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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) การตรวจสอบ
และยืนยันรูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 995 คน ตามข้อก าหนดของ            
การวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.929 วิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบสมการ
โครงสร้างเชิงเส้น ด้วยโปรแกรมลิสเรล version 9.1 Activation code: 0826-F30C-1BA3-6C9D 

ประกอบด้วย ค่า  ค่า df ค่า p value ค่า RMSEA ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMR ค่า SRMR และค่า 
CN  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะส่วน
บุคคล 2) สมรรถนะทางสังคม และ 3) สมรรถนะบทบาทหน้าที่ 

2. ตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วย1) ตัวบ่งชี้สมรรถนะส่วน
บุคคล ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และ
การท างานเป็นทีม 2) ตัวบ่งชี้สมรรถนะทางสังคม ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจแก่ผู้ อ่ืนและ 3) ตัวบ่งชี้
สมรรถนะบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ด้านความเป็นราชภัฏ ด้านความเข้าใจในองค์กร และด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า 
รูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ปรับแก้แล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบค่าสถิติ 2 = 78.34 ค่า p = .284                   
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ที ่df = 72 GFI = 0.932 AGFI = 0.901 CN = 1,305.54 RMR = 0.257 SRMR = 0.0043 ดัชนีของ
ค่าRMSEA = 0.081  

ABSTRACT 
            The research aimed to 1) study the competency factors of the Rajabhat 
University administrators 2) develop the competency indicators of the Rajabhat 
University administrators and 3) assess and confirm the competency indicators of the 
Rajabhat University administrators. The samples employed in the study were 995 
administrators and instructors of Rajabhat universities nationwide according to the 
analysis of Structural Equation Model, using Multi-stage Random Sampling method. 
The instrument used in the research was a 5-rating scale questionnaire with                       
a reliability at 0.929. Data analysis was conducted by mean, standard deviation and 
the examining of the accordance value between theoretical models with the 
empirical data, analyzed by Structural Equation Models of the LISREL Program, 
version 9.10, activation code: 614F-A59F-F2D6-6064 with , df, p, RMSEA, GFI, AGFI, 
RMR, SRMR and CN.     
         The research results were as follows; 
       1. The competency factors of the Rajabhat University administrators consisted 
of 1) personal competency 2) social competency and 3) role competency. The factor 
loadings of Rajabhat University Administrators ranking from the highest to the lowest 
were social competency, personal competency and role competency,  respectively. 

2.  The competency indicators of the Rajabhat University administrators 
consisted of 1) personal competency indicators which were achievement motivation, 
service mind, expertise, integrity, and teamwork 2) social competencies indicators 
which were leadership, visioning, strategic orientation, change leadership, self-control 
and empowering others and 3) the role competency indicators which were Rajabhat  
consciousness, organizational awareness behavior, and local development.  

 3. The research found that the improved competency indicators of the 
Rajabhat University administrators were accordant to the empirical data at a good 
level, considering the results of statistics confirmation  including 2 =78.34, feasibility 
(p) = .284, free degree (df) = 72, accordant indicators (GFI)=0.932, improved accordant 
indicators (AGFI) = 0.901, sampling group (CN) = 1,305.54, RMR = 0.257, SRMR= 0.0043 
and RMSEA = 0.081.       
 

ค าส าคัญ 
            การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะผู้บริหาร 
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ความส าคัญของปัญหา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏถือก าเนิดจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สังกัดอยู่

ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสถานภาพเหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ใน
ประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตั้งกระทรวงธรรมการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2435 เป็นต้นมา มีวิวัฒนาการต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ.2547 รัฐบาล
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้สอด
รับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น                      
         ส าหรับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ต่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป แต่มีภาระ หน้าที่
เพ่ิมเติม และถือว่าเป็นจุดแข็ง คือ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547, 2547) 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการปรับตัวให้ทันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินอันมีค่า และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร  ฉะนั้น   
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการท างานให้กับองค์กร จึงเป็นสิ่งท้าทายที่ต้อง
เผชิญ และแนวโน้มของปัญหาที่ภาครัฐจะต้องเตรียมตัวรับให้ทันกับสถานการณ์ ก็คือ การสรรหา 
พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง (High Competency) ไว้                
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เช่น การสรรหาและ
คัดเลือก การพัฒนา และการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือเป็นกลไกในการปรับปรุง
คุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้สามารถใช้สมรรถนะได้อย่าง
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การน าระบบสมรรถนะมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร สมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้
ด าเนินการจัดท าตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ก าหนด  
 ผู้วิจัยตระหนักว่า กรอบสมรรถนะ (Competency Framework) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสมรรถนะใดมีความจ าเป็นต่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเป็น
สิ่งส าคัญยิ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา พัฒนา และรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีสมรรถนะสูงไว้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มณีรัตน์  ฉัตรอุทัย, 2551) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีผลการ
ปฏิบัติงานตามความต้องการของประเทศชาติและประชาคมอาเซียนต่อไป 
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 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏของไทยต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการน าสมรรถนะมา
ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ    
 1. ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 2. พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่ งมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามหลักการพัฒนาตัวบ่งชี้ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแบบจ าลองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  โดยใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์จากการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis)                 
ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้และเครื่องมือวิจัย โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
5 ท่าน ตรวจพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  น าเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 
ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ จ านวน 
995 คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural 
Relationship) โดยใช้โปรแกรม LISREL Versions 9.10 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล น าเครื่องมือที่หาคุณภาพแล้วไปด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติบรรยาย ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการประเมินความ
เที่ยงตรงของตัวบ่งชี้  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส าหรับพิจารณาความเหมาะสมในการ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูล
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เชิงประจักษ์การสร้างสเกลองค์ประกอบย่อยด้วยวิธีการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second- 
Order Confirmatory Factor Analysis)  โดยใช้โปรแกรมลิงเรล 9.10 (LISREL version 9.10 
Activation code. 0147A59F-F2D6-6064) และจัดท าเป็นรายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
          
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะส่วน
บุคคล 2) สมรรถนะทางสังคม และ 3) สมรรถนะบทบาทหน้าที่                
 2. ตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย  
  2.1 ตัวบ่งชี้สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และการท างานเป็นทีม  
  2.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะทางสังคม ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ    
ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจแก่ผู้อื่น     
  2.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ด้านความเป็นราชภัฏ ด้านความเข้าใจใน
องค์กร และด้านการพัฒนาท้องถิ่น ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
                             chi-square=78.34, df=72, p-value=0.28471, RMSEA=0.081 

 
ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วน 
  บุคคล สมรรถนะทางสังคม และสมรรถนะบทบาทหน้าที่ 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ด้วย
โปรแกรม LISREL Version 9.10 ตามภาพที่ นั้น ค่าสถิติแสดงผลกระทบของตัวแปรแฝงที่มีต่อตัว
แปรสังเกต 14 ตัวแปร สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสถิติของตัวแปรสังเกตที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรแฝงจากการวิเคราะห์ 
    องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประมาณค่าจากคะแนนดิบ 
 

ตัวแปรสังเกต ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝง 

PC SC ROLE 

ACH 
Errorvar = 1.430 

R’ = 0.966 

 6.370* 2.094* 4.482* 
t 1.449 -2.067 - 

SE (1.446) (2.168) - 

SERV 
Errorvar = 1.700 

R’ = 0.961 

 2.034* 8.213* -12.651* 
t 1.798 3.850 -3.207 

SE (1.131) (2.133) (3.945) 

EXP 
Errorvar = 1.750 

R’ = 0. 961 

 4.870* 0.760* - 
t 7.723 1.230 - 

SE (0.631) (0.618) - 

ING 
Errorvar = 73.980 

R’ = 0.381 

 6.597* - - 
t 4.579 - - 

SE (1.441) - - 

TW 
Errorvar = 1.270 

R’ = 0.971 

 3.912* - 2.507 
t 7.186 3.703 - 

SE (0.544) (0.677) - 

LEAD 
Errorvar = 1.510 

R’ = 0.963 

 -2.521* 6.310* -4.160* 
t -2.269 -1.669 - 

SE (1.111) (2.493) - 

VIS 
Errorvar = 2.080 

R’ = 0.93 

 - 1.817* 2.746* 
t 2.422 1.877 11.123 

SE (0.750) (1.463) (0.953) 

SO 
Errorvar = 1.070 

R’ = 0.076 

 - 3.163* - 
t - 4.090 - 

SE - (0.773) - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ตัวแปรสังเกต ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝง 

PC SC ROLE 

CL 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - 3.065* - 
t 4.093 8.056 - 

SE (0.749) (0.220) - 

SCT 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - -0.917* 8.260* 
t -1.421 6.669 1.870 

SE (0.645) (1.239) (1.184) 

EMP 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - - 6.370* 
t - - - 

SE - - - 

RC 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 1.853* - 4.238* 
t 4.351 8.657 - 

SE (0.426) (0.490) - 

OA 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 0.929* - 5.496* 
t 1.925 10.670 - 

SE (0.482) (0.515) - 

LD 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - - 6.646* 
t 83.836 - - 

SE (0.0793) - - 
 
หมายเหตุ * หมายถึง α = .05 
              ค่าในวงเล็บ เป็นค่าที่โปรแกรม LISREL ก าหนดให้เป็นค่าคงที่ 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 คือ สมรรถนะส่วนบุคคล เป็นตัวแปรแฝงภายในมี
ผลกระทบต่อการบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม การท างานเป็นทีม  
ความเป็นราชภัฏ และความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ องค์ประกอบที่ 2 คือ สมรรถนะทาง
สังคมเป็นตัวแปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง  
องค์ประกอบที่  3 คือ สมรรถนะบทบาทหน้าที่ เป็นตัวแปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การท างานเป็นทีม สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การควบคุมตนเอง    
ความเป็นราชภัฏ ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น 
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 เพ่ือเป็นการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ท าให้ได้องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย
โปรแกรม LISREL version 9.10 เพ่ือตรวจสอบและหาขนาดของผลที่ องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบมีต่อตัวแปร ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2) พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบตัว
บ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นส าคัญที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลได้ 
ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยเทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship) โดยใช้โปรแกรม LISREL version 9.10 ผล
การวิเคราะห์  พบว่า มี 3 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่  1 สมรรถนะส่วนบุคคล 
องค์ประกอบที ่2 สมรรถนะทางสังคม และองค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะบทบาทหน้าที่ 
จากข้อมูลน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ เห็นว่า มีสอดคล้องกลมกลืนและมีความส าคัญต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 นอกจากนี้องค์ประกอบที่ 1 คือ สมรรถนะส่วนบุคคล เป็นตัวแปรภายในมีผลกระทบต่อการ
บริหารที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม การท างานเป็นทีม สภาวะผู้น า ความเป็น
ราชภัฏ  และความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ องค์ประกอบที่ 2 คือ สมรรถนะทางสังคมเป็นตัว
แปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน  และการควบคุมตนเอง  
องค์ประกอบที่  3 คือ สมรรถนะบทบาทหน้าที่ เป็นตัวแปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การท างานเป็นทีม สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การควบคุมตนเอง ความเป็นราช
ภัฏ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ 
วิทยา จันทร์ศิริ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ พบว่า ผลการวิเคราะห์หาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการท างาน
เป็นทีม ด้านการวางแผนและการจัดการ ด้านภาวะผู้น า ด้านความคิดริเริ่ม และด้านจริยธรรม       
 เมื่อพิจารณาผลกระทบที่ตัวแปรสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อตัวแปรแฝงภายในประกอบด้วย สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะทางสังคม  
และสมรรถนะบทบาทหน้าที่สามารถแสดงได้  
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการ
เสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และส่วนที่สองเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะในการท า
วิจัยครั้งต่อไป  ตามรายละเอียดดังนี้ 
            1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงรูปแบบวิธีการสรรหา พัฒนาบุคลากร              
การสร้างความก้าวหน้า และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  1.2 ได้แนวทางการประยุกต์แนวคิดด้านสมรรถนะและภาวะผู้น ามาควบคุมและ    
ปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สนองตอบกับปัญหาและความต้องการของสังคม 
  1.3 ได้แนวทางและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านผู้บริหารในมหาวิทยาลัยไทย ที่ควรจะเป็น
และที่ก าลังจะปรับเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ หรือมหาวิทยาลัยอิสระที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ต่อไปใน
อนาคต 
           2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ         
  2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราช                
  2.3 ควรสร้างเกณฑ์วัดระดับสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และแต่ละ
ด้าน  
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