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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ
(3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชากรของการวิจัยคือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัย
เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม  
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ความคิดเห็นของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X = 3.40) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ�ำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง และสังกัด
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
บทความนี้เรียบเรียงจากงานวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ๅ
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ผลของปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า มหาวิทยาลัยขาดการวิเคราะห์กลยุทธ์
ด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อเสนอแนะด้านการวิเคราะห์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   ควรมีการประเมินความส�ำเร็จก�ำหนดมาตรฐาน
และขัน้ ตอนการตรวจสอบการประเมินผลเพือ่ ให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตาม
เป้าหมาย ผลของปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า มหาวิทยาลัยขาดการวิเคราะห์
กลยุทธ์ดา้ นการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อเสนอแนะด้านการวิเคราะห์                 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ควรมีการประเมินความส�ำเร็จและก�ำหนด
มาตรฐาน ขั้นตอนการตรวจสอบการประเมินผลเพื่อให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เป็นไปตามเป้าหมาย

ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์,
Abstract

The purposes of this research were 1) to study comments on the
strategic human resources of Bansomdejchaopraya Rajabhat University,
2) to compare individual comments on the strategic human resources
management of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, and 3) to study
problems, obstacles and recommendation on the strategic human resources
management  of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Samples were
personnel employees of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Data
were collected by quantitative research method using questionnaire.
The findings found that the opinions of the staff towards the
strategic human resources management of Bansomdejchaopraya Rajabhat
University in overall were in the middle level (X= 3.40). The result of
comparing the staff’s opinions towards the strategic human resources
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management of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, catagorised
according to personal factors, found that the staff’s opinions towards genders,                                                                                                                                         
age, educational levels, positions, and affiliation had no difference.
The results of the problems and obstacles on the strategic human
resources management of Bansomdejchaopraya Rajabhat University
revealed that the University lacked the analysis of the strategies on resource
management effectively. The suggestion on the analysis of the strategic
human resources management was that the university should evaluate the
achievement, set the standards, and the process of evaluation verification
so that the human resources management will meet the target.

Keywords: Strategic Management, Strategic Human Resources
Management

บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและถ่ายโอนข้อมูล
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันสูง การบริหารองค์การจ�ำเป็นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนการวางแผน และแนวทางการบริหารเพื่อสอดคล้องกับสภาวการณ์
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยการบริหารในปัจจุบนั ต้องค�ำนึงถึงสภาวการณ์เปลีย่ นแปลง
และพยายามด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ความส�ำเร็จของ
องค์การเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น มีกลยุทธ์การบริหารที่ดี มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่
ชัดเจน ผูบ้ ริหารมีความสามารถทางการบริหารสูง และทีส่ ำ� คัญจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของ
องค์การ ซึ่งในการบริหารองค์การในปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยในเรื่องการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การวางไว้ จากแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) การเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา คนเป็นปัจจัยชี้ขาดความส�ำเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง โดยการพัฒนา
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เศรษฐกิจเป็นเพียงเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้คนมีความสุข และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
เท่านัน้ ดังนัน้ การเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาคน ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
และรวมถึงการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยทั้งนี้ให้ความส�ำคัญของการศึกษาว่าเป็น
กระบวนการที่เตรียมและน�ำคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต ดังนั้นการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นกิจกรรมส�ำคัญในการด�ำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และ
ต้องสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน การน�ำการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี ลั ก ษณะการบริ ห ารที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและ
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่การพัฒนาเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความอยู่รอด
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส�ำหรับประเทศไทย เรือ่ งการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ ซึ่งไม่ใช่เป็นหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีบทบาทหน้าที่ส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ดังนัน้ การส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ มหาวิทยาลัย จะท�ำให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์การสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ในใจศึกษาเรือ่ งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ที่ท�ำให้บรรลุเป้าหมาย สามารถน�ำแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวไปประยุกต์
ใช้กับหน่วยงานอื่นๆได้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์               
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ�ำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
3. เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สมมุติฐานการวิจัย

1. สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แตกต่างกัน
2. สมมุติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แตกต่างกัน
3. สมมติฐานที่ 3 บุคลากรทีม่ กี ารศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แตกต่างกัน
4. สมมุติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีต�ำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แตกต่างกัน
5. สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�ำให้ทราบความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. ท�ำให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ท�ำให้ทราบแนวทางในการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ต�ำแหน่ง
5. สังกัด

การวิเคราะห์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
1. จุดแข็ง
2. จุดอ่อน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
การก�ำหนดการจัดการ
จัดทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
1. ข้อมูลการวิเคราะห์
2. ภารกิจและ เป้าหมาย
3. การวางแผน
4. การก�ำหนดกลยุทธ์
การน�ำการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
1. การแปลงแผน
2. การจัดท�ำแผนงาน
3. การจัดท�ำโครงการ
4. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
การประเมินและการควบคุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
1. การติดตาม
2. การประเมินผล
3. การทบทวน
4. การปรับปรุงแก้ไข

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ประชากร ได้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ ระดับผู้บริหารที่มีบทบาท
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
ประกอบด้วย 4 คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 549 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบชั้ น ภู มิ (Stratified                                      
Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ใน            
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง โดยมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ  
0.980 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลีย่ (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)
การทดสอบค่าเอฟ  (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way  
ANOVA)

ทบทวนวรรณกรรม

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในเรือ่ งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผูศ้ กึ ษาท�ำการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์  
เป็นกระบวนการในการจัดองค์การ ซึ่งเน้นการวางแผนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์
หาความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อน�ำไปสู่
การสร้างกลยุทธ์ขององค์การและเพื่อความส�ำเร็จขององค์การในอนาคต โดย David
(2007, p.15) เสนอถึงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
การสร้างกลยุทธ์ (Strategic Formation) การน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic
Implementation) และการประเมิ น ผลของกลยุ ท ธ์ (Strategic Evaluation)                         
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ นั้ น มี แ ผนการด� ำ เนิ น กิ จ การอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและจ� ำ เป็ น
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ต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสภาพปัจจุบนั เชือ่ ว่า
คน หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะไขไปสู่ความส�ำเร็จขององค์การ ซึ่งหาก
ในแต่ละประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และจริยธรรมที่สูง ก็จะน�ำพาประเทศ
ไปสูงการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ โดย  Williams ( 2005, p. 464) กล่าวว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ คือกระบวนการเสาะหาพัฒนาและเก็บรักษาคนที่มีคุณสมบัติที่ดีและ
เหมาะสมกับองค์การซึ่งเป็นภาระที่ส�ำคัญที่สุดในการจัดการ ในด้านแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทมาก
ขึ้นในการวางแผนสู่ความส�ำเร็จขององค์การในปัจจุบัน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงมี
ความคาดหวังกับฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จะประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญ และ
การมีส่วนร่วมในการคิดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาและน�ำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้ ส� ำ เร็ จ โดย ช� ำ นาญ ปิ ย วนิ ช พงษ์ และคนอื่ น ๆ (2552, น.17-25) กล่ า วว่ า
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ระบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ (Formulating) และการน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Executing)  
โดยการสร้างนโยบาย และวิธีปฏิบัติเพื่อท�ำให้พนักงานมีสมรรถนะและพฤติกรรมตรง
ตามเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จเชิงกลยุทธ์ขององค์การ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2556,
น. 43) เสนอว่ากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ควรจะต้องเริ่มจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยแสดงเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยแสดงเป็นโอกาสและอุปสรรคของ
องค์ ก าร จากนั้ น จึ ง น� ำ มาสั ง เคราะห์ เ ป็ น แผนกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร และเชื่ อ มไปสู ่
การประเมินความจ�ำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการก�ำหนดเป็นขอบเขต                   
ด้านและระดับของการพัฒนา จากนั้นจึงออกแบบการพัฒนา และประเมินผลก่อน
การพัฒนา แล้วด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ และเมื่อเสร็จสิ้นจะต้องมีการประเมินการ
พัฒนาทัง้ เชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพือ่ น�ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการทรัพยากร
มนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
วิเคราะห์ SWOT

สร้างแผนกลยุทธ์
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ออกแบบการพัฒนา
ประเมินความ
จ�ำเป็น
- ก�ำหนดขอบเขต ประเมินผลก่อนการพัฒนา
- จ�ำแนกด้าน
- จ�ำแนกระดับ
ประเมินหลัง
การพัฒนา

ด�ำเนินการพัฒนา

ภาพที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์, 2556, น. 43)
สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ แล้วน�ำไปสู่การสร้างกลยุทธ์พิจารณา
แต่ละด้านแล้วออกแบบประเมินผลการพัฒนา ด�ำเนินการพัฒนาสู่ขั้นตอนสุดท้าย
คือ การประเมินผลหลังการพัฒนาทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนวคิด
เกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของ
ท้องถิน่ สร้างสรรค์ศลิ ปวิทยา เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท�ำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย งานวิจัยของพระมหาศิริชัย สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย์)
(2556) การจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอล�ำปลายมาศ  
จังหวัดบุรีรัมย์    
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ผลการวิจัย

จากการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�ำนวนดังนี้ เป็นชายจ�ำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ
32.99 และเป็นผู้หญิงจ�ำนวน  264 คน คิดเป็นร้อย  67.01 มีอายุระหว่าง 31-40  ปี             
มีจ�ำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 การศึกษาในระดับปริญญาโท มีจ�ำนวน
273 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 มีต�ำแหน่งเป็นอาจารย์ มีจ�ำนวน 325 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 82.49 และสังกัดคณะ มีจ�ำนวน 308 คน  คิดเป็น 78.17
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.40 เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บุคลากรมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.42 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ
2. ด้านการก�ำหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บุคลากรมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการก�ำหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคคลกรที่มี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการก�ำหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ
3. ด้านการน�ำการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ บุคลากร
มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการน�ำไปปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.41 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร
ที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการน�ำไปปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
4. ด้านการประเมินและการควบคุมการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการประเมินผลและการควบคุมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
บุคลากรที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการประเมินผลและการควบคุมการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยจ�ำแนกปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา ต�ำแน่ง และสังกัด เพือ่ น�ำไปสูก่ ารตอบสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ สามารถแสดง
รายละเอียดดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 บุค ลากรที่มีเพศต่า งกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แตก
ต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แตกต่าง
กัน พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบุคลากรที่มีอายุ               
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีต�ำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
แตกต่างกัน พบว่า บุคลทีม่ รี ะดับต�ำแหน่งทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบุคลากรทีม่ อี ายุ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มีระดับสังกัดที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบุคลากรที่
มีอายุตา่ งกัน  มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
3. ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการวิเคราะห์การจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มีปัญหาและอุปสรรค คือ มหาวิทยาลัยขาดการวิเคราะห์
กลยุทธ์ดา้ นการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยขาดการวิเคราะห์
อุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทมี่ าจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและควรมีการพิจารณา
อุปสรรคภายนอกที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงผลต่อองค์การ
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการก�ำหนดการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  มีปญ
ั หา อุปสรรค ดังนี้ มหาวิทยาลัยขาดการก�ำหนดกลยุทธ์
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายมหาวิทยาลัยขาด
การก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สนองต่อสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก และมหาวิ ท ยาลั ย ขาดการน� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ใ นการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบข้อเสนอแนะควรมีการค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมจาก
ภายนอกในการก�ำหนดกลยุทธ์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการน�ำไปปฏิบตั กิ ารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มีปัญหา และอุปสรรค คือ มหาวิทยาลัยขาดการจัดสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสม แก่การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และมหาวิทยาลัยขาดการก�ำหนดโครงสร้างด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน  
พบข้อเสนอแนะควรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและมีโครงสร้าง
ในการจัดการที่ชัดเจน
4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการประเมินและควบคุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   มีปัญหา และอุปสรรค คือมหาวิทยาลัยขาด
การประเมินความส�ำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
มหาวิทยาลัยขาดการก�ำหนดมาตรฐาน ขั้นตอนการ ตรวจสอบ การประเมินผลเพื่อให้
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บ รรลุ เ ป้ า หมาย พบข้ อ เสนอแนะควรมี ก ารประเมิ น
ความส�ำเร็จและก�ำหนดมาตรฐาน ขัน้ ตอนการตรวจสอบการประเมินผลเพือ่ ให้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามเป้าหมาย
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การอภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการวิจัย การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางในทุกด้าน มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับการศึกษา พระมหาศิริชัย
สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอล�ำปลายมาศ  จังหวัดบุรรี มั ย์ มีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพบว่า
1. ด้านการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี
ความคิดเห็นต่อจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง   เมื่อพิจารณาพบว่า   บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ                      
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ David (2007, p.15) โดยทั้งนี้พบว่า การวิเคราะห์กลยุทธ์
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ยังคงท�ำให้บุคลากรยังไม่ได้มี
การวิเคราะห์ที่น�ำไปสู่การมีประสิทธิภาพที่แท้จริง อย่างไรต้องส่งเสริมให้บุคลากรมี
การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และทั้งนี้ยังขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ท�ำให้
ผลของการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย พระมหาศิริชัย
สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย์) ที่ท�ำการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลของการวิจัยพบว่า
การวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลขาดการตั้งเป้าหมาย/
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ภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้โดยเฉพาะ ท�ำให้งานด้านทรัพยากร
มนุ ษ ย์ มี เ ป้ า หมายในการด� ำ เนิ น การไม่ แ น่ น อน และยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในด้านการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. ด้านการก�ำหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากการศึกษาพบว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีความคิดเห็นต่อจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา   ด้านการก�ำหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ มีความสอดคล้อง Williams (2005, p. 464)   เนื่องจากมหาวิทยาลัยขาด
การก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับภารกิจและ เป้าหมาย
และขาดการน�ำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ท� ำ ให้ ก ารน� ำ ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ม าศสู ่ ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายและภารกิ จ มี
ความคาดเคลื่อน และขาดการก�ำหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาองค์การ
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   สอดคล้องกับ  พระมหาทักษิณ อภิปุตฺโต
(บุตรแดง) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการทุนมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอ
โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การวางแผนจัดการทุนมนุษย์นั้นอยู่ในระดับมาก
แต่ยังน้อยกว่าด้านการประเมินผลการจัดการทุนมนุษย์และการประเมินความจ�ำเป็นใน
การจัดการทุนมนุษย์
3. ด้ า นการน� ำ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากการศึกษาพบว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีความคิดเห็นต่อจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  ด้านการน�ำการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ   โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ น่าจะมีความสอดคล้องกับช�ำนาญ ปิยวนิชพงษ์ และคณะ (2552,
น.17-25) เนือ่ งจาก มหาวิทยาลัยขาดการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม แก่การด�ำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ดา้ นการจัดการทรัพยากรมนุษย์  และมหาวิทยาลัยขาดการก�ำหนดโครงสร้าง
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วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน   สอดคล้องกับงานวิจัย ธีระ กรใหม่   ศึกษา
การวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการวิจัยนี้
พบว่ า การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องทหารในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ส ภาพดั ง นี้
(1) การก�ำหนดทิศทางองค์การมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท
ขององค์การ (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การใช้กรอบการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับภารกิจ ภายนอกองค์การใช้ภารกิจ
และระดับองค์การ แต่มีแนวโน้ม น�ำปัจจัยวิเคราะห์มาใช้ไม่ครบถ้วน และใช้ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลเพียงบางแหล่ง   (3) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดมีทั้ง
กลุ่มสอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเวลา และกลุ่มวัดผลได้และ
วัดผลไม่ได้ กระบวนการก�ำหนดยึดหลักวิชาแต่มีแนวโน้มใช้ข้อมูลจากบางแหล่ง
(4) การก�ำหนดแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการทหารมีทั้งบรรลุ
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (5) การก�ำหนดทรัพยากร ทรัพยากรก�ำหนดขึ้นมีความคุ้ม
ค่าและปริมาณพอเพียง แต่มีแนวโน้มทรัพยากรบุคคลขาดคุณภาพ เฉพาะทรัพยากร
ทางทหารหน่วยระดับปฏิบัติขาดทักษะ การปราบปรามการก่อความไม่สงบในสมัย
ปัจจุบัน (6) การจัดท�ำแผนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ไม่มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระยะ
ยาวแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีนนั้ วัตถุประสงค์ระยะสัน้ อยูใ่ นกรอบวัตถุประสงค์ระยะยาว
และมีแผนงาน/โครงการรองรับครบถ้วน แต่มีแนวโน้มขาดการบูรณาการ กระบวนการ
ก�ำหนดมีแนวโน้มมาจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพียงบางแหล่ง และมีแนวโน้มมี
การประพฤติที่ผิดศีลธรรมจริยธรรม
4. ด้านการประเมินและการควบคุมการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากการศึกษาพบว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีความคิดเห็นต่อจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการประเมินและการควบคุมการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2556, น. 43)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า   บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ทั้งนี้
เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยขาดการก�ำหนดมาตรฐาน ขั้นตอนการ ตรวจสอบ การประเมิน
ผลเพื่อให้การจัดการทรัพยากร มนุษย์บรรลุเป้าหมาย   มหาวิทยาลัยขาดการประเมิน
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ความส�ำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  และมหาวิทยาลัย
ขาดการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ดา้ นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจริง  สอดคล้องกับงานวิจัย พระมหาศิริชัย สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย์) ที่ท�ำการวิจัย
เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอ
ล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลของการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินและการควบคุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   พบว่า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลยังขาดการประเมินผลและการติดตามที่ชัดเจน ทั้งยังขาด             
การเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ น�ำไปสู่การขาดการทบทวน
กลยุทธ์ที่น�ำไปใช้ ท�ำให้ขาดการแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริง
2. ผลการเปรียบเทียบวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา  ต�ำแหน่ง และสังกัด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ต�ำแหน่ง และสังกัดโดยภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่แตกต่างจากสมมุติฐาน
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานพระมหาศิริชัย สิรินฺทญาโณ (ศรีรัมย์) ที่ท�ำการวิจัยเรื่อง
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในอ� ำ เภอ
ล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลของการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมุติฐาน  โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
ด้านเพศ  พบว่า บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน  จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
ด้านอายุ พบว่า บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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ด้านระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน
ด้านต�ำแหน่ง  พบว่า บุคลากรที่มีระดับต�ำแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน
ด้านสังกัด พบว่า บุคลากรที่มีระดับสังกัดที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บุคลากรที่มีอายุต่างกัน   มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน
3. ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากการศึกษาพบว่า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี 4 ด้าน
ตามแนวคิดของ David (2007, p.15) ประกอบด้วย   (1) ด้านการวิเคราะห์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มีปัญหาและอุปสรรค ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้าน
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนใน
ด้านข้อเสนอแนะพบว่าควรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ
แนะเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (2) ด้านการก�ำหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  มีปญ
ั หา อุปสรรค
ขาดการก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
เป้าหมายมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะควรมีการค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมจากภายนอก
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการน�ำไปปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์               
มีปัญหา และอุปสรรค ขาดการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมการก�ำหนดโครงสร้างด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทชี่ ดั เจน และข้อเสนอแนะควรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร
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ให้มีความเหมาะสมและมีโครงสร้างในการจัดการที่ชัดเจน (4) ด้านการประเมินและ
ควบคุมการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  มีปัญหา และอุปสรรค ขาดการประเมิน
ความส�ำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และข้อเสนอแนะ
ควรมีการประเมินความส�ำเร็จและก�ำหนดมาตรฐาน ขัน้ ตอนการตรวจสอบการประเมินผล
เพื่อให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรมีการก�ำหนดนโยบายเพื่อผู้ที่
มีความเกี่ยวข้องน�ำไปสู่การพิจารณาดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส�ำคัญการท�ำวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์เชิง
กลยุทธ์มากขึ้น โดยท�ำการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา
องค์การ
2. มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรมากขึ้น
3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการน� ำ กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ด้านการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
ควรมีการวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทชี่ ดั เจน ว่าสมควรมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคอย่างไร  ก่อนทีจ่ ะก�ำหนดนโยบายและสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคคลกรให้เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถน�ำไปสู่การก�ำหนดกลยุทธ์ได้
2. ด้านการก�ำหนดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
ควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาก�ำหนดการจัดการกลยุทธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพือ่ ก�ำหนดแผนงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริง
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3. ด้านการน�ำการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัย
ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมารับผิดชอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดย
เฉพาะ   เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่
การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของ
องค์การ
4. ด้านการประเมินและการควบคุมการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลตลอดจน
การควบคุมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ ไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรท�ำการศึกษาวิจัยด้านแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย
2. ควรท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยด้านการธ�ำรงรักษาบุคลากร เนื่องมหาวิทยาลัยจ�ำเป็นต้องมีผู้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาองค์การ
3. ควรท�ำการศึกษาวิจัยด้านศึกษาเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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