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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  : กรณีศึกษาการวางแผน
พัฒนาความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการรับรู้ปัจจัยด้านความสามารถสมรรถนะของบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และผล
การศึกษาที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะของบุคลากรใน
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจการรับรู้ความสามารถสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นเป็นการ
เฉพาะเพ่ือใช้สำหรับเก็บข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะ
บริหารธุรกิจทั้งหมด จำนวน 24 ราย จำแนกตามกลุ่มงาน/สังกัด และตำแหน่งงานต่างๆ โดยให้
บุคลากรแต่ละคนวิเคราะห์งานหลักที่ทำ ปัญหาที่พบในการทำงาน และทำการประเมินระดับ
ความสามารถสมรรถนะที่มี และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนาเพ่ือให้มีความสามารถสมรรถนะ
ดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการ
ทำงานที่ตนรับผิดชอบ  สามารถประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่ พึงมีในการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาที่ควรต้องพัฒนาให้มีความสามารถสมรรถนะที่ต้องการ นอกจากนี้ยังได้รับการเสนอแนะเป็น
ความเห็นว่าความสามารถสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน  

โดยที่ในปัจจุบันสถาบัน ได้มีชุดความสามารถสมรรถนะสำหรับบุคลากรในด้านสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะตามตำแหน่ง และสมรรถนะการบริหาร  การวิจัยฉบับนี้ได้เพ่ิมการรับรู้ความสามารถ
สมรรถนะที่มีความเฉพาะของคณะบริหารธุรกิจ นอกเหนือจากที่สถาบันมีอยู่แล้ว ได้แก่ ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก 
และ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile  รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง และความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และบุคลากรสะท้อนความ
ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะภายใน 6 เดือน ถึง 2 ปี ซึ่งผลงานศึกษาวิจัยนี้ทำให้คณะฯ มีข้อมูล
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการรับรู้ความสำคัญของความสามารถสมรรถนะและระยะเวลาความต้องการการ
พัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์คณะ  ความคาดหวังของนักศึกษา และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่นับวัน
จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความสามารถสมรรถนะ แผนพัฒนารายบุคคล 



ABSTRACT 

This research is to study factors that affect effectiveness of work of the staffs, 
the secretariat office, the Graduate School of Business Administration, National Institute 
of Development Administration or NIDA Business School, in terms of the case study of 
the Competency Individual Development Plan. The objectives of this research are to 
(1) study the perception of the staffs towards factors that affect the staffs’ job
performance, and (2) adopt the research results as useful data for Competency
Individual Development Plan of the secretariat office, the NIDA Business School.

The research instrument used was a self-questionnaire survey of perception of 
competency. It was specifically developed by adopting (1) an analysis of main 
responsibilities and problems at workplace, (2) an evaluation of a level of the 
competency of each staff employed, and (3) a period of time that each staff required 
in order to develop his/her competency when needed. The 24 staffs of the secretariat 
office, the NIDA Business School categorized by unit of work, affiliation, and position 
were respondents. The study found that the staffs of the secretariat office, the NIDA 
Business School are able to (i) understand the scope and the process of his/her job 
responsibilities, and (ii) evaluate a level of competency and a period of time in order 
to develop his/her competency when required, in addition, (iii) the inclusion is the 
suggestion that the competency of work is a crucial factor for increasing effectiveness 
of work. 

At present, NIDA has sets of competencies in terms of core competencies, job 
competencies, and administrative competencies for NIDA staffs. Thus, in addition to 
NIDA sets of competencies, this research enhanced the staffs of the NIDA Business 
School to increase a level of perception of specific competencies, for instance, (a) 
knowledge of a basic business administration, (b) management of data system for 
decision making, (c) systematic thinking for alternative analysis, (d) administration in 
regards of Lean and Agile, also, (e) an ability to solve unexpected problems, (f) conflict 
management, (g) and foreign communication. Also, this study revealed that the staffs 
demonstrated their requirements to develop the competency within 6 months to 2 
years. Moreover, this research study had an empirical data to indicate that the staffs (1) 

(3)



employed the perception that the competency had an importance and acknowledged 
a period of time he/she required to develop his/her competency. Finally, these results 
were the inclusion to the Competency Individual Development Plan for the staffs’ 
preparation in order to respond to the Graduate School of Business Administration’s 
strategy, the graduate students’ expectation, and the changing situations that has 
dramatically challenged as time passes by. 

Keywords: Effiiency Performance, Competency, Individual Development Plan 
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากศาสตราจารย์ ดร.
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  ชี้แนะแนวทางการวิจัย ให้มุมมองการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ได้ผลงานการศึกษาที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ ตลอดจนให้แรงบันดาลใจและกำลังใจเพ่ือให้การจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จได้ด้วยดี  ผู้วิจัย
ตระหนักได้ถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทเอาใจใส่อย่างดียิ่งของอาจารย์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณสายพิณ จีนโน ตำแหน่งบรรณรักษ์ 
ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร คุณปรเมศวร์ จิตรมาตร ตำแหน่ง
บุคลากร ระดับชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี  ตลอดจนบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจทุกท่าน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ด้านข้อมูลและความร่วมมือตอบแบบสำรวจ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
คณะเป็นอย่างยิ่ง 

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่
ผู้บริหารคณะ เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำอันเป็นประโยชน์จากทุกท่านเพ่ือ
นำไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยในโอกาสต่อไป 

นางสาววันเพ็ญ  ตระกูลศีลธรรม 

     มิถุนายน 2565 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 
    

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาถือกำเนิดจากแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดการเรียนการสอน
เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา ทำการวิจัยส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ 
โดยมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึก และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับให้เป็น
สถาบันการศึกษาของประเทศท่ีมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
โดยดำรงไว้ซึ่งความรู้คู่คุณธรรม     

จากการที่สถาบันเปลี่ยนสภาพจากส่วนราชการไปเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ต้องเผชิญกับการ 
เปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งด้านประชากร 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งจากสถาบันการศึกษา 
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่ เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน สถาบันมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รูปแบบการทำงาน การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ และมี
โอกาสที่จะพัฒนาเพ่ิมพูนเทคนิคการทำงานให้คงความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นเลิศด้านวิชาการ
และความสามารถในการแข่งขัน   

คณะบริหารธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ตระหนักในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
การดำเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสถาบันในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะบริหารธุรกิจ มีเป้าประสงค์ในการสร้างผู้นำธุรกิจและนักบริหารที่มี
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ความรู้ความสามารถ กอปรด้วยจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสนองความต้องการของ
ประเทศ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยคณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล จาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันที่ดำเนินการเรียนการสอนศาสตร์การ
บริหารธุรกิจระดับโลก ครอบคลุมทุกหลักสูตรของคณะ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2556 และได้รับการต่ออายุ
การรับรองต่อเนื่องทุก 5 ปี เพ่ือรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล  โดยคณะจำเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากระบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา AACSB ยังมีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 
2015 จัดเป็นกลไกการจัดวางระบบบริหารบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะ ความรู้ เพียงพอและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน โดย ISO ได้ให้ความสำคัญกับการที่หน่วยงานจำเป็นต้องมีการจัดทำความสามารถสมรรถนะ หรือ 
Competency ของบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลสำเร็จตามเป้าหมายงาน 

โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้นำสมรรถนะบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
โดยแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency) 
และสมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) ผู้วิจัยได้นำสมรรถนะดังกล่าวข้างต้นมาศึกษา
เพ่ิมเติมโดยเน้นความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริบทการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นหน่วยสนับสนุนภารกิจการผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจในระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ ใน 12 โครงการ จึงทำให้ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่า คณะบริหารธุรกิจควรจะมีความสามารถสมรรถนะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่สถาบันกำหนด อีก
ทั้งควรให้บุคลากรทำการประเมินความสามารถสมรรถนะจากมุมมองงานของตนเอง และจากความ
ต้องการของสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดอบรมพัฒนาความสามารถสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงกับความ
ต้องการและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไปสู่ ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือ
ภารกิจ 

กล่าวโดยสรุป การศึกษาความสามารถสมรรถนะของบุคลากร จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำมาใช้
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับองค์กรที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและ
ต้องมีการแข่งขันสูง จึงเป็นมูลเหตุหลักที่ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : 
กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development 
Plan) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ ต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน
เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนา
ความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan)  ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความสามารถสมรรถนะของบุคลากร ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 1.2.2  เพ่ือนำผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะของ
บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

การวิจัยมีขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้   
 1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : 
กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development 
Plan) โดยมุ่ งศึกษาระดับความสามารถสมรรถนะ ในด้านความสามารถสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ความสามารถสมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency) และความสามารถ
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา  กำหนดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจและวิเคราะห์ผลเดือนมิถุนายน 
2565  
 

1.4  นยิามศัพท์ 
 

ขอบเขตของคำจำกัดความท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
สถาบัน  หมายถึง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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คณะ  หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
ความสามารถสมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรที่พึง

มีในการปฏิบัติงาน  

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1  การศึกษาวิจัยนี้ทำให้มีความชัดเจนในความสามารถสมรรถนะ (Competency) ที่พึงมีต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ในบริบทของคณะบริหารธุรกิจ 

1.5.2  การศึกษาวิจัยนี้ทำให้บุคลากรได้ประเมินระดับความสามารถสมรรถนะของตนเองทั้งจาก
มุมมองงานที่ปฏิบัติในคณะบริหารธุรกิจ และจากความคาดหวังในระดับสถาบัน  

1.5.3  ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ
สมรรถนะของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ อย่างเป็นระบบและทันการ 
(Systematic and Just in time)

1.6  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษาการวางแผน
พัฒ นาความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan) โดยลักษณ ะ
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีการกำหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 

1.6.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
1) กลุ่มงาน/สังกัด
2) ตำแหน่งงาน

 1.6.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ประกอบด้วย 
1) การรับรู้ระดับความสามารถสมรรถนะที่ต้องมีในงาน
2) ระยะเวลาที่ต้องการพัฒนา
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จากแนวคิดข้างต้น นำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังภาพที่ 1.1 
 
            ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

1.7  สมมติฐานการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1  :  ผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการทำงานที่ตนรับผิดชอบ 
 สมมติฐานที่ 2  :  ผู้ให้ข้อมูลสามารถประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีต้องมีในงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) ประกอบด้วย  

1)  กลุ่มงาน/สังกัด 
2)  ตำแหน่งงาน 

 

1)  การรับรู้ระดับความสามารถสมรรถนะที่    
     ต้องมีในงาน 
2)  ระยะเวลาที่ต้องการพัฒนา 

การวิเคราะห์งานที่ต้องทำ (Key Jobs) 

การวิเคราะห์ปัญหาที่พบ (Critical Incident) 



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนั กงาน
เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนา
ความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan)  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า
เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำเสนอ ดังนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถสมรรถนะ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ ISO 
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2.5  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

2.1.1  ความหมายของประสิทธิภาพ 
มิลเล็ต (Millet, 1954, หน้า. 4) ให้นิยามเกี่ยวกับประสิทธิภาพว่า หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่

ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลกำไรจากการปฏิบัติงานนั้น   
ไรอัน และ สมิทธิ์ (Ryan & Smith, 1954, p. 276, อ้างถึงใน สมหมาย เกาฎีระ, 2544, หน้า. 

10) กล่าวถึง ประสิทธิภาพของบุคคลว่าเป็นความสัมพันธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงานซึ่งประสิทธิภาพ
ในการทำงานนอกจากแง่มุมของการทำงานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน

ไซมอน (Simon, 1960, อ้างถึงใน พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า, 2561 , หน้า. 16) ให้นิยามว่า 
ประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า 
(Input) กับ ผลผลิต (Output) ที่ได้รับ จึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนำเข้าและเป็นการบริการของ
องค์กรของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งอาจเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้  

E = (O – I) + S   
E  คือ  ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) 
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O  คือ  ผลผลิตหรือที่ได้รับออกมา (Output) 
I  คือ  ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input)  
S  คือ  ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) 

อนันท์ งามสะอาด (2551, อ้างถึงใน อัญญา นิ่มสุข , 2562, หน้า. 6) ให้ความหมายคำว่า 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการดำเนินงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1) ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) 
และประหยัดเวลา (Time)   

2) เสร็จทันตามกำหนดเวลา (Speed)  
3) คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ

มีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการดำเนินงาน  
4) กระบวนการผลิต (Process) ที่ดีและมีผลผลิต (Output) ที่ด ี 

      ดังนั้น การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดำเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มี
คุณภาพของงาน ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด 

อโณทัย จิระดา (2552, อ้างถึงใน นวนจันทร์ หัสดง, 2563, หน้า. 16) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จในรูปแบบของภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ โดยการประหยัดทรัพยากรคน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ความพยายาม และต้นทุนต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายคำว่า ประสิทธิ ภาพ (Effiiciency) หมายถึง 
ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน 

อภิชัย จตุพรวาที (2557, อ้างถึงใน นวนจันทร์ หัสดง, 2563, หน้า. 16) ให้ความหมายของ
ประสิทธิภาพว่า หมายถึง การใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณอย่างจำกัด ในการให้บริการกับ
ผู้รับบริการจนเกิดความพึงพอใจมากทีสุ่ด  

อัครเดช ไม้จันทร์ (2560, หน้า. 16)  กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การทำงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หรือเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

จักรกฤษณ์ จันทะคุณ (2565) ให้ความหมายคำว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลสำเร็จที่พิจารณาใน
แง่ของเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดเวลา) รวมถึงความทันเวลา และมีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ 
Output) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถของบุคลากรโดยใช้ความรู้ ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
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รับผิดชอบได้ทันตามกำหนด และให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงความประหยัด
ทรัพยากร เช่น ประหยัดเวลา งบประมาณ แรงงาน วัสดุ และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการมากที่สุด 

 
2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ปีเตอร์สัน และ โพลแมน (Peterson & Plowman, 1953, อ้างถึงใน อัญญา นิ่มสุข, 2562, หน้า. 

7) กล่าวถึง องค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย 
1)  คุณภาพของงาน (Quality) คือ ต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า และมี 

ความพึงพอใจ ผลการทำงานมีความถูกต้อง ได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ  จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์รและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ   

2) ปริมาณงาน (Quantity) คือ งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
โดยผลงานที่ปฏิบัติิได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด และมีการวางแผนบริหารเวลา
เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย  

3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดำเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ 
เหมาะสมกบังานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดำเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ 
จะต้องลงทุนน้อยแต่ได้ผลกำไรมากที่สุด โดยประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต 
ประกอบด้วย ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสีย
น้อยที่สุด  

อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร (2539, หน้า. 71) กล่าวว่า มาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบผลงานที่ทำได้กับที่ควรจะเป็น มี
ความชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากกว่าปัจจัยที่ใช้ และช่วยให้มี
การฝึกฝนตนเอง ปรับเข้าสู่มาตรฐานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สมคิด บางโม (2540, หน้า. 193, อ้างถึงใน ฐิติรัตน์ ชะเอม, 2563, หน้า. 8) กล่าวว่า ปัจจัยที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

1) วัตถุประสงค์ของงานที่มีคุณค่าที่แท้จริง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไรถ้าบุคลากรรู้ว่าสิ่งที่ตน
ทำนั้นมีค่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงย่อมตั้งใจปฏิบัติงานที่มีคุณค่านั้นๆ มากกว่างานที่ไม่มีประโยชน์หรือมี
คุณคา่น้อย ในขณะที่เงินเดือนเทา่กันบุคลากรย่อมสนใจในงานที่มีคุณค่ามากกว่า 

2) สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน สะอาด 
มีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่เหมาะสม มีแสงสว่างพอเพียง ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้
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รวดเร็ว และนั่งอยู่กับโต๊ะปฏิบัติงานนานขึ้น ได้ผลงานมากขึ้น ทำให้รักและพอใจในการปฏิบัติงาน ห้องพัก
ควรจัดให้สะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร  

3) ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจอยู่เสมอว่า  
ตำแหน่งหน้าที่ที่ตนกระทำนั้นจะเป็นอะไร ผู้บริหารที่ดีจะต้องพยายามสนับสนุนบุคลากรในองค์กร
ก้าวหน้าต่อไปให้มากที่สุด หาโอกาสให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น สนับสนุนให้เรียนต่อ  หรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา 

สมใจ ลักษณะ (2542, อ้างถึงใน พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า, 2561 , หน้า. 18) กล่าวถึง
องค์ประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าเป็นหัวใจหลักในการนำองค์กรไปสู่
กระบวนการบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินงาน องค์กรจะมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านการผลิต การ
บริการ มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้าและแก่บุคลากรขององค์กร จะขึ้นกับ
ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรเอง โดยประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ  

1) สิ่งแวดล้อมนอกองค์กร  
2) สิ่งแวดล้อมในองค์กร  
3) ปัจจัยขององค์กร  
4) กระบวนการขององค์กร 

      ถ้าองค์ประกอบ 4 ประการนี้ มีลักษณะที่เอ้ือต่อการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรก็จะ
นำไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ การสร้างผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพได้
ครบถ้วน 

สิริวดี ชูเชิด (2556, หน้า. 4) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทำงาน หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะในการกระทำของบุคคลของตนเอง หรือของผู้อ่ืนให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
และขององค์กร อันจะทำให้ตนเอง องค์กร และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในที่สุด  

นิ่มนวน ทองแสน (2557, อ้างถึงใน สุรีรัตน์ คำชมภู, 2563, หน้า. 5) กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงาน คือ บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างชัดเจนของวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการนำทักษะ เทคนิคต่างๆ ที่มีความจำเป็นมาประยุกต์ใช้กับ
งานของตน 

วิชาญ ม่วงใหม่ (2559-2560, หน้า. 13) ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ว่า 
การทำงานที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม เป็นการทำงานที่มีคุณภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกำไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีกับการปฏิบัติงาน และการบริการ
เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ โดยการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี 



10 

และทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างคุ้มค่า และประหยัดทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และบรรลุจุดมุ่งหมายที่
กำหนดไว้สูงสุด  

ประพัฒศร มิ่งมิตร (2560, อ้างถึงใน อัญญา นิ่มสุข, 2562, หน้า. 6) กล่าวถึงองค์ประกอบของ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ดังนี้ 

1) พนักงานจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงขั้น
ประยุกต์ใช้ 

2) มีการมอบหมายงานให้พนักงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด 
3) ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ต้องรู้ว่ากลวิธีและ/หรือกลยุทธ์แบบใดที่จะช่วยให้

งานออกมาดี และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4) มีการยืดหยุ่นในการบริหาร เข้าใจวิธีที่จะทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
5) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 
6) มีระบบการประเมนิผลงาน/วัดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน 
7) มีการสร้างบรรยากาศในการทำงานและสามารถระบุถึงอุปสรรคที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพ

ในการทำงานลดลงได้ 
ดังนั้น การจัดการประสิทธิภาพภายในองค์กรจะเกิดความสำเร็จได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของ

ทั้งสองฝ่ายในการใช้การสื่อสารแบบสองทาง คือเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังไปพร้อมๆ กัน หลังจากนั้นจะเกิดการ
เรียนรู้ และพัฒนาองค์กรร่วมกันและส่งผลให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือที่เรียกว่าประสิทธิผล 
(Effectiveness) นั่นเอง  

นอกจากนี้  การเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน อาจพิจารณาในแง่มุมของฐ านการผลิตโดยมี
องค์ประกอบแบบ 5 M ที่ต้องคำนึงถงึความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย  

1)  Man หมายถึง บุคลากร คือ ผู้ที่จะต้องเก่ียวข้องกับระบบงาน  
2)  Money หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเงินของระบบ ซึ่งนับเป็นหัวใจที่สำคัญ

อย่างหนึ่งของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินค่าใช้จ่ายหรือเงนิรายรับ รายจ่ายต่างๆ เป็นต้น  
3)  Material หมายถึง ตัวสินค้าหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า  
4)  Management หมายถึง การบริหารระบบ ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ระบบเกิดปัญหา 

เพราะการบริหารที่ไม่ดีหรือการบริหารที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง หรือการได้ผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพมาบริหารงาน  

5)  Morale หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคคลในระบบ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านทรัพยากรบุคคล การนำเทคโนโลยี และการเพ่ิมโดยการปรับปรุง 
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(1)  เพิ่มโดยการพัฒนาทางด้านบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน  
การทำงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เกิดความสะดวกในการทำงาน  

(2)  เพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์วิธีการช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและมี
ประสิทธิภาพ  

(3)  เพิ่มโดยการปรับปรุงด้านการจัดการ เช่น การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
ด้านการจดัซื้อ การควบคุมวัสดุคงคลัง เป็นต้น  

 ณัฎฐ์นรินทร์ สุขลิ้ม (2562, หน้า. 6) ให้นิยามของคำว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Effiiency 
Performance) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ มีผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
 

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ าบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยจากประสิทธิภาพที่
เกี่ยวกับ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงด้านการจัดการ ซึ่งปัจจั ยที่ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพนั้น อาจเกิดจากปัจจัยภายใน หรือ ปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ความถนัด ประสบการณ์ พฤติกรรมส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอกขึ้นกับ องค์กร โครงสร้าง วัฒนธรรม
องค์กร เหตุการณ์ สถานการณ์ เพ่ือนร่วมงาน ค่าจ้างค่าตอบแทน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวกำหนดผล
การปฏิบัติงาน 
    

2.2   แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถสมรรถนะ 
 
2.2.1 ความเป็นมาของความสามารถสมรรถนะ  
แนวคิดความสามารถสมรรถนะสามารถตอบสนองความต้องการในงานได้อย่างแม่นตรง หากจะ

สืบค้นไปยังที่มา พบว่า ความสามารถสมรรถนะพัฒนามาจากแนวคิดของ แมคเคลแลนด์ (McCleland, 
1970, อ้างถึงใน ราชบัณฑิตยสภา, 2562, หน้า. 27) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษา
คุณสมบัติและคุณลักษณะของนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จในองค์กรชั้นนำ พบว่า 
ประวัติ และผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดี เด่นของบุคคลไม่ได้เป็นปัจจัยที่ชี้ว่าบุคคลนั้นๆ จะประสบ
ความสำเร็จในหน้าที่การงานเสมอไป หากต้องประกอบด้วยคุณลักษณะอ่ืน เช่น ความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน พฤติกรรมแห่งความสำเร็จซึ่งถูก
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ขับเคลื่อนโดยคุณลักษณะส่วนลึกภายในของคนนั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่าความสามารถของสิ่งที่
เรียนรู้มาจากสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไป ความสามารถสมรรถนะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงานที่
ดีกว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) ที่จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนที่เรียนเก่งอาจไม่ประสบความสำเร็จในการ
ทำงานเสมอไป แต่ผู้ที่ทำงานเก่งมักประสบความสำเร็จสูงในการทำงาน เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้
หลักการ วิธีการ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในงานที่ทำ สอดคล้องกับ 
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2565, หน้า. 65) กล่าวว่า ระดับสติปัญญา ผลการเรียน และ/หรือ สาขาวิชาที่สำเร็จ
การศึกษา ไม่สามารถทำนายสัมฤทธิผลในการทำงาน หากแต่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความสามารถ
สมรรถนะที่เหมาะสมจึงจะส่งมอบผลงานมีคุณภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการได้  

ความสามารถสมรรถนะในบางโอกาสได้รับการเปรียบเทียบประหนึ่งเป็นก้อนภูเขาน้ำแข็ง 
(Iceberg) มีทั้งส่วนที่มองเห็นและซ่อนเร้นหรือมองไม่เห็นได้ง่ายนัก และจำลองเป็นภาพคล้ายภูเขาน้ำแข็ง 
โดยประมาณว่าปัจจัยสำคัญในการสร้างผลงาน ร้อยละ 20 เป็นส่วนของทักษะและความรู้ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่
เหนือน้ำสามารถมองเห็นและพัฒนาได้ง่าย ขณะที่ร้อยละ 80 มาจากคุณลักษณะของบุคคลที่ประกอบด้วย 
บุคลิกภาพ ความสนใจ ระบบค่านิยมและแรงจูงใจ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใต้น้ ำ จะซ่อนเร้นมองเห็นได้ยาก ใน
ส่วนนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคคล ส่วนที่อยู่ใต้น้ำมีความสำคัญและจำเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนส่วนที่อยู่เหนือน้ำนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โมเดลภูเขาน้ำแข็ง ดังภาพที่ 2.1 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  โมเดลภูเขาน้ำแข็ง 
แหล่งทีม่า: มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2565, หน้า. 67). 
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2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถสมรรถนะ 
Competency มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถ หรือ สมรรถนะ โดยสำนักงาน 

ก.พ. ใช้ภาษาไทยว่า สมรรถนะ แต่ในบางองค์กร ใช้คำว่า ความสามารถสมรรถนะ ขีดสมรรถนะ ขีด
ความสามารถ  

    สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993, อ้างถึงใน มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 
2565, หน้า. 67) ให้ความหมายของ ความสามารถสมรรถนะ ว่าเป็นคุณลักษณะทุกส่วนของบุคคลที่เอ้ือ
ให้เกิดสัมฤทธิผลในการทำงาน และทำให้บุคคลนั้นมีผลการทำงานที่โดดเด่น 

 ฮาเมล และ พราฮาลาด (Hamel & Prahalad, 1994, อ้างถึงใน วรางค์ศิริ ทรงศิล, 2550, 
หน้า. 9) ให้ความหมายของสมรรถนะ โดยพิจารณาจาก 

1) คุณค่าต่อลูกค้า หมายถึง ทักษะที่สามารถทำให้องค์กรส่งมอบประโยชน์พื้นฐานต่อลูกค้า 
2) ความแตกต่างจากคู่แข่ง หมายถึง ความยากในการลอกเลียนแบบและเป็นระดับ

ความสามารถที่ทำให้องค์กรแข่งขันได้อย่างยั่นยืน 
3) การพัฒนาเพิ่มได้ หมายถึง ความสามารถที่แท้จริงเมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

แม็คลาแกน (McLagan, 1997, อ้างถึงใน วรางค์ศิริ ทรงศิล, 2550, หน้า. 10) กล่าวถึงขีด
ความสามารถไว้ตามลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ขีดความสามารถตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) โดยแบ่งขีดความสามารถ
ออกเป็นงานย่อยๆ มีการกำหนดขอบเขตของสถานการณ์ต่างๆ ที่จะทำให้งานสำเร็จได้ 

2) ขีดความสามารถตามผลลัพธ์ (Competency as Results) โดยแบ่งขีดความสามารถ
ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เพราะว่าผลรวมขององค์ประกอบย่อยๆ ทั้งหมดนั้นจะรวมกันไปสู่ผลลัพธ์รวม 

3) ขีดความสามารถตามผลลัพธ์ที่ ได้จากการทำงาน (Competency as Output) ขีด
ความสามารถในข้อนี้ จำเป็นต้องหาผลที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก และแบ่ง
ผลที่เกิดจากความต้องการออกเป็นส่วนๆ มีการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการ โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ผลกำไรในระยะยาวและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4) ขีดความสามารถตามความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (Competency as Knowledge, Skill 
and Attitude) คนที่ฉลาดรอบรู้จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือวิธีการต่างๆ ที่จะบ่งบอกว่าคนผู้
นั้นมีความสามารถปฏิบัติงานสูง โดยใช้ขีดความสามารถที่จะแสดงถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  ที่จะทำให้
เกิดผลสำเร็จ รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การกำหนดเป้าหมาย การหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้เป้าหมายและการใช้เป้าหมายเป็นตัวกำหนดความสำคัญในการทำงาน 

กัญจนวลัย นนทแก้ว (2546, อ้างถึงใน สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, 2561, หน้า. 90) กล่าวว่า การ
พัฒนาขีดความสามารถจากการประเมินตนเองจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการ
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง (Real Needs) เพ่ือให้ผู้บริหารได้นำไปใช้สู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้ 

 ดนัย เทียนพุฒ (2546, อ้างถึงใน วรางค์ศิริ ทรงศิล, 2550, หน้า. 11) กล่าวถึงคำจำกัดความของ 
ขีดความสามารถ (Competency) ว่า คือ การบูรณาการความรู้ ทักษะ ทัศนคติและคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Personal Attributes) มาใช้ได้ดีที่สุดในบทบาทนั้นๆ จนกระทั่งเกิดผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด 
(Superior Performance) หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยแบ่งความสามารถออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
(ดนัย เทียนพุฒ, 2546) 

1) ความสามารถในมิติของพฤติกรรม หมายความว่า ในธุรกิจจะมีเรื่องบทบาทหน้าที่ตาม
วิชาชีพของคนหรือผู้บริหารในตำแหน่งต่างๆ ที่ทำงาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจในแง่ของความสามารถ
เชิงพฤติกรรม คือ การเข้าไปวิเคราะห์สิ่งที่เป็นพฤติกรรมหลักของหน้าที่รับผิดชอบ ก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า 
คุณลักษณะของความสามารถของหน้าที่การงาน 

2) ความสามารถในมิติของงาน หมายถึง ความสามารถในด้านการทำงาน ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานอาชีพ สิ่งที่ได้รับหรือผลจากการทำงานตามอาชีพ หรือมาตรฐานอาชีพ คือ ผลงานที่สามารถ
ปฏิบัติได ้

เดชา เดชะวัฒนะไพศาล (2546, อ้างถึงใน วรางค์ศิริ ทรงศิล, 2550, หน้า. 10) กล่าวว่า ขีด
ความสามารถ (Competency) หมายถึง ทักษะ ความรู้  ความสามารถ หรือพฤติกรรม (Skill, 
Knowledge and Attributes) ของบุคลากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กล่าวคือ ในการทำงาน
อย่างหนึ่งเราต้องรู้อะไร และเมื่อมีความรู้หรือข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะทำงานนั้นอย่างไร  และควรมี
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร จึงจะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้องค์กร
ทราบว่า คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในการทำงานของบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างไร 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548, อ้างถึงใน ปิยะดา พิศาลบุตร และคณะ, 
2559, หน้า. 1318) นิยามความหมายของสมรรถนะว่า เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือน
ร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้จะต้องมีองค์ประกอบ
ทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ 

จิรประภา อัครบวร (2549, หน้า. 68) กล่าวว่า สมรรถนะในตำแหน่งหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วย 3 
ประเภท ได้แก่ 

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์การต้องมีเพ่ือ
แสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ 
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2) สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบัติ ความสามารถด้านการ
บริหารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจำเป็นต้องมีในการทำงาน เพ่ือให้งานสำเร็จและสอดคล้องกับแผน   
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ขององค์การ 

3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จำเป็นในการ
นำไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยจำแนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ 
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific 
Technical Competency) 

สถาบันดำรงราชานุภาพ (2553 , หน้า. 15, อ้างถึงใน ไชยดี ยะยือริ, 2562, หน้า. 11) ได้ให้
ความหมาย สมรรถนะหลัก หมายถึง ค่านิยม (Value) ขององค์กรและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร 
โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งใดก็ตาม 

พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2554, หน้า. 12) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมในการทำงานที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของงานและเกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญส่วน
บุคคลที่เป็นส่วนประกอบ ส่งผลให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

นนทยา สร้อยพยอม (2554, หน้า. 36) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกโดย
เกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มีผลงานได้ตามเกณฑ์ หรือโดดเด่นกว่ามาตรฐานที่กำหนด เป็นการ
จำแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงออกจากบุคคลอ่ืนอย่าง
สมเหตุสมผล 

 เปรม สุวรรณกูฎ (2555, หน้า. 15) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกและส่งผลต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้การปฏิบัติงานนั้นๆ ประสบ
ผลสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่า โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ซ่อนเร้นอยู่ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ
และอ่ืนๆ และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติใน
ตำแหน่งนั้นๆ ด้วย 

เทื้อน ทองแก้ว (2559, หน้า. 85) กล่าวถึงประเภทของสมรรถนะ สามารถจำแนกได้ 5 ประเภท 
ได้แก่  

1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมีเป็น
ความสามารถเฉพาะตัวคนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมี
ความพยายามสูงมาก  
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2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ
ทำงานในตำแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสำรวจก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข 
การคิดคำนวณ ความสามารถในการทำบัญชี เป็นต้น  

3) สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จำกัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ หรือ บริษัท ทีโอ
เอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น  

4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสำคัญที่บุคคลต้องมีหรือ
ต้องทำเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสำนักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ 
การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัทต้องมีสมรรถนะหลัก  คือ การ
สื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น  

5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตำแหน่งหน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการ  
ตำรวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมี
สมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น 

 ราชบัณฑิตยสภา (2562, หน้า. 25) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า เป็นความสามารถที่
แสดงออกทางพฤติกรรมและการกระทำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้สำเร็จ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนมีให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคม และวัฒนธรรม ใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย  

มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2565, หน้า. 70)  ความสามารถสมรรถนะในงาน หรือ Job Competency 
คือ ทักษะ ความรู้ และคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ พึงมี  เพ่ือให้ เกิดผลการทำงานที่ พึงประสงค์ โดย
ความสามารถสมรรถนะในงานนี้ มีผลดีต่อขั้นตอนการคัดสรรบุคลากร และการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็นกรอบการวางแผนทดแทนตำแหน่ง ด้วยการเตรียมความพร้อม
ความสามารถเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานมีความสามารถตามที่ต้องการ 
(Competency-based Pay)  

   
  ดังนั้น สรุปได้ว่า ความสามารถสมรรถนะเป็นเรื่องของความรู้ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่

ส่งผลต่อการแสดงออกเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการทำงานที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่
องคก์รได้กำหนดไว้  
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2.2.3 ความสามารถสมรรถนะบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแนวคิดการวิ เคราะห์งานบนฐานความสามารถสมรรถนะ หรือ 

Competency ซึ่งมีความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต (Product) หรือ บริการ 
(Service) ทั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบในมุมมองของลูกค้า การที่บุคลากรมีความสามารถสมรรถนะที่
เหมาะสม จะทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าผู้ที่ไม่มีความสามารถสมรรรถนะอย่างเห็นได้ชัด 
ทำให้ปัจจุบันความสามารถสมรรถนะได้รับความสนใจในฐานะเครื่องมือสร้างผลงาน โดย Competency 
หมายรวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอย่างครอบคลุมทุกมิติของความเป็นบุคคล และที่สำคัญ
คุณลักษณะเหล่านี้ มีผลต่อการแสดงออกในงานและสัมฤทธิผลที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนจากการทำงาน 
 ปรเมศวร์ จิตรมาตร (2562, หน้า. 11)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เริ่มใช้ระบบสมรรถนะ
บุคลากรกับบุคลากรสายสนับสนุนของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และได้มีการ
ปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรใหม่ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (ปี 2551 – 2565) โดยใช้
ค่านิ ยมร่วมของสถาบัน  คือ WISDOM for Change มากำหนดสมรรถนะบุคลากรของสถาบัน 
ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท ดังนี้ 

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)  เป็นความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่สถาบันมุ่งหวังให้บุคลากรของสถาบันทุกคนจำเป็นต้องมีในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานสู่เป้าหมายของสถาบัน ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาตนเองเพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
(2) การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
(3) การรับผิดชอบต่อสังคม 
(4) การมีระเบียบวินัย 
(5) การเปิดใจมีส่วนร่วม 
(6) การมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2) สมรรถนะตามตำแหน่ ง (Functional Competency) เป็ นความรู้  ความ เข้ าใจ 
ความสามารถ และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานที่บุคลากรรับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการเพ่ิมพูนประสบการณ์ และความ
ชำนาญในตำแหน่งวิชาชีพของบุคลากร ประกอบด้วย 

(1) ความเชี่ยวชาญในงาน 
(2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) การให้บริการที่เปน็เลิศ 



18 

(5) การสอน 
(6) การบริการวิชาการ 
(7) การวิจัย 

3) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) เป็นความรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถ และคุณลักษณะทางการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
หรือได้รับมอบหมายระดับกลุ่มงาน หน่วยงาน หรือ ระดับสถาบัน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 

(1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(2) การสร้างเครือข่าย 
(3) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
(4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับ ISO 9001: 2015 
 
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 (Human Excellence, 2565) 
ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ  องค์ การระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สำนักงานตั้งอยู่ที่  กรุงเจนี วา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่
ประกอบด้วยตัวแทนในแต่ละประเทศ รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานสากลต่างๆที่ระบุข้อกำหนด
สำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร  

ห น่ ว ย ง าน ที่ น ำ ร ะ บ บ  ISO เข้ า ม า ใช้ ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  คื อ  ส ำ นั ก ง า น ม าต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อปี พ.ศ.2534  

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 
1) ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างมีระบบ ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
2) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว สามารถพัฒนาองค์กรจากภายใน 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพ่ิมขีดความสามารถและทำงานอย่างมีระบบตลอดจนเกิด

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
4) ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการของเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องของการรับประกันคุณภาพของ

สินค้าและเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
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ข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015    
1) ขอบเขต (Scope) แสดงถึงความสามารถอย่างสม่ำเสมอท่ีจะเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย มุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึง
พอใจลูกค้า 

2) การอ้างอิง (Normative References) ให้อ้างอิงจาก ISO 9000: 2015 หลักการและ
คำศัพท ์

3)  คำศัพท์และคำนิยาม (Terms and Definitions) ระบุอยู่ใน ISO 9001: 2015 
4)  บริบทองค์กร (Context of The Organization) ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจองค์กร

และบริบทองค์กร 2) ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) การพิจารณา
ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ 4) ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร   

5)  การเป็นผู้นำ (Leadership) ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น 2) นโยบาย 
3) บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร 

6)  การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย 1) การดำเนินการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส 
2) วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ 3) การวางแผนเปลี่ยนแปลง 

7) การสนับสนุน (Support)   
(7.1) ทรัพยากร (Resources) ประกอบด้วย 1) ข้อกำหนดทั่วไป กำหนดและจัดให้มี

ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ การนำไปปฏิบัติ การคงรักษาไว้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง ใน
ระบบบริหารคุณภาพ 2) บุคลากร (People) จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ และสำหรับการดำเนินงานและการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ใน
ระบบบริหารคุณภาพ 3) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 4) สภาพแวดล้อมในการดำเนินกระบวนการ 
(Environment for the Operation of Processes) 5) ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด 
(Monitoring and measuring resources) 

(7.2) ความสามารถ ประกอบด้วย 1) กำหนดความสามารถที่จำเป็นของบุคลากรที่
ทำงานภายใต้การดำเนินการที่มีผลต่อสมรรถนะด้านคุณภาพและประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ 2) 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความสามารถบนพื้นฐานการศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ ในกรณีท่ีทำ
ได้ ต้องดำเนินการเพ่ือได้มาซึ่งความสามารถที่จำเป็น การจัดฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยง หรือการมอบหมาย
งานให้กับพนักงานปัจจุบัน หรือ การว่าจ้างหรือทำสัญญากับผู้ชำนาญงานนั้นๆ  และการประเมิน
ประสิทธิผลของการดำเนินการดังกล่าว และมีการจัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถเป็นเอกสาร
ข้อมูล  
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(7.3) ความตระหนัก บุคลากรที่ทำงานภายใต้การควบคุมขององค์กร ต้องมีความ
ตระหนักในเรื่องนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงผลที่ได้ของการปรับปรุงสมรรถนะ และผลที่ตามมาของ
การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ 

(7.4) การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ 
(7.5) เอกสารข้อมลู มีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งานได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม 

8)  การปฏิบัติงาน (Operation) ประกอบด้วย 1) การวางแผนและการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 2) การพิจารณาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ 3) การออกแบบและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ 4) การควบคุมผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และการบริการ 5) 
การผลิตและการบริการ 6) การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ 7) การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

9)  การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 
10) การปรับปรุง (Improvement) 

 วีรศรุต สุวงค์ (2563, หน้า. 21) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบ
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 จากการสัมภาษณ์พบว่า มีปัจจัย 2 ส่วน คือในส่วนของการบริหารงานกับ
การบริหารบุคลากร เพราะทั้ง 2 ส่วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานของ ISO นอกจากนี ้ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่มองอนาคตและความสำเร็จของบริษัท 

 
สรุปได้ว่า ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 จัดเป็นกลไกการจัดวางระบบบริหารบุคลากร

ในองค์กรให้มีทักษะ ความรู้ เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดย ISO ได้ให้ความสำคัญกับการที่
หน่วยงานจำเป็นต้องมีการจัดทำ Competency หรือความสามารถสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมและ
ทำงานอย่างมีระบบตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่องอค์กร ทันการต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างผลสำเร็จตามเป้าหมายงาน 

 

2.4  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นแรกพร้อม

กับการเปิดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 มีนักศึกษา จำนวน 39 คน จนถึงปัจจุบันเวลา
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ล่วงมากว่า 56 ปี  คณะบริหารธุรกิจมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับออกไปรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติในบทบาทด้านการบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ มากกว่า 14,000 คน  

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นคณะที่ มีโครงการปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจ ภาษาไทยแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจาก The Association of Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB) ซ่ึ งเป็นสถาบันที่ ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันด้ าน
บริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก เพ่ือให้มีคุณภาพเป็นสากล โดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB 
ถือวา่ มีความสําคัญมาก มีเพียงร้อยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้ 

ตลอดช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่าง 
รวดเร็ว คณะบริหารธุรกิจมีการปรับตัวในหลายๆ ด้านเพ่ือก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่
ละเลยเป้าหมายสําคัญที่จะมุ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลและมุ่งเน้นการผลิตคุณภาพ 
มิใช่ปริมาณ  

วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ  
เป็นสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชั้นนำในเอเชีย โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างผู้นำ

ธุรกิจ 
พันธกิจ 
We create purposeful outcomes to our society by nurturing leaders and 

advancing knowledge  
เป้าหมาย 
คณะบริหารธุรกิจมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับสากล มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการสร้างผู้นำธุรกิจและนักบริหารที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสากล กอปรด้วยจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
สนองความต้องการของประเทศ เพ่ิมจำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริการวิชาการสู่สังคม และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที ่

ยุทธศาสตร์ของคณะ ประกอบด้วย 
1.  Innovate Curriculum and Diversify Learning Platforms  
2. Improve the Quantity, Quality, and Diversity of the Student Body   
3. Nurture Faculty Excellence, Achievements, and Engagement   
4. Sustain and Deepen Effective Collaborations and Partnerships   
5. Streamline Workflow and Process Efficiency 
6. Promote Business Social Responsibility 
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คณะบริหารธุรกิจมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายในหลายกลุ่ม จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน เพ่ือสร้างผู้นำในระดับต่างๆ ขององค์กร โดย
คณะให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้การเป็น
ผู้นำ สามารถท่ีจะพัฒนาให้มีคุณลักษณะในการเป็นนักบริหารและเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงมีจริยธรรมและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  ในปีการศึกษา 
2564 คณะมีการเปิดสอนระดับปริญญาโทรวม 4 หลักสูตร (11 โครงการ)  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 
ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program : 

MBA) มี 6 โครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการ MBA ภาคปกติ (Regular MBA Program: RMBA) เรียนในวัน-เวลาราชการ 
(2) โครงการ MBA ภาคปกติ ภาษาอังกฤษ (English MBA Program: Eng.MBA) เรียนใน

วัน-เวลาราชการ 
(3) โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ (Executive MBA 

Program: EMBA) เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงที่มี
อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดภาคเรียน) 

(4) โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Young 
Executive MBA Program: YMBA) เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักบริหารระดับต้น
หรือระดับกลางที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดภาคเรียน) 

(5) โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA Program: Flex MBA) 
เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป (นับถึงวันสมัคร) 

(6) โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ สำหรับมืออาชีพ (Professional MBA 
Program: Pro MBA) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้รับการรับรองจากฝ่ายบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน 

2) หลั กสู ตรบ ริ ห ารธุ รกิ จมหาบั ณ ฑิ ต  หลั กสู ตรนานาชาติ  (Master of Business 
Administration: International Program) มี 2 โครงการ ดังนี้ 

(1) International MBA Program (Inter MBA) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์  
(2) Accelerated MBA Program (AMBA) เรียนในวัน-เวลาราชการ 
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความ
เสี่ยง (Master of Science in Corporate Finance, Investment and Risk Management Program) มี 2 
โครงการ ดังนี้ 

(1) CFIRM เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
(2) Flex-CFIRM  เรียนในวัน-เวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science in Financial Investment and Risk Management Program: 
MSc. in FIRM) เรยีนวันเสาร์-วันอาทิตย์  

 
ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (Doctor of 
Philosophy Program in Business Administration) 
 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 
เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนให้งานของคณะเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จทั้งในด้าน
การเรียน การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยการประสานงาน 
ดำเนินการ และติดตามประเมินผล เพ่ือให้งานของคณะสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายและสอดคล้องกับภารกิจของคณะ  นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
กลั่นกรองงานในด้านต่างๆ ให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจของคณะ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สำนักงานเลขานุการคณะ มีการแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่  

1) กลุ่มงานการศึกษา  
2) กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  
3) กลุ่มงานบริหารและธุรการ  

4) กลุ่มงานแผนและพัฒนา  
โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน

เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ และโครงสร้างอัตรากำลังสายสนับสนุน ตามภาพท่ี 2.2 ถึงภาพท่ี 2.4 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจ 
แหล่งที่มา:  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ม.ป.ป.). 



ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 
แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ม.ป.ป.). 
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กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

1. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุม่งาน,
พนักงานสถาบัน)
น.ส.สมศรี ผลพานิชเจรญิ

2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร
(พนักงานสถาบัน)
น.ส.อนิทริา เจษฎาพิทกัษ์

3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร
(พนักงานสถาบัน)
นางสุโศภิษฐ ์พรพนัธ์วัชรเดช

4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร
(พนักงานสถาบัน)
น.ส.พรทิพย์ ตั้งสนิติถาวร

5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร
(พนักงานสถาบัน)
น.ส.วัลญา สมวัฒน์

6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร
(พนักงานสถาบัน)
นายณฐัภทัร์ ดทีองออ่น

7. นักวิชาการศึกษา
(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ)
น.ส.รชัรยี์ มัน่คง

8. นักวิชาการศึกษา
(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ)
น.ส.ธรณ์ธันย์ คะริบรมัย์

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน,
พนกังานสถาบัน)
น.ส.วนัเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม

2. นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ
(พนักงานสถาบัน)
น.ส.สุภาวด ีทองมา

3. นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ
(พนักงานสถาบัน)
น.ส.มัณฑนา บุญเกิด

4. นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ
(พนักงานสถาบัน)
นายณฐัภทัร มีกริิยา

1. นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ
(ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุม่งาน,
ข้าราชการ)
น.ส.ผกาวรรณ แก้วทับทิม

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(พนกังานสถาบัน)
น.ส.อมรฉวี ประภทัรพงศ์

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(พนักงานสถาบัน)
น.ส.ชอ่ผกา วงศ์ไทย

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ)
นางนฤมล เกิดผล

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ)
นายจักรพงษ์ พรหมรุ่ง

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างเงินทนุคณะ)
น.ส.ณญาดา ทองมาก

7. พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป
(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ)   
นายธรีะยุทธ ยอดล้ำ 

8. พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป
(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ) 

    นายทนง น้อยสนทิ     
9. พนักงานขับรถ

(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ)
นายสมบัติ มณีดำ

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน,
พนกังานสถาบัน)
นางศิริมา แสงมนุษย์

2. เจ้าหน้าที่วเิทศสมัพันธ์
(ลูกจ้างเงินทุนคณะ)
น.ส.สุภัค นนุาบี

3. เจ้าหน้าที่วเิทศสมัพันธ์
(ลูกจ้างเงนิทนุคณะ)
Mr. Wayne Shibata

กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานแผนและพัฒนา 

 อัตรากำลังสายสนับสนุน 
ข้าราชการ  1  อัตรา 
พนักงานสถาบัน 14  อตัรา 
ลูกจ้างเงินทุนคณะ 10   อตัรา 
รวม 25  อัตรา 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ : นางวรรณี  กาญจนวงศ์  
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2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในด้านสมรรถนะต่างๆ  ดังนี้ 

จีราภรณ์ โชติพฤกษ์ชูกุล (2546, หน้า. 76-78) ได้ทำการวิจัยสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่า
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม อยู่
ในระดับสูงถึงสูงมาก โดยเฉพาะสมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข เป็นรายด้านทั้ง 8 
ด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน 3) ผลกระทบต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มในด้านบวก พบว่า การศึกษาต่อทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เลยและยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ได้ ส่วนด้านลบ พบว่า ทำให้สุขภาพทรุดโทรม เครียด และค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

ธีรพจน์ ภูริโสภณ (2549, หน้า. 3) ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่ไม่ใช่ข้าราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการ
บริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านจริยธรรม อยู่ในระดับน้อย ด้านความ
ร่วมแรงร่วมใจ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไม่ใช่ข้าราชการที่
มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และระยะเวลาทำงาน 
ส่วนใหญ่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านจริยธรรมและด้านความร่วมแรงร่วมใจมากกว่าลูกจ้างประจำ 
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญามีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไม่ใช่ข้าราชการที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและระดับมัธยมศึกษา 

ศุภมิตร พินิจการ (2552, หน้า. 101-105) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต พบว่า 1) สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จ ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร และด้านความพอใจของทุกฝ่าย 2) สมรรถนะหลัก 
ด้านการทํางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานด้านความ
พอใจของทุกฝ่าย 3) สมรรถนะหลัก ด้านบริการที่ดี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
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ประสิทธิภาพการทํางานด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จและด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 4) 
สมรรถนะหลัก ด้านความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การทํางาน ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร 5) สมรรถนะหลัก ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านการ
จัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรและด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 6) สมรรถนะหลัก ด้านความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภ าพการทํางาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและด้านความพอใจของทุกฝ่าย  

อุษาวดี บุญรอด (2554, หน้า. 3) ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะพนักงานสินเชื่อธนาคารกรุงไทย 
สังกัดสำนักงานเขตกำแพงเพชร พบว่า ระดับสมรรถนะของกลุ่มผู้บริหารปัจจุบัน สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะการบริหารจัดการ และสมรรถนะตามหน้าที่ อยู่ในระดับมาก สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการ 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นสมรรถนะตามหน้าที่อยู่ใน
ระดับมาก แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สังกัดสำนักงาน
กำแพงเพชร ส่วนงานกลุ่มผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ การแก้ไขปัญหา การ
ทำงานเป็นทีม และการติดต่อสื่อสาร ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ 3 ด้ าน คือ การจัดการความ
เสี่ยง การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสนับสนุนแรงจูงใจและการเจรจาต่อรอง สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการ 
การพัฒนาสมรรถนะหลัก 4 ด้าน คือ การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร และความ
มุ่งมั่นต่อความสำเร็จ ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ การตัดสินใจ การคิดเชิงวิเคราะห์ 
และการบริหารความเปลี่ยนแปลง และด้านสมรรถนะตามหน้าที่ 5 ด้าน คือ ความรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ทางการเงิน ทักษะการโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง การปรับโครงสร้างหนี้และทักษะการขาย 

เบญญาภา เอกวัตร และ พิษณุ เฉลิมวัฒน์ (2555, หน้า. 114-120) ทำการวิจัย เรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจอยูในอันดับแรก รองลงมาคือด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์และด้านจริยธรรมและ 2) ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

จิตรลดา ศรีบุญเรือง (2556, หน้า. 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิทธิภาพ
การทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พบว่า 1) ระดับสมรรถนะของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ดังนี้ การมีคุณธรรมจริยธรรม ( X = 4.43) มีจิตบริการ ( X = 4.25) การทำงานเป็นทีม ( X = 

4.15) ความเชี่ยวชาญในงาน ( X = 4.08) และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.97) ตามลำดับ 
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และระดับประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลักษณะการให้บริการ ( X = 4.13) กระบวนการปฏิบัติงาน ( X = 

4.11) การบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ( X = 4.09) และการจัดการทรัพยากร ( X = 4.06) ตามลำดับ 
ปิยะดา พิศาลบุตร และคณะ (2559, หน้า. 1315) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถ

ขององคก์ารด้านการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแบ่งสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร สมรรถนะตามตำแหน่ง สำหรับแผนการ
เพ่ิมขีดความสามารถขององค์การ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาระบบสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การที่ต้องการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจของ
องค์การ 2) การสำรวจและวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร 3) เสนอแนะแนวทางและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากสมรรถนะของบุคลากรที่แต่ละองค์การต้องการจะแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ตลอดจนวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ การกำหนด
สมรรถนะของบุคลากรแต่ละคนหรือของหน่วยงานในองค์การ จึงควรมีการกำหนดน้ำหนักหรือ
ความสำคัญของสมรรถนะแต่ละด้านด้วย เพ่ือให้การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การมากยิ่งขึ้น 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักในความสำคัญของ

ความสามารถสมรรถนะที่พึงมีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ประกอบด้วยความสามารถสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ความสามารถสมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency) 
และความสามารถสมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ได้จัดวางความสามารถสมรรถนะและความคาดหวังในระดับสัมฤทธิผลไว้แล้วตามระดับ
ตำแหน่งงาน ผู้วิจัยจึงเห็นควรนำมาศึกษาต่อยอดในระดับคณะ โดยมีฐานความคิดว่าพันธกิจ 
(Mission) และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Strategic Initiatives) และภาระงาน (Workload) ของ
แต่ละคณะอาจมีความแตกต่างกัน การศึกษาความสามารถสมรรถนะในระดับคณะจึงเป็นการเสริม
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจหลักของคณะได้อย่างแม่นตรง ควบคู่ไปกับ
การมีความสามารถสมรรถนะในระดับสถาบัน  ซึ่งการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะได้ทำการวิเคราะห์มุมมอง
การรับรู้ของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ โดยผลการศึกษาอาจนำไปเป็นตัวอย่างให้กับคณะอ่ืนๆ ที่
มีความสนใจจะค้นหาความต้องการความสามารถสมรรถนะในระดับคณะที่สังกัดอยู่ ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้น
นี้ได้จัดทำแบบสำรวจความสามารถสมรรถนะส่งให้กับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะ
บริหารธุรกิจ ได้ประเมินงานหลักที่ทำ และความสามารถสมรรถนะที่พึงมี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทำงาน อีกทั้งยังมีการประเมินแยกระดับเป็น น้อย ปานกลาง มาก  จากนั้นก็นำไปสู่การประเมิน
ความต้องการในการเรียนรู้พัฒนาที่ประยุกต์มาจากแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐาน ISO 
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9001 หมวด 7.3 ที่นำไปสู่แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างเป็นระบบ (Competency 
Individual Development Plan หรือ IDP)  



 

บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน
เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนา
ความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan) นี้  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูล 
3.2 ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 การตรวจสอบข้อมูล 
3.7 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3.8 การนำเสนอข้อมูล 

3.1  แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูล  สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
3.1.1 แหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลออนไลน์ 

และ ออฟไลน์ ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
2) ข้อมูลสมรรถนะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้นำสมรรถนะ

บุคลากรของสถาบัน 3 ด้าน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตาม
ตำแหน่ง (Functional Competency) และสมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency)  มา
ศึกษาเพ่ิมเติม โดยเน้นความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริบทการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ 
คณะบริหารธุรกิจ 

3) ข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ ตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพ ความสามารถสมรรถนะ ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 
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 3.1.2  แหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับการศึกษานี้  
เป็นการสำรวจแบบเจาะจง จากบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน    
บริหารศาสตร์ ทั้งหมดจำนวน 24 คน 
  

ผู้ให้ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทำแบบสำรวจ  โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นแบบเจาะจง จากบุคลากรใน

สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 24 ราย และได้รับ
แบบสอบถามคืนทั้งสิ้น จำนวน 24 ชุด แบ่งเป็น ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะ) จำนวน 1 ราย ระดับชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน) จำนวน 2 ราย 
ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) จำนวน 1 ราย ระดับปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
งาน) จำนวน 1 ราย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 16 ราย และ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย 

 

3.2  ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือในการวิจัย 
  

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
3.2.1  ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
3.2.2 นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสำรวจ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ  ประกอบด้วย กลุ่มงาน/สังกัด ตำแหน่งงาน  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสำรวจความสามารถสมรรถนะ ประกอบด้วย การวิเคราะห์งานที่ต้องทำ 

(Key Jobs) และปัญหาที่พบ (Critical Incident) เพ่ือเป็นกรอบการทำงานที่จะนำไปสู่ความสามารถ
สมรรถนะที่ต้องมี 

ส่วนที่ 3 เป็นการประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่มีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการใน
การพัฒนาเพ่ือให้มีความสามารถสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 
 3.2.3  นำร่างแบบสำรวจเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย สาขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) เพ่ือพิจารณาความ
ครอบคลุมในด้านเนื้อหา ความชัดเจน ภาษาที่ใช้เหมาะสม  พร้อมทั้งขอคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

 3.2.4 ปรับแก้ไขแบบสำรวจ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 
 3.2.5  นำแบบสำรวจทีไ่ด ้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 24 ราย 
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3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสำรวจเกี่ยวกับความสามารถสมรรถนะของบุคลากรใน
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือ
โดยเอาสมรรถนะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาพัฒนาเพ่ิมเติม โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการเก็บข้อมูลที่ พัฒนามาจากกรอบแนวคิดในการศึกษา ประเด็นคำถามที่ถามมีการจัด
เรยีงลำดับคำถามตามขั้นตอน เพ่ือความสะดวกต่อการตอบ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ ประกอบด้วย กลุ่มงาน/สังกัด ตำแหน่งงาน  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสำรวจความสามารถสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การ

วิเคราะห์งานที่ต้องทำ (Key Jobs) การวิเคราะห์ปัญหาที่พบ (Critical Incident) เพ่ือเป็นกรอบการ
ทำงานที่จะนำไปสู่ความสามารถสมรรถนะที่ต้องมี 

ส่วนที่ 3 เป็นการประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่มีอยู่และระยะเวลาที่ต้องการในการ
พัฒนาเพ่ือให้มีความสามารถสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 
ทำการกำหนดงานหลัก ปัญหาที่พบในการทำงาน การประเมินความสามารถสมรรถนะจากมุมมองงาน
ของตนเอง จำนวน 24 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 24 ชุด และตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ ซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมามีความถูกต้องสมบูรณ์ทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 100    

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจทั้งหมด แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่วางไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้มีการสร้างกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาจากทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างประเด็นคำถาม 

 

3.6  การตรวจสอบข้อมูล 
 
 ก่อนทำการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยทำการส่งแบบสำรวจที่ได้จัดทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
และทำการแก้ไขตามคำแนะนำให้สมบูรณ์ก่อนการเก็บข้อมูลจริง และเมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้
ทำการตรวจสอบด้วยด้วยการยืนยันความคงที่และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาบนเงื่อนไขแห่งเวลา 
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สถานที่ และตัวบุคคล โดยข้อมูลในการสำรวจกระทำในตัวแปรที่ควบคุมด้านเวลา คือ เดือนมิถุนายน 
2565 ด้านสถานที่ คือ ในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ และด้านบุคคล คือ บุคลากรใน
สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 
 

3.7  ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
 ผู้วิจัยได้คำนึงถึงจริยธรรมกับผู้ให้ข้อมูล โดยมีการติดต่อและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
แบบสำรวจก่อนเก็บข้อมูลจริง และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อนการเก็บข้อมูลทุกคน โดย
ผู้วิจัยได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้ให้ข้อมูลอนุญาตเท่านั้น และได้ขออนุญาตนำข้อความมานำเสนอใน
งานวิจัย ในส่วนของข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บไว้เป็นความลับโดยไม่ทำการ
เผยแพร่ 
 

3.8  การนำเสนอข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลและผลการวิจัย แบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่วางไว้ 

 
 



 

บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน
เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนา
ความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan)  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอผลการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ ประกอบด้วย กลุ่มงาน/สังกัด ตำแหน่งงาน 
4.2 การวิเคราะห์แบบสำรวจความสามารถสมรรถนะ ประกอบด้วย การกำหนดงานหลัก 

และปัญหาที่พบในการทำงาน 
4.3  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่มีอยู่ ระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา

เพ่ือให้มีความสามารถสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 

4.1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ 

จากการเก็บรวบรวมแบบสำรวจจากผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 24 ราย ได้รับแบบสำรวจคืน จำนวน 24 
ราย ในส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ กลุ่มงาน/สังกัด ตำแหน่งงาน เสนอในรูปแบบ
ตาราง ดังตารางที่ 4.1  
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ตารางที ่4.1  แสดงจำนวนข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกลุ่มงาน/สังกัด และ   
                  ตำแหน่งงาน 

 กลุ่มงาน/สังกัด ตำแหน่ง ระดับ จำนวน 
(ราย) 

- นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 1 

การศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 1 
  ปฏิบัติการ  7 

การเงินและพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 1 

 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  3 
บริหารและธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 1 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  5 

 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ปฏิบัติงาน  2 
 พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน   1 

แผนและพัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน 1 

 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  1 
รวม 24 

   
จากตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามกลุ่มงาน/

สังกัด และตำแหน่งงาน จำนวน 24 ราย สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1)  กลุ่มงาน/สังกัด พบว่า สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มีหัวหน้าสำนักงาน

เลขานุการ กำกับดูแลงานภายในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 
(1)  กลุ่มงานการศึกษา มีบุคลากร จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการ

ศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 1 ราย และตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 7 ราย 

(2) กลุ่มงานการเงินและพัสดุ มีบุคลากร จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 1 ราย 
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย  

(3) กลุ่มงานบริหารและธุรการ มีบุคลากร จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 1 ราย 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย 
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(4)  กลุ่มงานแผนและพัฒนา มีบุคลากร จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 1 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย 
 

4.2  การวิเคราะห์แบบสำรวจความสามารถสมรรถนะ  

 
ความสามารถสมรรถนะท่ีนำมาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
1) ความสามารถสมรรถนะหลัก  ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
(2) การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
(3) การรับผิดชอบต่อสังคม 
(4) การมีระเบียบวินัย 
(5) การเปิดใจมีส่วนร่วม 
(6) คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2) ความสามารถสมรรถนะตามตำแหน่ง ประกอบด้วย 
(1) ความเชี่ยวชาญในงาน 
(2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) การให้บริการที่เป็นเลิศ 
(5) การวิจัย 
นอกจากนี้ ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสามารถสมรรถนะตาม

ตำแหน่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อีก 4 รายการ ดังนี้ 
(6) ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน (Business Acumen) 
(7) การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Mining) 
(8) การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก (Design Thinking) 
(9) การบริหารงานแบบ Lean และ Agile 

3) ความสามารถสมรรถนะการบริหาร ประกอบด้วย 
(1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(2) การสร้างเครือขา่ย 
(3) การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(4) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ความสามารถสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับ มีจำนวนที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจำนวนรายการความสามารถสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับ จำแนกตาม 
       ตำแหน่งงาน   

รายการ ความสามารถ
สมรรถนะหลัก 

ความสามารถ
สมรรถนะตาม

ตำแหน่ง 

เพิ่มเติม  
คณะ

บริหารธุรกิจ 

ความสามารถ
สมรรถนะการ

บริหาร 

รวม 

- หัวหน้าสำนักงาน 6 3 4 4 17 

- ระดับชำนาญการพิเศษ  
  รักษาการในตำแหน่ง 
  หัวหน้ากลุ่มงาน 

6 4 4 4 18 

- ระดับชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มงาน 

6 3 4 4 17 

- ระดบัปฏิบัติการ  
  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
  หัวหน้ากลุ่มงาน 

6 3 4 4 17 

- ระดับปฏิบัติการ 6 4 4  14 

- ระดับปฏิบัติงาน 6 4 4  14 

 
จากตารางที่ 4.2  สรุปไดด้ังนี้  
1) ระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มีความสามารถสมรรถนะ จำนวน 

17 รายการ 
2) ระดบัชำนาญการพิเศษ รกัษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน มีความสามารถสมรรถนะ 

จำนวน 18 รายการ 
3) ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน มีความสามารถสมรรถนะ จำนวน 17 รายการ 
4) ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน มีความสามารถสมรรถนะ 

จำนวน 17 รายการ 
5) ระดับปฏิบัติการ มีความสามารถสมรรถนะจำนวน 14 รายการ 
6) ระดับปฏิบัติงาน มีความสามารถสมรรถนะจำนวน 14 รายการ 
 
โดยแบบสำรวจในส่วนที่ 2 จะให้บุคลากรแต่ละคนกำหนดงานหลักที่ทำ (Key Jobs) ปัญหา

ที่พบในการทำงาน (Critical Incident) และประเมินความสามารถสมรรถนะจากมุมมองงานของ
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ น้อย ปานกลาง และมาก และรวบรวมจัดทำเป็นตาราง จำแนก
ตามกลุ่มงาน/สังกัด และระดับ ได้ผลดังตารางที่ 4.3 ถึงตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
  ของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ  

 
 



40 
 

 จากตารางที่ 4.3  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ
บริหารธุรกิจ รวม 17 รายการ ดังนี้ 

1) งานหลักที่ทำ ประกอบด้วย 1) งานประกันคุณภาพการศึกษา 2) กำกับและติดตามงาน 3) 
ด้านการเงินและพัสดุ 4) ด้านบริหารและธุรการ 5) ด้านการศึกษา 6) ด้านนโยบายและแผน  

(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น

มหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
 (1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานแบบ 
Lean และ Agile การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการสร้างเครือข่าย 
 (1.3) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ และการคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก  

 (2) กำกับและติดตามงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการระบบ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
 (3)  ด้านการเงินและพัสดุ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง และ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย 

 (4) ด้านบริหารและธุรการ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง และ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย 

(5)  ด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ยกเว้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง 
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(6)  ด้านนโยบายและแผน มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง 
และการจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย 

2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) ด้านข้อมูล/การบริหารจัดการ 2) ความรู้/ความ
ชำนาญในงาน 3) ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ  

(1) ด้านข้อมูล/การบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง 

(2) ความรู้/ความชำนาญในงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ อยู่ใน
ระดบัน้อยทกุรายการ 
 (3)  ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญในงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน 
                 ของนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา 
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 จากตารางที่ 4.4  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา รวม 18 รายการ  ดังนี้ 

1) งานหลักที่ทำ ประกอบด้วย 1) งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน 2) งาน
จัดทำแผนการสอนและภาระงานสอน 3) งานจัดทำรายงานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/วิชา
ค้นคว้าอิสระ 4) งานจัดทำแผน-ผลการรับนักศึกษา นักศึกษาคงอยู่และผู้สำเร็จการศึกษา 5) งานแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์ 6) งานส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ  

(1)  งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การวิจัย การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile 
และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง 

(2)  งานจัดทำแผนการสอนและภาระงานสอน และ (3) งานจัดทำรายงานการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/วิชาค้นคว้าอิสระ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile การสร้างเครือข่าย 
และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง 

(4)  งานจัดทำแผน -ผลการรับนักศึกษา นักศึกษาคงอยู่  และผู้สำเร็จการศึกษา มี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean 
และ Agile การสร้างเครือข่าย และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง 

(5) งานแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์ และ (6) งานส่งเสริมการ
แข่งขันทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(5.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความ
เชี่ยวชาญในงาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การนำและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

(5.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิด
เชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile การสร้างเครือข่าย และการ
บรหิารงานแบบมีส่วนร่วม  
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2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) ขาดความร่วมมือ/ได้รับข้อมูลล่าช้า 2) จำนวน
อาจารย์น้อยกว่านักศึกษาทำให้การกระจายวิชาการค้นคว้าอิสระทำได้ยาก 3) การคาดการณ์ผิดพลาด 4) 
หาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกยาก มีเงื่อนไขมาก  

(1) ขาดความร่วมมือ/ได้รับข้อมูลล่าช้า มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ 
ดังนี้ 

(1.1) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีระเบียบวินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile การนำและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

(1.2) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การ
รับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิจัย ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการสร้างเครือข่าย 
 (2)  จำนวนอาจารย์น้อยกว่านักศึกษาทำให้การกระจายวิชาการค้นคว้าอิสระทำได้ยาก มี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น การมีนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม ความเชี่ยวชาญในงาน การวิจัย ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
และการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดบัน้อย 
 (3) การคาดการณ์ผิดพลาด มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง ยกเว้น การมีระเบียบวินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ และการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับน้อย 
 (4)  หาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกยาก มีเงื่อนไขมาก มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถ
สมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น การมีระเบียบวินัย และการนำและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับน้อย 
   
 



45 
 

ตารางท่ี 4.5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
 ของนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 4.5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักทีท่ำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
                   ของนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) 
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จากตารางที่ 4.5  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กลุ่ม
งานการศึกษา จำนวน 7 ราย ทั้งหมด 14 รายการ  ดังนี้  

1)  งานหลักที่ทำ ประกอบด้วย 1) งานจัดทำตารางสอน-ตารางสอบ 2) งานสอบประมวล
ความรู้ 3) งานขออนุมัติปริญญา 4) งานสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/วิชาค้นคว้าอิสระ 5) งานรับสมัคร
และคัดเลือกนักศึกษา 6) งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 7) งานรับคำร้องและออกหนังสือสำคัญ 8) การ
ประสานงาน/ให้คำปรึกษา/อำนวยความสะดวก 9) การเบิกจ่ายเงิน 10) งานประชุม 11) งานรับสมัคร TA 
12) งานกิจกรรมพิเศษ 13) งานเลขาคณบดี   

(1) งานจัดทำตารางสอน-ตารางสอบ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 5 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้  

(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วน
ร่วม จำนวน 5 ราย การรับผิดชอบต่อสังคม ความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 4 ราย การพัฒนาตนเพ่ือการ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย การ
จัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 
5 ราย  

(1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 5 ราย การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จำนวน 4 
ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์
ทางเลือก จำนวน 3 ราย การรับผิดชอบต่อสังคม และความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 1 ราย   

(2) งานสอบประมวลความรู้ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่า
มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
 (2.1)  ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วน
ร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ราย 
การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบ
ต่อสังคม การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย และต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  

(2.1) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 3 ราย การพัฒนา
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ตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม 
การใหบ้ริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 1 ราย    

(3) งานขออนุมัติปริญญา เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 5 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(3.1)  ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย ความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 5 ราย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 
4 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ราย การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก 
จำนวน 2 ราย การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 5 ราย  

(3.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน
การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 5 ราย การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จำนวน 4 
ราย การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 3 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือ
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 
ราย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ราย 

(4) งานสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/วิชาค้นคว้าอิสระ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร 
จำนวน 2 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(4.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วน
รว่ม ความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 2 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 1 ราย และต้อง
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2 ราย  

(4.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิด
เชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 2 ราย การมี
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 1 ราย 

(5) งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก และ
การบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง 
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(6) งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความ
เชี่ยวชาญในงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ และความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับปานกลาง 

(7)  รับคำร้องและออกหนังสือสำคัญ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การพัฒนา
ตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน การ
จัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ 
Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง 

(8) การประสานงาน/อำนวยความสะดวก/ให้คำปรึกษา เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร 
จำนวน 4 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(8.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วน
ร่วม จำนวน 4 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม ความเชี่ยวชาญในงาน การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทาง เลือก จำนวน 1 
ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย 

(8.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 4 ราย การพัฒนา
ตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ การ
คิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญใน
งาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ราย และการรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 1 ราย   

(9) การเบิกจ่ายเงิน เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(9.1)  ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  

(9.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรม
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ในการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิง
ระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย  

(10) งานประชุม เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(10.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย ความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 3 
ราย การเปิดใจมีส่วนร่วม จำนวน 2 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบ
เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  

(10.2)  ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การให้บริการที่เป็นเลิศ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย  และการเปิดใจมีส่วนร่วม จำนวน 1 
ราย  

(11) งานรับสมัคร TA  เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นการรับผิดชอบต่อ
สังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

(12) งานกิจกรรมพิเศษ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง 
 (13) งานเลขาคณบดี เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือ
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง และ
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน อยู่ในระดับน้อย 
 2)  ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) ความผิดพลาดในการสื่อสาร /ล่าช้า 2) 
ความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา/ประกาศรายชื่อไม่ครบ 3) การกำหนด
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ตารางสอนไม่สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสถาบัน 4) การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ 5) ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน 6) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 7) ได้รับเอกสารเสนอที่ประชุมล่าช้า  

(1)  ความผิดพลาดในการสื่อสาร/ล่าช้า เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 
7 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้  

(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย ความเชี่ยวชาญใน
งาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ราย 
การรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 1 ราย 
และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย  

(1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 7 ราย การ
รับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 6 ราย การ
พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย การมี
ระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 ราย ความเชี่ยวชาญในงาน 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ราย  

(1.3) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญ
ในงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 

(2)  ความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา/ประกาศรายชื่อไม่ครบ 
เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 5 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
  (2.1)  ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การ
มีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 5 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การ
รับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 3 ราย และ
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย 
 (2.2)  ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 5 ราย การพัฒนา
ตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการที่เป็นเลิศ และการคิด
เชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย 
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(3) การกำหนดตารางสอนไม่สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสถาบัน  เป็นปัญหาที่พบ
ในการทำงานของบุคลากร จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ 
ดังนี้ 
  (3.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ื อการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย 
การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 1 ราย และ
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย 

(3.2)  ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 3 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย ความเชี่ยวชาญในงาน 
จำนวน 1 ราย 

(3.3)  ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 

(4) การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร 
จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
  (4.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย 
การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์
ทางเลือก จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย 
 (4.2)  ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสิ นใจ การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 3 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การคิด
เชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย ความเชี่ยวชาญในงาน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำนวน 1 ราย 
 (4.3) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 
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(5) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 
2 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ยกเว้น ความเชี่ยวชาญในงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย อยู่ระดับน้อย 

(6)   ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 2 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ 
Agile การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม และการคิดเชิง
ระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง 

(7) ได้รับเอกสารเสนอที่ประชุมล่าช้า เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ
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ตารางท่ี 4.6  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
                  ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
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ตารางท่ี 4.6  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
 ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ (ต่อ) 
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จากตารางที่ 4.6  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญ
การพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ รวม 18 รายการ ดังนี้ 

1) งานหลักที่ทำ ประกอบด้วย 1) ควบคุม/จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี/งบรุ่น 2) บริหาร
งบประมาณ 3) ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน 4) บริหารเงิน 5) ควบคุม/การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน 6) 
ควบคุมการดำเนินการพัสดุ  
 (1)  ควบคุม/จัดทำคำขอตั้ งงบประมาณ ประจำปี/งบรุ่น  มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับสากล และการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ระดับปานกลาง และการวิจัย อยู่ในระดับน้อย 

(2)  บริหารงบประมาณ (3) ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน และ (4) บริหารเงิน  มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการพฒันาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับสากล อยู่ในระดบัปานกลาง และการวิจัย อยู่ในระดับน้อย 

(5)  ควบคุม/จัดทำบัญชี รายงานการเงิน และ (6) ควบคุมการดำเนินการพัสดุ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย อยู่
ในระดับปานกลาง และการวิจัย อยู่ในระดบัน้อย 
 2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) ตั้ งงบประมาณไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 2) 
งบประมาณไม่เพียงพอ 3) การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกระเบียบ 4) สภาพคล่องไม่เหมาะสม 5) บันทึกรายการ
บัญชีไม่ถูกต้อง 6) บันทึกรายการพัสดุไม่ครบถ้วน 

(1)  ตั้งงบประมาณไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน และ (2) งบประมาณไม่เพียงพอ  มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง และการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
สากล การวิจัย อยู่ในระดับน้อย 

(3)  เบิกจ่ายเงินไม่ถูกระเบียบ และ (4) สภาพคล่องไม่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การเปิดใจมี
ส่วนร่วม การบริหารเชิงกลยุทธ์ การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับปานกลาง และการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การวิจัย อยู่ในระดับน้อย 
 (5) บันทึกรายการบัญชีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน และ (6) บันทึกรายการพัสดุไม่ครบถ้วน มี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่
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ในระดับปานกลาง และการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน การวิจัย อยู่ในระดับนัอย 
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ตารางท่ี 4.7  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน   
                ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 4.7  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน   
                  ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) 
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จากตารางที่ 4.7  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ จำนวน 3 ราย ทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้  
 1) งานหลักที่ทำ  ประกอบด้วย 1) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี/งบรุ่น 2) บริหาร
งบประมาณ 3) ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน 4) บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน 5) รับ เงิน-
จ่ายเงิน 6) แจ้งการโอนเงินให้ผู้รับเงินทราบ 7) บันทึกบัญชีเงินทดรองราชการ 8) ควบคุมการเบิกจ่าย
วัสดุ ควบคุมพัสดุ 9) จัดทำและควบคุมสัญญายืมและส่งคืนครุภัณฑ์ 10) จัดทำเช็ค  

(1) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี/งบรุ่น เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 3 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การให้บริการที่เป็นเลิศ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน การเปิดใจมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิดเชิง
ระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 2 ราย ความเชี่ยวชาญในงาน 
จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  

(1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 2 
ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การเปิดใจมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile 
จำนวน 1 ราย  
 (2)  บริหารงบประมาณ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การมีระเบียบวินัย การ
เปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 1 
ราย อยู่ในระดับปานกลาง 
 (3) ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
 (3.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย 
การเปิดใจมีส่วนร่วม การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 2 ราย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 
ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2 ราย  
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 (3.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน การคิดเชิง
ระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 2 ราย การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ จำนวน 1 ราย  
 (4) บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 3 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
 (4.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การเปิดใจมีส่วนร่วม การให้บริการที่เป็นเลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์
ทางเลือก จำนวน 2 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile 
จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  
 (4.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
การเปิดใจมีส่วนร่วม การให้บริการที่เป็นเลิศ และการคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 1 ราย 
 (5) รับเงิน-จ่ายเงิน เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
 (5.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 2 ราย การมีนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงาน การเปิดใจมีส่วนร่วม การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือ
วิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 2 ราย  
 (5.2)  ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
จำนวน 2 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การเปิดใจมีส่วนร่วม การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 1 ราย 
 (6) แจ้งการโอนเงินให้ผู้รับเงินทราบ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการจัดการ
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ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง และ ความรู้
ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน อยู่ในระดับน้อย 
 (7) บันทึกบัญชีเงินทดรองราชการ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การเปิดใจ
มีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์
ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดบัปานกลาง 
 (8)  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ควบคุมพัสดุ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
 (8.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การให้บริการที่เป็น
เลิศ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย  
 (8.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ 
Agile จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน และการให้บริการที่เป็น
เลิศ จำนวน 1 ราย 
 (9) จัดทำและควบคุมสัญญายืมและส่งคืนครุภัณฑ์ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง 
 (10) จัดทำเช็ค เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์
กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่
ในระดบัปานกลาง 

2)  ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) ตั้งงบประมาณไม่ถูกต้องครบถ้วน 2) งบประมาณ
ไม่เพียงพอ 3) เบิกจ่ายเงินไม่ถูกระเบียบ 4) ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน 5) ลายเซ็นผู้สั่ง
จ่ายเงินไม่เหมือนที่ให้ธนาคาร 6) ผู้รับเงินไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน 7) ลูกหนี้เงินยืมคืนเงินไม่ทันภายใน
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กำหนด 8) เบิกวัสดุโดยไม่เขียนใบเบิก เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์โดยไม่แจ้ง 9) การคืนครุภัณฑ์ไม่ตรงตาม
สัญญา   

(1) ตั้งงบประมาณไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 2 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้  

(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การเปิดใจมีส่วนร่วม  จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย 

(1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำนวน 2 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน และการเปิดใจมีส่วนร่วม จำนวน 1 ราย  

(1.3) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล จำนวน 1 ราย 
 (2)  งบประมาณไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้  

(2.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ 
จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 1 ราย และต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย 

(2.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก จำนวน 2 ราย การ
พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 1 ราย  

(3) เบิกจ่ายเงินไม่ถูกระเบียบ เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความ
เชี่ยวชาญในงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ราย 

(4) ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร 
จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้  
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 (4.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย จำนวน 3 ราย 
การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบ
ต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการที่เป็น
เลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน จำนวน 2 ราย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 
1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย 
 (4.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean 
และ Agile จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน จำนวน 1 ราย 

(5) ลายเซ็นผู้สั่งจ่ายเงินไม่เหมือนที่ให้ธนาคาร เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร 
จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile 
อยู่ในระดับปานกลาง 

(6) ผู้รับเงินไม่ได้รับการแจ้งการโอนเงิน เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 
1 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก 
และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง 

(7) ลูกหนี้เงินยืมคืนเงินไม่ทันภายในกำหนด เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร 
จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การให้บริการที่เป็น
เลิศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปาน
กลาง 

(8) เบิกวัสดุโดยไม่เขียนใบเบิก เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์โดยไม่แจ้ง เป็นปัญหาที่พบในการทำงาน
ของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้  
 (8.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้าน
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บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย 
 (8.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile 
จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
การรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ราย 

(9) การคืนครุภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
                  ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ 
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ตารางท่ี 4.8  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
                 ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ (ต่อ) 
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จากตารางที่ 4.8 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ จำนวน 17 รายการ ดังนี้ 

1) งานหลักท่ีทำ ประกอบด้วย 1) งานบุคคล 2) งานสารบรรณและธุรการ 3) งานประชาสัมพันธ์ 
4) งานผลิตเอกสารและบริการ 5) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 6) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง   

(1)  งานบุคคล มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ

วินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และ
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

(1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile และการนำ
และบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(1.3)  ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 

(2) งานสารบรรณและธุรการ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การเปิดใจมีส่วนร่วม การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปานกลาง  การมี
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การ
คิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับน้อย  

(3) งานประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง และ การสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับน้อย 

(4) งานผลิตเอกสารและบริการ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การมีระเบียบวินัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารงานแบบ Lean และ Agile มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การ
รับผิดชอบต่อสังคม ความเชี่ยวชาญในงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 

(5) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น การมีระเบียบวินัย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดบัมาก การรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม และความเชี่ยวชาญในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
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(6) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
(6.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ

วินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

(6.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การสร้างเครือข่าย การนำและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

(6.3) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก  การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) มีกฎ ระเบียบ และขัน้ตอนมาก 2) เอกสาร/สิ่งของ
สูญหาย 3) มีการแข่งขันด้านการศึกษามากข้ึน 4) ความผิดพลาด/ล่าช้า 5) การดูแลห้องเรียนไม่ถ่ัวถึง   
 (1) มีกฎ ระเบียบ และข้ันตอนมาก มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และ
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

(1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile และการนำ
และบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(1.3) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน  
 (2)  เอกสาร/สิ่งของสูญหาย มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การเปิดใจมีส่วนร่วม การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agilec การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปานกลาง การมี
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การ
คิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับน้อย 

(3)  มีการแข่งขันด้านการศึกษามากขึ้น มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การนำและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง และการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับน้อย 
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(4)  ความผิดพลาด/ล่าช้า มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย ยกเว้น การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การมีระเบียบวินัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การ
รับผิดชอบต่อสังคม ความเชี่ยวชาญในงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 

(5)  การดูแลห้องเรียนไม่ทั่วถึง มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับน้อย ยกเว้น การมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การ
รับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วนร่วม และความเชี่ยวชาญในงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.9  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
                          ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 4.9  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
            ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (ต่อ)  
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จากตารางที่ 4.9  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน และปัญหาที่พบในงาน ของเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารและธุรการ จำนวน 5 ราย ทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้  

1) งานหลักที่ทำ ประกอบด้วย 1) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  2) จัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 3) ร่างหนังสือโต้ตอบ 4) งานประชุม 5) งานเลขา/ติดต่อประสานงาน 6) จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 7) รับ-ส่งหนังสือในระบบอีเล็กทรอนิคส์ 8) ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ 9) บันทึกวันลาใน
ระบบ MIS   

(1)  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 5 ราย 
ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วน
ร่วม จำนวน 5 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม 
จำนวน 4 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 3 ราย ความเชี่ยวชาญใน งาน การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 2 ราย และต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย  

(1.2)  ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ 
Lean และ Agile จำนวน 5 ราย ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย การ
พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล และการรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 1 ราย 

(2) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(2.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

(2.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะด้านการมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การ
จัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ 
Lean และ Agile  

(3) ร่างหนังสือโต้ตอบ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
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(3.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
ความเชี่ยวชาญในงาน การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  

(3.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ 
Lean และ Agile จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน การให้บริการที่
เป็นเลิศ จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 1 ราย  

(4) งานประชุม เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์
กับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(4.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 3 ราย การมีนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย ความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย  

(4.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ 
Lean และ Agile จำนวน 3 ราย ความเชี่ยวชาญในงาน จำนวน 2 ราย และการมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย 

(5)  งานเลขา/ติดต่อประสานงาน เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 2 ราย และการให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 1 ราย อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

(6)  งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็น
ว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การให้บริการที่เป็น
เลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือ
วิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดบัปานกลาง 



75 
 

(7) รับ-ส่งหนังสือในระบบอีเล็กทรอนิคส์ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน การจัดการระบบข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

(8) ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็น
ว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก ยกเว้น ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจพื้นฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก และ
การบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดบัปานกลาง 

(9) บันทึกวันลาในระบบ MIS เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็น
ว่ามีความสัมพันธ์กับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือ
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1)  เบิกเงินผิดงบ/ผิดหมวดรายจ่าย 2) จัดซื้อวัสดุไม่
ตรงกับความต้องการ 3) หลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 4) ปฏิบัติงานไม่ถูกระเบียบ 5) ความผิดพลาดใน
การสื่อสาร 6) ได้รับเอกสารประชุมล่าช้า 7) ส่งหนังสือผิดหน่วยงาน 8) อุปกรณ์ชำรุด 9) บันทึกวันลาผิด  
 (1) เบิกเงินผิดงบ/ผิดหมวดรายจ่าย เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 2 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 

(1.1) ระดับมาก ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม จำนวน 1 ราย และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย 

(1.2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ราย การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมี
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 1 ราย 

(1.3)   ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย 
การเปิดใจมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ 
Lean และ Agile และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย 
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 (2) จัดซื้อวัสดุไม่ตรงกับความต้องการ เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 
ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดบัมาก 

(3) หลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 3 ราย 
ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น การ
รับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 ราย อยู่ในระดับมาก และ การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมี
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile จำนวน 1 
ราย อยู่ในระดับปานกลาง 
 (4) ปฏิบัติงานไม่ถูกระเบียบ เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น การ
พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความ
เชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
มาก 

(5) ความผิดพลาดในการสื่อสาร เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 2 ราย 
ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อย  
เท่ากันในทุกรายการ  

(6) ได้รับเอกสารประชุมล่าช้า เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ อยู่ในระดับน้อยทุกรายการ  
 (7) ส่งหนังสือผิดหน่วยงาน เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ดังนี้ 
 (7.1) ระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile  
 (7.2) ระดับน้อย ได้แก่ ความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระ เบียบวินัย 
การเปิดใจมีส่วนร่วม และการให้บริการที่เป็นเลิศ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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(8) อุปกรณ์ชำรุด เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่า
มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดบัปานกลาง  

(9) บันทึกวันลาผิด เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็น
ว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ความเชี่ยวชาญใน
งาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.10  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
                        ของพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
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จากตารางที่ 4.10  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารและธุรการ จำนวน 2 ราย ทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้  

1) งานหลักที่ทำ ประกอบด้วย 1) เตรียมความพร้อมในห้องเรียน 2) เตรียมหนังสือ/เอกสารแจก
นักศึกษา 3) รับ-ส่งหนังสือ 4) งานจัดเลี้ยงภายในคณะ 5) ถ่ายเอกสาร   

(1) เตรียมความพร้อมในห้องเรียน เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้
ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ความ
เชี่ยวชาญในงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และ การรับผิดชอบต่อสังคม 
การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การให้บริการที่ เป็นเลิศ จำนวน 2 ราย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 1 ราย อยู่ในระดบัปานกลาง 

(2) เตรียมหนังสือ/เอกสารแจกนักศึกษา และ (3) รับ-ส่งหนังสือ เป็นงานหลักของบุคลากร 
จำนวน 2 ราย ให้ความเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
ยกเว้น ความเชี่ยวชาญในงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การรับผิดชอบ
ต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม และการให้บริการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดบัปานกลาง  

(3) งานจัดเลี้ยงภายในคณะ เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ความเชี่ยวชาญในงาน 
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย 
การเปิดใจมีส่วนร่วม จำนวน 2 ราย และการให้บริการที่เป็นเลิศ จำนวน 1 ราย อยู่ในระดับปานกลาง 

(4) ถ่ายเอกสาร เป็นงานหลักที่ทำของบุคลากร จำนวน 2 ราย ให้ความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ความเชี่ยวชาญในงาน 
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย 
การเปิดใจมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งาน 2) หนังสือไม่
พอแจกนักศึกษา 3) ส่งเอกสารผิดที่ 4) เครื่องถ่ายเอกสารขัดข้อง เป็นปัญหาที่พบในการทำงานของ
บุคลากร จำนวน 2 ราย โดยให้ความเห็นว่าปัญหาที่พบทั้ง 4 ข้อ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถ
สมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ความเชี่ยวชาญในงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม และการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.11  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาทีพ่บในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน 
                           ของพนักงานขับรถยนต์ ระดับปฏิบัติงาน 
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จากตารางที่ 4.11  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของพนักงานขับรถยนต์ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่ม
งานบริหารและธุรการ จำนวน 1 ราย ทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้  

1) งานหลักที่ทำ ประกอบด้วย 1) ขับรถรับ-ส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขก และเอกสาร 2) ดูแล
รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน เป็นงานหลักของบุคลากร จำนวน 1 ราย ให้ความเห็นว่างานหลักที่ทำ ทั้ง 2 
ข้อ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ความเชี่ยวชาญใน
งาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม และการให้บริการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดบัปานกลาง 
 2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) เกิดอุบัติเหตุ 2) ไม่รู้วิธีบำรุงรักษาที่ถูกต้อง  เป็น
ปัญหาที่พบในการทำงานของบุคลากร จำนวน 1 ราย โดยให้ความเห็นว่า ปัญหาที่พบในการทำงาน ทั้ง 2 
ข้อ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ความเชี่ยวชาญใน
งาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบ
วินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม และการให้บริการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.12  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  

                            ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา 
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ตารางท่ี 4.12  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน 
                           ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา (ต่อ) 
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จากตารางที่ 4.12 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักที่ทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา จำนวน 1 ราย ทั้งหมด 17 รายการ ดังนี้  

1) งานหลักท่ีทำ ประกอบด้วย 1) งานการจัดทำแผน/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2) งาน
ติดตามและประเมินผล 3) งานประกันคุณภาพการศึกษา AACSB 4) งานจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 
5) การจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 6) งานคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร  

(1) งานการจัดทำแผน/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และ
การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิดเชิง
ระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับน้อย 

(2)  งานติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารเชิง 
กลยุทธ์ และการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับน้อย 

(3)  งานประกันคุณภาพการศึกษา AACSB มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ อยู่
ในระดับปานกลาง ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับน้อย 

(4) งานจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารเชิง 
กลยุทธ์ และการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปานกลาง และ การบริหารงานแบบ Lean 
และ Agile อยู่ในระดับน้อย 

(5) การจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับสากล การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง 
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน และการคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก อยู่ในระดับน้อย 

(6) งานคลังข้อมูลเพ่ือการบริหาร มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และการ
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บริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง และ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก อยู่
ในระดับน้อย 

2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) กิจกรรมไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน 2) ผล
การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 3) การจัดทำรายงานประกันคุณภาพไม่แล้วเสร็จตามกำหนด 
คณะไม่ได้รับการรับรอง 4) ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด 5) การจัดทำ
วารสารบริหารธุรกิจไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ไม่ผ่านการรับรอง 6) การจัดทำรายงานการประเมินผลไม่แล้ว
เสร็จตามกำหนด ไม่บรรลุเป้าหมาย  

(1)  กิจกรรมไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถ
สมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile และการสร้าง
เครือข่าย อยู่ในระดับปานกลาง  

(2)  ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด (3) การจัดทำรายงานประกันคุณภาพไม่
แล้วเสร็จตามกำหนด คณะไม่ได้รับการรับรอง และ (4) ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน ทำให้
ตัดสินใจผิดพลาด มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์
ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง 

(5)  การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ไม่ผ่ านการรับรอง มี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน 
การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารงานแบบ Lean และ Agile และการนำและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปานกลาง 

(6)  การจัดทำรายงานการประเมินผลไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ไม่บรรลุเป้าหมาย มี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น การพัฒนาตนเอง
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ มี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.13  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักทีท่ำและปัญหาที่พบในการทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน  
                            ของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
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จากตารางที่ 4.13 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักท่ีทำและปัญหาที่พบใน
การทำงาน กับระดับความสามารถสมรรถนะในแต่ละด้าน ของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มงานแผนและพัฒนา จำนวน 1 ราย ทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้  

(1) งานหลักท่ีทำ ประกอบด้วย 1) งานความร่วมมือกับต่างประเทศ 2) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 3) งานประสานงาน 4) งานเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า ให้ความเห็นว่า งานหลักที่ทำทั้ง 
4 ข้อ มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถสมรรถนะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การมีนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิง
ระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile อยู่ในระดับปานกลาง 
 2) ปัญหาที่พบในการทำงาน ประกอบด้วย 1) การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน 2) ข้อผิดพลาด
ด้านการประสานงานหรือการจัดทำเอกสาร โดยให้ความเห็นว่า ปัญหาที่พบทั้ง 2 ข้อ มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสามารถสมรรถนะ อยู่ในระดับน้อยทุกรายการ 

 
4.3 การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่มีอยู่ ระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนาเพื่อให้มี      

ความสามารถสมรรถนะเพิ่มขึ้น 
 

ระดับความคาดหวัง ความสามารถสมรรถนะ มี 4 ระดับ ดังนี้   
1) ระดับ 1 คือ ทำได้   
2) ระดับ 2 คือ แก้ปัญหาได้ 
3) ระดับ 3 คือ สอนคนอ่ืนได้ 
4) ระดับ 4 คือ เชี่ยวชาญปรับปรุงระบบได้ 

 
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลในแบบสำรวจ ส่วนที่  3 เป็นการประเมินระดับความสามารถ

สมรรถนะที่มีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนาเพ่ือให้มีความสามารถสมรรถนะเพ่ิมขึ้น โดยเก็บ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์จำแนกตามตำแหน่ง  สรุปได้ดังตารางที่ 4.14 ถึงตารางที่ 
4.24 
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ตารางที่ 4.14  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ  
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จากตารางที่ 4.14  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 
ประเมินว่าระดับความสามารถสมรรถนะที่ต้องการ และคิดว่าสามารถทำได้สอดคล้องกับระดับที่สถาบัน
ต้องการ  โดยต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะให้มีมากข้ึนภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1) ภายใน 6 เดือน ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการบริหารเชิงกลยุทธ์  
2) ภายใน 1 ปี ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับ

สากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การรับผิดชอบต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และการคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก ต้องการเพิ่ม 
ภายใน 1 ปี  ส่วนการบริหารงานแบบ Lean และ Agile ไม่ต้องการเพ่ิมเติม เนื่องจากอยู่ในระดับ คือ 
เชี่ยวชาญปรบัปรุงระบบได ้
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ตารางท่ี 4.15  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่มีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ  
                  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา  
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จากตารางที่ 4.15  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ประเมินว่างานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะมากกว่า
ระดับท่ีสถาบันต้องการ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะให้มีมากข้ึนภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1) ภายใน 6 เดือน ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
การรับผิดชอบต่อสังคม การมีระเบียบวินัย ความเชี่ยวชาญในงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

2) ภายใน 1 ปี  ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การเปิดใจมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

3)  ภายใน 2 ปี ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการวิจัย และการบริหารเชิงกลยุทธ์  
 

ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ต้องการเพิ่มให้มมีากขึ้นอีกภายใน 1 ปี 
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ตารางท่ี 4.16  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
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จากตารางที่ 4.16 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 7 ราย ส่วน
ใหญ่ประเมินว่างานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะมากกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และ
ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะให้มีมากขึ้นภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1)  ภายใน 6 เดือน ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการที่เป็นเลิศ  

2)  ภายใน 1 ปี ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล  

 
ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ต้องการเพิ่มให้มีมากข้ึนอีกภายใน 1 ปี 
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ตารางที่ 4.17  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่มีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 
               รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

 
 



95 
 

จากตารางที่ 4.17  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ ประเมินว่างานที่ทำต้องการระดับความสามารถ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับระดับที่สถาบันต้องการ และมีความเห็นว่าตนเองมีความสามารถสมรรถนะการ
พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ น้อยกว่าระดับที่
ต้องการ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะให้มีมากข้ึนภายในระยะเวลา ภายใน 1 ปี นอกจากนี้ยัง
ต้องการเพิ่มให้มีความสามารถสมรรถนะอ่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1) ภายใน 6 เดือน ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญในงาน การวิจัย และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

2) ภายใน 1 ปี ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ
สร้างเครือข่าย และการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง  

3) ภายใน 2 ปี ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ ด้านบริหารธุรกิจ

พ้ืนฐาน ต้องการให้มีเพ่ิมขึ้นภายใน 6 เดือน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือ
วิเคราะห์ทางเลือก ต้องการให้มีเพ่ิมขึ้นภายใน 1 ปี และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile ต้องการ
เพ่ิมให้มีมากข้ึนอีกภายใน 2 ปี 
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ตารางท่ี 4.18  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
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จากตารางที่ 4.18  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 
ราย ส่วนใหญ่ประเมินว่างานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะที่มากกว่าระดับที่สถาบันต้องการ 
และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะให้มีมากข้ึนภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1)  ภายใน 6 เดือน ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการใหบ้ริการที่เป็นเลิศ  

2)  ภายใน 1 ปี ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  
3)  ภายใน 2 ปี  ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น

มหาวิทยาลัยระดับสากล ความเชี่ยวชาญในงาน 
 
ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือ

การตัดสินใจ และการบริหารงานแบบ Lean และ Agile ทั้ง 3 ราย ต้องการเพ่ิมให้มีมากขึ้นอีกภายใน 1 
ปี การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก ต้องการเพิ่มให้มีมากขึ้นภายใน 2 ปี จำนวน 2 ราย ส่วนความรู้
ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน ต้องการเพิ่มใหม้ีมากข้ึนภายใน 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี ช่วงละ 1 คน  
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ตารางท่ี 4.19  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  
                             ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารและธุรการ 
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จากตารางที่ 4.19  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ ประเมินว่าส่วนใหญ่งานที่ทำต้องการระดับความสามารถ
สมรรถนะที่เท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ และมีความเห็นว่าตนเองมีความสามารถสมรรถนะส่วนใหญ่
น้อยกว่าระดับท่ีต้องการ และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะให้มีมากข้ึนภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1)   ภายใน 6 เดือน ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การมี
ระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วนร่วม   

2)   ภายใน 1 ปี ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3)   ภายใน 2 ปี  ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการ พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น

มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

 
ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้ านบริหารธุรกิจ

พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ต้องการเพิ่มให้มีมากข้ึนอีกภายใน 2 ปี 
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ตารางท่ี 4.20  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ระดบัปฏิบัติการ 
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จากตารางที่ 4.20  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 
ราย ส่วนใหญ่ประเมินว่างานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะสอดคล้องหรือมีมากกว่าระดับที่
สถาบันต้องการ และมีส่วนน้อยทีป่ระเมินว่างานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะที่น้อยกว่าระดับ
ที่สถาบันต้องการ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะให้มีมากข้ึนภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1)   ภายใน 6 เดือน ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะความเชี่ยวชาญในงาน  
2) ภายใน 1 ปี ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การ

รับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล การมีระเบียบวินัย การเปิดใจมี
ส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3) ภายใน 2 ปี ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะการให้บริการที่เป็นเลิศ  
 

ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ต้องการเพ่ิมให้มีมากขึ้นอีกภายใน 1 ปี จำนวน 3 ราย และต้องการเพ่ิม
ให้มีมากข้ึนภายใน 6 เดือน จำนวน 2 ราย  
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ตารางท่ี 4.21  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
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จากตารางที่ 4.21  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า พนักงานบริการเอกสารทั่ วไป ระดับปฏิบัติงาน 
จำนวน 2 ราย ประเมินว่าส่วนใหญ่งานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะมากกว่าระดับที่สถาบัน
ต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะสอดคล้องกับระดับที่สถาบันต้องการ และต้องการเพ่ิม
ความสามารถสมรรถนะให้มีมากขึ้นภายในระยะเวลา ดังนี้ 

1) ภายใน 6 เดือน ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการมีระเบียบวินัย การเปิดใจมีส่วน
ร่วม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

2) ภายใน 1 ปี ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

3) ภายใน 2 ปี  ต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญในงาน  

 
ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ทั้ง 2 ราย ไมไ่ด้ประเมินตนเองในส่วนนี้  
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ตารางท่ี 4.22  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของพนักงานขับรถยนต์ ระดับปฏิบัติงาน 
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จากตารางที่ 4.22  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า พนักงานขับรถยนต์ ระดับปฏิบัติงาน ประเมินว่างาน
ที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะสอดคล้องกับระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมี
ความสามารถสมรรถนะสอดคล้องในระดับเดียวกัน และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะให้มีมากขึ้น
ภายในระยะเวลา ภายใน 2 ปี  

 
ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ไม่ได้ประเมินตนเองในส่วนนี้  
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ตารางท่ี 4.23  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ 

                    หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา 

 
 



107 
 

จากตารางที่ 4.23  สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา ประเมินว่างานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะที่มากกว่า
ระดับที่สถาบันต้องการ และมีความเห็นว่าตนเองมีความสามารถสมรรถนะการนำและบริหารการ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าระดับที่ต้องการ และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะให้มีมากขึ้นภายใน
ระยะเวลา ภายใน 2 ปี นอกจากนี้ยังต้องการให้มีความสามารถสมรรถนะอ่ืนเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ภายใน 2 ปี 
ยกเว้น ความสามารถสมรรถนะการเปิดใจมีส่วนร่วม ต้องการเพ่ิมภายใน 6 เดือน และการมีนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องการเพิ่มภายใน 1 ปี 

 
ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุ รกิจ

พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ต้องการเพิ่มให้มีมากข้ึนอีกภายใน 2 ปี 
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ตารางท่ี 4.24  การประเมินระดับความสามารถสมรรถนะท่ีมีอยู่ และระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนา ของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
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จากตารางที่ 4.24 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ประเมินว่า
ส่วนใหญ่งานที่ทำต้องการระดับความสามารถสมรรถนะที่สอดคล้องกับระดับที่สถาบันต้องการ และมี
ความเห็นว่าตนเองมีความสามารถสมรรถนะสูงกว่าระดับที่ต้องการ และต้องการเพ่ิมความสามารถ
สมรรถนะให้มีมากข้ึนภายในระยะเวลา ภายใน 6 เดือน 

 

ทั้งนี้ ความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คือ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
พ้ืนฐาน การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก  และการ
บริหารงานแบบ Lean และ Agile ต้องการเพิ่มให้มีมากข้ึนอีกภายใน 6 เดือน  
 

4.4  ข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูล 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ใหข้้อมูลเสนอให้เพิ่มความสามารถสมรรถนะในส่วนของคณะ
บริหารธุรกิจ อีก 3 รายการ ดังนี้ 

1)  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
2)  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
3)  ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยจัดลำดับความสำคัญให้กับ 1) 

ภาษาอังกฤษ (ทักษะพูด อ่าน เขียน) และ 2) ภาษาจีน (ทักษะการพูด) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมใน
การรองรับนักศึกษาต่างชาติในอนาคต 
 

4.5   การยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 

ผลการศึกษาวิจัย นำไปสู่การยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ 2 ประการ กล่าวคือ 
สมมติฐานที่ 1  :  ผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการทำงานทีต่นรับผิดชอบ 
ผลการสำรวจได้ข้อมูลที่ผู้ ให้ข้อมูลประเมินลักษณะงาน มีความสอดคล้องกันเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ซึ่งสะท้อนว่าผู้ประเมินมีความเข้าใจในขอบเขตการทำงานและกระบวนการที่ตน
รับผิดชอบ 

สมมติฐานที่ 2  :  ผู้ให้ข้อมูลสามารถประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่ต้องมีในงาน 
ผลการสำรวจได้ข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลประเมินระดับความสามารถสมรรถนะที่ต้องมีในงาน โดยไม่มี

การงดตอบหรือออกความเห็น สะทอ้นว่าผู้ประเมินสามารถแสดงความคิดเห็นต่อระดับความสามารถท่ีพึง
มีในการปฏิบัติงาน 



บทท่ี 5 

การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน
เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนา
ความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan)  ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ใน 2 ประเด็นคอื  

1. ทำให้ได้ข้อมูลจริงจากผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจว่ามีการรับรู้ความสามารถสมรรถนะที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมที่จัดทำโดยสถาบัน และความสามารถสมรรถนะที่มีอาจมีความเฉพาะ
และแตกต่างกันไปแต่ละคณะ 

2. ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถสมรรถนะ
ที่ต้องการ และระยะเวลาที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยประเด็นนี้นับเป็นประโยชน์เชิ งปฏิบัติ (Practical 
Benefits) 

5.1   การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ในส่วนต่อไปจะเป็นการสรุปผลการประเมินความต้องการการพัฒนาของบุคลากรคณะ
บริหารธุรกจิ สรุปได้ดังนี้  

1. ระดับบริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ประเมินว่างานที่ทำต้องการความสามารถ
สมรรถนะเท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะในระดับที่ต้องการ และ
ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะเกือบทุกด้านให้มากขึ้นอีกภายใน 1 ปี ยกเว้นความสามารถสมรรถนะ
ที่มีอยู่ในระดับ 4 เชี่ยวชาญปรับปรุงระบบได้  

2. กลุ่มงานการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ประเมินว่า
ส่วนใหญ่งานที่ทำต้องการความสามารถสมรรถนะสูงกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมี
ความสามารถสมรรถนะเท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ ยกเว้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่าย 
การนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ที่มีน้อยกว่าระดับที่สถาบัน
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ต้องการ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะเกือบทุกด้านให้มากขึ้นอีกภายใน 6 เดือน และภายใน 1 
ปี  

3. กลุ่มงานการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ประเมินว่างานที่ทำต้องการความสามารถ
สมรรถนะสูงกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะเท่ากับหรื อสูงกว่าระดับที่
สถาบันต้องการ และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะเกือบทุกด้านให้มากขึ้นอีกภายใน 6 เดือน และ
ภายใน 1 ปี 

4. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 
ประเมินว่างานที่ทำต้องการความสามารถสมรรถนะเท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมี
ความสามารถสมรรถนะส่วนใหญ่เท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ ยกเว้นการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่มีน้อยกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และ
ต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะเกือบทุกด้านให้มากข้ึนอีกภายใน 6 เดือน และภายใน 1 ปี  

5. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ประเมินว่างานที่ทำต้องการความสามารถ
สมรรถนะเท่ากับหรือสูงกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะเท่ากับหรือสูง
กว่าระดับที่สถาบันต้องการ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะให้มากขึ้นอีกภายใน 6 เดือน  

6. กลุ่มงานบริหารและธุรการ ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ประเมิน
ว่างานที่ทำต้องการความสามารถสมรรถนะส่วนใหญ่เท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมี
ความสามารถสมรรถนะส่วนใหญ่น้อยกว่าระดับที่ต้องการ และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะเกือบ
ทุกด้านให้มากขึ้นอีกภายใน 2 ปี  

7. กลุ่มงานบริหารและธุรการ ระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ประเมินว่างานที่ ทำต้องการ
ความสามารถสมรรถนะสูงกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะเท่ากับระดับที่
สถาบันต้องการ ยกเว้นที่มีน้อยกว่าระดับที่สถาบันต้องการ คือ การรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดใจมีส่วน
ร่วม การให้บริการที่เป็นเลิศ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะส่วนใหญ่ให้มากข้ึนอีกภายใน 1 ปี  

8. กลุ่มงานบริหารและธุรการ งานบริการเอกสารทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประเมินว่างานที่ทำ
ต้องการความสามารถสมรรถนะสูงกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะ
เท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะเกือบทุกด้านให้มากขึ้นอีกภายใน 
6 เดือน และภายใน 2 ปี  

9. กลุ่มงานบริหารและธุรการ งานพาหนะ ระดับปฏิบัติงาน ประเมินว่างานที่ทำต้องการ
ความสามารถสมรรถนะเท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะเท่ากับระดับ
ที่สถาบันต้องการ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะทุกด้านให้มากข้ึนอีกภายใน 2 ปี  
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7. กลุ่มงานแผนและพัฒนา หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชำนาญการ ประเมินว่างานที่ทำต้องการ
ความสามารถสมรรถนะสูงกว่าระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะส่วนใหญ่
เท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ ยกเว้นการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีน้อยกว่าระดับที่สถาบัน
ต้องการ และต้องการเพิ่มความสามารถสมรรถนะเกือบทุกด้านให้มากข้ึนอีกภายใน 2 ปี  

8. กลุ่มงานแผนและพัฒนา งานวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ประเมินว่างานที่ทำต้องการ
ความสามารถสมรรถนะเท่ากับระดับที่สถาบันต้องการ และตนเองมีความสามารถสมรรถนะส่วนใหญ่สูง
กว่าระดับที่สถาบันต้องการ และต้องการเพ่ิมความสามารถสมรรถนะเกือบทุกด้านให้มากขึ้นอีกภายใน 6 
เดือน  

จากการประเมินระยะเวลาที่ต้องการในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสามารถสมรรถนะที่ต้องการ 
ครอบคลุมเวลาตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 2 ปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรนำไปใช้ประกอบการวางแผนจัดกิจกรรม
การพัฒนาให้สอดคล้องทั้งประเด็นหัวข้อและระยะเวลาที่ควรจัดกิจกรรมดังกล่าว 

สำหรับภาพรวมของการวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปราย แบง่เป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กรอบแนวคิดการสำรวจ
2. การพัฒนาเครื่องมือการสำรวจ
3. การนำผลสำรวจไปใช้ประโยชน์

ประเด็นที่ 1 :  กรอบแนวคิดการสำรวจ 
ปัจจุบันความสามารถสมรรถนะในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัย

สำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้องค์กรมีการจัดทำชุดความสามารถสมรรถนะสำหรับ
พนักงานในด้านความสามารถสมรรถนะหลัก ความสามารถสมรรถนะตามตำแหน่ง และความสามารถ
สมรรถนะการบริหาร  อย่างไรก็ตามการมีชุดความสามารถเปรียบได้กับการมีเสื้อยูนิฟอร์มที่ให้พนักงาน
สวมใส่ทั้งหน่วยงาน ซึ่งมีความจำเป็นและทำให้เกิดมาตรฐานการแสดงออกตามที่หน่วยงานต้องการ แต่
การปฏิบัติงานจริงในแต่ละหน้าที่ก็สามารถเพ่ิมชุดให้เหมาะสมเพ่ือให้ตอบโจทย์การทำงานในพ้ืนที่  
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งค้นหาความสามารถสมรรถนะที่คณะบริหารธุรกิจที่เปรียบเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะ 
พึงจะมีเพ่ิมเติม โดยเป็นการเสริมเข้าไปจากความสามารถสมรรถนะที่สถาบันมีอยู่แล้ว  ซึ่งความสามารถ
สมรรถนะทีเ่พ่ิมเติมเข้ามาได้แก่ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพื้นฐาน  การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
การคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือก และ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile  รวมถึงความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
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โดยที่ความสามารถเหล่านี้อาจไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานของคณะอ่ืน แต่มีความเหมาะสมกับคณะ
บริหารธุรกิจ เป็นต้น  
 

ประเด็นที ่2 :  การพัฒนาเครื่องมือสำรวจ 
 จากกรอบแนวคิดในประเด็นที่ 1  งานวิจัยชิ้นนี้ได้พัฒนาเครื่องมือการสำรวจบนโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยให้กลุ่มเป้าหมายทำการกำหนดงานหลักที่ต้องทำหรืออยู่ในความรับผิดชอบ 
จากนั้นจึงทำการประเมินการรับรู้ระดับความสำคัญของความสามารถสมรรถนะที่มีต่องานที่ต้องทำ  และ
เชื่อมโยงข้อมูลไปถึงระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาให้มีความสามารถสมรรถนะดังกล่าว  โดยแบบสำรวจนี้
ช่วยให้ผู้วิจัยเข้าถึงการรับรู้จริงของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะ ที่อาจต่างจากการรับรู้ของผู้ออกแบบ
ความสามารถสมรรถนะในระดับสถาบัน ซึ่งความแตกต่างไม่ใช่ประเด็นปัญหา แต่เป็นโอกาสที่คณะทำงาน
ของสถาบันจะได้เห็นช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในความมุ่งหวังของสถาบันที่ มีต่อบุคลากร 
ขณะเดียวกันการสอบถามเกี่ยวกับความสามารถสมรรถนะที่เพ่ิมเติมในระดับคณะ ก็เป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับคณะบริหารธุรกิจในการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการในการทำงาน  
 

ประเด็นที่ 3 :  การนำผลสำรวจไปใช้ประโยชน์ 
 งานศึกษาวิจัยนี้ทำให้คณะบริหารธุรกิจ ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสำคัญและความต้องการ
การพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะเจาะจง ทำให้คณะสามารถวางแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างแม่นตรง และทำให้การใช้ทรัพยากรการพัฒนามีความคุ้มค่า สมประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพ  
โดยที่บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีภาระงานที่ต้องรองรับการจัดการศึกษาเป็นจำนวน 12 โครงการ 
และมีจำนวนนักศึกษาหมุนเวียนประมาณเกือบหนึ่งพันคน ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีความสามารถ
สมรรถนะที่พร้อมในการทำงานเพ่ือรองรับภาระงาน  ความคาดหวังของนักศึกษา และสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่นับวันจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น 
  
 การศึกษาวิจัยนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ภาคสนามที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์ กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ได้รับทราบมุมมองการรับรู้และความคิดเห็นของบุคลากรคณะ  และเชื่อว่าใน
อนาคตอาจมีคณะหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ สนใจการศึกษาที่มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น   
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5.2  ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป  
 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในการเพ่ิมความสามารถ

สมรรถนะให้บุคลากร เพ่ือยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้มศีักยภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
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แบบสำรวจ 
 

เรื่อง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานเลขานุการ  
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนา

ความสามารถสมรรถนะ (Competency Inidividual Development Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือ

กลุ่มงาน

ต าแหน่งงาน

ระดับ หัวหน้าส านักงาน

Key Job 1 Key Job 2 Key Job 3 Key Job 4 Risk event 1 Risk event 2 Risk event 3 Risk event 4

1 การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

2 การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

3 การรับผิดชอบต่อสังคม

4 การมีระเบียบวินัย

5 การเปิดใจมีส่วนร่วม

6 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

7 ความเช่ียวชาญในงาน

8 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 เพ่ิมเติมคณะบธ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน (Business Acumen)

11 เพ่ิมเติมคณะบธ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Mining)

12 เพ่ิมเติมคณะบธ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก (Design Thinking)

13 เพ่ิมเติมคณะบธ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile

ท่านสามารถเพ่ิมเติมได้…........

14 การบริหารเชิงกลยุทธ์

15 การสร้างเครือข่าย

16 การน าและบริหารการเปล่ียนแปลง

17 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

Key Jobs & 

Competency

แบบสํารวจ 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 



หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

ระดับ ช านาญการพิเศษ (หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ)

ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ภำยใน 6 เดือน ภำยใน 1 ปี ภำยใน 2 ปี

1 กำรพัฒนำตนเองเพ่ือกำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

2 กำรมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

3 กำรรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

4 กำรมีระเบียบวินัย ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

5 กำรเปิดใจมีส่วนร่วม ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

6 คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ต้องมี

7 ควำมเช่ียวชำญในงำน ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

8 กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

9 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

10 ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจพ้ืนฐำน (Business Acumen) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

11 กำรจัดกำรระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ (Data Mining) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

12 กำรคิดเชิงระบบเพ่ือวิเครำะห์ทำงเลือก (Design Thinking) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

13 กำรบริหำรงำนแบบ Lean และ Agile เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

14 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

15 กำรสร้ำงเครือข่ำย ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

16 กำรน ำและบริหำรกำรเปล่ียนแปลง ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

17 กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

ระดับควำมสำมำรถสมรรถนะ สถำบันต้องกำร
ท่ำนคิดว่ำงำนท่ีท ำต้องกำรเท่ำไร ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันท่ำนอยู่ในระดับใด ท่ำนต้องกำรเพ่ิมให้มีมำกข้ึนอีกภำยในเม่ือใด



ช่ือ

กลุ่มงาน

ต าแหน่งงาน

ระดับ ช านาญการพิเศษ (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)

Key Job 1 Key Job 2 Key Job 3 Key Job 4 Risk event 1 Risk event 2 Risk event 3 Risk event 4

1 การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

2 การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

3 การรับผิดชอบต่อสังคม

4 การมีระเบียบวินัย

5 การเปิดใจมีส่วนร่วม

6 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

7 ความเช่ียวชาญในงาน

8 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 การวิจัย

11 เพ่ิมเติมคณะบธ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน (Business Acumen)

12 เพ่ิมเติมคณะบธ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Mining)

13 เพ่ิมเติมคณะบธ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก (Design Thinking)

14 เพ่ิมเติมคณะบธ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile

ท่านสามารถเพ่ิมเติมได้…........

15 การบริหารเชิงกลยุทธ์

16 การสร้างเครือข่าย

17 การน าและบริหารการเปล่ียนแปลง

18 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

Key Jobs & 

Competency

แบบสํารวจ

ระดับชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน



กลุ่มงาน…..............................................

ต าแหน่ง….............................................. 

ระดับ ช านาญการพิเศษ (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)

ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ภำยใน 6 เดือน ภำยใน 1 ปี ภำยใน 2 ปี

1 กำรพัฒนำตนเองเพ่ือกำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

2 กำรมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

3 กำรรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

4 กำรมีระเบียบวินัย ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

5 กำรเปิดใจมีส่วนร่วม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

6 คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ต้องมี

7 ควำมเช่ียวชำญในงำน ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

8 กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

9 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

10 กำรวิจัย ระดับ 1 ท ำได้

11 ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจพ้ืนฐำน (Business Acumen) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

12 กำรจัดกำรระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ (Data Mining) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

13 กำรคิดเชิงระบบเพ่ือวิเครำะห์ทำงเลือก (Design Thinking) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

14 กำรบริหำรงำนแบบ Lean และ Agile เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

15 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

16 กำรสร้ำงเครือข่ำย ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

17 กำรน ำและบริหำรกำรเปล่ียนแปลง ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

18 กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

ระดับควำมสำมำรถสมรรถนะ สถำบันต้องกำร
ท่ำนคิดว่ำงำนท่ีท ำต้องกำรเท่ำไร ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันท่ำนอยู่ในระดับใด ท่ำนต้องกำรเพ่ิมให้มีมำกข้ึนอีกภำยในเม่ือใด



ช่ือ

กลุ่มงาน

ต าแหน่งงาน

ระดับ ช านาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

Key Job 1 Key Job 2 Key Job 3 Key Job 4 Risk event 1 Risk event 2 Risk event 3 Risk event 4

1 การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

2 การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

3 การรับผิดชอบต่อสังคม

4 การมีระเบียบวินัย

5 การเปิดใจมีส่วนร่วม

6 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

7 ความเช่ียวชาญในงาน

8 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 เพ่ิมเติมคณะบธ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน (Business Acumen)

11 เพ่ิมเติมคณะบธ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Mining)

12 เพ่ิมเติมคณะบธ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก (Design Thinking)

13 เพ่ิมเติมคณะบธ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile
ท่านสามารถเพ่ิมเติมได้…........

14 การบริหารเชิงกลยุทธ์

15 การสร้างเครือข่าย

16 การน าและบริหารการเปล่ียนแปลง

17 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

Key Jobs & 

Competency

แบบสํารวจ

ระดับชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน)



กลุ่มงานแผนและพัฒนา

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ ช านาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ภำยใน 6 เดือน ภำยใน 1 ปี ภำยใน 2 ปี

1 กำรพัฒนำตนเองเพ่ือกำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

2 กำรมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

3 กำรรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

4 กำรมีระเบียบวินัย ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

5 กำรเปิดใจมีส่วนร่วม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

6 คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ต้องมี

7 ควำมเช่ียวชำญในงำน ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

8 กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

9 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

10 ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจพ้ืนฐำน (Business Acumen) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

11 กำรจัดกำรระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ (Data Mining) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

12 กำรคิดเชิงระบบเพ่ือวิเครำะห์ทำงเลือก (Design Thinking) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

13 กำรบริหำรงำนแบบ Lean และ Agile เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

14 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

15 กำรสร้ำงเครือข่ำย ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

16 กำรน ำและบริหำรกำรเปล่ียนแปลง ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

17 กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

ระดับควำมสำมำรถสมรรถนะ สถำบันต้องกำร
ท่ำนคิดว่ำงำนท่ีท ำต้องกำรเท่ำไร ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันท่ำนอยู่ในระดับใด ท่ำนต้องกำรเพ่ิมให้มีมำกข้ึนอีกภำยในเม่ือใด



ช่ือ

กลุ่มงาน

ต าแหน่งงาน

ระดับ ปฏิบัติการ (ปฎิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)

Key Job 1 Key Job 2 Key Job 3 Key Job 4 Risk event 1 Risk event 2 Risk event 3 Risk event 4

1 การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

2 การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

3 การรับผิดชอบต่อสังคม

4 การมีระเบียบวินัย

5 การเปิดใจมีส่วนร่วม

6 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

7 ความเช่ียวชาญในงาน

8 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 เพ่ิมเติมคณะบธ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน (Business Acumen)

11 เพ่ิมเติมคณะบธ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Mining)

12 เพ่ิมเติมคณะบธ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก (Design Thinking)

13 เพ่ิมเติมคณะบธ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile

ท่านสามารถเพ่ิมเติมได้…........

14 การบริหารเชิงกลยุทธ์

15 การสร้างเครือข่าย

16 การน าและบริหารการเปล่ียนแปลง

17 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

Key Jobs & 

Competency

แบบสํารวจ

ระดับปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนากลุมงาน



กลุ่มงานบริหารและธุรการ

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับ ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)

ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ภำยใน 6 เดือน ภำยใน 1 ปี ภำยใน 2 ปี

1 กำรพัฒนำตนเองเพ่ือกำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

2 กำรมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

3 กำรรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

4 กำรมีระเบียบวินัย ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้

5 กำรเปิดใจมีส่วนร่วม ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

6 คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ต้องมี

7 ควำมเช่ียวชำญในงำน ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

8 กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

9 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับ 3  สอนคนอ่ืนได้

10 ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจพ้ืนฐำน (Business Acumen) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

11 กำรจัดกำรระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ (Data Mining) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

12 กำรคิดเชิงระบบเพ่ือวิเครำะห์ทำงเลือก (Design Thinking) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

13 กำรบริหำรงำนแบบ Lean และ Agile เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

14 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

15 กำรสร้ำงเครือข่ำย ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

16 กำรน ำและบริหำรกำรเปล่ียนแปลง ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

17 กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม ระดับ 2 แก้ปัญหำได้

ระดับควำมสำมำรถสมรรถนะ สถำบันต้องกำร
ท่ำนคิดว่ำงำนท่ีท ำต้องกำรเท่ำไร ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันท่ำนอยู่ในระดับใด ท่ำนต้องกำรเพ่ิมให้มีมำกข้ึนอีกภำยในเม่ือใด



ช่ือ

กลุ่มงาน

ต าแหน่งงาน

ระดับ ปฏิบัติการ

Key Job 1 Key Job 2 Key Job 3 Key Job 4 Risk event 1 Risk event 2 Risk event 3 Risk event 4

1 การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

2 การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

3 การรับผิดชอบต่อสังคม

4 การมีระเบียบวินัย

5 การเปิดใจมีส่วนร่วม

6 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

7 ความเช่ียวชาญในงาน

8 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 การให้บริการท่ีเป็นเลิศ

11 เพ่ิมเติมคณะบธ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน (Business Acumen)

12 เพ่ิมเติมคณะบธ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Mining)

13 เพ่ิมเติมคณะบธ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก (Design Thinking)

14 เพ่ิมเติมคณะบธ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile

ท่านสามารถเพ่ิมเติมได้…........

Key Jobs & 

Competency

แบบสํารวจ

ระดับปฏิบัติการ



กลุ่มงาน…..............................................

ต าแหน่ง….............................................. 

ระดับ ปฏิบัติการ

ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ภำยใน 6 เดือน ภำยใน 1 ปี ภำยใน 2 ปี

1 กำรพัฒนำตนเองเพ่ือกำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

2 กำรมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

3 กำรรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

4 กำรมีระเบียบวินัย ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

5 กำรเปิดใจมีส่วนร่วม ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

6 คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ต้องมี

7 ควำมเช่ียวชำญในงำน ระดับ 1  ท ำได้

8 กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

9 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

10 กำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ ระดับ 2  แก้ปัญหำได้

11 ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจพ้ืนฐำน (Business Acumen) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

12 กำรจัดกำรระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ (Data Mining) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

13 กำรคิดเชิงระบบเพ่ือวิเครำะห์ทำงเลือก (Design Thinking) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

14 กำรบริหำรงำนแบบ Lean และ Agile เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

ระดับควำมสำมำรถสมรรถนะ สถำบันต้องกำร
ท่ำนคิดว่ำงำนท่ีท ำต้องกำรเท่ำไร ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันท่ำนอยู่ในระดับใด ท่ำนต้องกำรเพ่ิมให้มีมำกข้ึนอีกภำยในเม่ือใด



ช่ือ

กลุ่มงาน

ต าแหน่งงาน

ระดับ ปฏิบัติงาน

Key Job 1 Key Job 2 Key Job 3 Key Job 4 Risk event 1 Risk event 2 Risk event 3 Risk event 4

1 การพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

2 การมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

3 การรับผิดชอบต่อสังคม

4 การมีระเบียบวินัย

5 การเปิดใจมีส่วนร่วม

6 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

7 ความเช่ียวชาญในงาน

8 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 การให้บริการท่ีเป็นเลิศ

11 เพ่ิมเติมคณะบธ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจพ้ืนฐาน (Business Acumen)

12 เพ่ิมเติมคณะบธ การจัดการระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Mining)

13 เพ่ิมเติมคณะบธ การคิดเชิงระบบเพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก (Design Thinking)

14 เพ่ิมเติมคณะบธ การบริหารงานแบบ Lean และ Agile

Key Jobs & 

Competency

แบบสํารวจ

ระดับปฏิบัติงาน



กลุ่มงานบริหารและธุรการ

ต าแหน่ง.................................

ระดับ ปฏิบัติงาน

ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ระดับ 1 ท ำได้ระดับ 2 แก้ปัญหำได้ระดับ 3 สอนคนอ่ืนได้ระดับ 4 เช่ียวชำญปรับปรุงระบบได้ภำยใน 6 เดือน ภำยใน 1 ปี ภำยใน 2 ปี

1 กำรพัฒนำตนเองเพ่ือกำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล ระดับ 1  ท ำได้

2 กำรมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 1  ท ำได้

3 กำรรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 1  ท ำได้

4 กำรมีระเบียบวินัย ระดับ 1  ท ำได้

5 กำรเปิดใจมีส่วนร่วม ระดับ 1  ท ำได้

6 คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ต้องมี

7 ควำมเช่ียวชำญในงำน ระดับ 1  ท ำได้

8 กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระดับ 1  ท ำได้

9 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับ 1  ท ำได้

10 กำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ ระดับ 1  ท ำได้

11 ควำมรู้ด้ำนบริหำรธุรกิจพ้ืนฐำน (Business Acumen) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

12 กำรจัดกำรระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ (Data Mining) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

13 กำรคิดเชิงระบบเพ่ือวิเครำะห์ทำงเลือก (Design Thinking) เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

14 กำรบริหำรงำนแบบ Lean และ Agile เพ่ิมเติมเฉพำะคณะ บธ

ระดับควำมสำมำรถสมรรถนะ สถำบันต้องกำร
ท่ำนคิดว่ำงำนท่ีท ำต้องกำรเท่ำไร ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันท่ำนอยู่ในระดับใด ท่ำนต้องกำรเพ่ิมให้มีมำกข้ึนอีกภำยในเม่ือใด



 

 

ประวัติผู้วจิัย 

 
ชื่อ-นามสกุล    นางสาววันเพ็ญ  ตระกูลศีลธรรม 
 
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
การศึกษาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา – การบัญชี) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร 

 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ  

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ  
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
สถานทีท่ำงาน   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 




