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แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ดวยการปรับปรุงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยเนนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

[Developing Faculty of Industrial Education by Competency Base Improvement] 
 

หลักการและความสําคัญ 
 ทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหารงานซ่ึงไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการหรือเทคนิคทางการ
บริหารนั้น “คน” เปนทรัพยากรอันทรงคุณคาท่ีสุดขององคกร ดวยเหตุท่ี“คน”นอกจากจะเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการบริหารงานแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหารงาน ท้ังดาน
การวางแผน การจัดองคกร การจัดการเก่ียวกับบุคคล   การประสานงาน และการควบคุม ดังนั้น “คน” จึงถือเปน
ตนทุนสําคัญท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมในการประกอบการขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหทุกหนวยงานให
ความสําคัญกับการพัฒนาตนทุนดังกลาวใหมีความพรอมและทันสมัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  และตอบสนองตอ
การทํางานไดอยางรวดเร็วอยูเสมอ  อยางไรก็ตามในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถึงแมจะมีแผนงาน/
โครงการท่ีดีเพียงใด แตถาหากบุคลากรแตละคนไมสนใจท่ีจะพัฒนาและสรางเสริมตนเองใหมีความรู 
ความสามารถมากยิ่งข้ึนอยางตอเนื่องแลว ความพยายามในการท่ีจะพัฒนา “คน” หรือทุนมนุษยใหเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคาขององคกรคงไมเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแนนอน ดังนั้นจะเห็นไดวาการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจําเปนจะตองมีกลไกท่ีสําคัญ ประกอบดวย ระบบการบริหารจัดการ และ บุคคล  ท้ังสองอยางนี้จะตอง
พัฒนาควบคูกันไป เปรียบเสมือนสมองกับหัวใจ ท่ีตองมีความพรอมสมบูรณแข็งแรงท้ังสองสวน  จึงจะทําใหการ
ดําเนินชีวิตมีความสุข  เพราะถาหากมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี แตบุคลากรไรซ่ึงประสิทธิภาพ องคกรก็
ขับเคลื่อนไมได เชนเดียวกันถาหากบุคลากรมีความสามารถแตขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี องคการจะกาว
เดินไปอยางเชื่องชาและตามไมทันองคกรอ่ืน  จึงจําเปนท่ีบุคลากรทุกคนจะตองใหความรวมมือและสนับสนุนให
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสั่งสมประสบการณในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
นอกจากจะไดประโยชนกับตนเองแลวยังเชื่อมโยงสงผลใหกับองคกร  
 ปจจุบันมีหลายองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดเนนและใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยเนนเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานดวยการนําหลักการ เทคนิคการบริหารจัดการบุคคลรวมสมัย
คือการบริหารโดยยึดสมรรถนะเปนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(Competencies Based) มาใช 
โดยเฉพาะประเด็นสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเนนหลักการและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน องคการของเอกชนชั้นนําไดนําแนวคิดสมรรถนะไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานมากข้ึน  และ
ยอมรับวาเปนเครื่องมือสมัยใหมท่ีองคการตองไดรับความพึงพอใจอยูในระดับตนๆ มีการสํารวจพบวามี 708 
บริษัทท่ัวโลก  นําCore  Competency เปน 1 ใน 25 เครื่องมือท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 3 รองจาก Coporate 
Code of Ethics  และ  Strategic Planning (พสุ  เดชะรินทร  2546 : 13)  แสดงวา Core  competency  จะมี
บทบาทสําคัญท่ีจะเขาไปชวยใหงานบริหารประสบความสําเร็จ  จึงมีผูสนใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการนําหลักการ
ของสมรรถนะมาปรับใชเพ่ิมมากข้ึน 
 ในสวนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปจจุบันมี
บุคลากร ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  
ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว แตประเด็นสําคัญในภาพรวมท่ีจะทําใหการบริหาร
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จัดการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จตามเปาประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือระบบการบริหารจัดการท่ีประกอบดวยบุคลากรสายสนับสนุน  บุคลากร
สายผูสอน และบุคลากรสายบริหาร ท้ังนี้ในภาพรวมพบวาสายสนับสนุนยังไมสามารถเอ้ือประโยชนตอ
การบริหารจัดการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเม่ือศึกษาในเชิงลึกพบวาบุคลากรสายสนับสนุน
ประกอบดวยลูกจางช่ัวคราวจํานวนมากท่ีขาดระบบในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เห็น
ควรนําระบบการปรับปรุงงานและระบบสมรรถนะในการปฏิบัติงานมาประยุกตใช โดยยึดหลักการเนนงาน
มากกวาตัวบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลโดยรวม และสงผลตอระบบการ
บริหารจัดการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
 

หลักการปรับปรุงการทํางานท่ีนํามาประยุกตใชคือ หลัก 3 J ซึ่งประกอบดวย 
 

1. Job Enrichment การเพ่ิมคุณคาในงาน เปนเครื่องมือท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคการท่ี
ไมใชเรื่องการฝกอบรม (Non-Training Intervention) แตจะเก่ียวของกับการออกแบบงาน (Job Design) ท่ี
หลากหลาย “Job Enrichment” เปนกิจกรรมดานการบริหารจัดการท่ีเนนการออกแบบลักษณะงาน เปน
งานท่ีแตกตางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ เนนใหเกิดความชํานาญในงานท่ีหลากหลายข้ึน (Skill Variety) เกิด
ความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เปนลักษณะงานท่ีมีความสําคัญ (Task Significance) มี
อิสระสามารถบริหารจัดการงานนั้นดวยตนเอง (Autonomy) และไดรับขอมูลปอนกลับจากผูบังคับบัญชา 
  

2. Job Enlargement    การขยายงานจะรวมงานเฉพาะดานใหเปนงานหนึ่งท่ีกวางข้ึน จะเปนการ
ตอบสนองตอความไมพอใจของบุคคลตอการทํางานใหงาย บุคคลอาจจะตองรับผิดชอบงานสามหรือสี่
อยางแทนท่ีจะเปนงานเดียวเทานั้น การขยายงานจะใหความหลากหลายของงานและความทาทาย
มากข้ึนแกบุคคล การขยายงานจะขยายความกวางของงาน จํานวนของงานท่ีแตกตางกันท่ีบุคคลทํา
อยูภายในงานบางอยาง  

 
3. Job Rotation การหมุนเวียนงานทําใหประสิทธิภาพของงานดีข้ึนในหลายๆดาน ท้ังในการแกปญหา

ดานความจําเจ ทําใหเกิดรูสึกไมติดยึดกับงาน ทําใหมีความคิดใหม ๆในการปรับปรุงงาน ทําให
สามารถทดแทนงานกันไดเม่ือตําแหนงนั้นวาง ทําใหมีโอกาสไดพบกับสภาพแวดลอมใหม ทําใหรู
เขาใจงานท่ีจุดอ่ืน ๆและเขาอกเขาใจคนอ่ืนมากข้ึน ซ่ึงจะเปนผลดีในการประสานงานในอนาคต 
ผูปฏิบัติงานก็จะมีมุมมองท่ีครอบคลุมกวางขวาง รูงานหลายจุด ทําใหไมมีการติดยึดท่ี ติดยึดกลุม การ
แบงแยก แบงเหลาอาจลดลง และท่ีสําคัญขออางท่ีไมยอมยายงานเพราะไมอยากเรียนรูงานใหมก็จะ
ไมเกิดข้ึน จํานวนบุคลากรท่ีเรามักเรียกวา “Deadwood” ก็อาจจะนอยลงได ท้ังแงทฤษฎี แงปฏิบัติ 
หรือผลการวิจัยตาง ๆ ก็มีขอสรุปท่ีตรงกันวา การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เปนสิ่งท่ีดี  
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มาตรการ 

• นําหลักการ 3 J ประยุกตสูการปฏิบัติโดยสมควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 
 

1. Job Rotation  
a. กําหนดใหมีการสับเปลี่ยนในสายงานและขามสายงาน และออกแบบ

ระบบงานท่ีเอ้ือตอระบบบริหารจัดการคณะฯ โดยผูบริหารประชุมรวม 
กําหนดกรอบและแนวทาง วิธีปฏิบัติเชิงนโยบาย 

b. กําหนดใหมีการสับเปลี่ยนภาระงาน และออกแบบระบบงานและ
มอบหมายงาน โดยยึดหลักสมรรถนะ และการเนนผลงานโดยมอบให
รองคณบดีท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลงาน ประชุมรวมกับหัวหนางาน 
กําหนดวิธีการ และระบบการสับเปลี่ยนภาระงาน 
 

2. Job Enlargement การขยายงานจะรวมงานเฉพาะดานใหเปนงานหนึ่งท่ีกวาง
ข้ึน โดยยึดหลักสมรรถนะ โดยมอบใหหัวหนางานท่ีรับผิดชอบงาน เสนอภาระงาน
ของงานท่ีรับผิดชอบ ตอรองคณบดีท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลงาน กําหนดขอบขาย
งาน (JD) และการปรับปรุงงาน 
 

3. Job Enrichment  การเพ่ิมคุณคาในงาน จะเก่ียวของกับการออกแบบงาน 
(Job Design) ท่ีหลากหลาย เปนกิจกรรมดานการบริหารจัดการท่ีเนนการออกแบบ
ลักษณะงาน เปนงานท่ีแตกตางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ โดยยึดหลักคุณภาพงาน โดย
มอบใหหัวหนางานท่ีรับผิดชอบงาน เสนอวิธีการการเพ่ิมคุณคาในงานท่ี
รับผิดชอบงาน ตอรองคณบดีท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลงาน กําหนดวิธีการ 
ข้ันตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 


