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Abstract
The research objective were to study and compare the lecturer’s academic
competency in private higher education institutions in Bangkok and Perimeter, and to
study the promotion guidelines of Lecturer’s academic competency in private higher
education institutions.The 384 samples were instructors who taught in private higher
education institutions in Bangkok and Perimeter. The research instrument were 1) a rating
scale questionnaire, it’s 0.67-1.00 of IOC consistency and 0.91 reliability, and 2) informal
interview. The data were analyzed using percentage, frequency distribution, mean,
standard deviation, t-test One-way Analysis of Variance, and content analysis.
The results of the research revealed that the lecturer’s academic competency as
a whole were at a high level. The lecturer’s academic competency in self development
was a high level of practice in the first order, followed by the academic state of student
development, academic competencies in teaching communication, academic
competencies in curriculum and teaching, academic competencies in knowledge
management, academic competency in academic services for society, and academic
competencies in research and innovation respectively. A comparison of the lecturer’s
academic competency performance found that: there was no significant difference in
academic competency performance between gender, age, educational level, and work
experience. A suggestion for promoting lecture’s academic competency are as follows:
1) Should strengthen the competency to create lesion plan by allowing all students to
have participation in content selecting, and learning activities,
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงเชิงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคม วัฒนธรรม
และการศึกษาของทุกประเทศ โดยเฉพาะวงการศึกษาของประเทศไทยที่ยังมีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูป
ระบบ โครงสร้าง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กาลังหารูปแบบที่เหมาะสม จึงทาให้ต้องเดินตามหลังการศึกษา
ของประเทศที่พัฒนาแล้วในสังคมโลก สังคมนานาชาติ แบบทิ้งห่างออกไปเรื่อย ๆ (วีรชัย พุทธวงศ์
2558) ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาคน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การศึกษาของไทยจึงต้องมีการปรับตัว
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นเพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคน เป็นกลไกสาคัญของการ
เริ่ มต้น ในการปฏิรู ป สั ง คม ประเทศชาติ (ส านักงานเลขาธิก ารสภาสภาการศึก ษา, 2554) ทาให้
สถาบันการศึกษากลายเป็นสถานที่สาคัญที่ใช้ในการพัฒนาเยาวชนทุกเพศทุกวัย โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ ฐ าน อาชี ว ศึ ก ษา ไปจนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา โดยมี ค รู อ าจารย์ เ ป็น จั ก รกลส าคั ญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของการศึ ก ษาของทุ ก ระดั บ ตามที่ แ ผนการศึ ก ษาชาติ ก าหนดไว้
โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาในระดับสูงสุด โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ การจบการศึกษาแล้วบัณฑิตมีอาชีพหรือมีงานทาจึงเป็นเป้าหมายสาคัญของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การที่นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีอาชีพมีงานทาทันที จะต้องเป็นนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะ คุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการยอมรับ (เทื้อน ทองแก้ว, 2549) ในการนี้อาจารย์
ทั้ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนและการบริ ห ารสถาบั น จึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ
คุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตรกาหนดและตอบสนองความต้องการของตลาดงานด้วย
อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะด้านคุณภาพทางวิชาการ
ดังที่ ธเนศน์ นุ่นมัน (2560) กล่าวถึงคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาว่า “อาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนทีมีมากว่า 170 แห่ง ในจานวน
นี้หลายแห่งยังขาดอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีอยู่ก็ไม่ถึงร้อยละ 40
ของอาจารย์ในแต่ละสถาบัน ตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ส่วนด้านการเรียนการสอนอาจารย์ยังใช้วิธีการ
แบบเก่าคือการยืนสอนหน้าชั้นเรียน ขาดการสร้างและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้
ส่วนทางด้านการวิจัยอาจารย์ยังขาดทักษะการวิจัยในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การวิจัยเป็นทีมร่วมกับ
นักวิจัยที่มีประสบกาณ์ และส่วนใหญ่ยังทาวิจัยในเรื่องที่ไม่ได้นามาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือที่เรียกกัน
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ว่าวิจัยขึ้นหิ้ง ขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมสาหรับภาคธุรกิจ รวมทั้งปัญหาการ
บริการวิชาการแก่สังคม “อาจารย์ยังไม่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ที่สอนมากเพียงพอที่จะให้บริการเชิง
วิชาการแก่ชุมชน และยังใช้การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนตามแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมา ในขณะที่บริบท
ของชุมชน สังคม ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จุดอ่อนของอาจารย์ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลให้บัณฑิตผูสาเร็จการศึกษามีทักษะความรู้ไมตรงตามที่สถานประกอบการคาดหวัง และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน” (เอนก เทียนบูชา, 2552) ทางด้านจานวนผู้เข้าเรียน สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนหลายแห่งยังมีจานวนต่ากว่าที่กาหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
ให้กับผู้เรียน ประกอบกับมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งยัง ขาดอาจารย์ที่มีคุณภาพ ไม่สามารถแข่งขัน
ในระดับสากลได้ เป็นผลให้มีนักเรียนไทยบางส่วนออกไปเรียนต่อในต่างประเทศ จานวนรวมกันในแต่
ละปี นั บ ล้ า นคน หากยั ง ไม่ รี บ แก้ ไ ขป้ อ งกั น อาจจะส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบในวงกว้ า งต่ อ การศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของไทย “การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาใช้การปล่อยให้กลไกตลาดทางานโดยผลักดันให้
มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชน
มากขึ้ น ซึ่ ง การใช้ ก ลไกตลาดในการจั ด การศึ ก ษาอาจไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ไม่
ตอบสนองตลาดแรงงานได้ ” (เกรี ยงศักดิ์ เจริญวงศ์ : 2559) ในขณะเดียวกันหากไม่มีการพัฒ นา
คุณภาพของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาก็เสี่ยงที่จะไม่มีที่ยืนในถนนการศึกษาทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และในระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะความสามารถของอาจารย์ ที่นาไปสู่ความ
มีคุณภาพของศิษย์ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของสถาบันการศึกษาเอกชนในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นวิทยาลัย
สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทาให้ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับภาระงาน
สอน งานผลิตบัณฑิตด้วย
สมรรถนะหรื อความสามารถ เป็นคุณลั กษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผลมาจาก
การบู ร ณาการความรู้ ทักษะ ทัศนคติ รวมเป็นความช านาญที่ส่ งผลต่อการปฎิบัติงานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งที่ สามารถเสริมสร้างหรือพัฒนาขึ้นได้เพื่อให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ ความสาคัญกับการพั ฒ นา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อการ
ผลิต และพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติงานใน
หน้ า ที่ อ าจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ด้ ว ยตระหนั ก ว่ า บทบาทของอาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี
ความสาคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยเป็นทั้งผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้ชี้แนะ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ เน้ น การสอนเชิ งสร้ างสรรค์ใ ห้ ส อดคล้ องกั บการเปลี่ ย นแปลงที่จ ะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีความชานาญทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
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แก่ชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีการประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบ ที่สาคัญคือมีความรักและ
ความศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์ อันเป็นคุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพ (สานักส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร, 2557) ทาให้เรื่องของสมรรถนะความสามารถของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา เป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องของสมรรถนะทาง
วิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการสอน ด้านสื่อสารการ
สอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการจัดการความรู้
และด้านบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย และการวางแผนส่งเสริม
สมรรถนะอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
จากความสาคัญและความเป็นมา นาไปสู่คาถามวิจัย ดังนี้
1.2.1 อาจารย์ ส ถาบั น อุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการปฏิบัติ
สมรรถนะทางวิชาการอยู่ในระดับใด
1.2.2 อาจารย์อุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ มีข้อมูล ทั่ว ไปต่างกัน มีการ
ปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
1.2.3 แนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากสิ่งที่ต้องการค้นหา นาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
3.1 เพื่อศึกษาการปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.2 เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติส มรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.3 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการเสริ ม สร้ า งการปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4 สมมติฐานการวิจัย
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มี อายุ วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางานต่างกัน มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการแตกต่างกัน
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
ขอบการวิจัยกาหนดไว้ ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตประชากร ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น คณาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40 แห่ง เนื่องจากไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คานวณจากสูตรของ Roscoe (John T. Roscoe,
1975: 157) ได้กลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ 384 ตัวอย่าง
1.5.2 ขอบเขตเนื้อหาและตัวแปรที่ศึกษา เป็นการศึกษาสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกาหนดเป็นตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
2) ตัวแปรตาม สังเคราะห์มาจากแนวคิดของ Noe (2006), วัฒน์ บุญกอบ (2552)
และAnatadjaya and Nawangwulan (2006) สมรรถนะทางวิชาการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูต ร
ด้านสื่อสารการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการ
จัดการความรู้ และด้านบริการวิชาการแก่สังคม
1.5.3 ขอบเขตเวลา เป็นการศึกษาระหว่างเดือน มิถุนายน 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม
2562 โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2562
1.5.4 ขอบเขตสถานที่ เป็นการเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จานวนรวม 40 แห่ง
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อกาหนดความหมายของคาสาคัญในการวิจัย และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน จึงกาหนด
ความหมายไว้ ดังนี้
1.6.1 สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงการบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ของแต่ละบุคคลที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ และนาไปสู่การแสดงออกเป็น
พฤติกรรมที่ต้องการแสดงออก
1.6.2 สมรรถนะทางวิ ช าการ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมของอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงถึงการบูรณาการความรู้ ทักษะ ทัศนคติเพื่อการการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ทันสมัย การจัดรายวิชาที่เปิดสอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
สื่อการสอนที่ตรงกับธรรมชาติวิชาและการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัย รวมไปถึงเทคนิคการสอน
แบบปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนแบบโครงงาน การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และจัดการ
เรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยจัดเป็นกลุ่มสมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะทางวิชาการด้าน
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หลักสูตร ด้านสื่อสารการสอน ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการพัฒนาตน ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม และ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1.6.3 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานตามภาระงานทางวิชาการ
7 ด้าน ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่
1) สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน หมายถึง การปฏิบัติงานของ
อาจารย์สถาบั น อุดมศึกษาเอกชนในการถ่ายทอดความรู้ การเลือกใช้สื่ อการสอนที่ส อดคล้ องกับ
เนื้อหาสาระ วัย และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการ
สอน การสร้ า งที ม การท างาน เครื อ ข่ า ย เพื่ อ การท างานร่ ว มกั น รวมทั้ ง การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบัน
2) สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของ
อาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในการให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ การใช้ ชี วิ ต ที่ เ หมาะสมใน
สถาบันอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ส่งเสริมให้
ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานคุณธรรมจริยธรรมตามบริบทสังคมไทย และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการของโลกยุคใหม่
3) สมรรถนะทางวิชาการด้า นการพัฒนาตนเอง หมายถึง การปฏิบัติงานของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการเรียนรู้เพื่อทาให้ตนเองมีคุณสมบัติดีขึ้นในด้านที่เกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานวิชาการ ทั้งด้านการใช้ความรู้ ทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานความยุติธรรม
ความเสมอภาค มีความรับผิดชอบต่อผลจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นแบบอย่างที่ดี
ทางจริยธรรมแก่นักศึกษา
4) สมรรถนะทางวิชาการด้า นหลักสูตรการสอน หมายถึง การปฏิบัติงานของ
อาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในการสร้ า งระบบ กลไก วางแผนการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้การปฏิบัติจริง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ต รงสอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นา การของนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเชื่อมโยงกับการดาเนินชีวิต
5) สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ หมายถึง การปฏิบัติการของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการสร้างความรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยเริ่มจากการระบุ
ประเด็นความรู้ที่สอดรับกับเป้าหมายของหน่วยงาน การสร้างและจัดหาความรู้ใหม่ รวมทั้งการสร้าง
ระบบที่สะดวกต่อการเข้าถึง และสืบค้นได้ทุกโอกาส
6) สมรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม หมายถึ ง การ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ส ถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในการให้บริการทางวิช าการกับกลุ่มเป้าหมายที่
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กาหนด ทั้งในลักษณะของการให้บริการ การใช้ทรัพยากรของสถาบันร่วมกัน การให้คาปรึกษา การ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งแบบให้เปล่าและให้บริการเชิงพาณิชย์
7) สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติงานของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้มีการทาวิจัย การ
สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทาวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้ได้ทั้ง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1.6.4 การเปรียบเทียบ หมายถึง การบริหารงานตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา กับความเป็น
เสิศของสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ว่ามีความเหมือนหรือต่างกัน
มีความสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญที่ .05
1.6.5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการสอนระดับปริญญาตรีและสูง
กว่าปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทั้งที่เป็น สถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของบุคคลหรือหน่วยงานเอกชน จานวนรวม
40 แห่ง ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 28 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตปริมณฑล จานวนรวม 12 แห่ง
1.7 ประโยชน์ของงานวิจัย
เมื่องานวิจัยนี้เสร็จสิ้นจะเกิดประโยชน์ ดังนี้
1.7.1 ผลต่ อ วงวิ ช าการ เป็ น ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สมรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.7.2 ผลต่อหน่วยงาน เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย และการวางแผนส่งเสริม การ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
1.7.3 ผลต่อบุคคล เป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารในการดาเนินการวางแผนจัด ทาโครงงาน/
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการแก่บุคลากรในสถาบันระดับอุดมศึกษา สาหรับคณษจารย์ เป็น
ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการวางแนวทางการพั ฒ นาตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ สมรรถนะของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อ ต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
1.1 ความหมายของสมรรถนะ
1.2 ความเป็นมาชองสมรรถนะ
โมเดลน้าแข็ง
1.3 ความสาคัญของสมรรถนะ
1.4 มาตรฐานสมรรถนะ
1.5 องค์ประกอบของสมรรถนะ
1.6 ประเภทของสมรรถนะ
1.7 สมรรถนะกับประสิทธิภาพขององค์กร
1.8 การประเมินและการพัฒนาสมรรถนะ
2. บทบาทและการปฏิบัติงานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
2.2 ด้านการวิจัย
2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
3. การส่งเสริมคุณภาพอาจารย์
3.1 ด้านองค์ความรู้
3.2 ด้านสมรรถนะ
3.3 ด้านค่านิยม
3.4 ภาพอาจารย์ที่ดีในอนาคต
3.5 การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) เป็นความสามารถของบุคคลที่ประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ
และการปฏิบั ติที่บุ คคลพึงมีในการปฏิบัติหรือจัดทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้ประสบความส าเร็จบรรลุ ต าม
จุดมุ่งหมาย และแสดงออกในรู ปของพฤติ กรรมทางความรู้ ความคิด เจตคติและการกระท าที่ดี
สมรรถนะเป็นปัจจัยในการทางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะการ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ หรือการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร เป็นต้น (นครชัย
ชาญอุไร, 2557)
1.1 ความหมายของสมรรถนะ มีการกล่าวถึงความหมายของสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ (knowledge) ทักษะ
(skill) ความสามารถ (ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548: 5-6)
สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดกชอบ (David C.
McClelland (1973: 14)
สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติและเจตคติที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งพึงมีในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ สามารถแสดงออกให้เห็นพฤติกรรมทางความรู้ เจตคติ และการกระทา
(Alspach, 1995)
สมรรถนะ เป็ น ความสามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Boyatzis, 1982: 1)
สมรรถนะ หมายถึ ง กลุ่ ม ของความรู้ (knowledge) ทั ก ษะ (skills) และคุ ณ ลั ก ษณะ
(attributes) ในตัวของมนุษย์ทุกคนซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลของการปฏิบัติงานในตาแหน่งงานนั้น ๆ
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่าน
การฝึกอบรมและการพัฒนา (Parry, 1998: 16)
สรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล เป็นลักษณะเด่น ที่ซ่อนอยู่ภาย
ตั ว บุ ค คล ที่ เ ป็ น ผลมาจากความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถในระดั บ ช านาญ ซึ่ ง น ามาบู ร ณาการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ผลั ก ดั น ให้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ดี ใ นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ท าให้ บุ ค คลสร้ า งผลงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดดเด่นในองค์กร สามารถวัดผลโดยเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่
สามารถเสริมสร้างพัฒนาได้
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1.2 ความเป็นมาของสมรรถนะ เรื่องของสมรรถนะเริ่มขึ้นในปค.ศ. 1960 (พ.ศ.2503) จาก
การเสนอบทความทางวิชาการของแมคคินแลนด์ (McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาวาร
ด (Haward University) ซึ่งไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคลในองคการกับ
ระดับทักษะ ความรู ความสามารถ ในป ค.ศ. 1970 (2513) แมคคินแลนด์ ได้ชวยคัดเลือกเจาหนาที่
เพื่อทาหนาที่เปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Service Information Officer: FSIOs)
ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งกอนหนานั้นใชแบบทดสอบที่มุงทดสอบดานทักษะที่คิดวาจาเปน สาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหนงดังกลาว แตกลับพบวาผูที่ทาคะแนนสอบไดดี ไมมีผลการปฏิบัติงานตามที่
องคการตองการ แมคคินแลนด์ จึงไดพัฒนาเครื่องมือชนิดใหม่ในการคัดเลือกคนที่สามารถทานายผล
การปฏิบั ติงานไดดี แทนขอทดสอบแบบเกา โดยใชวิธีการประเมินที่เรียกวา Behavioral Event
Interview (BEI) เพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมของผู ที่ปฏิบัติงานดีแลวเปรียบเทียบกับผู ที่มีผลการ
ปฏิบั ติงานตามเกณฑเฉลี่ ย เพื่อหาพฤติกรรมที่แตกตางกันซึ่งเรียกพฤติกรรมที่ก อใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีนี้ว า สมรรถนะ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2548) นอกจากนี้ IQ ที่ประกอบดวยความ
ถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู และความมุ งมั่นสู ความสาเร็จยังไมใชตัวชี้วัดที่ดีของ
ผลงานและความสาเร็จ แตสมรรถนะของบุคคลกลับเปนสิ่งที่สามารถคาดหมายความสาเร็จในงานได
ดีกวาและสะทอนใหเห็นวา ผู ที่เรียนเกง มิใช่จะทางานเกงเสมอไป แตผู ที่ประสบผลสาเร็จในการ
ทางานตองเปนผู ที่มีความสามารถในการประยุกตใชความรู้ หลักการหรือวิชาการที่มีอยู ในตัวเอง
เพื่อกอใหเกิดประโยชนในงานที่ตนทา จึงจะกลาวไดวาบุคคลนั้นมีสมรรถนะ (Stone, 2002) รวมทั้ง
แมคคิ น แลนด์ ให้ ค วามส าคั ญ ของสมรรถนะหรื อ ความสามารถของบุ ค คลว่ า ส งผลดี ต อผลการ
ปฏิบัติงานมากกวา IQ ทาใหไดรับความสนใจจากนักวิชาการทั่วไปอยางมาก ต่อมา Hamel และ
Prahalad ได้เขียนหนังสือชื่อ Competing for The Future นาเสนอสิ่งที่เรียกวา สมรรถนะหลัก
(Core Competencies) หรือความสามารถหลักขององคการ โดยระบุว่าเปนความสามารถที่จะทาให
องคการมีความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนสิ่งที่คู แขงไมอาจเลียนแบบได ตอมาไดมีการนา
แนวความคิดนี้ไปประยุกตใชในงานบริหารบุคคลในหนวยงานราชการของสหรัฐอเมริกา โดยกาหนดว
าในแตละตาแหนงงานจะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรู และ ความสามารถหรือพฤตินิสัยใดบาง และอยู
ในระดับใดจึงจะทาใหบุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดีมีผลตอการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงและได
ผลการปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงคขององคการ หลังจากนั้น แนวความคิดเรื่องสมรรถนะไดนามาใช้ใน
ภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น สามารถสรางความสาเร็จใหแกวงการธุรกิจได้อยาง
ชัดเจน ส่วนในประเทศไทยเริ่มมีการนาแนวความคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในองคการที่เปนเครือขาย
บริ ษัทขามชาติในป ค.ศ. 2005 กอนที่จ ะแพรหลายเขาไปสู บริษัทชั้นนาของประเทศหลายแห่ง
เนื่องจากภาคเอกชนที่ไดนาแนวคิดสมรรถนะไปใช้ จนเกิดผลสาเร็จอยางชัดเจน (ขจรศักดิ์ ศิริมัย
(2554: 58-60) มีผลใหเกิดการตื่นตัวในวงราชการ และไดมีการนาแนวคิดนี้ไปทดลองใชในหนวย
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ราชการ โดยสานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในระยะแรกไดทดลองใชในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Human Resource Development)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สมรรถนะนี้ Spencer, L.M., and Spencer, S. M. (1993) ได้ ก ล่ า ว
เปรียบเทียบเรื่องของสมรรถนะไวในโมเดลน้ําแข็ง (Iceberg Model) และอธิบายวาคุณลักษณะของ
บุคคลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) สวนที่สามารถมองเห็นไดคือความรูและทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได
ไมยากดวยการศึกษาคนควา ทาใหเกิดความรู และการฝกปฏิบัติ ทาใหเกิดทักษะ 2) สวนที่ซอนอยู
ภายในซึ่งสังเกตไดยาก ไดแก ทัศนคติ คานิยม ความคิดเห็น บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล รวมทั้ง
แรงจูงใจซึ่งเปนสิ่งที่ยึดมั่นซึ่งเปลี่ยนแปลงพัฒนาไดยาก การเปรียบเทียบกับภูเขาน้าแข็งนี้ทาให้เห็น
และเข้าใจภาพของสมรรถนะได้มากยิ่งขึ้น โดยชี้ให้เห็นว่าภูเขาน้าแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้าเป็นเพียงส่วน
น้อยนั้นก็คือความสามารถในการทางาน (Work Performance) ที่คนทั่วไปเห็นได้หรือองค์กรรับรู้ได้
จากหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานที่องค์กรกาหนดไว้ ส่วนที่จมอยู่ใต้น้าซึง่ เปรียบเสมือนศักยภาพของ
มนุษย์ที่ซ่อนอยู่อีกมากมายนอกเหนือไปจากความสามารถในงานที่ปฎิบัติอยู่ตามงานที่รับผิ ดช อบ
ศักยภาพในส่วนนี้มีทั้งแบบที่ตนเองรู้ตัวและมีคนอื่นรับรู้ และศักยภาพที่ตนไม่รู้ตัวและไม่มีใครรับรู้

ทีม่ า: Spencer, L.M., and Spencer, S. M. (1993)
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1.3 ความสาคัญของสมรรถนะ
ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2549: 26) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสมรรถนะ สรุปได้ดังนี้
1.3.1 สมรรถนะเป็นเครื่องมือในการบริหารบุคคล เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่กาลัง
ได้รับความนิยมและทวีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนาต่าง ๆ ได้นาระบบ
สมรรถนะมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทาให้สามารถใช้ทรัพยากรได้
อย่างถูกทิศทาง และคุ้มค่ากับการลงทุน สรุปความสาคัญของสมรรถนะต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร ดังนี้
1) เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรม
องค์กร และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กรไปสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมี
ระบบต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์
ขององค์กร
3) เป็ น มาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากร ซึ่ ง
สามารถน าไปใช้ ใ นการวั ด ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพ
4) เป็นพื้นฐานสาคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ
เช่น การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางอาชีพ การวางแผน การสืบทอดตาแหน่งและการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น
1.3.2 สมรรถนะใช้ในการจาแนกตาแหน่งและกาหนดค่าตอบแทน ในระบบการ
สรรหาผูบริหารระดับสูง (Senior Executive System - SES) ใชในการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน
งและคาตอบแทนในภาครัฐโดยยึดหลักสมรรถนะ และกาหนดสมรรถนะตนแบบของขาราชการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและประสิทธิผลของหนวยงานภาครัฐ (สานักงานคณะกรรมการขา
ราชการพลเรือน, 2548)
1.3.3 สมรรถนะเป็นเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน
ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยพิจารณาใช้สมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการวัดผล
การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ศิ ริ รั ต น์ ชุ ณ หคล้ า ย (2549: 49-50) ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง
ประโยชน์ของการนาระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1) ประโยชน์ของสมรรถนะต่อบุคลากร (Operators)
(1) ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง (ความรู้
ทักษะ แลคุณลักษณะ) ว่าอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใด และต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่อง
ใดบ้าง
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(2) ช่วยให้บุคลากรทราบกรอบพฤติกรรมมาตรฐานหรือพฤติกรรม
ที่องค์กรคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมในตาแหน่งนั้นอย่างไร และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัด
ความรู้ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
(3) ช่วยให้บุคลากรทราบถึงเส้นทางความเจริญเติบโตก้าวหน้าใน
สายวิชาชีพ (Career Development) ของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน
2) ประโยชน์ของสมรรถนะต่อผู้บริหารระดับหน่วยงาน (Director,
Dean)
(1) ช่วยให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะ) ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจาเป็นต้องมี เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งนั้นประสบความสาเร็จ และบรรลุเป้าหมาย
(2) เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
หน่วยงานของตนเป็นรายบุคคล
(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
ของหน่วยงานให้ตรงกับคุณสมบัติของตาแหน่งงานนั้น ๆ
3) ประโยชน์ของสมรรถนะต่อผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
(1) สามารถเชื่ อ มโยงหรื อ แปลงวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ฒ นธรรม
องค์กร หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน
(2) ใช้ ส มรรถนะเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น (Driver) ให้ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
วัฒนธรรมองค์กรหรือ ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงาน
(3) ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กร และสามารถนาไปใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคน ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
(4) สามารถนาไปใช้วัดผลการดาเนินงานขององค์กรได้อย่างเป็น
ระบบและชัดเจน
1.4 มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) กรมอาชีวศึกษา (2552) กล่าวถึง
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาไทย (Thai Vocational Qualifications ในเรื่องที่เกี่ยวกับสมรรถนะว่ามี
คุณลักษณะสาคัญ 2 ประการ ได้แก่
1.4.1 เป็ น ความสามารถที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ท าได้ บ นฐานความต้ อ งการในการ
ปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมการทางาน
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1.4.2 เป็นผลลัพธ์หรือผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรียกว่า ทา
ได้และได้ผล หรือ ทาได้ผล ซึ่งสามารถวัดประเมินและกาหนดให้เป็นมาตรฐานได้ เรียกว่ามาตรฐาน
สมรรถนะ ซึ่งหมายถึง ข้อกาหนดหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งที่เป็นการปฏิบัติและเป็นผลของงาน
มาตรฐานสมรรถนะคล้ายกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการ
ทางน (Standard of Work) ซึง่ มี 2 ลักษณะ คือ
1) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถทาได้ ไม่ใช่ความ
มากน้อยของความรู้หรือระยะเวลายาวนานของการเคยทางาน
2) มาตรฐานด้ า นผลงาน เป็ น ผลลั พ ธ์ ข องการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ
คุณภาพของผลงาน/ชิ้นงาน ซึ่งข้อกาหนดในมาตรฐานสมรรถนะสรุปดังนี้
(1) เป็นข้อความที่ระบุถึงสิ่ง ซึ่งบุคคลควรทาได้ (Statements of
what someone should be able to do)
(2) เป็น ข้อความที่ร ะบุวิธี ก ารประเมิน ตัด สิ น (Statements of
how you would judge this)
(3) ข้ อ ความที่ ร ะบุ ว่ า เมื่ อ ไรและที่ ไ หนที่ จ ะพิ สู จ น์ ห รื อ แสดง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ( Statements of when and where you when expected them to
demonstrated there ability)
(4) ข้อความที่ระบุชนิดของหลักฐานที่ต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบั ติงานนั้ น มีความคงเส้ น คงวา และเป็นความสามารถที่ยั่งยืน (Statements of the type of
evidence you would need to ensure that their performance is consistent and can be
sustained)
1.5 องค์ประกอบของสมรรถนะ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ง ออกมาได้
มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้ งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น สมรรถนะ
ทางการบริ ก ารที่ ดี ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ว่ า “สามารถให้ บ ริ ก ารที่ ผู้ รั บ บริ ก ารต้ อ งการได้ ” หากขาด
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น มีคุณลักษณะเป็นบุคคลคนใจเย็น
อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น (ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2549: 24-25) ในขณะเดียวกัน David McClelland
กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ ดังนี้
1.5.1 ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระสาคัญ
1.5.2 ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และ
ความสามารถทีป่ ฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
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1.5.3 บทบาททางสังคม (Social Role) คือ สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอื่นใน
สังคมเห็นว่าตนมีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น
1.5.4 ภาพพจน์หรือมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self-image) คือ ภาพพจน์หรือมโน
ทัศน์ ที่บุคคลมองตัวเองว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผู้นาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นต้น
1.5.5 แรงจูงใจ/เจตนคติ (Motive, Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในที่ทา
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความสาเร็จ เป็นต้น
องคประกอบของสมรรถนะทั้ง 5 ดังกล่าวรวมกันเปนคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
เป็นสมรรถนะที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล ซึ่งจะมองเห็นไดเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นได้เทานั้น
1.6 ประเภทของสมรรถนะ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2553: 59-62)
1.6.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นความสามารถหรือพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ที่คาดหวังหรือที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีเหมือนกัน เป็นบุคลิกของที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ทักษะทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การ ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายได้ โดยกาหนดขึ้นจากผลการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือนโยบายขององค์การ
สมรรถนะหลั กกาหนดขึ้น โดยกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ บริห ารระดับสู งสุดขององค์กรและ ผู้ บริห าร
ระดับสูงของแต่ละกลุ่มงานหรือสายงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบพฤติกรรมในการปฏิบัติที่เหมาะสม
ของพนักงาน ซึ่งสมรรถนะหลักของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ
องค์กรแตกต่างกัน
1.6.2 สมรรถนะประจาสายงาน (Job Competency: JD) เป็นความสามารถหรือ
พฤติกรรมของบุ คคลที่ส ะท้อนให้ เห็ นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสั ย ที่จะช่ว ย
ส่งเสริมให้สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง สายงาน/ สายวิชาชีพนั้น ๆ ได้สูงกว่า
มาตรฐาน เป็นความสามารถเฉพาะงานที่แตกต่างกันตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
งาน เป็นความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถเพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ที่ ก าหนด เช่ น พนั ก งานฝึ ก อบรมจะมี
ความสามารถเฉพาะงานตามตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ด้านการฝึกอบรม จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ
ทักษะการบริหารงานฝึกอบรม ฯลฯ
1.6.3 สมรรถนะพิเศษส่วนบุคคล (Personal Competency) เป็นบุคลิกลักษณะ
ของคนที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ความเชื่ อ และอุ ป นิ สั ย ที่ ท าให้ บุ ค คลนั้ น มี
ความสามารถทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น บุคคลที่สามารถอาศัยอยู่กับแมลงป่องหรือ
อสรพิษได้ในเวลานาน ๆ ฯลฯ
สรุปได้ว่า สมรรถนะของบุคคลมีทั้งสมรรถนะหลัก ซึ่งเป็น คุณลักษณะของบุคคลที่มีทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์ก ารกาหนดไว้ สมรรถนะตาม
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สายงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่า
มาตรฐาน และสมรรถนะพิเศษส่วนบุคคล ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคนอื่นอย่างชัดเจน
1.7 สมรรถนะบุคคลกับประสิทธิผลองค์การ ราชบัณฑิตยสถาน (2554) กล่าวถึงความหมาย
ของประสิทธิผลว่า (effectiveness) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ บรรลุเป้าหมายที่ พึง
ปรารถนา หรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แมคคลีลแลนด McClelland. 1973) ได้ทาการศึกษาและ
พบวา สมรรถนะเปน พฤติกรรมที่สามารถทานายความสาเร็จในการทางานไดดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการทานายที่พิจารณาความสามารถของบุคคลจากระดับการศึกษา ผลคะแนนสอบที่ ได้รับจาก
สถาบันการศึกษารวมทั้งคะแนนผลการสอบแขงขันเขาทางานแบบเดิม ซึ่งสมรรถนะนี้มี ความหมาย
รวมไปถึงความรูทักษะ คุณสมบัติ บุคลิกภาพ นิสัยและพฤตกรรมที่จาเปนตอความสาเร็จของบุคคล
และองคกร ดังนั้น มหาวิทยาลยแตละแหงจึงควรศึกษาและกาหนดรูปแบบสมรรถนะ (competency
model) ของแตละตาแหน่งงานที่ตองการไว เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการบริหารงานบุคลากรใหไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และประเทศ ในทานองเดียวกันการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่สาคัญขององคกร ความมีประสิทธิผลขององคการจาเปนที่จะตองมีบุคลากร ซึ่งไดแก ผู
บริหาร หัวหนางาน และผู ใตบังคับบัญชาที่มีความสามารถในการทางานไดอยางมีประสิทธิผลซึ่งเป
นพื้นฐานที่สาคัญที่ทาใหองคกรประสบความสาเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว จึงเห็นไดวาประสิทธิภาพ
ระดับบุคคลที่ทางานไดอยางมีประสิทธิผลในหนาที่งานเฉพาะของตนเองและรวมมือรวมใจในการ
ทางานแลว กลุม และองคการก็จะมีประสิทธิผลไปดวย
สรุปได้ว่าสมรรถนะของบุคลากร เปนพื้นฐานสาคัญที่ทาใหองคกรประสบความสาเร็จตามเป
าหมายที่กาหนดไว ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพระดับบุคคลที่ทาหนาที่งานเฉพาะตนได้เป็นอย่างดี
กลุม และองคการจะมีประสิทธิผลดีไปดวย
1.8 การประเมินและการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมการ
ทางาน การประเมินสมรรถนะจึ งเป็นการประเมินพฤติกรรมการทางานไปในขณะเดียวกัน ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นประจาไม่ใช่การประเมินความสามารถสูงสุ ด สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2556) ได้เสนอกระบวนการประเมินสมรรถนะไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.8.1 กาหนดพฤติกรรมที่จะประเมินและทาให้ทุกคนในหน่วยงานทราบว่า บุคลากร
ควรจะแสดงพฤติกรรมในการทางานอย่างไร ที่เรียกว่าพฤติกรรมเป้าหมาย (Target behavior for
measurement) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่กาหนดไว้ในแต่ละสายงาน ความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ
ว่าพฤติกรรที่กาหนดนั้นมีความเหมาะสมในการประเมิน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนาสมรรถนะไปใช้
ในหน่ ว ยงาน และควรให้ ค นจ านวนมากมีส่ ว นร่ว มในการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่จะน ามา
ประเมินเพื่อทาให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
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1.8.2 การบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายตลอดช่วงระยะเวลาประเมิน โดยในส่วนของ
ข้าราชการพลเรือนประเมินกันทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน ผู้ประเมินจึงควรมีการบันทึก
พฤติกรรมเป้าหมายตลอดช่วงของการประเมินด้วย
1.8.3 การกรอกแบบประเมิน โดยเลือกใช้แบบประเมินให้เหมาะสม
1.8.4. การแจ้งผลการประเมิน และนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการบริหารงาน
การกาหนดค่าตอบแทน และการพัฒนารายบุคคล
ในขณะเดี ย วกั น Lawless (1979) ได้ ก ล าวถึ ง การวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลว าองค กรจะไม เกิ ด
ประสิทธิผล ถาปราศจากบุคคลที่มีประสิทธิผล และการวัดประสิทธิผลของบุคคลสามารถวัดไดจาก
ผลิตภาพ (Productivity) ผลลัพธของบุคคล (Personal Output) ผลลัพธทางความคิดสรางสรรค
(Creative Output) ความซื่อสัตยของบุคคลหรือความผูกพันในงานและองคกร (Personal Loyalty
or Commitment) สามารถประเมินไดในรูปของระดับการพัฒนาตนเอง (Personal Development)
ระดับของความรับผิดชอบ (Level of Responsibility) และวุฒิภาวะ (Maturity) เหล่านี้เป็นเกณฑ์
ในการวัด ส่วนวิธีการและหลั กในการวัดจะตองสอดคลองกับบทบาทของบุคคลในองคกร ความ
สัมพันธขององคประกอบของสมรรถนะ และสมรรถนะบุคคลที่สงผลตอผลสาเร็จของงานนั้น
ส่วนการพัฒนาสมรรถนะ Sparks, D. & Loucks-Horsley, S. (1989) กล่าวถึงรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะไว้ ดังนี้
1) การฝึกอบรม (training model) เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมาเป็นปกติที่
ทุกคนต่างมีประสบการณ์ ซึ่งการฝึกอบรมนี้เป็น ทั้งการนาเสนอและการอภิปรายผลงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การสาธิต บทบาทสมมุติ การจาลองสถานการณ์หรือการสอนระดับจุลภาค
2) การสังเกตหรือการประเมิน (observation/assessment model) อาจ
เป็นการสังเกตคนอื่นหรือ ให้คนอื่นสังเกตตัวเรา อาจเป็นรายเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้ผลสะท้อน
กลับ (feedback) เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น peer coaching หรือ clinical supervision เป็นต้น
3) การเปิดโอกาสให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
หรื อ การปรั บ ปรุ ง (Involvement in a development/improvement process model) เพราะ
การพัฒนาหรือปรับปรุงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จาเป็นต้องอาศัยความรู้ใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ เพื่อจะทาให้ผู้ที่
ให้เข้ามามีส่วนร่วมเหล่านั้น ต้องมีการศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ให้มีโอกาสในการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนมีการตัดสินใจร่วมกัน และผลจากการมี
ส่วนร่วมจะทาให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และการมีพันธะผูกพันต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุผล ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
4) การศึกษาเป็นกลุ่ม (study groups model) ในกรณีที่ต้องการหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกันจากทุกคนทุกฝ่าย โดยหากปัญหาหลักสามารถแยกย่อยให้เป็นหลายประเด็นปัญหา
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ก็ควรจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในส่วนของกลุ่ม
นั้น และเมื่อมีการนาเสนอแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มร่วมกัน จะก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และก่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional Learning Center) ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพที่ดอี ีกรูปแบบหนึ่ง
5) การสื บ ค้ น หรื อ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (inquiry/action research
model) เป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือหาคาตอบในข้อคาถามที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจจะทาได้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือระดับโรงเรียน และสามารถกระทาได้หลายวิธีการ
โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้
(1) กาหนดหรือเลือกปัญหาหรือคาถามที่น่าสนใจ
(2) รวบรวม จัดทา และแปลความข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา
(3) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
(4) กาหนดทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ
5) ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นเอกสาร
2. บทบาทและการปฏิบัติงานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่เป็นผู้สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ดังนั้นอาจารย์จึงต้องศึกษา
ปรัชญาและเป้าหมายของหลักสูตรที่สอน ต้องศึกษาจุดเน้นของหลักสูตร ภาควิชา คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยปรัชญา ค่านิยม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษากฎ
ระเบียบ กติกา ข้อกาหนดทุกระดับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีความรอบรู้
ในวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
ระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีศักดิ์ศรีแห่งตน ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะและคุณค่าความเป็นไทย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team) รวมทั้งมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวแปรสาคัญในการทางานทางวิชาการโดยเฉพาะคุณภาพ
อาจารย์เป็นปจจัยสาคัญกระบวนการผลิตบัณฑิต สามารถทานายหรือบงชี้ถึงความเป็นผูนาและความ
เป็นนเลิศทางวิชาการในองค์กรทางการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวคิดของ แอสติน
(Astin. 1988) ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับวามีคุณภาพสู สวนหนึ่งเปนเพราะมีอาจารย
ที่มีความรูความสามารถดานการสอนและการวิจัย ซึง่ นับเปนองคประกอบสาคัญในการทานายความ
เปนเลิศของมหาวิทยาลัยไดถึงร้อยละ 12-28 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามคุณภาพอาจารย์ส่งผลต่อความ
มีคุณภาพของบัณฑิต ในขณะเดี่ยวกันคุณภาพของศิษย์ก็สะท้อนคุณภาพครู ดังนั้น ครู/อาจารย์ที่มี
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คุณภาพจึงส่งผลต่อบัณฑิตและสถาบันที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วย สอดคล้องกับความคิดของ จรัส สุวรรณ
เวลา (2551) ที่กล่าวถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย ว่า จะมีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
อาจารย์ การที่จะเป็นอาจารย์ที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ทั้งที่ต้องสะสมมาจากอดีตด้วย
การศึกษา ฝึกฝน อบรม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทในการทางาน ในปัจจุบันคุณวุฒิทางการศึกษา
ของอาจารย์เป็นต้นทุนที่ต้องมี ประกอบกับประสบการณ์ทั้งในด้านการสอน การวิจัย ความสามารถ
ในการติดตามความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และความเป็นนักคิด ความเป็นผู้มีความรู้รอบและลึกซึ้งใน
ทฤษฎีแห่งศาสตร์ที่เป็นสากลของตน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้ได้มี
ประสิ ทธิภ าพนั้ น อาจารย์ จ าเป็ น ต้องมี ความรู้ ความเข้ าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติข องการจั ด
การศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาซึ่ งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอื่นโดยประเด็นสาคัญที่อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมาย
ของการอุดมศึกษา ธรรมชาติของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เรณุมาศ มาอุ่น ,
2559: 2)
ในเรื่องคุณภาพของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษานี้ อาทิตยา ดวงมณี (2553) ได้ทาการวิจัยและ
พัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจั ยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ซึ่งพบวา ผูเชี่ยวชาญเห็นด้วยและมีความเปนไปไดมาก
ถึงมากที่สุดว่า ควรมีตัวบ่งชี้ดานคุณภาพอาจารย ด้านการวิจัย ด้านผลงานทางวิชาการ ดานทรัพยาก
รสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ ดานคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา ดานภาวะผู น าทางวิ ช าการ ซึ่ ง ตั ว บงชี้ เ หล่ านี้มี
ความสาคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองคกรด้านผู้นาทางวิชาการ นอกจากนี้ในการเรงพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของบุคคลให้สามารถจัดการตนเองและสั งคมไปในทางที่ดีได้ ตอง
อาศัยปจจัยที่สาคัญคือคุณภาพของอาจารย ที่มีความรู ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ศึกษาหา
ความรู สามารถพัฒนาตนเองใหไดมาตรฐานตามภาระงาน ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ การวัดผลการศึกษา กิจกรรมนิสิตและการบริการสังคม
อย่างไรก็ตามคุณภาพของอาจารย์มีความสัมพันธ์กับ สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ผู้บริหารมีความเป็นผู้นาระดับมืออาชีพ มีความมั่นคง มีความมุ่งหวัง สามารถใช้
ยุทธศาสตร์การบริหารที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นความสาเร็จของงานโดยเฉพาะ
การเป็นผู้นาทางวิชาการ โดยต้องมีความรู้เข้าใจด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงาน การวิจัย การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี
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2.2 กาหนดวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นเอกภาพ มีความชัดเจน มี การ
ปฎิบัติอย่างสม่าเสมอ และมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งความร่วมมือ (Cooperative organization)
2.3 มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดึงดูดใจในการปฏิบัติงาน
2.4 มีการกากับ ติดตามการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความ
รับผิดชอบและความก้าวหน้าของบุคลากร
2.5 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในมิ ติ ต่ า ง ๆ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในกั บ ภายนอก
สถาบันการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการเรียน การพัฒนาทักษะวิชาการ
สรุปได้ว่า อาจารย์มีบทบาทสาคัญทางวิชาการ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตบัณฑิต และ
คุณภาพของอาจารย์ เป็ น ตัว บ่งชี้ถึงความเป็นเลิศและเป็นผู้นาทางวิช าการ สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องการอาจารย์ ที่มีความรู ความสามารถ มีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองใหไดมาตรฐาน
ตามภาระงาน ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริ หารจัดการ การวัดผลการศึกษา กิจกรรมนิสิต
และการบริการสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะคุณภาพอาจารย์สะท้อนคุณศิษย์
ส่วนการปฏิบัติ งานของอาจารย์ ร ะดับ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ออก
ประกาศเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 4 ด้าน ดังนี้
2.6 ด้านการผลิตบัณฑิต เป็นการดาเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าเรียนและมีจานวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตได้
ตามคุณลั กษณะ จุ ดเน้ น ของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจั ดให้ มีข้อสนเทศที่ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา มาตรฐาน
ดังกล่าวกาหนดให้เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาที่ต้องมีการบูรณา
การความรู้ ทักษะ ทัศนคติเพื่อการบริห ารจัดการหลักสู ตรให้มีทันสมัย มีทักษะความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อการสอนที่ตรงกับธรรมชาติวิชาและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงเทคนิค
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนแบบโครงงาน การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล
ความสามารถทางวิชาการด้านหลักสูตรการสอน เป็นความสามารถของอาจารย์ในการจัดทา
และพัฒนาหลักสูตร สามารถวางระบบ กลไก การคัดเลือกนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
และคุณลักษณะบัณฑิตของสถาบันกาหนด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดสาระการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการความรู้ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล ส่งเสริม
ความร่ ว มมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน องค์การ ในรูปของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วยให้ นักศึกษาเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ชุมชน สังคมไทยและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ ด้วย มีการประเมินผลเชิงปฏิบัติอย่างเป็น ระบบ
จัดทาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร ส่ งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
วิช าการ วิช าชีพ ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรู้ในเนื้อหาวิช าเชิงลึ กและเปิด กว้ า งที่
เชื่อมโยงกับโลกปัจจุบัน สามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและใช้ผลการประเมิน เพื่อการพัฒนา
ผู้ เรี ย น มีความสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่พั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์
สามารถผลิตสื่อหรือเอกสารประกอบการสอนโดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนให้ทันสมัยมีทักษะในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี รวมทั้งมีเจตคติที่เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ด้วย (มัลลิกา เกตุชรารัตน์, 2558)
มีทักษะความรู้ในการสื่อสารการสอน เป็นความสามารถของผู้สอนในการถ่ายทอด นาความรู้
ไปสู่ผู้เรียนผ่านสื่อในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจความหมายได้ตรงกัน โดยใช้
การสื่อสารกับนั กศึกษาผู้ทั้งการพูด (Speaking) และการใช้ สื่อการสอน (Instruction Media) ซึ่ง
ในทางการศึ ก ษามี ค าที่ มี ค วามหมายในกลุ่ ม เดี ย วกั น เช่ น สื่ อ การสอน (Instructional Media,
Teaching Media, Educational media) อุปกรณ์ช่ว ยสอน (Teaching Aids) เป็นต้น ในปัจจุบั น
นักการศึกษามักจะเรียกการนาสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา
(Educational) ซึ่งหมายถึงการนาเอาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการ
จั ดการเรี ย นรู้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการสอน ทาให้ การสื่ อสารการสอนมีความส าคัญมายิ่ง ขึ้น ใน
ปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม
โดยทาให้คนมีความรู้ มีโลกทัศน์กว้างขวางขึ้น ทาให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สามารถ
สืบทอด พัฒนา เรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคม สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ประเทศ
ในทุกด้าน (tuksocial13.blogspot.com, 2555)
พันธกิจสาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การพัฒนานักศึกษา เป็นการระบวนการส่งเสริมให้ นักศึกษา
เติ บ โตเต็ ม ไปตามศั ก ยภาพ โดยการเพิ่ ม พู น ความสามารถในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาผ่ า น
กระบวนการขัดเกลาบ่มเพาะจากสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของชาติและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ซึง่ การพัฒนา
นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี ทั้งการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมี
ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ชิกเกอริ่ง และไรเซอร์ (Arthur W. Chickering & Reiser 1993) ที่
กล่ า วถึ ง การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาว่ า ควรประกอบด้ ว ย 7 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นาความสามารถ
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(Developing Competence) ในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะพัฒนาความสามารถใน
3 ด้าน คือ ความสามารถด้านสติปัญญา ความสามารถทางร่างกาย และความสามารถในด้านความ
สัมพันธกับผู้อื่น หรือด้านสังคมให้มีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถสู งขึ้น มั่นใจในตนเองยอมรับคา
วิจารณ์จากผู้อื่น 2) การจัดการด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม (Managing Emotions) ทั้งความโกรธ
ความกลัว ความเจ็บปวด ความคิดถึง ความเบื่อหน่าย หรือความเครียด ความวิตกกังวล 3) การ
พัฒนาจากความเป็น ตัวของตัวเองไปสูการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Moving Through Autonomy
Toward Interdependence) 4) การพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี วุ ฒิ ภ าวะ (Developing
Mature Interpersonal Relationships) การยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ไม ยึ ด ติ ด กั บ
ความเห็นของตนมาเกินไป 5) การสร้างเอกลักษณเฉพาะตน (Establishing Identity) ซึ่งเป็นผลรวม
ทั้งความสามารถในการจัดการกับอารมณ การเปนตัวของตัวเอง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยความ
มั่นใจในตนเอง 6) การพัฒนาเป้าหมาย (Developing Purpose) เปนการเพิ่มความสามารถในการเป
นคนที่มีความตั้งใจทาจริงโดยมีการวางแผนสู่ การปฏิบัติ มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงเปาหมายที่
แตกตางกัน ของตนใหให้ ร วมเป็ น เปาหมายหลั ก ที่ใหญกว่ า และ 7) การพัฒ นาความมี คุ ณ ธรรม
(Developing Integrity) ให้เป็นเอกลักษณเฉพาะตนที่ชัดเจน
2.7 ด้านการวิจัย เป็นการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทาการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ตามนโยบาย และแผนงานของสถาบัน และประเทศ สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้ได้ผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ สามารถบูรณาการวิจัยเขา กับการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถนาความรู
ไปสู การปฏิบัติจริงในการดาเนินชีวิตอยางสรางสรรค สามารถบริหารจัดการงานวิจัย และนวัตกรรม
ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ แสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ
การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยเพื่อให้ มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ การเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการวิจัย และผลจากการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่ งเสริ มคณาจารย์ นักศึกษาให้ สร้างสรรค์ ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งการพัฒนาความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม
จากการวิจัย มีลักษณะเป็นคนนวัตกรรมที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมระดับสูง ได้ มีองค์ความรู้ที่
เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์ การบริหารจัดการนวัตกรรมทางด้านการปฏิบัติงานโดยใช้
ระบบ ICT (information communication technology) (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) นอกจากนี้
ยังมีทักษะความรู้ในการทาวิจัย ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการ
อยู่เสมอ การวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายใน

22
การขยายพรมแดนความรู้เชิงบูรณาการให้กว้างขวาง นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน หรือสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมีจรรยาบรรณนักวิจัยด้วย
2.8 ด้ า นการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม เป็ น การด าเนิ น งานให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
อาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในการให้คาปรึกษา การ
ศึกษาวิจัย การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการ
แบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ปัจจุบันมุ่งไปที่การพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
ความรู ตลอดจนชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นในดานตาง ๆ และทาใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพ งานบริการวิชาการแก่สังคม
ควรเปนโครงการที่สอดคลองกับความถนัด ความเชี่ยวชาญของบุคลากรหรือไดรับการรองขอจาก
ชุมชน โดยก่อนจัดทาโครงการ/กิ จกรรมตองศึกษาความตองการกลุ มเปาหมายกอน เพื่อใหการ
ดาเนินงานสามารถตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง ลักษณะการให้บริการมีทั้งที่
เป็นการให้คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดให้มีการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งบริ ก ารแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปที่ ต้ อ งการจะพั ฒ นาตน การให้ บ ริ ก ารใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น
โดยเฉพาะให้ใช้ อาคารสถานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมของชุมชน การให้บริการระดับสถาบันและระดับ
บุ ค คล การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการนี้ อาจจะเป็ น แบบให้ เ ปล่ า หรื อ เป็ น บริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใน
การพัฒนาชุมชนต่อไป ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนนี้คณาจารย์ของแต่ละสถาบันต้องมีความรอบรู้
ทางวิชาการสามารถให้คาปรึกษา มีทัก ษะในการสารวจวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกในชุมชนที่
เป็นกลุ่มผู้รับบริการ สามารถเชื่อมโยงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
มี ทักษะความรู้ เกี่ย วกับ นโยบาย ทิศทางการบริการวิช าการของสถาบันเป็นอย่างดี มีทักษะการ
น าเสนอความรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการในการวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็ น ทางวิ ช าการต่ า ง ๆ มี ก าร
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ กลุ่ ม บริ ก ารวิ ช าการอยู่ เ สมอ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่องานบริการวิชาการโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัด
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการด้วยความมีจิตอาสาเป็นสาคัญ
2.9 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการดาเนินการทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอนโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝัง
ให้ มีความรู้ ตระหนั กถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุ นทรียะต่อศิล ปะและวัฒนธรรมของชาติ
สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
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พันธกิจทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวนี้เป็นกรอบการดาเนินงานที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทุกแห่งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นพันธกิจของสถาบันในบริบทและระดับที่
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละสถาบั น อุดมศึกษาต่างก็ มุ่งตรงไปสู่การดาเนินงานอย่างมีประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลให้ปรากฏเป็นชื่อเสียงของสถาบัน การยอมรับจากสังคมทั้งในในและนอกประเทศ ทาให้
วงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมีความหลากหลายสนองความต้องการของเยาวชนทั้งที่เป็ น
มหาวิทยาลัยทั่วไป มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏ วิทยาลัย
สถาบัน และองค์ทางการศึกษาอื่น ๆ
ในระดับบุคคล คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันต้องมีการการพัฒนาตนเอง เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น เหมาะสมกว่าเดิมขึ้นไป ตอบสนองต่อความต้องการของตนและสอดคล้อง
กับความคาดหวังของสถาบั น สังคม เป็นการพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองให้ ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพขององค์กรและสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและ
สถาบัน ตลอดจนเพื่อการดารงชีวิต อยู่อย่างสันติสุข ในเรื่องนี้สานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษา
(2554: 45 - 46) กล่ าวถึง การพัฒ นาตนเองว่า การที่บุคคลมีความสนใจ ใฝ่ รู้และพยายามพัฒ นา
ตนเองด้ว ยวิธีการต่าง ๆ จะขึ้น อยู่กับเวลา โอกาส ความถนัด ความสนใจของผู้ ปฏิบัติงาน โดย
การศึกษาหาความรู้จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ งาน
ของตน การใฝ่หาความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามข่าวและเหตุการณ์ที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการพัฒนาตนเองจะมุ่งให้เก่ง 3 ด้าน ได้แก่
1) เก่งตน คือ การเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันคนอื่น รู้เท่าทันโลก มี
ความประพฤติ และการแสดงออกทางวาจา อารมณ์ ที่ เ หมาะสม มี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ค วาม
กระตือรือร้นในการงานและการดาเนินชีวิต
2) เก่งคน คือ คนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดี ทั้ง
ในระดับครอบครัว เพื่อนฝูง มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นที่รักของคนทั่วไป สามารถเข้าสังคม
ได้ง่ายและเมื่อมีปัญหาก็มีผู้อื่นยินดีให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ
3) เก่งงาน คือ คนที่มีการศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตนเองทา เป็นผู้ที่รักและ
ขยันในการทางาน มีความเพียร พยายาม มุมานะ อุตสาหะ ทุ่มเทให้กับการทางาน เป็นคนที่น่าเชื่อถือ
และมีคุณค่าสาหรับองค์กรสูง
การพั ฒ นาตนเองเป็ น เรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลงตนไปในทางที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วาจา ผู้ที่พัฒนาตนเองได้ดี ต้องมีแรงผลักดันเป็นความต้องการที่จะเปลี่ยน
เปลงตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผล
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3. การส่งเสริมคุณภาพอาจารย์
การพฒันาอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษาสู่ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ซี่งเป็นโครงการที่บูรณาการกิจกรรมการจัดสรรทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต (วฒุปริญาญาเอก) การ
พัฒนาอาจารย์ (เน้นการเป็นนักวิจัย) และการสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ เพื่อให้
เกิดรูปแบบของเครือข่ายท่์มีเป้าหมายชัดเจนที่ส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มจานวนบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญระดับสูง รวมไปถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผลผลิตเหล่านี้ล้ว นมี
นัยสาคัญต่อดัชนีที่ชี้วัดถึงขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในปีงบประมาณ 2549 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดาริที่จะให้มีการนาร่องในโครงการ “เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
บุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” โดยใช้เงิน
เหลือจ่ายจากโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ปี 2549 ในวงเงิน 660 ล้าน บาท เพื่อการนาร่องกิจกรรม
การจัดสรรทุนในรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งประเภทของทุ นที่จัดสรรเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้
การจัดสรรทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์ในโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์มีความเป็นระบบและง่ายต่อ
การจั ดการส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา จึงได้แบ่งเนื้ องานออกเป็น 3 กิจกรรมดั ง นี้
(สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,2557)
กิจกรรมที่ 1 การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริ ญญาเอก นั บ เป็ น กิจ กรรมหลั กของการพัฒ นาอาจารย์ข องส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นทบวงมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรทุนเพื่อ การศึกษาต่อทั้ง
ภายในและต่างประเทศอยู่หลายโครงการ แต่ยังขาดด้านการจัดการและการกาหนดเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ทาให้การพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษายังขาดทิศทางที่ชัดเจน และขาด
ความต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยอาชีพ การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาอาจารย์
ให้เป็นนักวิจัยอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ผ่านมา
ได้มีความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการจัดสรรทุน สาหรับอาจารย์รุ่นใหม่
และอาจารย์รุ่นกลาง ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษายังเห็นความสาคัญของการมีทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doc.) และทุนพัฒ นา
กลุ่มวิจัยด้วย
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และเครือข่ายกับต่างประเทศ การสร้างเครือข่าย
กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อการยกระดับด้านคุณภาพของการ
ผลิ ตบุ คลากรและผลงานวิจั ย ดั งนั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงให้ การสนับสนุน
เกี่ยวกับทุน เชิญผู้เชี่ยวชาญ ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ และทุนจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การยกระดับด้านคุณภาพของการผลิตบุคลากรและผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
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สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561:
10-11) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ว่ามีวัตถุประสงค์เพี่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์
ความรู้ (Knowledge) 2) ค่านิยม (Values) และ 3) สมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
1) ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ ข้อมูลป้อนกลั บ
อย่างสร้างสรรค์
การส่งเสริมให้มีทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งต้องมีการพัฒนาตนให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใน 3 องค์ประกอบ
หลัก ดังนี้
3.1 ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่
1) ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน
2) ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้
3.2 ด้านสมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่
1) การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
3.3 ด้านค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่
1) การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) ธารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้น กาหนดให้มีระดับของคุณภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบเป็ น 4 ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของอาจารย์ด้านการจัดการเรียน
การสอนใน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและสามารถประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้อ งต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและ
สื่อการเรียนรู้ โดยคานึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน นาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของ
องค์กร
ระดับที่ 2 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน
และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การ
เรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คาปรึกษาชี้แนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร
ระดับที่ 3 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญ ในศาสตร์ของตน
ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและ ผู้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้าน จรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์
ระดับที่ 4 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เป็นผู้นาในศาสตร์ของตน
ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มี
ส่ ว นร่ ว มในการกาหนด นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒ นาองค์ ความรู้ และการจัดการเรีย นรู้ ใ น
ระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้นาเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์
3.4 ภาพอาจารย์ที่ดีในอนาคต ส่วนหนึ่งของสรุปการบรรยาย เรื่องการศึกษาแบบองค์รวม
ความหมายและแนวปฏิบัติ (Holistic Education) โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์โชติ ธีตรา
นนท์ ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะของอาจารย์ ที่ ดี ใ นอนาคตว่ า ในการท างานสายวิ ช าการนั้ น เป็ น งานที่
กว้างขวางมาก รัฐบาลได้พยายามดาเนินการปฎิรูปการศึกษาเพื่อให้ความกว้างขวางหลากกลายนั้นถูก
กาหนดให้เป็นระบบเพื่อการบริหารและปฎิบัติการได้อย่างคล่ องตัวยิ่งขึ้น โดยเน้นประโยชน์ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีคุณธรรม
โปร่งใสและคุ้มค่าในขบวนการเหล่านั้ น ตัวแปรสาคัญที่สุดหรือหน่วยการทางานทางวิชาการที่จาเป็น
ที่สุดก็คือ “อาจารย์” โดยอาจารย์สาหรับอนาคตต้องมีสิ่งเหล่านี้
3.4.1 มีความรู้เฉพาะสาขา อาจารย์ส่วนใหญ่ที่มิได้จบทางศึกษาศาสตร์หรื อคุรุ
ศาสตร์ก็จะไม่รู้วิธีการสอนดีนักแต่เป็นผู้มีความลึกซึ้งในสาขาที่ตนเรียนมา ดาเนินการแสดงในลักษณะ
การอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นได้ อาจารย์เหล่านี้ทาได้อย่างไร ทาได้โดยอาศัยวิธีการที่
ตนเองเคยเรี ยนมาสมัย เป็ น ลูกศิษย์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จดจาลั กษณะท่าทาง วิธีพูด วิธี
อธิบาย การแต่งตัว ลูกเล่นลูกชน แนวทางออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ก็ทาให้เอาตัว
รอดได้
3.4.2 มีความรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเป็นแบบเขียนได้ พูดได้ อ่านตาราภาษาอังกฤษได้
จึงจะครบถ้วน แต่ยังไม่พออาจต้องรู้ภาษาที่สามหรือสี่จึงจะสู้รบตบมือกับคนทั้งโลกได้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
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ประเทศมหาอานาจในโลกเขาพูดภาษานี้ เขาบริหารประเทศในโลกด้วยภาษานี้ กฎหมายระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเงินการธนาคาร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่น ๆ ล้วนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น พอเศรษฐกิจของบางชาติถูกกระทบ ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเข้า
ยึดครอง ครอบงา บงการ บังคับให้สถาบันของรัฐ สถาบันการเงินเอกชน สถาบันธุรกิจอุตสาหกรรม
ยอมท าตาม ใช้ เ งิ น ของเขา ใช้ ก ฎหมายของเขาเข้ า มาบริ ห ารจั ด การ ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น เพราะไม่ รู้
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
3.4.3 รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันนี้ใครไม่รู้หรือใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะถูก
ตราหน้าว่าเป็นคน “ตกรุ่น” แต่รู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวคงไม่พอจะต้องบริหารข้อมูลเป็น มี
จริยธรรม รู้จักการใช้ซอฟท์แวร์ที่สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกนามาใช้ให้เหมาะสมกับงานสอน ทุกวันนี้เรา
บริโภคเทคโนโลยีกันเป็นส่วนใหญ่ แต่การนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นตัวแปรอย่างใหญ่หลวง
ทางการศึกษาในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการสอน วิจัย บริหาร วิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.4.4 บริหารเวลาเป็น ข้อนี้สาคัญมากเพราะการเตรียมเวลาให้กับตนเองได้ทางาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น จะต้องสอดคล้องกับโอกาสในการทางาน ต้องมีสมุดพกเล่มเล็ก ๆ เพื่อ
บันทึกวัน เวลา เดือน เอาไว้ พร้อมกับการนัดหมายอื่น ๆ เอาไว้เพื่อกันลืม เวลานั้นมีค่ามากเมื่อเรา
ต้องการมัน แม้จะมีการผิดพลาดไปบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ควรมาสอนตรงเวลาและหยุดสอนตรงเวลา
ด้วยเช่นกัน
3.4.5 มีคุณธรรมและจริยธรรม อาจารย์ทราบหรือไม่ว่าถูกนักศึกษาสารวจตรวจ
ตราเป็นประจา ตั้งแต่บุคลิกภาพ การแต่งตัว ใส่เนคไทสีอะไร ยี่ห้ออะไร ใช้น้าหอมอะไร ถุงเท้า
รองเท้า แม้กระทั่งอิริยาบถการรับประทานอาหารในห้องอาหาร ดังนั้น พึงระวังและเป็นแบบอย่างที่ดี
เอาไว้ มีการกระทาที่ดี ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ มีวัตรที่สุภาพเรียบร้อย สมเป็นหญิง เป็นชายชัดเจน และ
เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา
3.5 การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ จากคุณลักษณะการเป็นครูที่ดี ที่สังคราะห์จากเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ จะเห็นว่าครูมืออาชีพนั้นจะต้องเป็น ผู้ปฏิบัติดีทั้งต่อตัวเอง ผู้เรียน โรงเรียน รวมไป
ถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ นรรัชต์ ฝันเชียร (2562) ยังกล่าวว่าครูมืออาชีพ หมายถึง ครู
ที่มีความพร้อมในทุกด้าน เป็นครูทมี่ ีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์ มี
ความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิต
วิญญาณ ระดับของครูมืออาชีพแตกต่างจากระดับของคนที่ประกอบอาชีพครู โดยครูทุกคนถึงแม้จะมี
ความรู้ ทางวิช าชีพทัดเทีย มกัน เพราะส่ ว นใหญ่ต่างจบจากสถาบันผลิ ตครูเหมือน ๆ กัน อาจจะ
แตกต่างกันบ้างตรงชื่อของมหาวิทยาลัยที่แต่ละคนเรียนจบ แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาบรรจุครูใน
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สถานศึกษาของรัฐ หรือได้ทางานในสถานศึกษาของเอกชน ครูทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นในการทางานที่
แทบจะไม่ต่างกัน แต่จะแตกต่างกันที่ความสามารถในการปฏิบัติตนให้ดารงไว้ซึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เป็นครูที่ดี 4 ประการ ได้แก่
3.5.1 อุดมการณ์ของครู ครูมืออาชีพจะเน้นในเรื่องการดารงไว้ซึ่งอุดมการณ์ความ
เป็นครูมากกว่าจะคานึงถึงอามิสสินจ้าง มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ เสียสละและมุงมั่นในการทางาน
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถที่ตัวเองพึงกระทาได้
3.5.2 คุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี ครูมืออาชีพส่วนใหญ่จะมีลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
1) เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของนโยบายการศึกษา เข้าใจหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ที่สอน มีทักษะในการสอน สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
2) ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างสม่าเสมอ สามารถจับประเด็นและ
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้
3) ส่งเสริมการเรียนการสอน การดูแลผู้เรียน การจัดการสื่อการเรียนการ
สอน และให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น งานพัสดุ งานธุรการ เป็นต้น
4) มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5) รู้จักพัฒนาตนเองและส่งเสริมชุมชนอยู่เสมอ
4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2554) กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ว่ า เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด ท าการเรี ย นการสอนภายใต้ ก ารบริ ห ารของบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล
หน่วยงานเอกชน ในประเทศไทยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนนั้น หลังจากได้รับการ
รั บ รองจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแล้ ว จะส่ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถบรรจุเข้า
รับราชการในอัตราเงินเดือนเทียบเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (Office of the Private Education
Commission: OPEC) เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เดิ ม ใช้ ชื่ อ ว่ า
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"ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน" โดยในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ า งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท าให้ สช. ถู ก ควบรวมกั บ หลายหน่ ว ยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการแล้วเปลี่ยนเป็น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สรุปได้ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
2) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ
3) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนด้านวิช าการ การประกันคุณภาพ การวิ จัยและพัฒ นาเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน
4) รับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับกองทุน
5) ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการ
กาหนดตามมาตรา 13 (4)
6) เป็ น ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และทะเบี ย นกลางทางการศึ ก ษาเอกชน
ตลอดจนติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การศึกษาเอกชน มีพัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช) เรื่อยมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการตั้งโรงเรียน (โรงเรียนราษฎร์) แห่งแรกเมื่อปี พ.ศ.
2395 ซึ่งเป็นโรงเรียนของนางมัททูน (Mrs. Mattoon) มิชชันนารีชาวอเมริกัน การศึกษาเอกชนได้มี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันโรงเรียนเอกชนมีบทบาทสาคัญในการช่วยลดภาระของรัฐ ใน
การจัดการศึกษาให้กับประชาชน ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนบางแห่งเป็นผู้นาทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน โรงเรียนบางแห่งการจัดการเรียนการสอนยังอยู่ใน
ระดับที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ครูไม่เข้าใจหลักสูตร โรงเรียน
ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ผู้บริหารไม่เป็นผู้นาทางวิชาการ ครูขาดขวัญกาลังใจ โรงเรี ยนดาเนิน
กิจการไม่ถูกต้องทาให้ครู / นักเรียนเสียสิทธิและประโยชน์โรงเรียนขาดการพัฒนาด้านเครื่องมือและ
เทคโนโลยี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนก็ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาเรื่อยมา ภายใต้การ
กากับ ควบคุม และการดูแลของหน่วยงานของรัฐ คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
มาโดยตลอดจนถึงปัจ จุบั น โรงเรี ยนเอกชนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัด
การศึกษาภายใต้การกากับของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
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นอกจากนี้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการจัดการศึกษาของเอกชนอย่างมาก เห็นได้จากข้อบัญญัติในมาตรา 81 ที่กาหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และรัฐบาลยังได้กาหนด
นโยบายด้านการศึกษา สนับสนุนให้เอกชน องค์กรวิชาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจั ดการศึกษา ส่ งเสริ มให้ ส ถาบันการศึกษาเอกชนมีอิส ระในการบริห ารการจัดการอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นบทบาทของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนที่จะนาระบบคูปองการศึกษามาใช้เพื่อ
อุดหนุนการศึกษาเอกชน การดาเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนจะต้องมุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลัก คือ
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
คือผู้ เรี ย น ผู้ ป กครองและชุมชน ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจสอดคล้ องกับแนวนโยบายและแผน
รวมทั้งหลักสูตรที่กาหนดในเรื่องดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิ การได้ให้ความสาคัญ และออกระเบียบว่า
ด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
จัดการศึกษาเอกชนที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นสถานศึกษาที่เปิดทาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและสูง
กว่าปริญญาตรี ภายใต้การบริหารของหน่วยงานเอกชน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนนั้น หลังจากได้รับการ
รั บ รองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว จะต้องส่ งหลั กสู ตรดังกล่าวให้ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถบรรจุเข้า
รับราชการในอัตราเงินเดือนเทียบเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึง่ ทั้งหมดมี 74 แห่ง จากเดิมที่เคย
มี 86 แห่ง แต่ได้ปิดกิจการ ควบรวมกิจการ หรือเปลี่ยนประเภทไป
5. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553)
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Region) เป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทย
ส่ ว นคาว่า ปริ มณฑล หมายถึง วงรอบ ดังนั้น คาว่า กรุงเทพและปริม ณฑ จึงหมายถึงเขตเมืองที่
ครอบคลุมพื้นที่ของ 7 จังหวัด มีพื้นที่มากว่า 7 พันตารางกิโลเมตร มีแม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่าน ได้แก่
แม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าท่าจีน มีประชากรที่มีภูมิลาเนาจดทะเบียนตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
รวมกันประมาณ 10.6 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) จึงนับว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มี
ความเจริญที่สุด และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ พาณิชยกรรม และการเงินของ
ประเทศ การแบ่งจังหวัดเป็นภูมิภาคด้วยระบบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการแบ่งอย่า งเป็น
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ทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ใช้ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบไปด้วยเขตการปกครองรวมกัน 6 จังหวัด
5.1 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความ
เจริญของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุ ดในโลก ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพระยา มีแม่น้า
เจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพื้นที่
ทั้งหมด 1,568.737 ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า 5 ล้านคน เฉพาะในกรุง เทพมี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 28 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ 2) มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี 3)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 4) มหาวิทยาลัยเกริก 5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 6) มหาวิทยาลัย
เซนต์จ อห์ น 7) มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีม หานคร 8) มหาวิทยาลั ยธนบุรี 9) มหาวิทยาลั ยธุร กิ จ
บัณฑิตย์ 10) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 12) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 13)
มหาวิ ท ยาลั ย ศ รี ป ทุ ม 14) มหาวิ ท ยาลั ย สย า ม 15) มหาวิ ท ยาลั ย ห อ ก าร ค้ า ไ ท ย 16)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 17) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 18) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 19) สถาบัน
รั ช ต์ภ าคย์ 20) สถาบั น อาศรมศิล ป์ 21) วิ ทยาลั ยเซนต์ห ลุยส์ 22) วิทยาลั ยเซาธ์อีสบางกอก 23)
วิทยาลัยดุสิตธานี 24) วิทยาลัยทองสุข 25) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 26) วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม 27) วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 28) วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ
5.2 จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่
อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้ง
เก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจานวนมาก เช่น
พระปฐมเจดีย์ มีสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยแสงธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สถาบันกันตนา
5.3 จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก
พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
5.4 จั งหวัด ปทุมธานี เป็ นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้า
จังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ทางทิศเหนือของกรุง
เทพมหานคร เทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัด คือ เทศบาลเมืองปทุมธานี แต่เทศบาลที่มีประชากรมาก
ที่สุดในจังหวัด คือ เทศบาลนครรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ในอาเภอธัญบุรี ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5
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แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี 35 มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ
มหาวิทยาลัยชินวัตร และมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
5.5 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัด
ในเขตปริ ม ณฑลของกรุ ง เทพมหานคร จั ด ตั้ ง ขึ้ น ครั้ ง ล่ า สุ ด โดย พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้
บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ปั จ จุ บั น มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน 1 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์
5.6 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้ง
ล่าสุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครนายก พุ ท ธศั ก ราช 2489 ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ปั จ จุ บั น มี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยียานยนตร์
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มณฑา ทิพย์ และสุรินทร์ อาภรณ์ (2550) ทาการวิจัยเรื่องสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลใน
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสารวจกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งปัจจัย
เอื้อและอุปสรรคที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์ กลุ่ มนี้ ประซากรเป็ นอาจารย์
พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จานวน 985 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามส่วนบุคคล เป็นแบบวัดสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล
แบบสอบถามกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล และแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ พยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของประชากรที่ศึกษาโดยรวมและรายด้านคือ ด้านการสอน ด้านการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่ถูกระบุจานวนมากที่สุดคือ ด้านการ
สอน ได้แก่ การได้รับโอกาสศึกษาต่อ ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลได้แก่ การสนับสนุน
การค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องการให้ความรู้ ด้านการวิจัยได้แก่ การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การเป็นผู้จัดโครงการสนับสนุนการให้ความรู้
แก่ชุมชนและสังคม และด้านการทานุบารุง ศิล ปวัฒนธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในชมรมอนุรั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในหน่วยงาน ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์พยาบาล ได้แก่ การมีประสบการณ์เหมาะสมตามเกณฑ์ที่จะได้รับการพัฒนา นโยบายและ
แผนของหน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสันและระยะยาว การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สื่ อ อิ เ ลคโทรนิ ก ส์ ที่ ทั น สมั ย และการมี ง บประมาณสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผลงานวิ จั ย เพี ย งพอใน
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หน่วยงาน ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ วัยวุฒิอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสม
นโยบายการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ชัดเจน การมีเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่ออิเลคโทรนิกส์ที่ล้าสมัยและไม่
สะดวกต่อการใช้ และความไม่พอเพียงของค่าตอบแทนทีได้รับ
ปั ท มาวรรณ จิ น ดารั ก ษ์ (2560) การพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรสายวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของ บุคลากรสายวิชาการเป็นอย่างมาก และยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นเมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ต้องการจะ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดให้แก่สถาบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีบุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพสูง มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนการ สอน และมีสมรรถนะที่คลอบคลุมทั้งสมรรถนะที่จ าเป็นต่อวิชาชีพอาจารย์ (Functional
Competency) และสมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษา (Core Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่
บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องมี และเป็นส่วนหนึ่งในของแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องลงทุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตามสมรรถนะทั้งสองด้านดังกล่าว และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความส าเสร็จทั้งของสถาบันอุดมศึกษาและตัวบุคลากร
ศศิธร จิมากรณ (2555) ทาการศึกษาสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีวัตถุ
ประสงคเพื่อศึกษา 1) สมรรถนะหลักของเลขานุการ สานักงานศาลยุติธรรม 2) ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเลขานุการ สานักงานศาลยุติธรรม 3) อิทธิพลสมรรถนะหลักที่มี ตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเลขานุการ สานักงานศาลยุติธรรม จากประชากรที่เปน ผูบริหาร จานวน 84 คน โดยมี
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ค
ารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
และทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) จากการศึกษา
สมรรถนะหลักของเลขานุการ สานักงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษาดาน การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ดาน
จิตสานึกดานการใหบริการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการพัฒนา ตนเองอยางตอเนื่อง และดาน
การทางานเปนทีม พบวาอยูในระดับมากที่สุด เชนเดียวกับ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเลขานุการ
สานักงานศาลยุติธรรม ดานปริมาณงาน ดานคุณภาพของ งาน และดานความทันเวลา เมื่อทาการ
ทดสอบสมมติฐ าน พบวาสมรรถนะหลั กมีอิทธิพลตอ ประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติงานของเลขานุการ
สานักงานศาลยุติธรรม ไดรอยละ 67.9 ซึ่งตัวแปรที่มี อิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเป
นไปในทิศทางเชิงบวก ไดแก การมุ งเนน ผลสัมฤทธิ์ จิตสานึกดานการใหบริการ และการพัฒ นา
ตนเองอยางตอเนื่อง สวนตัวแปรคุณธรรม และจริยธรรม การทางานเปนทีม ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิ
ผลในการปฏิบัติงานของเลขานุการ สานักงานศาลยุติธรรม ที่นัยสาคัญทางสถิติ .05
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จอมภัค จันทะคัต. (2557). ได้ศึกษาปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสมรรถนะหลัก
(Core Competency) และ ปัจจัยสมรรถนะประจาหน้าที่ (Functional Competency) ที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการทางาน (Work Efficiency) ของอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 6 สถาบัน จานวนรวม 400 คน เครื่องมือวิจัย
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Multiple Regression Analysis ผลการวิจัย
พบว่า (1) อาจารย์ประจาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท มีตาแหน่ง วิชาการเป็นอาจารย์ อายุงานในการสอนต่ากว่า 5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,000-25,999 บาท สังกัดสถาบัน การศึกษาของรัฐ มีจานวนชั่วโมงที่สอน 6-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และสังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ (2) ปัจจัยสมรรถนะหลักและปัจจัยสมรรถนะ
ประจาหน้าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์ประจาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมาในเชิงบวกที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
บั ว ขาว สุ ข ค า (2557) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การก าหนดสมรรถนะส าหรั บ อาจารย์
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะสาหรับ
อาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จ าแนกตามภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ แก่
สังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อกาหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
สมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ อาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก และ 6 ปัจจัยย่อย ดังนี้ สมรรถนะหลักด้านการสอน มี 2 ปัจจัยย่อย คือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สมรรถนะหลักด้านการวิจัย มี
2 ปัจจัยย่อย คือ ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาการ และด้านความเป็นอาจารย์นักวิจัย สมรรถนะ
หลักด้านการบริการวิชาการสู่สังคม มี 1 ปัจจัยย่อย คือ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริการวิชาการ
แก่ สังคม สมรรถนะหลักด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มี 1 ปัจจัยย่อย คือ ด้านส่งเสริม สนับสนุน
และเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนการกาหนดตัวบ่งชี้ด้านพฤติกรรม ได้กาหนดเป็น
5 ระดับ ที่มีความสอดคล้องกับคาจากัดความของสมรรถนะ หลักในแต่ละด้าน และสอดคล้องกับคา
จากัดความของสมรรถนะย่อยในแต่ละสมรรถนะหลักนั้น ๆ
กมลรัตน์ แสนใจงาม. (2557) ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะบุคลากรที่เป็ นอยู่ในปัจจุบั นกับ
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สมรรถนะที่จาเป็นต้องมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่ กลุ่ มตัว อย่างเป็น บุ คลากรของมหาวิ ทยาลยัร าชภั ฏ
เชียงใหม่ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน จานวนรวม 309 คน เป็นการ
วิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้ อย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า จากการแบ่งระดั บสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจากลุ่มงาน บุคลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ที่จาเป็นตอ้งมี และที่เป็นอยู่ในปัจจุบั น
โดยภาพรวมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่มีสมรรถนะที่จาเป็นต้องมี แบ่งเป็นสมรรถนะ
หลัก ที่จาเป็นต้องมีทั้งผู้บริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน อยู่ในระดั บมากที่สุด ส่วนสมรรถนะ
ประจากลุ่มงานที่จาเป็นต้องมี กลุ่มผู้บริหารอยู่ในระดับมาก สายวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สายสนับสนุนอยู่ในระดับมาก สาหรับสมรรถนะที่เป็นอยู่ในปั จจุบันของบุคลากรแบ่งเป็น สมรรถนะ
หลักที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มผู้บ้ริหารอยู่ใน่ ระดับมาก สายวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง และสาย
สนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสมรรถนะประจากลุ่ มงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งผู้บริหาร สาย
วิชาการและสายสนับสนุน อยู์นระดั
ใ
บปานกลางการวิเคราะห์รูปแบบ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่จากการเปรียบเทียบสมรรถนะที่จาเป็นต้องมีกับสมรรถนะที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันโดยภาพรวม ทั้งผู้บริหารสายวิชาการ และสายสนับสนุนอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา
น้อยที่สุด แต่หลักในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเป็นสิ่งที่จาเป็น การ
พัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่ควรดาเนินการต่อไป การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
มีข้อเสนอแนะสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ อี ก ทั้ ง ควรน าเอาสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะประจากลุ่มงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ที่จาเป็นต้องมีไปประยุกต์ใช้กับ
ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่น อกเหนื อ จากการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี เช่น ระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ ง ระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน
ระบบโยกย้าย เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เลื่อนตาแหน่งให้สู งขึ้น และระบบการพัฒนาและ
ฝึกอบรมและฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทราบถึงสมรรถนะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ จาเป็นต้องมีเพื่อกาหนดเป้าหมายในการปฏิบั ติ งาน
ร่วมกันและในการเปรีย บเทีย บสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะประจากลุ่มงานที่จาเป็นต้องมีกั บที่
เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาน้อยที่สุดในทุกด้านนั้นอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ได้นาเอาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบ์งานตั
ตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 จึงทาให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามสมรรถนะหรือสูงกว่าสมรรถนะที่
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เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น มหาวิทยาลั ยจึงต้องมีการปรับปรุงสมรรถนะและมาตรฐานสมรรถนะให้
สูงขึน้
อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ และ นธี เหมมันต์. (2557) วิจัยเรื่องสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นคณาจารย์จานวน 127 คน จากประชากรจานวน 188 คน ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในปีการศึกษา 2557 ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล ส่ ว นการวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ ส ถิติ พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ผลการศึกษา พบว่า
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนก
รายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า จานวน 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านการประเมินผลการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ด้านการนาผล
การประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่วนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง
มัลลิกา เกตุชรารัตน์ และคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กาหนดสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 2) ศึกษาสมรรถนะที่มีอยู่จริงของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ
ทางาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรง คุณวุฒิการสัมภาษณ์จานวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 351 คน เลือกโดยการสุ่ม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังนี้ 1)สมรรถนะด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน 2)สมรรถนะด้านการวิจัย 3)สมรรถนะด้านการให้บริการ วิชาการ 4)
สมรรถนะด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้จากการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนี้ สมรรถนะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการวิจัย สมรรถนะ
ด้านการให้ บ ริ การวิชาการ และสมรรถนะด้านการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม เมื่อจาแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทและเอกมีส มรรถนะอยู่ในระดับมาก วุฒิปริญญาตรีมี

37
สมรรถนะอยู่ใน ระดับปานกลาง และเมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การสอน มากกว่า 25 ปีมีสมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกด้าน
จากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสรุ ปได้ ว่า มี ก ารวิ จัย เกี่ ย วกั บ สมรรถนะของอาจารย์ พ ยาบาลใน
วิทยาลัยพยาบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการศึกษาปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
อาจารย์ ส ถาบั น อุดมศึกษา โดยพบว่า ปัจจัย สมรรถนะหลั กและปัจจัยสมรรถนะประจาหน้าที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษ มีการศึกษาสมรรถนะอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้าน
การบริ การวิช าการ แก่สั งคมและด้ านการท านุ บารุง ศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อกาหนดพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก 6 ปัจจัยย่อย รวมทั้งการศึกษารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใน 6 ด้าน พบว่า จานวน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านการประเมินผลการ
เรียน การสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน ด้านการนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน ด้านการ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ยนและนาผลไปใช้พั ฒ นาผู้ เ รีย น การศึ ก ษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแหล่านี้นาไปสู่การสังเคราะห์เป็นตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
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การสังเคราะห์ตัวแปรตาม
มณฑา ทิพย์ และ
สุรินทร์ อาภรณ์
(2550)

วัฒน์ บุญกอบ
(2552)

อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
และ นธี เหมมันต์.
(2557)

ตัวแปรที่ศึกษาตาม

1. ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
2. ด้านความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
3. ด้านการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาวิชาการ
4. ด้านความเป็น
อาจารย์นักวิจยั
5. ด้านการประยุกต์ใช้
ความรูเ้ พื่อบริการ
วิชาการแก่สังคม
6. ด้านส่งเสริม
สนับสนุนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

1. ด้านการผลิตบณัฑิต
2. ด้านความรู้พื้นฐานของระเบียบ
วิธีวิจัย
3. ด้านการแสดงความคิดเห็นใน
เชิงวิชาการที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหา สังคม
4. ด้านการประยุกต์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมในการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
5. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม
6. ด้านการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

1. ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภา พของ
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
2. ด้านการประเมินผลการ
เรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ ง
กับสภาพการเรียนรู้
3. ด้านความสามารถในการ
จั ด ประสบการณ์ เ รี ย นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. ด้านความสามารถในการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน
5. ด้านการนาผล

1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านสื่อสารการสอน
3. ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม
4. ด้านการพัฒนา
ตนเอง
5. ด้านการพัฒนา
นักศึกษา
6. ด้านการจัดการ
ความรู้
7. ด้านบริการวิชาการ
แก่สังคม
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9. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1. อายุ
2. วุฒิการศึกษา
3. ตาแหน่งงาน
4. ประสบการณ์การทางาน

การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านสื่อสารการสอน
3. ด้านวิจัยและนวัตกรรม
4. ด้านการพัฒนาตนเอง
5. ด้านการพัฒนานักศึกษา
6. ด้านการจัดการความรู้
7. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสารวจ (Survey Research)
เพื่อศึกษาการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล นาเสนอวิธกี ารดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 ประชากร เป็ น อาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสอนอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวนรวม 40 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 28 แห่ง และสถาบันอุดมเอกชนที่ตั้งอยู่
ในเขตปริมณฑล จานวน 12 แห่ง
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม กาหนดขนาดและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) การก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เนื่ อ งจากจ านวนคณาจารย์ ใ นแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจานวนไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงเข้าออกตลอดเวลา จึงใช้การคานวณ
จากสูตรของ Roscoe (John T. Roscoe, 1975: 157) ที่กาหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 ได้
จานวนเท่ากับ 384 ตัวอย่าง ดังนี้
N = (Zc σ/em) 2 (Roscoe, 1969: 156-157)
เมื่อ
N = จานวนตัวอย่างของประชากร
Zc = คะแนน (ตามระดับความมีนัยสาคัญที่ผู้วิจัยกาหนดให้ (α)
Z = 1.96 ที่ระดับความมั่นใจ 95% (α =.05)
Z = 2.58 ที่ระดับความมั่นใจ 99% (α =.01)
em = ค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้
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σ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
แทนค่า

N = (1.96x10) 2
= 19.6 2
= 384.16
= 384
1.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage random

sampling) ดังนี้
1) การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจาแนกตาม
สถานที่ตั้งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยใช้สถาบันเป็นหน่วยการสุ่ม ) ได้แก่ 1)
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 14 แห่ง ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี (2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (3) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (4) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร (5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (6) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (7) มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (8) มหาวิทยาลัยสยาม (9) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (10) สถาบันรัชต์ภาคย์ (11) วิทยาลัย
เซาธ์อีสบางกอก (12) วิทยาลัยดุสิตธานี (13) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (14) วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตร
พลบริหารธุรกิจ และ 2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ปริมณฑล จานวน 6 แห่ง ได้แก่ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม 2) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 4) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ 5) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์ 6) สถาบันเทคโนโลยียานยนตร์
2) การสุ่ ม เป็ น ระดั บ ชั้ น อย่ า งไม่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการได้ จานวน
ตัวอย่างเท่ากันจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย 384/20 = 19.20 จึงกาหหนดให้สุ่ม
ตัวอย่างสถาบันละ 20 รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งสูงกว่า 384 ตัวอย่างที่คานวณได้
3.1.3 กลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์จานวน 8 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Poposive Random Sampling) เป็น
ผู้ มีป ระสบการณ์กับ การปฏิบัติงานวิชการ 10 ปี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ประกอบด้วยรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2 คน ผู้อานวยการสานักงานวิชาการ 2 คน หัวหน้าสาขา 2 คน และอาจารย์
ปฏิบัติงานสอน 2 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
3.2.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ วุฒิ
ทางศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ทางาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิช าการของอาจารย์
สถาบั น อุดมศึกษาเอกชน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านหลั กสู ต ร ด้านการสื่ อสารการสอน ด้านการพัฒ นา
นักศึกษา ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการความรู้ และด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม จานวน 42 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert’s scale) ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดหรือสูงกว่าร้อยละ 80
4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากหรือร้อยละ 70-79
3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือร้อยละ 60-69
2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือร้อยละ 50-59
1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุดหรือต่ากว่าร้อยละ 50
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550) ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51- 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการอยู่ในระดับมาก
2.51- 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง
1.51- 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการอยู่ในระดับน้อย
1.00 -1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.2.2 การสัมภาษณ์ อย่า งไม่เ ป็น ทางการ (Non-formal Interview) เป็นการสนทนาใน
บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยผู้ให้สัมภาษณ์จานวน 8 คน ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2
คน ผู้อานวยการสานักงานวิชาการ 2 คน หัวหน้าสาขา 2 คน และอาจารย์ปฏิบัติงานสอน 2 คน
ผู้วิจัยใช้ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลาดับสุดท้าย ของการปฏิบัตสมรรถนะทางวิชาการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
1) ทาอย่างไรจึงจะทาให้อาจารย์จัดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรม
2) ทาอย่างไรจึงจะจัดกิจกรรมการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3) จะส่งเสริมการสร้างทีมงาน สร้างกลุ่ม สร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างไร
4) ทาอย่างไรจึงจะรับนักศึกษาได้ตรงกับลักษณะบัณฑิตที่หลักสูตรกาหนด
5) จะส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบันได้
อย่างไร
6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
7) ทาอย่างไรอาจารย์จึงจะสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการวิจัยได้
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3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เ ป็นแบบสอบถามมาตรส่ ว นประมาณค่า ซึ่งมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้
3.3.1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานทางการศึกษา โดยเฉพาะสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาและการ
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.3.2 ก าหนดกรอบเนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บการปฏิบั ติ ส มรรถนะทางวิช าการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษา เอกชน
3.3.3 สร้าง (ร่าง) แบบสอบถาม ข้อคาถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ บทบาทหน้าที่การ
ปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการ ตามพันธกิจอุดมศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3.4 นา (ร่าง) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาวิจั ยเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง เนื้อหา สานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม และนาข้อเสนอแนะของที่ปรึกษามาปรับปรุง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 2) ผู้ช่วยศาต
ราจารย์ สาเริง อ่อนสัมพันธุ์ 3) ดร.อภินันต์ อันทวีสิน (ภาคผนวก 1) เพื่อตรวจสอบ
1) การหาความตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ดังกล่าวมาแล้ว พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง การใช้ภาษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
+1คือ แน่ใจว่าข้อคาถามนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงการวิจัย
0 คือ ไม่แน่ ่ใจว่าข้อคาถามนี้สอบสอดคล้องกับวัตถุประสงการวิจัย
-1 คือ แน่ใจว่าข้อคาถามนี้ไม่สอดคล้องกับวัถุประสงค์
นาคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย
(Index of item objective congruence: IOC) ได้ค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 สูงกว่า
เกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ รายข้ออยู่ระหว่าง 0.50-1.00
2) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับ คณาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึก ษาเอกชนที่ มีลั ก ษณะใกล้ เ คีย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง แต่ไม่ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 ชุ ด น าคะแนนที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย งหรื อ ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ ครอนบัค ((Alpha Cronbach Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป 0.70
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3) การจัดพิมพ์ จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ต่อไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.4.1 ขอหนั ง สื อ จากมหาวิท ยาลั ยราชพฤกษ์ เ พื่ อ แจ้ ง ไปยั ง สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.4.2 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย โดยผู้วิจัยประสานงานโดยตรง
กั บ ส านั ก วิ จั ย ฯ ของแต่ ล ะสถาบั น เพื่ อ ความสะดวกในการแจกและเก็ บ แบบสอบถาม โดยส่ ง
แบบสอบถามไปสถาบันละ 15 ฉบับ รวม 390 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 384 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.46
3.4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็น กลุ่มตัวอย่าง โดยแจก
และเก็บด้วยตนเองเป็นส่ วนใหญ่ ร่ว มกับใช้การแจกและเก็บโดยจัดส่ งไปทางไปรษณีย์ โดยมีการ
ประสานงานติดตามการรับส่งผ่านอาจารย์ที่รู้จัก สานักวิจัยและละพัฒนาของสถาบันแต่ละละแห่งซึ่ง
ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วมาทาการ
วิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติดังนี้
3.5.1 ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยการคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการตามสมรรถนะ
ทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.5.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ การปฏิบัติส มรรถนะทาง
วิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ใช้การทดสอบค่าที (ttest) กับตัวแปรตาแหน่ง และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับตัว
แปรอายุ ประสบการณ์การทางาน หากพบความแตกต่างจะทากาทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีการของ
เชพเฟ่ (Scheffe’s Method)
3.5.4 การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบการพรรณนา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง สมรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑ มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างซึง่
เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4. แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
N
แทน จานวนประชากร
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที (t-test)
F
แทน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
S
แทน การเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของเชพเฟ่ (Scheffe’s Method)
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวน ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
2. วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
รวม
3. ตาแหน่งงาน
ผู้บริหาร
คณาจารย์
รวม
4. ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า 31 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

57
110
133
84
384

14.84
28.65
34.64
21.87
100.00

172
212
384

44.79
55.21
100.00

166
218
384

43.22
56.78
100.00

117
126
72
69
384

30.47
32.81
18.75
17.97
100.00

จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ปฏิบัติการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จานวนรวมทั้งสิ้น 384 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 133 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.64 รองลงมา มีอายุ 31-40 ปี จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65 อายุสูงกว่า 50 ปีขึ้นไป
จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87 และอายุต่ากว่า 30 ปี มีจานวนน้อยที่สุด 57 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 14.84 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.21 รองลงมา มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79 มีตาแหน่งงานเป็นอาจารย์ปฏิบัติงาน
สอน จานวน 218 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.78 รองลงมาเป็นผู้บริหาร จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ
43.22 มีประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 10 ปี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.47 รองลงมา มี
อายุ 11-20 ปี จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
18.75 และมีประสบการณ์มากกว่า 31 ปี มีจานวนน้อยที่สุด 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวม
(n = 384)
การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
ระดับการปฏิบัติ
อุดมศึกษาเอกชน
SD ความหมาย ลาดับ
1. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาตนเอง
4.39 0.71
มาก
1
2. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา
4.36 0.73
มาก
2
3. สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน
4.22 0.63
มาก
3
4. สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร การสอน
4.21 0.70
มาก
4
5. สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการความรู้
4.20 0.77
มาก
5
6. สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 3.98 0.86
มาก
6
7. สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3.53 0.73
มาก
7
รวม
4.13 0.62
มาก
จากตารางที่ 4.2 พบว่า การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.13,
SD=0.62) โดยสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒ นาตนเอง มีการปฏิบัติในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
รองลงมาเป็นสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสาร
การสอน สมรรถนะทางวิ ช าการด้ า นหลั ก สู ต ร สมรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการจั ด การความรู้
สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และสมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการพัฒนาตนเอง
(n = 384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน
ระดับการปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาตนเอง
SD ความหมาย ลาดับที่
X
1. รับผิดชอบผลของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
4.71
0.70
มากที่สุด
1
มอบหมาย
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 4.67
0.73
มากที่สุด
2
และบุคลากร
3. สามารถประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาได้
4.43
0.71
มาก
3
4. ใช้ภาวะผู้นาเชิงริเริ่มสร้างสรรค์
4.28
0.77
มาก
4
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน การเขียนเพื่อ 4.14
0.63
มาก
5
ใช้ในการสื่อสารการสอน
6. จัดการเรียนรู้บนฐานความยุติธรรม ความเสมอภาค 4.09
0.86
มาก
6
และความเป็นกลาง
รวม
4.39
0.76
มาก
จากตารางที่ 4.3 พบว่า การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้านการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X =4.39, SD=0.76) โดยการ
รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติ งานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมาก
ที่สุด เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลากร
สามารถประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาได้ ใช้ภาวะผู้นาเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่
รักการอ่าน การเขียนเพื่อใช้ในการสื่อสารการสอน และจัดการเรียนรู้บนฐานความยุติธรรม ความ
เสมอภาค ความเป็นกลาง ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิ บัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการพัฒนานักศึกษา
(n = 384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน
ระดับการปฏิบัติ
ด้านการพัฒนานักศึกษา
SD ความหมาย ลาดับที่
7. ส่งเสริมให้นักศึกษา หาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
4.62 0.63 มากที่สุด
1
อยู่เสมอ
8. ปลูกฝังทัศนคติที่เข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
4.57 0.86 มากที่สุด
2
ทางวิชาการและเทคโนโลยี
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 4.38 0.77
มาก
3
ตามบริบทสังคมไทย
10. มีทักษะความรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตความเป็น
4.24 0.71
มาก
4
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
11. จัดกิจกรรมการศึกษา ส่งเสริมลักษณะบัณฑิต
4.19 0.70
มาก
5
ที่พึงประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
12. จัดกิจกรรมการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ
3.81 0.73
มาก
6
ของนักศึกษา
รวม
4.36 0.54
มาก
จากตารางที่ 4.4 พบว่า การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้านการพัฒนานักศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.36, SD=0.54) โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
เป็ น ล าดับ ที่ 1 รองลงมาเป็ น ปลู กฝั งทัศนคติที่เข้าใจ ยอมรับการเปลี่ ยนแปลงทางวิช าการและ
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามบริบทสังคมไทย มีทักษะความรู้
และเข้าใจการใช้ชีวิตความเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมการศึกษา ส่งเสริมลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมการศึกษาสอดคล้องกับความต้ องการ
ของนักศึกษา ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการสื่อสารการสอน
(n = 384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน
ระดับการปฏิบัติ
ด้านการสื่อสารการสอน
SD ความหมาย ลาดับที่
13. ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
4.43 0.73
มาก
1
14. ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง พัฒนา 4.38 0.77
มาก
2
สื่อการสอน
15. มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน รวมทั้งการสื่อสาร 4.33 0.71
มาก
3
การสอน
16. ใช้สื่อการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และ
4.28 0.70
มาก
4
วัยของผู้เรียน
17. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาและบุคลากร
4.14 0.86
มาก
5
ในหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน
18. ส่งเสริมประสานงาน สร้างทีม สร้างกลุ่ม เครือข่าย 3.76 0.63
มาก
6
เพื่อการเรียนรู้
รวม
4.22 0.84
มาก
จากตารางที่ 4.5 พบว่า การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้านการสื่อสารการสอน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.22, SD=0.84) โดย
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
รองลงมาเป็น ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง พัฒนา สื่อการสอน มีความรู้ในเนื้อหาสาระ
ที่สอน รวมทั้งการสื่อสารการสอน ใช้สื่อการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และวัยของผู้เรียน สร้าง
ความสั มพัน ธ์ที่ดีกับ นั กศึ ก ษาและบุ คลากรในหน่ว ยงานอื่น ทั้ง ในและนอกสถาบั น และส่ งเสริ ม
ประสานงานสร้างทีม สร้างกลุ่ม เครือข่าย เพื่อการเรียนรู้ ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านหลักสูตร
(n = 384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษา
ระดับการปฏิบัติ
เอกชนด้านหลักสูตร การสอน
SD ความหมาย ลาดับที่
19. จัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเน้น
4.48 0.77
มาก
1
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
20. ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ 4.43 0.73
มาก
2
กับการดาเนินชีวิตจริงได้
21. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผน
4.38 0.63
มาก
3
การสอน (มคอ.3) ที่กาหนดไว้
22. ใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
4.28 0.70
มาก
4
และธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
23. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถาบัน
4.14 0.86
มาก
5
สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติ
24. วางแผนการรับนักศึกษาได้ตรงกับลักษณะ
3.57 0.71
มาก
6
บัณฑิตที่หลักสูตรกาหนด
รวม
4.21 0.74
มาก
จากตารางที่ 4.6 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ด้านหลักสูตร ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.21, SD=0.74) โดย จัดการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการ
ดาเนินชีวิตจริงได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการสอน (มคอ.3) ที่กาหนดไว้ ใช้สื่อ
การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถาบันสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่ งชาติ วางแผนการรับ
นักศึกษาได้ตรงกับลักษณะบัณฑิตที่หลักสูตรกาหนด ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการจัดการความรู้
(n = 384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษา
ระดับการปฏิบัติ
เอกชน ด้านการจัดการความรู้
SD ความหมาย ลาดับที่
25. มีทักษะในการเข้าระบบการจัดการความรู้ได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
26. มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ
27. สามารถระบุประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
28. นาความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการอบรม มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
29. รวบรวมความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
30. เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งในและ
นอกสถาบัน
รวม

4.48

0.70

มาก

1

4.38
4.33

0.71
0.73

มาก
มาก

2
3

4.09

0.86

มาก

4

4.05
3.90

0.63
0.77

มาก
มาก

5
6

4.20

0.56

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้านการจัดการความรู้ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (( =4.20, SD=0.56) โดย
มีทักษะในการเข้าระบบการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิ ดชอบ สามารถระบุ
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ นาความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการ
อบรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมความรู้เดิมและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้ เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
(n = 384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษา
ระดับการปฏิบัติ
เอกชน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
SD ความหมาย ลาดับที่
31. จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการด้วย
4.52 0.77 มากที่สุด
1
จิตอาสา
32. รู้และเข้าใจนโยบาย แนวทาง การให้บริการ
4.38 0.71
มาก
2
วิชาการแก่สังคมของสถาบัน
33. ทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 4.28 0.70
มาก
3
และสังคมได้
34. นาองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้
4.14 0.63
มาก
4
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและการวิจัย
35. มีทักษะในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
3.95 0.73
มาก
5
สนองความต้องการของสังคม
36. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 3.81 0.86
มาก
6
ความยั่งยืน ให้แก่ชุมชน
รวม
4.21 0.43
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่า การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ในภาพรวมมีก ารปฏิ บัติ อ ยู่ ในระดั บ มาก ( =4.20,
SD=0.43) โดย จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการด้วยจิตอาสา เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับ มากที่สุ ด เป็ น ล าดับ ที่ 1 รองลงมาเป็น รู้และเข้าใจนโยบาย แนวทาง ในการให้ บริการ
วิชาการแก่สังคมของสถาบัน ทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคมได้ นาองค์
ความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ข องนักศึกษาและการวิจัย มีทักษะใน
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสนองความต้องการของสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความยั่งยืน ให้แก่ชุมชน ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านวิจัยและนวัตกรรม
(n = 384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษา
ระดับการปฏิบัติ
เอกชน ด้านวิจัยและนวัตกรรม
SD ความหมาย ลาดับที่
37. มีจริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณ
4.33 0.73
มาก
1
นักวิจัย
38. มีความรู้ ทักษะ ในการทาวิจัย
4.28 0.71
มาก
2
39.ทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4.19 0.70
มาก
3
อย่างเป็นรูปธรรม
40.แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ
4.14 0.86
มาก
4
วิธีการวิจัยแบบต่าง ๆ
41. ทางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
3.95 0.63
มาก
5
การสอน
42. สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ จากการวิจัย
3.51 0.77 ปานกลาง
6
รวม
3.53 0.87
มาก
จากตารางที่ 4.9 พบว่า การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.53, SD=0.87)
โดย มีจริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณนักวิจัย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น มีทักษะความรู้ ในการทาวิจัย ทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการวิจัยแบบต่าง ๆ ทางานวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ จากการวิจัย ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สภาบันอุดมศึกษา จาแนกตาม
อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน
ตารางที่ 4.10 ผลการเปรี ย บเทียบค่าเฉลี่ ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะทางวิช าการของ
อาจารย์สถาบันเอกชน จาแนกตามอายุ
(n=384)
ต่ากว่า 30 ปี 31-40 ปี
41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
สมรรถนะทางวิชาการของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
𝜒̅ SD 𝜒̅ SD 𝜒̅ SD 𝜒̅ SD
1 สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาตนเอง 4.39 .36 4.34 .41 4.29 .42 4.42 .49
2 สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา 4.33 .41 4.29 .45 4.26 .39 4.32 .47
3 สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน 4.33 .41 4.29 .45 4.26 .39 4.32 .47
4 สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร
4.33 .43 4.33 .41 4.25 .41 4.37 .48
5 สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ 4.33 .41 4.29 .45 4.26 .39 4.32 .47
6 สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ 4.39 .36 4.34 .41 4.29 .42 4.42 .49
แก่สังคม
7 สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและ
4.33 .43 4.33 .41 4.25 .41 4.37 .48
นวัตกรรม
4.33 .36 4.29 .40 4.24 .35 4.31 .41
รวม
จากตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของระดับการปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการ
ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มผู้มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นกลุ่ม 51 ปีขึ้นไป กลุ่มมากกว่า 31-40 ปี และกลุ่ม 41-50 ปี ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 การเปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึ กษา
เอกชน จาแนกตามอายุ
(n=384)
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
แหล่งความ
SS
df
MS F
p
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แปรปรวน
1.สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนา ระหว่างกลุ่ม
0.32
3
0.41 9.96* 0.00
ตนเอง
ภายในกลุ่ม
28.82 380 0.09
รวม
29.15 383
2.สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนา ระหว่างกลุ่ม
7.23
3
0.11 1.14 0.33
ภายในกลุ่ม
73.10 380 0.24
นักศึกษา
รวม
80.34 383
3.สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่ม
8.63
3
2.87 8.51* 0.00
การสอน
ภายในกลุ่ม 102.01 380 0.33
รวม
11.64 383
4.สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร
ระหว่างกลุ่ม 4.97
3
0.04 0.23 0.87
ภายในกลุ่ม 64.79
380 0.21
รวม
69.76
383
5.สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการ ระหว่างกลุ่ม 1.16
3
0.38 1.91 0.12
ความรู้
ภายในกลุ่ม 61.14
380 0.20
รวม
62.31
383
6.สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการ ระหว่างกลุ่ม 0.12
3
1.65 7.73* 0.00
วิชาการแก่สังคม
ภายในกลุ่ม 54.86
380 0.18
รวม
54.99
383
7.สมรรถนะทางวิชาการด้านวิจัยและ
ระหว่างกลุ่ม 0.05
3
0.02 0.12 0.94
นวัตกรรม
ภายในกลุ่ม 46.89
380 0.15
รวม
46.95
383
รวม
ระหว่างกลุ่ม 3.47
3
1.15 1.81 0.23
ภายในกลุ่ม 36.73
380 .12
รวม
40.20
383
*p < .05
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จากตารางที่ 4.11 การเ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ป ฏิ บ ั ต ิ ส มรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์
สถาบั น อุดมศึ ก ษาเอกชน จ าแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมไม่ แตกต่ งกั น จึงไม่ส อดคล้ อ งกั บ
สมมุติฐานที่กาหนดไว้ แต่เมื่อพืจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนา
ตนเอง สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน และ สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 จึงนาไปสู่การทดสอบเป็นรายคู่ ดังตารางที่
4.12-4.14
ตารางที่ 4.12 การทดสอบรายคู่ การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิช าการด้ า นการพั ฒ นาตนเองของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ
51ปีขึ้นไป
ต่ากว่า30ปี 31-40ปี
41-50ปี
อายุ
X
4.22
4.39
4.34
4.29
ต่ากว่า 30 ปี
4.39 0.24
0.45*
0.26*
31-40 ปี
4.34 0.05
0.13
41-50ปี
4.29 0.18*
51 ปีขึ้นไป
4.22 *p < .05

จากตารางที่ 4.16 พบว่า อาจารย์ที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการ
พัฒนาตนเอง แตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มผู้มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี และกลุ่มที่มี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
2) กลุ่มทีมีอายุ 41-50 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัตสิ ูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 4.13 การทดสอบรายคู่ การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน ของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ
51ปีขึ้นไป
ต่ากว่า30ปี
31-40ปี
41-50ปี
อายุ
X
4.32
4.33
4.29
4.26
ต่ากว่า 30 ปี
4.33
0.10
0.18*
0.12
31-40 ปี
4.29
0.08
0.02
41-50 ปี
4.26
0.06
51 ปีขึ้นไป
4.32
*p < .05
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จากตารางที่ 4.13 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอนของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ คือ กลุ่มผู้มีอายุต่ากว่า 30 ปี มี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการ สูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี
ตารางที่ 4.14 การทดสอบรายคู่ การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิช าการด้า นการบริ การวิชาการแก่
สังคมของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
อายุ
X
4.44
4.39
4.33
4.29
ต่ากว่า 30 ปี
4.39
0.08
0.06
0.00
31-40 ปี
4.33
0.01
0.07
41-50 ปี
4.29
0.06
51 ปีขึ้นไป
4.44
*p < .05
จากตารางที่ 4.14 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการบริการวิชาการแก่
สังคมของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 การเปรี ย บ เที ย บ สมรรถนะทางวิช าการของอาจารย์ส ถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
(n=384)
สมรรถนะทางวิชาการ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
t
Sig
ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
SD
SD
X
X
1. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาตนเอง
4.04 .55 4.12 .48 1.05 0.34
2. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา
4.02 .61 4.11 .59 1.15 0.31
3. สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน
4.25 .46 4.30 .49 1.33 0.26
4. สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร
4.17 .44 4.19 .47 0.11 0.89
5. สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการความรู้
4.28 .43 4.37 .42 4.09 0.13
6. สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ
4.21 .40 4.30 .37 3.12* 0.04
แก่สังคม
7. สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3.95 .67 4.06 .63 1.09 0.33
รวม
4.13 .49 4.20 .47 1.44 0.31
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จากตารางที่ 4.15 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า ความ
แตกต่างกันของวุฒิการศึกษา ไม่มีผลต่อสมรรถนะของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเว้น การ
ปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบการปฏิบัติ ส มรรถนะทางวิชาการของอาจารย์ส ถาบันอุด มศึ กษา
เอกชน จาแนกตามตาแหน่งงาน
(n=384)
ผู้บริหาร อาจารย์
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
t
Sig.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
S.D.
S.D.
X
X
1. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาตนเอง
4.20 .47 4.07 .51 1.82 .17
2. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา 4.25 .50 4.04 .60 3.81 .04
3. สมรรถนะทางวิชาการด้านสื่อสารการสอน
4.17 .49 4.08 .49 0.80 .37
4. สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร
4.20 .42 4.18 .45 0.04 .83
5. สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการความรู้
4.46 .41 4.30 .42 3.77 .04
6. สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ
4.33 .39 4.24 .39 1.28 .25
แก่สังคม
7. สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.25 .53 3.98 .65 4.76 .03
รวม
4.27 .44 4.15 .48 1.86 .35
จากตารางที่ 4.16 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า ความ
แตกต่างกันของตาแหน่งงาน ไม่มีผลต่อสมรรถนะของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเว้น การ
ปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการจัดการความรู้ และ ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.17 การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของระดั บ การปฏิ บั ติ
สมรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน จ าแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน
(n=384)
น้อยกว่า
11-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า
กาสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
10 ปี
31 ปี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
X SD X SD X SD X SD
1. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาตนเอง 4.33 .42 4.33 .41 4.37 .35 4.39 .48
2.สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา 4.26 .47 4.31 .42 4.34 .30 4.30 .44
3.สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน 4.28 .44 4.33 .40 4.29 .39 4.38 .47
4. สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร
4.41 .55 4.26 .45 4.28 .39 4.18 .47
5. สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ 4.18 .54 4.31 .39 4.27 24 4.29 .50
6.สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ 4.00 .06 4.06 .99 4.10 .90 4.57 .58
แก่สังคม
7.สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและ
4.00 .39 4.00 .97 4.00 .87 4.00 .70
นวัตกรรม
4.24 .43 4.31 .36 4.30 .25 4.30 .41
รวม
จากตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามประสบการณ์ พบว่า กลุ่มผู้มีประสบการณ์ต่ากว่า 1120 ปี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นกลุ่ม 21-30 ปี กลุ่มมากกว่า 31 ปี และกลุ่มน้อย
กว่า 10 ปี ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบการปฏิบัติส มรรถนะทางวิชาการของอาจารย์ส ถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์ แหล่งความ
SS
df MS
F
p
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แปรปรวน
1.สมรรถนะทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม 0.22
3
0.12 2.46 0.70
ด้านการพัฒนาตนเอง
ภายในกลุ่ม 28.93 380 0.09
รวม
29.15 383
2.สมรรถนะทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม 0.37
3
0.73 2.76* 0.04
ด้านการพัฒนานักศึกษา
ภายในกลุ่ม 79.97 380 0.26
รวม
80.34 383
3.สมรรถนะทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม 0.28
3
0.09 0.25 0.85
ด้านการสื่อสารการสอน
ภายในกลุ่ม 110.36 380 0.36
รวม
110.64 383
4.สมรรถนะทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม 0.26
3
0.08 0.35 0.78
ด้านหลักสูตร
ภายในกลุ่ม 74.73 380 0.24
รวม
74.99 383
5.สมรรถนะทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม 0.71
3
0.23 1.03 0.37
ด้านการจัดการความรู้
ภายในกลุ่ม 69.05 380 0.22
รวม
69.76 383
6.สมรรถนะทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม 0.52
3
0.17 0.84 0.46
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ภายในกลุ่ม 61.79 380 0.20
รวม
62.31 383
7.สมรรถนะทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่ม 1.48
3
0.49 2.78 0.04
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ภายในกลุ่ม 53.51 380 0.17
รวม
54.99 383
ระหว่างกลุ่ม 0.01
3
.00 0.02 0.99
รวม
ภายในกลุ่ม 40.19 380 .13
รวม
40.20 383
*p < .05
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จากตารางที่ 4.18 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จาแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า ความ
แตกต่ า งกั น ของประสบการณ์ ก ารท างาน ไม่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ สมรรถนะของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเว้น การปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา และ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนาไปสู่การทดสอบ
เป็นรายคู่ ดังตารางที่ 4.16-4.17
ตารางที่ 4.19 การทดสอบรายคู่ การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ด้านสมรรถนะทางวิชาการด้านการ
พัฒนานักศึกษา
ด้านการพัฒนา
น้อยกว่า10 ปี 11-20 ปี
21-30 ปี มากกว่า31ปี
X
4.18
นักศึกษา
4.31
4.21
4.12
ต่ากว่า 10 ปี
4.31
0.10
0.18*
0.12
11-20 ปี
4.21
0.08
0.02
21-30 ปี
4.12
0.06
31 ปีขึ้นไป
4.18
*p < .05
จากตารางที่ 4.16 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า แตกต่างกัน 1 คู่ คือ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการ สูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ 21-30 ปี
ตารางที่ 4.20 การทดสอบรายคู่ การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ด้านสมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
ประสบการณ์
น้อยกว่า10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี มากกว่า31ปี
X
4.57
การทางาน
4.00
4.06
4.10
น้อยกว่า 10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปีขึ้นไป

*p < .05

4.00
4.06
4.10
4.57

-

0.03
-

0.03*
0.00
-

0.01
0.05*
0.04
-
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จากตารางที่ 4.19 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ พบว่า แตกต่างกัน 2 คู่ คือ
1) กลุ่มผู้มีประสบการณ์ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการ สูงกว่ากลุ่มที่มี
ประสบการณ์ 10 ปี
1) กลุ่มผู้มีประสบการณ์มากกว่า 31 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการสู งกว่า
กลุ่มที่มีประสบการณ์ 11-20 ปี
ตอนที่ 4 การเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนาข้อปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลาดับสุดท้าย
มาเป็นข้อคาถามในการสัมภาณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Non-formal Interview) กับผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดีฝ่ ายวิช าการและตัว แทนอาจารย์จานวน 8 คน เพื่อหาแนวทางและวิธี การเสริม สร้ า ง
สมรรถนะทางวิชาการ ดังนี้
1. ทาอย่างไรจึงจะทาให้อาจารย์จัดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรม
โดยทั่วไปอาจารย์จะจัดการเรียนรู้โดยกาหนดเนื้อหาสาระตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนดไว้ ใช้
วิธีสอนที่เหมาะสมกับวัยและการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่วนด้านที่เกี่ยวกับความยุติธรรมน่าจะเป็นเรื่อง
ของการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ควรชี้แจงให้นักศึกษารู้และเข้าก่อนดาเนินการสอน และควรมี
การวัดประเมินผลโดยใช้การวัดผลหลายมิติหลายกิจกรรม บนพื้นฐานความเป็นจริงมากที่สุด เพราะ
นักศึกษาแค่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน บางคนถนัดในเรื่องของความรู้ ความจา บางคนถนัด
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้กาวัดประเมินผลได้ตรงกับความรู้ ความสามารถของนักศึกษามากที่สุด
- กรณีวิช าที่มีการเปิดสอนหลายตอนเรียน หลาย sec. อาจารย์ควรใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ (มคอ.3) ฉบับเดียวกัน แต่อาจจะแตกต่างกันสไตล์การสอน
- ควรให้ความสนใจกับนักศึกเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรีย นซักถามได้ทุกคน
กรณีที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ อาจารย์ควรกาหนดเป็นประเด็นหัวข้อที่ต่อยอดโดยการจัดสัมมนา เพื่อให้
นักศึกษาเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เท่า ๆ กัน
- ก่ อ นด าเนิ น การสอนควรบอกหรือ ชี้ แ จงวัต ถุ ประสงค์ ข องบทเรี ยน อธิ บ ายให้
นักศึกษาเห็นภาพรวมหรือโครงสร้างของบทเรียน แจกแจงวิธีการจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการ
ฝึ กปฏิบั ติที่ชัดเจนให้ นั กศึกษาทราบก่อนลงมือสอนโดยเฉพาะการวัดประเมินผล สัดส่ ว นการให้
คะแนน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเห็นแนวทางการเรียนรู้และคุณค่าของบทเรียน
2. ทาอย่างไรจึงจะจัดกิจกรรมการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
- ควรมีการสารวจความถนัด ความสนใจของนักศึกษาทุกครั้งที่มีโอกาส แล้วนาเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระที่จะจัดกิจกรรมการศึกษา และใช้การสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
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เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
ของนักศึกษา
- ควรมี กิ จ กรรมการสอนที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เร้ า ความสนใจของนั ก ศึ ก ษา และ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ทาให้มีความสุขกับบรรยากาศโดยรวมของกิจกรรมการเรียน
การสอน
- ควรเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ของตนเอง หรือเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม การประดิษฐ์คิดค้น การลงมือทางานด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
และจดจาได้นานโดยคานึงถึงความแตกต่างของนักศึกษาเป็นสาคัญ กรณีที่จัดกิจกรรมกลุ่ม อาจารย์
ต้องหาจั งหวะให้นั กศึกษาทุกคนได้แสดงความคิดเห็ นต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพื่ อส่ งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- ควรมีการทาแบบทดสอบ เพื่อการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้เป็นระยะ เพื่อ
การวัดผลการจัดกิจกรรมการศึกษา ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนให้กิจกรรมให้สอดคล้อง และตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษา
3. จะส่งเสริมการสร้างทีมงาน สร้างกลุ่ม สร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างไร
- ควรใช้ Social network ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เช่น Line Facebook
เพื่อการสร้างเครือข่าย และเป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกภายในเครือข่าย
- ควรจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น ท าเพื่ อ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการแบ่งงาน กาหนดหน้าที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมการออกค่ายพัฒนาสังคม
กิจกรรมศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสที่เหมาะสม เป็นต้น
- ในการสร้างกลุ่ม เครือข่าย ควรกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเป้าหมายที่เห็น
พ้องต้องกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจที่กาหนดไว้
- อาจารย์ควรปลูกฝังความตั้งใจจริงโดยการ ตอกย้าความสาคัญของการปฏิบัติงาน
ด้วยจริงใจ การแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย สามารถเผชิญหน้าเพื่อแก้ ปัญหา
โดยสมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา แก้ปัญหาอย่างจริงใจ ดี
ที่สุดคือการสนับสนุนให้ทุกคนในทีมมีความไว้วางใจต่อกัน
- ควรมีการค้นหา คัดเลือกหัวหน้าทีมที่เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน เพื่อประสาน
ความร่ ว มมื อ ในการท างาน โดยผู้ น ากลุ่ ม หรื อ หั ว หน้ า ที ม จะต้ อ งสร้ า งความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
4. ทาอย่างไรจึงจะรับนักศึกษาได้ตรงกับลักษณะบัณฑิตที่หลักสูตรกาหนด
- ควรมีการคัดกรองก่อนรับเข้าเป็นนักศึกษา เช่น การสอบคัดเลือกทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ
และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีทักษะ ความรู้ บุคลิกภาพ ตามที่หลักสูตรกาหนด
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- กรณีที่จะต้องรับหมดเพื่อให้จานวนตามที่วางแผนไว้ ควรให้ความสาคัญกับการเรียนการ
สอนตลอด 4 ปี โดยเฉพาะวิชาเอก เพื่อให้องค์ความรู้และกิจกรรมในสาขาวิชานั้น ๆ กล่อมเกลา
นักศึกษาให้ได้ตามที่หลักสูตรกาหนดทั้งทักษะความรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ
- ควรมีการกาหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะที่หลักสูตรต้องการให้ชัดเจน แล้วประชาสัมพันธ์
แนะแนว ไปตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
- ควรร่วมกันจัดทาหลักสูตรปรับพื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ที่เป็นพื้ฐานของสาขาวิชานั้น มีการติวหรือการให้ความรู้ โดยคณาจารย์ บัณฑิต หรือนักศึกษา
รุ่นพี่ ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
5. จะส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบันได้
อย่างไร
- ควรสร้างเสริมคุณภาพอาจารย์ให้เป็นผู้นาในศาสตร์ของตน รวมทั้งการเรียนรู้ข้ามศาสตร์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง สามารถบูรณาการ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ศาสตร์ หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
- ควรส่ งเสริมให้อาจารย์ มีส่ วนร่วมในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์
ความรู้และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
- ควรจั ดให้ มีการทากิจ กรรมเชิงวิช าการร่ว มกัน เช่น การทาวิจัยแบบสหวิทยากร การ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการในมิติต่าง ๆ การประชุมวิชาการ ฯลฯ การแลกเปลี่ยนวิทยากร การ
ร่วมกันบริการวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโอกาสต่อ ๆ ไป
- ควรปลูกจิตสานึกให้ทุกคนตระหนักว่าการปฏิบัติงานต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การ
ทางานเพียงคนเดียวไม่สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เพราะความสาเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือ การประสานงานที่ดี ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
- ควรมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มีการสนับสนุนช่วยเหลือกัน และกระตุ้นให้มีการ
ทางานแบบร่วมมือกัน มีการพูดคุย การอภิปรายถกเถียงกัน การแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การทางานของหน่วยงานอื่น และส่ งเสริม
ให้มีโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือในลักษณะการทางานเป็นทีม การสร้างเครื่องข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
- บุคลากรและสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
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ชุมชน แนวคิดนี้ ควรปลู กฝั งให้ เ กิด ขึ้ นในจิตส านึ กหรือ ก าหนดเป็นสมรรถนะส าคัญ ของอาจารย์
อุดมศึกษา
- ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน
การประสานงาน การอานวยความสะดวกในด้า นต่ าง ๆ การวัดประเมินผล และการนาผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในการทางานครั้งต่อไป
- ควรส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการจัดศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับชุมชน ส่งเสริมการหารายได้เพิ่มด้วยการสร้างงานใหม่ ๆ สถาบันควรเปิดหลักสูตรการฝึก
อาชีพระยะสั้นเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว นับเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการชุมชนที่ยั่งยืน
- ควรสร้ า งเสริ ม จิ ต ส านึ ก รั ก บ้า นเกิ ดให้ แ ก่นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง แนวคิ ด และพฤติ ก รรมการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน การแก้ปัญหาของชุมชนด้วยความมุ่งมั่นโดยการหาทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อดาเนินกิจกรรมให้ได้ผลดีที่สุด
-ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ทาโครงการที่สามารถนาไปพัฒนาชุมชนได้ โดยเฉพาะ
โครงการให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานมากที่สุด
7. ทาอย่างไรอาจารย์จึงจะสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการวิจัยได้
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ต้องทางานวิจัยสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา (R & D)
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์นาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้วยส่วนหนึ่ง และมี
การคิดค้นทักษะความรู้ใหม่ ๆ อีกส่วนหนึ่งในลักษณะของการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมจากการวิจัย
- ควรท างานวิ จั ย โดยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก เมธี วิ จั ย ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะ
หน่วยงานหรือกลุ่มนักวิจัยที่ให้ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรม
- ควรสร้างความร่วมมือในรูปของเครือข่ายวิชาการและวิจัย จะช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยของ
สมาชิกได้รับการพิจารณา ยอมรับ และถูกนาไปใช้งานจริงในวงกว้างมากขึ้น
-ควรมีการให้ความรู้ และแรงเสริม เช่น การอบรมพัฒนาทักษะความรู้ทางการวิจัย ให้ แก่
คณาจารย์ ใ นสถาบั น อย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งแรงบั น ดาลใจ แรงจู ใ จ โดยการให้ ทุ น อุ ด หนุน
โดยเฉพาะทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสมเหตุสมผล
จากสรุผลการสัมภาษณ์ ข้า งต้น สรุ ปแนวทางการเสริ มสร้า งการปฏิบัติ สมรรถนะทาง
วิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1) ควรเสริมสร้างสมรรถนะในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาทุ กคนมี ส่วนกาหนดเนื้อ หา กิจกรรมการเรียนรู้มากที่ สุด และมีความยุติธรรมในการวัด
ประเมินผล
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2) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการศึกษาสารวจความถนัด ความสนใจของ
นักศึกษา เพื่อนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดเนื้อ หาสาระในการจัดกิ จกรรมการศึกษา และ
ออกแบบวิธีสอนให้สอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) ควรเสริ ม สร้ า งสมรรถนะในการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ ป็ น ที ม อย่ า ง
ประสิทธิภาพ
4) ควรเสริมสร้างสมรรถนะในการคัดกรองนักศึกษาโดยการจัดสอบคัดเลือกทั้งภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด
5) ควรเสริมสร้างสมรรถนะในการเรี ย นรู้ ร่ว มกั บบุ ค คลอื่ น ทั้ ง ในและนอกสถาบัน
สามารถอภิปรายถกเถียงเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน และการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
6) ควรเสริมสร้างสมรรถนะในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ชุมชนเพื่อการหา
รายได้เพิ่มด้วยการสร้างงานใหม่ ๆ การฝึกอาชีพระยะสั้น ฯลฯ
7) ควรเสริมสร้างสมรรถนะในการวิจัยสร้างสรรค์ (Creative Research) การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการทาวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ
การแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑ 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติสมรรถนะ
ทางวิ ช าการของอาจารย์ อุ ด มศึ ก ษา จ าแนกตามอายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ต าแหน่ ง การท างาน และ
ประสบการณ์การทางาน 3) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
อุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
การวิจัยรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ (Non-formal Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) การแจกแจง
ความถี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบเป็นรายคู่ตาม
แบบของ เชพเฟ่ (Scheffe’s Method) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analisis)
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวนรวม 384
คน ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.64 มี วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.21 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79 ปฏิบัติงานในตาแหน่งงานสอน จานวน 218 คน คิดเป็น ร้อยละ
56.78 และมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี จานวน 117 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.47 เมื่ อ
พิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า
5.1.1 การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า สมรรถนะทั้ง 7 ด้านมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ( = 4.13, SD=0.62) โดยสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาตนเอง เป็นด้านที่มี
การปฏิบัติในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็นสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา
สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร สมรรถนะทาง
วิ ช าการด้ า นการจั ด การความรู้ สมรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการบริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คม และ
สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เป็นลาดับสุดท้าย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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1) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาตนเอง ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.39, SD=0.76) โดย
การรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับ
มากที่สุ ด เป็ น ล าดับ ที่ 1 รองลงมาเป็น มีความซื่อสั ตย์สุ จริ ตเป็ นแบบอย่ างที่ ดีแ ก่นั ก ศึ กษาและ
บุคลากร สามารถประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาได้ ใช้ภาวะผู้นาเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ที่รักการอ่าน และการเขียนเพื่อใช้ในการสื่อสารการสอน และจัดการเรียนรู้บนฐานความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค ความเป็นกลาง เป็นลาดับสุดท้าย
2) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.36, SD=0.54) โดย
การส่งเสริมให้นักศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมาก
ที่สุด เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น ปลูกฝังทัศนคติที่เข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามบริบทสังคมไทย มีทักษะความรู้
และความเข้าใจการใช้ชีวิตความเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมการศึกษาส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจัดกิจกรรมการศึกษาสอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา เป็นลาดับสุดท้าย
3) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการสื่ อ สารการสอน ของอาจารย์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในภาพรวม พบว่ า ทุ ก ข้ อ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ( =4.22,
SD=0.84) โดยถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง พัฒนา สื่อการสอน มีความรู้
ในเนื้อหาสาระที่สอน รวมทั้งการสื่อสารการสอน ใช้สื่อการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และวัยของ
ผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน และ
ส่งเสริมประสานงาน สร้างทีม สร้างกลุ่ม เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ เป็นลาดับสุดท้าย
4) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นหลั ก สู ต รการสอน ของอาจารย์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในภาพรวม พบว่ า ทุ ก ข้ อ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ( =4.21,
SD=0.74) โดยจัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ จริง
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการดาเนินชีวิตจริงได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้ อ งกั บ แผนการสอน (มคอ.3) ที ก าหนดไว้ ใช้ สื่ อ การสอนสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช าและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถาบันสอดคล้องกับการพัฒนา
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นักศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ และวางแผนการรับนักศึกษาได้สอดคล้องกับลั กษณะ
บัณฑิตทีห่ ลักสูตรกาหนด เป็นลาดับสุดท้าย
5) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการจั ด การความรู้ ของอาจารย์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในภาพรวม พบว่ า ทุ ก ข้ อ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ( =4.20,
SD=0.56) โดยมีทักษะในการเข้าระบบการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นสมรรถนะที่มี
การปฏิบั ติในระดับ มาก เป็ น ล าดับที่ 1 รองลงมาเป็น มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิ ดชอบ
สามารถระบุประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ นาความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับ
จากการอบรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมความรู้เดิมและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ และเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน เป็นลาดับ
สุดท้าย
6) การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =4.20, SD=0.43) โดย จัด
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการด้วยจิตอาสา เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น รู้และเข้าใจนโยบาย แนวทาง ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบั น ท างานวิ จั ย ที่ ส ามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นชุม ชนและสั ง คมได้ น าองค์ ค วามรู้ จ ากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และการวิจัย มีทักษะในการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นสนองความต้องการของสังคม และถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความยั่งยืน ให้แก่ชุมชน เป็นลาดับสุดท้าย
7) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นวิ จั ย และนวั ต กรรม ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.53, SD=0.87) โดย มี
จริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณนักวิจัย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็น
ลาดับที่ 1 รองลงมาเป็น มีทักษะความรู้ ในการทาวิจัย ทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการวิจัยแบบต่าง ๆ ทางานวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ จากการวิจัย เป็นลาดับสุดท้าย
5.1.2 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน
จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า
อาจารย์ ส ถาบั น อุดมศึกษาเอกชนที่มี อายุต่า งกัน มีการปฏิบัติ ส มรรถนะทางวิช าการใน
ภาพรวมไม่แตกต่งกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่กาหนดไว้ ยกเว้นสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านการสื่อสารการสอน และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่ ซึ่งพบว่า สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒ นา
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ตนเอง กลุ่มผู้มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป
กลุ่มทีมีอายุ 41-50 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ส่วนสมรรถนะทางวิชาการด้าน
การสื่ อสารการสอน กลุ่ มที่มีอายุ ต่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่ากลุ่ มที่มีอายุ 41-50 ปี ในขณะที่
สมรรถนะทางวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมไม่แตกต่างกัน
อาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มี วุ ฒิ ก ารศึก ษาต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บั ติ ส มรรถนะทาง
วิชาการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ยกเว้น ด้านการบริการวิช าการแก่สั ง คม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจารย์ ส ถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเอกชนที่ มีต าแหน่ ง งานต่ า งกั น มีการปฏิบัติส มรรถนะทาง
วิชาการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ยกเว้น ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการ
จัดการความรู้ และด้านการวิจัยและนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มี ป ระสบการณ์ ต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บั ติ ส มรรถนะทาง
วิชาการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ยกเว้น ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่ซึ่งพบว่า
สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา กลุ่มผู้มีประสบการณ์ต่ากว่ า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มที่มีประสบการณ์ 21-30 ปี ในขณะที่ด้านการวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มผู้มีประสบการณ์ 21-30 ปี
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ 10 ปี และกลุ่มผู้มีประสบการณ์มากกว่า 31 ปี มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ 11-20 ปี
5.1.3 แนวทางการเสริ ม สร้ า งการปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) โดย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนกาหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด และมีความยุติธรรมใน
การวัดประเมินผล
2) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการศึกษาสารวจความถนัด ความสนใจของ
นักศึกษา เพื่อนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดเนื้อ หาสาระในการจัดกิ จกรรมการศึกษา และ
ออกแบบวิธีสอนให้สอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทีม
อย่างประสิทธิภาพ
4) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการคัดกรองนักศึกษาโดยการจัดสอบคัดเลือก
ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด
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5) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในและนอก
สถาบัน สามารถอภิปรายถกเถียงเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน และการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
6) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อ
การหารายได้เพิ่มด้วยการสร้างงานใหม่ ๆ การฝึกอาชีพระยะสั้น ฯลฯ
7) ควรเสริมสร้างการปฏิบัติสมรรถนะในการวิจัยสร้างสรรค์ (Creative Research)
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม
การทาวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมที่เกิด ประโยชน์
ต่อวงวิชาการ การแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบนาไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้
5.2.1 การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการ ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยการรับผิดชอบต่อผลของการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 ทั้งนี้
เป็นเพราะการพัฒนาตนเองเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของตน ในขณะเดียวกันก็
เป็นการเสริมสร้างจุดแข็งตนเองในมิติต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมายด้วย สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2554: 45 - 46) ที่กล่าวว่า การพัฒนาตนเองเป็นการที่บุคคลมีความสนใจ ใฝ่รู้และ
พยายามพัฒ นาตนด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับเวลา โอกาส ความถนัด และความสนใจ เช่น
การศึกษาหาความรู้จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องานของ
ตนเองด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานผลการวิจัยของ จรินทร์ ศรีสุวรรณ (2555) ที่พบว่า
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็น เรื่องของจิตสานึกและความรับผิดชอบที่มีต่อหน้าที่การงาน
(Accountability) โดยการเอาใจใส่ มุ่งมั่นทางานที่ ต นรับผิ ดชอบจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ร่ว ม
รั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ และเป้ า หมายของหน่ ว ยงาน โดยเริ่ ม จากการรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มุ่งการปฏิบั ติง านให้ เสร็ จ ทั น กาหนด เป็นแบบอย่า งที่ดี ในการปฏิ บัติ งาน และสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติงานด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ ลาว์เรส (Lawless,1979) ที่
กลาวว่า การปฏิบัติงานในองคการจะไมเกิด ประสิทธิผลถาปราศจากบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถวัดไดจากผลิ ตภาพ (Productivity) ผลลั พธของบุคคล (Personal Output) ผลลั พธทาง
ความคิดสรางสรรค (Creative Output) ความซื่อสัตยของบุคคลหรือความผูกพันในงานและองคการ
(Personal Loyalty or Commitment) ซึ่ ง สามารถประเมิ น ได จากระดั บ การพั ฒ นาตนเอง
(Personal Development) ระดับของความรับผิดชอบ (Level of Responsibility) และวุฒิภาวะ
(Maturity) ในทานองเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2561) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
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ตนเองว่า เป็นการเรียนรู้เพื่อทาให้ตนเองมีคุณสมบัติดีขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ทั้งด้าน
ปริมาณที่สามารถจับต้อง วัดได้ และด้านคุณภาพ ทาให้บุคคลสานึกในคุณค่าของความเป็นคนได้มาก
ขึ้น โดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ (1) พัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นการพัฒนาสภาพของจิตใจ
ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม มองโลกในแง่ดีอย่างสร้างสรรค์ (2) พัฒนาด้านสติปัญญาและ
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ เป็นการฝึกทักษะใหม่เพื่อเรียนรู้วิถีทางการดาเนินชีวิต (3) การพัฒนา
ด้านสังคม เป็นการพัฒนาการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม (4) การพัฒนาความรู้ความสามารถที่มี
อยู่ในตนเองให้มีมากยิ่งขึ้น
5.2.2 การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาหา
ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้เป็นความท้าทายความสามารถในการเปิดรับ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่าง
สม่าเสมอ โดยเริ่มจากการเลือกหัวข้อที่สนใจ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มิใช่เรียนรู้ไปทุกอย่าง ควร
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ในการตั้งเป้าหมาย และ วางแผนการเรียนรู้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ มีติดตามความก้าวหน้าของเรื่องที่สนใจอยู่เสมอ เช่น ในทุก ๆ วัน ควรมีการกาหนดเวลาเพื่อ
การเรี ย นรู้ สั ก หนึ่ ง ชั่ ว โมง มี ก ารนวบรวมสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ม าใช้ ป ระโยชน์ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Hutchins (1978, P.119) ที่ว่า การเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีนิสัยในการศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ ฝึกฝนให้ นักศึกษาเป็นผู้ยึดมั่นใน
การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี มีการพัฒนาคุณภาพของตนให้เป็นผู้ใฝ่รู้และใฝ่สันติ
5.2.3 การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการสื่ อ สารการสอน ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยการถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพาะการสอนเป็น
กิจกรรมสาคัญที่ครู อาจารย์จะต้องถ่ายทอดทักษะความรู้ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาไปตามเนื้อหาสาระที่หลักสูตรกาหนด ดังนั้น ครูอาจารย์จึงต้องมีทักษะในการสื่อสารมากเพียง
พอที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหา วิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบในข้อมูลต่ าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จึงกล่าวได้ว่าการสื่อสารการสอน
เป็ น สมรรถนะส าคั ญ ของของอาจารย์ ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2562) กล่าวถึงเทคนิคการถ่ายทอด7 ประการ ดังนี้ 1) ผู้ถ่ายทอด
ต้องมีความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ใช้ภาษาท่าทาง แสดงออกอย่างมีศิลปะ เตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
พร้อม 2) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยบอกประโยชน์ บอกแนวทางในการสอน ตั้งคาถามให้ผู้เรียน
คิดติดตาม 3) ใช้เทคนิคในการถ่ายทอดที่น่าสนใจโดยให้เรียนเป็นกลุ่ม การสอดแทรกกิจกรรมที่
สนุกสนาน และมีบรรยากาศการแข่งขันให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองเพื่อทราบศักยภาพตนเอง 4) การ
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สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด โดยสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนทุกคน ใช้ศิลปะในการใช้ภาษา
ท่าทาง ที่เหมาะสมกับเนื้อหา บางโอกาสก็ใช้อารมณ์ขันช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ 5) ถ่ายทอดเป็น
ขั้นตอน ชัดเจน นาเสนอกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ทาการทดสอบผู้เรียนเป็น
ระยะและสรุปประเด็นเพื่อทาการเสนอแต่ละกิจกรรม 6) กระตุ้นผู้เรียน โดยใช้การพูดด้วยเสียงสูงต่า
พลังเสียงต้องปลุกความสนใจการตั้งคาถามควรท้าทายกับผู้ฟัง 7) ทาให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย จาง่าย โดย
ใช้ภาพประกอบ ใช้เพลง โคลง กลอน เพื่อสร้างความจดจา มีการยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวกับผู้เรียน
หรือเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบัน จัดให้ผู้เรียนได้ถกเถียง โต้แย้ง แล้วหาข้อสรุปร่วมกัน
5.2.4 การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นหลั ก สู ต ร การสอน ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยจัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ จริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นสมรรถนะที่มี
การปฏิบัติในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑา ทิพย์ และสุรินทร์ อาภรณ์ (
2550: บทคัดย่ อ) ที่ทาการวิจั ย เรื่ องสมรรถนะของอาจารย์ในวิทยาลั ย พยาบาล สั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข และสารวจกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งปัจจัยเอื้อและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์ ซึ่งพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของอาจารย์ที่ศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ในด้านการสอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการ พบว่า การจัดการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์
ตรง เป็ น สมรรถนะที่มี การปฏิบั ติ ในระดั บมาก เป็นล าดับที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะ การเรียนรู้ เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกันของกลุ่ มคนเล็ ก ๆ เพื่อร่วมกันขบคิด แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และ
ประสบการณ์แนวคิดใหม่ ๆ ทาความเข้าใจร่วมกัน พัฒนาแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับงาน และนาไป
ลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจริงโดยลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
มีดังนี้ 1) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการทางาน โดยการนาปัญหาที่พบจากการทางาน
มาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ เพื่อการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
ผู้เรียน องค์การและหน่วยงาน 2) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูและเพื่อนในชั้นเรียน มีการ
ประชุมระดมสมองเพื่อหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนิน การ มีการวิจารณ์เสนอแนะให้
ข้อคิดเห็นเพื่อความสาเร็จการปฏิบัติงานอย่ างมีประสิทธิภาพ (อานาจ วัดจินดา, 2558) การเรียนรู้ที่
แท้จริงจะไม่เกิดหากไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และการลงมือกระทาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ ยิ่งขึ้นโดยมีครู
เป็นผู้ชี้นา (Action Learning Coach)
5.2.5 การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นการจั ด การความรู้ ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะในการเข้าถึงระบบการ
จัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติในระดับมากเป็นลาดับที่ 1 ทั้งนี้
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อาจเป็นเพราะการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นการแสวงหา รวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒ นาตนเองให้ เป็นผู้รู้ รวมทั้ง ผู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานและองค์กร มีการเสาะหาความรู้ที่
ต้องการ นามาปรับปรุงสร้างเป็นระบบความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ เหล่านั้นให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเมื่อนาไปใช้แล้วได้นาประสบการณ์จากการทางานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน
เมื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นานเข้าก็รวมกันเป็นขุมความรู้ที่มีแก่นความรู้ สาหรับไว้ใช้งานและ
ปรับปรุงพัฒนาเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น และมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกคนเข้าถึง มีการถ่ายทอดข้อมูล (Data Accessibility) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของ
การจัดการความรู้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึง ใน
ขณะเดียวกันก็มีการป้องกันการเข้าไปดาเนินการกับข้อมูลของผู้อื่ นที่ไม่ใช่บุคคลขององค์กร (https:
//sites.google.com) ในเรื่องการเข้าถึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี้ เป็นทักษะสาคัญของอาจารย์ที่ดีใน
อนาคต ดังที่ โชติ ธีตรานนท์ (2559) กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ใครไม่รู้หรือใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะถูก
ตราหน้าว่าเป็นคน “ตกรุ่น” แต่รู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวคงไม่พอจะต้องบริหารข้อมูลเป็น
มีจริยธรรม รู้จักการใช้ซอฟท์แวร์ที่สะดวก รวดเร็ว ราคาถู กนามาใช้ให้เหมาะสมกับงานสอน ทุกวันนี้
เราบริโภคเทคโนโลยีกันเป็นส่วนใหญ่ แต่การนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นตัวแปรอย่างใหญ่
หลวงทางการศึกษาในทุกส่วนทั้งที่เป็นการสอน วิจัย บริหาร วิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.2.6 การปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการด้า นการบริ การวิชาการแก่สังคม ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการด้วยจิตอาสา เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการให้บริการทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
โดยมุ่งทาประโยชน์ให้กับคนในชุมชน สังคม ทั้งทางวิชาการและวิชาชึพที่ตรงกับความต้องการของคน
ในสังคม เพื่อแก้ปัญหาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้สามารถการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทาให้คณาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการประยุกต์ทักษะความรู้
ความเชี่ยวชาญ ให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ในสังคมด้วยจิตอาสา (Volunteer Spirit) โดยใหบริการ
ได้ทั้งหนวยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ในนรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย เชน
การใหคาปรึกษา การศึกษาวิจัย การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และโครงการพัฒนาโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องให้บริการแกประชาชนทั่วไป การอนุญาต
ให้ ป ระชาชนใชประโยชนจากทรั พยากรของสถาบัน การจัดประชุมหรือสั มมนาทางวิช าการ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554) ที่ให้ความสาคัญกับความเป็นผู้มีจิตอาสาในการ
ให้ บ ริ การ ซึ่งจะต้องเริ่ มจากตัว เอง และแนวทางการสร้างจิตอาสา ดังนี้ 1) สร้างวินัยในตนเอง
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ตระหนั ก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในระบบประชาธิปไตย รู้ ถึ ง ขอบเขตของสิ ท ธิ เสรี ภ าพ หน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 2) ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักเสมอว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้ อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อ
ประเทศชาติและโลกใบนี้ 3) ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม โดยถือว่าเป็นปัญหา
ของตนเองที่ต้องช่วยกันแก้ไข 4) ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอนใน
ทุกศาสนาสอนให้คนทาความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะทาให้ตนเองมีความสุข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ทาให้สามารถอยู่กันในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วย
5.2.7 การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ช าการด้ า นวิ จั ย และนวั ต กร รม ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีจริยธรรมทางวิชาการและ
จรรยาบรรณนักวิจัย เป็นสมรรถนะที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นลาดับที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะ
จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย เป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ดี ที่ ค วรประพฤติ ป ฏิ บัติ ข องนั ก วิ จั ย ทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย อาจารย์ที่ทางาน
วิจัยทุกคนตระหนักและถือเป็นข้อปฏิบัติสาคัญ โดยเฉพาะนักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
ในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นามาใช้ใน
งานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการ
วิ จั ย นั ก วิ จั ย ต้ อ งมี พื้ น ฐานความรู้ ใ นสาขาวิ ช าการที่ ท าวิ จั ย อย่ า งเพี ย งพอ และมี ป ระสบการณ์
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ ป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ
หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทาง
วิชาการของผู้อื่น มีใจกว้างพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่นพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง (สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ, 2555) ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะทาให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิจัย โดย
กล่าวถึงโทษของความไม่มีจรรยาบรรณ ดังที่ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2553) กล่าวว่า การละเมิด
ผลงานวิชาการ ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกได้ให้ความสาคัญกับการละเมิดผลงาน
ทางวิช าการเป็ น อย่ างมาก (plagiarism) ทาให้ มหาวิทยาลั ยในประเทศตะวันตกใช้เครื่องมือเพื่อ
ตรวจสอบการละเมิดผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและนักวิจัย ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น
Safe Assign, Docoloc, Urkund, Ephorus, Copy Scape เพื่อใช้ตรวจสอบว่าผลงานวิชาการนั้นได้
คัดลอกหรือขโมยความคิดจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลด
ปัญหาการละเมิดผลงานทางวิชาการได้ระดับหนึ่ง ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้ turn it in
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เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า อาจารย์ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน และประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการในภาพรวมไม่แตกต่าง
กั น จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน แสดงว่ า อาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะงาน
วิชาการเป็นสมรรถนะหลัก (Core - Competency) ที่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติให้ได้
ตามที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนทั้ ง 41 แห่ ง ก าหนดไว้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร (2554) ที่ ก ล่ า วว่ า งานวิ ช าการเป็ น สมรรถนะหลั ก ของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล หรือคุณสมบัติพื้นฐานที่เป็นหลักในทุก
ตาแหน่งงานหรือเป็นคุณสมบัติร่วมของทุกคนในองค์กรที่ต้องให้มี รวมทั้งทัศนคติ และขวัญกาลังใจ
ในการทางาน
ในทางตรงกันข้ามอาจารย์ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ทางาน
แตกต่างกัน มีการปฏิบัติ สมรรถนะทางวิชาการ 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ได้แก่
1) การปฏิบัติสมรรถนะทางวิขาการด้านการพัฒนานักศึกษา โดยพบว่าอาจารย์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มี ต าแหน่ ง และประสบการณ์ ก ารท างานต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การปฏิ บัติ
สมรรถนะทางวิชาการแตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มตาแหน่งที่เป็นผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่เป็น
อาจารย์สอน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะแต่ละตาแหน่งจะมีแนวทางการปฏิบัติงานต่างกัน กลุ่มผู้บริหารมี
บทบาทกว้างกว่าโดยต้ องประสานงาน กากับดูแล และสนับสนุน ให้ บุคลากรทุกภาคส่ วนร่วมกัน
ปฏิบัติการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งภารงานในการจัดกิจกรรส่งเสริมให้นักศึกษามี ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้บัณฑิตผู้มี
ความรู้ ความสามารถในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติงานโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใช้ความรู้นั้น (ณรงค์ อยู่ถนอม, 2554)
2) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ข าการด้ า นบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม อาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติแตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการนาทักษะ
ความรู้ที่สอนกันอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน สังคม ตามความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สามารถพึงพาตนเองได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (2554) ที่
กล่าวว่า การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ หรือทาหน้ าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน ในด้านวิช าการหรือการพัฒนาความรู้
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ตลอดจนความเข็มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการให้บริการทั้งแบบที่
มีค่าตอบแทนและแบบให้เปล่า เมื่อดาเนินการแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ ทาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง
3) การปฏิ บั ติ ส มรรถนะทางวิ ข าการด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม อาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการปฏิบัติสมรรถนะทางวิชาการแตกต่า งกัน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีประสบการณ์ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ 10 ปี และกลุ่มผู้มี
ประสบการณ์มากกว่า 31 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ 11-20 ปี แสดงว่า อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มากกว่ามีการปฏิบัติสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมมากกว่า ยิ่งได้มีโอกาสร่วม
ทางานกับนักวิจัยที่มีความรู้สามารถเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการจะทาให้เกิดการเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ
เพื่อให้การวิจัยมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือทั้งกระบวนการและผลการวิจัย นอกจากนี้แนวทางสาคัญใน
การส่งเสริมการทาวิจัยด้านการศึกษา โดยทั่วไปเริ่มจาก 1) กาหนดนโยบายและแผนส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมให้ชัดเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการศึกษาและการ
ทาวิจัย 3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจัยให้เพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัญ 4)
กระจายงบประมาณทุน สนับสนุนการวิจัยให้ทุกสาขาวิชา 5) สร้างบรรยากาศความร่วมมือด้านการ
วิจัย ส่งเสริมการทาวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ต่างสาขาเพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่เกี่ยวกับการวิจัยให้ทราบกันอย่างทั่วถึง
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้
1) ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยสานักพัฒนาบุคลากร และสานัก
ส่งเสริมวิชาการ ควรร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
ทั้งแผนระยะสั้น กลาง ยาว และนาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
2) ระดับหน่วยงาน คณะวิชา หลักสูตรหรือสาขาวิชา ควรมีการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น การสัมมนาปฏิบัติการ หรือ
ส่ ง อาจารย์ ไ ปฝึ ก อบรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ให้ อ าจารย์ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
3) ระดับบุคคล คณาจารย์ความจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของตนเอง
(Individual academic development plan) ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาสมรรถนะความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2) ควรมี ก ารวิ จั ย ค้ น หารู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปัจจัยอุปสรรค ปัจจัยเกื้อหนุน ให้อาจารย์มีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทัล
3) ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บส ม รร ถ น ะ ข อ ง บุ ค ลา ก ร สา ย วิ ช าการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ บาลที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น กั บ สมรรถนะบุ ค ลากรสายวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้ทราบถึง ความเหมือนและความต่างของสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ลาดับที่
ชื่อ/สกุล
ตาแหน่งงาน
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ผู้อานวยการสานักวิจัยและนวัตกรรม
สถาบัญการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์
เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
3
ดร.อภินันต์ อันทวีสิน
หัวหน้าภาควิชาการวิจัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
-------------------------------การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามระดั บ สมรรถนะทางวิ ช าการของอาจารย์ อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมหรือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของผลการวิจัย โดยคาตอบของท่าน
จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน โดยผลการวิจัยจะนาเสนอเป็นภาพรวม ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่เป็นตรงกับสถานภาพของท่าน
1. อายุ
1. ( ) ต่ากว่า 30 ปี
2. ( ) 31 – 40 ปี
3. ( ) 41 – 50 ปี
4. ( ) 51 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา
1. ( ) ปริญญาเอก
2. ( ) ปริญญาโทและต่ากว่าปริญญา
โท
3. ตาแหน่งงาน
1. ( ) ผู้บริหาร
2. ( ) คณาจารย์
4. ประสบการณ์การทางาน
1. ( ) น้อยกว่า 10 ปี
2. ( ) 11-20 ปี
3. ( ) 21-30 ปี
4. ( ) มากกว่า 31 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อระดับสมรรถนะทาง
วิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาเอกชน ลงในช่องระดับสมรรถนะ โดยแต่ละช่องคะแนนมีความหมาย
ดังนี้ 5 หมายถึง มีสมรรถนะทางวิชาการในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีในระดับมาก 3 หมายถึง มี
ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีในระดับน้อย 1 หมายถึง มีในระดับน้อยที่สุด
ตัวอย่าง
ระดับการปฏิบัติ
สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
มาก
มาก
ปาน
น้อย
ข้อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่สุด
กลาง
1. สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน
1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการ

ดาเนินชีวิตจริงได้
หมายความว่า: อาจารย์ใช้สมรรถนะทางวิชาการด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมาก

น้อยที่สุด
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ข้อ

สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1. สมรรถนะทางวิชาการด้านหลักสูตร การสอน
1 วางแผนการรับนักศึกษาได้ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่หลักสูตรกาหนด
2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เรียน สามารถเชื่อมโยง
ความรู้กับการดาเนินชีวิตจริงได้
3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับกับมคอ.3 ที่
กาหนดไว้
4 ใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
5 จัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถาบันที่ที่
สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติ
2. สมรรถนะทางวิชาการด้านการสื่อสารการสอน
7 มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน รวมทั้งการสื่อสาร
การสอน
8 ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
9 ส่งเสริมประสานงาน สร้างทีม สร้างกลุ่ม สร้าง
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้
10 ใช้สื่อการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และวัย
ของผู้เรียน
11 ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง พัฒนา
สื่อการสอน
12 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาและบุคลากรใน
หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ข้อ

สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3. สมรรถนะทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
13 มีความรู้ ทักษะ ในการทาวิจัย
14 มีจริยธรรมทางวิชาการ และจรรยาบรรณนักวิจัย
15 ทางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
16 ทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
17 สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ จากการวิจัย
18 แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ
วิจัยแบบต่าง ๆ
4. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา
19 มีทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตความ
เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
20 จัดกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา
21 ส่งเสริมให้นักศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
22 จัดกิจกรรมการศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษาเอกชน
23 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามบริบทสังคมไทย
24 ปลูกฝังทัศนคติที่เข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและเทคโนโลยี
5. สมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาตนเอง
25 สามารถประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาได้
26 มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาและบุคลากร
27 มีการเรียนรู้บนฐานความยุติธรรม ความเสมอภาค
และความเป็นกลาง

มาก
ที่สุด

ระดับปฏิบัติการ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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รับผิดชอบผลจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
29 ใช้ภาวะผู้นาเชิงริเริ่มสร้างสรรค์
30 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน
เพื่อใช้ในการสื่อสารการสอน
6. สมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการความรู้
31 มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ
32 สามารถระบุประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
33 รวบรวมความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
34 มักษะในการเข้าระบบการจัดการความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
35 เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งในและ
นอกสถาบัน
36 นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
7. สมรรถนะทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
37 รู้และเข้าใจนโยบาย แนวทาง การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมของสถาบัน
38 มีทักษะในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สนอง
ความต้องการของสังคม
39 นาองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและการวิจัย
40 ทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
และสังคมได้
41 จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้วยจิตอาสา
42 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความยั่งยืน ให้แก่ชุมชน
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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สรุปผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล
ข้อที่
คะแนนความคิดเห็น
รวม
IOC =
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
+1
+1
+1
3
1.00
2
+1
+1
+1
3
1.00
3
+1
0
+1
2
0.67
4
+1
+1
+1
3
1.00
5
+1
+1
+1
3
1.00
6
+1
+1
0
2
0.67
7
0
+1
+1
2
0.67
8
0
+1
+1
2
0.67
9
+1
+1
+1
3
1.00
10
+1
+1
0
2
0.67
11
+1
+1
+1
3
1.00
12
+1
+1
+1
3
1.00
13
+1
+1
0
2
0.67
14
+1
+1
+1
3
1.00
15
+1
+1
+1
3
1.00
16
0
+1
+1
2
0.67
17
+1
+1
+1
3
1.00
18
+1
0
+1
2
0.67
19
+1
+1
+1
3
1.00
20
+1
+1
+1
3
1.00
21
+1
+1
0
2
0.67
22
+1
+1
+1
3
1.00
23
+1
+1
+1
3
1.00
24
+1
+1
0
2
0.67
25
0
+1
+1
2
0.67
26
+1
+1
0
2
0.67

R
N
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ข้อที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

คนที่ 1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนความคิดเห็น
คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1

2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3

แบบสอบถามทั้งหมด 42 ข้อ แต่ละข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00

IOC =
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00

R
N
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ภาคผนวก ง
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
****** Method 1 (space server) will be used for this analysis ******
RELIABILITY

ANALYSIS – SCALE

(ALPHA)

Reliability Coefficients
N of Case = 30.0
Alpha = 0.891

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.891

N of Items = 42
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