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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร
จ านวน 194 คน ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ตัวแปรการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรการท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการบริการที่ดี ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: สมรรถนะหลัก, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ, มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 

 
Abstract 

 This research has objective to study Factors influencing towards Competency of 
Phranakorn SiAyutthaya Rajabhat University Academic Staff. The methodology of this research was 
quantitative method. By collecting data with questionnaires from 194 population who were the 
Phranakorn SiAyutthaya Rajabhat University Academic Staff, and analyzed data by using descriptive 
and inferential statistics. The research findings : the confirmatory factor analysis of the competency 
indicators found that all indicators had relationship and 0.05 statistical significant. The factors had 
related each other and could analyze with elements. The analysis resulted in the model was 
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compatible with data. The competency factors would influence on integrity, teamwork, expertise, 
achievement motivation and service mind respectively. 
Keywords: Core Competency, Academic University Staff, Phranakorn SiAyutthaya Rajabhat University 
 

1. บทน า 
 ในอดีตมีการก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในสถาบันอุดมศึกษา มีสถานะเป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2507 [1] ต่อมาในปี 
พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดจ้างพนักงาน
ทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับการออกนอกระบบในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่มากกว่าข้าราชการ คือ เพิ่มขึ้น 1.7 
เท่า ส าหรับข้าราชการ สาย ก. และเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า 
ส าหรับข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. ทั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งมีนายพิชัย รัตตกุล รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน [2] จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตรา
ข้าราชการ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มีการก าหนดเกี่ยวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  อย่ าง เป็นทางการ และปัจจุบัน ใน
สถาบันอุดมศึกษาไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ จะใช้การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนอัตราข้าราชการเดิม ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย มี
สิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
และต าแหน่งผู้บริหารเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา [3] พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตราที่ 7 
กล่าวถึงการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง  
การเรียนรู้ เชิดชูปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป
วิทยาการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา    
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี
พันธกิจในการสร้างเสริมโอกาสในการศึกษา ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น สร้างระบบบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีภาระหน้าที่     
ในการส่งเสริมการเป็นอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่กับความดี สร้างส านึกในคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
สังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [4] 
 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีบุคลากรประเภท พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มาแทนอัตรา
ข้าราชการ และอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคน เพราะเป็นบุคคลที่จะท าให้จุดหมาย 
หลักการ โครงสร้างของหลักสูตรหรือจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาซึ่งเป็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนและ
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความช านาญเพิ่มพูน
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของรัฐ 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื ่อศ ึกษาปัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อสมรรถนะของ    
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยศึกษาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ
ตามหลักสมรรถนะของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ที่กล่าวถึงสมรรถนะหลัก 5 ด้านของ
ข้าราชการพลเมืองไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 1)การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 2)การบริการที่ดี 3)การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4)การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
5)ความร่วมแรงร่วมใจ  
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้นคือ สถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 ตัวแปรตามคือ ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 ปร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่  พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน 
หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองอธิการบดี ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวนรวม 194 คน 
3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พื้นที่การศึกษาวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
3.5 ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนเมษายน 2558 รวมเป็นเวลา 7 เดือน 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานดังนี้ 
 4.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารและการส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 
 4.1.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรม มาใช้พัฒนาแบบสอบถามส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ ด าเนินการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1 – 3 หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ กับสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลหาอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
ทดสอบความตรง เชิ ง โคร ง สร้ า ง  และวิ เ ค ราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล 
 4.1.4 สรุปผลเชิงสาเหตุของตัวปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

5. ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ตัว
บ่งชี้ของปัจจัยทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.47 
ถึ ง  0.94 แ ล ะมี ค ว า มสั มพั น ธ์ เ ชิ ง บ วก  เ มท ริ ก ซ์
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ไม่ เป็นเมทริกซ์ เอกลักษณ์ 
(identity matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถ
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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พัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย

พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (2-test) ไม่
มีนัยส าคัญ (p=0.0) ค่ า  CFI=0.91 ค่ าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) ที่มีค่า 0.72 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.77 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 
ค่า RMSEA = 0.18 และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของ
ส่วนที่ เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.056 ซึ่งเข้าใกล้ 0 
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็น
ผลการวิเคราะห์โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบคุณลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับตัวแปรสังเกต
ได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้คุณลักษณะของสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัย พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 15 ตัว   
มีขนาดตั้งแต่ 0.78 ถึง 9.35 และมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 พิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่
ส่งผลต่อตัวแปรพบว่า สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรการ
ท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการบริการ  
ที่ดี มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง       
ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.86 ถึง 0.99 โดยตัวแปรทุกคู่มี
ความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์
เป็นบวก ทั้งนี้สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย    
สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ไม่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมใด ๆ เลย จากผลการพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การที่จะพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยานั้น สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรการสั่งสมการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม มากที่สุด รองลงมาคือ การท างานเป็น
ทีม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และการบริการที่ด ีตามล าดับ 

  

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า  เห็นด้ วยในทุกด้ านอยู่ ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 6.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มประชากรต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ด้านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งมี
ภารกิจที่ ได้รับมอบหมายได้แก่  งานสอน งานวิจัย       
งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และอยู่ท่ามกลางผู้รับบริการคือ นักศึกษาที่มีความ
คาดหวัง ในตัวผู้ สอน หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย       
สายวิชาการอย่างมาก จึงท าให้พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายวิชาการตั้งใจในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทุกด้าน และ
ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสุรัตน์ 
ดวงชาทม [5] ที่ว่าการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ท างานมีการกระตุ้นให้บุคลากรเพิ่มขีดความสามารถของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องและน าสิ่งที่องค์การสนับสนุน      
ด้านการเรียนรู้ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงาน 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายองค์การร่วมกัน ดังนั้นแนวทาง  
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคลากร  
ที่ปฏิบัติงาน จะต้องให้ความส าคัญต่อสมรรถนะด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ดีของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายของการ
ก่อตั้งองค์การ ดังนั้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงเป็นเป้าหมาย
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ส าคัญขององค์การสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการที่จะท า
ให้สมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์บรรลุผลตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาค้นคว้าของ พิสมัย พวงค า [6] ที่ศึกษา
สมรรถนะหลักและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี  11 ด้ าน      
โดยเรียงล าดับคือ ด้านการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์     
มีความส าคัญอยู่ในอันดับแรก 

6.1.2 การบริการที่ดี : ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มประชากรต่อการพัฒนาสมรรถนะการบริการที่ดีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
การเป็นพนักมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดความรู้สู่ลูกศิษย์ (นักศึกษา) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย [7] ที่ท าการศึกษา
กรอบสมรรถนะและความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ให้บริการห้องสมุดของส านักหอสมุดกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พบว่า กรอบสมรรถนะของผู้ให้บริการห้องสมุด มีจ านวน 
11 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 
สมรรถนะ ได้แก่ การบริการที่ดี จริยธรรม การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และ
ความร่วมแรงร่วมใจ และขัดแย้งกับ ฎายิน วงศ์หงษ์ [8] 
ที่พบว่า หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็น
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุด
กับ สมรรถนะด้านการบริการที่ดีและจริยธรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกรอบการท างานและภารกิจการท างานที่
แตกต่างกันที่แตกต่างกัน 
 6.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  : 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อการพัฒนา
สมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มี
ความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นผู้ที่ต้องถ่ายทอด
ความรู้สู่นักศึกษา จึงควรมีความรู้และความรอบรู้เพื่อ    
เอาไปถ่ายทอด ประกอบกับนักศึกษาที่ เข้ามาเรียน       
ก็มีความคาดหวังจากตัวอาจารย์สูง ขัดแย้งกับ ฎายิน     
วงศ์หงษ์ [8] ที่พบว่า หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส . )  เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ที่ ให้
ความส าคัญกับ สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพเป็นอันดับรอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบ
การท างานและภารกิจการท างานที่แตกต่างกัน 
  6.1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม : 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อการพัฒนา
สมรรถนะการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษามีข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ให้ความส าคัญกับจริยธรรมสูง ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษากับ ชัยพงษ์ กองสมบัติ [9] ที่ศึกษาสมรรถนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านจริยธรรม สอดคล้องกับ       
เจณศจี ไพบูลย์สวัสดิ์ [10] ที่ได้ศึกษาขีดความสามารถ
ของหัวหน้าแผนกสังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคค     
โดยศึกษาการก าหนดขีดความสามารถหลักในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนก คือ ด้านจริยธรรม แต่
ขัดแย้งกับ ฎายิน วงศ์หงส์ [8] พบว่า หลักสูตร          
นักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ ที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุดกับ สมรรถนะด้าน
การบริการที่ดีและจริยธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบ
การท างานและภารกิจการท างานที่แตกต่างกัน 

 6.1.5 การท างานเป็นทีม : ระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มประชากรต่อการพัฒนาสมรรถนะการท างาน
เป็นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับมาก      
อาจเนื่องจาก ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีหลายด้าน ทั้งงานสอน 
งานวิจัย  งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ท าให้ต้องมีการท างานร่วมกันและเพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การร่วมแรงใจท างานเป็นทีมจึง
เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บดินทร์ 
อินทร์พันธ์ [11] ด้านการท างานเป็นทีม จากการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อสมรรถนะหลัก 
โดยภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า บุคลากรฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสามัคคี
ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน/ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งบริษัท ได้ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับบริษัทฯ และสนับสนุนการตัดสินใจของ
บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในทีมแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์  
ที่ดีระหว่างบุคลากรในบริษัทฯ ด้วยกันเอง และกับ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
และสอดคล้องกับ ฎายิน วงศ์หงษ์ [8] พบว่า หลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ ที่ให้ความส าคัญกับ สมรรถนะความร่วมแรง
ร่วมใจท างานเป็นทีม 
 6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลั ยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานี้      
ตัวบ่ งชี้ปัจจัยทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ข้อมูลเหมาะสม   
ที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผล   
การวิ เคราะห์ โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบอิทธิพลของปัจจัยกับสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลั ยสายวิ ชาการ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้
คุณลักษณะของสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบอิทธิพลของปัจจัยกับสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พิจารณา
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร
พบว่า การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีอิทธิพล
ทางตรงต่อสมรรถนะมากที่สุด รองลงมาคือตัวแปร     
การท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการ
บริการที่ดี ตามล าดับ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์
แบบมีทิศทางเดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก    
จากผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มากที่สุดคือการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม รองลงมาคือตัวแปรการ
ท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการบริการที่ดี 
ตามล าดับ 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย    
ของรัฐนับว่าเป็นเรื่องที่ควรจัดท า เพราะพนักงาน
มหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรแบบใหม่  ที่ จะมาแทน
ข้าราชการ ซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่เปิดรับบุคลากร
ประเภทข้าราชการ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น
บุคลากรสายพันธุ์ ใหม่  ก็ ควร ได้ รั บการถ่ ายทอด          
ทั้ งวิชาการความรู้  คู่ ไปกับจริ ยธรรม ซึ่ งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องให้ความสนใจหรือให้ความ
จริงจังในการจัดท านโยบาย โครงการ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 7.2 ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน ควรส่งเสริม สนับสนุนให้
พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสร้างระบบงาน 
กระบวนการท างาน และเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและมอบอ านาจให้พนักงานมหาวิทยาลัยมี     
ส่วนร่วม ในการตัดสินใจท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน   
ที่รับผิดชอบ 
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 7 . 3  ควรน า ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ปศึ กษาหา
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประสิทธิผล 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
ส ถ า บ ัน ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ
พระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.เกษม 
บ า รุ ง เ ว ช  ท่ า นอธิ ก า รบดี มหา วิ ทย า ลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์    
ประดับเพ็ชร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ยา  ที่ เ ห็ น
ความส าคัญของการท าวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
อาจารย์อย่างต่อเนื่องเสมอมา 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลา รับเป็น
ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบเครื ่องมือการวิจัยให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน ทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระส าคัญ โดยให้
ค าแนะน า  แก้ไขให้ม ีความถูกต้อง  ประกอบด้วย       
(1) ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . อ ภิ นั น ท์  จั น ต ะ นี                 
(2) ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . ด ว ง ต า  ส ร า ญ ร ม ย์              
(3) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศศิธร วัชรปัญญาพงศ์  
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งน้อง  ๆ ใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือในการ
เก็บข้อมูล และอื่น ๆ 

 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] ราชกิจจานุ เบกษา , พระราชบัญญัติ ระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507, 
2507. 

[2] มติคณะรัฐมนตรีวันที่  12 ตุลาคม พ.ศ.2542 , 
สื บค้ น เมื่ อ  27  สิ งหาคม  2557  สื บค้ นจาก 
http://www.cau.ku.ac.th/0 1 _intro/resolution 
/2542_10_12.htm. 

[3] ราชกิจจานุ เบกษา , “พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551”, 2551 

[4] มณี ชินณรงค์, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ” , 
2553. 

[5] สุรัตน์ ดวงชาทม, “การพัฒนาสู่ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ : กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคามเขต 2”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. 

[6] พิสมัย พวงค า ,  “สมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, รายงาน
การวิจัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. 

[7] มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย, “การศึกษากรอบสมรรถนะและ
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ให้บริการห้องสมุดของส านักหอสมุดกลาง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”, 
รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 

[8] ฎายิน วงศ์หงส์, “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ กลุ่มงานปกครอง ของนักปกครอง
ระดับสูง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” , 
รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550. 

[9] ชัยพงษ์ กองสมบัติ, “สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย”, รายงานวิจัย, 
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. 

[10] เจณศจี ไพบูลย์สวัสดิ์, “การศึกษาขีดความสามารถ
ของหัวหน้าแผนกสังกัดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ :
กรณีศึกษาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์, โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์, กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2543. 

 
 



24                                                                                         วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559         
 

[11] บดินทร์ อินทร์พันธ์ , “สมรรถนะหลักและแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท
มอนซานโต้ไทยแลนด์ จ ากัด”, บทความวิจัย, คณะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2558,  สืบค้นเมื่ อ 15 
ม ก ร า ค ม  2 5 5 8 ,  สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.bec.nu.ac.th/bec-web/graduate/.  


