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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ และ 2) ความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ จานวน 56 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรสายวิชาการ มี
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ความต้องการพัฒนางานสอนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนหรือกิจกรรมเชิงรุก 2) เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ
3) การใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรการเรียนรู้ในการสอน ตามลาดับ สาหรับความต้องการ
พัฒนาศักยภาพด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2) การสร้าง
แรงจู ง ใจสู่ ค วามส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ งานของตน และ 3) การใช้ โ ปรแกรม Excel เพื่ อ
ประมวลผลการเรียน ตามลาดับ ส่ วนความต้ องการพั ฒ นาเข้าสู่ต าแหน่ ง ทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ความต้องการอบรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การผลิตตาราหรือหนังสือ
2) การเขียน ก.พ.อ.03 และ 3) หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับความต้องการ
พัฒนาในเรื่องการทาวิจัยเพื่อนาผลงานไปประกอบการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเป็น 3 อันดับแรก คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2) การเขียนบทความวิจัย
และ 3) ระเบี ยบวิ ธีวิจัย อย่างไรก็ ต ามควรแยกจั ดอบรมเฉพาะศาสตร์ วิท ยากรควรเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม
ค าส าคั ญ : บุ ค ลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลั ย ของรั ฐ ความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพที่
เกี่ยวข้องการสอน ความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

Abstract
The objectives of this research were to investigate academic staff’ s
needs for 1) professional development and 2) academic position attainment.
The samples used in this research were 56 academic staffs of Faculty of
Liberal Arts. The research instruments were questionnaire and indepth
interview. The data were analyzed by using descriptive analysis which
included percentage, mean, and standard deviation. The results showed that
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academic personnel’s needs for teaching development were at a high level:
1) learning process management focusing on active learning; 2) teaching strategies
in the 21st century; and 3) using technology and learning resources in teaching,
respectively. The other needs for teaching development were also found at a
high level: 1) developing computer skills and skills in using teaching-related
applications; 2) generating motivation for success in working; and 3) using MS
Excel for grading respectively. In addition, the study showed that needs for
academic position attainment as a whole were also at a high level: 1) writing
academic textbooks or books; 2) completing Ko Pho Or 03 application form
(academic position attainment application form); and 3) fulfilling the criteria for
academic position attainment, respectively. The needs for training in research
as part of academic position attainment included 1) qualitative data analysis,
2) writing research articles, and 3) research methodology, respectively. However,
the training should be separated based on related academic fields and be
conducted by experts of the fields.
Keywords: Academic staff, Public University, Needs for career development,
Needs for academic position attainment

บทนา
งานวิจั ยนี้ ด าเนิ น ในมหาวิท ยาลัย ของรั ฐแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ ซึ่ งมหาวิท ยาลัย นี้ มี
นโยบายในการยกระดับ คุณ ภาพมุ่งสู่ค วามเป็ น เลิ ศในระดับ สากล เพื่ อให้ สอดรับ กับ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2558-2561 ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ก้ า วเป็ น
“มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม” มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเซียน โดยใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรพัฒนาและประสบความสาเร็จ สภา
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มหาวิท ยาลั ยในคราวประชุมครั้งที่ 370 (8/2558) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 มีม ติ
เห็ น ชอบระบบประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ในการด าเนิ น การตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence
(EdPEx) จึงส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์ต้องกาหนดกลยุท ธ์และขับเคลื่อนแผนการดาเนินการที่
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในการดาเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศครอบคลุมการบริการและดาเนินงาน
ด้า นการน าองค์ ก ร กลยุ ท ธ์ ลู ก ค้ า การวั ด การวิ เคราะห์ แ ละการจัด การความรู้บุ ค ลา กร
ระบบปฏิ บั ติ การและผลลั พธ์ คณะศิ ลปศาสตร์ได้ ใช้ ประเด็ นเหล่ านี้ เป็ นกรอบการบริหารผล
การด าเนิ น การ อั น จะท าให้ บ รรลุ เป้ า ประสงค์ เชิ งกลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น งานของคณะ
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558)
ส าหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านทั ก ษะ ความชานาญใน
การทางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อให้บุคลากรนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ นับเป็น
เป้าหมายหลักสู่ความสาเร็จขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี
แผนพัฒนาและดาเนิน การพัฒ นาพนักงานมหาวิทยาลัย ทุก ประเภทอย่างเป็น ระบบและ
ต่อ เนื่อ ง รวมทั ้ง การจั ดการความรู้เพื่ อให้ พ นั กงานมหาวิท ยาลั ยมี ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาจัดทา
แผนงาน หลักสูตรและจัดสรรเงิน เพื่อการพัฒ นาประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
อย่างเหมาะสม ให้ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีการยกระดับมากยิ่งขึ้น เกิด
นวัตกรรมในผลงานหรือวิธีการทางาน โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 1) การศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
2) การปฏิบัติงานวิจัย 3) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 4) การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
และ 5) การปฏิบัติงานบริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559)
อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์การจะส่งเสริมและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร แต่
หากการส่งเสริมและให้ความสาคัญนั้นไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของบุค ลากรก็ไ ม่
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สามารถทาให้ก ารพัฒ นานั้น เกิด ประสิท ธิภ าพและสัม ฤทธิ์ที่ดีไ ด้ ดัง ที่สุวิม ล ว่องวาณิช
(2558) กล่าวไว้ว่า หากองค์การใดจัดทางานหรือโครงการใด ๆ โดยไม่มีการคานึงถึงความต้องการ
จาเป็นในระดับบุคคลหรือกลุ่มคนต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และปัญหาอื่น ๆ
ตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การละเลยต่อความต้องการจาเป็นของผู้รับบริการอาจเป็นเหตุให้
งานหรื อ โครงการนั้ น ๆ ไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ และไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท าให้ สู ญ เสี ย
ทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้การสารวจความต้องการจาเป็นมีจุดมุ่งหมายสาคัญ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นความต้อ งการจาเป็นที่แท้จริงขององค์การ สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและดาเนินโครงการใหม่ และใช้ในการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม
นอกจากนี้การสารวจความต้องการจาเป็นยังสามารถช่วยให้ผู้บริ หารสามารถเลือกตัดสินใจ
ด าเนิ น การกั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น หรื อ ปั ญ หาที่ มี ค วามส าคั ญ สู ง สุ ด ก่ อ นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้สอดรับกับความต้องการ
จึงมีความจาเป็นในการศึกษาความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตาม
ความแตกต่างหลากหลายของภาระงาน ความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้
เพื่อ นาข้อ มูล ที่ไ ด้ม าจัด ทาแผนพัฒ นาบุค ลากร ทั้ง ในด้า นการเพิ่ม ขีด ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และการกาหนดแผนสาหรับเตรียมบุคลากรเพื่อเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาความต้องการพั ฒ นาศักยภาพที่ เกี่ยวข้องกับงานที่รับ ผิดชอบของ
บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้
2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. การศึก ษาความต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพที่เกี่ย วข้ องกับ งานที่รับ ผิดชอบของ
บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง การมุ่งพิจารณาและวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร
สายวิชาการในแง่การเข้าอบรมประเด็นสาคัญต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการ
สอนอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั นเป็ น หน้ าที่ ห ลั กของบุ คลากรสายวิ ชาการคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. การศึกษาความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
หมายถึง การมุ่งพิจารณาและวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายวิชาการในแง่การเข้ า
อบรมประเด็นสาคัญต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ไปสู่การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ

การทบทวนวรรณกรรม
1. สมรรถนะที่จาเป็นของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ
การพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย แห่ งนี้มีนโยบายกาหนดให้ทุ ก
หลั ก สู ต รจั ด การเรี ย นการสอนแบบเชิ ง รุ ก (Active Leaning) โดยแต่ ล ะรายวิ ช าจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนชั่วโมงบรรยาย และต้องมี
รายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ให้ทุกรายวิชาใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา (มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ , 2558: 1) พร้อมทั้งกาหนดสมรรถนะประจาลักษณะงานของบุคลากรสาย
วิชาการไว้ 5 ด้าน ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานบังคับให้ประเมิน 2 สมรรถนะ คือ
ความสามารถ/ทักษะในการสอน ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์ และให้
ผู้รับการประเมินเลือก 1 สมรรถนะจาก 3 สมรรถนะ คือ ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการดูแลและพัฒนานักศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,
2561: 8)
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2. การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560: 55-59) ได้กาหนดคุณสมบัติ
การยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีชั่วโมงสอนและเอกสารประกอบการสอนไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต
มี ความชานาญในการสอน มี ผ ลงานอยู่ ในขั้ น ดี อย่ างน้ อ ยงานวิจั ย 2 เรื่อ ง หรือ งานวิ จั ย
1 เรื่อง และหนังสือหรือตารา 1 เล่ม 2) รองศาสตราจารย์ มีชั่วโมงสอนและเอกสารคาสอน
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต มีความชานาญพิเศษในการสอน มีผลงานอยู่ในขั้นดี อย่างน้อย
งานวิจัย 2 เรื่อง และหนังสือหรือตารา 1 เล่ม 3) ศาสตราจารย์ มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใด
วิชาหนึ่งในหลักสูตร มีผลงานอยู่ในขั้นดีมาก อย่างน้อยงานวิจัย 2 เรื่อง และหนังสือหรือตารา
2 เล่ม
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ งนี้ ก าหนดความก้ าวหน้ า ของผู้ ด ารงต าแหน่ งวิชาการ โดย
ตาแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโทให้ยื่นขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 5 ปี ตาแหน่ง
อาจารย์วุฒิปริญญาเอกให้ยื่นขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุ ต าแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ให้ ยื่ น ขอต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ ภ ายใน 5 ปี
นับ ตั้งแต่ วัน ที่ ได้รับ แต่ งตั้ งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ หากพ้ น ระยะเวลาตามที่
กาหนดแล้วยังไม่ได้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการให้เลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 2 ของทุกรอบ
ประเมิน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558: 2) ในปีการศึกษา 2559 - 2561 คณะศิลป
ศาสตร์มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเพียงร้อยละ 35.58 32.56 และ 26.67
ตามลาดับโดยคณะได้กาหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 60
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการมุ่งพัฒนาอาจารย์ในแง่การสอนเชิงรุก
และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จากประเด็นข้างต้นคณะผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญจึงได้
ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ งานวิจัยนี้ประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและทวนสอบความต้องการจาเป็นได้อย่างน่าเชื่อถือ ประเด็นคาถามการวิจัย
และวิ ธี ก ารศึ ก ษารวมถึ งผลลั พ ธ์ ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ จะยั ง ประโยชน์ ให้ ค ณะศิ ล ปศ าสตร์ ไ ด้
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เตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์ในคณะให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ดังที่จะเสนอวิธีการศึกษาและผลการศึกษาในลาดับถัดไป

วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่เอื้อต่อ
การศึกษาปรากฏการณ์ในสถานการณ์จริงในเชิงลึก โดยมีลักษณะที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ 3
ประการ คือ 1) คาถามวิจัยที่มุ่งค้นหาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบริบทนั้น ๆ (What) และ
สาเหตุ ข องปรากฏการณ์ นั้ น ๆ (Why) 2) นั ก วิ จั ย ไม่ ไ ด้ เข้ า ไปแทรกแซงหรื อ ควบคุ ม
ปรากฏการณ์นั้น ๆ และ 3) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
(Yin, 2009) ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ และความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยผู้วิจัยมิได้เข้าไปควบคุมความคิดเห็น
หรือความต้องการของกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด และผลการวิจัยเพียงแค่สะท้อนความต้องการ
ของกลุ่มตัวอย่าง ณ ช่วงเวลาที่ทาการศึกษาเท่านั้น
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จากบุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพ
เป็ น ข้ า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง หมด ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ จานวน 56 คน
3. เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ซึ่งคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา และระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการสร้าง
ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
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3.2 สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับบุคลากรสายวิชาการ จานวน 3 คน เพื่อ
นาข้อมูลเบื้องต้นมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดคาถามในเครื่องมือวิจัย
3.3 สร้างแบบสอบถามโดยมีคาถามปลายปิดแบบประเมินค่า 5 ระดับ และ
คาถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2
ความต้องการพัฒนางาน ตอนที่ 3 ความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3.4 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ
โดยมีประเด็นคาถามครอบคลุมความต้องการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
การพัฒ นาเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณ ภาพที่จะสนับสนุนข้อมูลเชิง
ปริมาณจากแบบสอบถาม
3.5 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยคณะผู้วิจัยได้นา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา และความเหมาะสมของคาถาม โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) ได้ค่า IOC
เท่ากับ 0.67-1.00 ใช้ข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 ใน 3 เห็นสอดคล้องกัน (ตั้งแต่ 0.67
ขึ้นไป) และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับ
บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด จากนั้นนาผลที่ได้หา
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ วิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97
4. การเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะนาที่มีคาอธิบาย
รายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ กับบุ คลากรสายวิชาการ จานวน 56 ชุด และ
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสายวิชาการตามกลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี และกลุ่มอายุงานเกินกว่า
ห้าปี กลุ่มละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยคณะผู้วิจัยขอนัดหมายสัมภาษณ์บุคลากรที่ยินดีให้
ข้อมูล โดยนัดหมายเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละประมาณ 20-30 นาที
คณะผู้วิจัยขออนุญาตจดบันทึกและบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ: วิเคราะห์ผลโดยการคานวณค่าร้อยละ (Percentages)
ค่าเฉลี่ย (Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) จัดระดับความต้องการ
พัฒนาความก้าวหน้า จากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของครอนบาค (Cronbach, 1990
อ้างถึงใน เกษตรชัย และหีม, 2558) 5 ระดับ โดยช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.49 อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 อยู่ในระดับน้อย ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
2.50–3.49 อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50–4.49 อยู่ในระดับมาก และ
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50–5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ: วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการถอดเทป
จัดหมวดหมู่สรุปประเด็นสาคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ทาการศึกษา และนาเสนอเป็นความเรียง
เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปประเด็นสาคัญ จากการสัมภาษณ์และผลการคานวณค่าสถิติ
จากแบบสอบถามได้ดังนี้
1. ความต้องการพัฒนางานสอนและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒ นางานสอนและศักยภาพที่
เกี่ยวข้องของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ โดยภาพรวมรายด้าน และเป็นรายข้อ
ดังแสดงตารางที่ 1- ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการพัฒนางานสอน
ของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ โดยภาพรวม และรายข้อ
หัวข้อ/ประเด็นใน
การอบรมเพื่อการพัฒนา
งานสอน
1. เทคนิคการสอน
รูปแบบใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21
2. เทคนิคการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การสอน
3. การใช้เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรการเรียนรู้
ในการสอน
4. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนหรือ
กิจกรรมเชิงรุก
5. การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สอน
6. เทคนิคการวัด การ
ประเมินผล การเรียน

ร้อยละของระดับความต้องการ
(n = 36)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
52.8 27.8 13.9 2.8
2.8



S.D.

4.25
(มาก)

1.00

29.4 23.5

38.2

8.8

0.0

3.74
(มาก)

0.99

42.9 34.3

20.0

2.9

0.0

4.17
(มาก)

0.86

50.0 33.3

16.7

0.0

0.0

4.33
(มาก)

0.76

23.5 23.5

26.5

11.8

14.7

1.36

23.5 32.4

29.4

11.8

2.9

3.29
(ปาน
กลาง)
3.62
(มาก)

1.07

82

วารสารมนุษยสังคมปริทศั น์ (มสป.)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

หัวข้อ/ประเด็นใน
การอบรมเพื่อการพัฒนา
งานสอน
7. การสร้างบทเรียน/
ตาราเรียน
8. การสร้างสื่อการสอน
ออนไลน์ เช่น LMS,
CAI เป็นต้น
รวม

ร้อยละของระดับความต้องการ
(n = 36)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
47.1 32.4 11.8 2.9
5.9
42.9 22.9

25.7

8.6

0.0



S.D.

4.12
(มาก)
4.00
(มาก)

1.12

3.98
(มาก)

0.72

1.03

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนางานสอนของบุคลากรสาย
วิชาการอยู่ในระดับมาก (  =3.98, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการ
พัฒนางานสอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก คือ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
การมี ส่ วนร่ วมของผู้ เรี ยนหรื อกิ จกรรมเชิ งรุ ก (  = 4.33, S.D.= 0.76) 2) เทคนิ ค การสอน
รูป แบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 (  = 4.25, S.D.= 1.00) และ 3) การใช้ เทคโนโลยี แ ละ
ทรัพยากรการเรียนรู้ในการสอน (  = 4.17, S.D.= 0.86) ส่วนความต้องการพัฒนางานสอน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (  = 3.29, S.D.= 1.36)
นอกจากนี้ ค ณะผู้ วิ จั ย พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ยื น ยั น
ความต้องการพัฒนาในด้านการสอนทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.00) มีความต้องการ
เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักการทาข้อสอบ การประเมินข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การทา
ความเข้าใจค่าสถิติ การสอนรูปแบบใหม่ที่เน้น Active learning เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
ทักษะการสื่อสารกับนักศึกษารุ่นใหม่ และมีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน (ร้อยละ 25.00) ต้องการ
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เข้าร่วมอบรมหรือเข้าเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ นาความรู้ใหม่ ๆ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาสัมมนา/รายวิชาวิจัย
ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ โดยภาพรวม และรายข้อ
หัวข้อ/ประเด็นในการอบรม
เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
1.การใช้โปรแกรม Excel
เพื่อประมวลผลการเรียน
2.การพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และ
Applications ต่างๆ ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดทา มคอ.3, 4, 5, 6
4. เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์สาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ร้อยละของระดับความต้องการ
(n = 36)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
31.4 17.1 28.6 14.3 8.6
5.7



S.D.

3.49
1.31
(ปานกลาง)
2.9
4.00
1.06
(มาก)

40.0

31.4 20.0

25.7

17.1 28.6 22.9 5.7

25.7

20.0 25.7 20.0 8.6

26.5

20.6 29.4 14.7 8.8

3.34
1.26
(ปานกลาง)
3.34
1.30
(ปานกลาง)

3.41
1.28
(ปานกลาง)
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หัวข้อ/ประเด็นในการอบรม
เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
6. การสร้างแรงจูงใจสู่ความ
สาเร็จในการปฏิบัติงาน
ของตน
7. การพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีม
รวม

ร้อยละของระดับความต้องการ
(n = 36)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
26.5 26.5 32.4 11.8 2.9

20.0

31.4 28.6 17.1 2.9



S.D.

3.62
(มาก)

1.10

3.49
1.09
(ปานกลาง)
3.57 (มาก) 0.96

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาศักยภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนของบุคลากรสายวิชาการอยู่ในระดับมาก (  =3.57, S.D.= 0.96) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เป็น 3 อันดับแรก คือ 1) การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ Applications ต่าง ๆ ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน (  = 4.00, S.D.= 1.06) 2) การสร้างแรงจูงใจสู่ความสาเร็จใน
การปฏิ บั ติ งานของตน (  = 3.62, S.D.= 1.10) และ 3) การใช้ โปรแกรม Excel เพื่ อ
ประมวลผลการเรี ย น (  = 3.49, S.D.= 1.31) ส่ ว นความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพที่
เกี่ยวข้องกับการสอนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (  = 3.34, S.D.= 1.30)
นอกจากนี้ค ณะผู้วิจัยพบว่าผลจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน บุคลากรบางส่วน (ร้อยละ 50.00) มีความต้องการพั ฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และ Applications ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดรูปแบบเอกสารด้วย
โปรแกรม Microsoft word การใช้โปรแกรม Microsoft excel ในการตัดเกรด สาหรับการ
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พั ฒ นาระดั บ ความสามารถในการใช้ ภาษาอั งกฤษนั้ น ถึ งแม้ ว่ าบุ คลากรต้ องการพั ฒ นา
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ ใช้ ในการสอนอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (ตารางที่ 1 ข้ อ 5  = 3.29,
S.D.= 1.36) หากแต่ในการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรมีความต้องการฝึกการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอั ง กฤษ (ร้ อ ยละ 37.50) นอกจากนี้ ยั งระบุ ค วามต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่ อนาเสนอผลงานในที่ ประชุมทางวิชาการให้สามารถโต้ตอบกับ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ (ร้อยละ 25.00)
2. ความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ โดยภาพรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ ดังแสดง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานความต้ อ งการพั ฒ นาเข้ าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ โดยภาพรวม ราย
ข้อ
หัวข้อ/ประเด็นในการอบรม ร้อยละของระดับความต้องการ (n = 36)
เพื่อการเข้าสูต่ าแหน่งทาง มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อย
วิชาการ
กลาง
ที่สุด
1. หลักเกณฑ์และ
42.9 37.1 8.6 5.7 5.7
กระบวนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. การเขียน ก.พ.อ. 03
48.6 28.6 14.3 2.9 5.7
ประกอบการขอตาแหน่ง
3. การจัดทาเอกสาร
54.8 16.1 6.5 6.5 16.1
ประกอบการสอน
สาหรับการเข้าสูต่ าแหน่ง



S.D.

4.06 1.14
(มาก)
4.11 1.13
(มาก)
3.87 1.54
(มาก)
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หัวข้อ/ประเด็นในการอบรม ร้อยละของระดับความต้องการ (n = 36)
เพื่อการเข้าสูต่ าแหน่งทาง มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อย
วิชาการ
กลาง
ที่สุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. การจัดทาเอกสารคาสอน
45.7 20.0 20.0 5.7 8.6
สาหรับการเข้าสูต่ าแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์
5. การเขียนบทความทาง
45.7 22.9 25.7 2.9 2.9
วิชาการ
6. การแต่งตาราหรือหนังสือ
52.9 20.6 17.6 2.9 5.9
7. การทาวิจัย
7.1 การกาหนดหัวข้อและ
ที่มาของปัญหาวิจัย
7.2 การกาหนด
วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการวิจัย
7.3 การทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
7.4 ระเบียบวิธีวิจัย (เช่น
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
หรือ Mixed methods)
7.5 การพัฒนาเครื่องมือ



S.D.

3.89 1.30
(มาก)

4.06
(มาก)
4.12
(มาก)
3.81
3.68
(มาก)
3.65
(มาก)

1.06
1.17
0.95
1.17

29.4

29.4

26.5

8.8

5.9

26.5

32.4

26.5

8.8

5.9

23.5

32.4

29.4

8.8

5.9

3.59 1.13
(มาก)

35.3

32.4

26.5

2.9

2.9

3.94 1.01
(มาก)

26.5

26.5

41.2

2.9

2.9

3.71 1.00

1.15
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หัวข้อ/ประเด็นในการอบรม ร้อยละของระดับความต้องการ (n = 36)
เพื่อการเข้าสูต่ าแหน่งทาง มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อย
วิชาการ
กลาง
ที่สุด
วิจัย
7.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
32.4 32.4 26.5 5.9 2.9
เชิงปริมาณ
7.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
35.3 38.2 20.6 2.9 2.9
เชิงคุณภาพ
7.8 การเขียนโครงร่างวิจัย 32.4 32.4 23.5 8.8 2.9
7.9 การเขียนบทความ
วิจัย
7.10 การเขียนรายงาน
วิจัย
รวม

41.2

29.4

20.6

5.9

2.9

38.2

26.5

23.5

5.9

5.9



(มาก)
3.85
(มาก)
4.00
(มาก)
3.82
(มาก)
4.00
(มาก)
3.85
(มาก)
3.90
(มาก)
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S.D.

1.05
0.98
1.09
1.07
1.18
0.89

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการอยู่ในระดับมาก (  = 3.9, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดเป็น 3 อันดับแรก
คื อ 1) การแต่ ง ต าราหรื อ หนั งสื อ (  = 4.12, S.D.= 1.17) 2) การเขี ย น ก.พ.อ. 03
ประกอบการขอตาแหน่ง (  = 4.11, S.D.= 1.13) และ 3) การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
กระบวนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (  = 4.06, S.D.= 1.14) ส่วนความต้องการพัฒนา
ที่อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การทาวิจัย (  = 3.81, S.D.= 0.95) อย่างไร
ก็ดีความต้องการพัฒนาในเรื่องการทาวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก คือ 1) การวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ (  = 4.00, S.D.= 0.98) 2) การเขียนบทความวิจัย (  = 4.00, S.D.= 1.07)
และ 3) ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย เช่ น เชิ งคุ ณภาพ เชิ งปริ มาณ หรื อ Mixed methods (  = 3.94,
S.D.= 1.01) นอกจากนี้คณะผู้วิจัยพบว่าผลจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 100) มีความเห็นว่า ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และกระบวนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทันกับหลักเกณฑ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลง และเป็ นการกระตุ้น ติ ดตามบุ คลากรให้ด าเนินการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการได้ตามแผนความก้าวหน้าของแต่ละคน
ส่วนการอบรมเชิงวิชาการบุคลากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 100) มีความเห็นว่าในการจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ การแต่งตารา/หนังสือ และการทา
วิจัย ควรแยกจัด อบรมเฉพาะศาสตร์ /สาขาวิชาเดี ย วกัน วิท ยากรควรเป็ น ผู้เชี่ย วชาญใน
ศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของอาจารย์ที่เข้าอบรม และควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระแสหรือ
ประเด็ น ปั จ จุบั น ที่ เป็ น ที่ น่ าสนใจ แหล่งทุ น วิ จัย แหล่ งตี พิ ม พ์ หรือ ที่ ป ระชุ ม ทางวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติเพื่อได้นาเสนอผลงานวิจัยของเฉพาะสาขานั้นด้วย นอกจากนี้บุคลากร
บางส่วน (ร้อยละ 25.00) มีความเห็นว่าควรจัดให้บุคลากรของคณะที่มีประสบการณ์ในการจัดทา
ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ จนสามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นได้เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บุคลากรบางส่วน (ร้อยละ 37.50) ต้องการให้มีการจัดค่ายเพื่อทา
ผลงานทางวิชาการโดยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คาแนะนาระหว่างที่ทา และควรจัดในช่วงที่ไม่มี
การเรีย นการสอน นอกจากนี้บุค ลากรบางส่วน (ร้อ ยละ 12.50) ยังมีค วามต้องการให้มี
การสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดความกระตือรือร้ นใน
การจัดทาผลงานทางวิชาการ นอกเหนือจากความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว
บุ คลากรที่ ให้ สั ม ภาษณ์ ร้อยละ 50.00 ระบุ ค วามต้ อ งการให้ มี พี่ เลี้ ยงผู้ เชี่ย วชาญในสาขา
เดียวกันช่วยให้คาแนะนาหรือเป็นที่ปรึกษาในการจัดทาเอกสารประกอบการสอน รวมไปถึง
การวางแผนจัดทาผลงานทางวิชาการ ขณะเดียวกันคณะหรือมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มี
แหล่งค้นคว้าข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่จาเป็นในการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งมีฐานข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้าค่อนข้างจากัด
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งานวิจัยนี้พบด้วยว่าบุคลากรที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.50) มีความเห็นว่า
หลักเกณฑ์เรื่องความก้าวหน้าของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้มงวดมาก
สร้ า งความกดดั น มากกว่ า แรงผลั ก ดั น ท าให้ บุ ค ลากรใหม่ ซึ่ งยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ เกิ ด
ความเครียดในการทางาน เนื่องจากระบบกาหนดให้ทางานครบทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงาน ทั้งด้านการสอนซึ่งต้องมีนวัตกรรม ภาระงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
การบริการวิชาการ การเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยงานบริหารตลอดจนงานทานุบารุง
ศิลปวัฒ นธรรม และนอกเหนื อจากภาระงานสอนอาจารย์ยังมีภาระงานอีกมากที่ซ้อนอยู่
เบื้องหลัง เช่น ภาระงานด้ านการบริหารจัดการหลักสูตร/รายวิชา การจัดทา มคอ. รายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตร การดูแลนักศึกษาในโครงการต่าง ๆ เช่น หลักสูตรความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งเรียนอยู่ที่ประเทศจีน หรือ สหกิจศึกษา เป็นต้น เหล่านี้
ล้วนเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการดาเนิน การเป็นเหตุให้กระทบกับการจัดสรรเวลาเพื่อจัดทา
ผลงานทางวิชาการและไม่สามารถเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ตามแผนความก้าวหน้า

สรุปผลการวิจัย
1. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสาย
วิชาการ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒ นางานสอนของบุคลากรสายวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก ประเด็นความต้องการอบรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือกิจกรรมเชิงรุก 2) เทคนิคการสอน
รูปแบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 และ 3) การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรการเรียนรู้ในการสอน
สาหรับความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนพบในระดับมากเช่นกัน
โดยประเด็นความต้องการอบรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และ Applications ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2) การสร้างแรงจูงใจสู่
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของตน และ 3) การใช้โปรแกรม Excel เพื่อประมวลผลการเรียน
2. ความต้ อ งการพั ฒ นาเข้ า สู่ ต าแหน่ งทางวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความต้องการอบรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ 1) การแต่งตาราหรือหนังสือ 2) การเขียน ก.พ.อ. 03 และ 3) หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ สาหรับความต้องการพัฒนาในเรื่องการทาวิจัยเพื่อนาผลงานไปประกอบการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 2) การเขียนบทความวิจัย และ 3) ระเบียบวิธีวิจัย

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ของ
รัฐแห่งนี้มีความต้องการพัฒนางานสอนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียนหรือกิ จกรรมเชิ งรุก เทคนิ ค การสอนรูป แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการใช้
เทคโนโลยี และทรัพ ยากรการเรีย นรู้ในการสอนในระดั บ มาก ที่ เป็ น เช่ น นี้อ าจเป็ น เพราะ
อาจารย์ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ห ลายท่ า น ไม่ ได้ ผ่ า นการศึ ก ษาในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาก่อน และการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี การรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์เองก็มีความตระหนักในความสาคัญของเรื่องนี้ ดังที่วรรณภา
เอราวรรณ์ และกาญจนา บุ ญ ส่ ง (2561: 102) ได้ กล่ าวไว้ว่า เป็ น เพราะครูและผู้ บ ริห าร
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนของ
นักเรียน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแหล่งเรีย นรู้ และบทบาทของชุมชน ท้องถิ่น
ทาให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่เกิดผลดีกับนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทาให้การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องไม่ได้เฉพาะความรู้แต่ต้องไปถึงทักษะ ทักษะเพื่อการดารงชีวิตใน
โลกยุกต์ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ ข้ออภิปรายดังกล่าวสอดคล้องกับนรินทร์ สังข์รักษา (2557) ที่
ได้เสนอแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าครู/อาจารย์ ต้องมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (Habit of Continuous
Learning) มี บุ ค ลิ ก ท่ าที ข องความเป็ น ครู (Personality Outlooks) มี ทั ก ษะในวิ ชาชี พ ใน
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การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล
ช่ว ยเหลื อ ผู้ เรีย นได้ เรีย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ เป็ น
ต้น แบบที่ดี (Role Model) ทั้งนี้ต้อ งผ่า นการเรีย นรู้โดยอิงปัญ หาและการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ของนักวิชาการดังกล่าวยังเป็นไปในทานองเดียวกับวิจารณ์
พานิช (2556) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “ครู” ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น
“โค้ช” ด้วย เนื่องจากในปัจจุบันความรู้มีมาก ครูจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้
หมด มีผลวิจัยแนะนาว่าให้สอนเฉพาะที่สาคัญ ๆ ผู้เรียนสามารถนาความรู้นั้นไปบูรณาการ
และต่อยอดได้ ส่วนความรู้ที่ไม่ได้สอน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เอง สิ่งสาคัญในการเรียนการสอนใน
ทศวรรษที่ 21 คือ ต้องเปลี่ยนวิธีการของการศึกษา คือเปลี่ยนเป้าหมายจาก “ให้ความรู้”
ไปสู่ “ให้ทักษะ” เปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น “ผู้เรียนเป็นหลัก” นัยสาคัญ ดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม (2558: 35) ซึ่งได้ให้
ความเห็นไว้ว่า การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มที่จะซับซ้อน
มากขึ้น เน้นการปรับปรุงทักษะการสอนของอาจารย์แต่ละบุคคลในมิติของการเป็นครู นั่นคือ
วิธีการสอน การออกข้อสอบ การจัดการภายในห้องเรียน ทักษะการนาเสนอ การวิจัย และ
การเป็นที่ปรึกษาเป็นต้น
2. ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนของบุคลากร
สายวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และ Applications ต่ า ง ๆ ที่ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
Applications ต่ าง ๆ นั้ น เป็ น ทั ก ษะที่ จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง อั น มี ผ ลต่ อ การเรีย นการสอน และ
สามารถสร้างความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วทั่วถึง
ทุกกลุ่ม เช่นในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนจานวนมาก การใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) บทเรียนในแต่ ละหัวข้อนั้ นท าให้ ผู้สอนสามารถตั้ งคาถามหรือโจทย์การศึ กษา
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความเห็นและอภิปรายผลรวมถึงส่งคาตอบถึงผู้สอนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ผู้สอนเองก็สามารถให้ผลสนองกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ทบทวนประเด็นความคิด
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และการตอบถามของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์ และ Applications
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนสามารถมอบโจทย์หรือประเด็นการเรียน
ให้กับนักศึกษาได้วิเคราะห์และขบคิดผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่จากัดเวลา ข้อดีใน
ประเด็นนี้คือผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการวิเคราะห์เพื่ออภิปรายคาตอบได้มากขึ้นจึงถือว่าเป็น
ระบบการเรีย นการสอนที่ นั บ เป็ น การเรีย นรู้น อกห้ อ งเรีย นหรือ พั ฒ นาเป็ น การเรี ยน รู้ใน
ชีวิตจริงได้เกือบตลอดเวลา นัยสาคัญดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์ มธุรส
จงชัยกิจ และชานนท์ จันทรา (2560: 20) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่าสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนาความรู้ไปใช้อย่างรวดเร็ว มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาฐานความรู้ของ
องค์กรหรือหน่วยงาน และประเทศชาติเพราะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ต่อไป และสอดคล้องกับการศึกษาของพิกุล มีมานะ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์
และสนุ ก สิ งห์ ม าตร (2559: 212) เรื่อ ง การขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ผ่ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และให้ความเห็นไว้ว่า คอมพิวเตอร์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสอนของครู
อาจารย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาช่วยจัดการในการเรียนการสอนที่จะทาให้การเรียนการสอน
ประสบผลสาเร็จ ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และสาระ
เนื้อหาวิชาเพื่อใช้ประกอบการสอนในแต่ละวิชาในลักษณะต่าง ๆ เช่น การนาเสนอ สื่อวีดี
ทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้คอมพิวเตอร์ในการดึงความสนใจของผู้เรียนในชั้น
เรียน เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน สร้างแรงจูงใจให้บริบทของเนื้อหา ให้สารสนเทศแสดงตัวอย่าง
ความคิดรวบยอด การดึงความสนใจของผู้เรียนที่เรียนทั้งชั้นเรียนเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน สร้าง
แรงจูงใจให้บริบท
3. ความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
3.1 บุค ลากรสายวิชาการ คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ของรัฐ แห่งนี้ มี
ความต้องการฝึกอบรมด้านการแต่งตาราหรือหนังสือมากที่สุด ถึงแม้ว่าคณะศิลปศาสตร์จะมี
การให้ทุนสนับสนุนด้านการแต่งหนังสือหรือตารามาเป็นระยะเวลาหลายปีแต่ช่วงที่ผ่านมาคณะยัง
ไม่ได้จัดอบรมเรื่องการเขียนหนังสือหรือตาราให้แก่คณาจารย์มาก่อน ดังนั้นการจัดอบรมหรือ
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การฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ อ าจารย์ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเพิ่ ม ทั ก ษะจนมี ค วามรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นจะนาไปสู่การผลิตผลงานทางวิชาการได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ประเด็น
ข้อนี้มีความใกล้เคียงกับการศึกษาของน้าทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2550: 174-176) ซึ่งได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีต่อความต้องการจาเป็นในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ: การวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า อาจารย์มีความต้องการจาเป็นที่ควรได้รับการพัฒนาใน
ด้านบทความทางวิชาการและด้านหนังสือมากกว่าในด้านอื่น ๆ ด้านการผลิตตาราอาจารย์มี
ความต้องการจาเป็นที่ควรได้รับการพัฒนาในด้านการเรียบเรียงและนาเสนอ และด้านการวาง
โครงเรื่องหรือลาดับขั้นตอนของเนื้อหาที่จะเขียน ด้านหนังสืออาจารย์มีความต้องการจาเป็นที่
ควรได้รับการพัฒ นาในด้านการออกแบบภาพและการใช้ภาพประกอบ และด้านการเสนอ
เนื้อหาในหนั งสือ ผลการอภิปรายนี้สอดคล้องกับ ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี (2559: 208) ที่
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า สภาพ
ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรั ตนโกสินทร์ด้านที่มีสภาพปัญหา
สูงที่สุด คือ ด้านการเขียนตาราและบทความทางวิชาการ ส่วนความต้องการพัฒนาด้านการเขียน
ตาราและบทความทางวิชาการ พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนตาราและ
บทความทางวิชาการ 2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลาดับเนื้อหา และการกาหนด
ปริมาณของเนื้อหาของบทความทางวิชาการ 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของตารา
และบทความทางวิชาการ
3.2 บุค ลากรสายวิช าการ คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ของรัฐ แห่งนี้ มี
ความต้องการฝึกอบรมด้านการเขียน ก.พ.อ. 03 ประกอบการขอตาแหน่ง รวมถึงการรับทราบ
หลักเกณฑ์และกระบวนการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ แม้ว่าคณะศิลปศาสตร์ได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในเว็บไซต์ เวียนแจ้งข่าวสารให้อาจารย์
รั บ รู้ ท างระบบเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมี เจ้ า หน้ า ที่ ห นึ่ งคนที่ ท าหน้ า ที่ ให้ ค าแนะน า
คาอธิบายหรือชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแก่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม
พบว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของอาจารย์ ประกอบกับกระบวนการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์มีความเข้มงวดด้านความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและ
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แบบฟอร์ม อีก ทั้ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารพิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิช าการของ ก.พ.อ. มี
การเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ยครั้ ง มี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ร ายละเอี ย ดมาก หากไม่ ได้ มี ก ารท า
ความเข้ า ใจให้ ก ระจ่ างอาจตี ค วามคลาดเคลื่ อ นและเสี ย ประโยชน์ ได้ ผลการอภิ ป รายนี้
สอดคล้องกับโสรยา สุภาผล และวรรณภา ลือกิตินันท์ (2560: 85) ที่ศึกษาเรื่อง ความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พบว่า ความชัดเจนของระเบียบและกฎเกณฑ์ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็นประเด็น
หนึ่งในแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการจูงใจเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ
ทาตาแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้แนวคิดที่สรุปได้จากนักวิชาการข้างต้นยังเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการวิจัยของนราธิป ธีรธนาธร (2558: 10) ซึ่งได้ศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ายวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตภาคใต้ ต อนบน พบว่ า
มหาวิทยาลัยควรมีระบบขั้ นตอนในการขอตาแหน่ งทางวิชาการให้ ชัดเจนพร้อ มทั้งจัดหา
บุคคลมาช่วยในการดูผลงานทางวิชาการและปรึกษาในการจัดทาผลงานทางวิชาการ มีการจัด
กระบวนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็นขั้นตอน และมีผู้ที่คอยให้คาปรึกษาโดยเฉพาะ
อย่างเป็นธรรม ควรจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานทางวิชาการอย่างเพียงพอและรองรับ
ในแต่ละสายวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญ
3.3 ความต้องการพัฒนาในเรื่องการทาวิจัยเพื่อนาผลงานไปประกอบการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการนั้น พบว่าบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ของรัฐ
แห่งนี้มีความต้องการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัย และ
ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยที่กล่าวมาสอดคล้องกับสุชาดา กองสวัสดิ์ และวราภรณ์ หนูสงค์
(2559: 99) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะ
ศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ความรู้ความสามารถในการทางานวิ จัยเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการทาวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในเรื่องจานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 41.20
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับ ผิดชอบ และความต้องการพัฒ นาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุ คลากรสายวิชาการ
ความต้ องการพั ฒ นาที่ ได้ จะเป็ น สิ่ งสะท้ อนถึ งความต้ อ งการของบุ คลากรสายวิชาการใน
การพัฒนาความก้าวหน้า ซึ่งจากข้อค้นพบอาจเป็นแนวทางสาหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ แห่งหนึ่งใน
ภาคใต้ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี้
1.1 การวิจัยครั้งนี้พบว่า ความต้องการพั ฒนางานสอนของบุคลากรสายวิชาการ
ประกอบด้ วยการจั ด กระบวนการเรีย นรู้ แบบกิ จ กรรมเชิ งรุก เทคนิ ค การสอนและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสอนศตวรรษที่ 21 ดังนั้นควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวเพื่อ
ส่ งเสริ ม ให้ อ าจารย์ ได้ รั บ ความรู้ ข้ า งต้ น หรื อ อาจเข้ า รั บ การอบรมในหั ว ข้ อ ข้ า งต้ น จาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก และควรกาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องอบรมใน
หัวข้อดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อปี
ส่วนความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอน บุคลากร
สายวิชาการ มีความต้องการอบรมด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ Applications
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการใช้โปรแกรม Excel เพื่อประมวลผลการเรียน
ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้แก่คณาจารย์ ควรพิจารณา
การจัดอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
1.2 ความต้องการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร
สายวิชาการมีความต้องการอบรมด้านการแต่งตารา/หนังสือ การเขียน ก.พ.อ. 03 ประกอบ
การขอตาแหน่ ง และเรี ย นรู้หลั กเกณฑ์ การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ อนึ่ งความต้ องการ
พัฒนาเรื่องการทาวิจัยเพื่อใช้ประกอบการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการนั้น บุคลากรต้องการ
อบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย
ดังนั้ น คณะศิ ลปศาสตร์ค วรจั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์เพื่ อเข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิ ชาการเป็ น
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รายบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนผลิตผลงานของอาจารย์แต่ละคนว่ามีความสนใจใน
การผลิตงานประเภทใดที่ใช้ประกอบการของตาแหน่งทางวิชาการ โดยเมื่อคณะได้รับข้อมูล
จะสามารถจัดทาโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และคณาจารย์
จะสามารถผลิตผลงานได้ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในการจัดฝึกอบรมด้านการแต่งตารา/
หนังสือ หรือด้านการทาวิจัยให้แก่คณาจารย์นั้น ผู้เกี่ยวข้องควรสารวจกลุ่มเป้าหมายและ
แยกจั ด อบรมเฉพาะศาสตร์ตามความสนใจของคณาจารย์แต่ละกลุ่ ม เพื่ อให้ สามารถเรียนรู้
เนื้อหาเชิงลึก โดยจัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เข้าอบรม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการจาเป็นในผลิตผลงานเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร โดยการจัดโครงสร้ างของข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ
ปัจ จัย ระดับ มหาวิท ยาลัย ปัจ จัย ระดับ คณะ ปัจ จัย ระดับ บุค ลากร เพื ่อ ให้ไ ด้ข้อ ค้น พบ
สาหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาและปั ญ หาการพั ฒ นาอาจารย์ โดย
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
หรือ ประสบการณ์การทางาน เพื่อค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความต้องการ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ
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