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดวย

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 24 คนถึงแนวโนมขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยของ

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และใชแบบสอบถามในการสรางแนวโนมของรูปแบบกล

ยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากนั้นสกัดประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณและการสอบถาม

ในรอบที่ 2 เพ่ือนํามาสรางเปนรางกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ตอนที่ 3 เปนการคัดเลือกและยืนยันรูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่

เหมาะสมดวยเทคนิคทฤษฎีเกมและประเมินความเหมาะสมดวยการทดสอบคา Cohen’s Kappa 

ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะไดดังตอไปน้ี 
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สรุปผลการวิจัย 
 1 ผลการวิจัยเอกสาร 

 การวิจัยเอกสารมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบของกิจกรรมหลักและกิจกรรม

ยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ผูวิจัยไดคัดเลือกเอกสาร เชน ระเบียบขอบังคับ บทความ รายงานการวิจัย หนังสือและ

ตําราที่สอดคลองกับการจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษย และการจัดการทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธ ภายใตเกณฑการพิจารณา ไดแก ความเปนจริง ความนาเชื่อถือ การเปนตัวแทน 

และการใหความหมาย จากการวิจัยเอกสารสามารถแบงองคประกอบหลักของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพื่อความได เปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาไดเปน 3 

องคประกอบหลักตามแนวทฤษฎีเชิงระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

และผลลัพธ ซึ่งแตละองคประกอบหลักจะประกอบดวยองคประกอบยอยและกิจกรรมตางๆ โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 องคประกอบหลักดานปจจัยนําเขาของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ประกอบดวย 8 องคประกอบยอยไดแก การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดพันธกิจ การวิเคราะหจุด

แข็ง วิเคราะหจุดออน วิเคราะหโอกาส วิเคราะหอุปสรรค การกําหนดเปาหมาย และการกําหนด

วัตถุประสงค 

 องคประกอบหลักดานกระบวนการ หรือกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และ

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 

 องคประกอบหลักดานผลลัพธ หรือสิ่งที่จะไดรับจากการประยุกตใชรูปแบบกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบยอย ไดแก การสราง

เครือขาย (Network) การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และ

บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน 

 ภายหลังจากไดองคประกอบหลักและองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลที่ไดจากการวิจัยเอกสาร ทั้ง 16 องคประกอบยอย ผูวิจัยนํามาจัดทําเปนแนวทาง

ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึงแนวโนมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและพัฒนาเปน

รางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในข้ันตอนตอไป 
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 2 ผลการสรางและพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.1 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 1 

  จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 24 คน ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบหลัก

และองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบวาแนวโนมองคประกอบหลัก

และองคประกอบยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 16 ดาน มีความครอบคลุมใน

การสรางรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แบงออกเปน 

  ดานปจจัยนําเขาของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทั้งหมด 8 

องคประกอบยอย ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดังตอไปน้ี 

    การกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรตั้งอยูบน

พ้ืนฐานอัตลักษณ “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” เนื่องจากเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยมาอยาง

ยาวนาน และเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ 

    การกําหนดพันธกิจ ควรดําเนินตามแนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากร

มนุษยบนพื้นฐานของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และตอบสนองตอเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

   การวิเคราะหจุดแข็งของการจัดการทรัพยากรมนุษยของราชมงคลคือ 

อาจารยที่มีอยูสวนใหญความเชี่ยวชาญในดานการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีชื่อเสียง

ดานการสรางบัณฑิตใหอดทน สูงาน ชํานาญดานการปฏิบัติ อาจารยมีความรูหลากหลายครอบคลุม

ทุกสาขาอาชีพ 

   การวิเคราะหจุดออนของการจัดการทรัพยากรมนุษยของราชมงคลคือ 

สัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว การที่

มหาวิทยาลัยไมสามารถใหคาตอบแทนเทียบเทามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยอ่ืนได 

อาจารยหลายคนใหความสําคัญกับภาระการสอนมากกวาภาระงานดานอ่ืน การเกษียณอายุราชการ

ทําใหสัดสวนสัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการลดลงและไมสามารถพัฒนา

คุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการไดทัน อาจารยท่ีเรียนตอในระดับปริญญาเอกไมสําเร็จ

การศึกษา อาจารยมีทักษะดานภาษาอังกฤษนอย 

   การวิเคราะหโอกาสของการจัดการทรัพยากรมนุษยของราชมงคลคือ 

รัฐบาลใหการสนับสนุนโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาประเทศและมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลเปนเจาภาพตามโครงการตางๆ รัฐบาลสงเสริมใหบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน

ภาคเอกชน หรือที่ เรียกวา Talent Mobility รัฐบาลใหความสําคัญกับวิจัยและพัฒนามากข้ึน 

นอกจากนั้นยังมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีสวนชวยคัดกรอง

บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขั้นตน 

   การวิเคราะหอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรมนุษยของราชมงคลคือ 

การขยายตัวของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดการแยงชิงบุคลากรที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ สํานักงบประมาณจัดสรรอัตรานอยกวาอัตราที่มหาวิทยาลัย

ตองการ การเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ

การประกันคุณภาพที่มีความเขมงวดมากขึ้น 

   การกําหนดเปาหมาย ไดแก การกําหนดเปาหมายใหสอดคลองนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงท่ีไดกําหนดไว 

   การกําหนดวัตถุประสงค ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลอง

นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐานของ ก.พ.อ. และตัวบงชี้

ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

  ในดานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล มี 5 องคประกอบยอย ดังตอไปนี ้

   การสรรหาและคัดเลือก ไดแก การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครตําแหนง

อาจารยตองมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและมีผลการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ เชน การประกาศในเว็บไซตของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง และเว็บไซตของ ก.พ. เปนตน การใหทุนแกนักศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกที่กําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทายและการใหทุนแกบุคลากรภายนอกที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามความตองการ การสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากหนวยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ และให

คณะวิชาเปนผูดําเนินการสรรหาดวยตนเอง 

   การฝกอบรมและการพัฒนา การกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานตําแหนงวิชาการของอาจารยและการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

การบังคับใชสัญญาจางเพ่ือใหเกิดการพัฒนา การใชระบบพ้ีเลี้ยงและการเปนแบบอยาง การฝกอบรม

ใหบุคลากรตระหนักในบทบาทหนาที ่การเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

อาจารย และการฝงตัวในสถานประกอบการ 

   การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีแนวทางในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมระหวางผูประเมินและผูถูก
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ประเมิน และกําหนดสัดสวนน้ําหนักของสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานในสัดสวนที่เหมาะสม เปน

ตน เพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

   การบริหารผลตอบแทน การใชผลตอบแทนแกพนักงานมหาวิทยาลัยใน

อัตราข้ันสูงตามกรอบที่ไดรับจัดสรร การใหคาตอบแทนพิเศษแกอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพ่ือจูงใจ

ใหรวมงานและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และจัดสรรสวัสดิการใหสอดคลองกับความตองการ  

   การบริหารบุคลากรสัมพันธ ใชการจัดกิจกรรมตางๆ โดยใหบุคลากรไดมี

โอกาสพบปะกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย สรางชองทางการสื่อสารแบบสองทาง การสราง

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมและสรางความสุขในการทํางาน การจูงใจใหบุคลากรรูสึกถึงความ

ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

  ผลลัพธของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 3 องคประกอบยอย ไดแก 

   การสรางเครือขาย การสรางความรวมมือในระดับภูมิภาค การสรางความ

รวมมือกับชุมชน ทองถ่ิน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน การสรางความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยกัน และการสรางความรวมมือระดับประเทศ การ

รวมมือทั้งกับมหาวิทยาลัยอ่ืนและรัฐบาล และการสรางความรวมมือระดับนานาชาติ เชน การ

แกปญหารวมกับชุมชน สถานประกอบการ พัฒนาเปนโจทยวิจัย เปนตน 

   การมีความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการทางการวิจัยเปนเครื่องมือ 

การเชิญบุคคลภายนอกที่ประสบความสําเร็จดานตางๆ มาเปนผูจุดประกายทางความคิด และสราง

แรงบัลดาลใจ เปนตนวา ผูที่มีชื่อเสียงในภาคเอกชน ศาสตราจารยจากตางประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญ

และเปนที่ยอมรับ และ 

   นวัตกรรม ใชแนวทางทางการวิจัยเปนเครื่องมือในการตอยอดทางคิดเปน

สิ่งประดิษฐและผลงานสรางสรรค การใหรางวัลแกผูสรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

 ภายหลังการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ผูวิจัยไดสรุปประเด็นตามแนวโนมตางๆ 

และนํามาวิเคราะหดวยเทคนิค TOWS Matrix มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลจะสามารถนําโอกาส

มาสงเสริมจุดแข็งของตน เปนกลยุทธแบบฉกฉวยดวยการฝงตัวในสถานประกอบการ ซึ่งสามารถได

ประโยชนจากการมีบุคคลกรที่เชี่ยวชาญสรางเครือขายกับสถานประกอบการในการบริการวิชาการ 

การพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับสถานประกอบการ นํามาซึ่งผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการตอยอดเปน

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอน ผานการเรียนรูจากสถานการณจริง 

ในทายที่สุดเปนการรายไดใหแกมหาวิทยาลัยซึ่งมีสวนชวยแกปญหาดานงบประมาณในระยะยาวของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได 

 ผลการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการวิเคราะหดวย TOWS 

Matrix สามารถนํามาสรางเปนแนวโนมรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสรางเปน
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แบบสอบถามเพื่อถามความเห็นของผูเชี่ยวชาญถึงแนวโนมขององคประกอบตางๆ และสังเคราะหเปน

รางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในลําดับถัดไป 

 2.2 ผลการสอบถามผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 

  จากการสังเคราะหประเด็นการสัมภาษณในรอบที่ 1 ผูวิจัยสรางเปนแบบสอบถาม

เพ่ือสังเคราะหเปนรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

พบวา 

  องคประกอบหลักของรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย 

3 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย และผลลัพธ โดยปจจัย

นําเขา มี 6 องคประกอบยอย 16 กิจกรรม แบงออกเปน การกําหนดวิสัยทัศน 3 กิจกรรม พันธกิจ 5 

กิจกรรม การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค) 2 กิจกรรม การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) 3 กิจกรรม การกําหนดเปาหมาย 

1 กิจกรรม และการกําหนดวัตถุประสงค 2 กิจกรรม กระบวนการจัดการทรัพยากร มี 5 องคประกอบ

ยอย 40 กิจกรรม แบงเปน การสรรหาและคัดเลือก 7 กิจกรรม การฝกอบรมและพัฒนา 18 กิจกรรม 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม ผลบริหารผลตอบแทน 7 กิจกรรม การบริหารบุคลากร

สัมพันธ 4 กิจกรรม และผลลัพธ มี 3 องคประกอบยอย 9 กิจกรรม แบงเปน การสรางเครือขาย 6 

กิจกรรม ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3 กิจกรรม 

  ผูวิจัยไดจัดกลุมกิจกรรมตางๆ ของรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม โดยแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ปจจุบัน (แผน A) ประกอบดวยปจจัยนําเขา มี 14 กิจกรรม กระบวนการจัดการทรัพยากร มี 18 

กิจกรรม และผลลัพธ 4 กิจกรรม และกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีควรดําเนินการ (แผน B) 

ประกอบดวยปจจัยนําเขา มี 16 กิจกรรม กระบวนการจัดการทรัพยากร มี 40 กิจกรรม และผลลัพธ 

9 กิจกรรม 

 ผูวิจัยนํารางแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 2 แผน สรางเปนแบบประเมิน

คาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใชรางแผนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้ง 

2 แผน เพ่ือใชสําหรับคัดเลือกรางแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีเหมาะสมตอไป 
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 3. ผลการยืนยันรูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 ผูวิจัยใชแบบประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการประยุกตใชรูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 2 รูปแบบที่สังเคราะหได ใหผูเชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการ

ประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และคัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม ดวยเทคนิคทฤษฎีเกม โดย

พิจารณาคาอรรถประโยชนเฉลี่ยสูงที่สุดและยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบกลยุทธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยโดยการประเมินฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมผูบริหารหรือตัวแทนผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงดวยแบบสอบถามและคัดเลือกแผนกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

 จากการประเมินคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นพบวา แผนกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลควรมอีงคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย และผลลัพธ โดยปจจัยนําเขา มี 6 องคประกอบยอย 16 กิจกรรม แบงเปน การ

กําหนดวิสัยทัศน 3 กิจกรรม พันธกิจ 5 กิจกรรม การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (การวิเคราะห

โอกาสและอุปสรรค) 2 กิจกรรม การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (การวิเคราะหจุดแข็งและ

จุดออน) 3 กิจกรรม การกําหนดเปาหมาย 1 กิจกรรม และการกําหนดวัตถุประสงค 2 กิจกรรม 

กระบวนการจัดการทรัพยากร มี 5 องคประกอบยอย 40 กิจกรรม แบงเปน การสรรหาและคัดเลือก 

7 กิจกรรม การฝกอบรมและพัฒนา 18 กิจกรรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม ผลบริหาร

ผลตอบแทน 7 กิจกรรม การบริหารบุคลากรสัมพันธ 4 กิจกรรม และผลลัพธ มี 3 องคประกอบยอย 

9 กิจกรรม แบงเปน การสรางเครือขาย 6 กิจกรรม ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3 กิจกรรม 

 จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอธิการบดีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจาก

อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมด 9 คน ไดคา Cohen’s Kappa เทากับ 0.71 

แสดงวา กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชในการ

สรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ประกอบดวยองคประกอบหลัก ไดแก ปจจัยนําเขาเชิงกลยุทธ แนวการปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธหรือกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย และผลลัพธเชิงกลยุทธ สอดคลองกับ แนวคิดของ 

Hitt, Ireland, and Hoskisson (2007 ) Shafritz and Ott (2001)  สํ านักคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา (2558) และ อรสา ภาววิมล (2552) ที่พบวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีตองประกอบดวยองคประกอบเชิงระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. ดานปจจัยนําเขา 

 องคประกอบยอยของปจจัยนําเขาเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศนและ

พันธกิจที่ชัดเจน การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน และการกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงค สอดคลองกับ Armstrong (2006), Mello (2006), Miller and Dess (1996), Noe, 

Hollenbeck, Gerhart, and Wright (2 0 1 2 )  Hitt, Ireland, and Hoskisson (20 0 7 )  แ ล ะ 

Thompson and Strickland, (2003) วิสัยทัศนและพันธกิจของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

จะตองตั้งอยูบน “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” เมื่อตั้งทิศทางของการจัดการทรัพยากรมนุษยไวท่ีการ

ผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยหรือพันธกิจ ก็จะคลอย

ตามทิศทางท่ีไดกําหนดไว 

 จะเห็นไดวาเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตองการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ

ในการปฏิบัติ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีอาจารยที่เปนนักปฏิบัติ เมื่อตองการอาจารยที่เปนนัก

ปฏิบัติ กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา รวมถึงแนวปฏิบัติดานทรัพยากร

มนุษยอื่นๆ ก็จะตองตั้งอยูภายใตการกอใหเกิดอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ เชน การสรร

หาจากแหลงผูท่ีมีความชํานาญในทางปฏิบัติ คัดเลือกอาจารยที่สามารถปฏิบัติได กระบวนการในการ

ฝกอบรม ก็จะสรางใหอาจารยเปนผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ และสามารถถายทอดทักษะทางการปฏิบัติสู

นักศึกษา ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือหนวยงานราชการอ่ืน ไดประกาศใชใหปฏิบัติตาม เชน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา และประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปน

อาจารยระดับอุดมศึกษาวาตองมีวุฒิปริญญาเอก หรือตองมีสัดสวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเม่ือ

เทียบกับอาจารยทั้งหมดไมนอยกวา รอยละ 60 เปนตน 

 จากระเบียบขอบังคับตางๆ ดังที่กลาวมาสงผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 

9 แหงประสบปญหาขาดแคลนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก เนื่องจากอาจารยที่มีสวนใหญมาจากสาย

อาชีวศึกษา บางคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนมากจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท จะมี

สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกไมมากนัก ประกอบกับอาจารยสวนใหญขาดทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนาอาจารยใหมีวุฒิปริญญาเอก นอกจากนั้นยังพบปญหาการ

แยงตัวอาจารยผูมีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการกับมหาวิทยาลัยอ่ืน เนื่องจากการอยูภายใน

ขอกําหนดดานการประกันคุณภาพการศึกษาเดียวกัน 
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 ดังนั้นการกําหนดปจจัยนําเขาเชิงกลยุทธใหชัดเจน โดยเฉพาะเปาหมายและ

วัตถุประสงค จะทําใหเกิดความสะดวกในการกําหนดแนวทางปฏิบัติเชิงกลยุทธ เชน การกําหนด

สัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการใหสูงกวาที่เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษากําหนดไว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรมนุษย เชน การเกษียณอายุราชการ การ

บรรจุอาจารยใหม และการลาออกของอาจารย ก็จะไมกระทบกับสัดสวนคุณวุฒิปริญญาเอกและ

ตําแหนงวิชาการมากนักและไมทําใหคะแนนการประกันคุณภาพดานนี้ลดลง 

 2. องคประกอบดานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 องคประกอบยอยของกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การสรรหา

และคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลตอบแทน และ

การบริหารบุคลากรสัมพันธ สอดคลองกับแนวคิดของ Armstrong (2006), De Cenzo and Robbin 

(1996) และ Mello (2006) ที่เสนอวากลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ มีสวนใน

การพัฒนาคุณภาพและผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เชน การ

พัฒนาใหอาจารยมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน เมื่อมีการดําเนินการตั้งแตแรกเริ่มของการ

บรรจุเปนอาจารย จะทําใหอาจารยสามารถวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของตนได และทราบ

ถึงหลักเกณฑและวิธีการที่จะตองดําเนินการ ทายที่สุดมหาวิทยาลัยจะไดอาจารยที่มีวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการตามจํานวนที่ตองการอยางทันทวงทีและมีความยั่งยืน สอดคลองกับการวิจัยของวัชระ 

เวชประสิทธิ์ (2557) และวัชรพงษ อินทรวงศ (2552) ซึ่งพบวาตัวแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากร

มนุษยมีผลตอความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลและเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา กระบวนการสรรหาและคัดเลือกจะเริ่มตนจากการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะสมัคร

เขาเปนอาจารยใหมีวุฒิปริญญาเอก หรือหากจําเปนอาจปรับเปนวุฒิปริญญาโทแตตองมีขอตกลง

เก่ียวกับการพัฒนาตนเองของอาจารยกํากับไวในสัญญาจาง นอกจากนั้นตองเปดโอกาสใหคณะหรือ

หนวยงานตางๆ สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมดวยตนเอง หรืออาจใชการสรรหาจาก

หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ เนื่องจากบางคนเมื่อประสบความสําเร็จในชีวิตแลวตองการ

ถายทอดองคความรู ซึ่งการดําเนินการลักษณะนี้สามารถชวยเพ่ิมสัดสวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

ในระยะเวลาอันสั้นได 

 เปาหมายหลักของการฝกอบรมและพัฒนาคือการสรางอาจารยใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตามขอกําหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญ เปน

อาจารยนักปฏิบัติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือใหอาจารยสามารถขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง กองการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตกําหนดจํานวนของผูที่จะเขาขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการในแตละป คัดกรองผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจากฐานขอมูล จัดทําแผนการ
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ฝกอบรม อาจจะใชระบบพี่เลี้ยงในการชวยเหลือผูที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ นอกจากการ

ฝงตัวในสถานประกอบการจะเปนการฝกอบรมใหอาจารยมีทักษะในทางปฏิบัติเพ่ิมข้ึนแลวยังมีสวน

ชวยในการนําปญหาจากสถานประกอบการจริงมาพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการและใชรวมกับการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอีกประการหนึ่ง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถเพิ่ม

และรักษาสัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 ในอดีตที่ผานมาการประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชในการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตองมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนเครื่องมือในการสะทอนระดับความสามารถและแสดงถึง

สมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา เกณฑการประเมินจึงควรมีความยืดหยุนสอดคลองกับสมรรถนะที่

ตองการและอยูภายใตขอตกลงในการจาง นอกจากนั้นตองมีการสรางเปนขอตกลงรวมกันระหวางผู

ประเมินและผูถูกประเมินเพื่อสรางความพึงพอใจรวมกันทั้ง 2 ฝาย และเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาตนเอง 

 การบริหารคาตอบแทนของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรจะอยูในเกณฑ

ขั้นสูงภายในกรอบอัตราที่สามารถจางไดเนื่องจากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยอื่นจะ

กําหนดอัตราผลตอบแทนที่สูงกวามากเปนการจูงใจใหอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทาง

วิชาการไปสมัครและโยกยายไปรวมงานได และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตองใหผลตอบแทน

ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินดานอ่ืนๆ แกบุคลากรเพ่ือเปนการจูงใจและรักษาอาจารยที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการใหอยูกับมหาวิทยาลัย เชน การใหรางวัล การสนับสนุนดานการ

ปฏิบัติงานตางๆ และการเชิดชูเกียรต ิ

 ดานการบริหารบุคลากรสัมพันธเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการ

จูงใจใหบุคลากรดึงศักยภาพที่ตนมีอยูมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เกิดการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง ผูกพันกับมหาวิทยาลัยและมีความสุขในการทํางาน การที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตางๆ โดย

การเปดโอกาสใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกันระหวางบุคลากรและผูบริหาร เปนการสื่อสารแบบสอง

ทาง จะทําใหบุคลากรรูสึกถึงการยอมรับ และหากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใชการเชิดชูเกียรติ

ผูที่สรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัยรวมถึงสรางผูที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย นอกจากสราง

ความภาคภูมิใจและความผูกพันกับมหาวิทยาลัยใหเกิดข้ึนกับบุคลากรคนนั้นแลว ยังเปนแนวทางใน

การกระตุนใหบุคลากรอ่ืนทราบถึงการเอาใจใสของผูบริหารและกอใหเกิดการเลียนแบบในทางที่เปน

บวกแกมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ทําใหเขารูสึกถึงความสําคัญและคุณคาที่มีตอมหาวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่สรางขึ้นนอกจากจะตอบสนองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาดานทรัพยากร

มนุษยที่ทําอาจจะทําใหคะแนนการประกันคุณภาพสูงข้ึนไดแลว ยังมีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงใหเปนผูมีทั้งทักษะความสามารถ คุณวุฒิ
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และตําแหนงทางวิชาการ เปนอาจารยนักปฏิบัติสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลและสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัยในดานของการประกันคุณภาพ ไดรับการยอมรับ

จากสังคมอยางยั่งยืน 

 3. องคประกอบดานผลลัพธ 

 องคประกอบยอยของผลลัพธเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การสรางเครือขาย การมี

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา จะเปนผลมาจากแนวการปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

สอดคลองกับการศึกษาของ Allen, Adomdza and Meyer (2015) Lochan Dhar (2015) และ 

Chang, Gong and Shum (2011) ที่พบวาการการจัดการทรัพยากรมนุษยมีผลกับความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม นอกจากนั้นการสรางเครือขายสามารถสงเสริมคะแนนประกันคุณภาพไดใน

ตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับการตีพิมพผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การทําวิจัยรวมกัน และสรางความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม เชน การอางอิงบทความวิชาการและบทความวิจัยระหวางกัน ทําใหคะแนน

การประกันคุณภาพสูงข้ึนได การแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัย ทําใหเกิดการพัฒนาโจทยวิจัย

รวมกันเกิดการสรางนวัตกรรมรวมกันในอนาคต และสามารถนําองคความรูใหมๆ ท่ีไดมาถายทอด

ใหแกนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ได 

 การสรางเครือขาย ในระดับภูมิภาค เชน การทําความรวมมือกับชุมชน องคการ

บริหารสวนทองถิ่น นอกจากจะสามารถชวยใหชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเขมแข็งแลว มหาวิทยาลัย

ยังสามารถนําปญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนมาพัฒนาเปนหัวขอวิจัย ใหบริการวิชาการ และอาจารย

สามารถนําไปเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดอีกตอหนึ่ง และเมื่อมีการ

สรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ทั้งในกลุมราชมงคลซึ่งมีบริบทคลายๆ กัน และกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ก็จะสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

เกิดการทําวิจัยรวมกัน นําไปสูการอางอิงผลงานทางวิชาการระหวางกัน นอกจากตอบสนองตัวบงชี้

การประกันคุณภาพการศึกษาแลว ยังสามารถสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดการสรางองค

ความรูใหมๆ ในอนาคต จึงเห็นไดวาการสรางเครือขายสามารถสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดเปนอยางด ี

 สําหรับการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนา การที่มหาวิทยาลัยสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาจะมีสวนชวยในการ

กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคแกบุคลากรและนําไปสูการตอยอดเปนนวัตกรรม การจูงใจอาจารย

ใหทํางานวิจัยสามารถทําไดหลายรูปแบบเชนการทําความรวมมือกับชุมชน และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

การใหบุคคลที่ประสบความสําเร็จดานตางๆ เชนการทําวิจัย ความกาวหนาในสายอาชีพ นักธุรกิจ 

หรือนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง มาเปนวิทยากรใหความรูหรือสรางแรงบันดาลใจก็ถือวาเปนแนวทางหนึ่ง

ในการกระตุนใหอาจารยเกิดความคิดสรางสรรคและตอยอดความคิดเปนนวัตกรรมได นอกจากนั้น

การใหการสนับสนุนเรื่องการขอลิขสิทธิ์และการจดสิทธิบัตร รวมถึงการใหรางวัลแกผูมีผลงานดาน
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วามคิดสรางสรรคและนวัตกรรมสามารถชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยไดอีกทางหน่ึง 

 ความไดเปรียบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดจากการประยุกตใชแผนกลยุทธการ

จัดการทรัพยากรมนุษยที่สรางข้ึนจะแสดงผานกิจกรรมตางๆ เชน การใชการสรรหาเชิงรุกดวยการให

ทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาเอกในปการศึกษาสุดทาย การคัดเลือกผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก

จากหนวยงานในภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหไดทั้งคนที่มีทักษะการปฏิบัติงานและมีวุฒิ

ปริญญาเอกตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมถึงการฝงตัวในสถานประกอบการที่สามารถพัฒนา

คุณภาพของบุคลากร สรางรายไดและตอบสนองตอเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา เปนตน 

 แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ไดสรางข้ึน เปนการพิจารณาตั้งแตปจจัยนําเขา 

(Input: I) กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย (Process: P) และผลลัพธ (Output/Outcome: O) 

ของกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะแสดงใหเห็นวา เม่ือมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจที่

ชัดเจน ตั้งอยูบนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแลว ประกอบกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะสามารถนําไปสูแนวทางปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากร

มนุษย เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมเขากับการมีเครือขายที่เขมแข็ง (Network: N) การมี

ความคิดสรางสรรค (Creativity: C) และนวัตกรรม (Innovation: I) โดยสามารถสรางเปนรูปแบบ

เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ไดเปน I P O N C I ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาดวยวงจรคุณภาพ ดังภาพที่ 19 

 

 
 

ภาพที่ 19 รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบ I P O N C I 
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 จากภาพที่ 19 รูปแบบแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ I P O N C I 

มีความสอดคลองกับวงจรคุณภาพ โดย ปจจัยนําเขา (I) เปรียบไดกับการวางแผน (Plan) กระบวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษย (P) เปรียบไดกับการดําเนินการ (Do) ผลลัพธ (O) เปรียบไดกับการตรวจสอบ

หรือตรวจทาน (Check) เครือขาย (N) การมีความคิดสรางสรรค (C) และนวัตกรรม (I) เปรียบไดกับ

การปฏิบัติ (Action) ซึ่งรูปแบบ I P O N C I นี้ สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและสรางความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดอยาง

ยั่งยืน 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่พัฒนาขึ้นนี้ครอบคลุมปจจัยนําเขา 

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย และผลลัพธเพ่ือสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพ ครอบคลุมตัวบงชี้ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 19 ตัวบงชี้ หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลทั้ง 9 แหงสามารถนําแผนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สรางขึ้นไปปรับใชตามบริบท 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของตน โดยเฉพาะกลยุทธท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ก็จะสามารถยกระดับคุณภาพดานทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยและคุณภาพ

ของบัณฑิตใหสูงข้ึนไดตามเจตนารมณของการพัฒนาบุคลากรของประเทศไมใชเพียงคะแนนการ

ประกันคุณภาพศึกษาทีสู่งข้ึนแตเพียงอยางเดียว 

 ประเด็นปญหาและแนวทางการแกไขสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไดแก สัดสวนของอาจารย

วุฒิปริญญาเอกและอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับการที่มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกมา

สมัครในปริมาณนอย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ 

ใหอํานาจแกคณะในการสรรหาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปรับวุฒิผูสมัครเปนระดับ

ปริญญาโทจะตองระบุใหชัดเจนตั้งแตการรับสมัครถึงความกาวหนาในอาชีพ เชน การขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ และการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควร

สรรหาอาจารยจากภายในที่มีศักยภาพในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกพรอมทั้งใหทุนการศึกษา 

ซึ่งเปนมาตรการในระยะกลาง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรใชการสรรหาผูมีคุณ

วุฒปริญญาเอกจากแหลงภายนอก เชน ผูท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในปสุดทาย และผูที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกจากทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความสนใจในการสอนและถายทอดองคความรูสูนักศึกษา 

 ประเด็นตอมาคือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการยังมีสัดสวนที่นอยกวาขอกําหนด

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา จากการวิจัยพบวามีสาเหตุหลักๆ 

ไดแก อาจารยมีภาระการสอนมาก ไมมีผลงานทางวิชาการ อาจารยหลายคนไมสนใจการทําวิจัย และ
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บางคนสนใจเฉพาะรายไดเพ่ิมจากการสอนเกินภาระงานที่กําหนด ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลควรใชการใหความรูที่เก่ียวของกับการทําผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง ระยะเวลาและข้ันตอน

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหความรูเก่ียวกับผลประโยชนที่เกิดจากการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ ทั้งระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย อาจใชเทคนิคการจูง

ใจ เชน การขอบคุณผูที่ มีตําแหนงทางวิชาการใหตระหนักถึงการเปนจุดแข็งใหมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรประยุกตใชระบบพ่ีเลี้ยงในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการและเพิ่มจํานวนงานวิจัย รวมไปถึงมาตรการทางดานการบังคับใชสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

 จากการวิจัยจะพบวาการมีเครือขายในทุกระดับสามารถสรางความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได ดังนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรสรางความรวมมือในทุกระดับและผลักดันกลุมความรวมมือที่มี

อยูใหมีมาตรการที่เปนรูปธรรม เชน การทําวิจัยรวมกับชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานของ

รัฐ รวมไปถึงการทําวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมาตรการในระยะสั้น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลควรมีขอตกลงรวมกันในเรื่องการเผยแพรผลงานวิชาการและงาน

สรางสรรค เชนการตีพิมพบทความวิจัย และบทความวิชาการในวารสารของมหาวิทยาลัย และการ

อางอิงผลงานทางวิชาการระหวางกัน แตตองระมัดระวังเรื่องคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพดวยเชนกัน 

 จากการวิจัยครั้งนี้พบวา พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ บางรายการ มีการ

ประกาศใชมานาน เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และบางประกาศมีความถี่ใน

การเปลี่ยนแปลงสูงมาก เชน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และหลักเกณฑการประเมิน

คุณภาพทางการศึกษาเปนตน ซึ่งมีผลโดยตรงกับการจัดการคุณภาพทั้งสิ้น ดังน้ันเพื่อใหเกิดความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควร

ประยุกตใชกลยุทธดานการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การใหความรูเก่ียวกับความกาวหนาทาง

สายอาชีพ และการขอตําแหนงวิชาการ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสรางความไดเปรียบในระยะยาว 

 นอกจากนั้นควรใหความสําคัญกับการจัดการดานบุคลากรสัมพันธ ในการสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและบุคลาการ เพ่ือกอใหเกิดความผูกพัน ความทุมเทในการ

ทํางาน และรูสึกถึงความเปนเจาของมหาวิทยาลัยรวมกัน ซึ่งควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการ

บริหารบุคลากรสัมพันธสัมพันธเพ่ือความไดเปรียบของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาและไดเปรียบในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ควรกําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยและกลยุทธที่เก่ียวกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยดังตอไปน้ี 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรมีนโยบายหลักในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ภายใตอัตลักษณเนนที่ “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” เนื่องจากเปนความแตกตางของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกับมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง แลวจึง

กําหนดประเด็นทางนโยบายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงมีความชํานาญและตองการ

สรางเปนจุดเดนของตน เชน การผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงสรางสรรค เปน

ตน 

 จากการวิจัยพบวาการมีเครือขายหรือความรวมมือเปนการสรางความไดเปรียบใหแก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกประการหนึ่ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรกําหนด

นโยบายดานความรวมมือในทุกระดับระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดวยกันและสรางความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนอยูในภูมิภาคหรือมีบริบทใกลเคียงกัน เชน การอบรมผูบริหาร อาจารย 

และบุคลากรในทุกระดับรวมกัน หมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดการอบรม การทําโครงการวิจัยรวมกัน 

รวมไปถึงการตีพิมพและการอางอิงผลงานทางวิชาการภายในเครือขาย เปนตน 

 นโยบายดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควร

สอดคลองกับ “การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ” เชนเดียวกัน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขามาเปน

อาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตองตั้งบนขอกําหนดดานความเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติหรือมี

ประสบการณตรงตามที่กําหนด เชน การสรรหาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือการมอบอํานาจ

ใหคณะตางๆ สามารถสรรหาและคัดเลือกไดดวยตนเองภายใตระเบียบที่กําหนดไว และการให

ทุนการศึกษาแกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมระหวางการศึกษาตอ เปนตน 

 จากสภาพความตองการบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศ สืบเนื่องมาจากขอกําหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังพบปญหาผูมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนงวิชาการเกษียณอายุราชการ การปรับเกณฑหรือระเบียบการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลควรกําหนดนโยบายดานการอบรมและ

พัฒนา โดยสรางเปนแผนระยะยาวรองรับความเปลี่ยนแปลงทางดานทรัพยากรมนุษย เปนตนวา การ

ใหทุนการศึกษาแกอาจารยภายในมหาวิทยาลัยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก การกําหนดเปาหมาย

ของผูท่ีจะขอกําหนดตําแหนงเปนอัตรากาวหนาพรอมท้ังใหความรูเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง และควรใหความสําคัญกับการฝงตัวในสถานประกอบการเนื่องจากเปนการ

นําจุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาสรางความไดเปรียบ นําไปสูการ

พัฒนาการวิจัย การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การบริการวิชาการ และสรางรายไดแก

มหาวิทยาลัย 

 การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะรักษาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารยใหคงอยูกับ

มหาวิทยาลัยอยางยาวนานและยั่งยืนแลว นอกจากการประยุกตใชสัญญาจางแลวควรมีการนํา

แนวนโยบายเก่ียวกับการสรางความสุขในการทํางาน ใหอาจารยเกิดความภาคภูมิใจในการเปนสวน
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หนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใชการเชิดชูเกียรติและการยอมรับ อาจใชแนวทางการ

ขอบคุณที่เปนสวนหนึ่งในการสรางคุณภาพหรือความไดเปรียบในการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความสามารถและสงเสริมการพัฒนาตนเอง เปน

การประเมินแบบมีสวนรวมระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน เพ่ือสรางความพึงพอใจและความ

ผูกพันอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ขอเสนอแนะเชิงทฤษฎ ี

 การวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาแผนกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเปนกลยุทธระดับปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย แบงออกเปน 

3 หลักตามทฤษฎีเชิงระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย และผลลัพธ โดย

สามารถสรุปเปนข้ันตอนการสรางแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาไดดังตอไปนี ้

 ปจจัยนําเขาของกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย ควรเริ่มตนจากการกําหนดวิสัยทัศน

ที่ชัดเจนของการจัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับวิสัยทัศนหลัก อัตลักษณ และนโยบายการ

พัฒนาหรือการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยวิสัยทัศนของการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัยตองมีความชัดเจนเพื่อสะดวกแกการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ขั้นตอนตอมาคือกําหนดเปนพันธกิจดานการจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 

และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น

ตองศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยกอนนําไปกําหนดเปนเปาหมาย

และวัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

 เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยที่ได

กําหนดไว มหาวิทยาลัยตองมีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยดานตางๆ ไดแก การ

สรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน 

และการบริหารบุคลากรสัมพันธ ซึ่งแนวปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนุษยดังที่กลาวมาตองมี

ทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยกตัวอยางเชน วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคือ

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกก็จะตองสามารถสรรหาและคัดเลือกอาจารย

ที่มีความสามารถทางดานการปฏิบัติ การพัฒนาอาจารยก็ตองพัฒนาเพื่อใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญ

ในทางปฏิบัติ อาจจะใชแนวทางของการฝงตัวในสถานประกอบการในการพัฒนาอาจารยรวมดวย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานก็ควรตั้งอยูบนสมรรถนะหลักที่ชวยเสริมการพัฒนาตนเองและคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย สวนการบริหารผลตอบแทนและการบริหารบุคลากรสัมพันธ ก็ตองเปนไปเพ่ือรักษา

ใหอาจารยท่ีมีความรูความสามารถดํารงอยูในมหาวิทยาลัยและจูงใจใหบุคลากรดึงศักยภาพสูงที่สุดมา

ใชในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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 ผลลัพธของกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย นอกจากไดการดํารงอยูและการมีผล

ปฏิบัติงานท่ีดีของอาจารยแลวผลลัพธที่ไดควรจะชวยเสริมสรางความไดเปรียบในดานตางๆ เชน ผล

การประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสูงขึ้น การเปนที่ยอมรับในวงกวางมากข้ึน และมีสวน

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสงเสริมทางดานการสรางเครือขายหรือ

ความรวมมือในทุกระดับ รวมไปถึงการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมผานกระบวนการวิจัย

และพัฒนา และการสรางแรงบันดาลใจจากบุคคลภายนอก 

 หากมหาวิทยาลัยตางๆ นําแนวทางการตามกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษานี้ไปประยุกตใช ก็จะ

สามารถยกระดับคุณภาพและผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษาใหสูงขึ้นได สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่กําหนดไวให “คนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา” 

 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการวิจัยพบวาการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีสวนสําคัญใน

การสรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาหลายประการ เชน การสราง

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพของ

บุคลากร แตสิ่งท่ีพบคือจํานวนงานวิจัยและความสนใจในการทําวิจัยของอาจารยยังมีจํานวนนอย 

ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมถึงสาเหตุท่ีแทจริงที่สงผลตอความสนใจในการทําวิจัยของอาจารยใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและในมหาวิทยาลัยตางๆ 

 จากผลการศึกษาพบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะใหคําจํากัดความของการบริหารบุคลากร

สัมพันธวาเปนสวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดจัดไวใหแกบุคลากร และการจัดการ

แรงงานสัมพันธ หรือ Employee Relation เปนเรื่องของภาคเอกชน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัย

เก่ียวกับการบริหารบุคลากรสัมพันธในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวาควรมีขอบเขตอยางไร และ

มีความสําคัญอยางไรในการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ขอจํากัดประการหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ที่มีผลกระโดยตรงกับการจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดังนั้น

จึงควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ กับ

คุณภาพของการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ในการรวบรวม

ขอมูล สังเคราะหรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และใชเทคนิคเชิงปริมาณ ไดแก ทฤษฎี

เกม ในการคัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดังนั้นเพ่ือใหเกิดองคความรูดานการ

สรางความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา จึงควรมีการศึกษาเกีย่วกับการสราง
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ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทยทั้งที่

เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน และควรมีการใชการวิจัยในเชิงปริมาณรวมยืนยันผลการวิจัย 

เพ่ือใหสามารถประยุกตใชกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม

เจตนารมณของการพัฒนาบุคลากรของประเทศตอไป  
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ผศ.ดร.รุงอรุณ รังรองรัตน 

ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 
 

นางสุรีพร เปงเงิน 

นางสรินยา รักษาบุญ 

นางสาวนภาพร เจริญสุข 

นางสาวเตือนใจ สุตตาชัย 

นางสาวสมพร สุขแกว 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

  



202 
 

 

 
 

ดร.จิราภรณ สัพทานนท 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 
 

ผศ.อาภร บางเจริญพรพงค 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ศ.ดร.สิน พันธุพินิจ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 
 

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
 

นางสาวสมจิตต มหัธนันท 

ผูอํานวยการกองบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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นางสาวชฎาณัฎฐ ปยะวิบูลย 

ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 
 

ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร 

ผูอํานวยการกองบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา 
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นางสฤญธรณ พูลสวัสดิ์ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 
 

นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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ผศ.ดร.วิโรจน ล้ิมไขแสง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 
 

ดร.สมชาติ ดีอดุม 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ศ.ดร. จําเนียร จวงตระกูล 

 

 

 
 

รศ.ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร 

 



 
 

ภาคผนวก ง 
แนวทางการสัมภาษณในรอบท่ี 1 
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แนวทางการสัมภาษณในรอบที่ 1 

 

คําชี้แจง 

 แนวทางการสัมภาษณนี้ไดรางข้ึนเพ่ือนําเสนอผูเชี่ยวชาญ สําหรับใหความเห็นเก่ียวกับ 

การพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามแนวทางการสัมภาษณในรอบที่ 1 โดยผูวิจัย

ไดรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยน้ีตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของมาไวเบ้ืองตน ซึ่งแนวทาง

สัมภาษณแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

 

 สวนท่ี 1 รางรูปแบบองคประกอบของกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธ

ดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 สวนที่ 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายสุรมงคล นิ่มจิตต 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 รางรูปแบบองคประกอบของกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดาน

ทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลทั้งหมด และไดสรุปเปนแนวโนมรูปแบบกิจกรรมหลักและแนวโนมรูปแบบกิจกรรมยอยของ

รูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับประเด็นแนวโนมรูปแบบดังกลาวอยางไร 

 2. ผูเชี่ยวชาญมีทัศนะอยางไรเก่ียวกับแนวโนมรปูแบบกิจกรรมหลักและแนวโนมรูปแบบ

กิจกรรมยอยของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ในดานตางๆ ดังตอไปนี้ โดยเนนแนวโนมรูปแบบที่เปนไปได (กรณีผูเชี่ยวชาญไม

เห็นดวยแนวโนมของกิจกรรมหลักและแนวโนมของกิจกรรมยอยตามกรอบที่ผูวิจัยรางขึ้น ขอให

ผูเชี่ยวชาญใหทัศนะเฉพาะดานที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยรวมไปถึงดานอ่ืนๆ ที่ทานเสนอแนะเพ่ิมเติม) 

แนวโนมกิจกรรมหลัก แนวโนมกิจกรรมยอย 
1. ปจจัยนําเขา ควรมีการกําหนดวิสัยทัศนของการจัดการทรัพยากรมนุษย

อยางไรใหสอดคลองกับ กลยุทธของมหาวิทยาลัยและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 พันธกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบันสอดคลอง
และสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมากนอยเพียงใด 

 จุดแข็งของหนวยงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สามารถ
สงเสริมมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดออนของหนวยงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่กระทบ
กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 โอกาสของหนวยงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สนับสนุน
มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 อุปสรรคของหนวยงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่กระทบ
มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 กําหนดเปาหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลอง
และสงเสริมการดําเนินการมหาวิทยาลัยและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองและ
สงเสริมการดําเนินการของมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 อื่นๆ ........................................................................................... 
..................................................................................................... 
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แนวโนมกิจกรรมหลัก แนวโนมกิจกรรมยอย 
2. กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองและสงเสริม
การดําเนินการของมหาวิทยาลัยและสรางความไดเปรียบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในระยะยาว 
3-5 ป และการวัดระดับความสําเร็จของการสรรหาและ
คัดเลือก 

 แนวทางการสรรหาอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและ
ตําแหนงวิชาการสามารถสรางความไดเปรียบในอนาคต 

 หลักในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อสรางความไดเปรียบ
ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การฝกอบรมและการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองและสงเสริมการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยและสรางความไดเปรียบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายในการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
และการวัดผลความสําเร็จของการพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการของ
อาจารยในระยะยาว ท้ังระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

 แนวทางการพัฒนาความสามารถของอาจารยเพื่อรองรับ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เชนการเปนที่ปรึกษาแก
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การ
บริการวิชาการ และการมีสวนรวมกับสังคม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสอดคลองและสงเสริมการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยและสรางความไดเปรียบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
พันธกิจ และจูงใจใหเกิดผลลัพธตามท่ีมหาวิทยาลัย
ปรารถนา 

 แนวทางการประเมินผลเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
อาจารยและสามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพใหคงอยู
กับมหาวิทยาลัย 
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แนวโนมกิจกรรมหลัก แนวโนมกิจกรรมยอย 
2. กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

การบริหารผลตอบแทนเพื่อใหสอดคลองและสงเสริมการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยและสรางความไดเปรียบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายของการบริหารผลตอบแทนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางการบริหารผลตอบแทนที่สอดคลองกับพันธกิจ 
และจูงใจใหเกิดผลลพัธตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง 

 แนวทางการบริหารผลตอบแทนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกอาจารยและสามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับมหาวิทยาลัย 

 การบริหารแรงงานสัมพันธเพ่ือใหสอดคลองและสงเสริมการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยและสรางความไดเปรียบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายของการบริหารแรงงานสัมพันธทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางในการบริหารแรงงานสัมพันธท่ีสอดคลองกับ
พันธกิจ และจูงใจใหเกิดผลลัพธตามท่ีมหาวิทยาลัย
คาดหวัง 

 แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธเพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกอาจารยและสามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
ใหคงอยูกับมหาวิทยาลัย 

 อื่นๆ ........................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
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แนวโนมกิจกรรมหลัก แนวโนมกิจกรรมยอย 
3. ผลลัพธ การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงเสริมใหเกิด

เครือขายระดับมหาวิทยาลัย คณะ หนวยงาน และระดับบุคคล 
สอดรับกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสรางความไดเปรียบ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการดําเนินการ
อยางไร 

 เปาหมายในการสรางเครือขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางในการสรางเครือขายเพ่ือสรางความไดเปรียบใน
การจัดประชุมทางวิชาการ การเผยแพรผลงานวิชาการ
และงานสรางสรรค 

 การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงเสริมใหเกิด
ความคิดสรางสรรคระดับมหาวิทยาลัย คณะ หนวยงาน และ
ระดับบุคคล สงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสรางความ
ไดเปรียบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการ
ดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายในการสรางความคิดสรางสรรคทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางในการสรางความคิดสรางสรรค 
 การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยสงเสริมใหเกิด

นวัตกรรม สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสรางความ
ไดเปรียบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการ
ดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายในการสรางนวัตกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางในการสรางนวัตกรรม 
 การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สามารถเพ่ิมผล

การปฏิบัติงาน สรางความไดเปรียบในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในควรมีการดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายในการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางในการเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน 
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แนวโนมกิจกรรมหลัก แนวโนมกิจกรรมยอย 
3. ผลลัพธ การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สามารถสราง

ความพึงพอใจแกบุคลากร สรางความไดเปรียบในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในควรมีการดําเนินการอยางไร 

 เปาหมายในสรางความพึงพอใจแกบุคลากรทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และการวัดผลความสําเร็จ 

 แนวทางในการสรางความพึงพอใจแกบุคลากร 
 อื่นๆ ........................................................................................... 

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

..................................................................................................... 
อ่ืนๆ ......................................... 
.................................................. 
.................................................. 

อ่ืนๆ ........................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

 

สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

นายสุรมงคล นิ่มจิตต 



 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามงานวิจัยรอบท่ี 2 
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แบบสอบถามงานวิจัยรอบที่ 2 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามชุดนี้สรางขึ้นจากการสังเคราะหผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จากขั้นตอน

การสัมภาษณในรอบที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดประเมินแนวโนมที่มีความเปนไปได

ในการสรางรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และนําผลลัพธไปพัฒนาเปนแผนกลยุทธการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงความไดเปรียบฯ ในลําดับตอไป ซึ่งแบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 สวน

ไดแก 

 

 สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นแนวโนมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่จะ

เกิดขึ้นจริง ตามแนวโนมหลัก 6 ดาน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธ 

เครือขาย ความคดิสรางสรรค และนวัตกรรม 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา สําหรับขอมูลที่เปน

ประโยชนในการวิจัยครั้งนี ้

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายสุรมงคล นิ่มจิตต 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาระบุขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวทานลงในชองวาง 

 

 1. ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………………………….. 

 2. ตําแหนงปจจุบัน .......................................................................................................... 

 3. อาย ุ

   1. นอยกวา 30 ป 

   2. 30 – 40 ป 

   3. 41 – 50 ป 

   4. 51 – 60 ป 

   5. มากกวา 60 ป 

 4. วุฒิการศึกษา 

   ปริญญาตรี สาขา ................................................................................... 

   ปริญญาโท สาขา ................................................................................... 

   ปริญญาเอก สาขา ................................................................................. 

   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นแนวโนมของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีจะเกิดขึ้นจริง 

ตามแนวโนมหลัก 6 ดาน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธ เครือขาย 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 

คําชี้แจง  

 2.1 ขอใหทานประเมินแนวโนมของรูปแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยในแตละ

ดาน และแสดงเครื่องหมาย  ในชองตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทาน โดยใหน้ําหนัก

ของคะแนนเปน 5 ระดับดังนี ้

        1 หมายถึง มีความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้น หรือเปนจริง นอยที่สุด 

        2 หมายถึง มีความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้น หรือเปนจริง นอย 

        3 หมายถึง มีความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้น หรือเปนจริง ปานกลาง 

        4 หมายถึง มีความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้น หรือเปนจริง มาก 

        5 หมายถึง มีความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้น หรือเปนจริง มากที่สุด 

 

 2.2 โปรดใหความเห็นวา แนวโนมรูปแบบกลยุทธแตละดานเปนสิ่งที่เหมาะสมหรือไม

เหมาะสม โดยทําเครื่องหมาย  ในชองใดชองหนึ่ง  
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1. แนวโนมดานปจจัยนาํเขา 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

1 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

        

2 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. เกิดจากความชัดเจนของ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั 
 

        

3 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองตั้งอยูบนฐานของ 
“การผลติบัณฑิต นักปฏิบัต”ิ 
เทานั้น 

        

4 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ไมควรต้ังอยูบนฐานของ 
“การผลติบัณฑิต นักปฏิบัต”ิ แต
เพียงอยางเดียว 

        

5 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองสอดคลองกับเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

        

6 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองสอดคลองกับกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของ 
กพ. ก.พ.อ. อยางเครงครัด 

        

7 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ควรมีความยืดหยุน
สอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และประกาศของ กพ. ก.พ.อ. 

        

8 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองยึดกับกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และประกาศของ 
มหาวิทยาลยัอยางเครงครัด 

        

9 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองมีความยืดหยุน
สอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และประกาศของ มหาวิทยาลัย 
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1. แนวโนมดานปจจัยนาํเขา (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

10 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองคํานึงถึงงบประมาณ 
รายรับ-จาย ของมหาวิทยาลัย 

        

11 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ควรถูกกําหนดดวย
งบประมาณอยางเครงครัด 

        

12 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ควรมีความยืดหยุนดาน
งบประมาณ 

        

13 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองคํานึงถึงความตองการ
ใชทรัพยากรในอนาคตเปนหลัก 

        

14 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. เปนการเตรียมรับการ
เกษียณอาย ุ

        

15 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรมนุษยใน
อนาคต 

        

16 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองรองรับความกาวหนา
ดานทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลยัในอนาคต 

        

17 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ควรกําหนดเปาหมายเพียง
ผานเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือขอกําหนด
ตางๆ จาก สกอ. ก.พ.อ. ฯลฯ 

        

18 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ไมควรคํานึงถึงเปาหมาย
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

        

  



221 
 

 

1. แนวโนมดานปจจัยนาํเขา (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

19 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ควรกําหนดเปาหมายใหสูง
กวาเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงประกาศ
ตางๆ 

        

20 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองคํานึงถึงจุดแข็ง 
จุดออนของทรัพยากรมนุษยที่มีใน
ภาพรวม 

        

21 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนษุย
ของมทร. ตองคํานึงถึงความตองการ
ของคณะ หรือหนวยงานภายใน 

        

22 กองบริหารงานบุคคลตองมีสวนรวม
ในการกําหนดยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 

        

23 กองบริหารงานบุคคลควรให
ความสําคัญเฉพาะการปฏบิัติตาม
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลยัเทานั้น 

        

24 กองบริหารงานบุคคลควรให
ความสําคัญกับปญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นกับการบริหารงานบุคคล 

        

25 กองบริหารงานบุคคลควรมีสวนรวม
ในการสราง ออกแบบ และแกไข กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแกมหาวิทยาลัย 
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2. แนวโนมดานกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

ดานการสรรหาและเลือกสรร 
1 ควรกําหนดและรักษาสัดสวนของ

อาจารยวุฒิปรญิญาเอก ใหเทากับท่ี 
สกอ. กําหนดไวเทานั้น 

        

2 ควรกําหนดและรักษาสัดสวนของ
อาจารยวุฒิปรญิญาเอก ใหสูงกวาท่ี 
สกอ. กําหนดไวเล็กนอย 

        

3 ควรกําหนดสัดสวนของอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอก ใหเกินกวาที่ สกอ. 
กําหนดไวใหมากที่สุด 

        

4 ควรกําหนดและรักษาสัดสวนของ
อาจารยท่ีมตํีาแหนงวิชาการให
เทากับที่ สกอ. กําหนดไว 

        

5 ควรกําหนดและรักษาสัดสวนของ
อาจารยท่ีมตํีาแหนงวิชาการใหสูง
กวาที่ สกอ. กําหนดไวเล็กนอย 

        

6 ควรกําหนดและรักษาสัดสวนของ
อาจารยท่ีมตํีาแหนงวิชาการใหเกิน
กวาท่ี สกอ. กําหนดไวใหมากท่ีสุด 

        

7 ตองกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ
สมัครเปนอาจารยใหชัดเจนและ
เขมงวด เชน เปนวฒุิปริญญาเอก
เทานั้น ไมมีการลดคุณสมบัติเปนอัน
ขาด 

        

8 ตองกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะ
สมัครเปนอาจารยใหชัดเจนแต
สามารถยืดหยุนได เชน หากไมมีวฒิุ
ปริญญาเอกมาสมัคร สามารถปรบั
เปนปริญญาโทได 

        

9 หากเปนวุฒิปริญญาโทตองประกาศ
ตั้งแตการรับสมัครอาจารยถึงพัฒนา
ตนเอง การศึกษาตอ การขอ
ตําแหนงวิชาการ และเกณฑ
มาตรฐานอื่น เชน ประสบการณใน
ภาคเอกชน การมีผลงานวิชาการ
ทางวิชาการ ฯลฯ 
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2. แนวโนมดานกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มีความ
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

10 สรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
การใหทุนการศึกษาในปสดุทายของ
การศึกษาในระดับปรญิญาเอก 

        

11 สรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
ภายในโดยการใหทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

        

12 สรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
ภาคเอกชน เชนผูบริหารใน
ภาคเอกชนท่ีมีวุฒิปริญญาเอกและ
สนใจนําความรูและประสบการณมา
ถายทอดแกนักศึกษา เริ่มจากการ
เปนอาจารยพิเศษ และบรรจุเปน
อาจารยประจํา 

        

13 ควรดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติ
ทันทีเมื่อหนวยงานตองการ ไมควร
รอประกาศรับหรือสรรหาเมื่อ
ครบรอบ หรือตามจํานวนที่กําหนด 

        

14 ควรมีการประกาศใหชัดเจนตั้งแต
การรับสมัครอาจารยถึง
ความกาวหนาในสายงาน ตองมีการ
ขอตําแหนงวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว 

        

ดานการพัฒนาและการฝกอบรม 
15 ควรจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา

บคุลากร เพ่ือเตรียมการพัฒนา
บุคลากรในทุกกลุม ทุกระดบั ให
สอดคลองกับทิศทางของ
มหาวิทยาลยั 

        

16 ควรกําหนดจํานวนผูขอตําแหนง
วิชาการในแตละปเปนอัตราคงท่ี 
เชนปละ 20 หรือ 30 คน คงท่ี
ตอเนื่องไปทุกป 

        

17 ควรกําหนดจํานวนผูขอตําแหนง
วิชาการในแตละปเปนอัตรากาวหนา 
เชน 10 คน ในป แรก 30 – 40 คน 
ในปถัดไป 
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2. แนวโนมดานกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

18 ตองมีการตดิตามผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนใหทําตําแหนงวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 

        

19 หากผูมีคุณสมบัติครบไมดําเนินการ
ขอตําแหนงวิชาการดวยตนเอง 
หนวยงานควรดําเนินการขอตําแหนง
วิชาการให 

        

20 ควรมีการใหความรูเก่ียวกับการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ และ
ผลประโยชนที่จะไดรับ ท้ังตอตนเอง 
และองคกรตั้งแตแรกบรรจ ุและ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

        

21 ควรปรับปรุงระเบียบหรือวิธีการขอ
ตําแหนงวิชาการใหมีข้ันตอนสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

        

22 ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการ ใหคําแนะนําแกผูท่ีมี
ยื่นขอตําแหนงวิชาการเพ่ือใหไดผล
งานที่มีคุณภาพสูงกอนสงไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

        

23 ควรใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผูท่ีจะขอ
ตําแหนงทางวิชาการแทนการนําเขา
กระบวนการกลั่นกรองดวย
คณะกรรมการ 

        

24 ควรมีการใหรางวัลแกพ่ีเลี้ยงท่ี
สามารถชวยเหลือเพ่ือนอาจารยใน
การขอตําแหนงทางวิชาการไดสําเร็จ 

        

25 ควรสงเสริมใหอาจารยรุนพี่เปน
ตัวอยางในการขอตําแหนงวิชาการ 
และในการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

        

26 ควรจัดสรรรางวัลในรูปตัวเงินใหแกผู
ที่ผานการอนุมัติตําแหนงทาง
วิชาการ 
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2. แนวโนมดานกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

27 ควรมีการประกาศเกียรติคุณใหแกผู
ผานการอนุมัติตําแหนงวิชาการ 
เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจและ
กระตุนใหผูอ่ืนสนใจขอตําแหนง
วิชาการเชนกัน 

        

28 ควรมีการสนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินการขอตาํแหนงทางวิชาการ 
เชนการทําเอกสาร ตํารา ตางๆ 

        

29 ควรจัดสรรคาตอบแทนและเงนิ
ประจําตําแหนงใหเทาเทียมกัน
ระหวางขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

        

30 ควรจัดการฝกอบรมบุคลากรสาย
วิชาการใหมีจิตวิญญาณความเปนครู 
สรางความภาคภมิูใจในอาชีพ 

        

31 สรางความตระหนักแกบุคลากรวา
ตนเองเปนจุดแข็งหรือจุดออนของ
องคกร อาจใชแนวทางการขอบคุณผู
ที่สรางความไดเปรียบใหกับ
มหาวิทยาลยั 

        

32 ควรใชสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลยัเปนเครื่องมือในการ
บังคับใหขอตําแหนงทางวิชาการ 
โดยการกําหนดกรอบเวลาและการ
เลิกจาง 

        

33 ควรใชการจูงใจพนักงานใหขอ
ตําแหนงทางวิชาการแทนการบังคับ
ดวยสญัญา 

        

34 ควรจัดสรรทุนแกบุคลากรสําหรับใช
ในการอบรมและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

        

35 ควรฝกอบรมใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง และมีการ
วัดผลอยางเปนรูปธรรม เชนจํานวน
การเปนผูตรวจประเมิน 
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2. แนวโนมดานกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธน้ีมคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

36 ควรมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหมให
เร็วท่ี ไมควรรอจนครบตามจํานวน 
หรือครบปจึงจัดการอบรม เพ่ือให
บุคลากรไดทราบระเบียบ ขอบังคับ 
ผลประโยชน สวัสดิการ และ
ความกาวหนาในสายงาน และ
ปองกนัการทําตามตัวอยางที่ไม
ถูกตอง 

        

37 คณะ/หนวยงาน ควรจัดพ่ีเลีย้งท่ี
สนใจในการพัฒนาตนเอง มีทัศนคติ
ท่ีดี ใหแกบุคลากรใหมระหวาง
ทดลองงาน 

        

38 ควรมีการจับคูระหวางบุคลากรรุน
เกาท่ีมีความชํานาญทางทักษะ กับ
บุคลากรรุนใหมที่เช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูและสรางผลงาน
ทางวิชาการ 

        

39 ควรสนับสนุนการฝงตัวในสถาน
ประกอบการเพื่อใหเกิดทักษะ
ทางดานการปฏิบัติและสามารถนาํ
องคความรูจากสถานประกอบการ
มาถายทอดแกนักศึกษา 

        

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
40 การประเมินผลควรสะทอนถึง

สมรรถนะของบุคลากรอยางแทจริง 
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา มิใช
สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียง
อยางเดียว 

        

41 ควรมีเกณฑการประเมินที่แสดงถึง
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน เชน
การประเมิน 70:30 

        

42 ควรใชเกณฑการประเมินที่มีความ
ยืดหยุน และเกิดจากขอตกลง
รวมกันระหวางผูประเมินและผูถูก
ประเมิน 
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2. แนวโนมดานกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

43 ควรมีเกณฑการประเมินที่ยืดหยุน 
เหมาะสมกับความสามารถเฉพาะ
ดาน เชน ใหน้ําหนักกับการทําวิจัย
มากกวาดานอื่นกับผูท่ีมี
ความสามารถดานการวิจัย 

        

44 เกณฑการประเมินควรเปนไปตาม
ขอตกลง (TOR) ในการจางพนักงาน
มหาวิทยาลยั เชน เปนบุคลากรท่ี
เนนการสอน ก็ควรประเมิน หรือให
น้ําหนักกับดานการสอน 

        

การบริหารผลตอบแทน 
45 ควรใหคาตอบแทนแกพนักงาน

มหาวิทยาลยัตามเกณฑข้ันสูง 
        

46 ควรนําอัตราคาจางบางสวนท่ี
มหาวิทยาลยัหักไวมาใชในการ
จัดสรรสวัสดิการแกพนักงาน
มหาวิทยาลยั เชนการประกัน
สุขภาพ การประกันอุบัตเิหตุ เปนตน 

        

47 ควรจัดสวัสดิการใหสอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากร ผานการ
สํารวจความคิดเห็น หรือ
คณะกรรมการสวัสดิการ 

        

48 ควรมีการจัดสรรเงินรางวัลใหแกผูท่ี
สรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลยั 

        

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 
49 ควรมีการสรางความสมัพันธอันดี

ระหวางผูบริหารซึ่งเปนตัวแทน
มหาวิทยาลยั กับบุคลากร 

        

50 ควรมีการจัดงานตางๆ หรือพื้นที่
เพ่ือใหบุคลากรไดพบปะสังสรรค
ระหวางกัน และไดรวมพูดคยุเสวนา
กับผูบริหาร 
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2. แนวโนมดานกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

แนวโนมทีจ่ะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม 

เหตุผลอ่ืนๆ 
ถาม ี

1 2 3     
51 ควรมีชองทางการสื่อสารทั้งทางตรง

และทางออมกับบุคลากร เชนการจัด
ประชุมรวม เว็บไซต สื่อสังคม
ออนไลน ฯลฯ 

        

52 ควรมีเชิดชูเกียรติแกผูสรางช่ือเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย เชนการมอบ
รางวัลบุคลากรดเีดน ใหการยอมรับ 
ยกยอง 

        

53 ควรมีการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพใหเหมาะสมแกการสราง
ความสุขในการทํางาน 

        

54 ควรแบงการจูงใจบุคลากรเปน 3 
ระดับ ไดแก  
1 ระดับอาสาสมัคร ควรใหการตอบ
แทนอยางสูงทั้งท่ีเปนตัวเงินและ
ไมใชตัวเงนิ 
2. เชิญมาเปนผูชวย ใหมีสวนรวมใน
งาน 
3. ระดับบังคับ ใชผลการประเมิน
เปนตัวช้ีวัด 

        

 

3. แนวโนมดานผลลัพธ 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

การสรางเครือขาย 
1 ควรมีการสรางความรวมมือในหลาย

ระดับ เชนระดับภูมิภาค ระดับกลุม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

        

2 ควรมีการผลักดันใหการเครือขาย
ตางๆ ของราชมงคลท่ีมีอยูสราง
มาตรการรวมกันไดอยางเปน
รูปธรรม 

        

 



229 
 

 

3. แนวโนมดานผลลัพธ (ตอ) 

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเปนจริง 

(เลือกได 1 ชอง) 

แนวโนมกลยุทธนี้มคีวาม
เหมาะสม เหตุผลอ่ืนๆ 

ถาม ี
1 2 3 4 5 เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

การสรางเครือขาย (ตอ) 
3 ควรมีการจัดการอบรม หรือการ

ประชุมรวมกันระหวางบุคลากรใน
กลุมราชมงคล เชน อบรมบุคลากร
ใหม หรือการสัมมนาและเปลี่ยน
เรียนรูตางๆ 

        

4 ควรมีการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เชนสถาน
ประกอบการ องคการบริหารสวน
ทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาโจทยวิจัย และ
หารายไดจากภายนอก 

        

5 ควรมีขอตกลงรวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึงการทํา
โครงการวิจัยรวมกัน 

        

6 ควรมีบริการวิชาการแกบุคคลและ
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

        

7 ควรมีขอตกลงรวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึงการตีพิมพ
และอางอิงผลงานวิชาการ 

        

การสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
8 ควรใชการวิจัยและพัฒนาเปน

เคร่ืองมือในการสรางความคดิ
สรางสรรคและนวัตกรรม 

        

9 ควรใชบุคคลภายนอกจุดประกาย
ความคิดสรางสรรค สรางแรงบันดาล
ใจ 

        

10 ควรตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรค
นวัตกรรมไดรับลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร 

        

 

สุรมงคล นิ่มจิตต 



 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินคาอรรถประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตามทฤษฎีเกม 
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แบบสอบถามงานวิจัยรอบที่ 3 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามชุดนี้สรางข้ึนจากการสังเคราะหแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จากขั้นตอนการ

สัมภาษณในรอบที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดประเมินคาอรรถประโยชนของรูปแบบ

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และนําผลลัพธไปคัดเลือกรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ในลําดับตอไป ซึ่งแบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 สวนไดแก 

 

 สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นการใชประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาม

แนวโนมหลัก 6 ดาน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธ เครือขาย 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม โดยแบงรปูแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยฯ ออกเปน 2 รูปแบบ 

ไดแก รูปแบบ A และรูปแบบ B 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา สําหรับขอมูลที่เปน

ประโยชนในการวิจัยครั้งนี ้

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายสุรมงคล นิ่มจิตต 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวชิาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาระบุขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวทานลงในชองวาง 

 

 1. ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………………………….. 

 2. ตําแหนงปจจุบัน .......................................................................................................... 

 3. อาย ุ

   1. นอยกวา 30 ป 

   2. 30 – 40 ป 

   3. 41 – 50 ป 

   4. 51 – 60 ป 

   5. มากกวา 60 ป 

 4. วุฒิการศึกษา 

   ปริญญาตรี สาขา ................................................................................... 

   ปริญญาโท สาขา ................................................................................... 

   ปริญญาเอก สาขา ................................................................................. 

   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นการใชประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สรางขึ้น ตาม

แนวทางทฤษฎีเกม จากองคประกอบทั้ง 6 ดาน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากร

มนุษย ผลลัพธ เครือขาย ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ประกอบดวยรูปแบบกลยุทธฯ 2 

รูปแบบ 

คําชี้แจง  

 2.1 ขอใหทานประเมินการใชประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยฯ แตละ

กิจกรรม และแสดงเครื่องหมาย  ในชองตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทาน โดยให

น้ําหนักของคะแนนเปน 5 ระดับดังนี ้

        1 หมายถึง กิจกรรมนี้มีประโยชน นอยท่ีสุด 

        2 หมายถึง กิจกรรมนี้มีประโยชน นอย 

        3 หมายถึง กิจกรรมนี้มีประโยชน ปานกลาง 

        4 หมายถึง กิจกรรมนี้มีประโยชน มาก 

        5 หมายถึง กิจกรรมนี้มีประโยชน มากที่สุด 
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รูปแบบ A 

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปจจุบัน 

 

1. ปจจัยนําเขา 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การกําหนดวิสัยทัศน 
 1) กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
      

 2) กําหนดวิสัยทัศนจากแผน
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

      

 3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน “การผลิต
บัณฑิต นักปฏิบัติ” และเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

      

พันธกิจ 
 1) จัดการทรัพยากรมนุษยสอดคลอง

กับกฎ ระเบียบขอบังคับ 
      

 2) จัดการทรัพยากรมนุษยบนฐาน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

      

 3) รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากรมนุษยในอนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

      

การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 1) วิเคราะหโอกาสของทรัพยากร

มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
      

 2) วิเคราะหอุปสรรคของทรัพยากร
มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

      

การวิเคราะหปจจัยภายใน 
 1) วิเคราะหจุดแข็งของทรัพยากร

มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
      

 2) วิเคราะหจุดออนของทรัพยากร
มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
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1. ปจจัยนําเขา (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การวิเคราะหปจจัยภายใน (ตอ) 
 3) ศึกษาความตองการดาน

ทรัพยากรมนุษยของคณะและ
หนวยงานภายใน 

      

การกําหนดเปาหมาย 
 1) ยกระดับคุณภาพและไดคะแนน

การประกันคุณภาพสูงข้ึน 
      

การกําหนดวัตถุประสงค 
 1) สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญา

เอกเมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมดสูง
กวารอยละ 40 

      

 1) สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนง
วิชาการเมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมด
สูงกวารอยละ 60 

      

 

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรรหาและคัดเลือก 
 1) กําหนดและรักษาสัดสวนของ

อาจารยวุฒิปริญญาเอกใหเกินกวาที่
สกอ. กําหนด 

      

 2) กําหนดและรักษาสัดสวนของ
อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการใหเกิน
กวาที่สกอ. กําหนด 

      

 3) กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครให
ชัดเจน 

      

 4) สรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
ภายในใหรับทุนการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก 

      

การฝกอบรมและการพัฒนา 
 1) สํารวจและติดตามผูที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนใหเขาสูกระบวนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การฝกอบรมและการพัฒนา (ตอ) 
 2) ใหความรูเก่ียวกับการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ และ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

      

 3) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการ และใหคําแนะนํา
กอนสงไปยังผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

      

 4) ใชสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือในการ
บังคับใหขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในระยะเวลาที่กําหนด 

      

 5) จัดสรรทุนในการอบรมและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

      

 6) สนับสนุนการฝงตัวในสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหเกิดทักษะ
ทางการปฏิบัติ และนําองคความรูมา
ถายทอดในการเรียนการสอน 

      

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 1) ใชเกณฑการประเมินที่แบง

สัดสวนตามสมรรถนะและผลการ
ปฏิบัติงาน 

      

 2) เกณฑการประเมินตองมีความ
ยืดหยุนและเกิดจากขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 

      

 3) เกณฑการประเมินตองสะทอนถึง
สมรรถนะของบุคลากรอยางแทจริง 
เพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 

      

การบริหารผลตอบแทน 
 1) จัดสวัสดิการใหสอดคลองกับ

ความตองการของบุคลากร ผานการ
สํารวจความคิดเห็น หรือ
คณะกรรมการสวัสดิการ 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การบริหารผลตอบแทน (ตอ) 
 2) จัดสรรรางวัลในรูปตัวเงินใหแกผูที่

ผานการอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 
      

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 
 1) จัดงานตางๆ หรือพื้นที่เพ่ือให

บุคลากรไดพบปะสังสรรคระหวางกัน 
และไดรวมพูดคุยเสวนากับผูบริหาร 

      

 2) จัดชองทางการสื่อสารทั้งทางตรง
และทางออมระหวางผูบริหารกับ
บุคลากร 

      

 3) เชิดชูเกียรติแกผูสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย 

      

 

3. ผลลัพธ 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรางเครือขาย 
 1) สรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในทุกระดับ 
      

 2) ผลักดันใหการเครือขายตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลที่มี
อยูสรางมาตรการรวมกันไดอยางเปน
รูปธรรม 

      

 3) จัดบริการวิชาการแกบุคคลและ
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

      

การสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
 1) ตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรค

นวัตกรรมไดรับลิขสิทธิแ์ละสิทธิบัตร 
      

 

สุรมงคล นิ่มจิตต 

0819912285 
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รูปแบบ B 

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่สามารถเปนไปได 

 

1. ปจจัยนําเขา 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การกําหนดวิสัยทัศน 
 1) กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
      

 2) กําหนดวิสัยทัศนจากแผน
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

      

 3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน “การผลิต
บัณฑิต นักปฏิบัติ” และเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

      

พันธกิจ 
 1) จัดการทรัพยากรมนุษยสอดคลอง

กับกฎ ระเบียบขอบังคับ 
      

 2) จัดการทรัพยากรมนุษยบนฐาน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

      

 3) รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากรมนุษยในอนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

      

 4) การมีสวนรวมในการกําหนด
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

      

 5) การมีสวนรวมในการสราง 
ออกแบบ และแกไข กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับดานทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

      

การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 1) วิเคราะหโอกาสของทรัพยากร

มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
      

 2) วิเคราะหอุปสรรคของทรัพยากร
มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
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1. ปจจัยนําเขา (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 
 1) วิเคราะหจุดแข็งของทรัพยากร

มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
      

 2) วิเคราะหจุดออนของทรัพยากร
มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

      

 3) ศึกษาความตองการดาน
ทรัพยากรมนุษยของคณะและ
หนวยงานภายใน 

      

การกําหนดเปาหมาย 
 1) ยกระดับคุณภาพและไดคะแนน

การประกันคุณภาพสูงข้ึน 
      

การกําหนดวัตถุประสงค 
 1) สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญา

เอกเมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมดสูง
กวารอยละ 40 

      

 1) สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนง
วิชาการเมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมด
สูงกวารอยละ 60 

      

 

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรรหาและคัดเลือก 
 1) กําหนดและรักษาสัดสวนของ

อาจารยวุฒิปริญญาเอกใหเกินกวาที่
สกอ. กําหนด 

      

 2) กําหนดและรักษาสัดสวนของ
อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการใหเกิน
กวาที่สกอ. กําหนด 

      

 3) กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครให
ชัดเจน 

      

 4) สรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
ภายในใหรับทุนการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรรหาและคัดเลือก (ตอ) 
 5) สรรหาและใหทุนการศึกษาแก

นักศึกษาระดับปริญญาเอกในป
การศึกษาสุดทาย 

      

 6) สรรหาผูมีวุฒิปริญญาเอกจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน 

      

 7) ระบุในประกาศรับสมัครใหชัดเจน
ถึงการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและความกาวหนาทางสาย
งานอ่ืนๆ 

      

การฝกอบรมและการพัฒนา 
 1) สํารวจและติดตามผูที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนใหเขาสูกระบวนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

      

 2) ใหความรูเก่ียวกับการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

      

 3) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการ และใหคําแนะนํา
กอนสงไปยังผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

      

 4) ใชสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือในการ
บังคับใหขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในระยะเวลาที่กําหนด 

      

 5) จัดสรรทุนในการอบรมและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

      

 6) สนับสนุนการฝงตัวในสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหเกิดทักษะ
ทางการปฏิบัติ และนําองคความรูมา
ถายทอดในการเรียนการสอน 

      

 7) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเตรียมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การฝกอบรมและการพัฒนา (ตอ) 
 8) กําหนดจํานวนผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการในอัตรา
กาวหนาตอเนื่องทุกป 

      

 9) ปรับปรุงระเบียบหรือวิธีการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

      

 10) ใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผูท่ีจะขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

      

 11) สนับสนุนใหอาจารยรุนพ่ีเปน
แบบอยางในการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

      

 12) ฝกอบรมเก่ียวกับจิตวิญญาณ
ความเปนครู และสรางความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ 

      

 13) สรางความรูสึกวาตนเปนจุดแข็ง 
เปนผูสรางความไดเปรียบใหแก
มหาวิทยาลัย 

      

 14) ใชการจูงใจพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการแทนการบังคับ
ดวยสัญญา 

      

 15) ฝกอบรมใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ และวัดผลจากจํานวน
ผูตรวจประกันคุณภาพ 

      

 16) ปฐมนิเทศอาจารยใหมใหเร็ว
ที่สุด เพ่ือใหบุคลากรทราบระเบยีบ
ขอบังคับ ผมประโยชน และ
เตรียมพรอมกับความกาวหนาในสาย
อาชีพ 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การฝกอบรมและการพัฒนา (ตอ) 
 17) คณะควรจัดพ่ีเลี้ยงท่ีให

ความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง 
และมีทัศนคติที่ดี ใหกับอาจารยใหม
ระหวางทดลองงาน 

      

 18) การจับคูระหวางอาจารยรุนใหม
และอาจารยรุนเกาเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

      

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 1) ใชเกณฑการประเมินที่แบง

สัดสวนตามสมรรถนะและผลการ
ปฏิบัติงาน 

      

 2) เกณฑการประเมินตองมีความ
ยืดหยุนและเกิดจากขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 

      

 3) เกณฑการประเมินตองสะทอนถึง
สมรรถนะของบุคลากรอยางแทจริง 
เพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 

      

 4) ใชเกณฑการประเมินตามขอตกลง
การจาง (TOR) เหมาะสมกับ
ความสามารถเฉพาะดาน 

      

การบริหารผลตอบแทน 
 1) จัดสวัสดิการใหสอดคลองกับ

ความตองการของบุคลากร ผานการ
สํารวจความคิดเห็น หรือ
คณะกรรมการสวัสดิการ 

      

 2) จัดสรรรางวัลในรูปตัวเงินใหแกผูที่
ผานการอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

      

 3) ใหรางวัลแกพี่เลี้ยงท่ีสามารถ
ชวยเหลือเพ่ือนอาจารยในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการไดสําเร็จ 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การบริหารผลตอบแทน (ตอ) 
 4) ประกาศเกียรติคุณใหแกผูผาน

การอนุมัติตําแหนงวิชาการ เพื่อให
เกิดความภาคภูมิใจและกระตุนให
ผูอืน่สนใจขอกําหนดตําแหนง
วิชาการ 

      

 5) สนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ 

      

 6) จัดสรรเงินรางวัลใหแกผูที่สราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

      

 7) จัดสรรคาตอบแทนและเงิน
ประจําตําแหนงใหเทาเทียมกัน
ระหวางขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

      

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 
 1) จัดงานตางๆ หรือพื้นที่เพ่ือให

บุคลากรไดพบปะสังสรรคระหวางกัน 
และไดรวมพูดคุยเสวนากับผูบริหาร 

      

 2) จัดชองทางการสื่อสารทั้งทางตรง
และทางออมระหวางผูบริหารกับ
บุคลากร 

      

 3) เชิดชูเกียรติแกผูสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย 

      

 4) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพให
เหมาะสมแกการสรางความสุขในการ
ทํางาน 

      

 

3. ผลลัพธ 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรางเครือขาย 
 1) สรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในทุกระดับ 
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3. ผลลัพธ (ตอ) 
ระดับอรรถประโยชน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรางเครือขาย (ตอ) 
 2) ผลักดันใหการเครือขายตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลที่มี
อยูสรางมาตรการรวมกันไดอยางเปน
รูปธรรม 

      

 3) จัดบริการวิชาการแกบุคคลและ
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

      

 4) จัดการอบรม หรือการประชุม
รวมกันระหวางบุคลากรในกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

      

 5) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึงการทํา
โครงการวิจัยรวมกัน 

      

 6) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึงการตีพิมพ
และอางอิงผลงานวิชาการ 

      

การสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
 1) ตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรค

นวัตกรรมไดรับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
      

 2) ใชการวิจัยและพัฒนาเปน
เครื่องมือในการสรางความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม 

      

 3) ใชบุคคลภายนอกจุดประกาย
ความคิดสรางสรรค สรางแรงบันดาล
ใจ 

      

 

สุรมงคล นิ่มจิตต 

0819912285 

 

 



 
 

ภาคผนวก ช 
แบบประเมินความเหมาะสมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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แบบสอบถามงานวิจัยรอบที่ 4 

 

คําชี้แจง 

 

 แบบสอบถามชุดนี้สรางข้ึนจากการสังเคราะหแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จากขั้นตอนการ

ตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดประเมินความเหมาะสมของแผน

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 สวนไดแก 

 

 สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

ความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

จากองคประกอบ6 ดาน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธ เครือขาย 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา สําหรับขอมูลที่เปน

ประโยชนในการวิจัยครั้งนี ้

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายสุรมงคล นิ่มจิตต 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาระบุขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวทานลงในชองวาง 

 

 1. ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………………………….. 

 2. ตําแหนงปจจุบัน .......................................................................................................... 

 3. อาย ุ

   1. นอยกวา 30 ป 

   2. 30 – 40 ป 

   3. 41 – 50 ป 

   4. 51 – 60 ป 

   5. มากกวา 60 ป 

 4. วุฒิการศึกษา 

   ปริญญาตรี สาขา ................................................................................... 

   ปริญญาโท สาขา ................................................................................... 

   ปริญญาเอก สาขา ................................................................................. 

   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

ไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่

สรางข้ึน จากองคประกอบทั้ง 6 ดาน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ผลลัพธ เครือขาย ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 

คําชี้แจง  

 2.1 ขอใหทานประเมินความเหมาะสมของแผนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยแตละ

กิจกรรม และแสดงเครื่องหมาย  ในชองตัวเลือกที่ตรงกับระดับการประเมินของทาน โดยให

น้ําหนักของคะแนนเปน 5 ระดับดังนี ้

        1 หมายถึง กิจกรรมนี้มีความเหมาะสม นอยที่สุด 

        2 หมายถึง กิจกรรมนี้มีความเหมาะสม นอย 

        3 หมายถึง กิจกรรมนี้มีความเหมาะสม ปานกลาง 

        4 หมายถึง กิจกรรมนี้มีความเหมาะสม มาก 

        5 หมายถึง กิจกรรมนี้มีความเหมาะสม มากที่สุด 
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แผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีมีความเหมาะสม 

 

1. ปจจัยนําเขา 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การกําหนดวิสัยทัศน 
 1) กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
      

 2) กําหนดวิสัยทัศนจากแผน
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

      

 3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน “การผลิต
บัณฑิต นักปฏิบัติ” และเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

      

พันธกิจ 
 1) จัดการทรัพยากรมนุษยสอดคลอง

กับกฎ ระเบียบขอบังคับ 
      

 2) จัดการทรัพยากรมนุษยบนฐาน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

      

 3) รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากรมนุษยในอนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

      

 4) การมีสวนรวมในการกําหนด
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

      

 5) การมีสวนรวมในการสราง 
ออกแบบ และแกไข กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับดานทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

      

การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 1) วิเคราะหโอกาสของทรัพยากร

มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
      

 2) วิเคราะหอุปสรรคของทรัพยากร
มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
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1. ปจจัยนําเขา (ตอ) 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 
 1) วิเคราะหจุดแข็งของทรัพยากร

มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
      

 2) วิเคราะหจุดออนของทรัพยากร
มนุษยในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

      

 3) ศึกษาความตองการดาน
ทรัพยากรมนุษยของคณะและ
หนวยงานภายใน 

      

การกําหนดเปาหมาย 
 1) ยกระดับคุณภาพและไดคะแนน

การประกันคุณภาพสูงข้ึน 
      

การกําหนดวัตถุประสงค 
 1) สัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญา

เอกเมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมดสูง
กวารอยละ 40 

      

 1) สดัสวนของอาจารยที่มีตําแหนง
วิชาการเมื่อเทียบกับอาจารยทั้งหมด
สูงกวารอยละ 60 

      

 

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรรหาและคัดเลือก 
 1) กําหนดและรักษาสัดสวนของ

อาจารยวุฒิปริญญาเอกใหเกินกวาที่
สกอ. กําหนด 

      

 2) กําหนดและรักษาสัดสวนของ
อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการใหเกิน
กวาที่สกอ. กําหนด 

      

 3) กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครให
ชัดเจน 

      

 4) สรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
ภายในใหรับทุนการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรรหาและคัดเลือก (ตอ) 
 5) สรรหาและใหทุนการศึกษาแก

นักศึกษาระดับปริญญาเอกในป
การศึกษาสุดทาย 

      

 6) สรรหาผูมีวุฒิปริญญาเอกจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน 

      

 7) ระบุในประกาศรับสมัครใหชัดเจน
ถึงการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและความกาวหนาทางสาย
งานอ่ืนๆ 

      

การฝกอบรมและการพัฒนา 
 1) สํารวจและติดตามผูที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนใหเขาสูกระบวนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

      

 2) ใหความรูเก่ียวกับการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

      

 3) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการ และใหคําแนะนํา
กอนสงไปยังผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

      

 4) ใชสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือในการ
บังคับใหขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในระยะเวลาที่กําหนด 

      

 5) จัดสรรทุนในการอบรมและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

      

 6) สนับสนุนการฝงตัวในสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหเกิดทักษะ
ทางการปฏิบัติ และนําองคความรูมา
ถายทอดในการเรียนการสอน 

      

 7) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเตรียมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การฝกอบรมและการพัฒนา (ตอ) 
 8) กําหนดจํานวนผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการในอัตรา
กาวหนาตอเนื่องทุกป 

      

 9) ปรับปรุงระเบียบหรือวิธีการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

      

 10) ใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผูท่ีจะขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

      

 11) สนับสนุนใหอาจารยรุนพ่ีเปน
แบบอยางในการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

      

 12) ฝกอบรมเก่ียวกับจิตวิญญาณ
ความเปนครู และสรางความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ 

      

 13) สรางความรูสึกวาตนเปนจุดแข็ง 
เปนผูสรางความไดเปรียบใหแก
มหาวิทยาลัย 

      

 14) ใชการจูงใจพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการแทนการบังคับ
ดวยสัญญา 

      

 15) ฝกอบรมใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ และวัดผลจากจํานวน
ผูตรวจประกันคุณภาพ 

      

 16) ปฐมนิเทศอาจารยใหมใหเร็ว
ที่สุด เพ่ือใหบุคลากรทราบระเบียบ
ขอบังคับ ผมประโยชน และ
เตรียมพรอมกับความกาวหนาในสาย
อาชีพ 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การฝกอบรมและการพัฒนา (ตอ) 
 17) คณะควรจัดพ่ีเลี้ยงท่ีให

ความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง 
และมีทัศนคติที่ดี ใหกับอาจารยใหม
ระหวางทดลองงาน 

      

 18) การจับคูระหวางอาจารยรุนใหม
และอาจารยรุนเกาเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

      

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 1) ใชเกณฑการประเมินที่แบง

สัดสวนตามสมรรถนะและผลการ
ปฏิบัตงิาน 

      

 2) เกณฑการประเมินตองมีความ
ยืดหยุนและเกิดจากขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 

      

 3) เกณฑการประเมินตองสะทอนถึง
สมรรถนะของบุคลากรอยางแทจริง 
เพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 

      

 4) ใชเกณฑการประเมินตามขอตกลง
การจาง (TOR) เหมาะสมกับ
ความสามารถเฉพาะดาน 

      

การบริหารผลตอบแทน 
 1) จัดสวัสดิการใหสอดคลองกับ

ความตองการของบุคลากร ผานการ
สํารวจความคิดเห็น หรือ
คณะกรรมการสวัสดิการ 

      

 2) จัดสรรรางวัลในรูปตัวเงินใหแกผูที่
ผานการอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ 

      

 3) ใหรางวัลแกพี่เลี้ยงท่ีสามารถ
ชวยเหลือเพ่ือนอาจารยในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการไดสําเร็จ 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (ตอ) 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การบริหารผลตอบแทน (ตอ) 
 4) ประกาศเกียรติคุณใหแกผูผาน

การอนุมัติตําแหนงวิชาการ เพื่อให
เกิดความภาคภูมิใจและกระตุนให
ผูอื่นสนใจขอกําหนดตําแหนง
วิชาการ 

      

 5) สนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ 

      

 6) จัดสรรเงินรางวัลใหแกผูที่สราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

      

 7) จัดสรรคาตอบแทนและเงิน
ประจําตําแหนงใหเทาเทียมกัน
ระหวางขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

      

การบริหารบุคลากรสัมพันธ 
 1) จัดงานตางๆ หรือพื้นที่เพ่ือให

บุคลากรไดพบปะสังสรรคระหวางกัน 
และไดรวมพูดคุยเสวนากับผูบริหาร 

      

 2) จัดชองทางการสื่อสารทั้งทางตรง
และทางออมระหวางผูบริหารกับ
บุคลากร 

      

 3) เชิดชูเกียรติแกผูสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย 

      

 4) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพให
เหมาะสมแกการสรางความสุขในการ
ทํางาน 
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3. ผลลัพธ 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

การสรางเครือขาย 
 1) สรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในทุกระดับ 
      

 2) ผลักดันใหการเครือขายตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลที่มี
อยูสรางมาตรการรวมกันไดอยางเปน
รูปธรรม 

      

 3) จัดบริการวิชาการแกบุคคลและ
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

      

 4) จัดการอบรม หรือการประชุม
รวมกันระหวางบุคลากรในกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

      

 5) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึงการทํา
โครงการวิจัยรวมกัน 

      

 6) จัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึงการตีพิมพ
และอางอิงผลงานวิชาการ 

      

การสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
 1) ตั้งรางวัลใหแกผูสรางสรรค

นวัตกรรมไดรับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
      

 2) ใชการวิจัยและพัฒนาเปน
เครื่องมือในการสรางความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม 

      

 3) ใชบุคคลภายนอกจุดประกาย
ความคิดสรางสรรค สรางแรงบันดาล
ใจ 

      

 

สุรมงคล นิ่มจิตต 

0819912285 

 

 



 
 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฌ 
ผลการประเมินคาอรรถประโยชนของรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาม

แนวทางทฤษฎีเกม 
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การประมาณคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน (แผน A) 

 

องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

1) กําหนดวิสัยทัศนให
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

3 5 4 4 3 5 4 4 5 

2) กําหนดวิสัยทัศนจาก
แผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน 

3 5 4 3 3 4 3 5 5 

3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน 
“การผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัต”ิ และเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

2 4 4 4 2 5 4 4 1 

1) จัดการทรัพยากร
มนษุยสอดคลองกับกฎ 
ระเบียบขอบังคับ 

4 5 4 4 4 5 4 4 5 

2) จัดการทรัพยากร
มนุษยบนฐาน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

4 5 3 4 4 4 5 5 5 

3) รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากรมนุษยใน
อนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

3 5 4 4 3 5 5 5 5 

1) วิเคราะหโอกาสของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 3 4 5 5 4 5 

2) วิเคราะหอุปสรรค
ของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 3 4 5 5 4 5 



260 
 

 

องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

1) วิเคราะหจุดแข็งของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 4 4 5 4 5 5 

2) วิเคราะหจุดออนของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 4 4 5 4 5 5 

3) ศึกษาความตองการ
ดานทรัพยากรมนุษย
ของคณะและหนวยงาน
ภายใน 

3 3 4 4 4 4 4 4 5 

1) ยกระดับคุณภาพและ
ไดคะแนนการประกัน
คุณภาพสูงข้ึน 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 

1) สัดสวนของอาจารย
วุฒิปริญญาเอกเมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งหมด
สูงกวารอยละ 40 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 

2) สัดสวนของอาจารยที่
มีตําแหนงวิชาการเมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งหมด
สูงกวารอยละ 60 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 

1) กําหนดและรักษา
สัดสวนของอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอกใหเกินกวาที่
สกอ. กําหนด 

4 2 4 2 4 4 4 3 3 

2) กําหนดและรักษา
สัดสวนของอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการใหเกิน
กวาที่สกอ. กําหนด 

4 2 4 4 4 4 4 3 4 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

3) กําหนดคุณสมบัติของ
ผูสมัครใหชัดเจน 

3 3 3 2 2 4 4 4 5 

4) สรรหาผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากภายในให
รับทุนการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก 

4 4 4 4 3 5 5 3 5 

1) สํารวจและติดตามผูที่
มีคุณสมบัติครบถวนให
เขาสูกระบวนการขอ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

3 5 4 4 4 5 4 5 5 

2) ใหความรูเก่ียวกับ
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ และ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

5 5 4 4 5 5 4 4 5 

3) จัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงาน
วิชาการ และให
คําแนะนํากอนสงไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

5 5 4 4 5 5 4 4 5 

4) ใชสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย
เปนเครื่องมือในการ
บังคับใหขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

3 4 4 4 3 5 4 5 5 

5) จัดสรรทุนในการ
อบรมและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

5 5 4 4 4 5 4 3 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

6) สนับสนุนการฝงตัวใน
สถานประกอบการ 
เพ่ือใหเกิดทักษะ
ทางการปฏิบัติ และนํา
องคความรูมาถายทอด
ในการเรียนการสอน 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 

1) ใชเกณฑการประเมิน
ที่แบงสัดสวนตาม
สมรรถนะและผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 5 4 4 3 5 5 4 5 

2) เกณฑการประเมิน
ตองมีความยืดหยุนและ
เกิดจากขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผู
ถูกประเมิน 

2 5 4 4 3 5 3 5 5 

3) เกณฑการประเมิน
ตองสะทอนถึงสมรรถนะ
ของบุคลากรอยาง
แทจริง เพื่อกอใหเกิด
การปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง 

3 5 4 3 4 5 3 4 1 

1) จัดสวัสดิการให
สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร 
ผานการสํารวจความ
คิดเห็น หรือ
คณะกรรมการสวัสดิการ 

5 5 4 4 5 5 5 4 5 

2) จัดสรรรางวัลในรูป
ตัวเงินใหแกผูท่ีผานการ
อนุมัติตําแหนงทาง
วิชาการ 

4 4 4 4 4 5 4 5 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

1) จัดงานตางๆ หรือ
พ้ืนที่เพื่อใหบุคลากรได
พบปะสังสรรคระหวาง
กัน และไดรวมพูดคุย
เสวนากับผูบริหาร 

5 5 2 4 5 5 4 4 5 

2) จัดชองทางการ
สื่อสารทั้งทางตรงและ
ทางออมระหวาง
ผูบริหารกับบุคลากร 

5 5 2 4 5 5 5 5 5 

3) เชิดชูเกียรตแิกผูสราง
ชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย 

4 4 3 4 4 5 4 4 5 

1) สรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกใน
ทุกระดับ 

3 4 4 4 3 5 4 4 5 

2) ผลักดันใหการ
เครือขายตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลที่มีอยูสราง
มาตรการรวมกันได
อยางเปนรูปธรรม 

4 4 3 4 4 5 4 3 5 

3) จัดบริการวิชาการแก
บุคคลและหนวยงาน
ภายนอกอยางตอเนื่อง 

5 5 4 4 5 5 4 5 5 

1) ตั้งรางวัลใหแกผูสราง
สรรคนวัตกรรมไดรับ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

3 5 4 4 3 5 4 4 5 

เฉลี่ย 3.83 4.29 3.76 3.76 3.74 4.76 4.18 4.18 4.5 
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การประมาณคาอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประยุกตใชรูปแบบกลยุทธดานทรัพยากร

มนุษยเพ่ือความไดเปรียบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถเปนไปได (แผน B) 

 

องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

1) กําหนดวิสัยทัศนให
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

3 5 4 4 3 5 4 4 5 

2) กําหนดวิสัยทัศนจาก
แผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน 

3 5 4 3 3 4 3 5 5 

3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน 
“การผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัต”ิ และเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

2 4 4 4 2 5 4 4 1 

1) จัดการทรัพยากร
มนุษยสอดคลองกับกฎ 
ระเบียบขอบังคับ 

4 5 4 4 4 5 4 4 5 

2) จัดการทรัพยากร
มนุษยบนฐาน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

4 5 3 4 4 4 5 5 5 

3) รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากรมนุษยใน
อนาคตของ
มหาวิทยาลัย 

3 5 4 4 3 5 5 5 5 

4) การมีสวนรวมในการ
กําหนดยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

2 4 4 4 2 5 5 5 3 

5) การมีสวนรวมในการ
สราง ออกแบบ และ
แกไข กฎ ระเบียบ 

4 4 5 4 4 5 5 5 3 



265 
 

 

องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

ขอบังคับดานทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัย 
1) วิเคราะหโอกาสของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 3 4 5 5 4 5 

2) วิเคราะหอุปสรรค
ของทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 3 4 5 5 4 5 

1) วิเคราะหจุดแข็งของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 4 4 5 4 5 5 

2) วิเคราะหจุดออนของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4 4 4 4 4 5 4 5 5 

3) ศึกษาความตองการ
ดานทรัพยากรมนุษย
ของคณะและหนวยงาน
ภายใน 

3 3 4 4 4 4 4 4 5 

1) ยกระดับคุณภาพและ
ไดคะแนนการประกัน
คุณภาพสูงข้ึน 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 

1) สัดสวนของอาจารย
วุฒิปริญญาเอกเมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งหมด
สูงกวารอยละ 40 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 

2) สัดสวนของอาจารยที่
มีตําแหนงวิชาการเมื่อ
เทียบกับอาจารยทั้งหมด
สูงกวารอยละ 60 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 

1) กําหนดและรักษา
สัดสวนของอาจารยวุฒิ

4 2 4 2 4 4 4 3 3 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

ปริญญาเอกใหเกินกวาที่
สกอ. กําหนด 
2) กําหนดและรักษา
สัดสวนของอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการใหเกิน
กวาที่สกอ. กําหนด 

4 2 4 4 4 4 4 3 4 

3) กําหนดคุณสมบัติของ
ผูสมัครใหชัดเจน 

3 3 3 2 2 4 4 4 5 

4) สรรหาผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากภายในให
รับทุนการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก 

4 4 4 4 3 5 5 3 5 

5) สรรหาและให
ทุนการศึกษาแก
นักศึกษาระดับปริญญา
เอกในปการศึกษา
สุดทาย 

3 4 3 4 1 5 4 4 5 

6) สรรหาผูมีวุฒิปริญญา
เอกจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนอ่ืน 

4 4 3 4 4 5 4 4 5 

7) ระบุในประกาศรับ
สมัครใหชัดเจนถึงการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและ
ความกาวหนาทางสาย
งานอ่ืนๆ 

4 3 4 4 3 5 4 5 5 

1) สํารวจและติดตามผูที่
มีคุณสมบัติครบถวนให
เขาสูกระบวนการขอ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

3 5 4 4 4 5 4 5 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

2) ใหความรูเก่ียวกับ
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ และ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

5 5 4 4 5 5 4 4 5 

3) จัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงาน
วิชาการ และให
คําแนะนํากอนสงไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

5 5 4 4 5 5 4 4 5 

4) ใชสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย
เปนเครื่องมือในการ
บังคับใหขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

3 4 4 4 3 5 4 5 5 

5) จัดสรรทุนในการ
อบรมและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

5 5 4 4 4 5 4 3 5 

6) สนับสนุนการฝงตัวใน
สถานประกอบการ 
เพ่ือใหเกิดทักษะ
ทางการปฏิบัติ และนํา
องคความรูมาถายทอด
ในการเรียนการสอน 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 

7) จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เตรียมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

3 5 4 4 3 5 4 5 5 

8) กําหนดจํานวนผูขอ
กําหนดตําแหนงทาง

4 3 4 3 4 4 4 4 4 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

วิชาการในอัตรา
กาวหนาตอเนื่องทุกป 
9) ปรับปรุงระเบียบหรือ
วิธีการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5 5 4 4 5 5 4 3 5 

10) ใชระบบพ่ีเลี้ยง
ใหแกผูท่ีจะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

3 5 4 4 3 5 4 4 5 

11) สนับสนุนให
อาจารยรุนพ่ีเปน
แบบอยางในการขอ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

5 5 3 4 5 5 4 5 5 

12) ฝกอบรมเก่ียวกับจิต
วิญญาณความเปนครู 
และสรางความ
ภาคภมูิใจในอาชีพ 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 

13) สรางความรูสึกวา
ตนเปนจุดแข็ง เปน
ผูสรางความไดเปรียบ
ใหแกมหาวิทยาลัย 

2 5 4 4 2 5 4 5 5 

14) ใชการจูงใจ
พนักงานมหาวิทยาลัยใน
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการแทนการ
บังคับดวยสัญญา 

5 3 4 4 5 5 4 3 5 

15) ฝกอบรมให
บุคลากรมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพ และ

3 4 4 4 3 5 4 4 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

วัดผลจากจํานวนผูตรวจ
ประกันคุณภาพ 
16) ปฐมนิเทศอาจารย
ใหมใหเร็วที่สุด เพื่อให
บุคลากรทราบระเบียบ
ขอบังคับ ผมประโยชน 
และเตรียมพรอมกับ
ความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

4 5 4 4 4 4 4 4 5 

17) คณะควรจัดพี่เลี้ยง
ที่ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาตนเอง และมี
ทัศนคติที่ดี ใหกับ
อาจารยใหมระหวาง
ทดลองงาน 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 

18) การจับคูระหวาง
อาจารยรุนใหมและ
อาจารยรุนเกาเพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

3 5 3 4 3 4 4 5 5 

1) ใชเกณฑการประเมิน
ที่แบงสัดสวนตาม
สมรรถนะและผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 5 4 4 3 5 5 4 5 

2) เกณฑการประเมิน
ตองมีความยืดหยุนและ
เกิดจากขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผู
ถูกประเมิน 

2 5 4 4 3 5 3 5 5 

3) เกณฑการประเมิน
ตองสะทอนถึงสมรรถนะ
ของบุคลากรอยาง

4 4 5 4 5 5 4 4 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

แทจริง เพื่อกอใหเกิด
การปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง 
4) ใชเกณฑการประเมิน
ตามขอตกลงการจาง 
(TOR) เหมาะสมกับ
ความสามารถเฉพาะ
ดาน 

3 5 4 3 4 5 3 4 1 

1) จัดสวัสดิการให
สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร 
ผานการสํารวจความ
คิดเห็น หรือ
คณะกรรมการสวัสดิการ 

5 5 4 4 5 5 5 4 5 

2) จัดสรรรางวัลในรูป
ตัวเงินใหแกผูท่ีผานการ
อนุมัติตําแหนงทาง
วิชาการ 

4 5 4 4 4 5 4 4 5 

3) ใหรางวัลแกพี่เลี้ยงท่ี
สามารถชวยเหลือเพ่ือน
อาจารยในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการได
สําเร็จ 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 

4) ประกาศเกียรติคุณ
ใหแกผูผานการอนุมัติ
ตําแหนงวิชาการ เพ่ือให
เกิดความภาคภูมิใจและ
กระตุนใหผูอ่ืนสนใจขอ
กําหนดตําแหนงวิชาการ 

5 5 4 4 5 5 5 4 5 

5) สนับสนุนคาใชจายใน
การดําเนินการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

5 3 4 4 3 5 4 4 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

6) จัดสรรเงินรางวัล
ใหแกผูท่ีสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย 

3 5 4 3 3 4 5 3 5 

7) จัดสรรคาตอบแทน
และเงินประจําตําแหนง
ใหเทาเทียมกันระหวาง
ขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

4 4 4 4 4 5 4 5 5 

1) จัดงานตางๆ หรือ
พ้ืนที่เพื่อใหบุคลากรได
พบปะสังสรรคระหวาง
กัน และไดรวมพูดคุย
เสวนากับผูบริหาร 

5 5 2 4 5 5 4 4 5 

2) จัดชองทางการ
สื่อสารทั้งทางตรงและ
ทางออมระหวาง
ผูบริหารกับบุคลากร 

5 5 2 4 5 5 5 5 5 

3) เชิดชูเกียรติแกผูสราง
ชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย 

5 5 2 4 5 5 4 4 5 

4) จัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพให
เหมาะสมแกการสราง
ความสุขในการทํางาน 

4 4 3 4 4 5 4 4 5 

1) สรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกใน
ทุกระดับ 

3 4 4 4 3 5 4 4 5 

2) ผลักดนัใหการ
เครือขายตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลที่มีอยูสราง

4 4 3 4 4 5 4 3 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

มาตรการรวมกันได
อยางเปนรูปธรรม 
3) จัดบริการวิชาการแก
บุคคลและหนวยงาน
ภายนอกอยางตอเนื่อง 

4 4 4 4 4 5 5 4 5 

4) จัดการอบรม หรือ
การประชุมรวมกัน
ระหวางบุคลากรในกลุม
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

4 4 3 4 4 5 4 4 5 

5) จัดทําขอตกลง
รวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึง
การทําโครงการวิจัย
รวมกัน 

5 5 3 4 5 5 4 4 5 

6) จัดทําขอตกลง
รวมกันระหวาง
สํานักวิจัยและพัฒนาถึง
การตีพิมพและอางอิง
ผลงานวิชาการ 

5 5 4 4 5 5 4 5 5 

1) ตั้งรางวัลใหแกผูสราง
สรรคนวัตกรรมไดรับ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

4 5 4 4 5 5 4 5 5 

2) ใชการวิจัยและ
พัฒนาเปนเครื่องมือใน
การสรางความคิด
สรางสรรคและ
นวัตกรรม 

4 5 4 4 4 5 4 5 5 

3) ใชบุคคลภายนอกจุด
ประกายความคิด
สรางสรรค สรางแรง
บันดาลใจ 

3 5 4 4 3 5 4 4 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับอรรถประโยชน 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

เฉลี่ย 3.89 4.36 3.78 3.84 3.81 4.78 4.20 4.23 4.66 
 

 



 
 

ภาคผนวก ญ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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การทดสอบความเหมาะสมของแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสม 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

1) กําหนดวิสัยทัศนให
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 

2) กําหนดวิสัยทัศนจาก
แผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 

3) วิสัยทัศนตั้งอยูบน 
“การผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัต”ิ และเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 

1) จัดการทรัพยากรมนุษย
สอดคลองกับกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 

2) จัดการทรัพยากรมนุษย
บนฐานงบประมาณท่ี
เหมาะสม 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3) รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางทรัพยากรมนุษยใน
อนาคตของมหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4) การมีสวนรวมในการ
กําหนดยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 

5) การมีสวนรวมในการ
สราง ออกแบบ และแกไข 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับดาน
ทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสม 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

1) วิเคราะหโอกาสของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2) วิเคราะหอุปสรรคของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 

1) วิเคราะหจุดแข็งของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2) วิเคราะหจุดออนของ
ทรัพยากรมนุษยใน
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3) ศึกษาความตองการ
ดานทรัพยากรมนุษยของ
คณะและหนวยงานภายใน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1) ยกระดับคุณภาพและ
ไดคะแนนการประกัน
คุณภาพสูงข้ึน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5) จัดสรรทุนในการอบรม
และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 

6) สนับสนุนการฝงตัวใน
สถานประกอบการ เพ่ือให
เกิดทักษะทางการปฏิบัติ 
และนําองคความรูมา
ถายทอดในการเรียนการ
สอน 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 

7) จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เตรียมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัย 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสม 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

8) กําหนดจํานวนผูขอ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาการในอัตรากาวหนา
ตอเนื่องทุกป 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 

9) ปรับปรุงระเบียบหรือ
วิธีการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 

10) ใชระบบพ่ีเลี้ยงใหแกผู
ที่จะขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 

11) สนับสนุนใหอาจารย
รุนพี่เปนแบบอยางในการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 

12) ฝกอบรมเก่ียวกับจิต
วิญญาณความเปนครู และ
สรางความภาคภูมิใจใน
อาชีพ 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 

13) สรางความรูสึกวาตน
เปนจุดแข็ง เปนผูสราง
ความไดเปรียบใหแก
มหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 

14) ใชการจูงใจพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการขอ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาการแทนการบังคับ
ดวยสัญญา 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15) ฝกอบรมใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ และ

5 5 5 5 5 5 4 5 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสม 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

วัดผลจากจํานวนผูตรวจ
ประกันคุณภาพ 
16) ปฐมนิเทศอาจารย
ใหมใหเร็วที่สุด เพื่อให
บุคลากรทราบระเบียบ
ขอบังคับ ผมประโยชน 
และเตรียมพรอมกับ
ความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17) คณะควรจัดพี่เลี้ยงท่ี
ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาตนเอง และมี
ทัศนคติที่ดี ใหกับอาจารย
ใหมระหวางทดลองงาน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18) การจับคูระหวาง
อาจารยรุนใหมและ
อาจารยรุนเกาเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 

1) ใชเกณฑการประเมินที่
แบงสัดสวนตามสมรรถนะ
และผลการปฏิบัติงาน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2) เกณฑการประเมินตอง
มีความยืดหยุนและเกิด
จากขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูถูก
ประเมิน 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 

3) เกณฑการประเมินตอง
สะทอนถึงสมรรถนะของ
บุคลากรอยางแทจริง เพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสม 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

4) ใชเกณฑการประเมิน
ตามขอตกลงการจาง 
(TOR) เหมาะสมกับ
ความสามารถเฉพาะดาน 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 

1) จัดสวัสดิการให
สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร ผาน
การสํารวจความคิดเห็น 
หรือคณะกรรมการ
สวัสดิการ 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2) จัดสรรรางวัลในรูปตัว
เงินใหแกผูท่ีผานการ
อนุมัติตําแหนงทาง
วิชาการ 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 

3) ใหรางวัลแกพี่เลี้ยงท่ี
สามารถชวยเหลือเพ่ือน
อาจารยในการขอตําแหนง
ทางวิชาการไดสําเร็จ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4) ประกาศเกียรติคุณ
ใหแกผูผานการอนุมัติ
ตําแหนงวิชาการ เพ่ือให
เกิดความภาคภูมิใจและ
กระตุนใหผูอ่ืนสนใจขอ
กําหนดตําแหนงวิชาการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5) สนับสนุนคาใชจายใน
การดําเนินการขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6) จัดสรรเงินรางวัลใหแก
ผูที่สรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 

7) จัดสรรคาตอบแทนและ
เงินประจําตําแหนงใหเทา

5 5 5 4 5 5 5 5 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสม 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

เทียมกันระหวาง
ขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
1) จัดงานตางๆ หรือพื้นที่
เพ่ือใหบุคลากรไดพบปะ
สังสรรคระหวางกัน และ
ไดรวมพูดคุยเสวนากับ
ผูบริหาร 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2) จัดชองทางการสื่อสาร
ทั้งทางตรงและทางออม
ระหวางผูบริหารกับ
บุคลากร 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 

3) เชิดชูเกียรติแกผูสราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4) จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพใหเหมาะสมแก
การสรางความสุขในการ
ทํางาน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1) สรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในทุก
ระดับ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2) ผลักดันใหการเครือขาย
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลที่มีอยู
สรางมาตรการรวมกันได
อยางเปนรูปธรรม 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3) จัดบริการวิชาการแก
บุคคลและหนวยงาน
ภายนอกอยางตอเนื่อง 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 

4) จัดการอบรม หรือการ
ประชุมรวมกันระหวาง
บุคลากรในกลุม

5 5 5 5 5 4 5 5 5 
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องคประกอบ/ 
กิจกรรม 

ระดับความเหมาะสม 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
5) จัดทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางสํานักวิจัยและ
พัฒนาถึงการทํา
โครงการวิจัยรวมกัน 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 

6) จัดทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางสํานักวิจัยและ
พัฒนาถึงการตีพิมพและ
อางอิงผลงานวิชาการ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1) ตั้งรางวัลใหแกผูสราง
สรรคนวัตกรรมไดรับ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 

2) ใชการวิจัยและพัฒนา
เปนเครื่องมือในการสราง
ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 

3) ใชบุคคลภายนอกจุด
ประกายความคิด
สรางสรรค สรางแรง
บันดาลใจ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ – สกุล นายสุรมงคล นิ่มจิตต 
วันเดือนปเกิด 17 มีนาคม 2522 
ที่อยูปจจุบัน 55/38 ม. 5 ซ.คลองหกตะวันออก 68 ต.คลองหก 
 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 
ที่ทํางาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2543 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต 
  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2559 สําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ. 2543 – 2548 เจาหนาที่ขอมูลขาวสารคุณภาพ บริ ษัทฮอนดา ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จํากัด 
 พ.ศ. 2548 – 2550 วิศวกรเครื่องกล บริษัทแคพซูเจล (ประเทศไทย) จํากัด 
 พ.ศ. 2550 – 2551 Program Manager บริษัทจีพีวี เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 
 พ.ศ. 2551 – 2553 อาจารยสาขาวชิาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน อาจารย สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 


