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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 2. เพื่อพัฒนากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 3. เพื่อประเมินกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนินการวิจยัและพัฒนาแบงออกเปน 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปญหา 
และความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใชการ
สํารวจดวยแบบสอบถาม กับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จํานวน 153 คน ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนบัสนุน
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเก่ียวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนและจดัทํารางกลยุทธฯ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 19 คน ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความ
สอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนษุยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูทรงคณุวฒุิดานการกําหนดกลยุทธ จํานวน 19 คน 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ  คารอยละ คาเฉลีย่ วิเคราะหเนื้อหาและการประเมินตามเกณฑมาตรฐานท่ีกาํหนด  
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนนุ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.72)  
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ปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย= 3.45) และความตองการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยูในระดับมาก (คาเฉลีย่= 4.12)   
2) กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย   
3 พันธกิจ 3 เปาประสงค 3 ประเด็นกลยุทธ 7 กลยุทธ 10 มาตรการ 12 ตัวช้ีวัดโดยมีกลยุทธดังนี้คอื  
(1) พัฒนาศักยภาพงานดานการบริการและวิชาชีพทุกระดับ (2) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย (3) สนับสนุน
การศึกษาในระดับสูง (4) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวสัดิการและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม (5) จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน (6) สรางความตระหนักในวัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น (7) สงเสรมิใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน 3) ผลการประเมินกลยุทธการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรในดานความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาประสงค ประเด็นกลยุทธ กลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัด มีความสอดคลองกันในระดับมาก และในดาน
ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของกลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัดมผีลการประเมินอยูใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : กลยุทธ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนนุ / มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the conditions, the problems, and the needs of 

the academic support staff of Rajabhat Kamphaeng Phet University, 2) to develop the 

strategies of the academic support staff of Rajabhat Kamphaeng Phet University, and 3) to 

evaluate the strategies of the academic support staff of Rajabhat Kamphaeng Phet University. 

The procedure was divided into 3 steps: 1) Studying the conditions, the problems, and the 

needs of the academic support staff of Rajabhat Kamphaeng Phet University by using the 

questionnaire with 153 support field officers of Rajabhat Kamphaeng Phet University and 

Rajabhat Kamphaeng Phet University Maesod. 2) Developing the strategies of the academic 

support staff of Rajabhat Kamphaeng Phet University by using SWOT analysis and workshop 

with 19 experts in human resource development of Rajabhat Kamphaeng Phet University. 3) 

Assessing the improved strategies was conducted with the consistency, suitability, feasibility, 

and utility by 19 experts. The data were analyzed by using percentage, mean, and content 

analysis. The findings were as follows: 1) The results of the conditions was in high level (mean 

= 3.72), the problems was in moderate level (mean = 3.45), and the needs was in high level 

(mean = 4.12) 2) The development strategy consisted of 3 missions, 3 goals , 3 main strategies, 

7 sub strategies, 10 measurements, 12 indicators  namely (1) developing the efficiency all 

level of service and profession (2) increasing the research ability (3) supporting the higher level 
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education (4) developing the quality of life, fringe benefit, and suitable working environment 

(5) setting the working consistency of human resource development of the support field 

officers plan (6) realizing  the working cultural with others (7) supporting work experience 

exchanging. 3) The consistency evaluation strategy of vision, missions, goals, main strategies, 

sub strategies, measurements, and indicators had found in high level. The consistency, 

suitability, and feasibility assessment had found in high to highest level. 
 

Keywords : Strategy / Human Resource Development / Rajabhat University 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
ทรัพยากรการบริหาร ไดแก ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ 

(Material) การจัดการ (Management) และอื่นๆ เปนท่ียอมรับกันอยางสากลวาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากร
การบริหารที่ทรงคุณคามากที่สดุขององคการ (Yodsomsak, 2006, p.15) หรือเรียกวา ทุนมนุษย (Human 

Capital) และเปนปจจัยสําคญัที่จะบงช้ีถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานขององคการในอนาคต 
(Kejohnnun, 2013, p.14) ทรัพยากรมนุษยจึงมคีวามสําคัญมากอนทรัพยากรอื่นขององคการ แตตองเปน
ทรัพยากรมนุษยทีม่ีคุณภาพในการทํางาน (Maharatsakul, 2007, pp.12-13) เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนสิ่ง
ที่มีคาท่ีจะทําใหองคการมีความเจริญกาวหนา องคการจึงมคีวามจําเปนตองจัดหาคนท่ีมีคณุสมบัติที่เหมาะสม    
มีความรู ความสามารถกับงาน และใชใหเกิดประโยชนสูงสดุ โดยทําการพัฒนาทักษะ ความสามารถใหมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหคงอยูใหนานท่ีสดุ (Mondy, Noe & Premeaux, 

2002, p.214)  ทรัพยากรมนุษยจงึเปนกลยุทธสําคญัในการหลอหลอมศักยภาพบุคลากรขององคการใหมีความ
เขมแข็งเพื่อท่ีจะตอกรกับคูแขงในระดับโลกได (Mathis & Jackson, 2004, p.51) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มุงพัฒนาภายใตหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกดิผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
ใหความสําคญักับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ 
อยางบูรณาการ และเปนองครวม และยดึวิสัยทัศน ป พ.ศ. 2570 ดังนี้ “คนไทยภาคภมูิใจในความเปนไทย      
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ 
สาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมัน่คง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เกือ้กูลและ
เอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมติรกับสิ่งแวดลอม มคีวามมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศกัดิ์ศรี” 

(Office of the National Economic and Social Development Council, 2012) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการใหมีความรู ความสามารถในการจัดการความเปนไปของ

สภาพแวดลอม จึงเปนเรื่องยากพอสมควร เนื่องจากคนยังมีความคิดยึดมั่นตามแบบเดิม คือคดิแบบจํา ทําให
กระบวนการพัฒนาองคการไมอาจกาวขามพันธนาการเดิมไปได (Maharatsakul, 2007, p.40) เพื่อใหเปนไป
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ตามพันธกิจในการพัฒนาคนใหมคีณุภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน แนวทางการพัฒนาภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพทรพัยากรมนุษยและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูในระยะ 5 ป 
ตองกาวใหทันแนวโนมในยุคโลกาภิวัตน ชุมชน สังคมไทยใหเขมแข็งและย่ังยืน ดังคติพจนของมหาวิทยาลัยท่ีวา 
“สรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” จึงนับวาเปนองคการหนึ่งท่ีมีความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ซึ่งจะเห็นไดจากแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยที่มโีครงการที่มีงบประมาณสนับสนุนรองรับในแต
ละป แตยังไมไดทําการศึกษาถึงสภาพ ปญหา และความตองการของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนอยางเปน
รูปธรรม และเปนโครงการที่เปนการจัดฝกอบรมโดยการนําสิ่งที่เคยปฏิบัติมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับตัวช้ีวัด 
โดยไมไดมีการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม นอกจากน้ีในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ีเปนคูแขงขนัในการ
บริหารจัดการ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีคุณภาพ สามารถสงเสริมการบรหิารจัดการองคการให
มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนในการหากลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนใหมี
คุณภาพผูบริหารจึงควรมีกลยุทธในการตัดสินใจดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในองคการใหเหมาะสมท้ัง
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมากข้ึน เพื่อเปนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหเหมาะสม คุมคา     
มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม และความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลยัใหมีประสิทธิภาพ บรรลผุลตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 2. เพื่อพัฒนากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 3. เพื่อประเมินกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพฒันา (Research and Development) มีวิธีการดําเนินการวิจัย        
3 ข้ันตอนดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมขอมลูโดยใชการสํารวจ
ดวยแบบสอบถาม กับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชร แมสอด จํานวน 153 คน วิเคราะหขอมลูโดยการการแจกแจงความถ่ี (Frequency) การหาคารอย
ละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย ( ) และการหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประกอบดวย การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและจดัทํารางกลยุทธฯ  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการผูเชีย่วชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จํานวน 19 คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
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และตรวจสอบกลยุทธที่ยกรางและแกไขรางกลยุทธการพัฒนากลยุทธการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร  
        ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินกลยุทธการพฒันาทรัพยากรมนุษยสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คนโดยใชแบบประเมิน ประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม ความ
เปนไปไดและความเปนประโยชนของกลยุทธการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร
ที่พัฒนาข้ึนโดยผูทรงคณุวุฒิดานการกําหนดกลยุทธ จํานวน 19 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิตคิารอยละ คาเฉล่ีย 

และการหาคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และประเมินตามเกณฑที่กําหนด 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏกาํแพงเพชร พบวา 

1.1 สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  

1.1.1 ดานการฝกอบรมและพัฒนาในภาพรวมมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
ประกอบดวย มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมคีวามกาวหนาทางวิชาการ 
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรใน
แผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ทําจดัฝกอบรมและพัฒนา หรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ  มหาวิทยาลัยฯมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อใหทานมีสมรรถนะที่พรอม
ตอการ มหาวิทยาลัยฯ จดัใหมีการฝกอบรมและพัฒนาท่ีทันสมัย 

1.1.2 ดานการพัฒนาสายงานอาชีพมีสภาพการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ประกอบดวย นําผลการประเมินการทํางานมาพัฒนา ปรบัปรุงงานตัวเองได  สามารถนําโปรแกรมการเรียนรู
และพัฒนาตนเองทางอิเลคทรอนิกสมาใชในการทํางานได และการพัฒนาการทํางานใหมีประสบการณมากขึ้น 
ไดมาจากการทดลองปฏิบัติงาน และการสอนงาน มีโอกาสแลกเปลีย่นขอมูล ความรู ประสบการณในการทํางาน
กับผูรวมงาน หรือผูปฏิบตัิงานจากหนวยงานอ่ืน มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบในการลาศึกษาตอ หรือการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน และเหมาะสม และไดรับการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยการสอนงาน เพื่อใหเกิดสมรรถนะสูงขึ้น   

1.1.3 ดานการพัฒนาองคการมีสภาพการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย 

มหาวิทยาลยัฯ มีการสนับสนุนใหบุคลากรรับรูขาวสาร เหตุการณสาํคัญตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  มีการ
สอนงานหรืออบรมการเรียนรูงาน แก บุคลากรเพื่อนําความรูมาพัฒนาองคการอยางสม่ําเสมอ จดัใหมกีารพัฒนา
บุคลากรเพื่อใหเกิดทักษะและความเขาใจในงาน ทําใหปฏิบัติหนาท่ีไดดีขึ้นเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงในงาน หรือ
ยุทธศาสตรตางๆ สามารถนําความรู และผลการปฏิบัติงานท่ีดีมาเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองคการมีการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการ เชน การสรางทีมงาน การทํา 5 ส เพื่อเปนการเรียนรูรวมกัน
ทั้งองคการ และมีความพรอมที่จะใหทานเรียนรู เชน มีการเชาซื้อขอมูลออนไลน มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการ
จัดการความรู มีเว็บไซดหรือวารสารออนไลน 
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1.2 ปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
               1.2.1 ดานการฝกอบรมและพัฒนา มีสภาพปญหาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ประกอบดวย มหาวิทยาลยัฯ ไมไดทําการสาํรวจความตองการของบุคลากรกอนทําการจัดฝกอบรมและพัฒนา  
ความแตกตางดานอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ สงผลใหเกิดการเรียนรูจากการฝกอบรมและพัฒนาไดไม
เทาเทียมกัน เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีไม
เพียงพอ วิธีการฝกปฏิบัติในการฝกอบรมและพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึนยังไมเหมาะสมกับระดับความรู
พื้นฐานของบุคลากรการฝกอบรมและพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึนสวนใหญไมเกี่ยวของกับการปฏบิัติงานทําให
นําความรู มาใชในการปฏิบัติงานไดนอย  

                1.2.2 ดานการพัฒนาสายงานอาชีพ มีสภาพปญหาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ประกอบดวย มหาวิทยาลยัฯ จัดใหมีภาระงานมากเกินไป สงผลใหไมสามารถบริหารเวลาเพ่ือสรางสรรคผลงาน
อื่นได การศึกษาตอไมสามารถนํามาใชเพื่อขอเลื่อนตําแหนง และระดับเงินเดือนได มหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีท่ี
ปรึกษาในการพัฒนางานไมเพียงพอตอความตองการของบุคลากร และใหการสนับสนุนดานทรัพยากรการ
ปฏิบัติงานนอย ความรู ทักษะท่ีจําเปน ความสามารถ และความถนัดมีไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน    
             1.2.3  ดานการพัฒนาองคการมีสภาพปญหาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย 
ระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯยังไมชัดเจน สงผลใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  มีการสงเสริมพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล การพบปะสังสรรคระหวางเพ่ือนรวมงานนอย มีการ
พัฒนาการทํางานเปนทีมที่มีประสทิธิภาพคอนขางนอย ทําใหขาดการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  การทํางานในมหาวิทยาลัยฯ ยังขาดการทําแผนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และนาํเครื่องมือ
ในการพัฒนาองคการ เชน การละลายพฤติกรรม การสรางทีมงานการเรยีนรูองคการ มาใชไมเหมาะสมกับ
องคการ  
 1.3 ความตองการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
               1.3.1 ดานการฝกอบรมและพัฒนามีความตองการในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย 

ตองการใหมหาวิทยาลัยฯใหความสําคัญกับการฝกอบรมและพัฒนา ตองการใหเขารับการฝกอบรมและพัฒนาใน
เชิงปฏิบัติการมากกวาการฟงการบรรยาย เพิ่มพูนทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการทํางาน ทําการสนับสนุนการฝกอบรมและพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และจดักิจกรรมนอก
สถานท่ี หรือมีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร  
              1.3.2 ดานการพัฒนาสายงานอาชีพมีความตองการในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย 
ตองการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบตัิงานในสายงานใหทันสมยั ทําการจัดการทํางานผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ ช้ีแจงความกาวหนาในการปฏิบัติงานท่ีรบัผิดชอบ 
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จัดการศึกษาดูงานเพิ่มเติมในดานท่ีเกี่ยวของกับงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง มีความตองการศึกษาตอ หรือพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานในสายงาน ซึ่งทําใหสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานได   
             1.3.3 ดานการพัฒนาองคการ มีความตองการในภาพรวมอยูในระดบัมาก ประกอบดวย ตองการ
ใหมหาวิทยาลยัฯ ทํางานในรูปแบบท่ีสามารถแกปญหาไดจากสถานการณจริง มีการจดัประชุม สัมมนา เพื่อ
ละลาย พฤติกรรม และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมใหมท่ีสรางเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม นําเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการมาใช เชน การละลายพฤติกรรม การสรางทีมงาน การปฏิบัติงานมาตรฐานท่ีเปนเลิศ การ
เรียนรูองคการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ครั้ง ตอป เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ทําการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธในการดําเนินงานในหนวยงานอยางนอยปละ 2 
คร้ัง  

2. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร เปนการคนพบ
กลยุทธที่เกิดจากการใชเทคนิค SWOT Analysis มีดังนี ้
      วิสัยทัศน   
        “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชรมีทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และมี
ความพรอมในการเขาสูประเทศไทยยุค 4.0” 

             พันธกิจ 

          1. สรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนใหมีคณุภาพและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพรอมเขาสูประเทศไทยยุค 4.0 

                2. พัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนเพื่อสรางความสมดลุระหวางชีวิตและการ
ทํางาน 

           3. สรางคานิยมในการทํางานของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนใหมีคุณภาพ 

       เปาประสงค  
           1. ทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมีความเช่ียวชาญในงาน และมีศักยภาพเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
         2. ทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมีสมรรถนะท่ีพรอมตอการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพ 

      3. ทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมีคานิยมในการทํางานท่ีด ี

 

            ประเด็นกลยุทธ 
      1. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนใหมีคณุภาพและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพรอมเขาสูประเทศไทยยุค 4.0 

      2. เสริมสรางทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนใหมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

      3. เรงรัดการสรางคานิยมในการทํางานของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนใหมีคุณภาพ  
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            กลยุทธที่คนพบเกิดจากการใชเทคนิค SWOT Analysis ดังนี ้
 กลยุทธ 1.1 พัฒนาศักยภาพงานดานการบริการและวิชาชีพทุกระดับ ประกอบดวย 2 

มาตรการคือ1) กําหนดหลักเกณฑการพัฒนาตนเองของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 2) สงเสริมและพัฒนาให
ทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนใชปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน 2 ตัวช้ีวัด คือ        
1) รอยละของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีไดรับการอบรมหรอืศกึษาดูงานเพื่อเสริมความรูดานวิชาชีพเฉพาะ
ดาน 2) จํานวนทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน 

 กลยุทธที่ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย ประกอบดวย 2 มาตรการคือ 1) สงเสริม 
สนับสนุน ทรัพยากรมนุษยสายสนบัสนุนใหเขารับการอบรมเปนนักวิจัยรุนใหม 2)  สงเสริมใหมผีลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น 3 ตัวช้ีวัด คือ (1) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเพิม่ขึ้น (2) รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน (3) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 

กลยุทธที่  1.3 สนับสนุนการศึกษาในระดับสูง ประกอบดวย 1  มาตรการคือ  สงเสรมิ
สนับสนุนทรัพยากรมนุษยสายสนบัสนุนใหมีคณุวุฒิสูงข้ึน 2 ตัวช้ีวัด คือ 1) จํานวนทรัพยากรมนุษยสาย
สนับสนุนท่ีไดรับทุนเพื่อศึกษาตอ 2) รอยละของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น 

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม 

ประกอบดวย 1 มาตรการคือ กําหนดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน   
2 ตัวช้ีวัด คือ (1) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี
เหมาะสม (2) รอยละของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีมีคณุภาพชีวิต สวัสดิการ แลสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีเหมาะสม 

กลยุทธที่ 2.2 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวย 2  มาตรการคือ 1)  สงเสรมิใหทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 2) ประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 1 ตัวช้ีวัด คือ ระดับความสาํเร็จของ
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

              กลยุทธที่ 3.1 สรางความตระหนักในวัฒนธรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น ประกอบดวย        
1  มาตรการคือ สรางวัฒนธรรมและคานิยมขององคการ 1 ตัวช้ีวัด คือ จํานวนกิจกรรมสรางวัฒนธรรมและ
คานิยมในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 

 กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่นประสบการณในการทํางาน ประกอบดวย          
1  มาตรการ คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน 1 ตัวช้ีวัด คือ จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน 

 3. ผลการประเมินความสอดคลองของกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร พบวา มีระดบัความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา กลยุทธ
มีความสอดคลองมากทีสุ่ดกับพันธกิจ เปาประสงค และวสิัยทัศน ตามลําดับ ผลการประเมินความเหมาะสม 
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ความเปนไปได และความเปนประโยชนของกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร พบวา กลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร   
มีความเปนประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมอยูในระดับมากทีสุ่ด และความเปนไปได
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร มีประเด็นสาํคัญที่นํามาอภิปรายผลดังนี้  
         1.1 สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการฝกอบรมและพัฒนาในภาพรวมมสีภาพการดาํเนินงานอยูในระดับมาก ท่ีประกอบดวย 
มหาวิทยาลยัฯ มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาการ สอดคลองกบัการปฏิบัติงาน 
จัดฝกอบรมและพัฒนา หรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ  มแีผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจนเพ่ือใหทานมีสมรรถนะที่พรอมตอการ จดัใหมีการฝกอบรมและพัฒนาท่ีทันสมัย ดานการ
พัฒนาสายงานอาชีพมีสภาพการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีประกอบดวย นําผลการประเมินการ
ทํางานมาพัฒนา ปรับปรุงงานตัวเองได  สามารถนําโปรแกรมการเรียนรูและพัฒนาตนเองทางอิเลคทรอนิกสมา
ใชในการทํางานได และการพัฒนาการทํางานใหมีประสบการณมากขึ้น ไดมาจากการทดลองปฏิบัติงาน และการ
สอนงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมลู ความรู ประสบการณในการทํางานกับผูรวมงาน หรือผูปฏิบตัิงานจาก
หนวยงานอ่ืน มีระเบียบในการลาศึกษาตอ หรือการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และเหมาะสม และไดรับการ
พัฒนาการปฏิบัติงานโดยการสอนงาน เพื่อใหเกิดสมรรถนะสูงขึ้นและดานการพัฒนาองคการมีสภาพการ
ดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดบัมาก ท่ีประกอบดวย มีการสนับสนุนใหบุคลากรรับรูขาวสาร เหตุการณสําคัญ
ตางๆ ท้ังภายในและภายนอก มีการสอนงานหรืออบรมการเรียนรูงาน แก บุคลากรเพื่อนําความรูมาพัฒนา
องคการอยางสมํ่าเสมอ จดัใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดทักษะและความเขาใจในงาน ทําใหปฏิบตัิหนาที่ได
ดีขึ้นเมื่อมี การเปลีย่นแปลงในงาน หรือยุทธศาสตรตางๆ สามารถนําความรู และผลการปฏิบัติงานท่ีดีมาเปน
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองคการ มีการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาองคการ เชน การสราง
ทีมงาน การทํา 5 ส เพื่อเปนการเรียนรูรวมกันทั้งองคการ และมีความพรอมที่จะใหทานเรียนรู เชน มกีารเชาซื้อ
ขอมูลออนไลน มีหนวยงานท่ีรับผดิชอบการจัดการความรู มีเว็บไซดหรือวารสารออนไลน ซึ่งสภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยกรมนุษยของ Wetchayanon. 

(2015), Tananun. (2008), Gilly & Eggland. (1990), Mondy, Noe & Premeaux (2002), Mathis & 

Jackson. (2004), Werner & DeSimone. (2009) ไดใหความเห็นวาขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคการจะครอบคลุมองคประกอบ 3 ดาน คือ การฝกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายงานอาชีพ และการ
พัฒนาองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Puttikul, (2014, p.28) วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร พบวา ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานฯ จะตองมี
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ความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัตหินาท่ีตนเองที่ไดรับผิดชอบใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรเปน
สําคัญ แมในภาวะของการดําเนินงานปกติขององคกร การพัฒนาคนถือเปนภาระสําคัญประการหน่ึงที่ผูบริหาร
องคกรจําเปนตองเอาใจใส ซึ่งสมรรถนะดังกลาวประกอบดวยสมรรถนะตามพันธกิจท้ัง 5 ดานของการจัดการ
อุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑติ การสรางองคความรูจากงานวิจัย การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน           
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการสรางความเขาใจและใหความรวมมือสนับสนุนพัฒนาคุณภาพในการ
ดําเนินงาน  

1.2 ปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการฝกอบรมและพัฒนา มีสภาพปญหาในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยฯ ไมไดทําการสํารวจความตองการของบุคลากรกอนทําการจัด
ฝกอบรมและพัฒนา ความแตกตางกันดานอายุของบุคลากร สงผลใหเกิดการเรียนรูจากการฝกอบรมและพัฒนา
ไดไมเทาเทียมกัน เชน ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ งบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยฯ จดัให
มีไมเพียงพอ วิธีการฝกปฏิบตัิในการฝกอบรมและพัฒนาท่ีจัดข้ึนยังไมเหมาะสมกับระดับความรูพื้นฐานของ
บุคลากร  การฝกอบรมและพัฒนาท่ีจัดขึ้นสวนใหญไมเกีย่วของกับการปฏิบัติงานทําใหนําความรู มาใชในการ
ปฏิบัติงานไดนอย ดานการพัฒนาสายงานอาชีพ มีสภาพปญหาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีประกอบดวย 

มหาวิทยาลยัฯ จัดใหมีภาระงานมากเกินไป สงผลใหไมสามารถบริหารเวลาเพ่ือสรางสรรคผลงานอ่ืนได  
การศึกษาตอไมสามารถนํามาใชเพื่อขอเลื่อนตําแหนง และระดับเงินเดือนได  มหาวิทยาลยัฯ จัดใหมทีี่ปรึกษาใน
การพัฒนางานไมเพยีงพอตอความตองการของบุคลากร และใหการสนับสนุนดานทรัพยากรการปฏบิัติงานนอย 
ความรู ทักษะท่ีจําเปน ความสามารถ และความถนัดมไีมเพยีงพอสําหรับการปฏิบัติงาน และดานการพัฒนา
องคการมีสภาพปญหาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของ
มหาวิทยาลยัฯยังไมชัดเจน สงผลใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  มีการสงเสรมิพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การพบปะสังสรรคระหวางเพ่ือนรวมงานนอย มีการพัฒนาการทํางานเปนทีมที่มีประสทิธิภาพ
คอนขางนอย ทําใหขาดการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ การทํางานในมหาวิทยาลัยฯ ยัง
ขาดการทําแผนการปฏบิัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ และนําเครื่องมือในการพัฒนาองคการ เชน การละลาย
พฤติกรรม การสรางทีมงานการเรยีนรูองคการ มาใชไมเหมาะสมกับองคการ ซึ่งผลดังกลาวแตกตางจากงานวิจัย
ของ Kamkerd, Wongkamjun. & Intawong. (2016, pp.141-142) ทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ
ตามระเบียบงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ปญหาการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคาเฉลีย่อยูในระดับนอย 3 อันดับแรกคือ ไมมรีะบบใน
การดําเนินงานทางวินัยเพื่อเสรมิสราง กํากับ ควบคุมพฤติกรรมบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ไมมรีะบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดรีะหวางพนักงานกับพนักงานและไมมรีะบบการ
สรางเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแกบุคลากรเพื่อใหปฏิบตัิงานไดอยางคุมคา รวมทั้งแตกตางจากงานวิจัย
ของ Kuapaak. (2016) วิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรตันโกสินทร พบวา สภาพปญหาในการดาํเนินการดานการศึกษามีปญหาและมคีวามตองการพัฒนามาก
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ที่สุด รองลงมาคือดานการฝกอบรม และดานท่ีมีปญหาและความตองการพัฒนานอยที่สุด คือดานการพัฒนา 
เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนในภาพรวมอยู
ในระดับมากท้ัง 3 ดานคือ การฝกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายงานอาชีพ และการพัฒนาองคการตามทฤษฎี
ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยกรมนุษยของ Wetchayanon. (2015), Tananun. (2008), Gilly & Eggland. (1990), 

Mondy, Noe. & Premeaux. (2002), Mathis & Jackson. (2004), Werner & DeSimone. (2009)  
   1.3 ความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่= 4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการฝกอบรมและพัฒนามีความ
ตองการในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย ตองการใหมหาวทิยาลัยฯใหความสาํคัญกับการฝกอบรมและ
พัฒนา ตองการใหเขารับการฝกอบรมและพัฒนาในเชิงปฏิบัติการมากกวาการฟงการบรรยาย เพิม่พูนทักษะดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการทํางาน ทําการสนับสนุนการฝกอบรมและพัฒนาทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ  และจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี หรือมีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
ดานการพัฒนาสายงานอาชีพมีความตองการในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย ตองการเพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงานในสายงานใหทันสมัย  ทําการจัดการทํางานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ ช้ีแจงความกาวหนาในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ จัดการศึกษาดูงาน
เพิ่มเตมิในดานท่ีเกี่ยวของกับงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง มีความตองการศึกษาตอ หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใน
สายงาน ซึ่งทําใหสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานได  และดานการพัฒนาองคการ มีความตองการใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ ทํางานในรูปแบบท่ีสามารถแกปญหาไดจาก
สถานการณจริง  มีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อละลายพฤติกรรม และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมใหมท่ี
สรางเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม นําเครื่องมือในการพัฒนาองคการมาใช เชน การละลายพฤติกรรม การสราง
ทีมงาน การปฏิบัติงานมาตรฐานท่ีเปนเลิศ การเรยีนรูองคการ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ครั้ง 
ตอป เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตัิงาน ทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจดัทําแผนกลยุทธใน
การดําเนินงานในหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ Siripornpreeda. (2016) วิจัยเรื่อง 
ความตองการพัฒนาตนเองดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา     
มีความตองการดานการศึกษาตอมีคาเฉลีย่สูงสุด ดานฝกอบรม ดานการเรยีนรู ดานเทคนิคการปฏิบตัิ         
ดานเทคโนโลยี ดานความมั่นคงในงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานคาตอบแทน Leelachati. 

(2016) วิจัยเรื่อง ความตองการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร พบวา บุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร มีความตองการมาก คือ ดานการศึกษาตอ 
และการดานการฝกอบรม มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดการปฏิบตัิงานอยูในระดับมาก ในดาน
ความมั่นคงและความกาวหนาบุคลากรมีการพัฒนาและการเรียนรูและสงผลตอความกาวหนาในสายอาชีพ อยูใน
ระดับมาก 

2. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึน
ประกอบดวย 3 พันธกิจ 3 เปาประสงค 3 ประเด็นกลยุทธ 7 กลยุทธ 10 มาตรการ 12 ตัวช้ีวัดโดยมีกลยุทธ
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ดังนี้คือ 1) พัฒนาศักยภาพงานดานการบริการและวิชาชีพทุกระดับ 2) เพิ่มขีดความ สามารถในการวิจยั        
3) สนับสนุนการศึกษาในระดับสูง 4) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสภาพ แวดลอมในการทํางานท่ี
เหมาะสม 5) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับการปฏิบตัิงาน 6) สรางความ
ตระหนักในวัฒนธรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น 7) สงเสริมใหเกดิการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Kuapaak. (2016) วิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนดาน
การศึกษา ไดแก การสนับสนุนทุนการศึกษาและการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรสาย
สนับสนุน ดานการฝกอบรม ไดแก การสํารวจความตองการจะจดัหาหลักสตูรที่ทันสมัยในการจดัฝกอบรมใหกับ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง และดานการพัฒนา ไดแก การจดัทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและใชระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงานหรือชวยตัดสินใจแกไขปญหาในงานท่ีรับผดิชอบ สอดคลองกับ 

Euwattana. (2014) วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือขายบริการสาธารณสุข
จังหวัด สมุทรสงคราม พบวา การพัฒนาบุคลากรดานความรูและทักษะ และลําดับความสําคัญ ความรูและ
ทักษะ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นวา สิ่งที่มีความจําเปนที่
ทําให เกิดความรู ทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือการมีพี่เลี้ยงหรือท่ีปรึกษาชวยตัดสินใจหรือ 
แกปญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (ในบางงาน), ความรูเรื่องการวางแผน การวิเคราะหงาน และการตดัสินใจ เมื่อมี
ปญหาในการปฏิบัติงาน, ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อเอือ้ตอการทํางาน และทักษะในการ
ประสานงานและการสื่อสาร ผูปฏบิัติงาน สวนใหญมีความคิดเห็นวา สิ่งท่ีมีความจําเปนในการพัฒนางาน สิ่งที่ทํา
ใหเกิดความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ เรื่องความ สามารถในการเกษียน การเขียน
หนังสือท่ีใชในงานราชการ และการจับประเด็น, ทักษะในการประสานงานและการส่ือสาร, ความสามารถใน
การท างานรวมกับคนอ่ืน และทํางานเปนทีม และ การมอบหมายงานไมตรงกับความรู ความสามารถและความ
ถนัดของบุคลากรสายสนบัสนุน มคีวามจําเปนในการพัฒนา ลําดับความสําคัญความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการ
พัฒนาศักยภาพบคุลากร พบวา ผูบริหาร สวนใหญมีความคิดเห็นวา การบริหารเวลา, เทคนิคติดตอประสานงาน
สื่อสาร, ความรูความทางเขาใจเกีย่วกับ ทักษะงานท่ีรับผิดชอบ และข้ันตอนกระบวนการจัดทําวิจยัหนวยงาน   
มีความจําเปนท่ีควรพัฒนา ผูปฏิบตัิงาน สวนใหญมีความคิดเห็นวา การบริหารสูความเปนเลิศ, เทคนคิติดตอ
ประสานงานและการสื่อสาร, มนษุยสัมพันธทํางานเปนทีมและการวางแผนวิเคราะหแกไขและคดิอยางมีระบบ  
มีความจําเปนท่ีควรพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kamkerd, Wongkamjun. & Intawong. (2016, 

pp.141-142) ทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการปฏิบตัิตามระเบียบงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับการพัฒนา 4 ดานคอื ดานการ
จัดหาทรัพยากรมนุษยโดยมีการวางแผนรวมกับระหวางผูบริหารและบุคลากร ดานการใหรางวัลกับทรัพยากร
มนุษย ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการฝกอบรม เสรมิสรางทักษะการทํางาน และดานการธํารง
รักษาและปองกันทรัพยากรมนุษยโดยมรีะบบดําเนินการทางวินัยอยางมีความยุติธรรมและเท่ียงตรง รวมทั้ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Wongnaya. & Chaowakeeratipong. (2016, pp.35-38) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา
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แผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร พบวา สดคลองกับกลยุทธการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีสงเสรมิการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
จะชวยนําปจจัยตางๆ โดยเฉพาะปจจัยดานทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพ 
รวมทั้งกลยุทธพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู แสวงหา ถายโยงความรู โดยปรับปรุงแผนการ
จัดการความรูขององคกร พัฒนาความสามารถในการจดัการความรูของบุคลากร เรงรดัการมีสวนรวมของ
บุคลากรในองคกรใหสามารถสรางองคความรูในสถานศึกษาได รวมทั้งระดมทรัพยากรสนบัสนุนการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหบุคลากรใชแหลงเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย สนับสนุนใหทุก
ภาคสวนมสีวนรวมในการดําเนินการดานแหลงเรยีนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคณุภาพและเอ้ือตอการทํางาน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
 1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกาํแพงเพชรสามารถนํากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 3 พันธกิจ 3 เปาประสงค 3 ประเด็น     
กลยุทธ 7 กลยุทธ 10 มาตรการ 12 ตัวช้ีวัดโดยมีกลยุทธดังนี้คือ 1) พัฒนาศักยภาพงานดานการบริการและ
วิชาชีพทุกระดับ 2) เพิ่มขีดความ สามารถในการวิจัย 3) สนับสนุนการศึกษาในระดับสูง 4) พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สวัสดิการและสภาพ แวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม 5) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ี
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน 6) สรางความตระหนักในวัฒนธรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น 7) สงเสรมิใหเกิดการ
แลกเปลีย่นประสบการณในการทํางานไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนตอไป 

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎที่มบีริบทเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสามารถนํากลยุทธการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนบัสนุนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 3 พันธกิจ 3 เปาประสงค 3 ประเด็นกลยุทธ      
7 กลยุทธ 10 มาตรการ 12 ตัวช้ีวัดโดยมีกลยุทธดังนี้คือ 1) พัฒนาศักยภาพงานดานการบริการและวิชาชีพทุก
ระดับ 2) เพิ่มขีดความ สามารถในการวิจัย 3) สนับสนุนการศึกษาในระดับสูง 4) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ
และสภาพ แวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม 5) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน 6) สรางความตระหนักในวัฒนธรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น 7) สงเสรมิใหเกิดการแลกเปลีย่น
ประสบการณในการทํางานไปประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนตอไป 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึนไปสูการปฏิบัต ิ

 2. ควรทําการวิจัยตดิตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 
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