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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อสังเคราะหสมรรถนะดานการจัดการเรยีนการสอนของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูสอน 2. เพื่อสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน 3. เพื่อศึกษาผลของการใชหลกัสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูใหขอมูลพื้นฐาน ไดแก ผูบริหาร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานจํานวน 5 คน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผูสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 10 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองหลักสตูร  ไดแก 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอนวทิยาเขตสกลนคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 8 ชนิดไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) หลักสูตรฝกอบรม     
4) แบบทดสอบ 5) แบบประเมินตนเอง 6) แบบตรวจชิ้นงาน 7) แบบสังเกตพฤติกรรม 8) แบบสัมภาษณเพื่อ
ประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะดานการจดัการเรียนการสอนของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูสอน มี 11 สมรรถนะ 2) หลักสูตรฝกอบรม มีองคประกอบ 7 ประการ 3) ผลของการใช
หลักสูตรฝกอบรม มดีังนี ้ความรูเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการ
ฝกอบรมอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมหลังการ
ฝกอบรมอยูในระดับมาก ( X = 3.85, S.D.=0.12) 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were : 1. to synthesize the competencies of instructional 
management of university teaching staff. 2. to create and develop a training curriculum for 
encouraging the competencies of instructional management of university teaching staff and 3. 
to examine the results of implementing the training curriculum for encouraging the 
competencies of instructional management of university teaching staff. The findings can be 
concluded as follows. 1) Instructional management of the university teaching staff comprises 
11 capacities. 2) The training curriculum for encouraging instructional management 
competencies of university teaching staff 7 important components. 3) The results of using the 
training curriculum for encouraging the instructional management competencies of university 
teaching staff were as follows : The result of a comparison between knowledge about 
instructional management competencies showed a significant difference at the .05 level after 
the training treatment than before the experiment. The result of assessing the overall 
instructional management competencies after the training was at high level. ( X = 3.85, 
S.D.=0.12) 
 

Keywords : Training Curriculum / Instructional Management Competency / 
                 University Teaching Staff 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

         ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนกําเนิดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งมี
บทบัญญัตเิกี่ยวกับแนวทางการศึกษา โดยระบุใหรัฐตองจัดมีการศึกษา อบรม และสนับสนุน ใหเกดิความรูคู
คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลุก
จิตสํานึกท่ีถูกตอง พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภมูิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ จากจุดเริม่ตน
ในรัฐธรรมนญูจึงเปนที่มาของพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 ที่มีการกําหนดมาตรฐาน
และการประกันคณุภาพการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง และชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 
2-4)  

นอกจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูใหกับ
ผูเรยีนแลว จะตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพควบคูไปดวยกัน ในปจจุบันการสอนไมไดเนนการสรางสรรคให
ผูเรยีนคิดวิเคราะห ศึกษาคนควาดวยตนเอง สวนใหญใชวิธีการสอนแบบเดิมมากกวาการติดตามความกาวหนา
ใหมๆ สรางองคความรูใหมเพื่อนํามาปรับปรุงการเรยีนการสอน สวนกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับ
นักศึกษาครูยังขาดการประสานกบัแกนนําวิชาการทองถิ่นและชุมชน ทําใหบัณฑิตครูไมสามารถเรียนรูและ
พัฒนาวิชาชีพของตนใหเหมาะสมและนอกจากน้ี หลักสูตรการผลติครูยังขาดความเปนเอกภาพ ในสวนของการ
ใชครูพบวา มีการพัฒนาครูประจําการโดยการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพที่สําคัญนอยกวารอยละ 50 
นอกจากน้ียังมีการเสนอแนวคิดวา เปาหมายของการผลิตครูนั้นจะตองเปนการผลิตครูใหมีความรูความสามารถ
อยางแทจริงและจะตองมีการเปลีย่นแปลงการฝกหัดครูทั้งระบบ สงเสรมิสนับสนุนใหเกิดระบบการฝกหัดครูที่
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หลากหลาย ท้ังนี้บทบาทครูในฐานะเปนผูบอกและตัวแทนของความรูในอดีตจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ครู
ควรมีบทบาทใหม คือ นักสอนท่ีเนนการสอนในลักษณะชี้แนะกระบวนการเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2538, หนา 2-4) 

ในปจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดเพิ่มจํานวนอาจารยรุนใหมที่มีคณุภาพเขามาในระบบ
อุดมศึกษา เพื่อใหเพียงพอท้ังในระยะสั้นและระยะยาว จากขอมลูเกี่ยวกับจํานวนอาจารยทีส่อนระดบัอุดมศึกษา
พบวามีจํานวนอาจารย ทีไ่มไดจบการศึกษาทางวิชาการครูอยูในเกณฑสูงมาก จึงมีความจําเปนและมี
ความสําคญัอยางยิ่งที่จะตองเสรมิความรู ความสามารถในดานการจดัการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจหลักของการ
เปนครูที่ดี เพราะเปนภาระหนาทีท่ี่สําคัญอันดับแรกของอาจารยทีส่อนในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน เปนสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพมีจุดมุงหมายที่จะผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาชีพตางๆ ทัง้ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรีใหตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน และมุงพัฒนาบุคคลใหมีความเช่ียวชาญดานปฏิบตัิการ ความเจนจัดทางวิชาการ และ
คุณลักษณะที่จําเปนตามลักษณะอาชีพ พรอมท่ีจะทํางานและสามารถปรับปรุงตนเองใหกาวหนาทันตอพัฒนา
ทางเทคโนโลยี รวมท้ังปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ความสํานึกในจรรยาอาชีพ คุณธรรม และมีความรบัผิดชอบ
ตอหนาท่ีและสังคม ท่ีมีความมุงมัน่ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนของชาติใหมีคุณภาพตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2548, หนา 8)  

แตจากผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ จากผูใชบริการหรือนักศึกษา     
ผลการประเมินสวนหน่ึงบงช้ีวา การจัดการเรียนการสอนยังมีสวนตองปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนภายใตทรัพยากรและขีดความสามารถที่มีอยูสูง ซึ่งพบวาการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ตามความ
คิดเห็นของผูใชบริการท่ีควรปรับปรุงมากที่สุด คือ วิธีและรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนนักศึกษาไมมีสวนรวม 
และยังเนนแตการบรรยายอยางเดยีว รองลงมาคือการประเมินผลการเรียนยังขาดความชัดเจน และผลการ
ศึกษาวิจัยสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบวามีสภาพปญหาในดานการจดัการเรยีนการ
สอนรวมทุกดาน มีคารอยละ 64.3 และมีความตองการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอน          
มีความตองการระดบัปานกลาง มคีาคะแนนเฉลี่ย 3.34 (ปฏิพงศ จงรูธรรม, 2554, หนา ง)   
 สภาพปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาควรมีการพัฒนาความสามารถหรอืสมรรถนะดานการจัดการเรียน
การสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน เพื่อใหมสีมรรถนะในการปฏิบัติการสอนภายใตเงื่อนไขและเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งการพัฒนาครูโดยวิธีการฝกอบรม เปนวิธีหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสราง หรอืพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่งธํารง บัวศรี (2542, หนา 55) กลาววา การฝกอบรม
โดยจดัการอบรมแบบอิงฐานสมรรถนะเนนผูเขารับการอบรมเปนสําคัญ เปนการเชื่อมโยงความรูและ
ประสบการณเดมิกับประสบการณใหม สงเสรมิ สนับสนุนใหผูเขารบัการอบรมไดฝกกิจกรรมในสถานการณจริง 
มีทักษะการคิด และแกปญหา และบูรณาการกับการทํางาน  
  ดังนั้นผูวิจัยจึงสมควรที่จะจัดใหมหีลักสตูรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีไ่มเคยไดรับการศึกษา
หรืออบรมเก่ียวกับวิชาครู หรือวิชาดานการสอนมากอน เพื่อใหมีความรูความสามารถพรอมที่จะนําไปปฏิบัติได
จริง อันจะเปนการชวยใหสามารถถายทอดความรู ทักษะเฉพาะดานที่มีอยูใหอยางครบถวนสมบูรณ ทําให
นักศึกษาสามารถนําความรูนั้นไปใชประกอบอาชีพ วิเคราะหและสรางสรรคผลงานออกมาเพ่ือไปใชพฒันา
ประเทศตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสังเคราะหสมรรถนะดานการจัดการเรยีนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 2. เพื่อสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 3. เพื่อศึกษาผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวิธีการดําเนินการ ดังนี ้
ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยบุคคล 2 กลุม ไดแก  

   1. กลุมผูใหขอมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
          ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูใหขอมลูพื้นฐานรอบท่ีหน่ึง โดยการสมัภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 
คน และกลุมผูใหขอมลูพื้นฐานรอบท่ีสอง โดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ไดแก ผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 คน 
และกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จํานวน 67 คน ที่ไดมาจาก
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
       2. กลุมที่ใชในการทดลองหลักสตูร   

      ในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพนักงาน 

มหาวิทยาลยัสายผูสอน ผูวิจัยไดกาํหนดกลุมตัวอยางทดลองใชหลักสูตรเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน    
ทีส่อนมีประสบการณการสอนไมเกิน 2 ป และไมผานการเรียนหรืออบรมในสายวิชาชีพครู  
ปการศึกษา 2557 จํานวน 20 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ แบงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยออกเปน 8 ประเภท 
            1. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนท่ีจําเปนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผูสอน ซึ่งเปนแบบสัมภาษณปลายเปดที่มีโครงสราง ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ดวยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ไดคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม
เปนรายขอ (คา IOC) มีคาระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ กําหนดเกณฑคา IOC ตั้งแต .60  
ขึ้นไป 

  2. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนที่จําเปนของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูสอน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดคา
ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถามเปนรายขอ (คา IOC) มีคาระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด คือ กําหนดเกณฑคา IOC ตั้งแต .60 ข้ึนไป 

             3. หลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพนักงาน มหาวิทยาลัย 
สายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม 7 ประการ  
ผลการตรวจสอบคณุภาพของโครงรางหลักสตูรฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวา  
ในภาพรวมโครงรางหลักสูตรฝกอบรมมีความถูกตองเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D.=0.49) 
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  4. แบบทดสอบวดัความรูการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยจากคะแนน
การทดสอบ กอนและหลังการฝกอบรม เปนเครื่องมือท่ีมีลักษณะเปนปรนัยจํากัดคําตอบ (Fix-Response 
Type) ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ มีวิธีใหคะแนนเปนรายขอ คือ ตอบถูกได 
1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พบวา แบบทดสอบมีคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับ
ขอสอบเปนรายขอ (คา IOC) มีคาระหวาง 0.80-1.00 และหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับ
สมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนเปนรายขอโดยหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความ
เชื่อมั่น ผลปรากฏวา มีคาความยากงาย (p) รายขออยูระหวาง 0.36-0.80 คาอํานาจจําแนก (r) รายขออยู
ระหวาง 0.24-0.78 และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ทั้งฉบบั มีคาเทากับ 0.89 
             5. แบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินผลของการใชหลักสตูรฝกอบรมเสรมิสรางสมรรถนะ 
การจัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน แบบประเมินตนเองเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผูเขารับการฝกอบรมจะเปนผูประเมิน
ทั้งกอนและหลังการฝกอบรมในแตละสมรรถนะ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 
คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พบวา มีคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับ
ขอคําถามเปนรายขอ (คา IOC) มคีาระหวาง 0.80-1.00 

             6. แบบตรวจชิ้นงาน เพื่อประเมินผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมเสรมิสรางสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน แบบตรวจชิ้นงานเปนแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนแบบ Rubric Scoring ประเมินคาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) พบวา มีคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายการประเมินและเกณฑการประเมิน
เปนรายขอ (คา IOC) มีคา 1.00 ทุกขอ 
             7. แบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน แบบสังเกตพฤติกรรมเปนแบบประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Rubric Scoring ประเมินคาคะแนนเปน 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชงิเนื้อหา 
(Content Validity) ของเครื่องมือ โดยพิจารณาความสอดคลอง และความเหมาะสมของการใชภาษา พบวา  
ขอคําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
             8. แบบสัมภาษณเพื่อประเมินผลของการใชหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรยีน
การสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน แบบสัมภาษณเปนแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอน โดยใชคําตอบจากการสัมภาษณมาเทียบกับเกณฑ Rubric Scoring ประเมินคาคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเครื่องมือ โดยพิจารณาความสอดคลอง และความ
เหมาะสมของการใชภาษา พบวา ขอคําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
การเก็บรวบรวมขอมลู ในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู ดังนี ้
            1. ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของพนักงาน 

มหาวิทยาลยัสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 22  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2559         ISSN 2408 - 0845
93

            2. ขอมูลจากสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมลู ผูวิจัยไดการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ซึ่งไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 คน ขอมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็นในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดสงและรับแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมดดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยไดรับแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 คน และกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน จํานวน 67 คน และผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมลูไดคืนท้ังหมด 80 คน คิดเปนรอยละ 91.95 
            3. ขอมูลจากการประเมินผลของการใชหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน แบบทดสอบวัดความรูการจัดการเรยีนการสอน และแบบ
ประเมินสมรรถนะตางๆ เชน แบบประเมินตนเอง แบบตรวจช้ินงาน แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมลู 
           1. ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมลูโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
เพื่อสรุปเปนประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน โดยจัด
กลุมของสมรรถนะเปนดานตางๆ และมตีัวช้ีวัดของแตละสมรรถนะ 
           2. ขอมูลจากสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมลู วิเคราะหขอมลูโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกบ็รวบรวมขอมลู วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติ
บรรยาย ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           3. ขอมูลจากการประเมินผลของการใชหลกัสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลีย่เลขคณิต 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
            1. ผลการสังเคราะหสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผูสอน ผูวิจยันําขอมูลสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกของ
ผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอน สําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน มาสังเคราะหเนื้อหาสมรรถนะ พบวาสมรรถนะการจดัการเรียน
การสอน ท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัและการสัมภาษณเชิงลึกของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน 
โดยไดขอสรุปสมรรถนะและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนการสอน สําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ซึ่งมีทั้งสิ้น 
4 ดาน 11 สมรรถนะ 41 ตัวช้ีวัด ไดแก 1) ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 2 สมรรถนะ คือ (1) สมรรถนะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู(2) สมรรถนะความรักศรัทธาในอาชีพครู 2) ดานการพัฒนาหลักสตูร มี 1 สมรรถนะ 
คือ สมรรถนะการพัฒนาหลักสตูร 3) ดานการจดักิจกรรมการเรยีนรู  มี 7 สมรรถนะ คือ (1) สมรรถนะหลัก
จิตวิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2) สมรรถนะการจัดทําโครงการสอน (3) สมรรถนะจัดกจิกรรม 
การเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ (4) สมรรถนะการใชสื่อและแหลงการเรยีนรู  
(5) สมรรถนะการสรางเครื่องมือวดัและประเมินผล (6) สมรรถนะ การใชเครื่องมือวัดและประเมินผล  
(7) สมรรถนะการนําผลการวดัและประเมินผลไปใช 4) ดานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนมี 1 สมรรถนะ คือ 
สมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
            2. ผลการสรางและพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม 7 ประการ คือ 1) สภาพปญหา
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และความจําเปน 2) หลักการและเหตุผล 3) จุดมุงหมายของหลักสตูร 4) สมรรถนะและตัวช้ีวัด 5) เนื้อหา
หลักสูตร 6) กิจกรรมการฝกอบรม และ 7) การวัดและประเมินผล 
   3. ผลของการใชหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน โดยการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชไดผลดังนี้ตารางที ่1 และ ตารางท่ี 2 
ตอไปนี ้
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนกอนและ 
               หลังการฝกอบรม  

สมรรถนะ 
ทดสอบกอน 
การฝกอบรม 

ทดสอบหลัง 
การฝกอบรม t p 

x  S.D. x  S.D. 

1. จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 2.45 1.14 3.75 0.57 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ความรักศรัทธาในอาชีพคร ู 2.60 1.35 3.70 0.52 
3. การพัฒนาหลักสตูร 2.50 0.88 3.25 0.87 
4. การใชหลักจิตวิทยาในการจัดกจิกรรม 
   การเรียนการสอน 2.65 1.08 3.40 0.68 
5. การจัดทําโครงการสอน 2.25 1.06 3.20 1.07 

  
6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรยีน 
    เปนสําคัญ 5.15 1.49 6.85 1.21 
7. การใชสื่อและแหลงการเรียนรู 2.50 0.76 3.30 0.97   
8. การสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 2.35 1.42 3.55 1.19   
9. การใชเครื่องมือวัดและประเมินผล 2.25 1.06 3.50 0.88 

  
10. การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช 2.45 1.43 3.70 0.86 
11. การวิจัยพัฒนาการเรยีนการสอน 2.50 1.53 4.10 1.22 

รวม 29.65 0.82 42.30 1.02 7.50* 0.00 

* p < .05 
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู โดยใชแบบทดสอบ

ความรูเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอน พบวา คาเฉลี่ยการวัดความรูสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนกอนการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 29.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.82 คาเฉลี่ยการ
วัดความรูสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนหลังการฝกอบรม มคีาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 42.30 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.02 แสดงไดวา ความรูเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนหลังการฝกอบรมสูง
กวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนหลังการฝกอบรม  
 

รายการสมรรถนะ X  SD การแปลผล 
1. จรรยาบรรณในวิชาชีพครู 4.19 0.07 มาก 
2. ความรักศรัทธาในอาชีพคร ู 4.15 0.10 มาก 
3. การพัฒนาหลักสตูร 3.65 0.04 มาก 
4. การใชหลักจิตวิทยาในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 3.93 0.10 มาก 
5. การจัดทําโครงการสอน 3.72 0.03 มาก 
6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 3.82 0.09 มาก 
7. การใชสื่อและแหลงการเรียนรู 3.74 0.16 มาก 
8. การสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 3.71 0.13 มาก 
9. การใชเครื่องมือวัดและประเมินผล 3.75 0.02 มาก 
10. การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช 3.80 0.10 มาก 
11. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 3.66 0.08 มาก 

รวม 3.85 0.12 มาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอน พบวา ในภาพรวมสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนหลังการฝกอบรมอยูในระดับมาก ( X  = 3.85, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเปนราย
สมรรถนะ พบวาอยูในระดับมากทุกสมรรถนะ และพบวาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 
อันดับ ไดแก 1) สมรรถนะจรรยาบรรณวิชาชีพครู ( X  = 4.19, S.D. = 0.07) 2) สมรรถนะความรักศรทัธาใน
อาชีพครู  ( X  = 4.18, S.D. = 0.10) 3) การใชหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 3.93, 
S.D. = 0.10) 
 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 
1. ผลจากการสังเคราะหสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายผูสอน พบวา สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน ท่ีไดจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยและ                
การสัมภาษณเชิงลึกของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน โดยไดขอสรุปสมรรถนะและตัวช้ีวัดการจัดการเรียน
การสอน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ดาน 11 สมรรถนะ ไดแก 1) ดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ประกอบดวย สมรรถนะจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และสมรรถนะความรักศรัทธาในอาชีพครู 2) ดาน
การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย สมรรถนะการพัฒนาหลักสตูร 3) ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
ประกอบดวย สมรรถนะหลักจิตวทิยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สมรรถนะการจดัทําโครงการสอน 
สมรรถนะจัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ สมรรถนะการใชสื่อและแหลงการ
เรียนรู สมรรถนะการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล สมรรถนะการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล สมรรถนะ
การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช 4) ดานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย สมรรถนะการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Altbch (2001, p.2) กลาววา ภารกิจของอาจารย
อุดมศึกษาตองมีทั้งดานการสอนวชิาการ การปลูกฝงสิ่งที่ดีงามใหแกนักศึกษา ปลูกฝงคณุคาของความเปนมนุษย 
กระตุนใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวิต การที่จะพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนใหมีคณุภาพน้ัน พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูสอนจะตองเปนผูที่มีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนหลายๆ ดานรวมกัน  
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2. ผลการสรางและพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน พบวาไดหลักสตูรฝกอบรมเสริมสราง
สมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ซึ่งมีองคประกอบของหลักสตูรฝกอบรม 7 
สวน คือ 1) สภาพปญหา และความจําเปน 2) หลักการและเหตผุล 3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4) สมรรถนะ
และตัวช้ีวัด 5) เนื้อหาหลักสูตร แบงเปนหนวยกิจกรรมฝกอบรม จํานวน 9 หนวย ประกอบดวยหนวยที่ 1 
ปฐมนิเทศ หนวยท่ี 2 จรรยาบรรณและความรักศรัทธาในวิชาชีพครู หนวยที่ 3 การพัฒนาหลักสตูร หนวยท่ี 4 
หลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หนวยท่ี 5 การจัดทําโครงการสอน หนวยท่ี 6 การจดักิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ หนวยท่ี 7 การใชสื่อและแหลงการเรียนรู หนวยท่ี 8 การวัดและประเมินผล 
หนวยท่ี 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 6) กิจกรรมการฝกอบรม และ 7) การวัดและประเมนิผล ซึ่ง
สอดคลองกับ Blanchard & Thacker (2007, p.77) ที่วา หลักสูตรที่ดีตองมีการนําเสนออยางเปนระบบโดย
หลักสูตรควรมีการกาํหนด หนวยการฝกอบรมหรือหมวดวิชา และรายวิชาท่ีจะนํามาใชในการฝกอบรม
วัตถุประสงค เทคนิคหรือวิธีการฝกอบรม และระยะเวลาท่ีใชในการอบรมของแตละรายวิชาการเขียน
องคประกอบของโครงรางหลกัสูตร ผูวิจัยที่ไดนําผลที่ไดจากการวิเคราะหหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน รวมทัง้การศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัย 
มาเขียนเปนสภาพปญหาและความตองการของหลักสตูร อีกท้ังการกําหนดตัวช้ีวัดใหความสอดคลอง 
กับสภาพปญหาและความตองการในแตละสมรรถนะ ซึ่งสอดคลองกบั Delahaye (2005, p. 16) ที่มีแนวคิดวา 
ผูใหญแตละคนเปนผูมีวุฒิภาวะ การเรยีนรูแบบผูใหญ จะใหความสาํคัญเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน การ
พัฒนาความรู และทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความตองการที่มุงสู
ความสําเร็จพรอม พัฒนาความสามารถ และสรางพลังเพื่อแสดงศักยภาพใหเขาสูการแขงขันได มุงเนนวิธีการ
ฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี ดานความรู ความเขาใจ และภาคปฏิบัติ โดยใชกระบวนการสาธิต แบบฝกใบงาน 
กรณีศึกษา การนําเสนอผลงาน และการอภิปราย การเรียนรูดวยการกระทํามาประยุกตใช โดยเนนผูรบัการ
ฝกอบรมเปนศูนยกลาง และไดปฏบิัติดวยตนเองมากท่ีสุด การวัดและประเมินผลการฝกอบรมจะวัดตามตัวช้ีวัด
ในแตละสมรรถนะท่ีกําหนด สําหรับการจัดระบบเนื้อหาของหลักสตูร ผูวิจัยจัดระบบโครงสรางเน้ือหาตามกลุม
โดยรูปแบบการเรียนรูใชการบรรยายเชิงวิเคราะห และการอภิปรายกลุมโดยการนําการบรรยายและกจิกรรมจาก
คณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอน มีการกระตุนใหเกิดความคิดระดมสมองนอกจากน้ี ชาญ สวัสดิ์สาลี 
(2550, หนา 88) ยังมีความเห็นวา การสรางและพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมตองมีการวิเคราะหสวนตางๆ ระบุ
ปญหา กําหนดวตัถุประสงคในการฝกอบรม จัดลําดับความสําคัญของภารกิจหรือหนาท่ีที่เปนปญหาท่ีจะตอง
ไดรับการฝกอบรม การกาํหนดหัวขอวิชา หมวดวิชาวัตถุประสงครายวิชา ขอบเขต ระยะเวลา กําหนด
วัตถุประสงคของหัวขอวิชา กําหนดแนวการฝกอบรม กําหนดเทคนิคและสื่อในการฝกอบรม โดยเรยีงลําดับ
หัวขอวิชา และกําหนดการฝกอบรมกอนหลัง ตามหลักการเรียนรูของผูใหญเพื่อใหผลการอบรมเปนไป
วัตถุประสงคที่กําหนดไวและการกาํหนดแนวการประเมินผล 

3. ผลของการใชหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของพนักงาน 
มหาวิทยาลยัสายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการนําหลักสตูรฝกอบรมไปทดลองใชไดผล
ดังนี ้
      3.1 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรูโดยใชแบบทดสอบ 
ความรูเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอน พบวาคาเฉลีย่การวัดความรูสมรรถนะการจดัการเรยีน     
การสอนกอนการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 29.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 และหลังการฝกอบรมมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 42.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.02 แสดงไดวาความรูเกีย่วกับสมรรถนะการจดัการเรียน
การสอนหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวจิัยเปนไป
ดังกลาวเนื่องจากหลักสูตรที่ผูวิจยัสรางขึ้น มีกิจกรรมการฝกอบรมเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงประสบการณที่
หลากหลายตรงตามทีผู่รับฝกอบรมตองการ ไดคนพบความรูโดยใชแหลงขอมูลตางๆ โดยที่วิทยากรมหีนาท่ี
เตรียมจัดสถานการณและกิจกรรมตางๆ นําทางไปสูการเรียนรู โดยไมใชวิธีบอกความรูโดยตรง ซึ่งสอดคลอง
งานวิจัยของเชาวรัตน  เตมียกลุ (2552, หนา 215) ที่ศึกษาพบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบหลงัการ
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการทดลองใช
หลักสูตรยังพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการอบรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
หลักสูตรฝกอบรมสงผลตอการพฒันาสมรรถนะของอาจารยผูเขาอบรม ท้ังนี้เปนผลมาจากองคประกอบของ
หลักสูตร ทีม่ีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเขารับการอบรม รวมทั้ง
รูปแบบการฝกอบรม การวัดและประเมินผล สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสตูรซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Delahaye (2005, p.16) ที่กลาววา การเรียนรูแบบผูใหญจะใหความสําคัญเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน 
การพัฒนาความรู และทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง  เพื่อความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นจึงกลาวไดวา การมี
หลักสูตรฝกอบรมและกระบวนการจัดการอบรมที่มคีุณภาพสอดคลองกับลักษณะและความตองการของผูเขา
อบรมมผีลตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ตลอดจนการยอมรับวิทยากรของผูเขารับการฝกอบรมวามี
ประโยชนและมีคณุคาลวนเปนปจจัยที่อิทธิพลตอการเรียนรู รูปแบบและกิจกรรมการฝกอบรมในแตละหนวยมี
กิจกรรมหลากหลาย มีใบงานใหปฏิบัติมีการทดสอบทายหนวยเรียนซึ่งผูวิจัยไดแจงใหผูเขารับการฝกอบรมเปน
อยางดี และกิจกรรม ในแตละหนวยการฝกอบรมเนนให ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการแสดง          
ความคิดเห็นและการอภิปราย จึงทําใหผลการทดสอบหลังการฝกอบรมสูงขึ้น 
     3.2 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมทุกสมรรถนะหลังการฝกอบรมโดยใช
แบบประเมินตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ แบบตรวจช้ินงาน รวมทุกสมรรถนะมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 0.12 อยูในระดับมาก และพบวาสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนที่มี
คาเฉลี่ยสูงสดุ คือ สมรรถนะจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.07 
อยูในระดับมาก ซึ่งอาจเน่ืองมาจากหลักสตูรที่ผูวิจยัสรางขึ้นเนนที่จะใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจธรรมชาติของ
ผูเรยีน ทําใหเกิดทักษะในการวางแผนการจดัการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเขารับการฝกอบรม มี
ความรัก ความศรัทธา ตระหนักและเห็นคุณคาของวิชาชีพคร ูรักและอุทิศตนใหกับการพัฒนา สวนทุกสมรรถนะ
มีคาเฉลีย่เทากับ 3.85 อยูในระดบัมาก เพราะผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ฝก
ทักษะการทํางานกลุมไดมีการอภปิราย ระดมสมอง ทําใหรูจักแกปญหาชวยทําใหเกิดความสมัพันธที่ดีตอกัน มี
การแลกเปลี่ยน แสดงความคดิเหน็ อธิบาย โตตอบ รวมกันภายในกลุมเมื่อพบปญหาท่ีเกดิข้ึนแตละคนรวมกัน
คิดวางแผนแกปญหา และลงมตเิพื่อกําหนดแนวทางในการแกปญหาไดอยางตรงประเด็น ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิก นอกจากน้ีผลการวิจัยยังเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยัของวัฒน บุญกอบ (2552, หนา 225) ที่
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนของอาจารยมหาวิทยาลยัรามคําแหง พบวา ผลการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับสมรรถนะตาง ๆ ของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนของอาจารยมหาวิทยาลัย
รามคําแหง หลังจากทดลองใชหลกัสูตรสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 รวมทั้ง 
Rosenetal (2006, p.229)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทีมงานท่ีแทจริง มีขอเสนอที่คนพบจาก
การวิจัยวา การฝกอบรมจะชวยใหสมาชิก  ของทีมมีสมรรถนะสามารถสรางผลงานท่ีมีคณุภาพสูงขึ้นใหแก
องคการได ซึ่งสอดคลองกับ Ozcelik & Ferman (2006, pp.22-29) ที่ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะที่เปนสวนหนึ่ง
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ในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพบวา การพัฒนาสมรรถนะสามารถสรางเสริมงานและมีการพัฒนาจน
สามารถบรรลุไดทั้งความตองการขององคการและบุคคล  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

       1. ควรจะมีการสาํรวจความตองการ ในการจะพัฒนาในสมรรถนะตางๆ กอน เพื่อใหตรงตอ 
ความตองการของผูที่จะเขาพัฒนา 
       2. ควรจะมีการศึกษาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมท้ัง 7 ประการ ไดแก 1) สภาพปญหาและ
ความจําเปน 2) หลักการและเหตผุล 3) จุดมุงหมายของหลักสตูร 4) สมรรถนะและตัวช้ีวัด 5) เนื้อหาหลักสตูร 
6) กิจกรรมการฝกอบรม และ 7) การวัดและประเมินผล เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมและ
บริบทของสถานศึกษา อันจะไดเปนประโยชนตอผลการฝกอบรมน้ันๆ ตอไป 
       3. การนําหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผูสอนไปใช  ควรเนนและใหความสําคญัสมรรถนะการพัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะการวิจยัเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อใหผูเขาฝกอบรมไดรับการพัฒนาครบทุกสมรรถนะอยางเต็มศักยภาพ สามารถนําความรูความ
เขาใจไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
       1. ควรจะพฒันาหลักสตูรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูสอนเฉพาะวิชาชีพ เชน ผูสอนทางสายวิศวกรรม ผูสอนทางสายบริหารธุรกิจ ผูสอนทางสาย
ศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอนแตละสายวิชาชีพมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนใน
บริบทของสายวิชาชีพตนเอง 
       2. ควรมีการศึกษาวิจัยตดิตามผลการนําความรูและทักษะ หรือความคงทนที่ไดจากการฝกอบรมไป
ใชปฏิบัติไดจริงหรือไม โดยการประเมินผลจากผูเรียนและผูทีเ่กี่ยวของ 
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