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Abstract
This research aimed to study: 1) the needs of the supporting staff working as general office
management staff to improve their working knowledge, and 2) their needs to improve their working
skills. The participants comprised 60 individuals working as general office management staff in the Office
of the University, Chulalongkorn University. The tool was a checklist and the data were analyzed based
on frequency distribution and percentage. It was found that the aspect that they would like to improve
most concerned the rules and regulations related to their work, followed by official letter writing and
the policy and planning of the office. As a means of improvement, most of them would like to
participate in a training session/seminar and a workshop.
In terms of skills, they would like to improve their four skills in the Thai language, followed by
analytical and information processing skills and consultation and data processing skills. All of the three
aspects were ranked high. As a means of improvement, they would like to participate in a workshop
and a training session/ seminar.
คําสําคัญ: ความรูในการปฏิบตั ิงาน/ทักษะในการปฏิบัติงาน/ความตองการ
KEYWORDS: Working Knowledge/ Working Skills/ Needs

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถชวยใหคนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองและยังชวยพัฒนา
ความสามารถด านต างๆ ที่จ ะใช ในการดํ ารงชี วิต และนําไปประกอบอาชีพได ในการจั ด การศึกษาที่ ดี นั้ น
ไม เ พี ย งแต คิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาคนให เ ก ง เพี ย งอย า งเดี ย ว แต ยั ง จะต อ งสร า งให ค นเป น คนดี และมี ค วามสุ ข
ในการดํ ารงชีวิ ตอยูในสั งคมปจ จุบั น ได อย างมีความสุข ดั งพระราชดํารั สในสมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสวา “ในปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงของการขั บเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ ทั้งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ในขณะที่การปฏิรูประบบราชการไดมุงพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี แ ละประโยชน สุ ข ของประชาชน
การปฏิรูปการศึกษาไดมีการกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติโดยมุงพัฒนาและสงเสริมการศึกษาใหประชาชน
มี ค วามรู มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พั ฒ นาสั ง คม ฐานความรู แ ละเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ” (พิมพลักษณ อยูวัฒนา, 2557)
คนเป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ขององค ก าร โดยเฉพาะสถานศึ ก ษาซึ่ ง เป น องค ก ารที่ มุ ง เน น
เรื่องการพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะตาง ๆ แกผูเรียน บุคลากร ซึ่งรวมไปถึงความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะของแตละบุคคล เปนทุนและทรัพยสินที่มีคายิ่งขององคการ (จอมพงศ มงคลวนิช, 2555) ดังนั้น
ผูบริหารตองตระหนักถึงความสําคัญและถือเปนภารกิจในการสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร โดยรวมมือกับ
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บุคลากร ในการวางแผนและประสานประโยชนใหเ กิดการปรั บปรุงและพั ฒนางานด านตาง ๆ ในรู ปแบบ
ที่เหมาะสม
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พ.ศ. 2555 - 2570 ในการเป น “แหล ง ความรู
และแหลงอางอิงของแผนดิน เปนผูนําทางปญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และวางแผนการกําหนดยุทธศาสตร
ระหวางพ.ศ. 2555 - 2559 โดยเนนการพัฒนางานในดานตางๆ เพื่อนําพาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูการเปน
“มหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลก : World Class National University” ในการจัดทํายุทธศาสตรนี้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงประเด็นความทาทายในดานตางๆ ความคาดหวังที่สังคมมีตอมหาวิทยาลัย
แนวนโยบายแหงรัฐ แผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและแนวนโยบายตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
จากนั้นไดกําหนดผลสัมฤทธิ์ไว 5 ประการ คือ
1. เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับโลก
2. เปนองคกรแหงปญญาที่มีความเปนเลิศ
3. ผลิตบัณฑิตที่เปนพลเมืองที่มีคาของประเทศและของโลก
4. เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ค ล อ งตั ว กระชั บ รวดเร็ ว และมี เ สถี ย รภาพ
ทางการเงิน
5. เปนบานอันอบอุนของคนดีและเกง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่ อนํ าไปสู ผ ลสั มฤทธิ์ ข อที่ 5 จึ งได กําหนดยุ ทธศาสตร “เป น สุ ข” คื อจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย
เป น บ านอั น อบอุ น ของคนดี และคนเก ง โดยพั ฒ นาสู การเป น มหาวิ ทยาลั ย แห งความยั่ งยื น (Sustainable
University)

มุ ง อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและสร า งสิ่ ง แวดล อ มให น า อยู น า ทํ า งาน มี ค วามปลอดภั ย รวมทั้ ง

สรางความผูกพันของบุคลากร สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาและมีความมั่นคงในชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนศาสตรและวิชาชีพที่เกิดจากการบูรณาการการคิดอยางเปนองครวม
อย า งตั้ งใจ และอย า งก าวหน า เพื่ อพั ฒ นาความรู ใ นงาน และปรั บ ปรุ งพฤติ กรรมการทํ างานที่ เ หมาะสม
ให กับบุ คลากรขององค การ โดยการใช กลยุ ทธ และวิ ธีการต างๆ เพื่อก อให เ กิ ดการเรี ย นรู ของบุ คคล กลุ ม
และองคการ และเพื่อดึงเอาพลังศักยภาพของบุคลากรออกมาใชใหไดเต็มที่สูงสุดในชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
อันจะนําไปสูประสิทธิพลที่ตองการในระดับตางๆ เพื่อนําไปสูเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
องคกรใดก็ต ามที่บุ ค ลากรเพี ย บพรอมไปดว ยความรู ทักษะ คุณลักษณะ และทั ศนคติ ที่ดี แสดงใหเ ห็น ว า
องค การนั้ น ให ค วามสํ า คั ญกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร จึ งมี ความพร อมมากกว าองค ก ารที่ ส มาชิ ก ในองค การ
ขาดการพัฒนา และจะเปนหลักประกันสําคัญตอความสําเร็จใหกับองคการดวย
ปจจุบันแนวโนมของรูปแบบการทํางานในองคการมีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การแขงขันในดานคุณภาพ การบริหารลูกคา การลดตนทุนการผลิต ทําใหผูบริหารเห็นวา การฝกอบรมและ
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ หัวใจสําคัญที่จะทําใหองคการอยูรอดและเจริญเติบโตในอนาคต การพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย จึ งเป นกลยุ ทธ ห นึ่งที่ทําให องคการมี ความได เ ปรี ยบในการแข งขั น โดยการพัฒ นาให คน
ในองคการมีทักษะความรู ความสามารถในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด พรอมทั้ง
พัฒนาใหบุคคลเหลานั้นเกิดการเรียนรูในการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรดวย เหตุผลสําคัญสรุปไดดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรใหสามารถนําความรูความสามารถมาใชใหเกิดประโยชน
แกองคการมากที่สุด
2. ช ว ยให บุ ค ลากรทํ างานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดความผิ ด พลาดในการทํ า งาน ประหยั ด
ทรัพยากร ประหยัดเวลา
3. เกิ ด ประโยชน ต อ ตั ว บุ ค ลากร ได รั บ การพั ฒ นาความรู ค วามสามารถทั ก ษะและทั ศ นคติ
มีความพรอมในการกาวหนาในตําแหนงหนาที่
การพัฒนาบุคลากร เปนการเพิ่มพูนความรู และทักษะใหแกบุคลากรในองคการ เพื่อกอใหเกิด
การปรั บ ปรุ ง ผลงาน (Performance) และเพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ค วามพร อมในการทํ า งานทั้ งในป จ จุ บั น และ
ในอนาคต การพั ฒ นาบุ คลากรให มี ความรู องค การมุ งเน น ให บุ คลากรสามารถพั ฒ นาในเชิ งคิ ด วิ เ คราะห
เชิงตรรกะ เชน การบริหาร การวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร การปฏิ บัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล สวนการพัฒนาดานทักษะในการปฏิบัติงาน องคการมุงเนนความสําคัญดานทักษะการสื่อสาร
เพื่ อให เ กิ ดทั กษะสั มพัน ธ ร ะหว างบุ คคล โดยผ านกิ จ กรรมการเรี ย นรูทั้งที่ เป น ทางการและไม เป น ทางการ
(Both Formal And Informal Learning Activities)
การที่จะบรรลุวิสัย ทัศน เป าหมาย และยุทธศาสตรของมหาวิ ทยาลัยไดนั้น ตองอาศัยการปลูกฝ ง
คานิยม (Core Values) สมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของบุคลากร
ทุกคนในการดําเนิ นการและบริหารจั ดการในหนาที่และความรับผิ ดชอบที่มหาวิทยาลั ยมอบหมาย ดังนั้ น
มหาวิ ทยาลั ย จึ งได กํา หนดกรอบยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมี เ ป า หมายพั ฒ นาบุ คลากรทุ กกลุ ม
ทั้ ง คณาจารย ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรให มี ก ารพั ฒ นาทั่ ว ไป (General

Development) และพั ฒ นา

ตามยุทธศาสตร (Strategic Human Resources Development) เพื่อใหบุคลากรมีความสามารถ เกงงาน
เกงบริหาร และเปนเพื่อนรวมงานที่ดี รวมทั้งมีความรักจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการประชุ มครั้งที่
750 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับระบบการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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อีกทั้งตอบสนองตอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการเปน “แหลงความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน เปนผูนํา
ทางปญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557)
จากแนวนโยบายสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล า ว ฝ า ยบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได กํ า หนดนโยบาย
ด านการพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล โดยใช ส มรรถนะเกี่ ย วกั บ งานและการบริ ห ารจั ด การมาใช ในการพั ฒ นา
บุคลากรโดยจะปรั บปรุ งระบบเพื่ อสร างกระบวนการพั ฒ นาบุ คลากรที่ สามารถพั ฒ นาในระดั บ รายบุ คคล
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรในการสรางความเปนเลิศรวมกัน โดยการจัดหลักสูตร
เพื่ อ การอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรจะครอบคลุ ม ทั้ ง เนื้ อ หา ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั ก ษะหรื อเครื่ อ งมื อ ใหม
ในการทํางาน ตลอดจนครอบคลุมประเด็นดานจรรณยาบรรณ และจริยธรรมในการทํางาน เพื่อยกระดั บ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร ทั้งนี้ไดกําหนดเสนทางพัฒนา (Career Path) ออกเปน 3 กลุมคือ
1) บุ ค ลากรสายวิ ช าการ 2) บุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร และ3) บุ ค ลากรกลุ ม ผู บ ริ ห ารสายวิ ช าการและ
สายปฏิบัติการ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556)
ปรี ช า ปลื้ ม จิ ต ต (2559) กล า วว า บุ ค ลากรจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย แบ ง ออกเป น 2 สาย คื อ
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยสายปฏิบัติการ แบงเปน 3 กลุมคือ กลุมบริหารจัดการ กลุมปฏิบัติการ
และวิชาชีพ กลุมบริการ ปฏิบัติหนาที่ดานอํานวยการ การใหบริการตางๆ และการประสานงาน ในการจัด
การศึ ก ษา เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเป น ไปตามเป า หมายและยุ ท ธศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี แ นวคิ ด
ในการบริหารจัดการดานการพัฒนาบุคลากรสําหรับทุกสวนงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะทําโครงการพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวม โดยระยะแรกมหาวิทยาลัยจะเริ่มดําเนินการในสวนของบุคลากรสายปฏิบัติการกลุมปฏิบัติการ
และวิ ช าชี พตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน งานบริ ห ารทั่ ว ไป ที่ ป ฏิ บั ติ ง านภายใต สํ านั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
เนื่ อ งจากเป น ตํ า แหน ง ที่ ป ระกอบด ว ยภาระงานที่ ห ลากหลายและเป น งานสํ า คั ญ ที่ ช ว ยให ง านด า นอื่ น ๆ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
การพั ฒ นาบุ คลากรที่ผ านมามีการจั ดในภาพรวมของทุ กสายงาน ยั งไม ตรงกับ ความต องการของ
บุคลากรในสายงานตาง ๆ เปนการเฉพาะ ซึ่งในสวนของตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป
จากการสัมภาษณบุคลากรเบื้องตนพบวา ประสบปญหาตองปฏิบัติงานสํานักงานหลายดาน หลายหนาที่ และ
ยังขาดความรู ความเชี่ยวชาญในบางเรื่อง การปฏิ บัติงานสวนใหญใชประสบการณ สวนความรูดานหลักการ
และทักษะในการปฏิบัติงานใหม ๆ ยังไมไดรับการพัฒนา และในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรแตละครั้ง
ยังไมเคยสอบถามความตองการจากบุคลากร
ผูวิจัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในสายงานนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาบุคลากรตําแหนงนี้มีความตองการ
พัฒนาความรูและทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานในดานใด ซึ่งผลการวิจัยนี้ จะสามารถใชเปน ขอมูลสารสนเทศ
ที่จะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ ตามเปาหมาย นโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาความรูที่ใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการตําแหนง
เจาหนาที่สํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการตําแหนง
เจาหนาที่สํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาความตองการการพัฒนางานของบุคลากรสายปฏิ บัติการ ซึ่งมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตดานประชากร
คือ บุคลากรสายปฏิบัติการ ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายใตสํานักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 60 คน
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาความตองการการพัฒนางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตําแหนง เจาหนาที่
สํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่จากมาตรฐาน
ประจําตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (2559) ดังนี้
ดานความรู
1. ความรูเ กี่ยวกับระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
2. ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของหนวยงาน
3. ความรูเกี่ยวกับการบริหารงานสํานักงานที่เกี่ยวของกับหนังสือเขาหนังสือออกและรายงาน
4. ความรูเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ ดานการวางแผน บริหาร จัดการเบิกคาใชจาย
5. ความรูเกี่ยวกับการจัดการประชุม
6. ความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ
7. ความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ
ดานทักษะ
1. ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ทักษะการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย
3. ทักษะการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ
4. ทักษะการรางหนังสือราชการ
5. ทักษะการเขียนรายงานการประชุม
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6. ทักษะการใหบริการแกผูรับบริการ
7. ทักษะในการสืบคนขอมูล
8. ทักษะในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
9. ทักษะการใหคําปรึกษาและประมวลผล
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือ บุคลากรสายปฏิบัติการ ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายใต
สํานักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความตองการจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร และประสบการณในการทํางาน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการการพัฒนางานเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และนําไป
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ แลวจัดทํา
เครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชานิเทศการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะหจากรองอธิการบดี (ศ.ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ) ในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามจํานวน 60 ฉบับ พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไปยังหัวหนาสวนงานตางๆ ภายใตสํานักงานมหาวิทยาลัย
3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามจากหนวยงานตางๆ
4. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหมูลจากแบบสอบถาม โดยการคํานวณ คาทางสถิติผานทาง
เครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS สําหรับการวิเคราะหขอมูลตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่และหาคา
รอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 ขอมูลดานความตองการพัฒนางาน วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ผลการวิจัย
1.
ผลการวิเ คราะหขอมูลสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม พบว า ส วนใหญเป นเพศหญิ ง
มีอายุ 36 ปขึ้นไป รองลงมาคือ กลุมที่มีอายุระหวาง 26 – 35 ป วุฒิการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประสบการณในการทํางาน 25 ปขึ้นไป รองลงมาคือ
ประสบการณในการทํางานระหวาง 11 – 15 ป
2. ผลการวิเคราะหความตองการการพัฒนาดานความรูที่ใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมพบวา
บุคลากรสายปฏิบัติการ ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป มีความตองการการพัฒนาในระดับ
มากรอยละ 95 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความรูที่บุคลากร สายปฏิบัติการ ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี ค วามต อ งการพั ฒ นามากที่ สุ ด คื อ ความรู เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บข อบั ง คั บ ต า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ มีคาเฉลี่ย 3.63 อยูในระดับมากรองลงมา คือ ความรูเกี่ยวกับ
หลักการเขียนหนังสือราชการ มีคาเฉลี่ย 3.58 อยูในระดับมาก และความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของ
หนวยงาน มีคาเฉลี่ย 3.53 อยูในระดับมาก ตามลําดับ ทั้งนี้วิธีการพัฒนาที่บุคลากรสวนใหญตองการมากที่สุด
คือ การอบรม/ สัมมนา คิดเปนรอยละ 41.43
3.

ผลการวิเคราะห ความตองการการพัฒนาดานทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมพบวา

บุคลากรสายปฏิบั ติการ ตําแหน งเจาหนาที่สํ านั กงาน งานบริ หารงานทั่ วไป มี ความตองการในระดับ มาก
ร อ ยละ 95 เมื่ อ พิ จ ารณารายด า นพบว า ทั ก ษะที่ บุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน
งานบริหารงานทั่วไป มีความตองการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย
มีคาเฉลี่ย 3.89 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทักษะในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสารสนเทศ 3.84
อยู ในระดับ มาก และทั กษะการใหคําปรึกษาและประมวลผลซึ่ งมีคาเฉลี่ ย 3.84 อยูในระดั บมาก

ทั้ งนี้

วิธีการพัฒนาที่บุคลากรสวนใหญตองการมากที่สุดคือ การฝกปฏิบัติคิดเปนรอยละ 33.33
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห ข อมู ล พบว าบุ คลากรสายปฏิ บั ติ การตํ าแหน งเจ า หน าที่ สํ า นั ก งาน งานบริ ห าร
งานทั่วไป มีความตองการพัฒนาความรูเ กี่ยวกับระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานใน
หนาที่ ทั้งนี้เพราะความรูดังกลาวเปนความรูที่บุคลากรจําเปนจะตองศึกษา และทําความเขาใจอยางละเอียด
จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ไมเกิดความผิดพลาด ซึ่งงานบริหารงานทั่วไปสวนใหญจะอยูในรูปของงาน
เอกสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ที่ตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ และงานดังกลาวมีความเกี่ยวของ
กับสวนงานหลายสวน ผูปฏิบัติงานตองมีความรอบรู และแมนยําสูงในการทํางาน ถาขาดความรอบรูและเขาใจ
ในระเบียบขอบังคับดังกลาว จะทําใหงานเกิดความผิดพลาด ลาชา ขาดประสิทธิภาพ และกระทบตอสวนงาน
อื่นๆ ดวย สอดคลองกับ สมพิศ สุขแสน (2556) ที่กลาววา องคการจะมีความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาไปสู
ความเปนเลิศไดนั้น สิ่งสําคัญประการหนึ่งอยูที่ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพและสามารถทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
สําหรับวิธีการพัฒนาพบวา บุคลากรสวนใหญตองการการอบรม/สัมมนา เนื่องจากเปนวิธีการที่ใช
เวลาไมนาน บุคลากรสวนใหญมีภาระงานมาก ไมมีเวลา ดังนั้นจึงเลือกวิธีการอบรม ซึ่งเปนวิธีการเหมาะสม
ที่จะชวยใหเกิดความกระจาง เขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ และสามารถซักถามจากวิทยากรได เมื่อมีขอสงสัย
สอดคลองกับ วิลาศ สิงหวิสัย (2547) ที่กลาววาการอบรมเปนวิธีการพัฒนาที่ประหยัดที่สุดทั้งดานเวลาและ
งบประมาณคาใชจาย การอบรมเปนการใหประสบการณตรงที่ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาแลวแกผูเขารับการ
อบรมและไดผลดีกวาการใหผูปฏิบัติงานทดลองเพื่อหาประสบการณเอง ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดสิ้นเปลือง
เวลา และคาใชจาย การอบรมจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป
ที่ไมสิ้นเปลือง เวลาและใชงบประมาณไมมาก
สําหรับความตองการการพัฒนาดานทักษะ บุคลากรสายปฏิบัติการ ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน
งานบริหารงานทั่วไป มีความตองการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย
ผูวิจัยมีความเห็นวา งานของบุคลากรในสวนนี้เกี่ยวของโดยตรงกับการติดตอสื่อสาร การประสานงาน และ
การใหบริการ ดานการใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และตอบปญหาแกสวนงานและหนวยงานตางๆ รวมทั้ง
การใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ซึ่งผูปฏิบัติงานตองมีทักษะในการสื่อสารเปนอยางดีจึงจะ
สามารถปฏิ บัติหน าที่ได อยางมี ประสิทธิ ภาพ สอดคลองกั บ วิจ ารณ พาณิ ช (2551) ที่กล าววา ทักษะทาง
การสื่ อ สารเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ของบุ ค ลากรทุ ก คน เพราะการสื่ อ สารช ว ยให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
เชื่อมความสัมพันธ ชวยใหการทํางานรวมกันมีความคลองตัวเกิดประโยชนตอการพัฒนางานและการเรียนรู
สําหรับวิธีการพัฒนาดานทักษะพบวาบุคลากรสวนใหญตองการวิธีการฝกปฏิบัติ เพราะการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารตองมีการฝกปฏิบัติ จึงจะชวยใหเกิดความชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พาณิช (2551) ที่
กล าววา ทั กษะการสื่ อสารต องเกิ ดจากการหมั่น ฝ กฝน ปฏิบั ติ โดยหนว ยงานอาจจะจั ดกิ จ กรรมใดขึ้ น มา
ในรูป แบบโครงการระยะสั้น และใหบุคลากรไดเ ขารว มกิจ กรรม ซึ่งเปนวิ ธีการหนึ่งที่จะชวยพั ฒนาทักษะ
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ในการปฏิบัติงานใหบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจในงานมากขึ้น รวมถึงความเชี่ยวชาญ และชวยทําใหเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนของบุคลากรอีกดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรนําผลการศึกษาความตองการและวิธีการพัฒนางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตําแหนง
เจาหนาที่สํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป ภายใตสํานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปใช
เป น ข อ มู ล สารสนเทศสํ า หรั บ การวางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหตรงกับสภาพความตองการและวิธีการในการพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาบุคลากรมากยิ่งขึ้น
2. ควรจัดทําเปนโครงการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบโครงการระยะสั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิ บั ติ ก าร งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ให ต รงกั บ สภาพความต อ งการและวิ ธี ก าร
ในการพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยในครั้งตอไป
1.
ควรมีการศึกษาความสัมพันธของสถานภาพทั่วไปของบุคลากรสายปฏิบัติการ งานบริหาร
งานทั่วไป กับความตองการและวิธีการพัฒนางานในแตละดาน
2. ควรมีการศึกษาความตองการและวิธีการพัฒนางานของบุคลากรในสายงานอื่น ๆ ดวย
รายการอางอิง
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