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การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะ
ด้านการบริหารของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธิป ธีรธนาธร*, ธนวัฒน์ บุรีรัตน์**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะโดยรวมและรายด้านของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบระดับสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธ รรมราช กลุ ่ม ตัว อย่า ง คือ อาจารย์ที ่ส ัง กัด คณะและปฏิบ ัต ิง านในมหาวิท ยาลัย ราช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช จานวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการวิจัยแสดงด้วยค่า สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคาที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัย พบวา (1) สมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะการบริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยที่สมรรถนะตามสายงานด้านการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ =4.27) สมรรถนะการบริหารด้าน
การทางานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ =4.12) (2) ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะจาแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล พบว่า อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ สถานภาพการจ้างงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
คณะที่ สั งกัดแตกต่า งกั น มี ร ะดับ สมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะการบริห ารแตกต่ า งกั นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) แนวทางการสร้างสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ควรจัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะด้านการสอน ด้านการวิจัย
และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
คาสาคัญ : สมรรถนะตามสายงาน, สมรรถนะการบริหาร
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The Study of Guideline Development Job Competency and Management
Competency of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Lecturers
Naratip Teeratanatorn*, Thanawat Bureerat**

Abstract
The purpose of this study was to study the overall levels and each aspect of the
lecturer’s competencies of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (NSTRU), compare the
level of NSTRU lecturers’ competencies according to an individual characteristic and develop
competency building guidelines for the lecturers at the NSTRU. A sample of 200 lecturers were
selected. This research used the multi-stage sampling. The method used for collecting the
data was a rating scale questionnaire. The reliability of questionnaire in the form of an alpha
coefficient was 0.96. The statistical data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and one-way ANOVA by Scheffe’s method.
The research findings were as follows (1) The overall levels and each aspect of job
competency and management competency were at a high level. The job competency of teaching
and the management competency level of teamwork was highest. (2) Comparing the level of
lecturers’ job competencies and management competencies classified by personal characteristics,
they were found that the differences in age, education, academic position, employment status,
working experiences and affiliated faculty of lecturers showed significant differences in job
competency and management competency at a level of 0.05. (3) To develop competency
building guidelines for the lecturers at the NSTRU should provide the curriculum which emphasis,
strengthen and develop the competency of teaching, research and the provision of the academic
services for the public generally.
Keywords: Job competency, Management competency
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่ดาเนินการภายใต้พันธกิจที่ท้าทายหลายประการ อันได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแต่ ละ
พันธกิจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สถาบันอุดมศึกษาจึงถือเป็นหัวใจสาคัญในการผลิ ตกาลังคนและองค์
ความรู้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมูลค่ามากที่สุดในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากระดับอุดมศึกษาเป็น
ช่วงวัยที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติ
ได้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรทั้งผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนคุณภาพสถาบันและมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักสาคัญในการสร้างกาลังคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม และมีทักษะในการดารงชีวิตที่ดีให้กับ
ประเทศ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) สถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนการ
ดาเนิ น งาน อัน ได้แก่ ระบบการจั ดการเรี ยนการสอนให้ เป็น ไปอย่ างมีม าตรฐาน และผลิ ตบัณฑิ ตเพื่ อ
ตอบสนองต่ อความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยคณาจารย์ เป็ นผู้ รั บบทบาทภาระหน้ าที่ เหล่ านั้ น ซึ่ ง
ประสิทธิภาพในการทางานของคณาจารย์นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จต่อองค์การ คณาจารย์
จาเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีเทคนิคการสอน การถ่ายทอด
ความรู้ ให้คาแนะนาปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม อาจารย์
จึงมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่มีการนาเครื่องมือทางการบริหารจัดการจากต่างประเทศมาใช้
จานวนมาก หนึ่งในนั้นคือ สมรรถนะ (Competency) โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ระบุว่า “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กร” กล่าวคือ
การที่ บุ ค คลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ ง ได้ มั ก จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบของทั้ ง ความรู้ ทั กษะ
ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ จากนิ ย ามในข้ า งต้ น หากพิ จ ารณาแล้ ว สามารถระบุ นิ ย ามของ
สมรรถนะในเบื้องต้นได้ว่า สมรรถนะคือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของเป้าหมายของงานในตาแหน่งนั้นๆ สมรรถนะแต่ละตัวจะมีความสาคัญต่อ
งานแต่ละงานแตกต่างกันไป ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์จึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญยิ่งในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทย การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์นับว่ามีความจาเป็นและมีความสาคัญเร่งด่วน
เนื่องจากการขยายตัวทางการศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้ง ทางวิชาการ
เทคโนโลยี และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ปัจจุบัน
มีการเปิ ดสอนหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา ประสบปัญหาที่
ต้องการการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านปริมาณพบว่า อาจารย์ที่จบการศึกษาและมี
ศักยภาพตรงตามหลักสูตรมีจานวนน้อย ไม่สอดรับกับจานวนนักศึกษา ส่วนในด้านคุณภาพ พบว่า อาจารย์มี
ประสบการณ์ในการสอนและการวิจัยอยู่ในระดับน้อย ขาดความชานาญในการสอน ขาดทักษะความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านการผลิตสื่อ รวมถึงขาดประสบการณ์ในวิชาชีพ
ทาให้เน้นสอนแต่ภาคทฤษฎี อย่างไรก็ตาม การที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
นั้น ปัจจัยที่สาคัญขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งถือว่านอกจากความรู้ในการสอนที่ต้องมีแล้ว อาจารย์ยัง
ต้ องเรี ยนรู้ วิธี การและเทคนิ คต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุ นให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) แสดงให้เห็นว่าที่ใดมีอาจารย์ที่เก่งมีความสามารถ มีผลงานวิชาการมาก
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ที่นั่นจะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้อาจารย์ต้องทบทวนตนเองว่ามี
คุณภาพหรือศักยภาพมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับที่สังคมคาดหวังหรือไม่ (กชกร ก้อนสมบัติ, 2556) แม้ว่า
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พันธกิจของมหาวิทยาลัยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันในแต่ ละสถาบัน และด้วยลักษณะเชิง
พื้น ที่ แ ละความแตกต่ างของบุ ค ลากร ท าให้ ส มรรถนะที่พึ ง ประสงค์ ใ นแต่ ล ะพื้น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชยังขาดการกาหนดสมรรถนะของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสาย
วิชาการหรืออาจารย์ จึงนามาซึ่งปัญหาหลายประการ เช่น การพิจารณาสรรหาคัดเลือกโดยขาดหลักเกณฑ์
สมรรถนะ การพัฒนาบุคคลากรไม่สอดคล้องกับสมรรถนะที่จาเป็น และการจัดจ้างตามความสามารถและ
สมรรถนะ ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องอาจารย์ ที่ สั ง กั ด คณะและปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน มีอาจารย์จานวน 389 คน โดยทั้ง 5 คณะ มีจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการรวมกัน จานวน 101 คน แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องเพิ่มศักยภาพทางด้านการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการอีกเป็นจานวนมาก
จากความสาคัญที่กล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะด้านการบริหารของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในบทบาทหน้าที่ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์ รวมทั้งจะส่งผลถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ เป็นแนวทางใน
การกาหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การศึกษาของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะโดยรวมและรายด้านของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจาแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ ใช้แนวคิดการกาหนดภารกิจหลั กของอาจารย์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ โดยส านัก
นโยบายและแผนการอุดมศึกษา (2556) และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตาม
องค์ประกอบสมรรถนะของ เดวิด ซี แมคคีลแลน (David C. McClelland, 1999) และแนวคิดการพัฒนา
อาจารย์ ใ นประเทศไทยจากนั ก วิ ช าการ ในการก าหนดภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภารกิจหลัก ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ได้เป็น 2
สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะตามสายงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสมรรถนะด้านการบริหาร 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาวะ
ผู้นา ด้านการสื่อสารและจูงใจ ด้านการทางานเป็นทีม และด้านจริยธรรม
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ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตาแหน่งทางวิชาการ
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
6. สถานภาพการจ้างงาน
7. คณะที่สังกัด
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สมรรถนะตามสายงาน
1. ด้านการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สมรรถนะด้านการบริหาร
1. ด้านภาวะผู้นา
2. ด้านการสื่อสารและจูงใจ
3. ด้านการทางานเป็นทีม
4. ด้านจริยธรรม

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามสาย
งานและสมรรถนะด้านการบริหารของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ที่สังกัดคณะและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา 2562 รวมประชากรทั้งสิ้น 389 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจานวน 200 คน คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จ
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973)
การสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัย ได้ดาเนิน การสุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่งชั้น ภูมิ (Stratified Random Sampling) และเทีย บ
สัดส่วนตามคณะที่สังกัด
การพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
และแบบสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล มีคาถามเป็นเค้าโครงในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-dept Interview) ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดที่ให้โอกาสผู้ให้ข้อมูลได้ตอบอย่างเสรี โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ อาจารย์ที่ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 10 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) จาแนกตามคณะที่สังกัดทั้ง 5 คณะ
2. แบบสอบถาม
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือโดยการศึกษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
วางแนวทางคาถามตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ทางวิ ช าการ ระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน สถานภาพการจ้ างงาน และคณะที่ สั งกั ด มี ลั กษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check-list)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะตามสายงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ใช้แนวคิดการกาหนดภารกิจหลักของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสานักนโยบายและ
แผนการอุดมศึกษา (2556) ซึ่งสมรรถนะตามสายงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) จานวน
23 ข้อ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับด้านการสอน 7 ข้อ ด้านการวิจัย 7 ข้อ ด้านการบริการวิชาการ 5
ข้อ และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ สมรรถนะการบริ ห ารของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตามองค์ประกอบ
สมรรถนะของ เดวิด ซี แมคคีลแลน (David C. McClelland, 1999) และแนวคิดการพัฒนาอาจารย์ใน
ประเทศไทยจากนักวิชาการ ในการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภารกิจหลัก ซึ่งสมรรถนะด้านการบริหาร 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้าน
การสื่อสารและจูงใจ ด้านการทางานเป็นทีม และด้านจริยธรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดั บ (5=มากที่ สุ ด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้ อ ย 1=น้ อ ยที่ สุ ด ) จ านวน 22 ข้ อ
ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับด้านภาวะผู้นา 5 ข้อ ด้านการสื่อสารและจูงใจ 7 ข้อ ด้านการทางานเป็นทีม
5 ข้อ และด้านจริยธรรม 5 ข้อ
ส่ ว นที่ 4 เป็ น ข้ อมู ล เกี่ย วกั บ ความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะเกี่ย วกั บการส่ ง เสริม การพั ฒ นา
สมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นแบบคาถามปลายเปิด (Open-ended
Question)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น ดังนี้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยทุกข้อมีค่า
Index of Item Objective Congruence (IOC) มากกว่า 0.50 ผู้วิจัยนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาแก้ไข
ปรับปรุงตามคาแนะนา จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน และนามาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อหาค่าระดับความน่าเชื่อถือ
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่คานวณโดยโปรแกรม SPSS
for Windows ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.959
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิจัยแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ซึ่งได้พิจารณาและรับรองการวิจัย
จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ท าหนั ง สื อ ถึ ง คณบดี 5 คณะ เพื่ อ ขออนุ ญ าตแจกแบบสอบถาม โดยผู้ วิ จั ย อธิ บ ายถึ ง
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจัย และระยะเวลาในการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่ม
ตั ว อย่ า งยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย จึ ง แจกแบบสอบถาม โดยค าตอบหรื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ถื อ เป็ น ความลั บ และ
ผลการวิจัยจะนาเสนอเป็นภาพรวม ทั้งนี้เมื่อการวิจัยสิ้นสุดลงจะทาลายแบบสอบถามเพื่อพิทักษ์สิทธิของ
กลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประสานงานกับคณบดี และอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 200 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100
2. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูร ณ์ของแบบสอบถาม แล้ วนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปทาการ
บันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถามเพื่อประมวลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะการบริหารใช้ สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบที (t-test
for independent samples)
3.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ s method)
4. การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อายุเฉลี่ย 41-50 ปี จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ
43.5 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีตาแหน่งทางวิชาการระดับ
อาจารย์ จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 สถานภาพการจ้างงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0
2. ผลการวิเคราะห์ค่าระดับสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะตามสายงานในภาพรวม พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มีระดับสมรรถนะตามสายงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑿̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสอน มีค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะสูงสุด (𝑿̅ =4.27) รองลงมา
คือ ด้านการวิจัย (𝑿̅ = 4.04) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (𝑿̅ = 3.85) และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(𝑿̅ = 3.84) ตามลาดับ
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2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะการบริหารในภาพรวม พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มีระดับสมรรถนะการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑿̅ = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะสูงสุด ( 𝑿̅ =4.12)
รองลงมา คือ ด้านจริยธรรม (𝑿̅ = 3.98) และด้านภาวะผู้นา (𝑿̅ = 3.94) ตามลาดับ
3. ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะตามสายงาน และระดับสมรรถนะการบริหาร จาแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะตามสายงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
สมรรถนะ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามสาย
งาน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สภาพการ
จ้างงาน

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

คณะที่สังกัด

t

Sig.

F

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

การสอน

0.76

.446

12.46

.000*

-4.67

.000*

-3.81

.000*

10.21

.000*

10.35

.000*

8.77

.000*

การวิจัย

1.46

.144

13.36

.000*

-6.91

.000*

-4.98

.000*

18.17

.000*

8.83

.000*

7.36

.000*

บริการ
วิชาการแก่
สังคม

-1.80

.073

1.91

.129

-3.04

.003*

-2.95

.004*

3.83

.011*

2.68

.033*

5.29

.000*

ส่งเสริม
ศิลปวัฒน

-0.15

.879

2.47

.063

-2.95

.004*

-2.35

.020*

2.20

.089

2.97

.020*

6.25

.000*

0.42

.672

12.00

.000*

-6.05

.000*

-4.76

.000*

11.74

.000*

9.54

.000*

6.70

.000*

ธรรม
รวม

จากตารางที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ สมรรถนะตามสายงานของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะตามสายงานใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ
สภาพการจ้างงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน และคณะที่สังกัดที่ แตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะตามสายงานใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสอน มีค่าเฉลี่ย
ระดับสมรรถนะตามสายงานสูงสุด โดยระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป มีระดับสมรรถนะตามสายงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑿̅ = 4.26) รองลงมา ได้แก่ คณะที่สังกัด คือ คณะครุศาสตร์ (𝑿̅ = 4.25) วุฒิ
การศึกษา ปริญญาเอก (𝑿̅ = 4.26) สภาพการจ้างงาน ได้แก่ ข้าราชการ (𝑿̅ = 4.23) อายุ 51 ปีขึ้นไป (𝑿̅ =
4.21) และตาแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (𝑿̅ = 4.20) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับสมรรถนะตามสายงานแตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะการบริหารของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
สมรรถนะ

ข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหาร

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สภาพการจ้าง
งาน

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

คณะที่สังกัด

t

Sig.

F

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

ภาวะผู้นา

0.71

.472

10.68

.000*

-3.48

.001*

-3.57

.000*

6.85

.000*

7.80

.000*

4.58

.001*

การสื่ อ สาร
และจูงใจ

0.30

.753

3.40

.019*

-3.98

.000*

-3.95

.000*

4.68

.003*

3.03

.019*

3.24

.013*

การทางาน
เป็นทีม

1.46

.144

3.90

.010*

-2.78

.006*

-2.92

.004*

7.44

.000*

4.36

.002*

9.11

.000*

จริยธรรม

1.69

.091

5.90

.001*

-1.84

.068

-1.65

.100

3.51

.016*

2.15

.075

4.91

.001*

0.98

.322

6.43

.000*

-3.57

.000*

-3.95

.000*

6.87

.000*

5.30

.000*

4.74

.001*

รวม

จากตารางที่ 2 เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ สมรรถนะการบริ ห ารของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะการบริหารใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ
สภาพการจ้างงาน ระยะเวลาปฏิบัติ งาน และคณะที่สังกัดที่แตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะการบริหารใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการทางาน
เป็นทีม มีค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะการบริหารสูงสุด โดยตาแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มี
ระดับสมรรถนะการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑿̅ = 4.14) รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้น ไป (𝑿̅ = 4.07) สภาพการจ้างงาน ได้แก่ ข้า ราชการ (𝑿̅ = 4.06) วุฒิการศึก ษา
ปริญญาเอก (𝑿̅ = 4.05) อายุ 51 ปีขึ้นไป (𝑿̅ = 4.05) และคณะที่สังกัด คือ คณะครุศาสตร์ (𝑿̅ = 4.00)
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับสมรรถนะการบริหาร
แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจในการนามาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะตามสายงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า อาจารย์มี
สมรรถนะตามสายงานอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
การส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรม เนื่องจากการปฏิบัติห น้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กาหนดทั้ง
ในด้านภาระการสอนที่ต้องมีการวางแผนหรือจัดทาแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิชาสอน อาจารย์ผู้สอนมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาตรงตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย และอาจารย์ได้
ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
อาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ควบคู่กับ การทาวิจัย ซึ่งอาจารย์ ส่ว นใหญ่มีความมั่นใจในทักษะและความรู้ที่เพียงพอในการทาวิจัยใน
สาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้โดยลาพัง และมั่นใจว่าผลงานวิจัยของตนเอง มีคุณภาพเพียงพอที่จะนามา
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เผยแพร่ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการได้ รวมทั้งอาจารย์มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
และเพียงพอที่จะใช้ในการทาวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอกได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพร สาย
ทอง (2562) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐกลุ่มภาคเหนือตอนบน พบว่า สมรรถนะการวิจัยด้านทัศนคติของอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
การทาวิจัยช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการส่งเสริมการบริการ
วิชาการ อาจารย์ส่วนใหญ่มีความมั่นใจในความสามารถที่จะสร้างและเผยแพร่งานวิชาการในระดับประเทศ
ได้ เนื่องจากคณะที่อาจารย์สังกัดส่วนใหญ่ให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นวิทยากร การให้คาปรึกษา
และการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และอาจารย์แต่ละท่านมีส่วนร่วมในงาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานและบุคลากรภายนอกอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการสอดแทรก
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมเข้ าไปในเนื้ อ หาวิ ช าการ การใช้ ห ลั กของคุณ ธรรมจริย ธรรมและการปฏิบั ติจ ริ งใน
ห้ องเรี ย น เน้ น การบู ร ณาการวัฒ นธรรมเพื่อใช้ใ นการจัดการเรียนการสอนทุก ครั ้ง เมื่อ มีโ อกาส เพื ่อ
เสริมสร้างและปลูกฝังความดีแก่นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมวรรณ สิงห์ศรี (2560) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
เลิศ พบว่า ผู้บริหารและอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะตามพันธกิจและสมรถนะหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด อาจารย์สามารถดาเนินการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน
และวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษา สามารถประเมินผลการสอนที่ครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน วิธีการสอนและผลการเรียนรู้ และสามารถนาผลการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง
2. สมรรถนะการบริ ห ารของอาจารย์ม หาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครศรีธ รรมราช พบว่ า อาจารย์ มี
สมรรถนะการบริ หารอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาสมรรถนะรายด้านจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ทางานเป็นทีม ด้านจริยธรรม ด้านภาวะผู้นา และด้านการสื่อสารและจูงใจ มีสมรรถนะในระดับมาก ซึ่ง
สมรรถนะการบริหารเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณของอาจารย์ที่พึงนามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนเอง
ของอาจารย์หรือครูผู้สอน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ให้ความสาคัญด้านการ
ทางานเป็นทีมสูงกว่าด้านอื่น ๆ อาจมีเหตุผลมาจากอาจารย์ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับสังคมเพื่ อนร่วมงาน
ผลงานของที ม งานและหน่ ว ยงานเหนื อกว่ า ผลงานของตนเอง การมี น้ าใจให้ กั บ เพื่ อ นอาจารย์ ท าให้
บรรยากาศในห้องพักอาจารย์น่าอยู่ขึ้น ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
อาจารย์แต่ละท่านให้การเคารพในบทบาทความคิดของกันและกัน และส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับและ
ตระหนักในคุณค่าจากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความสามัคคีใน
หน่วยงานและมีความเป็นเอกภาพมุ่งทางานไปเพื่อเป้าหมายเดียวกัน การทางานของหน่วยงานจะกาหนด
เป้าหมายและภารกิจโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเสมอ เพื่อการพัฒนาสู่เป้าหมายเดียวกัน ส่วนด้าน
จริยธรรมนั้น อาจารย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยขององค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน
และผู้อื่น บุคลากรในแต่ละคณะต่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และวิชาชีพอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่มี
ความขยัน หมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลั ยอย่างชัดเจน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันอาจารย์ต้องทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะความชานาญเชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษาแล้ว
ยังต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางจิตใจของนักศึกษาควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ อาจารย์
ผู้สอนจึงต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา สาหรับด้านภาวะผู้นาของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ซึ่งโดยปกติอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องมี
การพัฒ นาตนเองอย่างสม่าเสมอ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง ทั้งด้าน
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ความรู้และผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และเพื่อยกระดับศักยภาพของตนให้เป็น
ที่ยอมรับมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2560) ที่ศึกษาเรื่อ ง การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย
ของรัฐ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลา
เนื่องจากภารกิจหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบันประกอบไปด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รั บมอบหมายภาระงานจากผู้บังคับบัญชา จึงทาให้ไม่มีเวลาใน
การพัฒนาตนเอง ประเด็นสาคัญของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย คือ หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง หรือที่
เรารู้จักกันดีคือหน้าที่ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อตนเองและต่อสถาบัน จะเห็นได้
ชัดเจนสาหรับประโยชน์ต่อตนเอง คือ การเรียนปริญญาเอก จะสามารถทาให้มองเห็นภาพรวมของสายวิชา
ที่เรียน สามารถกลั่นกรองงานเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสายที่เรียนและคิดว่าตนเองถนัดที่สุด ทั้งนี้
หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ สามารถพัฒนางานของตนเอง รู้จักคิดริเริ่ม แสดงศักยภาพความเป็นผู้นาในการ
วางแผนการพั ฒ นาสถาบั น แบบมี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยให้
ความสาคัญกับแนวคิดการมีส่วนร่วม และความเป็นหุ้นส่วนในทุกด้าน เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของทุกฝ่าย
รวมไปถึงสมรรถนะการบริหารด้านการสื่อสารและจูงใจ ซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มี
ความคิดเห็นในระดับมาก เนื่องจากการใช้สื่อสารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นในปัจจุบัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
การเรี ยนการสอน การสื บค้ นข้ อมูลต่ าง ๆ และการติ ด ต่ อสื่ อ สารกัน ทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้หาประสบการณ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมีความรู้
และเข้าใจ สามารถประยุ กต์ใช้และบูร ณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สามารถ
สื่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากคณะหรือมหาวิทยาลัยไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
3. การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับสมรรถนะตามสายงาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มี
ระดับสมรรถนะตามสายงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์นั้น อาจ
เป็นผลมาจากประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมานาน แสดงให้เห็น
ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีอายุงานมากกว่าอาจารย์ที่มีอายุน้อย และสามารถใช้ประสบการณ์มาวิเคราะห์
หาเหตุผลได้มากกว่า อีกทั้งเป็นการสะสมประสบการณ์และมีโอกาสในการฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาตนเองจน
เกิดความชานาญในงานที่ปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงเหตุผลในการทางาน มี การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจั ย ของ มัลลิ กา เกตุช รารัตน์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 25 ปี มีสมรรถนะ
อยู่ในระดับ มากทุกด้าน จากงานวิจั ย จะพบว่าอายุ กับระยะเวลาการปฏิบัติงานจะมีความสั มพันธ์ไปใน
ทิศทางเดีย วกัน กล่าวคือ อาจารย์ ที่มีอายุเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่ง
คุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี วั ย วุ ฒิ แ ละประสบการณ์ ใ นการสอนมาแล้ ว
ระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเป็ นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทราบแนวทางการพัฒนาและวิทยาการสมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ตนถนัด ทั้งนี้ ความแตกต่างกันของอายุกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะตามสายงาน อาจเป็นผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยอื่นได้อีกด้วย อาทิเช่น แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้ าที่
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในที่ทางาน (ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ, 2554)
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะตามสายงานในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่าง
กันมีระดับสมรรถนะตามสายงานด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ขณะที่ผลการศึกษานี้ขัดแย้งกับผลการวิจัย
ของ ฐิติวัจน์ รุจิภาสวรเมษ (2553) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่า งกันไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักใน
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การปฏิบัติงาน โดยให้ความเห็นว่า การรับบุคคลเข้าทางานในหน่วยงานมีความเฉพาะเจาะจงและต้องเป็นผู้
ที่ มี ค วามช านาญในต าแหน่ ง งานที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค ร จึ ง แตกต่ า งจากผลที่ ผู้ วิ จั ย ค้ น พบ เนื่ อ งจากใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น อาจารย์จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านควบคู่ไปกับการสอนและวิจัย เช่นตาแหน่ง
การบริหารงานในองค์กร เป็นต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวุฒิการศึกษาเป็นกรอบกาหนดความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ ซึ่งความแตกต่างกันของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทาให้เกิดวิสัยทัศน์หรือมุมมองของการทางานที่
ต่ า งไปจากระดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ ากว่ า จึ ง ท าให้ ส มรรถนะการท างานค่ อ นข้ า งสู ง ด้ ว ยการใช้ ค วามรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษามาเป็นประโยชน์ต่องานทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริก ารวิช าการ
รวมถึงการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2554)
4. การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับสมรรถนะการบริหาร พบว่า ตาแหน่งทางวิชาการ มีระดับ
สมรรถนะการบริ ห ารในภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่สุ ด ผู้ วิ จัยมีความเห็ น ว่า ตาแหน่งทางวิช าการเป็ น
คุณลั กษณะหนึ่ งของอาจารย์ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิช าและวิทยาการ
รวมถึงจะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการสอน และการวิจัยมาพอสมควร มักจะนาประสบการณ์ที่ผ่านมานามา
ปรับ ใช้กับ การทางานด้านการบริห าร ไม่ว่าจะเป็น ด้านภาวะผู้นา ด้านการสื่อสารและจูงใจ ด้า นการ
ทางานเป็นทีม และด้านจริยธรรม ซึ่งสมรรถนะด้านการบริหารนี้ สามารถบ่งบอกได้ถึงความมุ่งมั่ นที่จะ
สร้า งสรรค์ผ ลงานและพัฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่อ ง มีค วามสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถส่งผ่านและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารได้ และจะให้ความสาคัญกับผลงานของ
ทีม หรือ หน่ว ยงานมากกว่า ผลงานตนเอง สามารถปฏิบัติต นตามระเบีย บวินัย ขององค์ก ารเพื่อ เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและผู้อื่นได้ ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พันธิวา ชูศรีโสม และณัฎฐ์ชุ ดา
วิจิตรจามรี (2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหาร
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารตามลักษณะทางประชากรมีความแตกต่าง
กันตามชั้นยศมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และ
การขอตาแหน่งทางวิชาการอันเป็นสัญลักษณ์แทนการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
5. แนวทางในการส่ งเสริ มการพัฒ นาสมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะการบริห ารของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้1)
ด้านการสอน ควรมีการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนออนไลน์กับอาจารย์เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนในอนาคต ปรับวิธีการเรีย นการสอนโดยให้สอดรับและสอดคล้ องกับสถานการณ์ 2) ด้านการวิจัย
งานวิจัยของอาจารย์ควรสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เกิดประโยชน์กับบัณฑิต และสามารถนามาใช้ป ระโยชน์
ในชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ควรเน้นการบูรณาการการเรียนการสอน
ตามโครงการ และรายวิชาที่อาจารย์สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบองค์รวม โดยให้น้าหนักภาระงาน
และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จด้านบริการวิชาการ เพื่อสามารถนาไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 4)
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ควรพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และ
แนวทางการบูรณาการกับการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการนาศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน 5) ด้ า นภาวะผู้ น า ควรคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ภ าวะผู้ น ามาบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้นแบบที่ดีต่อสังคม เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มีความกล้าหาญในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม 6) ด้านการสื่อสารและจูงใจ ควรมีการสื่อสารทาความเข้าใจ
กับบุคลากรในทุกเรื่อง ใช้สื่อที่เป็นมาตรฐานในการสื่อสารภายในองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร
ยอมรับฟังข้อเสนอแนะ เน้นความสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาวิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ง่ายต่อความเข้าใจ
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ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบไร้สาย แสดงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 7) ด้านการทางานเป็นทีม ควรมีการบูรณาการทีมงานระหว่างหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย เน้นการทางานจริง และปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะ สนับสนุนการทางานเป็นทีมให้มากขึ้น
ทั้งทีมหลัก ทีมรอง และการประสานงานระหว่างทีม เน้นประโยชน์ของส่วนรวม 8) ด้านจริยธรรม ผู้นาควร
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ควรเน้น ที่จิตสานึกของการทางาน ต้องทางานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส
ซื่อ สั ต ย์ มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ หน้ า ที่ มี วิ นั ย ยึด กฎจริ ย ธรรม และให้ เ ห็ นประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ประโยชน์ของนักศึกษา และประโยชน์ของชุมชนมากกว่าประโยชน์ตนเอง
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ระดับสมรรถนะตามสายงาน จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21 ปี
ขึ้นไป มีระดับสมรรถนะตามสายงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับสมรรถนะการบริหาร จาแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีระดับสมรรถนะการบริหารในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่มีอายุงานมาก และมีตาแหน่งทางวิชาการย่อมมีประสบการณ์และ
มีความเชี่ย วชาญในการทางานมากกว่าบุคลากรที่มีอายุงานน้อยกว่า และบุคลากรที่ไม่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ ดังนั้น งานฝ่ายบุคลากรหรืองานนิติการ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้วางแนวทางในการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีโครงการช่วย
สนับสนุนให้อาจารย์สามารถยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญด้านการสอน และการจูงใจให้
บุคลากรทางานในหน่วยงานได้อย่างมีความสุข และภูมิใจในหน้าที่การงานของตนเอง เพื่อรักษาบุคลากรให้
อยู่กับองค์การให้นานที่สุด
2. จากผลการวิจัย มหาวิทยาลัย ควรจัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้สมรรถนะเป็นแนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ โดยมีหน่วยงานกลางทาหน้าที่พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนาอาจารย์
ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยจะส่งผลในการส่งเสริมทักษะในการทางานเป็นทีม ส่วนคณะต่าง ๆ แต่ละคณะมี
ลั กษณะของสาขาวิ ช าที่ห ลากหลาย และต้องการสมรรถนะเฉพาะด้า นของอาจารย์แต่ล ะสาขาวิช าที่
แตกต่างกันไป จึงควรมีการกาหนดสมรรถนะของอาจารย์ประจาสาขาวิชา โดยคณะทาหน้าที่เป็นหน่วยงาน
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านของอาจารย์ประจาคณะ
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเน้นการวิจัยเชิงลึกในแต่ละ
แห่ง และศึกษาเนื้อหาที่ครอบคลุมเจาะลึกสมรรถนะตามสายงานในแต่ละด้าน เพื่อความชัดเจนของการ
ค้นพบที่เกิดประสิทธิผล
2. การศึกษาความคิดเห็นต่อสมรรถนะตามสายงานมีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือผู้เรียน จึงควรมี
การศึกษาข้อมูลควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีเหตุมีผลกัน เกิดความเข้าใจที่ตรงตามความ
ต้องการทั้งของผู้เรียนและผู้สอน และนามาใช้วางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีต่อไป
…………………………………………………………………
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