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บ ท คั ด ย่ อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ มีวิธีด�ำเนินการวิจัย 3 ระยะ ประกอบ
ด้วย ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ขัน้ ตอนที่ 1 เป็นการ
สัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ 4 คน ซึง่ เลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา และ
ค�ำส�ำคัญ :
ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการ จ�ำนวน 429 คน ของสถาบัน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์,
อุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ 4 แห่ง โดยใช้การสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมแิ ละแบบสะดวก เครือ่ ง
สถาบันอุดมศึกษา, การวิเคราะห์
มือที่ใช้ คือ แบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ ร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิจัยระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการ 75 คน โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามชนิดประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่มากกว่า 3.51 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบที (One sample t-test) ผลการวิจัย พบว่า ก)
องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ ประกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์งานและองค์กรเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง 3) การดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูง 4) การเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน 5) การบริหารผลงาน 6) การจัดการรางวัลและแรงจูงใจในการท�ำงาน 7)
การจัดการสัมพันธภาพบุคลากร และ 8) ความเชี่ยวชาญดิจิทัลทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งโมเดลสมมติฐานมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2/df = 1.63, GFI = 0.90, CFI = 1.00, RMSEA = 0.038, SRMR = 0.025)
และ ข) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับ
ของรัฐ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก และมีกลไกการขับเคลื่อนรวม 28 กลไก ซึ่งในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
(Mean = 4.40, S.D. = 0.71) และมีความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 10.857,
p = 0.000)
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Abstract

This research aimed at the following objectives: 1) analyzing the human
resource management component responding to disruptive changes
of autonomous higher education institutions, and 2) developing the
human resource management model responding to disruptive changes of
autonomous higher education institutions. The research consisted of three
phases. The first phase aimed to conduct a confirmatory factor analysis.
In the first step, an interview of four experts as key informants chosen
Keywords : Human
by a purposive selection was carried out. Seven interview questions were
Resource Management /
used to collect the data which was then analyzed by a content analysis.
Higher Education
In the second step, by using a stratified random sampling method and a
Institution / Confirmatory
convenience sampling, the samples included 429 academic staff of four
Factor Analysis
autonomous universities. A 5-rating scale questionnaire was used as an
instrument to elicit the data which was then analyzed by descriptive
statistics and a structural equation model. The second phase aimed to develop the Human Resource Management Model. The samples were seven experts chosen by a purposive selection. The drafted model was
used as an instrument in a focus group meeting. A content analysis was applied to analyze and synthesize
the received data. The third phase aimed to assess the appropriateness of the finalized model. The samples
consisted of 75 academic staff through a purposive selection. The data were collected by using a 5-rating
scale questionnaire, and analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. An appropriateness criterion was applied using a one sample t-test technique. The findings revealed as follows: A) the
Human Resource Management Components consisted of eight factors including 1) Strategic Analysis of Job
and Business, 2) Manpower Optimization, 3) Talent Attraction, 4) Capability Enhancement, 5) Performance
Management, 6) Reward and Recognition Management, 7) Employee Relations Management, and 8) HR Digital
Savvy. The adjusted structural equation model was congruent with the empirical data (X2/df = 1.63, GFI =
0.90, CFI = 1.00, RMSEA = 0.038, SRMR = 0.025). B) the Human Resource Management Model comprised of
eight components and 28 driving mechanisms. The developed model was appropriate at high level (Mean
= 4.40, S.D. = 0.71), and its appropriateness level were higher than the criteria which was 3.51 at statistically
significant level of 0.05 (t = 10.857, p = 0.000). Further recommendation and implication were also discussed.
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บทน�ำ

ท่ามกลางกระแสโลกในยุคปัจจุบนั ซึง่ เผชิญกับความ
ผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความ
ซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity)
[1-2] กอปรกับวิกฤติโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกได้
เร่งให้เกิดการพลิกผันทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลันในหลาย
องค์กร ซึง่ สร้างผลกระทบในมิตติ า่ ง ๆ ปัจจัยเหล่านีส้ ร้างความ
กังวลให้กับผู้บริหารองค์กร ซึ่งเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่
อย่างทีไ่ ม่เคยคาดการณ์มาก่อน ท�ำให้ตอ้ งเตรียมรับมือ ปรับตัว
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้เข้ามามี
บทบาทส�ำคัญและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การบริหารองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และน�ำไป
สู่การใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนองค์กร และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงานในอนาคต [3] โดยผลการ
ศึกษาของ IBM Institute for Business Value ยืนยันว่าปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีและทักษะของบุคลากรเป็นปัจจัยหลักทีส่ ำ� คัญ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผัน (Disruption) [4-5] ดังนั้น จึงเป็นความท้าทาย
ใหม่ในบทบาทและหน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้อง
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เข้ามาพลิกผันองค์กร [6-7] และพลิกโฉมแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Transformation) อาทิ การเพิ่มคุณค่า
ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มขึ้นของโลกเสมือนแห่ง
การท�ำงาน การเชื่อมโยงและเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ การ
สื่อสารแบบเปิด และการเข้ามาแทนที่ของวิทยาการวิเคราะห์
ข้อมูล [8] อีกทั้งยังสร้างบทบาทใหม่ กล่าวคือ บทบาทผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง และบทบาทการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
[9-11] เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขัน
นอกจากนี้ ความก้ า วหน้ า และการพลิ ก ผั น ของ
เทคโนโลยียงั ได้สร้างผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงในแวดวง
การอุดมศึกษา ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นตามไปด้ ว ย เป็ น เหตุ ใ ห้ ส ถาบั น
อุดมศึกษาหลายแห่งต้องปิดตัวลง [12-15] เกิดรูปแบบการ
ศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง (Disruptive
Education) ไปสู่การเรียนการสอนในระบบออนไลน์หรือรูป

195

แบบผสมผสาน (Hybrid) มากยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์โรคระบาด [16-18] ดังนั้น การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต้องเร่งพลิกโฉมเพื่อให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษใหม่ [19] เพราะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นภารกิจส�ำคัญด้านทุนมนุษย์ของ
องค์กร ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาให้
สามารถเผชิญหน้าและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ในอดีตเผยให้เห็นช่องว่างของ
องค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวทีค่ วรเร่งศึกษาเพิม่ เติม รวม
ทั้งยังสะท้อนปัญหาในมิติต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐที่ยังไม่อาจรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
การขาดแผนรองรับการบริหารความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ระบบการบริหารที่ยังขาดความคล่องตัว งบประมาณและการ
ควบคุมการใช้จ่ายตามระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่น ความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่งงานไม่จูงใจ การปรับโครงสร้างส่วนงาน ทัศนคติและ
ค่านิยมต่างกันของบุคลากร บุคลากรไม่ปรับตัว ภาระงานไม่
ชัดเจน ตัวชี้วัดในการท�ำข้อตกลงในการปฏิบัติงานใช้ไม่ได้จริง
การบริหารงานยังยึดติดระบบราชการเดิมและระบบเอกสาร
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย และสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน จากงาน
วิจัยในอดีตจึงอาจพอสรุปได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับ
ของรัฐยังขาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อบริหารจัดการ
ในลักษณะขององค์กรสมัยใหม่ [20-25] นอกจากนี้ กระบวน
การและแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน
อุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐจ�ำเป็นต้องพลิกโฉมให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
พร้อมไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ให้ได้รบั การเพิม่ พูนและฟืน้ ฟูทกั ษะ (Upskill/Reskill) ส�ำหรับ
รูปแบบและแนวทางการท�ำงานในอนาคต [26-28]
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู ้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
กระบวนการและแนวปฏิบตั ทิ างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐในยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง จึง
สนใจศึกษาองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน�ำไป
สู่การพัฒนารูปแบบและแนวปฏิบัติทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมและเท่าทันต่อโลกยุค
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ปัจจุบนั อีกทัง้ ยังช่วยเติมเต็มองค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ทิ างการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษา และผูบ้ ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ น�ำไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนงานและด�ำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน และความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ของสถาบันอุดมศึกษา อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความสามารถและ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของ
สถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
ข้อจ�ำกัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ ส�ำหรับ
บุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
จ�ำนวน 4 แห่งเท่านั้น
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบ
ด้วย การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์
ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยน
แปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
ด�ำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ คือ ผู้ทรง
คุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 4 คน จากหน่วยงาน ได้แก่

1) องค์กรวิชาชีพทรัพยากรบุคคลในระดับชาติ และ 2) สถาบัน
อุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐที่ได้รับรางวัลในระดับชาติด้าน
การบริหารจัดการองค์กร โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 4
หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ 1) สมาคมการจั ด การงานบุ ค คลแห่ ง
ประเทศไทย 1 คน และ 2) สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 3 แห่ง
ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คน และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง
ประกอบด้วย ประเด็นสัมภาษณ์ 7 ค�ำถาม ซึ่งผ่านการตรวจ
สอบคุ ณ ภาพด้ ว ยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 3 คน เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้องของข้อค�ำถามสัมภาษณ์กับวัตถุประสงค์
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 คน โดยเข้าพบและ
สัมภาษณ์ตัวบุคคล และสัมภาษณ์ผ่าน Zoom Meeting แล้ว
สรุปบทสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพจากบทสัมภาษณ์ เพื่อน�ำไปก�ำหนดเป็นองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
ส�ำหรับการพัฒนาแบบสอบถามส�ำหรับการวิจัยในขั้นตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสาย
วิชาการ 10,600 คน [29] จากสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของ
รัฐ จ�ำนวน 4 แห่ง ซึง่ ได้รบั การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตาม
เกณฑ์ของ QS World University Rankings ประจ�ำปี 2562
ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 4) มหาวิทยาลัยมหิดล ค�ำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power [30] ได้ 423 คน
ซึง่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ คือ 5-20 เท่าของตัวแปร
[31] แล้วจึงสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของ
บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ และใช้การสุม่
ตัวอย่างแบบสะดวกในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถาม เรื่อง "องค์ประกอบ
และตัวบ่งชีก้ ารบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
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แบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ" ซึ่งข้อ
ค� ำ ถามพั ฒ นามาจากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ในอดี ต
[9, 24-25, 32-38] ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม และ 2) องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษา
ในก�ำกับของรัฐ จ�ำนวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่
1 มีคำ� ถาม 11 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 มีคำ� ถาม 7 ข้อ องค์ประกอบ
ที่ 3 มีค�ำถาม 9 ข้อ องค์ประกอบที่ 4 มีค�ำถาม 9 ข้อ องค์
ประกอบที่ 5 มีค�ำถาม 10 ข้อ องค์ประกอบที่ 6 มีค�ำถาม 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 7 มีค�ำถาม 11 ข้อ และ องค์ประกอบที่ 8 มี
ค�ำถาม 11 ข้อ รวมข้อค�ำถามทั้งสิ้น 74 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของการเป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัด โดยค่า 5 หมายถึง องค์
ประกอบ/ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่ค่า 1
หมายถึง องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ผู ้ วิ จั ย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ซึ่งพบค่า IOC ตั้งแต่ 0.6-1.0 แสดงว่าข้อค�ำถามมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ [39-40] หลังจากนั้น จึงน�ำไปหา
ค่าความเชื่อมั่น โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มประชากร 30 คน แล้ววิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.993 และมีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง
0.502-0.928
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เมือ่ ได้รบั
ข้อมูลตอบกลับตามจ�ำนวนทีต่ อ้ งการแล้ว จึงวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หลังจากนัน้ จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับทีส่ อง เพือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมซึง่ เป็นองค์
ประกอบอั น ดั บ ที่ ส อง กั บ องค์ ป ระกอบหลั ก ทั้ ง 8 องค์
ประกอบ โดยท�ำการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่า Bartlett’s test of
Sphericity ซึ่งจะต้องมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และค่าดัชนี
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ไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measures
of Sampling Adequacy) ที่เป็นค่าบ่งบอกความสมดุลของ
ข้อมูล ซึ่งควรมีค่ามากกว่า .50 [31] แล้วจึงท�ำการทดสอบ
โมเดลการวัด (Measurement Model) และวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อพิจารณาโมเดลสมการ
เชิงโครงสร้าง และตรวจสอบค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง
กลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด [41-42]
การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด คือ 1) ผูบ้ ริหารระดับ
สูงของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ 2 คน 2) บุคลากร
สายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ 3 คน
และ 3) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จาก
หน่วยงานภายนอก 2 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ ร่างรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบัน
อุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ ซึ่งพัฒนาและยกร่างรูปแบบมา
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองใน
การวิจัยระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 โดยจัดเรียงล�ำดับตามค่า
น�้ำหนักองค์ประกอบ และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทางการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และการเปลีย่ นแปลงทางทรัพยากรมนุษย์ ร่างรูปแบบ
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 8 ด้าน มีกลไกการขับเคลือ่ น
รวมจ�ำนวน 28 กลไก และมีกระบวนการ/วิธีด�ำเนินการ
รวมจ�ำนวน 64 ประเด็น
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ผู ้ วิ จั ย
จัดการประชุมสนทนากลุม่ ร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒิ 7 คน เพือ่ ให้
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้พจิ ารณาและประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบ
รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงร่างรูปแบบ
ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมากที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการประชุม
สนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์เนื้อหา ปรับปรุงร่างรูป
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แบบตามข้อเสนอแนะ และสรุปเป็นรูปแบบฉบับความสมบูรณ์ เข้าใกล้เกณฑ์ 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้
ก่อนน�ำไปศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบดังกล่าวต่อไป
สูง (Reliable) และสามารถน�ำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
จริงได้ [43]
การวิจัยระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้
การเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับ รับข้อมูลตอบกลับตามจ�ำนวนที่ต้องการแล้ว จึงวิเคราะห์
ของรัฐ
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสาย เบนมาตรฐาน โดยพิจารณาข้อค�ำถามที่มีค่าเฉลี่ยของความ
วิชาการ 10,600 คน [29] จากสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับ เหมาะสมในระดับที่มากกว่า 3.51 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ของรัฐ จ�ำนวน 4 แห่ง โดยเลือกแบบเจาะจง แห่งละ 15 คน ทีร่ ะดับ .05 จากการทดสอบที (One sample t-test) มาสรุป
รวมกลุ่มตัวอย่าง 60 คน โดยก�ำหนดเกณฑ์การเลือก ได้แก่ และใช้เป็นรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
1) เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของ เปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
รัฐแห่งละ 1 คน 2) เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของส่วนงานภายใต้
สถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐแห่งละ 4 คน และ 3) เป็น ผลการวิจัย
บุคลากรสายวิชาการของส่วนงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษา
ผลการวิจัยระยะที่ 1
ในก�ำกับของรัฐแห่งละ 10 คน
ขั้ น ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถาม เรือ่ ง ความเหมาะ บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ
สมของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ พลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ โดยการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน สรุปผล ดังนี้
ของรัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
1. แนวทางการรับมือและปรับตัวขององค์กร
แบบสอบถาม มีลักษณะข้อค�ำถามปลายปิด และ ส่วนที่ 2 หรือสถาบันอุดมศึกษาในยุคการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผัน
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ ทางเทคโนโลยี ประเด็นส�ำคัญเพื่อรับมือและปรับตัวในยุค
รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษา แห่งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ประกอบด้วย 1) การ
ในก�ำกับของรัฐ มีรูปแบบจ�ำนวน 8 ด้าน มีข้อค�ำถามรวม ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
63 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อ อุดมศึกษา 2) ความคล่องตัวขององค์กร 3) การบริหารและ
พิจารณาความเหมาะสมของของรูปแบบการบริหารทรัพยากร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 4) การบริหารความเปลีย่ นแปลง
มนุษย์
2. นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยตรวจ องค์กรหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยน
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ด้วยวิธี แปลงแบบพลิกผันทางเทคโนโลยี มี 3 ประเด็นส�ำคัญเพื่อ
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งพบค่า IOC ตั้งแต่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบาย ประกอบด้วย 1) การเป็นคูค่ วาม
0.67-1.0 แสดงว่าข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 2) ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหาร
[39-40] หลังจากนั้น จึงหาค่าความเชื่อมั่นโดยน�ำไปทดลอง ทรัพยากรมนุษย์ และ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประชากร 30 คน แล้ว
3. รู ป แบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งมีค่าความ องค์กรหรือสถาบันอุดมศึกษา มี 3 ประเด็นส�ำคัญเพือ่ น�ำไป
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.994 และมีค่า สู่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันทางเทคโนโลยี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาครายองค์ประกอบ เท่ากับ ประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างองค์กร 2) การจ้างหน่วย
0.994 ทั้ง 8 องค์ประกอบ ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าที่มีค่า งานภายนอก และ 3) สมรรถนะ
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4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงแบบพลิก
ผันทางเทคโนโลยี มี 5 ปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) ความ
เป็นมืออาชีพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) ภาวะผู้น�ำที่
มีวิสัยทัศน์ 3) มโนทัศน์ 4) การสื่อสาร และ 5) ปัจจัยอื่น ๆ
อาทิ พันธมิตรและเครือข่าย และ ความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลง กล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone)
เป็นต้น
5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบผลิกผัน
ทางเทคโนโลยีที่มีต่อกระบวนการหรือรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) รูปแบบ
การเรียนรู้ 2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตา่ ง ๆ และ 3) การ
สรรหา
6. ปัญหาหรืออุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันทางเทคโนโลยี
มี 5 อุปสรรค ประกอบด้วย 1) มโนทัศน์ 2) ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) โครงสร้างองค์กร 4) กฎระเบียบ
และ 5) ความหลากหลายของบุคลากร
7. องค์ ป ระกอบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงแบบพลิ ก ผั น ของสถาบั น
อุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ มีจ�ำนวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การวิเคราะห์งานและองค์กรเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหาร
ดุลยภาพอัตราก�ำลัง 3) การดึงดูดผูม้ ศี กั ยภาพสูง 4) การเพิม่
ขีดความสามารถในการท�ำงาน 5) การบริหารผลงาน 6) การ
จัดการรางวัลและแรงจูงใจในการท�ำงาน 7) การจัดการ
สัมพันธภาพบุคลากร และ 8) ความเชี่ยวชาญดิจิทัลทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันขององค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษา
ในก�ำกับของรัฐ สรุปผล ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึ่งได้รับผลตอบกลับ รวม 429 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 รองลงมา คือ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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จ�ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และสังกัดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 โดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ�ำนวน
377 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติ
งานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จ�ำนวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ของคณะ/ส่วนงานที่สังกัด พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดในกลุ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ จ�ำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8
มีต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.1 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ไม่มตี ำ� แหน่งทางการบริหาร
จ�ำนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9 ส�ำหรับผลการวิเคราะห์
ค่าความเบ้ พบว่า มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -.571 ถึง -1.164
และค่าความโด่ง พบว่า มีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -.479 ถึง
1.334 ซึ่งค่าความเบ้และค่าความโด่งมีค่าไม่เกิน +2 หรือ -2
แสดงว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มกี ารแจกแจงต่างจากโค้งปกติเพียง
เล็กน้อยซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ [44,45]
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันขององค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลังการ
ปรับแก้ พบว่า ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.92
- 0.97 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทุกองค์ประกอบ
มีคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.05 - 0.15 มีคา่
ความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (CR) อยู่ระหว่าง .90 - .94
และมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้เฉลี่ย (AVE) อยู่ระหว่าง .69
- .78 [31] อย่างไรก็ตาม ค่า Chi-square จะมีค่าสูงมาก
และมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ดังนั้น
จึงต้องพิจารณาค่า Relative Chi-square (X2/df) ซึ่งควร
มีค่าน้อยกว่า 2.0 [45-47] และในท�ำนองเดียวกัน ค่าดัชนี
ความสอดคล้องกลมกลืนจะมีความอ่อนไหวต่อกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน [48-51] ดังนั้น การทดสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลจึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาค่าสถิติ
อื่น ๆ ร่วมด้วย [46] ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าสถิติอื่น ๆ พบว่า
โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น ดี และผ่ า นเกณฑ์ ก าร
พิจารณาที่ก�ำหนดไว้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด [41-42]
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงแบบ
พลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ หลังการปรับแก้ (n = 429)
องค์ องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค่าน�้ำหนัก
ประกอบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน องค์ประกอบ
ของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
1
ด้านการวิเคราะห์งานและองค์กรเชิงกลยุทธ์
0.94
2
ด้านการบริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง
0.93
3
ด้านการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
0.92
4
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน
0.97
5
ด้านการบริหารผลงาน
0.94
6
ด้านการจัดการรางวัลและแรงจูงใจในการ
0.93
ท�ำงาน
7
ด้านการจัดการสัมพันธภาพบุคลากร
0.95
8
ด้านความเชี่ยวชาญดิจิทัลทางการบริหาร
0.93
ทรัพยากรมนุษย์

SE

t

R2

CR

AVE

0.12
0.13
0.15
0.05
0.13
0.13

19.31*
18.35*
20.12*
21.59*
20.26*
21.64*

0.88
0.87
0.85
0.94
0.88
0.86

.92
.94
.92
.91
.90
.90

.69
.75
.69
.73
.70
.70

0.10
0.13

21.13*
20.83*

0.90
0.86

.93
.93

.78
.77

Chi-square = 846.17, df = 520, p-value = .000, X2/df = 1.63, GFI =0 .90, CFI = 1.00, IFI = 1.00,
NFI = 0.99, RFI =0 .99, RMSEA =0 .038, SRMR = 0.025, CN = 292.38

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน หลังการปรับโมเดล (n = 429)
โมเดล หลังการปรับโมเดล
ค่าสถิติ
ผลการพิจารณา

ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน

เกณฑ์การพิจารณา

X2/df

น้อยกว่า 2

1.63

ผ่านเกณฑ์

GFI

มากกว่าหรือเท่ากับ .90

.90

ผ่านเกณฑ์

CFI

มากกว่าหรือเท่ากับ .95

1.00

ผ่านเกณฑ์

IFI

มากกว่าหรือเท่ากับ .95

1.00

ผ่านเกณฑ์

NFI

มากกว่าหรือเท่ากับ .95

.99

ผ่านเกณฑ์

RFI

มากกว่าหรือเท่ากับ .95

.99

ผ่านเกณฑ์

RMSEA

น้อยกว่า .05

.038

ผ่านเกณฑ์

SRMR

น้อยกว่า .05

.025

ผ่านเกณฑ์

CN

มากกว่า 200

292.38

ผ่านเกณฑ์
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ผลการวิจัยระยะที่ 2
ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษา
ในก�ำกับของรัฐ โดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน
สรุปว่า รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย องค์
ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวน 8 ด้าน และมี
กลไกการขับเคลื่อน จ�ำนวน 28 กลไก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รูปแบบด้านการวิเคราะห์งานและองค์กร
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลไกการขับเคลือ่ น 4 กลไก ได้แก่
1) ผลักดันและเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 2) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ 3) พัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน
อุดมศึกษา และ 4) วิเคราะห์สมรรถนะแห่งอนาคตส�ำหรับ
รูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) ที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษา
2. รูปแบบด้านการบริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง
ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อน 4 กลไก ได้แก่ 1) มีข้อ
ก�ำหนดงานและภาระงานที่ยืดหยุ่น ทันสมัย และตอบสนอง
ต่อเป้าหมายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 2) วิเคราะห์
ก�ำหนด และจัดสรรกรอบอัตราก�ำลังใหม่ที่มีความยืดหยุ่น
และพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต 3) มีสมรรถนะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับงานหลัก และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
และเพียงพอกับงานหลัก เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ 4) สรรหาว่าจ้างบุคคล
หรือองค์กรภายนอก (Outsourcing) เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
3. รูปแบบด้านการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ประกอบ
ด้วย กลไกการขับเคลื่อน 4 กลไก ได้แก่ 1) มีข้อก�ำหนดงาน
พิเศษหรือเฉพาะกิจส�ำหรับการจ้างผู้มีศักยภาพสูง 2) มี
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กระบวนการ ช่องทางทีห่ ลากหลาย และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในในการดึงดูดและสรรหาผูม้ ศี กั ยภาพสูง 3) สร้างแบรนด์ของ
รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบการบริหาร สถาบันอุดมศึกษาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูด
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน และสรรหาผู้มีศักยภาพสูง และ 4) มีสาขาความเชี่ยวชาญ
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก� ำ กั บ ของรั ฐ หลั ง การปรั บ แก้ และสรรหาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาใหม่หรือข้ามศาสตร์
(n = 429)
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา
ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ซึ่ ง แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม (HRM) ซึง่ เป็นองค์ประกอบอันดับ
ทีส่ อง กับตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบย่อยทัง้ 8 องค์ประกอบ
สรุ ป ว่ า โมเดลสมมติ ฐ านมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ แต่ ล ะองค์ ป ระกอบสามารถร่ ว มอธิ บ ายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้
ระหว่างร้อยละ 85-94 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ทั้ง 8 องค์
ประกอบเป็นตัวชี้วัดขององค์ประกอบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบัน
อุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐในภาพรวม ดังแสดงในรูปที่ 1
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4. รูปแบบด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ท�ำงาน ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อน 3 กลไก ได้แก่ 1)
ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะรายบุคคลตามสายงานที่ปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูข้ องบุคลากร 2) จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคลและ
ด�ำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และ 3) สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ของบุคลากร
5. รูปแบบด้านการบริหารผลงาน ประกอบด้วย
กลไกการขับเคลื่อน 3 กลไก ได้แก่ 1) มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ 2) มี
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีตัวชี้วัด
เป้าหมาย และขัน้ ของเป้าหมาย เพือ่ การวัดผลตามข้อเท็จจริง
และประเมินผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก และ 3) มีข้อก�ำหนด
งานตามแผนการพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กร และประเมินความส�ำเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
อย่างต่อเนื่อง
6. รูปแบบด้านการจัดการรางวัลและแรงจูงใจใน
การท�ำงาน ประกอบด้วย กลไกการขับเคลือ่ น 4 กลไก ได้แก่
1) มี รู ป แบบการให้ ร างวั ล และผลประโยชน์ ต อบแทนที่
สอดคล้ อ งตามภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และความ
ต้องการของบุคลากรเฉพาะราย (Individualization &
Personalization) 2) มีผลตอบแทนหรือรางวัลในรูปแบบ
สวัสดิการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และตอบสนองวิถีชีวิต
ของบุคลากรยุคใหม่ 3) มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
ตามข้อก�ำหนดงานที่บรรลุตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา
และ 4) มีผลตอบแทนหรือรางวัลในรูปแบบการยกย่อง
(Non-Financial Reward)
7. รูปแบบด้านการจัดการสัมพันธภาพบุคลากร
ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อน 3 กลไก ได้แก่ 1) มีการส่ง
มอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร (Employee Experiences) ในสถาบันอุดมศึกษา 2) มีการสื่อสารภายในองค์กร
เพื่อสร้างความเข้าใจ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
(Belonging & Inclusiveness) และ 3) ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8. รูปแบบด้านความเชี่ยวชาญดิจิทัลทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อน
3 กลไก ได้แก่ 1) ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Science) เพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน
อุดมศึกษา 2) พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และการรู้ดิจิทัลของ
บุคลากร และ 3) ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการใช้ดิจิทัล
(Digital Behavior) เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบัน
อุดมศึกษา
ผลการวิจัยระยะที่ 3
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 75 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7
รองลงมา คือ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 28 สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 24 และสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ�ำนวน 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 86.7 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ซึ่งมีจ�ำนวน
เท่ากับผูท้ มี่ รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษา
21-30 ปี คือ จ�ำนวนกลุ่มละ 22 คน คิดเป็นกลุ่มละร้อยละ
29.3 เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของคณะ/ส่วนงานที่
สังกัด พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ�ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7
นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีต�ำแหน่งทางการบริหาร
จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 รองลงมา คือ มีตำ� แหน่ง
ทางการบริหารในระดับผูบ้ ริหารส่วนงาน/คณะ จ�ำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.3 และมีต�ำแหน่งทางการบริหารในระดับ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4
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ด้านที่

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ

1
2
3
4
5
6
7
8

ความเหมาะสม

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษา
ในก�ำกับของรัฐ

Mean

S.D.

ด้านการวิเคราะห์งานและองค์กรเชิงกลยุทธ์
ด้านการบริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง
ด้านการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน
ด้านการบริหารผลงาน
ด้านการจัดการรางวัลและแรงจูงใจในการท�ำงาน
ด้านการจัดการสัมพันธภาพบุคลากร
ด้านความเชี่ยวชาญดิจิทัลทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.40
4.36
4.35
4.38
4.41
4.39
4.47
4.41
4.40

รวม

t

p

0.70
0.76
0.75
0.73
0.77
0.82
0.77
0.78

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

11.037*
9.667*
9.720*
10.369*
10.150*
9.272*
10.731*
10.057*

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

0.71

มาก

10.857

.000

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความเหมาะสมของรูป
แบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ ซึง่ ประกอบ
ด้วย รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ด้าน มีกลไกการ
ขับเคลื่อน 28 กลไก และมีวิธีด�ำเนินการ รวม 63 วิธี พบว่า
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.40,
S.D. = 0.71) และมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนด คือ 3.51 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t = 10.857, p = .000) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า รูปแบบทั้ง 8 ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และทุกด้านมีคา่ เฉลีย่ ของความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนด คือ 3.51 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาค่าความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงแบบ
พลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ ซึง่ มีคา่ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า รูป
แบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
แบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวม 8 ด้าน

มีกลไกการขับเคลื่อน (Driving Mechanism) รวม 28 กลไก
การขับเคลือ่ น และมีกระบวนการ/วิธดี ำ� เนินการ (Initiatives)
รวม 63 กระบวนการ

อภิปรายผล

1. ด้านการวิเคราะห์งานและองค์กรเชิงกลยุทธ์ พบ
ว่าประเด็น "น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่และช่องทางการสือ่ สารเข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ
องค์กร และการท�ำงานแบบผสมผสาน" เป็นวิธีด�ำเนินการที่
มีคา่ เฉลีย่ ความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บุคลากรสายวิชาการ
มีความคิดเห็นว่า นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างและระบบ
งานเพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว และเสริ ม สร้ า งความยื ด หยุ ่ น
ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแล้ว [38] การน�ำเอา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สมั ย มาใช้
สนับสนุนการด�ำเนินงานภารกิจด้านต่าง ๆ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง
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แบบพลิ ก ผั น ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรองรับในการปฏิบัติงานแบบทางไกล
ของบุคลากร (Remote Working] และการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ การเปิดรับและปรับ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ยังเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
[38] สอดคล้องกับแนวคิดของ Napapongsa และคณะ [52]
ซึ่งเสนอแนะว่า ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาควร
ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสื่อสารให้
บุคลากรรับทราบนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย สร้างความ
สามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความได้
เปรียบและความสามารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตได้ อีกทั้งยังช่วยให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มี
ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา (Strategic Partner) [33, 37]
2. ด้านการบริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง พบว่า
ประเด็น "จัดท�ำข้อก�ำหนดงานและภาระงานของบุคลากร
สายวิ ช าการด้ า นการสอน การวิ จั ย และการผลิ ต ผลงาน
วิชาการ และการบริการวิชาการ ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น
และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา" เป็นวิธีด�ำเนินการที่มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ เป็นอันดับแรก ทัง้ นี้ บุคลากรสายวิชาการ
มีความคิดเห็นว่า เมื่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน ส่งผลให้
บุคลากรสายวิชาการจ�ำเป็นต้องปรับตัวอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
ได้อีก ตามภาระงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้เปลี่ยน
รูปแบบไป ดังจะเห็นได้จากการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา
ซึง่ ได้เปลีย่ นรูปแบบการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ
ผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ท�ำให้ภาระงานต่าง ๆ รวมถึง
วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งในด้านการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้เปลี่ยนแปลงข้อ
ก�ำหนดไป เพื่อให้เหมาะสมและทันสมัยกับสภาพปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ ข้อก�ำหนดและภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ
จึงควรถูกพิจารณาและปรับแก้ให้เหมาะสมและยืดหยุน่ และ
ตรงตามเป้าหมายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Thammetar [53] ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ในระดับสถาบันว่าควรมีการก�ำหนด

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ทชี่ ดั เจนและใช้เป็นแนวทางเดียว
กับให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และควรก�ำหนดเกณฑ์ภาระงาน
สอนที่ชัดเจน และอาจน�ำไปใช้ในการก�ำหนดเกณฑ์การขอ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ [54]
3. ด้านการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง พบว่าประเด็น
"พัฒนาระบบการบริหาร จูงใจ และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งผู้มี
ศักยภาพสูงให้มีความก้าวหน้าในสายงาน และสามารถอยู่
ปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษาได้ในระยะยาว" และ “สรรหา
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อสร้างสาขาความเชี่ยวชาญใหม่
หรือข้ามศาสตร์ เพือ่ รองรับรายวิชาใหม่หรือหลักสูตรทีท่ นั สมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลง” เป็นวิธีด�ำเนินการที่มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็น
ว่า สถาบันอุดมศึกษาไม่อาจอาศัยกลยุทธ์ในการสรรหาและ
ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเพียงอย่างเดียว ในกระบวนการดูแล
บุคลากรหรือผู้มีศักยภาพสูงจ�ำเป็นต้องมีระบบและแนวทาง
ในการบริหารและธ�ำรงรักษาผูม้ ศี กั ยภาพสูงด้วยเช่นกัน [34]
ซึ่งจะต้องมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดี มีโอกาสในการ
เติบโตก้าวหน้าในสายงาน มีแนวทางการบริหารและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งควรต้องเท่า
เทียมกับบุคลากรทั่วไป โดย Teerathanacharyakun [55]
ได้ เ สนอแนวทางการบริ ห ารบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ใน
องค์การ ประกอบด้วย การค้นหาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงการ
พัฒนาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง และการให้รางวัล ซึง่ ผลการวิจยั
นี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nikornsiri และ Sritanyarat
[56] ที่กล่าวว่า องค์กรควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง โดย
เฉพาะด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการใช้
ศักยภาพในการท�ำงาน และด้านประชาธิปไตยในองค์กร
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Nantharojphong และ
คณะ [57] ซึ่งกล่าวว่า การธ�ำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
สู ง เชิ ง รุ ก เป็ น หนึ่ ง ในองค์ ประกอบส� ำ คั ญของการจั ด การ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเชิงพลวัต
4. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน
พบว่าประเด็น "สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในสายงาน
ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก (Work-
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force Mobilization)" เป็นวิธีด�ำเนินการที่มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการมีความคิด
เห็นว่า นอกเหนือไปจากการเพิ่มพูนและยกระดับ (Reskill/
Upskill) ทักษะและสมรรถนะทางวิชาการแล้ว การมีโอกาส
ได้เข้าไปเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูนประสบการณ์จริงร่วมกับผูป้ ระกอบ
การในสถานประกอบการจริง ได้น�ำเอาปัญหาหรือโจทย์วิจัย
จากสภาพแวดล้อมจริงของผู้ประกอบการมาวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา สามารถประยุกต์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างสมดุล เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านการฝึกฝนจากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของบุคลากรสายวิชาการ ให้มีศักยภาพ สมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญที่ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และสามารถน�ำเอาความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การลงมือปฏิบตั จิ ริงในสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการศึกษา เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้อกี ทางหนึง่ ด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ Napapongsa และคณะ [52] ซึ่งกล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นไม่อาจธ�ำรงบนแนวปฏิบัติของตนเองได้
อีกต่อไป หากแต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก
หรือเครือข่ายภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการท�ำงาน
ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การจัดการนักศึกษา และผลผลิต
ของนักศึกษา และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Chantawong และคณะ [58] ซึ่งได้สรุปว่า สถาบันอุดมศึกษาควร
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ
ด้วยการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง และสามารถน�ำมาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนได้
5. ด้านการบริหารผลงาน พบว่าประเด็น "สนับสนุน
ให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน" เป็นวิธี
ด�ำเนินการทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บุคลากร
สายวิชาการมีความคิดเห็นว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ กระบวนการ
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และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การบริหารและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดความรูส้ กึ
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และความรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผันและโรคระบาด ส่งผลให้เกิดการท�ำงานรูปแบบ
ใหม่ ภาระงานใหม่ และอาจรวมถึงความต้องการทีห่ ลากหลาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจ�ำเป็นต้องได้รับการมีส่วน
ร่วมจากบุคลากรทุกคน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ทแี่ ปรเปลีย่ นไปและสิง่ ใหม่ทเี่ กิดขึน้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Khumhome [59] ซึ่งกล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กรเป็นปัจจัยที่ท�ำให้การบริหารผลการ
ปฏิบตั งิ านประสบความส�ำเร็จ เพราะบุคลากรได้มสี ว่ นร่วมใน
การก�ำหนดเป้าหมาย วิธีการด�ำเนินงาน มีอ�ำนาจในการร่วม
ตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ท�ำให้เกิดการยอมรับ และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
6. ด้านการจัดการรางวัลและแรงจูงใจในการท�ำงาน
พบว่าประเด็น "พัฒนาสวัสดิการ ผลประโยชน์ตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรเฉพาะราย และรูปแบบการท�ำงานแบบ
ผสมผสาน" เป็นวิธีด�ำเนินการที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
มากที่สุด ทั้งนี้ การที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบบริหาร
สวัสดิการรูปแบบใหม่ หรือจัดให้มผี ลตอบแทนหรือสวัสดิการ
ทีย่ ดื หยุน่ หลากหลาย ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการของบุคลากรหลากหลายวัย
จะสามารถตอบสนองวิถีชีวิตและรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่
แตกต่างของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ ความผูกพัน
ของบุคลากรทีม่ ตี อ่ องค์กร ก่อให้เกิดสุขภาวะและบรรยากาศ
ที่ดี ซึ่งสามารถกระท�ำได้โดยวิเคราะห์ความต้องการของ
บุคลากรเฉพาะราย เพื่อท�ำความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ
สิ่งที่บุคลากรแต่ละคนให้ความส�ำคัญและให้คุณค่าในชีวิต
เพื่อน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่น และอาจรวมถึง
รูปแบบการท�ำงานที่ยืดหยุ่น อาทิ สถานที่ท�ำงานยืดหยุ่น เวลา
ในการปฏิบตั งิ านยืดหยุน่ หรือค่าตอบแทนและสวัสดิการตาม
เงื่อนไขที่บรรลุตัวชี้วัด เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
Pojsupap และ Khasasin [60] ซึ่งกล่าวว่า การจ่ายค่า
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ตอบแทนไม่ควรถูกจ�ำกัดภายใต้กรอบงบประมาณ และการ
ท�ำงานควรมีความยืดหยุน่ ในการท�ำงานร่วมกับวิถแี บบดิจทิ ลั
นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ก�ำลังใจ
ซึง่ กันและกันภายในองค์กร การยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากร
ที่ประสบความส�ำเร็จในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เกิดขวัญและก�ำลังใจที่ดี ซึ่งจะ
น�ำไปสู่การมีผลิตภาพ (Productivity)
7. ด้านการจัดการสัมพันธภาพบุคลากร พบว่า
ประเด็น "สร้างระบบนิเวศแห่งความเป็นอยูท่ ดี่ ภี ายในองค์กร"
เป็นวิธีด�ำเนินการที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างบุคลากรด้วยกัน และระหว่างบุคลากร
กับสถาบันอุดมศึกษา นับเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของการสร้าง
บรรยากาศและระบบนิเวศที่ดีภายในองค์กร เป็นองค์กร
สุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
แห่งความเป็นมิตรและสมานฉันท์ น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างและ
ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากองค์กรมีการส่ง
เสริมและสนับสนุนทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยูท่ ี่
ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Apaipakdi [61] ทีก่ ล่าวว่า ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศขององค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย
สถานทีท่ ำ� งานทีเ่ หมาะสมและน่าท�ำงาน ความรักในงานทีท่ ำ�
วิธกี ารท�ำงานแบบใหม่ทสี่ ร้างสรรค์ ความเป็นกัลยาณมิตรใน
ที่ท�ำงาน และทัศนคติการท�ำงานเชิงบวก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความส�ำคัญและสร้างให้ครอบคลุม
ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม นอกจาก
นี้ เพื่อให้เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวติ และรูปแบบการท�ำงานสมัยใหม่ สถาบันอุดมศึกษา
จึงควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สมัยใหม่เข้ามาช่วยเชื่อมความผูกพันทางไกล (Distance
Engagement) ของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนการสื่อสาร
ภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร
เพื่อช่วยลดความห่างเหินและลดช่องว่างของความสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
8. ด้ า นความเชี่ ย วชาญดิ จิ ทั ล ทางการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่าประเด็น "สร้างสถานที่ท�ำงานดิจิทัล
เพื่อรองรับการบริหารงานและการท�ำงานรูปแบบใหม่หรือ

การท�ำงานแบบผสมผสาน" เป็นกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ ความก้าวหน้าและการพลิกผัน
ทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เร่งให้เกิดการปรับตัวของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างรวดเร็ว เพื่อความอยู่รอด และท�ำให้
สถาบันอุดมศึกษายังด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลาง
ภาวะวิ ก ฤติ ข องโรคระบาด โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควร
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีเพือ่ การท�ำงาน พัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ และการรู้ดิจิทัลของบุคลากร รวมทั้ง
สนั บ สนุ น การน� ำ เอาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการท�ำงานของบุคลากร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kessalee และ Kwiecien
[62] ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนโยบายของสถาบัน
อุดมศึกษา ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการพัฒนา ดังนัน้
นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาทักษะและการรู้
ดิจิทัลของบุคลากรแล้ว ยังควรก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
อย่ า งชั ด เจน ด� ำ เนิ น การอย่ า งเป็ น รู ปธรรม และพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ท�ำงานของบุคลากรบนแพลต์ฟอร์มดิจิทัล ในขณะเดียวกัน
ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและผลักดันให้เกิดพฤติกรรม
การใช้ดิจิทัล ซึ่งจะน�ำไปสู่สภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบ
ดิจิทัลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานร่วมกัน การ
สื่อสาร และการแบ่งปันข้อมูลบนแพลต์ฟอร์มออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย
ดังนี้

ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ โดยการวิเคราะห์
แบบจ�ำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม (HRM) กับ 8 องค์
ประกอบย่อย พบว่า โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนผ่าน
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เกณฑ์การพิจารณา ดังนัน้ สรุปได้วา่ องค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐในภาพรวม ประกอบ
ด้วย 1) การวิเคราะห์งานและองค์กรเชิงกลยุทธ์ 2) การ
บริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง 3) การดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
4) การเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน 5) การบริหารผล
งาน 6) การจัดการรางวัลและแรงจูงใจในการท�ำงาน 7) การ
จัดการสัมพันธภาพบุคลากร และ 8) ความเชี่ยวชาญดิจิทัล
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

207

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบัน
อุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ โดยการพิจารณาและประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย องค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวน 8 ด้าน มีกลไกการขับเคลื่อน
(Driving Mechanism) จ�ำนวน 28 กลไก และมีกระบวนการ/
วิธีด�ำเนินการ (Initiatives) รวม 63 วิธีด�ำเนินการ ซึ่งใน
ภาพรวม รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่า
เฉลี่ ย ของความเหมาะสมสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในรูปที่ 2

การวิเคราะหงานและองคกรเชิงกลยุทธ
ความเชี่ยวชาญดิจิทัล
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย

ความคลองตัวและความยืนหยุน / เทคโนโลยีสารสนเทศ
และชองทางการสื่อสาร / ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย / การเปนคูความรวมมือเชิงกลยุทธ /
สมรรถนะแหงอนาคตสําหรับรูปแบบธุรกิจใหม
การบริหารดุลยภาพอัตรากําลัง

การใชเทคโนโลยีและวิทยาการวิเคราะหขอมูล /
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และการรูดิจิทัลของบุคลากร
/ การสงเสริมพฤติกรรมการใชดิจิทัล

การจัดการสัมพันธภาพบุคลากร
การสงมอบประสบการณที่ดีใหแกบุคลากร /
การสื่อสารภายในองคกรเพื่อสรางความเขาใจและ
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร /
ความชวยเหลือทางดานกฎหมาย

การจัดการรางวัลและ
แรงจูงใจในการทํางาน

รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผันของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ

ภาระงานที่ยืดหยุนและทันสมัย / กรอบอัตรากําลังใหม
ที่ยืดหยุนสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต /
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับงานหลัก / การสรรหาวาจาง
บุคคลหรือองคกรภายนอก

การดึงดูดผูมีศักยภาพสูง
ขอกําหนดงานสําหรับผูมีศักยภาพสูง / การสรรหา
เชิงรุกโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม / การสรางแบรนด
ของสถาบันอุดมศึกษา / บุคลากรสายวิชาการ
สาขาวิชาใหมหรือขามศาสตร

การเพิ่มขีด
ความสามารถในการทํางาน

การเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะรายบุคคล /
รางวัลและผลประโยชนตอบแทนตามความตองการของ
การเรี
ยนรูผานกระบวนการเพิ่มพูนหรือฟนฟูทักษะ /
บุคลากรเฉพาะราย / ผลตอบแทนหลากหลายและ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล /
ยืดหยุน / คาตอบแทนหรือสวัสดิการตาม
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การบริหารผลงาน
ขอกําหนดงานที่บรรลุตัวชี้วัด /
การปฏิบัติงานและการเรียนรู
ผลตอบแทนหรือรางวัลในรูปแบบ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยืดหยุนและ
การยกยอง
เหมาะสม / เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
/ ขอกําหนดงานตามแผนการพัฒนารายบุคคล

รูปที่ 2 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
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ข้อเสนอแนะ

การน�ำรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ อุดมศึกษาต่างๆ มีประเด็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ดังแสดง
รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษา ในตารางที่ 4
ในก�ำกับของรัฐ ไปประยุกต์ใช้ในมิติหรือบริบทของสถาบัน
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ในมิติต่าง ๆ
มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์งานและองค์กร
1. ความคล่องตัว (Agility) และความยืดหยุน่ (Resilience) ในการด�ำเนินงานและ
เชิงกลยุทธ์
การปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจต่าง ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
การบริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง

1. การบริหารอัตราก�ำลังมีความเหมาะสมและมีดุลยภาพ ทั้งในแง่ของปริมาณที่
เพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. สมรรถนะของบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานวิชาชีพอาจารย์หรือภารกิจหลัก
3. การปรับปรุงแก้ไขข้อก�ำหนดงาน และภาระงานด้านต่าง ๆ ทัง้ การสอน การวิจยั
การบริการวิชาการ ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม และหลากหลายมากยิ่งขึ้น

การดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง

1. ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีความทันสมัย เท่าทันเทคโนโลยี และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวคิดความเชี่ยวชาญแบบข้ามศาสตร์ รองรับการเรียนการสอนแบบบูรณา
การและสหสาขาวิชา
3. การบริหารผู้มีศักยภาพสูง

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการท�ำงาน

1. การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา สมรรถนะ และ
ทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพ
2. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้

การบริหารผลงาน

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับรูปแบบการท�ำงาน
ในยุคปัจจุบัน
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน
3. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ

การจัดการรางวัลและแรงจูงใจ
ในการท�ำงาน

1. แนวคิดความต้องการและความเหมาะสมกับบุคคลเฉพาะราย
(Individualization & Personalization)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
บริหารผลตอบแทน
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ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ในมิติต่าง ๆ (ต่อ)
มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการสัมพันธภาพบุคลากร

ความเชี่ยวชาญดิจิทัล
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.
2.
3.
4.

ประเด็นข้อเสนอแนะ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความหลากหลายของบุคลากร
การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีตลอดช่วงชีวิตของการท�ำงานของบุคลากร
การสร้างความผูกพันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของ
บุคลากรในทุกมิติ

1. มโนทัศน์ทางดิจิทัล (Digital Mindset)
2. สมรรถนะและทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
3. เทคโนโลยีสมัยใหม่และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science) ส�ำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลมหัต (Big Data)

ส�ำหรับการน�ำรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา ควรมีแนวทางการด�ำเนินงานแบบองค์รวม
และเชือ่ มประสานกัน เพือ่ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ มีแนวปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน ดังนี้

วิชาชีพอาจารย์หรือภารกิจหลักที่จะตอบสนองต่อตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
● ควรมี ก ารร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารและ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อก�ำหนด
งาน และภาระงานด้านต่าง ๆ ทั้งการสอน การวิจัย การ
1. ด้านการวิเคราะห์งานและองค์กรเชิงกลยุทธ์ บริการวิชาการ ให้มคี วามทันสมัย ครอบคลุม และหลากหลาย
● ควรก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการเพิ่ม มากยิง
่ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
ความคล่องตัว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience) ใน ขอต�ำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ
การด�ำเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในด้าน
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ข้อบังคับต่าง ๆ บนพื้นฐานของ
3. ด้านการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารงาน และเป้าหมาย
● ควรเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการสรรหา
รวมถึงบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
และคัดเลือกบุคลากรให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
● ควรน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่ม
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจต่าง ๆ ของสถาบัน ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน เพื่อให้ได้บุคลากรสายวิชาการ
อุดมศึกษา และอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ ที่ตรงกับสาขาความเชี่ยวชาญที่ต้องการ ทั้งสาขาเฉพาะ และ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
สหสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนแนวคิดความเชี่ยวชาญแบบข้าม
ศาสตร์ รองรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสหสาขาวิชา
2. ด้านการบริหารดุลยภาพอัตราก�ำลัง
● ควรมีนโยบายและแนวปฏิบต
ั ดิ า้ นการบริหาร
● ควรให้ความส�ำคัญกับการบริหารอัตราก�ำลัง ผู้มีศักยภาพสูงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มี
ให้เหมาะสมและมีดุลยภาพ ทั้งในแง่ของปริมาณที่เพียงพอ ศักยภาพสูงที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ ความเชีย่ วชาญทางวิชาการ และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามข้อก�ำหนดงานพิเศษหรือเฉพาะ
และสมรรถนะของบุคลากรที่ควรมีความเหมาะสมกับงาน กิจตามเป้าหมายของการจ้างผู้มีศักยภาพสูง
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4. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน
● ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ ความ
รู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา สมรรถนะ และทักษะที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของบุคลากร
สายวิชาการ
● ควรส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ตลอดชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนการพัฒนารายบุคคล
● ควรให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ เข้ามา
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ที่หลาก
หลายของบุคลากรสายวิชาการ
5. ด้านการบริหารผลงาน
● ควรปรับปรุงวิธก
ี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับรูปแบบการท�ำงานในยุค
ปัจจุบัน โดยยังคงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง ยุติธรรม และชัดเจน
ของเป้าหมายและตัวชี้วัด
● ควรมี ก ารสื่ อ สาร เปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
อย่างตรงไปตรงมา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ให้บุคลากรเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
● ควรส่งเสริมให้เกิดการมีสว
่ นร่วมของบุคลากร
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัย

สอดคล้องตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากร
เฉพาะราย
7. ด้านการจัดการสัมพันธภาพบุคลากร
● ควรก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบต
ั ทิ ชี่ ดั เจน
และเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของ
บุคลากร
● ควรจั ด หาหรื อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
ส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและผลประโยชน์ ข อง
บุคลากร เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ปลอดภัย และ
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความผูกพัน
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
● ควรมุง่ เน้นการส่งมอบประสบการณ์ทด
ี่ ตี ลอด
ช่วงชีวิตของการท�ำงานของบุคลากร

8. ด้านความเชี่ยวชาญดิจิทัลทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
● ควรเร่งพัฒนามโนทัศน์ทางดิจิทัล (Digital
Mindset) พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล
ของบุ ค ลากร เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของสถาบั น
อุดมศึกษา
● ควรใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละวิ ท ยาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Science) เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมหัต (Big Data) ทางทรัพยากร
มนุษย์
● ควรเชื่อมโยงและสอดประสานข้อมูลให้เกิด
6. ด้านการจัดการรางวัลและแรงจูงใจในการ การใช้ประโยชน์รว่ มกันในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท�ำงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ เพือ่ สนับสนุนการตัดสิน
● ควรให้ความส�ำคัญกับแนวคิดความต้องการ
ใจของผู้บริหาร
และความเหมาะสมกับบุคคลเฉพาะราย (Individualization &
Personalization)
ส�ำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต มีดังนี้
● ควรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อ
1. ควรศึกษากับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร สถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ ชือ่ มโยงกับการประเมินผลการ วิเคราะห์องค์ประกอบ รวมทั้งรูปแบบหรือแนวปฏิบัติทาง
ปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างบุคลากรสาย
● ควรมีระบบที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และอาจศึกษาในสถาบัน
กับภาระงานและรูปแบบการท�ำงานใหม่ในยุคปัจจุบัน และ อุดมศึกษาประเภทอื่น ๆ ด้วย เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย
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ในมิติต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น ตามบริบท
และลักษณะของแต่ละประเภทสถาบันอุดมศึกษา
2. ควรศึกษาและด�ำเนินการวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ ว
กับการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันอุดมศึกษาในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคตในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
3. ควรศึกษาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มพูนและยกระดับทักษะของ
บุคลากร การสร้างประสบการณ์ที่ดี การท�ำงานรูปแบบใหม่
บนแพลต์ฟอร์มดิจทิ ลั การปรับตัวและเปลีย่ นแปลงทางดิจทิ ลั
ขององค์กร การบริหารผู้มีศักยภาพสูง และการจัดการความ
ต้องการเฉพาะราย เป็นต้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เฉพาะ
ด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
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