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บทคัดย่อ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์การให้ไป สู่ความเป็น
เลิศการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้ได้รับการพัฒนา เพื่อที่จะดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และน าพาองค์การสู่ความเป็นเลิศได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงควรมีการใช้กลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

บทน า 
 การพัฒนาองค์การให้ไปสู่ความเป็นเลิศนั้น เป็นการเริ่มต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นองค์การหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการด้านการศึกษาเป็นงานหลัก จึงมีความจ าเป็นในการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้ได้รับการ
พัฒนา เพื่อท่ีจะดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน าพาองค์การสู่ความเป็นเลิศได้ ซึ่ ง
ควรมีการใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานท่ีเห็นเป็นรปูธรรม มีการน าความคิดใหม่มาใช้ มีการบริการที่ดีเยี่ยม ท าการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ และความช านาญพิเศษ โดยมีการจูงใจในการท างานปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานให้ทันสมัย สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และออกแบบสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นจุดยืน
ของมหาวิทยาลัย    
ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าขององค์การ  

ในบรรดาทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
การจัดการ (Management) และอื่นๆ เป็นที่ยอมรับกันอย่างสากลว่า ทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกว่าทุนมนุษย์ 
(Human Capital) เป็นทรัพยากรการบริหารที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์การ (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  ,2549, หน้า 
15) และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์การในอนาคต (ณัฏฐ
พันธ์ เขจรนันทน์, 2546, หน้า 14) ทรัพยากรมนุษย์ 

จึงมีความส าคัญมาก่อนทรัพยากรอื่นขององค์การ แต่ต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการ ท างาน 
(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ,2550, หน้า 12-13) ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีค่าที่จะท าให้องค์การมีความ
เจริญก้าวหน้า องค์การจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม   มีความรู้ ความสามารถกับงาน 
และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วรนารถ แสงมณี, 2543, หน้า 7-10) โดยท าการพัฒนาทักษะ ความสามารถ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้คงอยู่ให้นานที่สุด )Mondy, Noe and Premeaux, 
2012, p. 214)   ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการหล่อหลอมศักยภาพบุคลากรขององค์การให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อท่ีจะต่อกรกับคู่แข่งในระดับโลกได้ (Mathis and Jackson, 2004, p. 5)   
 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้เน้นให้ทรัพยากรมนุษย์เป็น ศูนย์กลางของการ
พัฒนา โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกกลุ่ม เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็ง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10, ออนไลน์ และวิลาวรรณ รพีไพศาล,  2549   ,หน้า  
141 (   ทุกองค์การจึงต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันสภาพของตลาดแรงงานก็มีเง่ือนไขเฉพาะอย่าง 
เช่น เพศ อายุ พื้นฐานความช านาญต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องใน
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้มีผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจแก่องค์การ 
(พะยอม วงศ์สารศรี  ,2551, หน้า 156) การด าเนินงานขององค์การสมัยใหม่จึงใช้แรงงานคนน้อยแต่ใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาแทนมากขึ้น องค์การจึงต้องจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงที่ จะสามารถใช้เครื่องมือ
เหล่านี้ได้ดี ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีและมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะควบคุมให้ระบบการท างานด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น  )วรนารถ แสงมณี  , 2547, หน้า 12-13) ผู้บริหารจึงต้องดูแลธ ารงรักษาคนที่ควบคุมเครื่องมือเหล่านี้ให้เป็น
เสมือนทรัพยากรอันมีค่าขององค์การ รวมทั้งให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นทันกับความก้าวหน้า
และซับซ้อนของเทคโนโลยี  )ณัฐพันธ์ เขจรนันทน์  , 2546, หน้า 24-26) นอกจากนี้องค์การจะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคลเหล่านี้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีรายได้ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เขาเกิดความพอใจที่จะท างาน
นั้นให้ได้ผลงานมากท่ีสุด )วรนารถ แสงมณี , 2547, หน้า 10) 

จากวิกฤตการณ์ปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นในโลกท าให้องค์การจ านวนมากต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง (Reengineering) การลดขนาด (Downsizing) จนถึงขั้นยุติการ
ด าเนินการ (เรวัตร์ ชาตรีวิศิษ, 2552) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์การควรหาวิธีรับมือ ป้องกัน พัฒนา และคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาขององค์การเพื่อความอยู่รอด มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และให้เป็นที่
ต้องการขององค์การในปัจจุบัน 

เป้าหมายสูงสุดในกระบวนการท างานของทุกองค์การคือ การมุ่งพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (High 
Performance Organization: HPO) (พานิช เหล่าศิริรัตน์, 2552) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource management: HRM) จึงเป็นเหมือนเครื่องจักรส าคัญซึ่งคอยหล่อหลอมบุคลากรภายในให้มีศักยภาพ
เพิ่มความเข้มแข็งเพื่อที่จะต่อกรกับคู่แข่งในระดับโลก (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2551) การจะเป็น
องค์การที่เป็นเลิศได้นั้นต้องมาจากทั้งผู้บรหิาร และบุคลากรในองค์การ โดยใช้การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การ
ท างานร่วมกันเป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกความท้าทายของวงการ HR ในอนาคต (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 
พฤศจิกายน 2552) 

จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าว
ไปสู่หนึ่งในองค์การที่มีความเป็นเลิศ โดยการกระตุ้นให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม พัฒนา และท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังสามารถน าการท างานเพื่อสังคม (Cooperate Social Responsibility: CSR) มาเป็น
ตัวกลางเพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์การ และเป็นการดึงศักยภาพภายในของบุคลากรออกมาให้ทุกคนเห็น โดย
เมื่อกลับไปท างานเพื่อนร่วมงานอาจให้ความส าคัญกับคนนั้นมากขึ้น และท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น
ตามล าดับ 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กรอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีกรอบยุทธศาสตร์และการด าเนินการในการส่งเสริม
และพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาให้มีความรู้ในระดับปริญญาเอกอย่างพอเพียงกับความต้องการ ควบคู่
กับการพัฒนางานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2551) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) เป็นกระบวนการในการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดการและการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ HRM จึงต้องรับบทบาทในการสร้างความสามารถ  )Capabilities) ให้เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อใช้แทน
โครงสร้าง  )Structure) ด้วยความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลด้านไอทีท าให้โครงสร้างองค์การ
ยืดหยุ่น และพึ่งพามากขึ้นในเรื่อง คนกับระบบการท างานบนไอที (ธงชัย สันติวงษ์, 2551 ( ดังนั้นการสร้าง
ความสามารถท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางจึงมีความส าคัญมากข้ึน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะความรู้เรื่องคนเป็น
ทุนเดิม จึงควรเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาความสามารถขององค์การผ่านความสามารถของคน  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บุคลากรอันทรงคุณค่าขององค์การให้ปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 5 ด้านคือ 1) Staffing     2) Human Resource 
Development 3) Compensation and Benefits 4) Safety and Health 5) Employee and Labor 
Relations (Mondy, Noe and Premeaux, 2007, p. 3) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็น
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ได้มีแผนกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับผู้บริหาร 
สายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีระบบบริหารจัดการในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2551) 

ความมีคุณค่า เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของความจงรักภักดี ความผูกพัน และประสบการณ์การ
ท างานร่วมกันของคนในองค์การที่ถ่ายทอดมาจากสติปัญญา ความสามารถ ความเข้าใจ ความเช่ือ ความรัก บรรทัด
ฐาน ค่านิยม ความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อด ารงรักษาไว้ และสามารถน ามาผสมผสานเป็นแบบแผนในการด าเนิน
ชีวิต ท าให้ชีวิตมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และความส าเร็จ (Gardner, 2002) 

การพัฒนาองค์การ (Organization Development: O.D.) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
องค์การทุกระบบอย่างมีแบบแผน ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับแนวความคิดของการ
จัดการอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององค์การอย่างมีแผนไว้ล่วงหน้า  โดยใช้เครื่องมือ
ทางพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกับกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาเป็นแม่แบบ ท าการด าเนินการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีระบบ ซึ่งมุ่งเน้นกระท าในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์การ และ
กระบวนการของกลุ่มบนรากฐานแห่งความร่วมมือร่วมใจกัน  ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาในการท างานขององค์การ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การด้วย 
(เพ็ญศรี จันทร์อินทร์, 2550, หน้า 55-56) 

การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เป็นกระบวนการท างานส าคัญที่
คอยหล่อหลอมบุคลากรภายในให้มีศักยภาพเพิ่มความเข้มแข็งเพื่อจะต่อกรกับคู่แข่งในระดับโลก จุดเริ่มต้นของการ
เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศต้องมาจากการบริหารจัดการวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรม มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
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แบบลูกผสมคือการท างานแบบฝรั่ง โดยให้ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม โปร่งใส และแบบญี่ปุ่น ด้านความมีระเบียบ
วินัย การร่วมทุกข์ร่วมสุขยามองค์การประสบปัญหา และใช้วัฒนธรรมไทยเข้ามาหล่อหลอมด้านมนุษย์ธรรมของ
บุคลากร (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2552) 

ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิธีการจัดการสมัยใหม่ โดยเฉพาะการคมนาคม 
ขนส่ง ติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้สามารถด าเนินกิจการต่างๆ ได้รวดเร็ว สะดวก มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การบริหารในยุคนี้มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพสิ่งผลิต และการบริการที่ดี  ให้
กระจายไปอย่างขว้างขวางได้ โดยใช้บุคลากรบริหาร ควบคุม ดูแล จ านวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เรื่องของการ
พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน และสามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ บนฐานของจิตใจที่
เป็นไปทางสร้างสรรค์มากกว่าการเอารัดเอาเปรียบกัน  ที่ส าคัญนักบริหารที่เก่งจริงนั้นน่าจะได้แก่นักบริหารที่
สามารถคาดการณ์ไกลได้ชัดเจน  ท างานให้ส าเร็จโดยลงทุนพอสมควรใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่งานนั้นให้ประโยชน์ทางสร้างสรรค์แก่องค์การของตนเองและแก่
ส่วนรวมมากที่สุด ดังนั้นในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศนั้นจึงต้องอาศัยความสามารถหลัก ( Core 
Competency) ของทรัพยากรมนุษย์โดยพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Productivity, Innovation, Outstanding 
Service, Unusual Quality and Special Skills (Mathis and Jackson, 2004, pp. 51-53)    
 

1. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นองค์การหนึ่งที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน
การศึกษาเป็นงานหลัก จึงมีความจ าเป็นในการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้ได้รับการพัฒนา เพื่อที่จะดึง
ศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน าพาองค์การสู่ความเป็นเลิศได้ จากเหตุผลดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ Productivity: องค์การที่เป็นเลิศจะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ที่สุดขององค์การด้วยการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอย่างจริงจัง เช่น การให้เกียรติและความไว้วางใจแก่บุคลากรทุก
ระดับ การใช้มาตรการด้านบวกส่งเสริมให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน อันเป็นผลท าให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด ใการบริหารจัดการเรื่อง Productivity ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร: ด าเนินงาน
ตาม พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพันธกิจที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550- 2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  2551-2565) 
ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที ่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการฝึกอบรมพัฒนาครู วิทยากร และบุคลากร การพัฒนาระเบียบ
และ การสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร )ระบบบริหารงานบุคคล) การพัฒนาการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และโครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 
 Innovation: นวัตกรรม ความคิด และการกระท าใหม่ๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วย
ความจงใจ รอบคอบ มุ่งเพิ่มคุณภาพ สมรรถนะ และการเติบโตด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถในการ
ผลิต คุณภาพ จุดยืนด้วยความสามารถในการแข่งขัน ส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ ในการบริหารจัดการเรื่อง 
Innovation ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร: ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 2 สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโครงการที่มีงบประมาณรองรับในเรื่องการเสริมทักษะและเทคนิคในด้านการวิจัย 
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2. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ การพัฒนาและ
สร้างเครือข่ายนักบริหาร และการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย และด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

3. Outstanding Service: การบริการที่ดีเยี่ยม การบริการที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ ตรงเวลาด้วย
ความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถท าวันน้ีให้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ เป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ที่จะปรับเปลี่ยนการท างานหรือกิจกรรมที่ท าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการใช้เทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็น
ความเช่ือมั่นในความก้าวหน้าของมนุษย์ ในการเพิ่มผลผลิตการท างาน ในการบริหารจัดการเรื่อง Outstanding 
Service ของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏก าแพงเพชร: ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการใช้นวัตกรรม และสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ
งานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
          4. Unusual Quality: บุคลากรควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่มีคุณภาพพิเศษ มีความเข้าใจในการใช้
ความรู้เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประโยชน์ต่อกันโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตการท างาน บุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร แสวงหา แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยี และผ่านวิถีชีวิตการท างานแต่ละวัน สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แสะพัฒนางานของตนเองได้ ในการบริหารจัดการเรื่อง Unusual Quality ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร: ด าเนินงานตามพันธกิจที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมี
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
  5. Special Skills: การมีความสามารถหรือความช านาญพิเศษ บุคลากรภายในท่ีมีทักษะพิเศษ เหมาะสม 
มีความรู้ ความสามารถ ควรมีการสนับสนุน แลกเปลีย่นความรู้ ความคิดที่แปลกใหม่ ให้แก่บุคลากรภายในด้วยกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านภาษา การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารจัดการเรื่อง Special Skills ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร: ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยมีโครงการพัฒนาวิทยากรสู่คณุภาพมาตรฐาน หลกัสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพการท างานในทุกๆ ด้าน   
แนวทางการน ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไปสู่ความเป็นเลศิ 

1. สนับสนุนการเพิ่มผลผลิต มีเทคนิคการจูงใจในการท างาน และท าให้งานออกมาเป็นรูปธรรมทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพโดย 

1.1 เร่งสรรหาบุคลากรผู้มีความสามารถสูงหรือระดับหัวกะทิ เข้ามาท างานโดยมุ่งเน้น  ให้เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงโดยอาจคัดเลือกจากข้าราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและบุคลภายนอกทั่วไปที่มีขีดความสามารถ และ
ศักยภาพสูงให้เข้าสู่การอบรมในหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าในองค์การ 

1.2 ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ เศรษฐกิจ การแข่งขัน ความขาดแคลน และการบริหารราชการแนวใหม่ โดยปรับระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความยืดหยุ่น หลากหลายและแตกต่างกันมากขึ้น  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
ต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายอาชีพ เง่ือนไขในการจ้างงาน การออกจากราชการ เงินเดือนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ การวัดและประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ มีการพิจารณาความเป็นไปได้ของการน าระบบการเลือกสรร

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



449 
 

 

ระบบเปิดที่เน้นหลักสมรรถนะการบริหารจัดการมาใช้กับองค์การ รวมถึงการเช่ือมโยงให้เข้ากับการสร้างแรงจูงใจ
โดยให้มีการจัดท าเป้าหมายการท างาน ขีดความสามารถ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคลอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น   

1.3 มีการด าเนินงานอย่างมีหลักการและเหตุผล โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
ยุทธศาสตร์  ยึดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การ ขีดความสามารถที่จ าเป็นรวมทั้งพัฒนากลไก 
กระบวนการในการรักษา ปกป้องระบบคุณธรรมในการท างาน รวมถึงการปรับปรุงระบบการท างานให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

2. มีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการท างานให้เป็นองค์การสมัยใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสมัยใหม่ในการบริหารงาน การบริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส่วนกลางเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลดการลงทุนซ้ าซ้อน อย่างน้อยให้มีโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงาน
ธุรการ -สารบรรณ งานบัญชี-การเงิน  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์   งานส่งเสริมวิชาการ-งานทะเบียน การประชุม
ออนไลน์ งานบริหารพัสดุ งานการจัดซื้อ -จัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์  ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเครือข่ายที่ต้อง
ส่งเสริมและก าหนดมาตรฐานการให้บริการที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง และรวดเร็วในรูปแบบครบวงจรเพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

3. ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เป็นระบบที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรยังคงให้ความส าคัญ
ต่อระเบียบปฏิบัติมากกว่ายุทธศาสตร์และการบรรลุผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล    ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างานเสียใหม่โดย 

3.1 ยึดระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  สามารถตรวจสอบ
ผลงานได้โดยให้มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับ
องค์การถึงระดับตัวบุคคล 

3.2 ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการและ
การพัฒนาองค์การ  โดยให้มีการวางแผนการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิต รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ 
ขั้นตอนและแนวทางการให้บริการ แบบฟอร์มและวิธีการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเรียบง่าย รวดเร็ว และ
เสริมสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.3 ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในขององค์การให้มีความทันสมัยมากขึ้น  โดยเฉพาะการ
ควบคุมก่อนด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน  ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยจัดให้มีการเจรจาและท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผน
ด าเนินงานรายปี รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทุกคณะ ศูนย์ ส านัก บุคคล ปีละ 2 ครั้ง   

3.4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ  
เพื่อน ามาปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดล าดับความส าคัญของการจัดสรรทรัพยากรให้
มีความเหมาะสมมากข้ึนในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด ของแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน 
การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน รวมถึงการทบทวนติดตามและประเมินผลนั้น ให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ การ
ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง 
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4. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพโดย ในยุคของ
การแข่งขัน และกระแสของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาในส่วนของ
โครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมตามสถานการณ์การสร้างรากฐานขององค์กรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในส่วน
ของ Job Analysis, Job Specification และ Job Description ที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของบุคลากร การ
พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์โดยการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น ตลอดจน
การคัดเลือกให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถสูงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นใน
ระดับที่คู่แข่งขันตามไม่ทันมีการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้สึกร่วมกับองค์กรให้มากการน าระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องคัดเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการและ
มาตรฐานขององค์กรได้เป็นอย่างดีจึงจะสามารถท าให้ประสิทธิภาพทางการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์สูงขึ้น อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณธรรมในการ
คัดเลือก การสรรหา การจูงใจ การธ ารงรักษา การพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มาก
ขึ้นส่งผลท าให้มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

5. รักษาความเป็นต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ต่อเนื่องยาวนาน โดยการออกแบบสร้าง
ภาพลักษณ์ที่จะสื่อสารถึงจุดยืน วิสัยทัศน์พันธกิจของมหาวิทยาลัย แล้วพัฒนาต่อในเรื่องระบบตราสัญญลักษณ์ที่จะ
ส่งผลท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรมีเอกลักษณ์ตามที่ต้องการที่จะสามารถสื่อและแปลความหมายได้ทางสายตา 
ความรู้สึกนึกคิด เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การเกิดความความเช่ือมั่น ความประทับใจ 
ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ช้ันแนวหน้า กระตุ้นให้เกิดการสมัครเข้ ามา
ศึกษาต่อ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่น ท าให้เกิดทัศนคติที่ดี มีความเกิด
ความปรารถนา นิยมชมชอบ สามารถดึงดูดความต้องการด้านการศึกษา และบอกต่อถึงความมีคุณภาพด้าน
การศึกษาได้   

บทสรุป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรมีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการท างานให้เป็นองค์การสมัยใหม่ที่

สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ในการบริหารงาน และการบริการ มี
การสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิตการท างาน มีเทคนิคการจูงใจ และจะต้องพยายามท าให้ผลส าเร็จของงานออกมา
เป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการท างาน 
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เป็นระบบ มีการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
สามารถรักษาความเป็นต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ต่อเนื่องยาวนาน น าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถภาพในการปฏิบัติการขั้นสูง และพร้อมท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในอนาคตได้ในท่ีสุด 
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