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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะและศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
ปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 90 คน มีผู้ตอบกลับแบบสอบถาม จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ซึ่งข้อมูลที่ได้
น าไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจ านวนร้อยละ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทุกกลุ่ม (กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) ภาพรวมอยู่ในระดับสูง
มาก (�̅� = 4.29, SD = 0.49) และมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 4.18, 
SD = 0.50) ซึ่งกลุ่มบริหารจัดการ ส่วนใหญ่มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 4.17, SD = 
0.80) โดยในส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ผลจากการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่าง สรุปความพบว่า บุคลากรมีความ
ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดเกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อยในเรื่องการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจริงจังในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและมีการติดตามผลงาน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานของตน มี
การระบุขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมและตามช่วงเวลา มี
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนอย่างชัดเจนและยุติธรรม มีการรับฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและน าไปสู่การหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ  บุคลากรสายปฏิบัติการ  ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
 This research aims at studying the competency and studying the guideline for 
improvement the competency of supporting staff working at office of the faculty of Science 
under the criteria of evaluation framework for Chiang Mai University staff of the year 2016.  The 
samplings group were 90 supporting staff working in office of the faculty of Science by receiving 
the questionnaires for 70 staffs counted as 77.8 percent from overall. The output were analyzed 
by computer with statistic program with descriptive analysis which are means, statistical deviation 
and percentage, respectively. It was found that the competency of all groups of supporting staff 
(which are operational, professional, service section as well as executive management) in overall 
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output were very high level (�̅� = 4.29, SD = 0.49), the functional competency performance was 
slight high level (�̅� = 4.18, SD = 0.50), for executive management group, the majority contained 
the slightly high skill of management (�̅� = 4.17, SD = 0.80).  In addition, the guideline for 
improvement the competency of supporting staff at office of the faculty of science, classified by 
questionnaire survey revealed that the staff required the continuously skill training as well as 
support the staff to participate in job concerning training organized by outside unit of university.  
Furthermore, it should arrange the Knowledge Management (KM) in small group of related work 
in the division. Moreover, the executive staff should consist seriously in developing the potential 
of staff by following up the output in all levels of staff. Also, they should support the staff to 
continue their study to develop their own work.  The workflow of staff should clearly settle in 
the organization as well as create the system for supporting and developing staff seriously.  Plus, 
the performance evaluation should clearly related to the salary with the justice consideration. 
The voice of stuff should be concerned to the executive group to encourage the staff to move 
forward and solve the problems together. 
Keywords: competency, supporting staff, office of the Faculty of Science 
 

บทน า 
 ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เครื่องมือ
หนึ่งที่สามารถน ามาใช้ได้ คือ “สมรรถนะ” หรือ “Competency” เพราะมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรโดยการให้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ท าให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ขององค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์
การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการ
พัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงาน อีกทั้งในอนาคตจะสามารถเจาะลึกลงไปถึงความต้องการพัฒนา
เป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างานมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญที่สุดคือ 
องค์กรประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน (ทัศนวรรณ, 2555) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้บริบทของปรับตัวทางด้านบริหารจัดการเพื่อให้องค์การมีความสามารถใน
การแข่งขันที่สูงขึ้นเฉกเช่นในปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) โดยยึดถือหลักสมรรถนะ 3 เรื่องหลัก 
คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional 
Competency) และ 3) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) เป็นส าคัญส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา 
 ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์กลางของการบริหารจัดการกิจการงาน
ด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการ
จ านวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มบริการ และกลุ่มบริหารจัดการ 
(รายงานบุคลากรสายสนับสนุน สรุปจ านวน ประจ าเดือนพฤษภาคม ปี 2560, 11 พฤษภาคม 2560 : ออนไลน์) 
แบ่งการบริหารงานในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 5 งาน (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่ง
งานในส านักงานส่วนงานวิชาการและส านักงานส่วนงานอื่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560) ได้แก่ (1) งาน
บริหารทั่วไป (2) งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (3) งานการเงินการคลังและพัสดุ (4) งาน
บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (5) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจ
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ในการร่วมกันด าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานบริหารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงประสานงานร่วมกับ
ภาควิชา ศูนย์ฯ ในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั้งยังตระหนักด้วยว่าทรัพยากรบุคคลถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์กร การน าหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มาใช้นั้น จึงจะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
ต้องการทราบถึงสมรรถนะของบุคลากรและภาพสะท้อนความประสงค์จากบุคลากรผู้ปฏิบัติ ต่อแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์และทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือก
หนึ่งส าหรับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ โดยก าหนดประชากรเป้าหมาย คือ บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ รวมจ านวน 
90 คน ได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มบริการ และกลุ่มบริหารจัดการ  ซึ่งมีผู้ตอบกลับ
แบบสอบถาม จ านวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.8 โดยแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากเกณฑ์ระดับความ
คาดหวังสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย (Competency Job Mapping) ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
 โดยใช้ค าถามมาตรวัดแบบ Likert Method  แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดการให้คะแนนแบบ Arbitrary Weighing Method (พวงรัตน์, 2540) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การให้คะแนนแบบ Arbitrary Weighing Method (พวงรัตน,์ 2540) 

ระดับการปฏบิัต ิ
น  าหนักคะแนน 

ช่วงคะแนน 
ค าถามเชงิปฎิฐาน ค าถามเชงินิเสธ 

สูงมาก 5 1 4.21 -5.00 
ค่อนข้างมาก/สูง 4 2 3.41 – 4.20 
พอใช้/ปานกลาง 3 3 2.61 – 3.40 
ค่อนข้างน้อย/ต่ า 2 4 1.81 – 2.60 

น้อย/ต่ ามาก 1 5 1.00 – 1.80 
  
เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนระดับความส าเร็จ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งช่วงระดับด้วยวิธี การหา
ความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
   ค่าพิสัย   = คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ าสุด  = 5 – 1        =   0.80 
               จ านวนช่วง        5   
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การหาค่าความเชื่อถือได้หรือความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ไปใช้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะอื่นๆ ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียง จ านวน 30 ชุด และหาความเช่ือมั่น ซึ่งใช้
หลักการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha และค านวณได้
ค่าความเที่ยงของค าถาม เท่ากับ 0.827 ซึ่งมีความแม่นย าและมีความเช่ือถือได้หรือความเช่ือมั่น (Reliability) 
อยู่ในระดับสูง 
การเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยแจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรวบรวมคืนด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป 
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานการเงินการคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จากนั้น น ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลที่จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติส าเร็จรูปวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจ านวนร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทุกกลุ่ม (กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) ภาพรวมอยู่ในระดับสูง
มาก (�̅� = 4.29, SD = 0.49) และมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( �̅� = 
4.18, SD = 0.50) ซึ่งกลุ่มบริหารจัดการ ส่วนใหญ่มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 
4.17, SD = 0.80) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 ถึง 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะหลักบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (n=70) 
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็น 

ในการปฏบิัติงาน  (กลุ่มปฏิบตัิการ/วิชาชีพเาพาะ/บริการ/กลุม่บริหารจัดการ)  �̅� SD ระดับสมรรถนะ 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  การสร้าง
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจ
ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าให้มาก่อน 

 
4.11 

 
0.63 

 
ค่อนข้างมาก 

การบริการที่ด ี(Service Mind) 
  ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ 

 
4.37 

 
0.57 

 
สูงมาก 

การสั่งสมความเชีย่วชาญในงานอาชพี (Expertise) 
  ความสนใจใฝ่รู ้สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏบิัติหน้าที่ดว้ย
การศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

 
4.21 

 
0.70 

 
สูงมาก 

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชพีและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
4.44 

 
0.63 

 
สูงมาก 

การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือสถาบนั 
ร่วมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชกิในทีม 

 
4.36 

 
0.64 

 
สูงมาก 

ค่าเาลี่ยสมรรถนะหลัก 4.29 0.49 สูงมาก 
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 สมรรถนะหลัก กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงมาก (�̅� = 4.29, SD = 0.49) และ
เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ีอยู่ในระดับสูงมาก มีจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การด ารง
ตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2) ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มาติดต่อ  3) ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือสถาบัน ร่วมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม   และ 4) ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามล าดับ (�̅� =  4.44, 4.37, 4.36, 
4.21) และองค์ประกอบที่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีจ านวน 1 ประเด็น คือ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
ยากและท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าให้มาก่อน (�̅� = 4.11) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน

คณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (n=70) 
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็น 

ในการปฏบิัติงาน  (กลุ่มปฏิบตัิการ/วิชาชีพเาพาะ/บริการ/กลุม่บริหารจัดการ)  �̅� SD ระดับสมรรถนะ 

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
  การท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุ
และผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ 

 
4.00 

 
0.70 

 
ค่อนข้างมาก 

การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ 
  ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท
หน้าที่และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการ
ท างานหรือข้อมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของ
กระบวนการ 

 
4.23 

 
0.68 

 
สูงมาก 

การสืบเสาะข้อมูล (Information Seeking) 
  ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาขอ้มูลเกีย่วกบัสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความ
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
4.04 

 
0.69 

 
ค่อนข้างมาก 

การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
  การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจัดประเด็น สรุปรูปแบบ
เช่ือมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็น
กรอบความคิดหรือแนวทางคิดใหม่ 

 
3.84 

 
0.73 

 
ค่อนข้างมาก 

ค่าเาลี่ยสมรรถนะเาพาะตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ 4.03 0.60 ค่อนข้างมาก 
  
 สมรรถนะเาพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (�̅� = 4.03, SD = 0.60) และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับสูง
มาก มีจ านวน 1 ประเด็น คือ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ (�̅� = 4.23) และองค์ประกอบที่อยู่
ในระดับค่อนข้างมาก มีจ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การสืบเสาะข้อมูล 2) การคิดวิเคราะห์ และ 3) การมอง
ภาพองค์รวม (�̅� = 4.04, 4.00, 3.84 ตามล าดับ) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มบริหารจัดการ 
(เลขานุการส่วนงาน / หัวหน้างาน) ในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (n=6) 

สมรรถนะ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏบิัติงาน  (กลุ่มบริหารจดัการ)  �̅� SD ระดับสมรรถนะ 

สภาวะผู้น า (Leadership) 
  ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
วิธีการท างานได้อยา่งราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถปุระสงค์ของสถาบัน 

 
4.50 

 
0.84 

 
สูงมาก 

วิสัยทัศน์ (Visioning) 
  ความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนและ
มีความสามารถ ในการสร้างความรว่มแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกจิบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
4.00 

 
1.26 

 
ค่อนข้างมาก 

การวางแผนกลยุทธ ์(Strategic Orientation) 
  ความเขา้ใจในวิสัยทัศน์และนโยบายสถาบันและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 

 
4.00 

 
0.89 

 
ค่อนข้างมาก 

ศักยภาพเพื่อน าการปรบัเปลี่ยน (Change Leadership) 
  ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็น
ประโยชน ์รวมถึงการส่ือสารให้ผู้อื่นรับรู ้เข้าใจ และด าเนินการใหก้ารปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจริง 

 
3.67 

 
1.21 

 
ค่อนข้างมาก 

การควบคุมตนเอง (Self Control) 
  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ 
หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท างานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงมี
ความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอยา่งต่อเนื่อง 

 
4.17 

 
0.75 

 
ค่อนข้างมาก 

การสอนงานและการมอบหมาย (Coaching and Empowering Others) 
  ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว จนถึงระดับที่
เช่ือมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหนา้ที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระทีจ่ะตัดสินใจใน
การปฏิบัตหิน้าที่ราชการของตนเองได้ 

 
4.67 

 
0.52 

 
สูงมาก 

ค่าเาลี่ยสมรรถนะทางการบริหาร 4.17 0.80 ค่อนข้างมาก 
 
 สมรรถนะทางการบริหาร กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการปฏิบัติ  (การบริหาร) อยู่ ในระดับ
ค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับสูงมาก มีจ านวน 2 ประเด็น 
ได้แก่ 1) ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว จนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเองได้   และ 
2) ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างานได้อย่าง
ราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามล าดับ (�̅� =  4.67 และ 4.50) 
 โดยในส่วนผลการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ จากการรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า บุคลากรมีความต้องการให้
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดโครงการพี่สอนน้อง
ภายในคณะวิทยาศาสตร์  สนับสนุนให้การเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ในหน้าที่  มีการจัด KM กลุ่มย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร  ผู้บริหารให้ความสนใจ 
เคร่งครัดและเอาจริงเอาจังในการพัฒนาสรรถนะของบุคลากรให้ตรงประเด็นและมีการติตามผลงาน  ส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกประเภท ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานประจ าของตนและส่งเสริมองค์กรใน
ภาพรวม  มีการระบุขั้นตอนการท างานให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อผู้มาใช้บริการ  มีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและตาม
ช่วงเวลา  มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนการขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจนและยุติธรรมเพื่อเป็น
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ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรพัฒนางานในหน้าที่  รวมถึงความต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ มีการรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 สมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม 
(กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง
มาก แสดงให้เห็นว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม ตามความเห็นของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีต่อ
สมรรถนะหลักส าหรับการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิตา (2555) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกร รม 
โรงพยาบาลนครพิงค์” ผลการศึกษาพบว่า เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยแก่ผู้รับบริการได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด บุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะหลักพยาบาล
วิชาชีพตามเกณฑ์ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. จริยธรรม 5. ความร่วมแรงร่วมใจ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ดุจเดือน 
(2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะหลักของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่” ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรต้องมีระดับสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ก าหนดโดยทุก
ด้าน ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มีผลจาก
ผู้บังคับบัญชาประเมินสูงกว่าผลการประเมินตนเอง 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. 
การท างานเป็นทีม  
 สมรรถนะเาพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม (กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเข้าใจองค์กร ระบบงาน 
มีการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ การสืบเสาะข้อมูล การมองภาพองค์รวม อยู่
ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุรนันท์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของการน า
แนวคิดสมรรถนะมาใช้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (องค์การมหาชน)” ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 
สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดขั้นตอน
การท างาน สร้างขวัญและก าลังใจ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสทิธิผลของการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (องค์การมหาชน) ได้แก่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้าน
นโยบายและการด าเนินงาน ด้านผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงาน ตามล าดับ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
นลินี (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในงาน (Functional Competency) ตามความคิดเห็นที่ผู้บริหารคาดหวังให้
เลขานุการมีความสามารถที่เกี่ยวกับงานที่ผู้บริหารมอบหมาย ได้แก่ 1. ความรู้ในด้านงานเลขานุการ 2. การ
ปฏิบัติงานส านักงาน 3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4. ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 5. จิตบริการ 6. 
มีความกระตือรือร้นและคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและวางตัว
เหมาะสม เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังให้เลขานุการมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับที่ปฏิบัติ ซึ่ง
สมรรถนะนั้นจะมีผลต่อเป้าหมายหรือผลส าเร็จของเลขานุการผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
 สมรรถนะทางการบริหาร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มบริหารจัดการ (เลขานุการคณะ / หัวหน้างาน) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก แสดง
ให้เห็นว่าตามความเห็นของกลุ่มบริหารจัดการค่อนข้างให้ความส าคัญกับการมีสภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การ
วางแผนกลยุทธ์ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและมอบหมายงานน้ันเป็นสิง่
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ที่ค่อนข้างส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทัดศรี (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน ตัว
บ่งช้ี และเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาภาพพิมพ์ 
จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นอกเหนือจากมาตรฐานด้านความรู้ เทคนิคการสอนแล้ว ยัง
ประกอบไปด้วยทักษะด้านบริหาร ได้แก่ ทักษะการสอนงานและพัฒนาผู้อื่น ทักษะความคิดริเริ่ม ทักษะการให้
ค าปรึกษา ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะความเป็นผู้น า และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของดุจเดือน (2555) 
ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะหลักของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่” ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ควรเปิด
โอกาสให้กลุ่มอ านวยการทุกต าแหน่งได้มีมีการพัฒนาสมรรถนะโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป 
และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาและพัฒนาระดับ
สมรรถนะของบุคลากรให้คงระดับสมรรถนะที่สูงอยู่เช่นเดิม 
 โดยในส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ผล
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่าง สรุปความพบว่า 
บุคลากรมีความต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัด
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อยในเรื่องการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจริงจังใน
การพัฒนาสรรถนะของบุคลากรและมีการติดตามผลงาน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่อพัฒนางานของตน มีการระบุขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เป็น
รูปธรรมและตามช่วงเวลา มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนอย่างชัดเจนและยุติธรรม มีการรับ
ฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัต ิเพื่อเป็นขวัญก าลังใจและน าไปสู่การหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  คณะวิทยาศาสตร์ควรมีการก าหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพของบุคลากรใน
ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นระบบ อันจะส่งผลให้บุคลากรทราบถึงทิศทาง แนว
ทางการพัฒนาความสามารถของตนว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์ในภาพรวมต่อไป 
 2.  คณะวิทยาศาสตร์ควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และจะช่วยให้บุ คลากรได้รับข้อมูลอัน
ทันสมัย เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยการศึกษาว่างานในสังกัดส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ จ านวนทั้ง 5 
งานนั้น มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายปฏิบัติ พฤติกรรมที่แสดงออกที่สูงและที่ต่ ามาก อะไรบ้าง เทียบ
กับสมรรถนะคาดหวังของแต่ละต าแหน่งเพื่อหาช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของสมรรถนะในแต่
ละกลุ่ม และเพื่อน ามาพัฒนาและก าหนดค่าที่คาดหวัง ตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ตรงกับปรัชญา แผนกลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มมีสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับสูงมาก โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และสมรรถนะ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
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 บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความต้องการให้คณะ
วิทยาศาสตร์มีการวางแผนพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการช่วยลดช่องว่างสมรรถนะ (Competency gap) ของบุคคลสาย
ปฏิบัติการแต่ละคน ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้มีความสามารถตรงตามที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องการ 
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