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 ในป 2553 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยกําหนดใหการกําหนดระดับตําแหนงใดใหสงูขึน้
จะตองประเมินคางานเพ่ือวัดคุณภาพของตําแหนงตาม
ลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุง
ยากของงาน ความรู ความสามารถและประสบการณที่
ตองการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินคางานตามประเภทตําแหนงไวเปนแนวทางให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนําไปปฏิบัติ 
 แนวคดิการประเมนิคางานไดถูกนาํไปใชประโยชน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลหลายๆ สวน เชน การ
พิจารณาคาสัมพัทธของงานอยางเปนระบบเพื่อสราง
โครงสรางงานสําหรับองคกร โดยการประเมินจะเปนการ
เชือ่มโยงระหวางงานทีต่องทําและวธิกีารทาํงานนัน้ใหสาํเรจ็
ซึ่งยึดตามเน้ืองาน (Job content) ที่เปนการจัดลําดับงาน
ตามพืน้ฐานของทกัษะทีใ่ชในการทาํงานและหนาทีค่วามรบั
ผิดชอบของงาน หรือคุณคาของงาน (Job Value) ที่เนน
การจัดลําดับงานตามพ้ืนฐานของการสรางผลงานตามเปา
หมายขององคกร กับอัตราตลาดภายนอกองคกร (กัลยาณี 
คณูม,ี 2554) จากแนวคดิขางตนเปนการนยิามความหมาย
ของการประเมินคางานในมุมมองของการบริหารคา
ตอบแทน แตสําหรับกรณีการประเมินคางานตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนการประเมินคางานเพ่ือ
กําหนดระดับตําแหนงซ่ึงเกี่ยวของกับโครงสรางตําแหนง
และเสนทางสายอาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

ของรฐั การประเมนิคางาน (Job Evaluation) ตามนยัของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจึง
เปนวิธีการดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อวัดคุณภาพของ
ตําแหนง โดยกระบวนการวัดความสัมพันธหรือคุณคางาน
ของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพ ความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถและ
ประสบการณที่ตองการในการปฏิบัติงานที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ที่ไมใชวัดปริมาณงาน โดยเปนการนํางานท้ังหมด
มาเปรียบเทียบกันภายใตองคประกอบหรือปจจัยการ
ประเมินที่จําแนกระดับการวัด (Scale) ไวเปนมาตรฐาน
เพื่อประเมินคางาน  (สํานักงาน ก.พ., 2552) 
 เม่ือพจิารณาแนวทางการดาํเนนิการตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ แลวจะพบวา การประเมินคา
งานเปนกระบวนท่ีเปนสวนหน่ึงของการดําเนินการจัดทํา
กรอบระดับตําแหนง กลาวคือ กรอบระดับตําแหนงเปนการ
กําหนดจํานวนตําแหนงที่มีอยูในหนวยงานใหมีระดับ
ตําแหนงตางๆ ตามความเหมาะสมดานอัตรากําลัง ความ
จําเปนและตองการของแตละหนวยงาน โดยยึดหลักการ
วิเคราะหภารกิจของหนวยงานและการประเมินคางาน
เพื่อวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาที่และ
ความรับผิดชอบ คณุภาพและความยุงยากของงาน ความรู 
ความสามารถและประสบการณทีต่องการในการปฏบิตังิาน
เปนสําคัญ เพือ่ใชเปนกรอบอตัรากาํลังในการพจิารณาแตง
ตัง้บคุลากรใหดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ (ปภาณภณ ปภังกรภรูนิท, 
2558) ดังน้ัน การกําหนดกรอบระดับตําแหนงจะเปน
กระบวนการท่ีมุงวิเคราะหภารกจิหนวยงาน โดยใชยทุธศาสตร
กลยุทธ บทบาทและภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ 
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ลักษณะงานของหนวยงาน โครงสรางและอัตรากําลังเปน
ขอมูลในการวิเคราะหเพื่อบอกจํานวนตําแหนงและระดับ
ตําแหนงท่ีพึงมีในแตละหนวยงาน สําหรับการประเมินคา
งานนั้นจะเปนกระบวนการสวนหน่ึงที่มุงเนนวิเคราะหวา
ตําแหนงใดบางในหนวยงานที่ไดรับการวิเคราะหภารกิจ
แลวเปนตําแหนงที่ควรกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น 
โดยใชมาตรฐานกําหนดตําแหนง ลักษณะงาน หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ คุณภาพ ความยุงยากของงาน ความรู 
ความสามารถและประสบการณทีต่องการในการปฏบิตังิาน
เปนขอมูลในการวิเคราะห หรืออาจกลาวโดยสรุปวา 
การวเิคราะหภารกจิของหนวยงานเปนกระบวนการบอกวา
หนวยงานใดควรมีตําแหนงและระดับตําแหนงใดจํานวน
เทาใด และการวิเคราะหตําแหนงหรือการประเมินคางาน
จะเปนกระบวนการที่บอกวาตําแหนงใดควรจะมีระดับ
ตําแหนงสูงขึ้นตามจํานวนที่ถูกกําหนดโดยการวิเคราะห
ภารกิจของหนวยงานแลว
 กรอบระดับตําแหนงจึงเปนเสมือนการวางแผน
อัตรากําลังดานคุณภาพของตําแหนงที่หนวยงานตางๆ มัก
กําหนดระยะเวลาของแผน เพื่อใชเปนกรอบในการสรรหา 
คัดเลือก และแตงตั้งบุคลากรของหนวยงานเขาสูตําแหนง
ตางๆ ตามผลการวิเคราะห แตเมือ่ครบระยะเวลาตามท่ีแผน
กาํหนดแลว หนวยงานจะทราบไดอยางไรวาจะตองประเมนิ
คางานในตําแหนงนัน้อกีหรือไม หรอืในขณะท่ีแผนดังกลาว
ดําเนินอยูนั้น หนวยงานจะประเมินคางานตําแหนงตางๆ 
ไดอีกเม่ือไร หรือคางานไดเปล่ียนแปลงไปแลวหรือไม 
ประเดน็นี ้สาํนกังาน ก.พ. ไดเสนอแนวทางในการพจิารณา
ไว 2 แนวทาง ไดแก (1) เมื่อมีการกําหนดตําแหนงขึ้นใหม
ในหนวยงาน (2) เม่ือหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ
งานเปลี่ยนแปลงไป จะตองมีการประเมินคางานใหม 
นอกจากน้ี การประเมินคางานอาจกระทําเม่ือตองจัดระดับ
ตําแหนงเพื่อกําหนดคาตอบแทนท่ีเปนธรรมก็ได 
 แนวทางท่ี 1 คือ เม่ือมีการกําหนดตําแหนงข้ึน
ใหมในหนวยงาน ยอมมคีวามชดัเจนทีเ่ปนรปูธรรมวา หาก
มีการกําหนดตําแหนงขึ้นใหมในหนวยงานนั้นยอมสงผล
กระทบตอหนาทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหนงทีก่าํหนดขึน้
ใหม หรือแมแตหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีมีอยู

เดิมก็อาจจะไดรับผลกระทบจากการกําหนดตําแหนงขึ้น
ใหมดวย จึงเปนเหตุใหตองมีการประเมินคางานในตําแหนง
ที่กําหนดขึ้นใหมหรือตําแหนงที่ไดรับผลกระทบอยาง
แนนอน แตสําหรับแนวทางที่ 2 คือ เมื่อหนาที่ความรับผิด
ชอบและคณุภาพงานเปลีย่นแปลงไป แนวทางนีเ้ราจะทราบ
ไดอยางไรวาหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
เปล่ียนแปลงไปเมื่อใดอยางไร คําถามน้ีมักเกิดขึ้นเมื่อ
ผูเกี่ยวของจะตองกรอกแบบประเมินคางานท่ีจะตองระบุ
หนาท่ีความรับผิดชอบดานตางๆ ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และวิเคราะหเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลง
ดงักลาว ดงันัน้ สมมติฐานท่ีวาคางานท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือ
หนาทีค่วามรบัผดิชอบและคณุภาพงานเปลีย่นแปลงไป โดย
คาํถามตอมาคือ หนาทีค่วามรบัผิดชอบและคณุภาพงานนัน้
เปล่ียนแปลงไปเม่ือใดที่จะทําใหคางานเปลี่ยนแปลงไป 
คําถามน้ีอาจตอบโดยพิจารณาวามีเหตุการณ พฤติกรรม 
หรือการใดท่ีจะเปนเหตุบงชี้วามีการเปล่ียนแปลงไปแลว 
และจะพิจารณาจากอะไร ดังนั้น บทความน้ีจะไดนําเสนอ
เทคนคิทีใ่ชเปนแนวทางในการพจิารณาความเปลีย่นแปลง
ของหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน โดยการ
ประยุกตเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหองคกร ไดแก 
McKinney 7-S Framework ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชในการ
วิเคราะหโดยมองจากภายในองคกรทีป่ระกอบดวย กลยทุธ
ขององคกร (Strategy) โครงสรางองคการ (Structure) 
ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ 
ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style) และคานิยมรวม (Shared values) ประกอบกับ
เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิเคราะหจากเหตุปจจยัภายนอกองคกร
อยาง PEST Analysis ที่ประกอบดวย ปจจัยทางนโยบาย
และการเมือง (Politic) ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 
ปจจัยทางสังคม (Social) และปจจัยทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมๆ (Technology)
 การวเิคราะหความเปลีย่นแปลงของหนาทีค่วาม
รบัผดิชอบและคุณภาพงานจากเหตุปจจยัภายในองคกรน้ัน 
สามารถพิจารณาได ดังนี้
 1. กลยุทธขององคกร (Strategy) เปลีย่นแปลงไป:
กลาวคือ เม่ือองคกรมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธขององคกร
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ยอมจะสงผลใหเกดิความเปลีย่นแปลงตอหนาทีค่วามรบัผิด
ชอบของหนวยงานและตําแหนงงานตางๆ ดวย เชน เดิม
สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดรับการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานคณุภาพทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
กําหนด หรือมาตรฐานที่รัฐกําหนดเปนมาตรฐานระดับ
ประเทศ มมีาตรวัดทีใ่ชรวมกันทกุสถาบันอดุมศึกษา แตใน
ยุคที่มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีการ
แขงขนัสงูไมเวนแมแตภาคการศกึษา สถาบันอดุมศกึษาตาง
ปรับตัวเพื่อเขาสูสนามการแขงขันนี้ วาทกรรมท่ีวาดวย
คุณภาพระดับสากลจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาหรือประกันคุณภาพการศึกษา จะเห็นไดวาหลาย
สถาบันอุดมศึกษาตางมีกลยุทธท่ีจะขับเคลื่อนการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพตางๆ ที่เปนระดับสากล เชน การไดรับ
การรับรองมาตรฐานจากสถาบันรบัรองมาตรฐานการศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจและการบัญชี (Associate to Ad-
vance Collegiate Schools of Business: AACSB) หรือ
การประกันคณุภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN Univer-
sity Network Quality Assurance: AUNQA) เปนตน การ
ไดรบัการรับรองเพ่ือเปนการประกันคณุภาพการศึกษาของ
หลักสูตรหรือสถาบันอุดมศึกษายอมตองมีมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขาสูการรับรองตอง
ปฏิบัติตาม ทําใหหนาที่หรือภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลง และที่ไมอาจหลีกเล่ียงไดคือ ผูรับผิด
ชอบดานประกนัคณุภาพของสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในระดบั
สถาบนัและคณะซึง่เปนหนวยงานยอมจะตองมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปแนนอน เน่ืองจากในการที่จะ
ทาํความเขาใจมาตรฐานหรอืหลกัเกณฑดงักลาวจําเปนตอง
ใชผทูีม่พ้ืีนฐานทางดานการพัฒนาองคการและมีทกัษะทาง
ภาษาองักฤษในการทาํงาน แตจะเปลีย่นแปลงไปในทศิทาง
ทีม่ากหรือนอยน้ันขึน้อยูกบับริบทของแตละหนวยงานและ
สถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนตองเขาสูกระบวนการเพื่อวัด
คุณภาพงานตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด
 2.  โครงสรางองคกร (Structure) เปลีย่นแปลงไป:
ในกรณีนี้ยอมชัดเจนวาเมื่อมีการปรับโครงสรางองคกรไม
วาจะเปนการควบรวม ยุบ หรือแบงเพิ่มเติมหนวยงาน
ภายใน ยอมสงผลใหตองมีการจัดระบบหรือแบงงานท่ีรับ

ผดิชอบของแตละหนวยงานและตาํแหนงงานใหมดวย เพือ่
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางองคกรที่มีการ
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงโครงสราง
องคกรจึงเปนสมมติฐานที่คาดไดวาหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพงานอาจเปล่ียนแปลงไปตามไปดวยเชนกัน
 3. ระบบการปฏบิตังิาน (System) เปลีย่นแปลงไป:
กรณีนี้อาจมีผลสืบเน่ืองมาจากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคกรท่ีจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ
งานใหเหมาะสมกบัโครงสรางองคกรใหม การนาํมาตรฐาน
คณุภาพมาใชในการบรหิารจดัการหรอืประกนัคุณภาพ หรอื
นโยบายเกี่ยวกับการลดการใชทรัพยากร เปนตน องคกร
ตางๆ จงึมกัจะมีการปรับปรุงระบบการปฏิบตังิานใหกระชับ 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูรบับริการ สรางความพึงพอใจและความ
ผูกพันใหกับผูรับบริการ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ
งานไมวาจะลดหรือเพิ่มระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
จะสงผลตอหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานอยาง
แนนอน จึงอาจสรุปไดวา เมื่อมีการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานยอมทําใหคางานเปล่ียนแปลงไปดวย
 4. บุคลากร (Staff) เปล่ียนแปลงไป: การ
เปลีย่นแปลงทางดานบคุลากรในทีน่ี ้จะพจิารณาในแงของ
การเปลี่ยนแปลงดานปริมาณหรืออัตรากําลัง (Capacity) 
ความตองการหรือการแขงขันของตลาดแรงงาน กลาวคือ 
กรณีที่มีการลดอัตรากําลังลง หนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงหรืออัตราที่หายไป ตําแหนงใดที่จะเปนผูรับผิด
ชอบแทน หรือกรณีที่มีการเพ่ิมอัตรากําลังอาจตองมีการ
ปรบัลดหนาทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหนงใดตาํแหนงหนึง่
ทีม่อียแูลวใหเหมาะสมยิง่ขึน้หรอืไม นอกจากประเดน็นีแ้ลว
การแขงหรือความตองการดานตลาดแรงงานยอมจะสง
ผลกระทบตอบุคลากรภายในองคกรดวย 
 5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 
เปล่ียนแปลงไป: ในท่ีนีค้อืทกัษะ ความรู และความสามารถ
ของบุคลากรในองคกร (Capability) เนื่องจากทรัพยากร
บคุคลเปนทรัพยากรท่ีสาํคญัมากประการหน่ึงทีมี่เปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาทั้งในการดานของอัตรากําลังและขีดความ
สามารถ ในกรณีทีบ่คุลากรในองคกรมีทกัษะ ความรู ความ
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สามารถเปล่ียนไป เชน ไดรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน  ไดรับ
การพัฒนาหรือฝกอบรมเพ่ิมขึ้น หรือแมแตการพัฒนา
ตนเองดวยการฝกปฏิบัติในการทํางานจริง (ประสบการณ) 
ยอมทาํใหมขีดีความสามารถในการปฏิบตังิานทีเ่พิม่ขึน้ดวย 
และจะสงผลใหการปฏิบัติงานประจําไดรับการพัฒนาเพ่ิม
ขึ้นดวยเชนกัน ยกตัวอยางเชน การปฏิบัติหนาที่ฝาย
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการท่ี
เดมิทาํหนาทีเ่ปนผปูระสานงาน ดแูลการดําเนินงานใหเปน
ไปตามหลักเกณฑทีกํ่าหนด แตเม่ือทักษะ ความรู และความ
สามารถของผปูฏบิตังิานเปลีย่นแปลงไป เชน ไดรบัวฒุกิาร
ศึกษาเพ่ิมขึ้นจากระดับปริญญาตรีเปนปริญญาโท ยอมจะ
ตองสามารถปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองมีการวิเคราะห
สังเคราะหไดมากขึ้น หนวยงานจึงไดมอบหมายใหพัฒนา
งานในหนาทีข่องตนโดยการศกึษาและวเิคราะหงานเพือ่ใช
ในการปรับปรงุการทํางาน หรอืใหทําหนาทีใ่นการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตางๆ เปนตน 
ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวจึงสามารถต้ังเปนสมมติฐาน
ไดวาคุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบอาจเปล่ียนแปลงไปตาม
ขีดความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนได
 6. รูปแบบการบรหิารจดัการ (Style) เปลีย่นแปลงไป: 
ผนูาํหรอืผบูงัคบับญัชามผีลตอการปฏิบัตงิานของผูใตบงัคับ
บญัชาอยางหลกีเลีย่งไมได ในบางครัง้ท่ีรปูแบบการบรหิาร
จดัการของผูนาํไดรบัการปฏิบตัจินกลายเปนแนวทางในการ
ทาํงานของผใูตบงัคับบญัชา และเมือ่มีการเปลีย่นแปลงผนูาํ
ยอมทําใหรูปแบบการบริหารจัดการเปล่ียนแปลงตามไป
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่กําหนดใหหัวหนาหนวย
งานดํารงตําแหนงแบบมีวาระการดํารงตําแหนง จะทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงบอยมากข้ึน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หัวหนาหนวยงานโดยท่ีหัวหนาหนวยงานน้ันมีรูปแบบการ
ทํางานหรือการบริหารจัดการที่ไมเหมือนเดิม ผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานยอมจะตองปฏบิตังิานเพือ่ใหสอดคลองกับรปู
แบบการทํางานหรือการบริหารจัดการของหัวหนาหนวย
งานดวย ทัง้นี ้เนือ่งจากความสามารถของผูนาํมีอทิธพิลตอ
สมาชิกในกลุมหรือองคกร สามารถสรางแรงจูงใจ 
แรงบันดาลใจ ความเช่ือมัน่ และการสนับสนนุเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร ซึ่งความเปนผูนําน้ีเองจะมีผลตอผล

การปฏิบัติงานของพนักงานและนําไปสูความสําเร็จของ
องคกร (Rosette & Tost, 2010; Caldwell & Dixon, 
2010; Randeree & Chaudhry, 2012) 
 7. คานยิมรวม (Shared values) เปลีย่นแปลงไป: 
คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยบุคลากรของ
องคกรสงผลตอรากฐานของระบบการบรหิาร วธิกีารปฏบิติังาน 
และรูปแบบการบริหารจัดการท้ังของบุคลากรและผูบรหิาร 
ดังนั้น การเปล่ียนแปลงคานิยมรวมจึงสงผลตอระบบการ
บริหาร วิธีการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบริหารจัดการ 
และเมื่อระบบการบริหาร วิธีการปฏิบัติงาน และรูปแบบ
การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไปก็จะทําใหหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเปล่ียนแปลงไปเชน
กนั ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวในขอ 3 และขอ 6 อยางไรก็ด ีกรณี
ทีห่นาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานจะเปล่ียนแปลง
ไปดวยเหตุปจจัยในขอนี้อาจเกิดขึ้นไดยากมาก เนื่องจาก
คานิยมรวมเปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงยากและมีโอกาส
คอนขางนอยที่จะมีการเปล่ียนแปลง 
  แนวทางการวิเคราะหความเปล่ียนแปลงของ
หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานที่กลาวมาขางตน
เปนการวิเคราะหที่เปนปจจัยภายในองคกร แตอยางไรก็ดี
การพิจารณาความเปล่ียนแปลงน้ีอาจเกิดจากปจจัย
ภายนอกก็ได ซึง่หลายคนมองวาปจจยัภายนอกอาจไกลเกนิ
ไปที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ตาํแหนงตางๆ ในองคกร แตการเปล่ียนแปลงภายนอกบาง
ประการก็อาจเปนผลกระทบโดยตรงกับองคกรได ดังนั้น 
เพ่ือใหครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ การวิเคราะห
ปจจัยภายนอกที่สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานจึงมีแนวทาง ดังนี้
  1. ปจจัยทางนโยบายและการเมือง (Politic) 
เปลี่ยนแปลงไป: ในบริบทขององคกรโดยเฉพาะภาค
ราชการจําเปนตองปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมายอยาง
เครงครัด การเปล่ียนแปลงกฎหมายตางๆ ยอมสงผลใหวิธี
การปฏบิตังิานของบคุลากรในองคกรตางๆ เปล่ียนแปลงไป
ดวย เชน กรณีที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษาไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการ
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พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ที่กําหนดใหผลงานทางวิชาการที่เผย
แพรในวารสารทางวิชาการ จะตองเปนวารสารทางวิชาการ
ทีอ่ยใูนฐานขอมลูทีก่าํหนดเทานัน้ สงผลใหผปูฏบิตังิานดาน
การพจิารณาตาํแหนงทางวชิาการตองมีความรคูวามเขาใจ 
(Skill) เกี่ยวกับฐานขอมูลหรือการสืบคนขอมูลทั้งจาก
เว็บไซตตางประเทศและในประเทศ และเพิ่มกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (System) จึงเปนตนเหตุใหปจจัยภายใน
เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อปจจัยภายใน คือ ทักษะ ความรู 
ความสามารถ (Skill) และระบบการปฏิบัติงาน (System) 
เปลี่ยนแปลงไปก็ยอมทําใหหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพงานเปล่ียนแปลงตามไปดวย ดังที่ไดนําเสนอไวใน
สวนของการวิเคราะหปจจัยภายในขอ 3 และขอ 5
  2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 
เปลีย่นแปลงไป: ขอจาํกัดทางเศรษฐกจิเปนปจจยัภายนอก
ที่เกี่ยวของทางการเงินที่สงผลกระทบตอองคกรอยางมาก
ในปจจุบัน ทั้งเพื่อการอยูรอด การแขงขัน และการพัฒนา 
หลายองคกรใชปจจยัทางเศรษฐกิจในการพิจารณานโยบาย
หรอืบริหารงานภายในองคกร เชน กรณีทีส่ภาวะทางเศรษฐ
กิจตกตํ่า อาจสงผลใหจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาเรียนใน
สถาบันอดุมศึกษาลดลง หรอืสงผลใหรฐับาลลดอัตรากําลงั
ภาครัฐไมวาจะเปนการจํากัดอัตรากําลังหรือการเปล่ียน
สถานภาพการจางเพื่อลดภาระคาใชจายภาครัฐ ทั้งหมด
ลวนแตละสงผลตอสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองนํามา
พิจารณาอัตรากําลัง (Staff) หรือพัฒนาบุคลากรที่มีอยูให
มีทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) เพ่ิมข้ึน เพื่อให
สามารถทํางานในปริมาณหรือความยุงยากท่ีมากข้ึนได หรอื
แมแตการปรับปรุงหรือลดกระบวนการปฏิบัติงาน (Sys-
tem) ทีไ่รคณุคาลงเพือ่ลดตนทุนคาใชจาย เปนตน ท้ังหมด
ลวนแตจะสงผลตอปจจัยภายในองคกรท่ีจะทําใหหนาที่
ความรับผดิชอบและคุณภาพงานของตําแหนงเปล่ียนแปลง
ไปดวยทั้งสิ้น
  3. ปจจยัทางสงัคม (Social) เปลีย่นแปลง
ไป: คานิยมหรือสภาพสังคมเปนตัวกําหนดการดําเนินงาน
ขององคกร เชน ในยุคที่ประชาชนคนไทยไมนิยมการ
แตงงานหรือมบีตุร สงผลใหสงัคมไทยมีประชากรท่ีเปนผสูงู

อายุจํานวนมากข้ึน กลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Soci-
ety) การดําเนินงานขององคกรตางๆ ยอมจะตองปรับตัว
ใหเขากับสภาพสังคม เชน คานิยมที่ไมนิยมการมีบุตรหรือ
คานยิมในการศึกษาตอตางประเทศ ทาํใหสถาบันอดุมศึกษา
ไดรับผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง หรืออาจจะ
ตองมีหลักสูตรท่ีเขาผูเกษียณเขาศึกษา หรืออาจจะมี
หลักสูตรทีเ่กีย่วของกบัผสูงูอายุ หรอืตองปรับกลยุทธทีต่อง
เนนการแขงขนัในระดบัสากลมากขึน้ หรอืคานยิมทีเ่หน็การ
ศึกษาเพ่ือกระดาษหน่ึงแผนหรือเปนแคใบผานทางในการ
ประกอบอาชีพการงาน เปนตน ทั้งหมดลวนกระทบตอ
กลยุทธการดําเนินงาน (Strategy) ของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเปนปจจัยภายในท่ีทําใหหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพงานของตําแหนงเปล่ียนแปลงไปทั้งส้ิน
  4. ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆ (Technology) เปลี่ยนแปลงไป: ปจจัยภายนอก
สุดทายที่มีผลกระทบอยางมากตอองคกรในปจจุบัน การที่
องคกรนาํเทคโนโลยเีขามาแทนทีแ่รงงานมนษุย หรอืการนาํ
มาใชเพื่อใหการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองตอความตองการ ในทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใชเปนส่ิงที่ดีที่พึง
กระทํา แตสิ่งหนึ่งที่จําตองคํานึงถึงคือ ผลกระทบดาน
บุคลากร กลาวคือ งานบางงานท่ีถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยี 
อาจสงผลตอลดอัตรากําลังลง (Staff) หรืออาจสงผลให
บุคลากรท่ีเคยปฏิบัติงานดังกลาวอยูตองพัฒนาตนเองเพ่ือ
ใหสามารถอยูรอดไดในองคกร ซึ่งการพัฒนาในที่น้ีคือการ
พัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถ (Skill) หรือแมแต
ในงานท่ีเทคโนโลยีไมไดเขามาแทนท่ี แตเขามาเพ่ือชวย
ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรผูปฏิบัติ
งานจะตองปฏิบัติงานในปริมาณท่ีลดลงแตมีความยุงยาก
หรอืซับซอนทางเทคโนโลยมีากขึน้ หรอืบคุลากรจาํเปนตอง
มีทักษะ ความรู และความสามารถ (Skill) ทางเทคโนโลยี
เพ่ิมตนดวยเปนตน เชน ในอดีตการปฏิบัติงานดาน
สารบรรณหรือธุรการ เชน การออกเลขหนังสือรับ-สง ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาจะใชวิธีการจด
บันทึกในสมุดทะเบียนรับ-สง แตเม่ือเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทในการปฏิบัติงานมากข้ึน สถาบันอุดมศึกษาในนํา
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document) เขาใชใน
การทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใช
เปนระบบที่สามารถเก็บขอมูลการเขาออกของหนังสือ
ราชการตางๆ สําหรับการวิเคราะหหรือสืบคนในอนาคต 
และลดการใชทรัพยากร ซ่ึงการเขามาของเทคโนโลยีดัง
กลาวอาจกลาวไดวาไมไดเขามาเพ่ือแทนท่ีบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา แตเขามาเพื่อชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพประสิทธผิลมากข้ึน สถาบันอดุมศกึษาจาํเปน
ตองมีผูปฏิบัติงานดังกลาวอยูเชนเดิม แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการเขามาของเทคโนโลยีดังกลาวคือ ผูปฏิบัติงาน
จําเปนตองพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถ (Skill) 
ทางเทคโนโลยีของตนเองเนื่องจากจะตองใชระบบ
สารบรรณอเิลก็ทรอนกิส (E-Document) ในการปฏบัิตงิาน
ประจําวนัแทนการจดบันทึกลงในสมุดทะเบียน ท้ังหมดลวน
แตเปนเหตปุจจยัภายนอกทีส่งผลตอปจจยัภายในองคกรที่
จะใหหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง
เปลี่ยนแปลงไป
 จากการนําเสนอขางตนจะเห็นไดวา ปจจัยการ
เปล่ียนแปลงภายนอกองคกรไมไดไกลเกินไปท่ีจะนํามา
วเิคราะหความเปลีย่นแปลงของหนาทีค่วามรบัผดิชอบและ
คุณภาพงานของตําแหนง ดวยพลวัตทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทําใหทุกปจจัยมีผลตอตําแหนงงานในองคกร 
หรือปจจัยภายในองคกรบางปจจัยท่ีอาจไมเกี่ยวของกับ
ตําแหนงงานบางตําแหนงโดยตรง เพราะผูปฏิบัติงานบาง
ตาํแหนงอาจมองวาหนาท่ีท่ีรบัผดิชอบในปจจบัุนเปนเพยีง
หนาที่ที่ไมสําคัญ การมองเชนนั้นอาจไมถูกตองเนื่องจาก
องคกรประกอบดวยฟนเฟองและกลไกเล็กๆ มากมายใน
การขับเคล่ือนเปาหมายท่ียิ่งใหญ การมองเห็นคุณคาของ
งานเล็กๆ จะใหเกิดการพัฒนางานที่ยิ่งใหญในอนาคต ทุก
งานจึงเปนงานที่มีคุณภาพและประโยชนตอการพัฒนา
องคกรสูเปาหมายทั้งสิ้น  กรอบคิดหรือแนวทางขางตนจึง
เปนการต้ังสมมติฐานของการเปล่ียนแปลงหนาที่ความรับ
ผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนงได ดังนั้น ในการ
วิเคราะหงานเพื่อเปรียบเทียบงานหรือหนาที่ความรับผิด
ชอบของตาํแหนงเดมิกับตาํแหนงใหมนัน้ ผวิูเคราะหและผู
เกีย่วของจึงสามารถนาํแนวทางและเทคนคิขางตนไปใชเปน

เหตปุจจยัเพือ่หาความแตกตางระหวางงานหรอืหนาทีค่วาม
รบัผดิชอบของตาํแหนงเดมิกบัตาํแหนงใหมได โดยสามารถ
สรุปคําตอบจากคําถามตางๆ ดังนี้ 
 1. ในระหวางที่กรอบระดับตําแหนงที่เปน
เสมือนการวางแผนอัตรากําลังดานคุณภาพของตําแหนง
ดําเนินอยู หากมีการเปล่ียนแปลงอยางหน่ึงอยางใดหรือ
หลายอยางขางตนยอมเปนเหตุแหงสมมติฐานไดวา หนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนงเปล่ียนแปลง
ไปจงึจําเปนตองมกีารวเิคราะหและประเมนิคางานใหม โดย
การพิจารณาสมมติฐานน้ีจะตองพิจารณาถึงความเก่ียวของ
และเชื่อมโยงกันดวย กลาวคือ ไมใชวาเมื่อเกิดการ
เป ล่ียนแปลงขางตนแลวจะทําใหทุกตําแหนงงาน
เปล่ียนแปลงไป บางตําแหนงท่ีไมเก่ียวของหรือเช่ือมโยงกับ
การเปลี่ยนแปลงขางตนอาจไมมีการเปล่ียนแปลงหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนงก็ได 
 2. เมือ่กรอบระดบัตําแหนงส้ินสุดลงระยะเวลา
ตามท่ีกําหนดแลว หนวยงานตองพิจารณาในเบ้ืองตนตาม
แนวทางขางตนวาตลอดระยะเวลาท่ีผานมาตามกรอบระดับ
ตําแหนงมีการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตนหรือไม ถาไมมีก็ไมจําเปนตองมีการวิเคราะหและ
ประเมินคางานของตําแหนงทีไ่มมกีารเปล่ียนแปลงก็ได โดย
ใหยึดผลการวิเคราะหและประเมินคางานตามกรอบระดับ
ตาํแหนงเดมิไปอีกระยะเวลาหนึง่ตามแผนหรอืกรอบระดบั
ตําแหนงใหม ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดทรัพยากร
ในการดําเนินการวิเคราะหและประเมินคางานใหม
 3. สําหรับประเด็นปญหาในการกรอกขอมูลใน
แบบประเมินคางานตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด ทีม่คีวามยากใน
การกรอกขอมูลตําแหนงเดิมกับตําแหนงใหมนั้น ผูกรอก
ควรนําแนวทางขางตนไปใชในการกรอก กลาวคือ ใหผู
กรอกระบหุนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ คณุภาพ ความยงุยาก
ของงาน ความรู ความสามารถและประสบการณทีต่องการ
ในการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูในปจจุบันในชองตําแหนงใหม 
(งานใหม) และใชแนวทางขางตนพจิารณางานแตละงานใน
ชองตําแหนงใหม (งานใหม) วาในชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
งานมาหลังจากการวิเคราะหและประเมินคางานคร้ังหลังสดุ 
(ในกรณีที่บางตําแหนงไมเคยมีการวิเคราะหหรือประเมิน
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คางานมากอน ใหพิจารณาวามีเหตุปจจัย 11 เหตุเกิดข้ึน
ครัง้หลงัสดุกบัแตละงานเมือ่ใดอยางไร) มเีหตปุจจยัขางตน 
11 เหตุเกดิข้ึนบางหรือไมอยางไร และเหตใุดทาํใหลกัษณะ
การปฏบิตังิานในปจจบุนัเกดิขึน้ และลักษณะงานกอนเหตุ
ดังกลาว (กอนเปนแบบในปจจุบัน) เปนอยางไร เมื่อไดคํา
ตอบแลวใหกรอกขอมลูลกัษณะงานหรอืลกัษณะการปฏบิตัิ
งานกอนเกดิเหตปุจจยัขางตน (กอนเปนแบบในปจจบุนั) ใน
ชองตาํแหนงเดมิ (งานเดมิ) ท้ังน้ี การเปลีย่นแปลงอาจเพิม่ขึน้
ลดลง ยากขึ้น งายลง หรือคงทีก็ได
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