
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารก าหนดกรอบแนวทางการด าเนนิการตามชุดโครงการวจิยั 

เพือ่หาแนวทางในการพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครูฯ 

การพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครู 

ในสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนแนวใหมห่รอืจดัการศกึษาเฉพาะทาง 
วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2561 เวลา 8.30-9.30 น.                                                                                                                        
ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรงุเทพมหานคร 

ทีม่า : http://denylex.com/2016/09/ประโยชนข์องการวจิยั 

1. ท ำใหไ้ดอ้งคค์วำมรูใ้หม ่ 
2. สำมำรถน ำไปใชก้ ำหนดนโยบำย 

และวำงแผน 

3. สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ช ้

กบักำรปฏบิตังิำนจรงิ 

4. ชว่ยแกป้ญัหำตำ่ง ๆ  

ในกำรท ำงำน  

5. สำมำรถใชต้ดิตำม 

และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

6. ชว่ยใหท้รำบถงึขอ้บกพรอ่ง 

และจดุออ่นทีเ่กดิข ึน้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ความส าคญัของงานวจิยั 

“การวจิยั” กบั “การบรหิารงานบคุคล” สนบัสนนุกนัไดอ้ยา่งไร? 

1) ขอ้คน้พบ/ผลกำรวจิยัเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคล
สำมำรถน ำไปใชบ้รหิำรงำนบุคคลในดำ้นตำ่ง ๆ            

เชน่ กำรวำงแผนทรพัยำกร กำรก ำหนด                      
หรอืออกแบบงำน  

2) ผูบ้รหิำรสำมำรถบรหิำรงำนบุคคลไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลบนพืน้ฐำนของขอ้มูล        

ทีไ่ดจ้ำกกำรวจิยั 

3) สำมำรถดงึดดูบุคลำกรทีด่ ีและมคีวำมสำมำรถมำชว่ย
ในกำรปฏบิตังิำนตำ่ง ๆ  

4) บรรลวุตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนนิงำนไดต้ำมเป้ำหมำย 
พนัธกจิ และวสิยัทศันท์ีก่ ำหนด 

 การวจิยั (Research) เป็นการคน้ควา้หาความจริงในเรื่องใดเรื่องหนี่งเพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบส าคัญผ่านกระบวนการแปล
ความหมายและกรรมวธิตีา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ การวจัิยจงึมคีวามส าคัญทัง้ต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน (Theory & Practice) 
ภายในสถานศกึษา เชน่ 

ทีม่า : https://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/การบรหิารทรพัยากรมนุษย.์htm 

งานวจิยัแบบไหนทีเ่ป็น “Big Data” 

การวจิยัแบบ Big Data ตอ้งเป็นการวจิยัทีผ่ลการวจิยัสะทอ้นถงึคุณลกัษณะของความเป็น Big Data  

“5V + 1C” คอื 

ทีม่า : http://www.somkiat.cc/describe-big-data-with-5v-1c/ 
http://www.digital.cmru.ac.th/Uploads/files/Business%20analytic.pdf 

https://insidebigdata.com/2013/09/12/beyond-volume-variety-velocity-issue-big-data-veracity/ 

1) Volume – ขอ้มลูปรมิาณมาก/
ขนาดใหญ ่

2. Variety – ขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
(ภาพ ขอ้ความ เสยีง คลปิ) 

3. Velocity – ขอ้มลูที่
เปลีย่นแปลงรวดเร็ว 

4. Variability – ขอ้มลูที ่        
ไมค่งเสน้คงวา  

5. Veracity – ขอ้มลูที ่         
ไมเ่ป็นจรงิ (ตอ้ง clean กอ่น)  

6. Complexity – ขอ้มลูทีซ่ับซอ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวจิยั “Big Data” แบบไหนทีช่ว่ยใหก้ารบรหิารงานบคุคลสมัฤทธิผ์ล 

ทีม่า: https://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/การบรหิารทรพัยากรมนุษย.์htm 
        https://www.aware.co.th/big_data_คอือะไร/ 

        https://kongwiz.com/2017/06/big-data/ 

***ขอ้สงัเกต : การบรหิารงานบคุคลใหส้มัฤทธิผ์ลดว้ยการวจัิยแบบ Big Data ตอ้งตอบโจทยท์ีต่อ้งการใชง้านไดจ้รงิตามระดบั

การวเิคราะหเ์พือ่การตดัสนิใจหรอืการวางแผนบรหิารงานบคุคล คอื รูว้ำ่เกดิอะไรขึน้ ท ำไมถงึเกดิขึน้ แลว้อะไรจะเกดิขึน้ตอ่ไป 

และจะท ำอยำ่งไรใหม้นัเกดิขึน้ตำมทีเ่รำตอ้งกำร 

 

 

1 
ตอบโจทย์
ครอบคลมุ
วตัถปุระสงค ์

2 
สำมำรถ
วเิครำะห์

ควำมตอ้งกำร
ขององคก์ร 

3 
สำมำรถ
วเิครำะห์

คณุสมบตัแิละ
พฤตกิรรม
บคุลำกรได ้

สรรหำและ
คดัเลอืกบคุลำกร 
ใชค้นใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ  
บ ำรงุรกัษำ
พนกังำน 
พฒันำบคุลำกร  

ตน้ทนุกำรบรหิำร 
วำงแผนอตัรำ
ก ำลงัคน   

ระดบักำรศกึษำ 
พฤตกิรรมกำร
ท ำงำน 
กำรเขำ้ออกงำน 
กำรหยดุงำน  
กำรลำออก 
แรงจงูใจในกำร
ท ำงำน  

การวจิยักบัการบรหิารงานบคุคลของครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตวัอยำ่งขอ้คน้พบ/ผลกำรวจิยัดว้ยกำรวจิยัแบบ Big Data ระดบั Predictive Analytics ในกำรบรหิำรงำนบุคคล 

ทีม่า: https://www.analyticsinhr.com/blog/predictive-analytics-human-resources/ 

 Google:   

 Facebook pages:  

 US Special Forces:  

 กเูกิล้สัมภาษณ์คนเขา้ท างานดว้ยระบบค าถามอัตโนมัตทิัง้หมด โดยคอมพวิเตอรจ์ะสรา้ง ปรับปรุง และ
คน้หาผูเ้ขา้สมัภาษณ์ท างานทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

 กเูกิล้พบวา่พนักงานขายทีไ่มไ่ดรั้บการโปรโมทภายใน 4 ปี มแีนวโนม้ทีจ่ะลาออกจากบรษัิทมากขึน้ 

 เฟซบุ๊คพบวา่เป็นไปไดท้ีจ่ะคาดเดาบุคลกิภาพของบุคคลกับผลการปฏบิัตใินอนาคต (Personality and 
Future Work Performance) จากประวัตทิีก่รอกบน หนา้เพจเฟซบุ๊ค ดังนัน้ การสอ่งเฟซบุ๊คจงึเป็นตัว
เพิม่ (Additional Instrument) ในการคัดเลือกบุคคลเขา้ท างาน นอกเหนือไปจากการทดสอบไอควิ    

การสมัภาษณ์ และการทดสอบบคุลกิภาพ 

 กองก าลังพเิศษของสหรัฐฯ พบว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมที่มีแนวโนม้ว่าจะประสบความส าเร็จ คือ ผูท้ี่
สามารถวดิพืน้ไดม้ากกวา่ 80 ครัง้ และมคีวามเพยีรทีไ่ม่ส ิน้สดุ ซึง่เป็นตัวชีว้ัดส าคัญทีม่คีวามแม่นย ากวา่
การทดสอบไอควิ 

กรณีศกึษาการสรรหาและคดัเลอืกครดูว้ย Data Analytics ในประเทศอนิเดยี 

ทีม่า: Teacher Recruitment Data Analytics using Association Rule Mining in Indian Context      
         http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7823949 

 

การคัดเลอืก      
“คร”ู ของอนิเดยี 

“ในอดตี” 

 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูแบบเก่า (Traditional Procedures) ไม่สามารถท านาย 
(Predict) ผลการปฏบัิตงิานดา้นการสอน การวจัิย และความรับผดิชอบอืน่ ๆ ของครไูดแ้มน่ย า 

 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูแบบเก่าของอนิเดีย จะพจิารณาจากผลการเรียนหรือเกรด 
(academic grades/marks) คุณสมบัต ิ(qualification) ผลงานวจัิย  (research output)         
การใหค้ าปรึกษา (consultancy) ผลการสอบขอ้เขียน (performance written test)              
และการสอบสัมภาษณ์ (interview by experts) 

 

แนวทางคัดเลอืก 
“คร”ู ของอนิเดยี 

จาก “ผลวจัิย” 

 การวจัิยของ สภาอาชวีะและเทคนิคศกึษา (All India Council for Technical Education - 
AICTE) ใชห้ลักการคือ กำรคน้หำควำมสมัพนัธข์องขอ้มูลจำกขอ้มูลขนำดใหญ่ทีม่อียู ่           

เพือ่น ำไปใชใ้นกำรวเิครำะหห์รอืท ำนำยปรำกฏกำรณต์ำ่ง ๆ 
 ผลการวจัิยนี้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า “ผูบ้รหิำรควรพฒันำนโยบำยกำรบรหิำรงำนบุคคลของคร ู
และกระบวนกำรสรรหำและคดัเลอืกครูจะตอ้งเนน้ทีคุ่ณภำพงำนวจิยั กำรสอน และกำร
เรยีนรูข้องครู รวมถงึกำรพฒันำและสง่เสรมิกำรวจิยั กำรจดสทิธบิตัร กำรไดร้บัรำงวลั   
ตำ่ง ๆ กำรขอทนุวจิยัเพือ่พฒันำ และกำรตพีมิพผ์ลงำนวจิยั” 


