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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการที่มีอยูจริง
ในปจจุบัน 2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการที่ควรจะเปน 3.เพื่อศึกษาลําดับ
ความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักใน การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และ 4. เพื่อศึกษาขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ สอบถามระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่มีอยูจริงใน
ปจจุบัน ระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่ควรจะเปน และขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาดัชนีความตองการจําเปนในการพัฒนา (PNImodified) ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีอยูจริงในปจจุบัน อยูในระดับมาก ซึ่งจะตองแสวงหาแนวทางและวิธีการปรับปรุงใหดีขึ้น
ตามลําดับ ดังนี้ 1. ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 3. ดานการบริการที่ดี 4. ดานการทํางานเปน
ทีม และ 5.ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการที่มีควรจะเปน อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งจะตองแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาตอไป ตามลําดับ ดังนี้ 1.ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
2. ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3. ดานการบริการที่ดี 4. ดานการทํางานเปนทีม และ 5. ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรม ลําดับ ความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ อับดับ 1 ดานการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ อันดับ 2 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อันดับ 3 ดานการบริการที่ดี อันดับ 4 ดานการทํางานเปนทีม และ อับดับ 5 ดาน
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน มี
ดังนี้ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สงเสริมใหพนักงานนําความรูและเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เขารับการ
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน และจัดทําคูมือใน การปฏิบัติงาน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ สงเสริมใหมีการวางแผนการทํางานเพื่อ
ความสามารถบรรลุความสําเร็จในการทํางาน สงเสริมการทํางานดวยความถูกตอง มุงมั่น ขยัน อดทน และตรงตอเวลา ดานการบริการ
ที่ดี สงเสริมใหมีความรูดานการบริการที่ดี และการประเมินการใหบริการ ดานการทํางานเปนทีม สงเสริมกิจกรรมที่สรางความ
เอื้อเฟอเผื่อแผกันในการอยูรวมกัน และจัดกิจกรรมที่พนักงานมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน และดานการยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม ควรจัดใหมีการฝกอบรมธรรมะและจรรยาบรรณกับ การปฏิบัติงาน และสนับสนุนการทํากิจกรรม ทาง
ศาสนารวมกัน
คําสําคัญ : สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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Abstract
The purposes of this research were to: (1) core performance competency of the academic support staff’s in real
situations. (2) core performance competency of the academic support staff’s in expectations situations. (3) need for core
performance competency development of the academic support staff and (4) core performance competency development
suggestions concerned. The research instrument was a questionnaire rated on a 5-point scale, asking the respondents about the
real situation of core performance competency, expectation core performance competency, and included open-ended
questions regarding suggestions for core performance competency development. The statistics used for data analysis were
percentage (%), mean ( Χ ), standard deviation (SD), and the modified priority needs index (PNImodified). The research results
revealed that the academic support staff’s core performance competency in real situations was at a high level, where
improvement focused on the following: (1) expertise, (2) achievement motivation, (3) service mind, (4) teamwork, and (5)
integrity. Expectations were at a very high level, and the following were focused on: (1) integrity, (2) teamwork, (3) service
mind, (4) expertise, and (5) achievement motivation. The core performance competency priority needs development focused
on the following: (1) achievement motivation, (2) expertise, (3) service mind, (4) teamwork, and (5) integrity. The academic
support staff’s’ core performance competency development suggestions concerned the following: expertise; the idea that the
staff should implement technology in their jobs; training courses for working improvement and a work instruction manual;
achievement motivation; the notion that the staff must have an operation plan, be committed to their work, diligent, patient,
on time, and have a service mind; the staff must know “what to do in order to achieve a service mind,” and service assessment
and teamwork; participative activities for mankind should be created and integrity promoted; and the staff must concentrate
on religious activities.
Keywords: Core performance competency, The academic support staff, Rajamangala University of Technology

1. บทนํา
ภายใตการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิบัติรูปการศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของภาครัฐได
ถูกเปลี่ยนแนวคิดใหมเปนการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ (Strategic human resource management) และมีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหมที่ยึดหลักสมรรถนะ (Competency based) หลักผลงาน (Performance based) และหลักคุณธรรม (Merit based)
กระบวนการพัฒนาบุคลากรยุคใหม จึงใหความสําคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่อยูบนฐานของหลักสมรรถนะ
(Competency based approach) ในดานการศึกษากลุมทรัพยากรที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนการขับเคลื่อน
ยุ ทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลั ยให ประสบความสํ าเร็ จสอดคล องกั บนโยบายและรองรั บสภาพการเปลี่ ยนแปลง คื อ บุ คลากร
ทางการศึกษาควรไดรับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ ซึ่งทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ปฏิบัติงานทุกประเภท การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง มีปจจัยหลายประการที่สงผลใหการ
บริหารงานประสบความสําเร็จ คือ คุณภาพและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน หากขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ จะทําใหปจจัย อื่น ๆ ไร
ความหมาย เพราะหากบุคลากรไมเรียนรู ไมมีการติดตาม การพัฒนา ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ จะทําใหการ
เจริญเติบโตขององคกรหยุดอยูกับที่ (ธงชัย, 2540) ในการพิจารณาวาบุคคลใดมีคุณภาพ หรือศักยภาพในการปฏิบัติงานหรือไมนั้น
จะตองมีเกณฑมาตรฐานในการวัดศักยภาพ หรือความสามารถของบุคคล รวมทั้งใชเปนองคประกอบในการพัฒนาบุคลากร และเปน
โอกาสใน การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพหรือศักยภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง (ดนัย, 2546) อยางไรก็ตาม คําวา
สมรรถนะนํามาใชตามแนวคิดของ David C. Mc Clelland ที่ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคลในองคกรกับ
ระดับทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อใหไดมาซึ่งคุณลักษณะที่ดีนั้น ตอมาไดมีผูนําแนวคิดดังกลาว มาประยุกตใชโดยการกําหนด
ปจจัยพื้นฐานในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ นั้น จะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรู และความสามารถ หรือพฤติกรรมใดบางและอยูในระดับ
เทาไร จึงทําใหบุคคลนั้นมีคุ ณลักษณะที่ดีตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและไดผลตรงตามวัตถุประสงคขององคกร
43

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

(สุกัญญา, 2549) ทั้งนี้ผลจากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีขอสนับสนุนวาเมื่อนําตัวแบบสมรรถนะมา
ใชในองคกรแลว จะทําใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนตัวกําหนดในเรื่องของการจําแนกตําแหนง
และคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดี และเปนเครื่องมือชวยในการบริหารใหบรรลุเปาหมายขององคกร (กฤช, 2555)
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงจําเปนตองมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน อยางสมบูรณ และ
ใชประโยชนจากกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่
สนับสนุนการเรียนการสอนใหสามารถบรรลุผลสําเร็จขององคกร จึงจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผลผลิตของ
องคการจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ ความสามารถของผูปฏิบัติงานในองคการ จึงเปนปจจัยที่
สําคัญตอความอยูรอดขององคการ การที่ผูปฏิบัติงานจะมีความสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง จําเปนตองไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในงาน ไดรับการศึกษาและฝกอบรมใหกาวทันเทคโนโลยี ดังนั้น จึงถือวาการพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมที่มี
ความจําเปน ในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการที่ตองจัดทําเพื่อเพิ่มทักษะความรู ความสามารถใหแกบุคลากรทุกระดับ ใน
องคการ (เพ็ญจันทร, 2546) การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรที่ผานมาพบวา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไมเปนตามความ
ตองการของบุคลากร สังเกตไดจากการอบรม สัมมนา และการพัฒนารูปแบบอื่น ๆ ไดถูกกําหนดจากหนวยงานตนสังกัดโดยกําหนด
ตัวชี้วัด งบประมาณ และจํานวนผูเขารับการพัฒนา เปนการพัฒนาแบบเหมารวมทั้งยังกําหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนามาใหดําเนินการ
จึงเปนผลใหผูเขารับการพัฒนาขาดแรงจูงใจในการเขารับ การพัฒนา จึงไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร บุคลากรจึงไมสามารถนํา
ความรู ทักษะ ที่ไดรับการพัฒนานั้นมาดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบไดเหมาะสมกับขอบขายของงาน ดังนั้นจะเห็นได
วา หลักสูตรที่ถูกกําหนดจากหนวยงานตนสังกัด ไมสนองตอความตองการของการเขารับการพัฒนา การพัฒนาที่ผานมา เนนการ
อบรมในภาคทฤษฎี ไม ได ให บุ คลากรได ฝ กปฏิ บัติ ซึ่ งเป นหนึ่ งในสมรรถนะหลัก คื อ การมุ งผลสัมฤทธิ์ ขาดทั กษะในการ
ดําเนินงานที่ตองปฏิบัติจริง จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (สุวรรณี, 2556)

1.1 วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการที่มีอยูจริงในปจจุบัน
เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการที่ควรจะเปน
เพื่อศึกษาลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อศึกษาขอคิดเห็ นและขอเสนอแนะตอสมรรถนะหลั กในการปฏิ บั ติงานของพนักงานสายสนั บสนุนวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.2 กรอบแนวคิด
ระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่มีอยูจริงในปจจุบัน
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

ลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนา
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่ควรจะเปน
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง จํานวน 1,042 คน กลุม
ตัวอยาง จํานวน 285 คน ซึ่งไดจากการเปดตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan, 1970)

2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูศึกษาสรางขึ้น แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่เกี่ยวของกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุงาน และหนวยงานที่สังกัด
ตอนที่ 2 ขอมูลระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการที่มีอยูจริงในปจจุบัน และที่
ควรจะเปน จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การ
ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และ 5. การทํางานเปนทีม
ลั ก ษณะเครื่อ งมือ เพื่ อ การวิจัย เปน แบบสอบถามแบบเลือ กตอบ มาตรส ว นประมาณค า ตามแบบของลิเ คิรท มี
5 ระดับ (Likert, 1932) ระดับประมาณคา 5 ระดับ และกําหนดน้ําหนักคะแนนโดย คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด คะแนน 2 หมายถึง
นอย คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง คะแนน 4 หมายถึง มาก และคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ตอนที่ 3 ขอมูลคําถามปลายเปด เปนคําถามปลายเปดที่ตองการขอมูลคําตอบที่เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน 5 ดาน

2.4 การวิเคราะหขอมูล
2.4.1 หาคุณภาพเครื่องมือโดยการนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ผูวิจัยใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item – objective congruence: IOC) ของขอคําถาม
แตละขอ เพื่อตรวจสอบความสอดคลองดานเนื้อหาโดยในสวนของเกณฑการคัดเลือกขอคําถาม
2.4.2 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยการหาความสอดคลองภายในของคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha coefficient) Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) Cronbach (1990) โดยความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ไดเทากับ .97
2.4.3 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.4.3.1 วิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติรอยละ
2.4.3.2 วิเคราะหขอมูลสมรรถนะหลักของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ที่เปนจริงในปจจุบันและที่ควรเปน
ทั้ง 5 ดาน โดยใชคาสถิติคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2.4.3.3 วิเคราะหขอมูลดัชนีความตองการจําเปนของการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
ทั้ง 5 ดาน โดยใชคาสถิติ PNI modified (สุวิมล, 2550)
2.4.4.4 หาคาความเชื่อเดนชัดของความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
โดยใชคาสถิติรอยละ (%)
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3. ผลการศึกษา
ผลการศึ กษาข อมู ลระดั บสมรรถนะหลั กในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น วิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ที่มีอยูจริงในปจจุบันในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยตองการใหมีการปรับปรุงในแตละดาน ดังนี้ อันดับ
1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อันดับ 2 ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อันดับ 3 ดานการบริการที่ดี อันดับ 4 ดานการทํางาน
เปนทีม และอันดับ 5 ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม ผลการศึกษาขอมูลระดับสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ควรจะเปนในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด
โดยตองการรักษา หรือคงสภาพไว ในแตละดาน ดังนี้ อันดับ 1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อันดับ 2 ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ อันดับ 3 ดานการทํางานเปนทีม อันดับ 4 ดานการบริการที่ดี และอันดับ 5 ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม
ลํา ดั บ ความต องการจํ าเป นในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิ บั ติ งานของพนักงานสายสนับ สนุน วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในภาพรวม พบวา อยูในระดับตองการพัฒนา จากมากไปนอย พบวา อันดับ 1 ดานการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อันดับ 2 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อันดับ 3 ดานการบริการที่ดี อันดับ 4 ดานการทํางานเปนทีม และอันดับ
5 ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม คิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รายละเอียดการสรุปผลการศึกษา มีดังนี้
สมรรถนะหลักดานการสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ พบวา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการ คือ นําความรูเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานสงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรม เพื่อ
พัฒนางานของตนเอง และจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คือ มีการ
วางแผนในการทํางาน และปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ปฏิบัติงานในหนาที่ ดวยความถูกตอง มุงมั่น ขยัน อดทน และตรงตอเวลา
และเรียนรู ขวนขวายหาความรูใหม ๆ หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
สมรรถนะหลักดานการบริการที่ดี พบวา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คือ สงเสริม
ใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาการบริการที่ดี การใหบริการที่เปนมิตรมีมาตรฐาน และสม่ําเสมอเทาเทียม
และการชมเชย หรือใหรางวัลแกผูใหบริการยอดเยี่ยม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม พบวา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คือ จัด
กิจกรรมพี่สอนนอง ระบบพี่เลี้ยง เพื่อสอนงาน และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อรวมงาน จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานใหมากขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงาน และสงเสริมความสามัคคีในการทํางานรวมกัน
สมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม พบวา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงาน
สายสนับสนุนวิชาการ คือ จัดอบรมเกี่ยวกับธรรมะและการปฏิบัติธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนในการทํา
กิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญตาง ๆ รวมกัน
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4. สรุปผล
4.1 ระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มี
อยูจริงในปจจุบัน อยูในระดับมาก โดยตองการใหมีการปรับปรุงในแตละดาน ดังนี้ อันดับ 1 คือ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ อันดับ 2 คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อันดับ 3 คือ ดานการบริการที่ดี อันดับ 4 คือ ดานการทํางานเปนทีม และอันดับ 5 คือ
ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม รายละเอียดของการสรุปผลการศึกษา ดังนี้ สมรรถนะดานการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ พบวา ตองการใหมีการปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานหลาย ๆ ดาน
ไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางกวางขวาง และการสั่งสมองคความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์
พบวา ตองการแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลงานที่โดดเดน ตางจากเพื่อนรวมงาน และการวางแผนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการเวลาไดเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
และการติดตามประเมินผล การทํางานเปนระยะเพื่อทราบปญหา และนํามาปรับปรุงแกไข สมรรถนะดานการบริการที่ดี พบวา
ตองการใหมีการปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแกไขปญหาและขจัดอุปสรรคในการใหบริการแกผูรับบริการ การใหคําแนะนํา
และติดตามเรื่องเมื่อผูรับบริการมีคําถามหรือขอเรียกรองที่เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน และการสรางความประทับใจตอผูรับบริการ
สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม พบวา ตองการใหมีการปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานใหสมาชิกในกลุมทราบ การประมวลความคิดเห็นจากบุคลากรในกลุมเพื่อใชในการ
ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกัน และสมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม พบวา ตองการใหมีการ
ปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การปฏิเสธตอขอเสนอที่ไมถูกตอง
4.2 สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ควรจะ
เปน อยูในระดับมากที่สุด โดยตองการรักษา หรือคงสภาพไว ในแตละดาน ดังนี้ อันดับ 1 คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อันดับ 2 คือ
ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อันดับ 3 คือ ดานการทํางานเปนทีม อันดับ 4 คือ ดานการบริการที่ดี และอันดับ 5 คือ
ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม รายละเอียดของการสรุปผลการศึกษา ดังนี้ สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์
พบวา ตองการใหมีการปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลงานที่โดดเดน ตางจากเพื่อนรวมงาน และการติดตาม ประเมินผล การ
ทํางานเปนระยะเพื่อทราบปญหาและนํามาปรับปรุงแกไข การวางแผนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะดานการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พบวา ตองการรักษา หรือคงสภาพไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหความรวมมือในการรวบรวมและ
เผยแพรองคความรู เพื่อเปนพื้นฐานการพัฒนาองคกร การนําความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานหลาย ๆ ดานไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางกวางขวาง สมรรถนะดานการบริการที่ดี พบวา ตองการรักษา หรือ คงสภาพไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การให
คําแนะนําและติดตามเรื่องเมื่อผูรับบริการมีคําถามหรือขอเรียกรองที่เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน การเนนคุณภาพของการบริการที่
ฉับพลันรวดเร็ว และทันเวลา สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม พบวา ตองการรักษา หรือ คงสภาพไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานใหสมาชิกในกลุมทราบ การประมวลความคิดเห็นจากบุคลากรในกลุมเพื่อใชในการ
ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกัน และสมรรถนะ ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม พบวา ตองการรักษา
หรือคงสภาพไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และการปฏิเสธตอขอเสนอที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมในหนาที่
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4.3 ลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในภาพรวม พบวา อยูในระดับตองการพัฒนา ตามลําดับ ดังนี้ สมรรถนะดานการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พบวา ตองการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานหลาย ๆ ดานไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางกวางขวาง การสั่งสมองคความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง และการใหความรวมมือในการรวบรวมและ
เผยแพรองคความรู เพื่อเปนพื้นฐานการพัฒนาองคกร สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา ตองการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางแผนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ผลงานที่โดดเดน ตางจากเพื่อนรวมงาน การพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการบริหารจัดการเวลาไดเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย สมรรถนะดานการบริการที่ดี พบวา
ตองการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การแกไขปญหาและและขจัดอุปสรรคในการใหบริการแกผูรับบริการ การนําขอขัดของของการ
ใหบริการไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ และการสรางความประทับใจตอผูรับบริการ สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม พบวา
ตองการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานใหสมาชิกใน
กลุมทราบ การสรางขวัญและกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญนอยใหบรรลุผล และการประมวลความ
คิดเห็นจากบุคลากรในกลุมเพื่อใชในการตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกัน และสมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรม พบวา ตองการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิเสธตอขอเสนอที่ไมถูกตองไมเหมาะสมในหนาที่ การปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี และการตัดสินใจในปฏิบัติงานดวยความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม
จากการศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ทําใหพบวาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรไมวาจะตําแหนง
ใด ๆ ลวนมีความสําคัญในการนําไปพัฒนาองคกรทําใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว และผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้น การศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนการทําใหทราบวาปจจุบันสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของของพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการอยูในระดับใด และมีความตองการจะพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานไปสูระดับใด และขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการใหดียิ่งขึ้น
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