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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การสรางสมรรถนะหลัก และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน  
20 คน  โดยใชกระบวนการเทคนิคเดลฟาย ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามากําหนดเปน
ประเด็นในการสรางแบบสอบถาม ถามผูเชี่ยวชาญ โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  เก็บและรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามจํานวน 3 รอบ  รอบที่ 1 เปนแบบสอบถามปดและเปด  รอบที่ 2 และรอบที่ 3  เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคามัธยฐาน  ฐานนิยม และ       
คาพิสัยระหวางควอไทล 
 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึงมี 13 ดาน  โดยเรียงลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกันของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ตอบจากมากไปนอย 
คือ  1) คุณธรรมจริยธรรม   2) การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์   3) การมุงเนนการใหบริการ  4) การทํางานเปนทีม  
5) ความรับผิดชอบ  6) ความเปนมืออาชีพ 7) ทักษะการใชความคิด 8) ทักษะในการสื่อสาร  9) การบริหาร
ทรัพยากรอยางคุมคา  10)  ทักษะการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ   11)  การปรับตัวและความยืดหยุน                        
12) การดําเนินการเชิงรุกและการคิดริเริ่มสรางสรรค  13) ภาวะผูนํา    ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด  88  รายการ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด จํานวน 45 
รายการ และ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานระดับมาก จํานวน 43 รายการ  
  
คําสําคัญ :  สมรรถนะหลัก 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the core competencies and behavioral 

characteristics of academic support staff at Muban Chombueng Rajabhat University based on the 
opinions of 20 experts by using the Delphi Technique. The essential competency items on the 
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questionnaires were based on those in the literature review. The 20 experts including executives, 
human resource management experts and senior academic support staffs expressed their opinions. 
The data was collected by having each group of experts complete a sequence of three sets of 
questionnaire. The three sets of questionnaire were as follows: first, an open-ended questionnaire was 
used to elicit the expert’s opinions; the second and third questionnaires which used a Likert scale were 
used to first clarify and then to confirm the opinions expressed in the second and third questionnaire 
respectively. The data was analyzed by computing median, mode and inter-quartile range. 

The results of this research showed that according to the experts’ opinions, 13 core 
competencies were necessary for academic support staff  at  Muban Chombueng Rajabhat University 
in order to perform their tasks well. These core competencies were prioritized as follows: 1) moral and 
ethical competency 2) work achievement competency 3) best practices competency 4) teamwork 
competency 5) responsibility competency 6) professional competency 7) conceptual skill competency 
8) communication competency 9) efficient resource management competency 10) information 
technology competency 11) flexibility competency 12) preventative action and creativity competency 
13) leadership competency. These 13 aspects of core competencies and behavior encompassed        
88 items of which 45 were ranked as most essential while the remaining 43 were ranked as having        
a high level of necessity. 

  
Keywords : core competency 
E-mail : giggle62@hotmail.com 
  

คํานํา 
 แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่มุงเนน        
การพัฒนาคุณภาพมนุษย และสังคม ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น    ในองคกรจําเปนตองอาศัยคนที่มีคุณภาพเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร คือ สามารถสรางผลกําไร และความไดเปรียบ    
เหนือ คูแขงขัน  ในขณะเดียวกันบุคคลก็ปรารถนาที่จะบรรลุความสําเร็จเชนเดียวกัน ตองการความพอใจ และความสําเร็จในอาชีพ           
เมื่อเปนเชนนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนกระบวนการในการบูรณาการที่สามารถทําใหเกิดประโยชน ทั้งองคกรและบุคคล 
(เกรียงศักดิ ์เขียวยิ่ง, 2550)    

 องคกรสมัยใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสังคมเศรษฐกิจที่เนนองคความรู ถือวาทรัพยากรบุคคล อันเปนทรัพยสิน
ขององคกรนั้นมีสภาพเปน ทุน ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารและการสรางคุณคาใหกับองคกร  และแนวโนมปญหาที่องคกร
ภาครัฐจะตองเตรียมรับสถานการณ ก็คือ การสรรหา  พัฒนา  และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง (High Competency)          
ไวในภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนและสรางความเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางระบบบริหารงานบุคคลและ   
คาตอบแทน  การปรับกระบวนทัศน  วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการเพื่อรองรับราชการยุคใหม  โดยยึดประชาชนเปน  
ศูนยกลาง ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550  และการบริหารงานแบบมุงเนนผลลัพธ   ซึ่งเปน       
จุดเปลี่ยนจุดเนนใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานมากขึ้น  จึงเห็นไดวา สมรรถนะ (Competency) เปนเครื่องมือสําคัญที่เขามามี
บทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐในปจจุบัน (มณีรัตน  ฉัตรอุทัย, 2551) 
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 นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังไดนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคล 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาที่ และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดี
ยิ่งขึ้น และกําหนดใหขาราชการทุกคนตองมีสมรรถนะหลักรวมกัน 5 สมรรถนะ  ซึ่งเปนคุณลักษณะรวมกันของขาราชการ                 
พลเรือน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรม ที่พึงประสงครวมกัน และเริ่มทดลองใชกับขาราชการของสวน
ราชการ ตางๆ  ตั้งแตป 2547  เปนตนมา  (ฐิติพัฒน  พิชญธาดาพงศ, 2549)   
 จากที่กลาวมา จึงเห็นไดวาการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพไดนั้น  สิ่งสําคัญคือการพัฒนาบุคลากรในองคกร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. 2547  กําหนดใหมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม  มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองมีกลยุทธในการสรางระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  
ตอบสนองตอการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  (นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 4 ป )  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ในสถานการณปจจุบันที่สถาบันการศึกษามีการแขงขันสูง  การบริหารจัดการองคกรใหทันตอสถานการณ และการใชทรัพยากร     
ใหเหมาะสมคุมคาจึงมีสวนสําคัญตอการแขงขันดังกลาว   ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน       
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองพันธกิจตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏหมูบานจอมบึง เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอมูลในการกําหนดตัวแบบสมรรถนะ  (Competency Model) ตามบทบาท  
หนาที่  ความรับผิดชอบในยุคปฏิรูประบบราชการ  เพื่อใหเปนกรอบมาตรฐานในการวัดทักษะ  ความรู  ความสามารถ    วิเคราะห      
หาจุดออน    ตลอดจนวางแผนการฝกอบรม และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้เพื่อใหไดสมรรถนะ และ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรตามที่หนวยงานตองการ สอดคลองกับกลยุทธ  วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏหมูบานจอมบึง  

 
    อุปกรณและวิธีการ  

1. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
2.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

2. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยสรุปไดวา การศึกษาสมรรถนะหลักใน 
ครั้งนี้มีขั้นตอนการไดมาซึ่งสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปนในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
โดยศึกษาจาก 1)  ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญในงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และกลุมผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  2)  ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตําแหนงตางๆ   ซึ่งดําเนินการกําหนดสมรรถนะตามขั้นตอนเทคนิคเดลฟายเพื่อให
ไดมาซึ่งความคิดเห็นที่สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ในการตอบแบบสอบถาม    และผูวิจัยไดสรุปเปรียบเทียบรายการ
สมรรถนะจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของที่มีความสอดคลองกัน  จํานวน  13  ขอ  มาเปนกรอบ
แนวทางในการศึกษาดังนี ้
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3.  ประชากรกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนผูที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล และมีความรู ความเขาใจในบทบาท   
หนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  โดยผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling)          
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ที่จะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมีเกณฑ              
ในการคัดเลือกดังนี้คือ 

1.1   กลุมผูบริหาร  ไดแก  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  และผูอํานวยการ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏหมูบานจอมบึงในปจจุบัน   

1.2   กลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ไดแก ผูอํานวยการ  และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  

1.3   กลุมผูปฏิบัติงานวิชาการและวิชาชีพสายสนับสนุน  ไดแก  นักวิชาการ  นักวิชาชีพเฉพาะ ที่ดํารงตําแหนง       
ชํานาญการ  หัวหนางาน และขาราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงมากกวา 10 ป 
  จากการศึกษาวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายเกี่ยวกับจํานวนผูเชี่ยวชาญ   โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T Macmillan) พบวา 
หากมีจํานวนตั้งแต  17 คนขึ้นไป อัตราการคลาดเคลื่อนจะมีนอยมาก ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางของผูเชี่ยวชาญจึงควรมีไมนอย
กวา  17 คน  ในการศึกษาครั้งนี ้ผูวิจัยจึงเลือกผูเชี่ยวชาญจํานวนทั้งสิ้น  20  คน คือ 
 1.   กลุมผูบริหาร        จํานวน  9   คน 
 2.   กลุมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน    4   คน 
 3.   กลุมผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ    จํานวน    7   คน 
4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญโดยการ
ประยุกตใชเทคนิคเดลฟาย  โดยแบบสอบถามมีจํานวน   3  รอบ ไดแก 
 2.1   แบบสอบถามรอบที่  1  ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาสรุปสมรรถนะที่มีความสอดคลอง
กันจากมากไปหานอย  เปนประเด็นสมรรถนะในการสรางแบบสอบถามรอบที่ 1 โดยเปนแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด

สมรรถนะ  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

1.   ดานคุณธรรมจริยธรรม             8.  การปรับตัวหรือความยืดหยุน 
2.   การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์  9.  ทักษะการส่ือสาร 
3.   การมุงเนนการใหบริการ         10.  การดําเนินการเชิงรุก 
                                                         หรือความคิดริเริ่มสรางสรรค 
4.   การทํางานเปนทีม                  11.  การบริหารทรัพยากรอยางคุมคา 
5.   ความรับผิดชอบ                    12.  ทักษะดานการใชเทคโนโลยี 
6.  ความเปนมืออาชีพ              13.  ดานภาวะผูนํา 
7.  ทักษะดานการใชความคิด 
 

สมรรถนะบุคลากร           
สายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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แสดงสมรรถนะพรอมนิยามศัพท จํานวน  13  ดาน  และเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมประเด็น       
สมรรถนะไดในสวนทายของแตละรายการ  และสวนทายของแบบสอบถาม 
 2.2   แบบสอบถามรอบที่ 2 ผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม   ในรอบที่ 1            
มาแจกแจงหาความถี่  พรอมทั้งวิเคราะห  สังเคราะหเนื้อหา โดยการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน และคงความ
คิดเห็นไวใหมากที่สุด แตพยายามลดขอความที่ซ้ําซอนกัน และตัดสวนที่เกินจากกรอบการวิจัยออก  ปรับแกไขในประเด็น                  
ที่ไมชัดเจน แลวสรางแบบสอบถามรอบที ่2  เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ   
 2.3   แบบสอบถามรอบที่ 3  ผูวิจัยนําคําตอบจากผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป        
หาคามัธยฐาน (Median) คาฐานนิยม  (Mode)  และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของแตละขอคําถาม  แลวนํามา
สรางแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  โดยเพิ่มตําแหนงของมัธยฐาน  ชวงของพิสัยระหวางควอไทล           
ซึ่งแสดงคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ และตําแหนงคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญแตละทานตอบในรอบที่ 2  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทบทวน  
คําถามและคําตอบของตนเอง   ในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้   ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะทราบวาตนมีความคิดเห็นที่แตกตาง
จากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเพียงใด  และจะพิจารณาไดวาเห็นดวยกับความสอดคลองของความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ   คนอื่น  ๆหรือไม  หากไมเห็นดวยใหแสดงเหตุผลประกอบการยืนยันคําตอบเดิม  แตหากผูตอบไมแสดงเหตุผลก็จะ       
ถือวาเห็นดวยกับตําแหนงของคําตอบ  
5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคาสถิติเชิงพรรณนา โดยใชสถิติวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง           
(Center Tendency)  ไดแก  คามัธยฐาน  ฐานนิยม  และการวัดการกระจาย ไดแก  คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range)  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

การวิจัยครั้งนี้ ใชเทคนิคเดลฟายในการเก็บรวบรวมความคิดดวยแบบสอบถาม จํานวน  3 รอบ จากกลุม
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน  20 คน  โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และเสนอผลการศึกษาในรูป
ของขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคดิเห็นสอดคลองกันวาเปนสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  โดยพิจารณาจากคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล  และ  
คาผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม โดยหากคามัธยฐานมีคาไมนอยกวา 3.50   คาพิสัยระหวางควอไทลมีคา  
ไมเกิน 1.00  และคาผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม มีคาไมเกิน 1.00  แสดงวากลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันในขอความนั้นๆ  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 รอบ ดังนี ้  

รอบที่ 1   ผลการตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 มีผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน  20 คน     
คิดเปนรอยละ 100 โดยผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นที่สอดคลองกันถึงสมรรถนะหลักที่จําเปนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรียงลําดับในการตอบแบบสอบถามของกลุม
ผูเชี่ยวชาญจากมากไปนอย ดังนี้  1) คุณธรรมจริยธรรม   2) การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์   3) การมุงเนนการ
ใหบริการ   4) การทํางานเปนทีม  5) ความรับผิดชอบ  6) ความเปนมืออาชีพ 7) ทักษะการใชความคิด  8) ทักษะ
ในการสื่อสาร  9) การบริหารทรัพยากรอยางคุมคา 10) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  11) การปรับตัวและ
ความยืดหยุน  12) การดําเนินการเชิงรุกและการคิดริเริ่มสรางสรรค  13) ภาวะผูนํา   
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รอบที่ 2   ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลสมรรถนะที่กลุมผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นวาเปนสมรรถนะ        
ที่จําเปน และนิยามศัพท รวมทั้งขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามรอบที่ 1 รวมกับขอมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม มาสรางเปนแบบสอบถามรอบที่ 2  เปนลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา  5 ระดับ  ประกอบดวย
สมรรถนะหลัก  13  ดาน และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมจํานวน  88 ขอ  เพื่อใหแสดงความคิดเห็นในการจัดลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักคะแนนในแตละขอ หากขอความใดมีเนื้อหาไมชัดเจน ซ้ําซอน หรือควรปรับภาษา สามารถ
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมได   ผลการวิเคราะหขอมูลในรอบที่  2  พบวากลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา 
สมรรถนะหลัก 13 ดาน และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทั้งหมด  88  รายการ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ม ี 
ความจําเปนในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด จํานวน 56 รายการ และเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีความ
จําเปนในการปฏิบัติงานระดับมาก จํานวน 32 รายการ 

รอบที่ 3  ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามในรอบที่ 2  มาคํานวณหาคามัธยฐาน คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล และปรับปรุงแบบสอบถาม โดยพิจารณาวา หากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในขอใดมีคามัธยฐานต่ํากวา 
3.5  หรือมีคาพิสัยระหวางควอไทลมากกวา 1.00  จะตัดรายขอนั้นออก  ซึ่งปรากฏวาในรอบที่ 2  คุณลักษณะ     
เชิงพฤติกรรมทั้งหมดมีคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล มากกวาที่กําหนดไว  ในรอบที่ 3 นี้ จึงยังคง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมไวทั้งหมด 88 รายการ พรอมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความชัดเจนขึ้นตาม
ขอเสนอแนะของกลุมผูเชี่ยวชาญ  ผลการวิเคราะหขอมูลในรอบที่  3  พบวากลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลอง
กันวา สมรรถนะหลัก 13 ดาน และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทั้งหมด  88  รายการ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
มีความจําเปนในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด จํานวน 45 รายการ และเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีความ
จําเปนในการปฏิบัติงานระดับมาก จํานวน 43 รายการ   

สมรรถนะและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด จํานวน  45 
รายการ  ไดแก 

     1.  คุณธรรมจริยธรรม  
           1.1  ครองตนเปนคนดีมีคุณธรรม 1.3  ปฏิบัตงิานบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
           1.2  ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที ่ 1.4  ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     2.  การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์   
           2.1  รับผิดชอบตองานในหนาที่และที่ไดรับมอบหมาย  
           2.2  สามารถพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อใหไดมาตรฐานและผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           2.3  สามารถทํางานในหนาที่เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
           2.4  มีความละเอียดรอบคอบ ความถูกตองของงานเพื่อใหงานมีคุณภาพ 
     3.  การมุงเนนการใหบริการ   
           3.1  เนนคุณภาพของการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา   
           3.2  ติดตอประสานงาน และใหเวลาในการหาแนวทางแกไขปญหาแกผูรับบริการดวยความเต็มใจ 
           3.3  การใหบริการแบบโปรงใส ตรวจสอบได ผูรับบริการทุกคนจะตองไดรับบริการที่เทียมกัน 
           3.4  มีความตระหนัก มุงมั่น เต็มใจในการใหบริการ 
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     4.  การทํางานเปนทีม   
           4.1  ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น    

4.2  การมีสวนรวมในทีมและสามารถปฏิบัติงานแทนได 
     5.  ความรับผิดชอบ   
            5.1  ทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนดรวมทั้งหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
           5.2  ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดเร็วขึน้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  
           5.3  มีจิตสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
          5.4  มีความพยายาม กระตือรือรน ใฝรู ในการหาวิธีการทํางานใหด ี
 5.5  มีความละเอียด รอบคอบ เอาใจใส ตรวจสอบความถูกตองของงานเสมอ 
     6.  ความเปนมืออาชีพ 
           6.1  สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
           6.2  มีความรูและความเชี่ยวชาญที่แทจริงในอาชีพ 
           6.3  มีการวางแผน กําหนดจุดมุงหมายเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางานแตละวัน 
     7.  ทักษะการใชความคิด 
  7.1  การคิดเชิงระบบ โดยการนําขอมูลยอนกลับ การเรียนรูจากประสบการณ มาประกอบ 
           7.2  การคิดเชิงกลยุทธ สามารถวิเคราะหปญหาเพื่อใหไดขอสรุปในการตัดสินใจในแนวทาง

ปฏิบัติและแกไขปญหา 
  7.3  มีความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมใหมๆ ที่เนนประโยชนตองานและองคกร 
           7.4  ความสามารถในการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาหรือความเรงดวนของงานที่ตน

ปฏิบัติเพื่อนําไปสูการวางแผน 
                  8.  ทักษะในการสื่อสาร  
             8.1  การพูดอยางสรางสรรคและพัฒนา           

           8.2  ความยืดหยุน และเปดใจใหกวาง เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
           8.3  สามารถสื่อสารขอมูล และความคิดของตนเองกับบุคคลอื่น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  
     9.  การบริหารทรัพยากรอยางคุมคา 
    9.1   ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มอียูและประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 
         9.2  การใชงานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ อยางมีประสิทธิภาพ 
         9.3  การดูแลและรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ อยางสม่ําเสมอ   
  10. ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           10.1  การปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
           10.2  มีความใฝรูในการแสวงหาขอมูลจากเทคโนโลยีตางๆ  เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็ว 
 10.3   มีความรู  ความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    11.  การปรับตัวและความยืดหยุน   
           11.1  สามารถสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจ  รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน  
           11.2   สามารถสรางสรรค หรือปรับวิธีการทํางาน ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  
          11.3   ความสามารถในการปรับตัวใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน  และความไมแนนอนของสภาวะวิกฤต 
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     12.  การดําเนินการเชิงรุกและการคิดริเริ่มสรางสรรค 
           12.1  เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสมาใชประโยชนในงาน 
           12.2  เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และลงมือแกไขโดยไมรอชา 
 12.3  สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงานและกระตุนเพื่อนรวมงานใหเสนอ

แนวคิดใหมๆ ในการทํางาน 
      13.  ภาวะผูนํา 
        13.1  ความสามารถในการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน  เปาหมาย วิธีการทํางานไดอยางเหมาะสม 
 13.2  เปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน  ครองงาน 
 13.3  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพัฒนางานเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 13.4  สามารถบริหารงานและบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 
 

  สรุปและขอเสนอแนะ 
สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง       

มี  13  ดาน  โดยเรียงลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกันของกลุมผู เชี่ยวชาญที่ตอบจากมากไปนอย คือ                
1) คุณธรรมจริยธรรม   2) การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์   3) การมุงเนนการใหบริการ  4) การทํางานเปนทีม         
5) ความรับผิดชอบ  6) ความเปนมืออาชีพ  7) ทักษะการใชความคิด  8) ทักษะในการสื่อสาร  9) การบริหาร
ทรัพยากรอยางคุมคา  10) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  11) การปรับตัวและความยืดหยุน  12) การ
ดําเนินการเชิงรุกและการคิดริเริ่มสรางสรรค  13) ภาวะผูนํา  ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทั้งหมด  88  
รายการ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด จํานวน 45 รายการ และ
เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานระดับมาก จํานวน 43 รายการ   

นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางและกิจกรรมในการพัฒนา ที่สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  คือ ควรจัดใหมีการฝกอบรมในศาสตรตาม   
สายงานที่ปฏิบัติอยู โดยเนื้อหาการอบรมตองเปนความรูที่ทันสมัย  เปนประโยชนตอบุคคล  องคกร เหมาะสมกับ
ความตองการในการพัฒนาตนเอง   รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน  การศึกษาดูงานใน
หนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ด ีเปนตน  
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