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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
สายสนับสนุน ตัวอย่างในการวิจัยเป็นบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำ�นวน 49 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.73 ถึง 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน เป็นดังนี้
2.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจำ�นวน
10 ตัวแปร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำ�นวน 1
ตัวแปร และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์มีจำ�นวน 2 ตัวแปร
2.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้แก่ ความมัน่ คงในการทำ�งาน มีคา่ สัมประสิทธิข์ องตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .280
มีคา่ สัมประสิทธิข์ องตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .383 และฐานะทางอาชีพ มีคา่ สัมประสิทธิ์
ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .301 มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .469 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .799 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอำ�นาจใน
การพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 63.90 มีคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานเท่ากับ .29 และค่าคงทีข่ องสมการในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 2.009 โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
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สมการในรูปคะแนนดิบ
Y’ = 2.009 + 0.301X7 + 0.280X8
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zy’ = 0.469ZX7 + 0.383ZX8
คำ�สำ�คัญ: ปัจจัย, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, สมรรถนะหลัก, บุคลากรสายสนับสนุน

Abstract

The Purposes of this research were: 1) to evaluate level of performance of core
competencies of supporting staff, and 2) to study the factors affecting performance efficiency
of core competencies of supporting staff. The sample group used in this study included 49
supporting staff in Walai Rukhavej Botanical Research Institute (WRBRI), Mahasarakham
University, selected by using the stratified random sampling technique by using the type of
staff as a random unit. The instrument used in this study was a questionnaire with a confidential
interval that ranged between 0.73 to 0.97. The statistics used for data analyses were means,
percentage, standard deviation, Pearson correlation and multiple regression. The results of the
study were as follows.
1. Core competencies of supporting staff had relatively high levels when based on overall
performance or particular aspects of performance.
2. Factors affecting performance efficiency of core competencies of supporting staff
were as follows.
2.1 Ten factors were significantly correlated to the core competencies at a significance
level of 0.01. Another factor related to the core competencies at a significance level of 0.05,
whereas two factors were not significantly correlated.
2.2 Factors affecting performance efficiency were the work stability and the career status
factors. These two factors had coefficients of the predictors in the form of raw scores at 0.280
and 0.301, and the predictor coefficients in the standard score at 0.383 and 0.469, respectively.
The correlation coefficient was 0.799 with statistical significance at the level of 0.01. The
predictive power at 63.90%, the standard error value was 0 .29, and the constant of
equation in the raw score was 2.009. An equation in terms of raw and standard scores could
be written as the follows:
Y’ = 2.009 + 0.301X7 + 0.280X8
Zy’ = 0.469ZX7 + 0.383ZX8
Keywords: Factors, Performance Efficiency, Core Competencies, Supporting Staffs
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บทนำ�

นั บ ตั้ ง แต่ ป ระเทศไทยได้ ป ฏิ รู ป ระบบ
ราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทำ�ให้
หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารทำ � งาน แนวคิ ด และ
พฤติกรรมการทำ�งาน รวมถึงมีการกำ�หนดความ
รู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะและทักษะใน
การปฏิบัติงานกับผู้ครองตำ�แหน่งนั้นๆ ต่อมา
ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งให้มี
การประเมินค่าของผลการปฏิบตั งิ านโดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิข์ องงานในหน้าทีแ่ ละพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการตามสมรรถนะทีส่ ภา
สถาบันอุดมศึกษากำ�หนด (กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม, 2554) จากนั้ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้มอี อกข้อบังคับว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554
และเริ่ ม บั ง คั บ ใช้ ในรอบประเมิน รอบที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการนำ�สมรรถนะมาใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานอย่าง
จริงจัง ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อ นเห็ น ว่ า เมื่ อ องค์ ก รนำ � ระบบสมรรถนะ
มาใช้แล้วจะช่วยเสริมสร้างให้ขา้ ราชการมีคณ
ุ ภาพ
มีคุณธรรมและ จริยธรรมยิ่งขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามได้ อ อก
ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยการกำ�หนดสมรรถนะและ
ระดับสมรรถนะสำ�หรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 ซึง่ ประกอบ
ด้วยสมรรถนะ 3 ส่วน ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก
จำ�นวน 5 ด้าน ใช้สำ�หรับข้าราชการและพนักงาน
ทุกตำ�แหน่ง และ 2) สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ จำ�นวน 6 ด้าน ใช้สำ�หรับข้าราชการและ
พนักงานเฉพาะตามตำ�แหน่งที่รับผิดชอบโดยจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละตำ�แหน่ง และ 3) สมรรถนะ

ทางการบริหาร จำ�นวน 5 ด้าน ใช้ส�ำ หรับตำ�แหน่ง
ประเภทผู้บริหาร
สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช เป็นส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพนั ธกิจจัดการ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม โดยภารกิจดังกล่าว
มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและ
สามารถปฏิบตั งิ านให้ส�ำ เร็จลุลว่ งตามทีห่ น่วยงาน
ได้วางเป้าหมายไว้ อีกทั้งบุคลากรเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าในองค์กรอย่างมาก เป็นรากฐานในการ
ดำ�เนินกระบวนการและสร้างผลิตผลให้กบั องค์กร
ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงมีความ
สำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง แต่ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสถาบั น วิ จั ย
วลั ย รุ ก ขเวชได้ นำ � สมรรถนะประจำ � ตำ � แหน่ ง
มากำ � หนดในการเกณฑ์ ก ารประเมิ น เฉพาะ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรที่
เป็นลูกจ้างประจำ�และลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีจำ�นวน
มากถึง 45 คน จากบุคลากรทั้งหมด 64 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.31 (สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช,
2560) โดยบุ ค ลากรกลุ่ ม นี้ นั บ ได้ ว่ า เป็ น กำ � ลั ง
สำ�คัญอย่างมากทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ
ดังนั้นจึงควรให้ความสำ�คัญกับปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อมา
ปรับใช้กับบุคลากรให้เหมาะสมตามลักษณะและ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล
Maslow ได้ อ ธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมของ
บุคคลว่ามีความต้องการเป็นระดับต่างๆ เรียง
ลำ�ดับตามความสำ�คัญได้จากความต้องการระดับ
ต่�ำ สุด คือความต้องการทางร่างกาย ความต้องการ
ความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความ
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง จนถึงระดับสูงสุดคือ
ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Maslow,
1943; อ้างอิงใน สมยศ นาวีการ, 2544: 127-129)
หน้าโดยความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว
จะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีก แต่ความต้องการที่ยังไม่ได้
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รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไป และความ
ต้องการของบุคคลจะมีความซ้ำ�ซ้อนโดยความ
ต้องการอย่างหนึ่งอาจจะยังไม่ทันหมดไปความ
ต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้นมา
ปั จ จั ย จู ง ใจเป็ น ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ บุ ค คลใน
องค์กรเกิดแรงจูงใจหรือมีความพึงพอใจในการ
ทำ�งาน และช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (Herzberg, 1959 ; อ้างอิงใน อัครเดช
ไม้ จั น ทร์ , 2560: 20-21) ได้ แ ก่ ความสำ � เร็ จ
ในหน้ าที่ ก ารงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า
ในตำ�แหน่ง รวมถึงปัจจัยแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจในงานมั ก จะ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มของงาน ปั จ จั ย นี้
ช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ บุ ค ลากรในองค์ ก รเกิ ด ความ
ไม่ พึ ง พอใจหรื อ ไม่ มี ค วามสุ ข ในการทำ � งาน
เนื่ อ งจากบุ ค คลมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะหลี ก เลี่ ย ง
ความยากลำ�บากในการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าความ
ต้องการหรือปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนอง
จะทำ � ให้ เ กิ ด ความไม่ พึ ง พอใจในการทำ � งานได้
ได้แก่ นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับ
บัญชา เงินเดือนและความมั่นคง สัมพันธ์ภาพ
ในการทำ�งาน และสภาพการทำ�งาน เป็นต้น
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 132139) ได้อธิบายความพึงพอใจในการทำ�งานมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับ 3 ปัจจัย ซึง่ ใช้เป็นเครือ่ งมือบ่งชี้
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกับความพึงพอใจในการ
ทำ�งานได้ ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านบุคคล มี 11 ประการ
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับเงิน
เดือน จำ�นวนสมาชิกในการรับผิดชอบ เวลาในการ
ทำ�งาน เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการ
ทำ�งาน และความสนใจในงาน 2) ปัจจัยด้านงาน
มี 7 ประการ ได้แก่ โครงสร้างของงาน ลักษณะของ
งาน ทักษะในการทำ�งาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาด
ของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านกับทีท่ �ำ งาน
และสภาพทางภูมศิ าสตร์ 3) ปัจจัยด้านการจัดการ
มี 12 ประการ ได้แก่ ความมั่นคงในงาน รายรับ
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ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อำ�นาจตามตำ�แหน่ง
หน้าที่ สภาพการทำ�งาน เพื่อนร่วมงาน ความ
รับผิดชอบ การนิเทศงาน การสื่อสารกับผู้บังคับ
บัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริหาร และความเข้าใจ
กันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน สอดคล้องกับ
ศศิวิมล ทองพั้ว (2548, 103) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานพบว่ามีปัจจัย
3 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ทำ�งาน ระดับการศึกษา และการฝึก
อบรม 2) ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะงาน ทักษะ
ในการทำ�งาน ฐานะทางอาชีพ และโครงสร้างงาน
3) ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ความมัน่ คงในงาน
อำ�นาจตามตำ�แหน่งหน้าที่ โอกาสก้าวหน้า และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับ
บัญชา และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
สำ � หรั บ ประกอบการวางแผนและตั ด สิ น ใจของ
ผู้ บ ริ ห ารในการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะ
หลั ก ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สถาบั น วิ จั ย
วลั ย รุ ก ขเวช มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เพื่ อ
ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญและความคาดหวังที่จะให้
บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับมีสมรรถนะเต็ม
ขีดความสามารถตามคุณวุฒิและตำ�แหน่งหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย โดยจะนำ�ผลการศึกษามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
สังกัด และเพื่อจะช่วยให้หน่วยงานมีทิศทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
มุ่งที่พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ
และคุณลักษณะอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะ
หลั ก ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สถาบั น วิ จั ย
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วลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะ
หลั ก ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สถาบั น วิ จั ย
วลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีการศึกษา

ประชากรเป็ น บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
สั ง กั ด สถาบั น วิ จั ย วลั ย รุ ก ขเวช มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จำ�นวน 56 คน ได้แก่ ข้าราชการ 8
คน พนักงานปฏิบตั กิ าร 3 คน ลูกจ้างประจำ� 6 คน
และลูกจ้างชั่วคราว 39 คน
ตั ว อย่ า งเป็ น บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
สั ง กั ด สถาบั น วิ จั ย วลั ย รุ ก ขเวช มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จำ�นวน 49 คน ได้มาโดยการกำ�หนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากการใช้ตารางการประมาณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970: 608-609) แล้วดำ�เนิน
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ประเภทของบุคลากรเป็นหน่วย
ในการสุ่ม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตาม
สมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ส ถ า บั น วิ จั ย ว ลั ย รุ ก ข เ ว ช ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและนำ�มาทดลอง
ใช้กับบุคลากรสายสนับสนุนจาก 8 หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน และวิเคราะห์หาค่าอำ�นาจจำ�แนก
รายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนของแต่ ล ะข้ อ กั บ คะแนนรวม คั ด เลื อ ก
ข้ อ ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 แล้ ว นำ �
แบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดย
ใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ตามวิ ธี ข องครอนบาค
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทัว่ ไปของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจยั วลัย
รุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจำ�นวน 9 ข้อ
แบ่งเป็นแบบสำ�รวจรายการ (Check List) จำ�นวน
6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด
ประเภทบุคลากร ตำ�แหน่งงาน และการประชุม/
อบรม/สัมมนา และแบบเติมข้อมูลจำ�นวน 3 ข้อ
ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ทำ�งานในสถาบันวิจัย
วลั ย รุ ก ขเวช มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เป็ น แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
มีเกณฑ์ 5 ระดับตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert
Scale) มีจำ�นวน 10 ปัจจัย ดังนี้
1. โครงสร้างของงาน จำ�นวน 3 ข้อ มีค่า
อำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .47-.63 และมีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .73
2. ความรู้ แ ละทั ก ษะในการทำ � งาน
จำ�นวน 4 ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่
.47-.81 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .83
3. ลักษณะงาน จำ�นวน 5 ข้อ มีคา่ อำ�นาจ
จำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .55-.71 และมีความเชื่อมั่น
เท่ากับ .83
4. สภาพการทำ�งาน จำ�นวน 4 ข้อ มีค่า
อำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .66-.73 และมีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .85
5. อำ�นาจตามตำ�แหน่งหน้าที่ จำ�นวน 3
ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .65-.71 และ
มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .82
6. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา จำ�นวน 5 ข้อ มีค่าอำ�นาจ
จำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .45-.78 และมีความเชื่อมั่น
เท่ากับ .83

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

7. ฐานะทางอาชีพ จำ�นวน 5 ข้อ มีค่า
อำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .57-.83 และมีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .89
8. ความมั่นคงในการทำ�งาน จำ�นวน 4
ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .67-.84 และ
มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
9. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ จำ�นวน 4
ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .73-.88 และ
มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .91
10. โอกาสก้าวหน้า จำ�นวน 4 ข้อ มีค่า
อำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .38-.78 และมีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .83
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะหลั ก ในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เป็ น แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
มีเกณฑ์ 5 ระดับตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert
Scale) มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ .49-.88
และมีค่าความเชื่อมันเท่ากับ .97 มีจำ�นวน 5 ด้าน
ดังนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำ�นวน 7 ข้อ
2. การบริการที่ดี จำ�นวน 6 ข้อ
3. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ
จำ�นวน 6 ข้อ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม จำ�นวน 6 ข้อ
5.0 การทำ�งานเป็นทีม จำ�นวน 7 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลัก
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ส ถ า บั น วิ จั ย ว ลั ย รุ ก ข เ ว ช ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม ซึ่งมีข้อคำ�ถามปลายเปิด (Open
Ended Form) จำ�นวน 5 ข้อ ตามสมรรถนะหลัก 5
ด้านเพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แจกแบบสอบถามแก่กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
49 ฉบับและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ผล
ปรากฏว่าเก็บคืนได้รอ้ ยละ 100 ของแบบสอบถาม
ที่แจกไปทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน และ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการให้
คะแนนคำ�ตอบของแบบสอบถามและนำ�ค่าเฉลี่ย
มาแปลความหมายโดยเทียบเกณฑ์ Midpoint
ตามวิธีการของบุญชม ศรีสะอาด (2553)
2. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สถาบั น วิ จั ย วลั ย
รุ ก ขเวช มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม โดยการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ภายใน ด้วยการวิเคราะห์
หาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Productmoment Correlation Coefficient) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression) ใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได
(Stepwise Regression) (สมบัติ ท้ายเรือคำ�,
2551)

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่ามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราย
ด้านอยู่ในระดับมากจำ�นวน 8 ด้าน เรียงตาม
ลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โครงสร้างของงาน
( =4.20) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา ( =4.16) ความรู้และทักษะ
ในการทำ�งาน ( =4.07) ลักษณะงาน ( =3.96)
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สภาพการทำ�งาน ( =3.85) อำ�นาจตามตำ�แหน่ง
หน้าที่ ( =3.84) ฐานะทางอาชีพ ( =3.64) และ
ความมั่นคงในการงาน ( =3.93) และความคิด
เห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านที่อยู่ในระดับปานกลางมีจำ�นวน 2 ด้าน เรียง
ตามลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โอกาสก้าวหน้า
( =3.39) และค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( =2.99)
ดังตาราง 1

ตาราง 1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านรายด้านของบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้าน
1

2

3

4

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

โครงสร้างของงาน

4.20

0.62

มาก

1.1 หน่วยงานของท่านมีการแบ่งโครงสร้างและหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

4.24

0.60

มาก

1.2 งานของท่านมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

4.08

0.76

มาก

1.3 หน่วยงานท่านได้จัดทำ�มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

4.27

0.86

มาก

ความรู้และทักษะในการทำ�งาน

4.07

0.65

มาก

2.1 ท่านได้รบั มอบหมายงานทีส่ อดคล้องกับความรูแ้ ละประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน

4.24

0.63

มาก

2.2 ท่านได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำ�เสมอ

4.02

0.83

มาก

2.3 หน่วยงานมีแผน/แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความชำ�นาญในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

4.00

0.76

มาก

2.4 ท่านได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

4.02

0.92

มาก

ลักษณะงาน

3.96

0.61

มาก

3.1 งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่เป็นงานที่ตรงตามความถนัด

4.24

0.66

มาก

3.2 งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะหลายทักษะ

4.00

0.79

มาก

3.3 งานของท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

3.90

0.77

มาก

3.4 งานของท่านเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับงานอื่น

4.08

0.81

มาก

3.5 งานของท่านเป็นงานที่มีการบูรณาการศาสตร์

3.57

0.96

มาก

สภาพการทำ�งาน

3.85

0.68

มาก

4.1 สถานที่ทำ�งานของท่านมีบรรยากาศในการทำ�งานที่ดี

4.41

0.73

มาก

4.2 การจัดแบ่งสถานที่/พื้นที่ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

4.16

0.62

มาก

4.3 วัสดุอปุ กรณ์และสิง่ อำ�นวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามตำ�แหน่ง
หน้าที่

3.45

1.00

ปานกลาง

4.4 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้งบประมาณสนับสนุนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานที่
ท่านปฏิบัติอย่างเพียงพอ

3.37

0.93

ปานกลาง
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ตาราง 1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านรายด้านของบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่อ)
ด้าน
5

6

7

8

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

อำ�นาจตามตำ�แหน่งหน้าที่

3.84

0.67

มาก

5.1 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานและงานที่ปฏิบัติ
ได้อย่างอิสระ

3.78

0.77

มาก

5.2 ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลในการตัดสินใจในงานที่ท่านรับผิด
ชอบ

3.86

0.79

มาก

5.3 ท่านสามารถควบคุมสั่งการประสานงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานให้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำ�เร็จลุล่วงได้ตามเวลาที่กำ�หนด

3.90

0.85

มาก

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

4.16

0.53

มาก

6.1 ท่านมีส่วนร่วมในการกำ�หนดแผนหรือแนวทางการดำ�เนินงานของหน่วยงาน

3.41

1.06

ปานกลาง

6.2 เพื่อนร่วมงานของท่านมีความเป็นกันเอง

4.43

0.54

มาก

6.3 บุคลากรในหน่วยงานมีการทำ�งานแบบร่วมมือกันเพื่อให้งานสำ�เร็จลุล่วง

4.29

0.58

มาก

6.4 บุคลากรในหน่วยงานมีความร่วมมือกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ำ�เสมอ

4.45

0.54

มาก

6.5 เมื่อเกิดปัญหาในการทำ�งานขึ้น ท่านสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชาได้

4.20

0.61

มาก

ฐานะทางอาชีพ

3.64

0.74

มาก

7.1 ท่านได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานใหม่ๆ และท้าทายความสามารถอยูเ่ สมอ

3.78

0.82

มาก

7.2 ท่านได้รับการยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถการทำ�งานจากเพื่อนร่วม
งาน

3.84

0.85

มาก

7.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานใน
กลุ่มหรือทีม

3.71

0.84

มาก

7.4 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ ทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือ
โครงการกิจกรรมของหน่วยงาน

3.39

0.98

ปานกลาง

7.5 งานที่ท่านรับผิดชอบได้รับการยกย่องทางวิชาชีพ

3.51

1.00

มาก

ความมั่นคงในการทำ�งาน

3.93

0.66

มาก

8.1 หน่วยงานได้ส่งเสริมให้ท่านมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

3.39

1.00

ปานกลาง

8.2 ท่านมีความเชื่อมั่นว่าตนเองทำ�งานได้ตามมาตรฐานที่กำ�หนด

4.20

0.54

มาก

8.3 ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในด้านตำ�แหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่

3.84

0.87

มาก

8.4 ท่านมีส่วนในการรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน

4.29

0.74

มาก
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ตาราง 1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านรายด้านของบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่อ)
ด้าน
9

10

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

2.99

1.14

ปานกลาง

9.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับขณะนี้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่าน

2.84

1.30

ปานกลาง

9.2 ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำ�รง
ชีวิตในปัจจุบัน

2.61

1.30

ปานกลาง

9.3 ท่านได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุกลุ่ม
ค่าเล่าเรียนบุตร บ้านพักอย่างเหมาะสม

3.29

1.35

ปานกลาง

9.4 งานที่ท่านทำ�อยู่ปัจจุบันมีสวัสดิการตอบแทนเมื่อท่านพ้นสภาพหรือออกจาก
ตำ�แหน่งแล้ว

3.24

1.36

ปานกลาง

โอกาสก้าวหน้า

3.39

0.88

ปานกลาง

10.1 ความรูค้ วามสามารถของท่านทีม่ ใี นขณะนี้ ทำ�ให้มโี อกาสดำ�รงตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้

3.16

1.11

ปานกลาง

10.2 หน่วยงานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทา่ นได้รบั การฝึกอบรมและการศึกษาต่อ

3.47

1.06

ปานกลาง

10.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เข้าทำ�งานพร้อมกันกับท่าน ท่านมีความก้าวหน้า
ในตำ�แหน่งหน้าที่การงานเร็วกว่า

3.18

1.15

ปานกลาง

10.4 ท่านได้รบั การพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรม

3.76

0.99

มาก

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรียงค่าเฉลี่ยจากลำ�ดับมากไปหาน้อยดังนี้ การ
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ( =4.40) การทำ�งานเป็นทีม ( =4.37) การบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่ามีความคิดเห็น ที่ดี ( =4.25) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( =4.19) และ
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะหลั ก ในการปฏิ บั ติ ง านโดย การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ( =3.80)
รวมอยู่ในระดับมาก ( =4.21) เมื่อพิจารณาเป็น ดังตาราง 2
รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดย
ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านของบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้าน
1

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

4.19

0.54

มาก

1.1 ท่านมุ่งมั่นหรือพยายามปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดี ถูกต้อง เสร็จทันกำ�หนดเวลา

4.41

0.57

มาก
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ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านของบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่อ)
ด้าน

2

3

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

1.2 ท่านมีความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำ�งาน

4.43

0.61

มาก

1.3 ท่านมีความต้องการทำ�งานให้ได้ดีขึ้น ให้ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อ
เห็นความสูญเปล่าหรือหย่อน..ประสิทธิภาพในงาน

4.12

0.83

มาก

1.4 ท่านมีการกำ�หนดเป้าหมายในการทำ�งานและสามารถทำ�งานได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ

4.20

0.61

มาก

1.5 ท่านสามารถปรับปรุงวิธีการทำ�งานเพื่อให้ได้ผลงานที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.22

0.74

มาก

1.6 ท่านมีการกำ�หนดเป้าหมายที่ยากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผล
งานที่ดีขึ้นและโดดเด่น

4.08

0.79

มาก

1.7 ท่านกล้าตัดสินใจ แม้วา่ การตัดสินใจนัน้ จะมีความเสีย่ งเพือ่ ให้งานบรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

3.84

0.85

มาก

การบริการที่ดี

4.25

0.55

มาก

2.1 ท่านให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ

4.43

0.58

มาก

2.2 ท่านแจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำ�เนินเรื่อง หรือขั้นตอนงาน
ต่างๆ

4.33

0.63

มาก

2.3 ท่านสามารถประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว

4.27

0.60

มาก

2.4 ท่านช่วยรับเป็นธุระหรือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว

4.31

0.65

มาก

2.5 ท่านให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำ�ลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์
แก่ผู้รับบริการแม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน

4.08

0.84

มาก

2.6 ท่านนำ�เสนอวิธีการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด

4.08

0.77

มาก

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

3.80

0.73

มาก

3.1 ท่านสนใจศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชีพ
หรือหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

4.06

0.69

มาก

3.2 ท่านรอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ สาขาอาชีพหรือในหน้าที่ของ
ตนเองหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

3.80

0.87

มาก

3.3 ท่านรับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

3.80

0.98

มาก

3.4 ท่านสามารถนำ�วิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้

3.80

0.76

มาก

3.5 ท่านสามารถแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดจากการนำ�เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้

3.71

0.91

มาก
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ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านของบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่อ)
ด้าน

4

5

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.6 ท่านมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีผ่ สมผสานหลายสาขาหรือหลายด้าน และสามารถ
นำ�ความรู้ไปปรับใช้ในงานได้อย่างกว้างขวาง

3.65

0.95

มาก

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

4.40

0.50

มาก

4.1 ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบวินัย

4.31

0.71

มาก

4.2 ท่านรักษาคำ�พูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้

4.45

0.58

มาก

4.3 ท่านแสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสำ�นึกในความเป็นบุคลากรของส่วนราชการ

4.45

0.61

มาก

4.4 ท่านยึดมั่นในหลักการ/จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ/จรรยาบรรณของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบ

4.45

0.61

มาก

4.5 ท่านเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

4.37

0.49

มาก

4.6 ท่านยืนหยัดเพือ่ ความถูกต้องโดยมุง่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ตก
อยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากลำ�บาก

4.39

0.53

มาก

การทำ�งานเป็นทีม

4.37

0.51

มาก

5.1 ท่านทำ�งานของตนในทีมได้ส�ำ เร็จตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และรายงานให้สมาชิก
ในทีมทราบถึงความคืบหน้าของการดำ�เนินงาน

4.29

0.68

มาก

5.2 ท่านสนับสนุนการตัดสินใจของทีม ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การทำ�งานของทีม

4.35

0.60

มาก

5.3 ท่านสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและให้ความร่วมมือในทีมได้ดี

4.51

0.58

มากที่สุด

5.4 ท่านกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง

4.02

1.03

มาก

5.5 ท่านรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น

4.49

0.62

มาก

5.6 ท่านตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม

4.43

0.61

มาก

5.7 ท่านให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ

4.49

0.54

มาก

4.21

0.48

มาก

โดยรวม

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สถาบั น วิ จั ย วลั ย
รุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่วิเคราะห์
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์แต่ละตัวกับตัวแปรเกณฑ์ พบว่าตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะอย่างมีนัยสำ�คัญ

ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 จำ � นวน 10 ตั ว ได้ แ ก่
โครงสร้ า งของงาน (X1) ความรู้ แ ละทั ก ษะใน
การทำ�งาน (X2) ลักษณะงาน (X3) สภาพการ
ทำ�งาน (X4) อำ�นาจตามตำ�แหน่งหน้าที่ (X5)
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับ
บัญชา (X6) ฐานะทางอาชีพ (X7) ความมั่นคง
ในการทำ�งาน (X8) ค่าตอบและสวัสดิการ (X9)

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

และโอกาสก้าวหน้า (X10) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.76 และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจำ�นวน 1 ตัว คือ รายได้ต่อ
เดือน (P8) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30
และตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ อายุ (P3)
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทำ � ง า น ใ น ส ถ า บั น วิ จั ย
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วลัยรุกขเวช (P7) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทุกตัว พบว่า มีความสัมพันธ์ภายใน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำ�นวน
51 ตัว มีความสัมพันธ์ภายในอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำ�นวน 6 ตัว และไม่มี
นัยสำ�คัญทางสถิติจำ�นวน 33 ตัว ดังตาราง 3

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวกับตัวแปรเกณฑ์
ตัวแปร
com

com

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

P1

P7

1.00

X1

0.40**

1.00

X2

0.46**

0.57**

1.00

X3

0.63**

0.61**

0.68**

1.00

X4

0.44**

0.36*

0.65**

0.38**

1.00

X5

0.62**

0.54**

0.55**

0.55**

0.61**

1.00

X6

0.64**

0.43**

0.50**

0.66**

0.43**

0.72**

1.00

X7

0.76**

0.47**

0.58**

0.68**

0.40**

0.71**

0.80**

1.00

X8

0.74**

0.44**

0.69**

0.52**

0.55**

0.63**

0.60**

0.76**

1.00

X9

0.43**

0.03

0.21

0.33*

0.01

0.22

0.37**

0.54**

0.41**

1.00

X10

0.64**

0.41**

0.65**

0.63**

0.46**

0.51**

0.53**

0.74**

0.70**

0.55**

1.00

P3

-0.02

-0.09

0.01

-0.12

-0.11

-0.08

0.11

0.06

0.2

0.17

-0.01

1.00

P7

0.12

-0.03

-0.17

-0.2

-0.19

0.02

0.13

0.17

0.21

0.21

0.1

0.73**

1.00

P8

0.30*

0.03

0.23

0.36*

-0.07

0.09

0.16

0.22

0.22

0.53**

0.31*

0.30*

0.26

P8

1.00

** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ตัวแปรเป็นขั้นๆ พบตัวแปรสามารถพยากรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
สนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คื อ ฐานะทางอาชี พ (X7) และ

ความมั่นคงในการทำ�งาน (X8) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพั น ธ์ พ หุ คู ณ (R) เท่ า กั บ .799 อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .639 ค่าความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน (SEest) เท่ากับ.29 ดังตาราง 4

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตัวพยากรณ์

R

X7
X7, X8

.760
.799b
a

R2

F

Sig

R2 adj

SEest

.577
.639

64.173
40.720

.000
.000

.568
.623

.31
.29
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดย
ใช้ตัวแปร ฐานะทางอาชีพ (X7) และความมั่นคง
ในการทำ�งาน (X8) เป็นตัวพยากรณ์สมรรถนะ
หลัก พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบเท่ากับ .301 และ .280 ตามลำ�ดับ
มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ .469 และ .383 ตามลำ�ดับ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .799 มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีอำ�นาจในการพยากรณ์ได้

ร้อยละ 63.90 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เท่ากับ .29 และค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนน
ดิบเท่ากับ 2.009 ดังตาราง 5 และสามารถเขียน
เป็นสมการได้ดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y’ = 2.009 + 0.301X7 + 0.280X8
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
ZY’ = 0.469ZX7 + 0.383ZX8

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปร ฐานะทางอาชีพ (X7) และความมั่นคง
ในการทำ�งาน (X8) เป็นตัวพยากรณ์สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตัวแปรพยากรณ์
X7
X8

b
.301
.280

SEb
.088
.100

b
.469
.383

t
3.435
2.807

Sig.
.001
.007

R=0.799 R2 =0.639 SEest= .29 F= 40.720 Constant=2.009

อภิปรายผล
ดังนี้

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้

1. ระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
หลัก พบว่า มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ งาน
วิจัยของ อมร โททำ�, ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
(2552: 82) ที่พบว่าความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคามโดยรวมอยู่ใ นระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เมขลา
วุฒิวงศ์ (2558) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง่ พบว่า
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานขนาด
เล็ก มีการแบ่งโครงสร้างตามสายงาน บุคลากรมี

ความคุ้นเคยกันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึง
ส่งผลให้บุคลากรมีระดับสมรรถนะที่ดี ดังจะเห็น
ได้จากประเด็นการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่นและ
ให้ความร่วมมือในทีมได้ดี การรับฟังความเห็น
ของสมาชิกในทีมและเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น และ
การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีมแม้
ไม่มกี ารร้องขอนัน้ เป็นประเด็นทีบ่ คุ ลากรให้ความ
สำ�คัญในอันดับต้นๆ สอดคล้องกับ พัชณพงศกรณ์
สุดประเสริฐ (https://sites.google.com/site/
rtech603xx/the-unit/iunit-1) ที่ได้อธิบายแนวคิด
ว่าองค์กรขนาดเล็กมีการบังคับบัญชาตามสาย
งานเป็นขั้นตอน จุดใดที่มีการปฏิบัติงานล่าช้า
ก็สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานได้
คลุกคลีกับสภาพของปัญหาที่เป็นจริงและเกิดขึ้น
เสมอ ทำ�ให้การตัดสินใจต่างๆ มีข้อมูลที่แน่นอน
และสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วซึ่งส่งผล
สะท้ อ นให้ มี ก ารปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาที่ อ ยู่ ใ น
ระเบียบวินยั ได้ดี การติดต่อสือ่ สารและการควบคุม
การทำ�งานทำ�ได้ง่าย

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลักรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร โททำ� และ
ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี (2552: 82) ที่พบว่าความ
เห็ น เกี่ ย วกั บ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้
เนื่องจากบุคลากรสามารถแสดงคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ที่ในทุกด้านเพื่อให้งานมีความสำ�เร็จลุล่วง โดย
สามารถเรียงค่าเฉลี่ยจากลำ�ดับมากไปหาน้อย
ดังนี้ 1) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม เนื่องจากบุคลากรได้แสดงให้เห็นถึง
ความมีจิตสำ�นึกในความเป็นบุคลากรของส่วน
ราชการ ยึดมั่นในหลักการหรือจรรยาบรรณของ
บุคลากรสายสนับสนุน รักษาคำ�พูด มีสัจจะและ
เชื่ อ ถื อ ได้ ร วมถึ ง มี ค วามเสี ย สละความสุ ข ส่ ว น
ตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 2) การ
ทำ�งานเป็นทีม เนื่องจาก เนื่องจากบุคลากรมีการ
สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและให้ความร่วมมือในทีม
ได้ดี มีการรับฟังความเห็นของสมาชิกในทีมและ
เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
แก่เพือ่ นร่วมทีมเป็นอย่างดี สนับสนุนการตัดสินใจ
ของทีม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ�งาน
ของทีม รวมถึงทำ�งานของตนในทีมได้ส�ำ เร็จตามที่
ได้รบั มอบหมายและรายงานให้สมาชิกในทีมทราบ
ความคืบหน้าของการดำ�เนินงาน 3) การบริการ
ที่ ดี เนื่ อ งจากบุ ค ลากรมี ก ารให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ รั บ
บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และแจ้งให้ผู้รับ
บริการทราบความคืบหน้าในการดำ�เนินงาน ช่วย
แก้ปญ
ั หาให้แก่ผรู้ บั บริการอย่างรวดเร็ว และมีการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 4) การมุ่งผล
สัมฤทธิ์ เนือ่ งจากบุคลากรมีความอดทน ขยันหมัน่
เพียรในการทำ�งาน มีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
ให้ดี ถูกต้อง เสร็จทันกำ�หนดเวลา รวมถึงปรับปรุง
วิ ธี ก ารทำ � งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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มากยิ่งขึ้น และ 5) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ เนื่องจากบุคลากรมีความสนใจในการ
ศึกษาหาความรู้ มีความสนใจเทคโนโลยีและองค์
ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
2. จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
จำ�นวน 10 ปัจจัย พบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตาม
สมรรถนะหลัก ได้แก่ ฐานะทางอาชีพ และความ
มั่นคงในการทำ�งาน สามารถอภิปรายผลในแต่ละ
ปัจจัยได้ดังนี้
2.1 ฐานะทางอาชี พ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
เนื่องจากบุคลากรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่ ๆ และท้ า ทายความสามารถอยู่ เ สมอ
บุคลากรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการต่างๆ
ทัง้ ในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบหรือโครงการกิจกรรมของ
หน่วยงาน ได้รบั การยอมรับนับถือในความรูค้ วาม
สามารถการทำ�งานจากเพื่อนร่วมงาน และได้รับ
การยกย่องทางวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อมร โททำ� และ ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี (2552:
140) ที่พบว่าปัจจัยด้านฐานะทางอาชีพ มีความ
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม และสอดคล้องกับ กรรณิกา
บู ร ะวงษ์ และถนอมวรรณ ประเสริ ฐ เจริ ญ สุ ข
(2560) ที่พบว่าตัวแปรลักษณะทางสังคมมีค่า
น้ำ�หนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
สู ง ที่ สุ ด ในโมเดลการวั ด ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ แ ละ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังสอดคล้อง
ตามแนวทฤษฎีของ Herzberg (1959 ; อ้างอิง
ใน ศศิวิมล ทองพั๊ว, 2548: 45 และอัครเดช
ไม้จันทร์, 2560: 20) ที่กล่าวว่า การได้รับการ
ยอมรับนับถือเป็นหนึง่ ในปัจจัยจูงใจทีท่ �ำ ให้บคุ คล
เกิดแรงจูงใจหรือมีความพึงพอใจในการทำ�งาน
และช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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และศศิวมิ ล ทองพัว้ (2548: 103) ก็ได้พบว่าปัจจัย
ฐานทางอาชีพเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่มีผลต่อ
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน เป็นไปตามที่ ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 132-139) ที่ได้นำ�เสนอ
ความพึงพอใจในการทำ�งานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยฐานะทางวิชาชีพ โดยบางงานวิจัยพบว่า
ตำ�แหน่งทีม่ ฐี านะทางอาชีพสูง เช่น เจ้าของกิจการ
ผู้จัดการ จะมีความพึงพอใจในการทำ�งาน สูงกว่า
ระดับตำ�แหน่งที่มีฐานะทางอาชีพต่ำ�กว่า แต่ใน
ความเป็นจริงต้องพิจารณาควบคู่กับความอิสระ
ในงานและความภาคภูมิใจในงานประกอบด้วย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากฐานะทางอาชีพนอกจะขึน้ อยูก่ บั ตัว
บุคคลนั้นเป็นผู้พิจารณาความสำ�คัญแล้ว ยังขึ้น
อยู่กับบุคคลอื่นในสังคมเป็นผู้พิจารณาตัดสินใน
แต่ละสังคมด้วย แต่ละหน่วยงานให้ความสำ�คัญ
ของฐานะทางอาชีพแตกต่างกันไป นอกจากนี้
ระยะเวลาทีผ่ า่ นไปความคิดเห็นเกีย่ วกับฐานะทาง
อาชีพก็เปลี่ยนไปด้วย
ความมั่นคงในการทำ�งาน สัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
เนื่องจากบุคลากรรับรู้ได้ถึงความมั่นคงในงาน
และความมั่นคงในองค์กร สอดคล้องกับ ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 132-139) ที่ได้นำ�เสนอ
ความพึงพอใจในการทำ�งานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยความมัน่ คงในการทำ�งานว่าบุคลากรมีความ
ต้องการงานที่มีความมั่นคงแน่นอน และองค์กร
ที่ประสบความสำ�เร็จในการบริหารงานยังต้อง
คิดถึงความมั่นคงของงานและบุคลากรต้องการ
ทำ�งานจนถึงวัยเกษียณอายุ ความมั่นคงในงาน
ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้
บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความ
สามารถตามสมรรถนะเพื่อให้สามารถทำ�งานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ อมร โททำ � และปรมาภรณ์
บุตรมารศรี (2552: 140) ที่พบว่าปัจจัยด้านความ
มัน่ คงในการทำ�งาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวม

และสอดคล้องกับ ภาวิณี บุญสมศรี และพัฒน์
พัฒนรังสรรค์ (2559) ที่พบว่าปัจจัยด้านความ
มั่ น คงในงานสามารถอธิ บ ายความพึ ง พอใจใน
งานของพนักงานได้ รวมถึงสอดคล้องกับวิมลสิริ
มุสิกา, การุณย์ ประทุม, อิงอร นาชัยฤทธิ์ (2554:
135-136) ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบของความมั่นคง
ในการทำ�งานที่มีต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของ
นักบัญชีหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา
พบว่าความมั่นคงในการทำ�งานมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทำ�งาน นอกจากนี้ วิกรม อัศวิกลุ
(2541: 11-12) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
ความมั่นคงในการทำ �งานว่าเป็นเครื่องกระตุ้น
ให้บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการทำ�งาน
ช่วยให้บุคลากรมีขวัญกำ�ลังใจดีขึ้นซึ่งส่งผลให้
เกิดความมั่นใจความสบายใจในการปฏิบัติงาน
ความมั่นคงในการทำ�งานจึงเป็นเครื่องมือช่วยใน
การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เป็นประโยชน์
แก่นายจ้างโดยตรง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการ
วิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ านโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรนำ�ข้อมูล
ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนพัฒนา
สมรรถนะต่อไป
1.2 ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก พบว่ามีจำ�นวน 2
ปัจจัย ได้แก่ ฐานะทางอาชีพ และความมั่นคงใน
การทำ�งาน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บคุ ลากร
ได้ สั่ ง สมความเชี่ ย วชาญเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วาม
สามารถและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนมอบหมายงานใหม่ๆ ที่ชัดเจนท้าทาย
ความสามารถอยู่เสมอ และมีการกำ�กับติดตาม
ผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
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ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้ง

2.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาไปสู่ ก ารวิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการโดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามระดับสมรรถนะที่ได้กำ�หนดไว้ ทั้งสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำ�สายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อวัดผลของระดับสมรรถนะที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสู่ระดับสมรรถนะที่หน่วย
งานคาดหวังต่อไป
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะประจำ�
สายงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.3 ตั ว แปรที่ ไ ม่ เ ข้ า สมการจำ � นวน 8
ปัจจัย ได้แก่ โครงสร้างของงาน, ความรูแ้ ละทักษะ
ในการทำ�งาน, ลักษณะงาน, สภาพการทำ�งาน,
อำ�นาจตามตำ�แหน่งหน้าที,่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และฐานะทาง
อาชีพ ซึง่ ในบริบทของสถาบันวิจยั วลัยรุกขเวชนัน้
ตัวแปรดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าสมการหรือนำ�มา
พยากรณ์ได้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุ
หรือแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
เงิ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากงบประมาณราย
ได้ ประจำ � ปี ง บประมาณ 2560 มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ขอขอบคุณ อ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา
และนายคมกริ ช วงศ์ ภ าคำ � ที่ ใ ห้ คำ � แนะนำ �
ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขจนสำ�เร็จลุล่วง
ขอขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจยั
วลั ย รุ ก ขเวช มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามที่ ใ ห้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
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