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บทคัดย่อ  
 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา  2) พฒันาหลกัสตูรและแนวทางการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา 3) ตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ 
กลุม่เปา้หมาย เป็นผู้บริหารของส านกัทะเบียนและประมวลผล รวมทัง้สิน้ 72 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผล จ านวน 23 คน และรองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล จ านวน 49 คน ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการ
วิจยัและพฒันา (Research and Development)  การวิจยัมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ
การบริหารของผู้ อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอุดมศึกษา ระยะที่ 2 การพฒันาหลกัสตูรและแนว
ทางการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา 
และระยะที่ 3 การทดลองใช้หลกัสูตร เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนางาน ได้แก่ หลกัสูตรการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการใช้หลกัสูตร 2) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่
0.57 – 1.00 มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .889 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินสมรรถนะการบริหาร  แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลกัสตูร และแบบประเมินระดบัความส าเร็จของการใช้หลกัสตูร สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ การทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon signed – rank test) 
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ผลการวิจยัพบวา่ 1) สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา มี 
2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม  และสมรรถนะด้านการมอบหมายงาน 2) หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียน ระยะเวลา
การพฒันา 22 วนั 3) ผู้ เข้ารับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารก่อนการพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและหลงัการพฒันามี
คา่เฉลี่ยสมรรถนะการบริหารสงูกวา่ก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4) ผู้ เข้ารับการพฒันามีความพึง
พอใจต่อหลกัสูตรโดยรวมและรายด้านในระดับมาก   (xˉ = 4.36 , S.D. = 0.49)  5) หลักสูตรที่พัฒนาขึน้มีระดับความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.40)  6) ผู้ เข้ารับการพฒันามีผลการประเมินกิจกรรมระหวา่งการพฒันาโดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.52, S.D. = 1.13) 

   
ค าส าคัญ : การพฒันา, สมรรถนะการบริหาร, ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
 

Abstract  
 The objectives of this study were 1) to study the factors on managerial competency of directors of 
the office of the registrar in higher education institutions; 2) to develop a curriculum and guideline on the 
application of managerial competency development curriculum for directors of the office of the registrar in 
higher education institutions and 3) to assess the appropriateness of the developed curriculum. The target 
group consisted of 1) 23 directors of the office of the registrar and 2) 49 deputy directors of the office of the 
registrar. The tools employed were 1) tools on work development: (1) the developed managerial competency 
curriculum for directors of the office of the registrar in higher education institutions and (2) application guideline 
for the developed curriculum; 2) data collection tools: (1) a 5-level rating scale questionnaire, (2) managerial 
competency evaluation form and (3) satisfaction evaluation form towards the developed curriculum. Statistics 
used in data analysis were percentage, mean and Wilcoxon signed – rank test 
 The findings were as follows: 1) There were 2 managerial competencies of directors of the office of 
the registrar in higher education institutions, which were teamwork competency and assignment competency. 2) 
The developed managerial competency development curriculum for directors of the office of the registrar in 
higher education institutions comprised 3 learning units and a course duration for development of 22 days. 3) 
The overall managerial competency of the participants before participation was at a high level. After the 
participation, the mean of their managerial competency was higher than that before participation with the .01 
level of statistical significance. 4) The satisfaction of the participants towards the developed curriculum in an 
overall and each factor was at a high level (xˉ = 4.36, S.D. = 0.49). 5) The overall success of the developed 
curriculum was at a high level. 6) The overall activity assessment of the participants during the development 
deration was at the highest level  (x̄ = 4.52, S.D. = 1.13). 
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ภูมิหลัง 

 มหาวิทยาลยัประกอบด้วยหน่วยงานภายในที่หลากหลาย การบริหารจัดการต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่าย สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลยัให้สาม ารถบรรลุ
เปา้หมายของการพฒันาได้ ดงันัน้ ผู้บริหารทกุระดบัในมหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องมีความสามารถ มีทกัษะการบริหารจดัการที่
สอดคล้องกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผลสงูสดุ (สมนกึ ทองเอี่ยม) [1] ส านกัทะเบียนและประมวลผลเป็นหนว่ยงานหลกัที่มีความส าคญัของมหาวิทยาลยั 
มีการด าเนินงานในลกัษณะสนับสนุนวิชาการ และพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลยั (ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล) [2] การบริหารงานและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานจะเกิดขึน้ และประสบผลส าเร็ จตาม
เปา้หมายได้นัน้ ผู้น าในการบริหารงานจะต้องมีสมรรถนะในการบริหารงานท่ีเหมาะสมกบัภารกิจหน้าที่ (สปุระวีณ์ อิสระมโน
รส) [3] ดงันัน้ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลจึงมีบทบาทส าคญัที่มีส่วนสนบัสนุนให้การพฒันามหาวิทยาลยั
บรรลเุปา้หมายตามพนัธกิจ นบัว่าเป็นทรัพยากรบคุคลที่มีความส าคญัของมหาวิทยาลยั และมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการ
พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ให้มีความพร้อมรับตอ่การเปลีย่นแปลง ทัง้นโยบายของมหาวิทยาลยั การเปลีย่นแปลงของสภาพการณ์
ทัง้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย [1] สมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลจึงมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการหน่วยงาน และมหาวิทยาลยัเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้เพื่อให้การบริหารงานและ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียน ทัง้ในปัจจบุนั และมีการเตรียมบคุลากรเพื่อเข้าสูต่ าแหนง่ผู้บริหารส านกัทะเบียนและประมวลผล 
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ในยุคปัจจุบันการมีทรัพยากรมากยังไม่ส าคัญเท่ากับมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแรงงานและคณุภาพคน (ขจรศกัดิ์ ศิริมยั) [4]จ าเป็นต้องมีการศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะการบริหารของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อค้นหาสมรรถนะการบริหารที่จ าเป็น และสร้างหลกัสตูร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหาร อนัจะส่งผลต่อการบริหารจัดการส านกัทะเบียนและประมวลผลให้มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ และสนบัสนุนภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาและคดัเลือกบคุคลเข้าสูต่ าแหน่งผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล ตลอดจนใช้เป็นกรอบการประเมินผล
การปฏิบตัิงานตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลใน
สถาบนัอดุมศกึษา          
 2. เพื่อพฒันาหลกัสตูรและแนวทางการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกั
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา 
 3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ด าเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 : ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
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โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน และส ารวจความคิดเห็นจากกลุม่เปา้หมาย 
จ านวน 72 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลและรอง
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล หรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นในสถาบนัอดุมศกึษา โดยการเลือกแบบเจาะจง จาก
สถาบนัอดุมศกึษาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยัเดิม จ านวน 24 แหง่ 
           ระยะที่  2 : สร้างหลกัสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลใน
สถาบนัอุดมศึกษา  โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  (modified delphi technique) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 26 คน 
สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) การมอบหมายงาน 3) 
การมีวิสยัทศัน์ 4) ความสามารถเชิงกลยทุธ์ 5) การท างานเป็นทีม และ 6) การควบคมุตนเอง 
         ระยะที่  3 : ตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร การพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา โดยทดลองใช้หลกัสตูรกบักลุ่มทดลอง จ านวน 7 คน ได้แก่ หวัหน้างานและหวัหน้า
หน่วย งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต ส านักงานวิทยาเขต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 1 ได้แก่ (1) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต ่0.57 – 1.00 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .889  (2) แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ในระยะที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  และในระยะที่ 3 ได้แก่  
1) หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอุดมศึกษา  2) แนว
ทางการใช้หลกัสตูร  3) แบบประเมินสมรรถนะการบริหารก่อนและหลงัการฝึกอบรม 4)  แบบประเมินระหวา่งปฏิบตัิกิจกรรม 
5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ รับการพฒันาที่มีต่อหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกั
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา 6) แบบประเมินระดบัความส าเร็จของการใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะ
การบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา    

การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลใน

สถาบันอุดมศึกษาที่จ าเป็น และวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ (percentage) คา่เฉลีย่ (mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัความเหมาะสมและสอดคล้องในสว่นประกอบของหลกัสตูรการ
พฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง (Modified Delphi Technique) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (median) และพิสยัระหว่างควอไทล์ (inter – quartile 
range) เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตรโดยใช้การทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon signed – rank 
test) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา
สรุปผลโดยรวมและรายด้านดงันี ้

1. สมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอุดมศึกษาที่จ าเป็น จ านวน 2 
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สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม  และสมรรถนะด้านการมอบหมายงาน  
2. หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา 

โครงสร้างหลกัสตูรประกอบด้วย 3 หนว่ยการเรียน ได้แก่ หนว่ยการเรียนท่ี 1 สมรรถนะการท างานเป็นทีม มีหวัข้อการปฏิบตัิ 
ดังนี  ้1) ความส าคัญและความหมายของการท างานเป็นทีม  2) เทคนิคและขัน้ตอนส าคัญในการสร้างทีมงาน  3) 
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้ อื่น  4) การปรับสภาพการท างานของทีมงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 5) ความสมัพนัธ์ของทีมงานและการบริหาร 6) การท างานเป็นทีมและมนุษย์สมัพนัธ์ในการท างาน หน่วยการ
เรียนที่ 2 สมรรถนะการมอบหมายงานมหีวัข้อการปฏิบตัิ ดงันี ้1) ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการมอบหมาย
งาน 2) ระบบการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 3) ความส าคญัของทกัษะการสื่อความหมายและประเภทการสื่อความ
แบบต่างๆ การฟัง การพดู การถาม และการตอบ 4) เทคนิคการให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการหารือระหว่างบุคคล  5) 
เทคนิคการประมวลวามรู้สกึนกึคิดของผู้ ใต้บงัคบับญัชาในการสัง่งาน 6) สาเหตสุ าคญัที่ท าให้การมอบหมายงานส าเร็จ หรือ
ล้มเหลว 7) วิธีการมอบหมายงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด   และหน่วยการเรียนที่ 3 การฝึกประสบการณ์และ
การบูรณาการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิงานจริง มีหวัข้อการปฏิบตัิ ดงันี ้1) กิจกรรม “หนึ่งคนรู้หลายงาน หนึ่งงานรู้หลายคน” 2) 
กิจกรรม“การมอบหมายงานพิเศษ” รวม 3 หน่วยการเรียนใช้ระยะเวลาการพฒันา 176 ชั่วโมง หรือ 22 วนั ในการอบรม
พฒันาเน้นการน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง มีการประเมินโดยผู้ เข้ารับการพฒันาประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ เข้ารับการพฒันา มีประเมินทัง้ก่อน ระหวา่งและหลงัการพฒันา 3.
การตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร ผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมพบว่า ผู้ เข้ารับการพฒันามีสมรรถนะการบริหารก่อนการ
พฒันาโดยรวมอยู่ในระดบัมากและหลงัการพฒันามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารสงูกวา่ก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 ผู้ เข้ารับการพฒันามีความพึงพอใจตอ่หลกัสตูรโดยรวมและรายด้านในระดบัมาก  (xˉ = 4.36 , S.D. = 0.49)  หลกัสตูร
ที่พฒันาขึน้มีระดบัความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.40)   และผู้ เข้ารับการพฒันามีผลการประเมินกิจกรรมระหว่าง
การพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.52, S.D. = 1.13)  
  

อภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกั
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วจิยัได้น าประเดน็ตา่งๆที่ส าคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายด้าน ดงันี  ้

1.  ผลการศกึษาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษาที่จ าเป็น  
คือสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม และสมรรถนะด้านการมอบหมายงาน  เมื่อศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานที่เก่ียวข้อง
ซึ่งน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั พบวว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ (รวีวรรณ เผ่ากณัหา) [5] ซึ่งสรุปสมรรถนะด้าน
การบริหารของหวัหน้าภาควิชาที่ส าคญั จ านวน 1 สมรรถนะ คือ ด้านการท างานเป็นทีม นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบัแนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารของ(ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) [6] จ านวน 1 สมรรถนะคือ 
สมรรถนะการมอบหมายงาน รวมทัง้สอดคล้องกบัการก าหนดสมรรถนะของ(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช) [7] จ านวน 1 
สมรรถนะ คือ การมอบหมายงาน ผลการสงัเคราะห์สมรรถนะการบริหารด้านการท างานเป็นทีม และสมรรถนะด้านการ
มอบหมายงาน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

 1.1 สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ในการบริหารงานจะต้องมีสมรรถนะในการบริหารงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจหน้าที่ [3] เนื่องจากการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่วางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ทกุ
คนในองค์กรต้องมีความรู้สกึถึงความเป็นทีมของตนเองกบัสมาชิกคนอื่นๆ และร่วมกนัปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จ ดงัค า
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กลา่วของ (เนตรพณัณา  ยาวิราช) [8] ทีว่า่ ทีมงานท่ีมีประสทิธิภาพ คือ ทีมที่สามารถท างานได้บรรลผุลตามเปา้หมายที่วาง
ไว้ มีการน าความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงการท างานเพื่อบรรลเุป้าหมายขององค์กร การที่ผู้น าหรือผู้บริหารมีสมรรถนะการ
บริหาร ถือเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นส าหรับทีมงาน  เพราะผู้น าคือผู้ที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายจะสร้าง
สมัพนัธภาพในการท างานและเป็นหวัใจหลกัของการท างานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพ (ตะวนั  สาดแสง) [9] 

1.2 สมรรถนะด้านการมอบหมายงาน การบริหารงานจะเกิดผลดีตอ่การปฏิบตัิงาน ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ
ในการบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยการแบ่งงานให้กระจายทัว่ทัง้องค์การ ท าให้การปฏิบตัิงานง่ายขึน้ และได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปฏิบตัิงาน สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อ
องค์การองค์การ การพฒันาสมรรถนะผู้บริหารองค์กรในการมอบหมายงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งจะสง่ผลให้การมอบหมาย
หน้าที่แก่บุคลากรมีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มศักยภาพหรือพลังความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้สูงขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบั (พรรณทิพย์  ศิริวรรณบศุย์) [10] ที่ให้ทศันะวา่ การมอบหมายงานนัน้ ต้องเช่ือวา่บคุคลนัน้สามารถปฏิบตัิได้
หรือสามารถฝึกฝนได้ นอกจากนี ้การก าหนดบทบาทหน้าที่เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ในหน่วยงานตามต าแหน่ง เพื่อ
สนบัสนนุประสทิธิภาพการท างาน โดย (ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์) [11] ได้ให้ทศันะไว้วา่ การมอบหมายงานเป็นสว่นหนึง่ของการ
บริหาร สอดคล้องกบั (เอกชยั  ก่ีสขุพนัธ์) [12] ได้ให้ทศันะว่า การที่ผู้บริหารมอบหมายงานให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ช่วยงานไป
ปฏิบตัิ หมายความวา่ ผู้บริหารจะต้องมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจให้ไปด้วย ดงันัน้ ความสามารถหรือสมรรถนะ
การมอบหมายงานจึงมีความส าคญั 

1.3  วิธีการท่ีใช้พฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศกึษาที่
จ าเป็นด้านการท างานเป็นทีม ได้แก่  การระดมสมอง การประชมุกลุม่ยอ่ยและการใช้กิจกรรมนนัทนาการ  สว่นวิธีที่ใช้ในการ
พฒันาสมรรถนะการมอบหมายงาน ได้แก่ การประชมุกลุม่ย่อย การโยกย้ายสบัเปลี่ยนงาน การบรรยาย และสอดคล้องกบั 
(วิทยา  จนัทร์สิริ) [13] ได้ท าการวิจยั การพฒันาสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนบัสนนุในมหาวิทยาลยัของรัฐ  พบวา่ 1) 
สมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนบัสนนุในมหาวิทยาลยัของรัฐ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการ
วางแผนและการจดัการ ด้านภาวะผู้น า ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และด้านจริยธรรม  โดยมีวิธีการพฒันาสมรรถนะหลกั 
ทัง้ 5 ด้าน  9 เทคนิควิธี คือ การประชมุเชิงปฏิบตัิการ การฝึกอบรม การบรรยาย การจดักิจกรรมเสริม การใช้เกมบริหาร การ
ใช้กิจกรรมนนัทนาการ การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง และการศกึษาดงูานนอกสถานที่  

2. ผลการพัฒนาหลกัสตูรและแนวทางการใช้หลกัสตูรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านัก
ทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา หลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านกัทะเบียนและ
ประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียน ระยะเวลาการพฒันา 176 ชัว่โมง (22 วนั) ในการอบรม
พฒันาเน้นการน าไปสูก่ารปฏิบตัิได้จริง มีการประเมินที่ครอบคลมุหลากหลาย โดยผู้ เข้ารับการพฒันาประเมินตนเอง และ
ประเมินโดยผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานของผู้ เข้ารับการพฒันา มีประเมินทัง้
ก่อน ระหวา่งและหลงัการพฒันารวมทัง้มีเกณฑ์การประเมนิท่ีชดัเจนในการพฒันาโครงร่างของหลกัสตูรซึง่มีสว่นประกอบอนั
เป็นขอบข่ายเนือ้หาสาระที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารที่จ าเป็นของผู้ เข้ารับการพฒันา รวมทัง้ มีการประเมินผลการพฒันาที่ครอบคลมุทัง้ความรู้ ทกัษะและ
เจตคติ ในแต่ละหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้ ที่ให้เกิดสมัฤทธิผลการพัฒนาสอดคล้องตามห้วงระยะเวลาในการพัฒนาที่
ก าหนด รวมทัง้มีความตอ่เนื่องในการพฒันาแตล่ะสมรรถนะท่ีต้องการเน้น ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง การประชุมกลุ่มย่อย การระดมสมอง การเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้ กิจกรรมนนัทนาการ โครงร่างของ
หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารที่พฒันาขึน้สอดคล้องกบัการศกึษาของนกัวิชาการ คือ (วิเชียร  อินทรสมพนัธ์) [14] 
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ที่ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบรูณาการจริยธรรมในหลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานส าหรับครูมธัยมศึกษา โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเป็นการศึกษา
สมรรถภาพการบูรณาการการจริยธรรมในหลกัสตูรและปัจจยัที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถภาพ เพื่อน าเป็นข้อมูล
พืน้ฐานในการสร้างหลกัสตูร โดยใช้เทคนิคสมัภาษณ์เชิงลกึ เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ และจาก
การใช้แบบสอบถามท าการสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง ผลจากการศกึษาได้ผลสรุปเก่ียวกบัจริยธรรมที่จ าเป็นท่ีสดุ 3 ด้าน คือ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สจุริต ความมีระเบียบวินยั ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูร เป็นการเขียนโครงร่างหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัข้อมลูที่ได้ศึกษาจากการศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน โดยประยกุต์แนวคิดการศึกษาเน้นสมรรถภาพและประยกุต์การ
ฝึกอบรมจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้องค์ประกอบของหลกัสูตรคือ สภาพปัญหาและความจ าเป็นหลกัการเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม และการวดัและประเมินผลการหลกัสตูร จากนัน้น าโครงร่าง
หลกัสตูรไปให้ผู้ เช่ียวชาญ พิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง พบวา่ทกุองค์ประกอบของหลกัสตูรมีความ
เหมาะสมและความสอดคล้องกนั ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเป็นการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง ท า
การทดสอบก่อนและหลังจากทดลองใช้หลกัสูตรวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Hotelling’s T² และวิเคราะห์ Confidence 
Intervals พบวา่ สมรรถภาพการบรูณาการจริยธรรมในหลกัสตูรหลงัทดลองใช้หลกัสตูรมากกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลงานการบูรณการจริยธรรมในหลกัสตูรอยู่ในระดบัดี และความ
เหมาะสมของการทดลองใช้หลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสตูร จากผลการทดลองใช้
หลกัสตูรที่พฒันาขึน้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  

3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษา  จากการน าหลักสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้ อ านวยการส านกัทะเบียน
และประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษาไปทดลองใช้กบัผู้บริหารหน่วยงานระดบัหวัหน้างานและหวัหน้าหน่วย งานทะเบียน
และประมวลผล งานบริการวิชาการ สงักัดกองบริหารวิชาการและนิสิต ส านกังานวิทยาเขต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร ซึง่ประกอบด้วย หวัหน้างาน จ านวน 2 คน และหวัหน้าหนว่ย จ านวน 5 คน รวม
จ านวน 7 คน พบวา่หลงัการใช้หลกัสตูรคา่เฉลีย่สมรรถนะการบริหารของผู้ เข้ารับการพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (x̄ 
= 4.55) สงูขึน้กว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารโดยรวมก่อนการใช้หลกัสตูร (x̄ = 3.89) ซึ่งอยู่ระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ผลการวิจยัปรากฏเช่นนี ้อาจเป็นเพราะหลกัสตูรที่สร้างขึน้มีเนือ้หาและกิจกรรมที่นา่สนใจ ได้ฝึกปฏิบตัิ
จริง สง่ผลให้การพฒันาตนเองของแต่ละบคุคลก้าวหน้าเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลงัการอบรมพฒันาหรือหลงัการใช้
หลกัสตูรสงูขึน้กวา่ค่าเฉลี่ยสมรรถนะก่อนการใช้หลกัสตูร  ซึ่งสอดคล้องกบัทศันะของ (David, Paul, and Jennifer) [15] ที่
กล่าวถึงการฝึกอบรมว่า สามารถช่วยสร้างบุคลากรให้เป็นทรัพยากรอนัทรงคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างดี เนื่องด้วยการ
ฝึกอบรมจะช่วยสร้างความรู้ ทกัษะอยา่งเป็นระบบจากวทิยากรไปยงัผู้ รับการฝึกอบรมให้ผู้ รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทกัษะใน
การท างานเพิ่มขึน้ เพื่อพฒันางานให้มีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั (Moskowitz) [16] ที่ให้
ทศันะว่า การฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุลากรให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรนัน่เอง  ผู้ เข้ารับ
การพฒันามีความพึงพอใจต่อหลกัสตูรในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ (วิทยา จันทร์สิริ)  [13] ได้ท าการวิจัย 
การพัฒนาสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัของรัฐ  พบว่า 1) สมรรถนะหลกัของผู้บริหารสาย
สนบัสนุนในมหาวิทยาลยัของรัฐ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการวางแผนและการจัดการ ด้าน
ภาวะผู้น า ด้านความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และด้านจริยธรรม 2) วิธีการพฒันาสมรรถนะหลกัทัง้ 5 ด้าน มี 9 เทคนิควิธี คือ การ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การฝึกอบรม การบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริม การใช้เกมบริหาร การใช้กิจกรรมนนัทนาการ การ
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แสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 3) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักควรมี
หลากหลายมีเนือ้หาครอบคลมุทกุสมรรถนะ ประกอบด้วย 9 หนว่ยการเรียน ระยะเวลาการพฒันา 180 ชัว่โมงหรือประมาณ 
5 สปัดาห์ ผลการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้ในการพัฒนาสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัของรัฐ 
ปรากฏวา่ ผู้ เข้ารับการพฒันาประเมินตนเองและประเมินโดยผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน มีสมรรถนะ
หลกัก่อนการพฒันาโดยรวมอยู่ในระดบัมากและหลงัการพฒันามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลกัสงูขึน้กว่าก่อนการพฒันาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผู้ เข้ารับการพฒันามีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมาก ผลการ
ประเมินระดบัความส าเร็จของหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะหลกัโดยรวม และเป็นรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดบัมาก และมี
สมรรถนะหลกัที่อยู่ในระดบัมากที่สดุ คือ ด้านการท างานเป็นทีม ผู้ เข้ารับการพฒันามีผลการประเมินกิจกรรมระหว่างการ
พฒันาโดยรวมอยู่ใน ระดบัดี คือ มีคะแนน อยู่ระหว่าง 80 - 90 คะแนนหรือค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.00 - 4.50 ความส าเร็จของ
การใช้หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะการบริหารของผู้ เข้ารับการพฒันาอยู่ในระดบัมาก ซึง่ผลการประเมินระดบัความส าเร็จ
ดงักลา่วสอดคล้องกบัผลส าเร็จของหลกัสตูรจากการศึกษาของ (เกศริน มนญูผล) [19] ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกบัท้องถ่ิน การพฒันาหลกัสตูรนีไ้ด้ด าเนินการใน
ลกัษณะของการวิจยัและพฒันา ซึ่งได้มีการสร้างและการทดลองใช้หลกัสตูรได้น าหลกัสตูรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ฝึกอบรมครู
กลุม่สนใจ จ านวน 35 คน ใช้ระยะเวลา 3 เดือน มีภาคทฤษฎีและปฏิบตัิเป็นช่วงๆ มีการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม ผล
การทดลอง พบว่า ผู้ เข้าอบรมให้ความสนใจ มุง่มัน่พยายามในการปฏิบตัิการจดัท าหนงัสือเสริมประสบการณ์ทกุขัน้ตอน ผู้
เข้ารับการอบรมทกุคนสามารถจดัท าหนงัสือเสริมประสบการณ์ได้ส าเร็จเต็มศกัยภาพด้วยความภาคภมูิใจ ได้หนงัสือเสริม
ประสบการณ์ คนละ 1 - 4 เล่ม  รวมทัง้สิน้จ านวน 68 เล่ม และขัน้ตอนที่ 4 การประเมินหลกัสูตรได้ด าเนินการประเมิน
หลกัสูตรทัง้ในแง่บริบทตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต ผลการประเมินพบว่า หลกัสูตรนีส้ามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนผลการสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรมพบว่า ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
ผลการปฏิบตัิกิจกรรมของผู้ เข้ารับการพฒันาโดยรวมอยู ในระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.52)  เมื่อจ าแนกเป็นรายบคุคล พบว่า 
ผลการปฏิบตัิกิจกรรมอยู่ในระดบัมากที่สดุ จ านวน 4 คน และอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 คน ผลการปฏิบตัิกิจกรรมที่เกิดขึน้
จึงสอดคล้องกับทัศนะของ (สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง) [18] เก่ียวกับผลจากกระบวนการฝึกอบรมซึ่งจะ
ส่งผลให้ะให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (understand) ความช านาญ (skill) และทัศนคติ 
(attitude) ที่ดีเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จนกระทั่งผู้ เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมอยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ  
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 มหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมอบหมายงานของ
ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผลในสถาบนัอดุมศึกษาหรือบคุลากรที่เก่ียวข้องให้ได้รับการพฒันาสมรรถนะการ
บริหารด้วยวิธีการพฒันาที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น เน้นผู้ เข้ารับการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานจริงเป็นส าคญั
และเน้นการจดักิจกรรมการปฏิบตัิด้วยกระบวนการกลุม่    

    1.2 มหาวิทยาลยัควรสง่เสริมให้มีการน าหลกัสตูรไปปรับใช้กบัการพฒันาสมรรถนะการบริหารของบคุลากรกลุม่
อื่น โดยการพฒันาเนือ้หาสาระของหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัลกัษณะงานและสมรรถนะท่ีต้องการพฒันา 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อก าหนดแผนและ
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะของบคุลากรอยา่งตอ่เนื่องให้สามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลสงูสดุ    

  2.2 ควรใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาสมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรในแต่ละสายงาน
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษา 

  2.3 ควรพฒันาหลกัสตูรเพื่อพฒันาสมรรถนะการบริหารด้านภาวะผู้น า ด้านการมีวิสยัทศัน์ ด้านความสามารถ
เชิงกลยทุธ์ และด้านการควบคมุตนเอง เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาบคุลากรของหนว่ยงาน  
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