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Abstract
The purposes of this research were 1) to evaluate personnel’s level of competency in Rajabhat Maha
Sarakham university and 2) to seek the relationship among personal factors, reinforcement in work and
organization atmosphere with personnel s’ level of competency in Rajabhat Maha Sarakham University. The
sample subjects consisted of 156 staffs who worked in Rajabhat Maha Sarakham University in 2016. They were
selected by the simple random sampling technique. The research instrument was a questionnaire with four parts:
personal factors, reinforcement in work, organization atmosphere and competency of Rajabhat Maha Sarakham
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น ระดั บ สมรรถนะของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคามและเพื่ อหาความสัมพั นธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่วนบุ ค คล การเสริ มพลังอานาจในงาน บรรยากาศองค์กรกับ
สมรรถนะของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี การศึกษา 2559
รวมทั้งสิ้นจานวน 156 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอนได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคล
การเสริมพลังอานาจในงาน บรรยากาศองต์กร และสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้ เท่ากับ .961, .897, .876 สถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจัยเป็ นดังนี้
1. ระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงลาดับ
มากที่สดุ 3 ลาดับแรก ได้ แก่ ด้ านความสามารถด้ านวิชาการ( X =4.13) ด้ านความสามารถแก้ ไขปัญหา( X =4.11) และ
ด้ านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) ตามลาดับ โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของด้ านความสามารถด้ านวิชาการที่มี
ระดับสมรรถนะของบุคลากรของคณะครุศาสตร์มากที่สดุ คือ งานที่รับผิดชอบสามารถกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม( X =4.32) ส่วนระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้ อยที่สดุ คือ ด้ านการ
ทางานเป็ นทีม( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของด้ านการทางานเป็ นทีมที่มีระดับสมรรถนะของบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์น้อยที่สดุ คือ การส่งเสริมให้ เกิดความรัก สามัคคีในองค์กร( X =3.92)
2. สมรรถนะของบุคลากร (Y ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุกตัวแปร (X 6  X16 ) ยกเว้ นตัวแปร เพศ (X1 )
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย (X 3 ) และการส่งเสริมพลังอานาจในงาน (X 4 )
3. สมรรถนะของบุคลากร (Y ) มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ (X 2 ) และบรรยากาศองค์กร (X 5 )
คาสาคัญ: สมรรถนะ บุคลากร สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การเสริมพลังอานาจในงาน
บรรยากาศองค์กร
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university personnel. The reliability index of the questionnaire was .961, .897 and .876. The research statistics
used were the percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation.
The result were found as follows;
1. The findings showed that the overall competentency of Rajabhat Maha Sarakham university personnel
was at a high level. The three highest competencies of Rajabhat Maha Sarakham University personnel consisted of
academic competency ( X =4 .13), problem-solving skills( X =4 .11) and virtue and morality ( X =4 .11)
respectively. The highest academic competency of Rajabhat Maha Sarakham University personnel was responsibility
for standard criteria and concrete indicators( X =4 .32). Whereas, the lowest competency of Rajabhat Maha
Sarakham University personnel was teamwork skills( X =4.02). The lowest competency in teamwork skill of
Rajabhat Maha Sarakham University personnel was developing love and unity( X =3.92).
2. The findings indicated that the competency of the university personnel was related positively to all
variables except for gender, work experiences and work authority improvement.
3. Lastly, the finding revealed that the competency of the university personnel was related negatively
to age and work environment.
Keywords: competency, personnel, competencies of Rajabhat Maha Sarakham university personnel, reinforcement
in work, organization atmosphere
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สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน จึงได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency) มาใช้ ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับข้ าราชการพลเรือนในประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาให้ ข้าราชการมีศักยภาพที่เหมาะสม เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการพั ฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนนามาประยุกต์ใช้ น้นั มีท้งั ในระดับของนักบริหาร
ระดับสูง และระดับของข้ าราชการโดยทั่วไปโดยมีแนวโน้ มจะขยายให้ คลอบคลุมไปยังทุกระดับ รายละเอียดของสมรรถนะ
ดังกล่าวได้ แก่ 1) สมรรถนะสาหรับนักบริหารระดับสูง 2) สมรรถนะของข้ าราชการในอนาคต ซึ่งมุ่งค้ นหาคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะเฉพาะสาหรับข้ าราชการซึ่งมีในตัวบุคคลที่ทาให้ บุคคลนั้นสามารถปฏิบัตงิ านได้ ประสบผลสาเร็จหรือบรรลุผล
ในระดับเลิศ สาหรับประเทศไทยได้ ให้ ความหมายของสมรรถนะ(Competency) ไว้ ในกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ National
Qualifications Framework(Thailand NQF) ซึ่ ง ในปั จ จุ บันการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ สมัย ใหม่ ได้ ให้ ค วามส าคัญกับ
สมรรถนะ(Competency) โดยมองว่าสมรรถนะนั้นเป็ นปั จจัยหรือ เกณฑ์ในการวัดศักยภาพหรือความสามารถของบุคคล
รวมทั้งใช้ เป็ นองค์ประกอบในการพัฒนาพนักงานโดยมองว่าเป็ นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาพนักงานให้ มีคุณภาพ
หรือศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง(ดนัย เทียนพุฒ, 2540) อย่างไรก็ตาม คาว่าสมรรถนะนามาใช้ ต้งั แต่ปี 2516 โดย
เกิดขึ้นจากแนวคิดของ David Mc Clelland นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกาที่ได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะที่ดขี องบุคลากรในองค์กร กับระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถเพื่อให้ ได้ มาซึ่งคุณลักษณะที่ดนี ้นั ซึ่ง
ต่อมาได้ มีผ้ ูนาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ โดย การกาหนดปั จจัยพื้นฐานในตาแหน่งงานหนึ่งๆ นั้น จะต้ องมีพ้ ืนฐาน
ทักษะ ความรู้ และความสามารถหรือพฤติกรรมใดบ้ างและอยู่ในระดับที่เท่าไร จึงจะทาให้ บุคคลนั้นมีคุณลักษณะที่ดตี ่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ ผลตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร(สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ , 2548)ทั้งนี้มผี ล
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนที่มีข้อสนับสนุ นว่ า เมื่อนาตัวแบบสมรรถนะ(Competency
Model) มาใช้ ในองค์กรแล้ ว จะทาให้ การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็ นตัวกาหนดในเรื่องของการ
จาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนให้ กบั ผู้ปฏิ บัติตาม ที่มีผลงานดีและเป็ นเครื่องมือช่วยในการบริหารให้ บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์กรอีกด้ วย
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มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามเป็ นสถาบัน อุด มศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญ ในการตอบสนอง
นโยบายการปฏิรปู ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่เี น้ นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็ นหลัก มีการวัดผลงานอย่างเป็ น
รูปธรรม มีการพัฒนาหรือปฏิรูปองค์การที่จะพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นบุคคลที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้ าที่ให้ เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายขององค์กร โดย
การพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
และเป็ นมหาวิทยาลัยที่มกี ารบริหารจัดการที่ดซี ่งึ มีภารกิจในการบริหารจัดการ ด้ านการผลิตบัณฑิต ด้ านการวิจัย ด้ านการ
บริหารวิชาการแก่สงั คมด้ านอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้ องถิ่นต่อไป บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้ าที่
ต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็ นจะต้ องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การเสริมพลังอานาจในงาน เช่น การ
ได้ รับอานาจ การได้ รับโอกาส และบรรยากาศภายในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถและทัศนคติท่ดี ีต่อ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ได้ รับการปรับปรุงให้ ดีข้ นึ เพื่อจะทาให้ ผลการปฏิบัติงานในปั จจุบัน
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ ทนั ต่อกระแสของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนั สามารถแข่งขันในเวทีต้งั แต่ระดับประเทศถึงระดับสากล
ได้ จึงนาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใช้ ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ บุคลากรในหน่ วยงานต้ องพัฒนา
ตนเองให้ มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากเหตุผลและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ ประเมิน
ระดับสมรรถนะ รวมทั้งอธิบายปั จจัยส่วนบุคล ลักษณะทางสังคมของบุคลากรและหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจั ยส่วน
บุคคล การเสริมพลังอานาจในงาน บรรยากาศองค์กร กับสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นข้ อมูลในการกาหนดตัวแบบสมรรถนะ(Competency Model) ตามบทบาทหน้ าที่
ความรั บผิด ชอบในยุ ค การปฏิรูประบบราชการ เพื่ อให้ เ ป็ นกรอบมาตรฐานในการวัด ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
วิ เ คราะห์ หาจุ ด อ่ อน ตลอดจนวางแผนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาสมรรถนะของบุ คลากรได้ อย่ างชั ด เจน นอกจากนี้
สมรรถนะยังถือเป็ นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ อาทิ การสรรหา
คัดเลือก การประเมินทักษะและการวางแผนความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อให้ ได้ สมรรถนะและคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมของบุคลากรตามที่หน่วยงานต้ องการ สอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรม
องค์กร เป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่นาไปสู่ความสาเร็จอันเป็ นเป้ าหมายหลักของ
การพัฒนาบุคลากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในโครงการวิจัยครั้งนี้คอื บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ปฏิบตั งิ านในระหว่างปี
การศึกษา 2559
2. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ตอบแบบสอบถามในการวิ จัย ครั้งนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติง านใน มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม ปี การศึกษา 2559 จาแนกออกเป็ น 4 กลุ่มงานคือ พนักงานวิชาการ จานวน 39 คน ข้ าราชการ จานวน 20
คน พนักงานราชการ จานวน 15 คน ลูกจ้ างจานวน 73 คน และกลุ่มอื่นๆ จานวน 10 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 156 คน
โดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยคณะผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ ด้วยตนเอง 200 ฉบับและได้ รับคืน
เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 156 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 78
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั และการหาคุณภาพ
การวิจัยนี้ใช้ แบบสอบถาม(Questionnaires)ที่คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้ แบบสอบถามมาประกอบในพิจารณา
ประกอบเนื้อหา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป เป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการเสริมพลังอานาจในงาน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scales) 5 ระดับ
โดยคณะผู้วิจัยได้ นาทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .961(รายละเอียดภาคผนวก ข : 79)

กลุ่มวิจัยสถาบัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
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กลุ่มวิจัยสถาบัน

ตอนที่ 3 แบบสอบถามบรรยากาศองค์กร เป็ นคาถามแบบใช้ ความถี่ในการกาหนดระดับมาตราส่วนประมาณ
ค่า(Rating scales) 5 ระดับ โดยคณะผู้วิจัยได้ นาทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น(ความเที่ยง)เท่ากับ .897
ตอนที่ 4 แบบสอบถามสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า(Rating scales) 5 ระดับ โดยแบ่งออกได้ 11 ประเด็นคือ 1)การทางานมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ 2)การมุ่งเน้ นบริการที่ดี 3)
คุณธรรมจริยธรรม 4)การทางานเป็ นทีม 5)ทักษะด้ านการใช้ ความคิด 6)ด้ านภาวการณ์เป็ นผู้นา 7)ความสามารถด้ าน
วิชาการ 8)ด้ านการบริหาร 9)ทักษะการสื่อสาร 10)ทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยี และ11)การบริหารทรัพยากรอย่างคุ่ม
ค่า โดยแต่ละประเด็นคณะผู้วิจัยได้ นาทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่ างจานวน 43 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .900,
.908, .912, .908, .960, .899, .855, .793, .834, .855, .812 ตามลาดับ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้ แก่กลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเองพบว่า ได้ แบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ท้งั สิ้นจานวน 156 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 78 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปโดยมีลาดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ นฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการหาความถี่ (Frequency)และค านวณค่ า ร้ อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้ านการเสริมพลังอานาจในงานและด้ านบรรยากาศองค์กร จากแบบสอบถาม ด้ วยการหา
ค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรและอธิบายปั จจัยส่วนบุคล ลักษณะทางสังคม
ของบุคลากร จากแบบสอบถาม ด้ วยการหาค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
4. วิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์แบบเพี ยร์สัน(Pearson product-moment correlation coefficient)
ปัจจัยส่วนบุคคล การเสริมพลังอานาจในงาน บรรยากาศองค์กรกับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์คานวณจากโปรแกรม
สาเร็จรูปวิเคราะห์ค่าสถิตขิ องข้ อมูลต่อไปนี้
1. สถิตแิ ละการวิเคราะห์ข้อมูล การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ร้อยละของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรและอธิบายปั จจัยส่วนบุคล ลักษณะทาง
สังคมของบุคลากรมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม ด้ วยการหาค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเสริมพลังอานาจในงาน บรรยากาศ
องค์กรกับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson
product-moment correlation coefficient)
2. สถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบแบบสอบถาม
2.1 หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อโดยใช้ Item-total Correlation
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ตามวิธกี ารของครอ
นบาค(Cronbach)
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของของบุคลากร โดยคานวณร้ อยละและค่าเฉลี่ย ได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
รายการ

จานวน

ร้ อยละ

1. เพศ
150
100.00
- ชาย
70
46.70
- หญิง
80
53.30
2. สถานะ
150
100.00
- พนักงานวิชาการ
39
25.80
-- ข้ าราชการ
18
11.90
- พนักงานราชการ
13
8.60
- ลูกจ้ าง
73
48.30
- อื่นๆ
8
5.30
รายการ
S.D.
X
อายุ
31.68
6.43
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
6.99
3.52
จากตารางที่ 1 พบว่า เป็ นบุคลากรเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 46.70 และเป็ นบุคลากรเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ
53.30 เป็ นพนักงานวิชาการ คิดเป็ นร้ อยละ 25.80 ข้ าราชการ คิดเป็ นร้ อยละ 11.90 เป็ นพนักงานราชการ คิดเป็ นร้ อย
ละ 8.60 เป็ นลูกจ้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 48.30 อายุเฉลี่ย 31.68 ปี และปฏิบตั งิ านมาแล้ วเฉลี่ย 6.99 ปี
2. ผลการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคานวณค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
X

S.D.

4.08
4.09
4.11
4.02
4.08
4.08
4.08
4.13
4.07
4.11
4.06
4.08

.74
.75
.78
.79
.76
.75
.68
1.02
.73
.69
.72
.76

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
6
4
3
11
8
7
5
1
9
2
2
-

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อเรียงลาดับมากที่สดุ 3 ลาดับแรก ได้ แก่ ด้ านความสามารถด้ านวิชาการ( X =4.13) ด้ านความสามารถแก้ ไข
ปัญหา( X =4.11) และด้ านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของด้ านความสามารถด้ าน
วิชาการที่มรี ะดับสมรรถนะของบุคลากรของคณะครุศาสตร์มากที่สดุ คือ งานที่รับผิดชอบสามารถกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน

กลุ่มวิจัยสถาบัน

รายการ
1. ด้ านการทางานให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์
2. ด้ านการมุ่งเน้ นการให้ บริการ
3. ด้ านคุณธรรม และจริยธรรม
4. ด้ านทางานเป็ นทีม
5. ด้ านการใช้ ความคิด
6. ทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ด้ านภาวะผู้นา
8. ด้ านความสามารถด้ านวิชาการ
9. ด้ านทักษะในการสื่อสาร
10. ด้ านความสามารถแก้ ไขปัญหา
11. ด้ านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
รวมเฉลีย่ รวม

1371
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และตัวชี้วัดได้ อย่างเป็ นรูปธรรม( X =4.32) ส่วนระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้ อยที่สดุ
คือ ด้ านการทางานเป็ นทีม( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของด้ านการทางานเป็ นทีมที่มรี ะดับสมรรถนะของ
บุคลากรคณะครุศาสตร์น้อยที่สดุ คือ การส่งเสริมให้ เกิดความรัก สามัคคีในองค์กร( X =3.92)

กลุ่มวิจัยสถาบัน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Interrelation Coefficient) ระหว่างตัวแปร
ทั้งหมด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Interrelation Coefficient) ระหว่างตัวแปร
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จากตารางที่ 3 พบว่า
1. ค่ า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พั น ธ์ภ ายในความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งตั ว แปรพบว่ า สมรรถนะของบุ ค ลากร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม (Y ) มีค วามสัมพั นธ์ทางบวกกับทุ กตัว แปร (X 6  X16 ) ยกเว้ นตัวแปร เพศ (X1 )
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย (X 3 ) และการส่งเสริมพลังอานาจในงาน (X 4 )
2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Y ) ภายใน 11 ตัวแปรคือ สมรรถนะของ
บุคลากรด้ านการทางานให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ (X 6 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านการมุ่งเน้ นการให้ บริการที่ดี (X 7 ) สมรรถนะ
ของบุ ค ลากรด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (X 8 ) สมรรถนะของบุ ค ลากรด้ า นการทางานเป็ นทีม (X 9 ) สมรรถนะของ
บุคลากรด้ านทักษะด้ านการใช้ ความคิด (X10 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านทัก ษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (X11 )
สมรรถนะของบุคลากรด้ านภาวะผู้นา (X12 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านความสามารถทางวิชาการ (X13 ) สมรรถนะของ
บุคลากรด้ านทักษะการสื่อสาร (X14 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านความสามารถการแก้ ไขปั ญหา (X15 ) สมรรถนะของ
บุคลากรด้ านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (X16 ) มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างกันทุกตัวแปร
3. ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ภายในความสัมพั นธ์ระหว่ างตัวแปรที่มีความสัมพั น ธ์ ทางลบ พบว่ า
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Y ) มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ (X 2 ) และบรรยากาศองค์กร
(X 5 ) โดยความสัมพันธ์ทางลบระหว่างตัวแปรอื่นๆมีดงั นี้
3.1 อายุ (X 2 ) มีความสัมพันธ์ทางลบกับสมรรถนะของบุคลากรด้ านการส่งเสริมพลังอานาจในงาน
(X 4 ) ด้ านการทางานเป็ นทีม (X 9 ) ด้ านสมรรถนะของบุคลากรด้ านทักษะด้ านการใช้ ความคิด (X10 ) ด้ านความสามารถ
การแก้ ไขปัญหา (X15 ) และด้ านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (X16 )
3.2 ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย (X 3 ) มีความสัมพันธ์ทางลบกับบรรยากาศองค์กร (X 5 )
3.3 บรรยากาศองค์กร (X 5 ) มีความสัมพันธ์ทางลบกับสมรรถนะของบุคลากรด้ านทักษะการสื่อสาร
(X14 )

อภิปรายผลการศึกษา
1. ระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมากที่สดุ 3 ลาดับแรกคือ ด้ านความสามารถ
ด้ านวิชาการ( X =4.13) ด้ านความสามารถแก้ ไขปั ญหา( X =4.11) และด้ านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) โดย
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของด้ านความสามารถด้ านวิชาการที่มรี ะดับสมรรถนะของบุคลากรของคณะครุศาสตร์มากที่สดุ คือ
งานที่รับผิดชอบสามารถกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดได้ อย่างเป็ นรูปธรรม( X =4.32) ส่วนระดับสมรรถนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้ อยที่สดุ คือ ด้ านการทางานเป็ นทีม( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
ของด้ านการทางานเป็ นทีมที่มีระดับสมรรถนะของบุคลากรคณะครุศาสตร์น้อยที่สุดคือ การส่งเสริมให้ เกิดความรัก
สามัคคีในองค์กร( X =3.92) ดังนั้นควรมีเครือข่ายความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้ อง(Stakeholder)ทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัยเช่ น สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้ องนาไปเป็ นแนวทางในการกาหนด
นโยบายให้ เกิดกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่ างต่ อเนื่องในการกระตุ้นระดับสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
สามารถใช้ ทานายความสาเร็จมหาวิทยาลัยได้ ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารทานายแบบเดิมที่พิจารณาสมรรถนะของ
บุคคลจากระดับการศึกษา คะแนนสอบที่ได้ รับจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งผลการสอบแข่งเข้ าทางาน ทั้งนี้องค์กรต้ องทา
ตัวแบบสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งที่ต้องการไว้ เพื่อใช้ ประกอบการสรรหาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน รวมทั้ง
การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าสมรรถนะทาให้ ได้ มาซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีคุณภาพสูง
ทาให้ ได้ คนที่เหมาะกับงานมากขึ้นทาให้ เกิดการเพิ่มผลผลิตและลดอัตราการลาออกและนั่นหมายถึงการพัฒนาและ
ความสาเร็จขององค์การบนปั จจัยที่เป็ นตัวผลักดันให้ เกิดผลการปฏิบัติงานที่สดุ ยอด ดังนั้นการจาแนกตาแหน่งงานใน
อนาคตมหาวิทยาลัยจะต้ องอ้ างอิงและนาเอากรอบสมรรถนะมาใช้ เพื่อทาให้ การคัดเลือกบุคลากรเข้ ามาดารงตาแหน่งมี
ความคล่องตัวและได้ บุคลากรที่มีความสามารถอย่างแท้ จริงเข้ ามาทางานในสาขาหรือตาแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้ มสี มรรถนะเพิ่ มสูงขึ้นเพื่อความก้ าวหน้ าในสายงานอาชีพของตนเอง ซึ่งผลการ
ประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในระดับต้ นๆเป็ นสมรรถนะหลัก(Core Competency) ซึ่ง
เป็ นคุณสมบัติของข้ าราชการหรือพนักงานทุกคนต้ องมีเพื่อให้ บรรลุความสาเร็จขององค์การ เช่ น ความรอบรู้เกี่ยวกับ
องค์การ ความซื่อสัตย์ ความใฝ่ รู้ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมโยง ยังไม่มีสมรรถนะในงานหรือสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน
(Functional Competency Job Competency) ซึ่งเป็ นสมรรถนะที่เจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัตงิ านด้ านนั้นๆ พึงมี เพื่อให้ งานสาเร็จ
และได้ ผลผลิตตามที่ต้องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงควรลองนา Competency มาใช้ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพราะการปฏิรูประบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่น้ ีมุ่งเน้ นการทางานที่รวดเร็ว มี
เป้ าหมายและมีความเป็ นมืออาชีพ เพราะว่าบุคลิกลักษณะของคนในองค์กรที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะช่ วยส่งเสริมให้ คนๆ นั้นสามารถแสดงผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่ งนั้นๆ ได้ สูงกว่ า
มาตรฐาน สมรรถนะเฉพาะตาแหน่งงานหรือเรียกว่า “Job competency”
2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม (Y ) มีความสัมพั นธ์ทางบวกกับสมรรถนะของ
บุคลากรด้ านการทางานให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ (X 6 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านการมุ่งเน้ นการให้ บริการที่ดี (X 7 ) สมรรถนะ
ของบุ ค ลากรด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (X 8 ) สมรรถนะของบุ ค ลากรด้ า นการทางานเป็ นทีม (X 9 ) สมรรถนะของ
บุคลากรด้ านทักษะด้ านการใช้ ความคิด (X10 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (X11 )
สมรรถนะของบุคลากรด้ านภาวะผู้นา (X12 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านความสามารถทางวิชาการ (X13 ) สมรรถนะของ
บุคลากรด้ านทักษะการสื่อสาร (X14 ) สมรรถนะของบุคลากรด้ านความสามารถการแก้ ไขปั ญหา (X15 ) สมรรถนะของ
บุคลากรด้ านการบริหารทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า (X16 ) มีความสัมพั นธ์ทางบวกระหว่ างกันทุกตัวแปร ซึ่ง ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุกตัวแปรแสดงให้
เห็นว่าสมรรถนะทาให้ ได้ มาซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีคุณภาพสูง, ทาให้ ได้ คนที่เหมาะกับงานมากขึ้นทาให้ เกิด
การเพิ่ มผลผลิ ต และนั่ น หมายถึง การพั ฒ นาและความส าเร็จ ขององค์ ก ารบนปั จ จั ย ที่เ ป็ นตัว ผลั ก ดัน ให้ เ กิด ผลการ
ปฏิบัติงานที่สดุ ยอด ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Hay Group(2004) ที่พบว่า สมรรถนะเป็ นตัวชี้วัดที่ชัดเจนของ
ความสาเร็จในการคัดเลือกบุคคลเข้ าทางานมีประโยชน์ในการประเมินและการพัฒนาพนักงานทาให้ เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ท่ี
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แตกต่าง จุดแข็ง จุดอ่อนของสมาชิกแต่ละคนในทีมงาน ดังนั้นผู้นาควรนากรอบสมรรถนะมาใช้ พัฒนาองค์กรให้ ก้าวไปสู่
องค์ก รที่มีส มรรถนะสูง (High Performance Organization) ซึ่ ง ถือ ได้ ว่ า เป็ นการน าเอาการเปลี่ ย นแปลงที่ส าคัญ มาก
ประการหนึ่งเข้ ามาในองค์กร เพราะจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรในภาพรวมอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อ
บุ ค ลากรที่อ ยู่ ใ นองค์ ก รทั้ง หมดด้ ว ย(นิ ส ดารก์ เวชยานนท์. 2550) ดั ง นั้ น การสร้ า งการยอมรั บ หรื อ ความผู กพั น
(Commitment)ของบุ ค ลากร ควรค านึงวัฒนธรรมองค์กร และค่ า นิยม(Culture & Value) เนื่ องจากคุ ณลั กษณะของ
บุคคลตามสมรรถนะของตาแหน่ งงาน เมื่อรวมกันเข้ าหลายตาแหน่ งหลายๆ คนก็จะกลายเป็ นความรู้สมรรถนะของ
องค์กร(Organizational Competency) และนอกจากนั้ น ควรค านึ ง ถึง วิสัย ทัศ น์ และกลยุ ทธ์ข องมหาวิ ทยาลั ย เพราะ
นอกจากจะเป็ นสิ่งที่บอกว่าควรมีระดับสมรรถนะ(Proficiency Levels) กี่ระดับและเป็ นสิ่งที่ทาให้ ทราบว่าในช่วงเวลาต่อ
จากนี้ เป็ นระยะเท่าใด องค์กรจะมุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้ านใดบ้ าง เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย (2548 : 118-119) ที่ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อ
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งพบว่า ตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ วุฒิการศึกษา
บรรยากาศองค์การด้ านการเปิ ดโอกาสให้ เรียนรู้โดยการทดลอง ความชัดเจนของเป้ าหมายและนโยบาย และโครงสร้ าง
องค์การ มีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล และการศึกษาของเบญจพร วรรณูปถัมภ์ และบุญ
เลี้ยง ทุมทอง2(2555) ที่ได้ ศึกษาสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พบว่า สมรรถนะของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Y ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุกตัวแปรยกเว้ นตัวแปรเพศ อายุ และระยะเวลาปฏิ บัตงิ าน
ในมหาวิทยาลัย
3. สมรรถนะของบุ ค ลากรมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม (Y ) มีค วามสัมพั นธ์ทางลบกับอายุ (X 2 ) และ
บรรยากาศองค์กร (X 5 ) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะบุคลากรของคณะครุศาสตร์รวมทั้งของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานบางเรื่อง
บางครั้งการใช้ อานาจที่ได้ รับจากหัวหน้ าฝ่ าย/งาน ยังขาดทั้งอานาจที่เป็ นทางการคือ ความชัดเจนของงาน การได้ อสิ ระใน
การตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติงานยังขาดความสอดคล้ องกับพันธกิจของฝ่ าย/งาน/คณะ และอานาจที่ไม่เป็ นทางการ
ได้ แ ก่ หั ว หน้ า แผนก เพื่ อนร่ ว มงาน ดัง นั้ น พฤติก รรมที่แ สดงออกมาทั้งจากความรู้ ทัก ษะ ความสามารถ ทัศ นคติ
ตลอดจนบุคลิกลักษณะภายในที่บุคลากรของคณะพึงมีเป็ นพื้นฐานและใช้ ในการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดผลงานสูงสุดตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้ องการน้ อย
สรุปผลการศึกษา
1. ระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมากที่สดุ 3 ลาดับแรกคือ ด้ านความสามารถ
ด้ านวิชาการ( X =4.13) ด้ านความสามารถแก้ ไขปั ญหา( X =4.11) และด้ านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) โดย
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของด้ านความสามารถด้ านวิชาการที่มรี ะดับสมรรถนะของบุคลากรของคณะครุศาสตร์มากที่สดุ คือ
งานที่รับผิดชอบสามารถกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดได้ อย่างเป็ นรูปธรรม( X =4.32) ส่วนระดับสมรรถนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้ อยที่สดุ คือ ด้ านการทางานเป็ นทีม( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
ของด้ านการทางานเป็ นทีมที่มีระดับสมรรถนะของบุคลากรคณะครุศาสตร์น้อยที่สุดคือ การส่งเสริมให้ เกิดความรัก
สามัคคีในองค์กร( X =3.92)
2. สมรรถนะของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม (Y ) มี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกกับ ทุ ก ตั ว แปร
(X 6  X16 ) ยกเว้ น ตัว แปร เพศ ( X 1 ) ระยะเวลาปฏิบัติง านในมหาวิ ท ยาลั ย (X 3 ) และการส่ งเสริ ม พลั งอานาจในงาน
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(X 4 )
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3. สมรรถนะของบุ ค ลากรมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม (Y ) มีค วามสัมพั นธ์ทางลบกับอายุ (X 2 ) และ
บรรยากาศองค์กร (X 5 )

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้ องที่ไม่ ได้ เอ่ยนามในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้และขอขอบพระคุณท่าน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้ ไห้ แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละ
คณะ ท้ ายสุดขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจาปี งบประมาณ 2559 ในครั้งนี้
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