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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ดำ�เนินการ
วิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยและระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 16 คน เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action
Research) กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
และการทำ�วิจัยเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำ�วิจัย
2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) จัดกิจกรรมให้บคุ ลากรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำ�แนะนำ�การจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานและ
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาหน่วยงาน และ 3) การนิเทศภายในเพื่อกำ�กับติดตามการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยและระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า
1.1 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยส่วนรวมมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
รายด้าน 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย 3 อันดับคือ ด้านการยึดมัน่
ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ด้านการทำ�งานเป็นทีม ด้านการบริการที่ดี และมีสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
1
2
1
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1.2 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยส่วนรวม มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับคือ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำ�งาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงก้าวหน้า
ในงาน ตามลำ�ดับ
1.3 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน
โดยมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานเป็นอันดับต้น และควรได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สูงขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้
หรืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การทำ�วิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำ�งานให้
ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าที่สูงขึ้น
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและการทำ�วิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดำ�เนินการพัฒนา 2 วงรอบ พบว่า
2.1 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวม
และความรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำ�วิจัยหลังจากการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม โดยเรียง
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ และค่าเฉลีย่ รองลงมา คือ ความรูด้ า้ นการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน และความรูด้ า้ นการทำ�
วิจัยจากงานประจำ� (R2R)
2.2 ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศ
ภายใน เพือ่ การกำ�กับติดตามการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนคู่มอื ปฏิบตั ิงานและการทำ�วิจยั
ของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า บุคลากรมีการดำ�เนินการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานทุกคน บุคลากร
ส่วนใหญ่มีหัวข้อในการทำ�วิจัย จำ�นวน 15 คน มีบุคลากรมีผลงานอยู่ระหว่างยื่นขอกำ�หนดตำ�แหน่งที่
สูงขึ้น จำ�นวน 2 คน และมีบุคลากรสามารถยื่นขอกำ�หนดตำ�แหน่งที่สูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการ เป็น
ระดับชำ�นาญการ จำ�นวน 1 คน
โดยสรุป การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรควรมีการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยด้านความมัน่ คงก้าวหน้า
ในงานเป็นสำ�คัญ โดยบุคลากรควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจในการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่สูงขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
คำ�สำ�คัญ:
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Abstract
The research topic entitled “Factors Affecting Performance of Supporting Staff of
Graduate School, Mahasarakham University” is the mixed methodologies in accordance
of 2 periods. The first period is to study factors and its impacts on the performance in
operation of supporting staff of Graduate School, Mahasarakham University. The research
tool is the questionnaires and statistical tools used for analyzing the data are percentage,
average, standard deviation. The second period is to develop performance on the operation
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manual writing and research methodology for supporting staff, Graduate School,
Mahasarakham University, which is based on the quality research approach by using action
research methodology with developing strategies as follows: 1) workshop on operation manual
writing and research methodology for staff to improve skills, knowledge, understanding on the
manual and research methodology, 2) Knowledge Management (KM) by organizing activities
that allow the staff to exchange knowledge with Mentoring technique that has specialists to
advise technique to develop the operation manual and research for developing both on-hand
work and organization, and 3) Internal site visit for monitoring and following up the progress
of operation manual writing and research methodology. The tools used for the research are
the project/activity evaluation forms, behavior observation, interview and collection forms.
The research results are as follows:
The first period: study of the factors and its impacts on the performance in operation
of supporting staff of Graduate School, Mahasarakham University, found that
1.1 The operation performance of the supporting staff, Mahasarakham
University, achieved the highest performances in overall and 3 specific aspects: respect to
right and ethic, teamwork and best services, respectively. While there are 2 performance
aspects achieved good in level: focus on proficiency and being a professional specialist.
1.2 Factors that affected the overall performance of the supporting staff,
Mahasarakham University, were in the good level, relying on top 3 following aspects:
understanding in jobs, good relations among staff and good carrier path, respectively.
1.3 The needs in terms of guidance for developing performance of staff,
Mahasarakham University, were all 5 aspects. The results show that the staff firstly needed to
have a good carrier path by receiving enhancing and supporting in development continuously
in order to be able to apply knowledge for self-development and job carrier development
certainly, for example, knowledge transfer activities, workshop on operation manual writing,
research methodology, for improving and developing the certain jobs and good progress
in job carrier.
The second period: develop performance on the operation manual writing and research
methodology for supporting staff, Graduate School, Mahasarakham University, consisted of
2 development phase cycles, the results show that:
2.1 Staff of Graduate School gained knowledge and understand more on
operation manual writing workshop, operation manual and research methodology in overall
by having higher test score than before attending the workshop; having highest and high
scores on knowledge of operation manual writing and knowledge of research methodology
from routine jobs (R2R), respectively.
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2.2 results from KM with mentoring technique and internal site visit for monitoring
the development of performance of staff on operation manual writing and research
methodology for supporting staff, Graduate School, Mahasarakham University, found that all
the staff have begun writing their own operation manuals. Most staff could have the research
topics, for 15 staff. There were 2 staff that could be able to submit for higher professional
position and 1 staff that could achieve submitting for the Professional level.
In conclusion, performance development of staff should be done based on the factors
related on good progress on carrier path; especially, the staff could receive the support and
facilitation on knowledge on the jobs continuously in order to be able to apply the knowledge
for self-development, job development and good progress in profession with clear processes.
Keywords: Factors Affecting Performance of Supporting, Staff of Graduate School,
Mahasarakham University

บทนำ�
ภายใต้สภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงในสังคม
โลกปัจจุบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการเมือง
เศรษฐกิจ การค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ภาคราชการ จะต้อง
ปรับตัว ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ วิธกี ารทำ�งาน โดยแสวงหา
วิธกี ารบริหารจัดการสมัยใหม่ เข้ามาเพือ่ ให้องค์กร
ภาคราชการสามารถฝ่าฟันกับวิกฤตทีเ่ ผชิญอยูแ่ ละ
พร้อมรับกับกระแสการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคต การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ ถือ
เป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญและท้าทายโดยมีโจทย์ที่
สำ�คัญคือ ทำ�อย่างไรทีจ่ ะทำ�ให้ขา้ ราชการมีความสุข
ในการทำ�งาน รวมทั้งจะสามารถรักษาบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูงไว้ในระบบราชการ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และสร้างความเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของการบริหารราชการเพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชน (ศิริพร แย้มนิล, 2549: 5)
การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
พลเรือนปัจจุบัน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะ
ยึดถือหลักคุณธรรม ได้แก่ ความเสมอภาคทาง
โอกาส ความรู้ความสามารถความมั่นคงในอาชีพ
และความเป็นกลางทางการเมือง (เนาวรัตน์

แย้มแสงสังข์, 2542: 19-20) ข้าราชการถือ
เป็นกลไกสำ�คัญในฐานะผู้ปฏิบัติบริหารงานของ
แผ่นดินในการนำ�นโยบายของรัฐ และภารกิจของ
ส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่และโดยที่
ประเทศไทยได้ประสบกับสภาวะวิกฤติ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งแรงกดดันจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวในแต่ละด้านอย่างเร่ง
ด่วน และเป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการที่
ผ่านมา โดยมุ่งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่” ทีเ่ น้นการทำ�งานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก
ซึง่ เป็นการเปลีย่ นกระบวนการทำ�งานภาครัฐทีไ่ ปสู่
การทำ�งานเพือ่ ประชาชน มีการวัดผลอย่างเป็นรูป
ธรรม มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และวิธีการ
ทำ�งานที่มีความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อสนอง
ตอบต่อความต้องการของสังคมและประชาชน
ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ
พลเรือน เนื่องในวโรกาสวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549
ความว่า “ข้าราชการผูป้ ฏิบตั บิ ริหารงานของแผ่นดิน
จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะ
เพ่งพินิจ ใช้ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด
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และความรับผิดชอบ ชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์
ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ
งานทีท่ �ำ จึงสำ�เร็จผลสมบูรณ์ และก่อเกิดประโยชน์
ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน
แก่งาน และแก่สว่ นรวมพร้อมทุกส่วน” (สำ�นักงาน
ก.พ, 2549: 5)
การทำ�งานจะให้บรรลุผลสำ�เร็จตามที่
ตั้งไว้จะต้องทำ�ด้วยความตั้งใจที่จะให้งานสำ�เร็จ
และมีประสิทธิภาพ ดังพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ความว่า
“การทำ�งานเมือ่ มีโอกาสและมีงานทำ�ควรเต็มใจทำ�
โดยไม่จำ�เป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้
เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำ�งานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่า
จะจับงานสิง่ ใดย่อมทำ�ได้เสมอ ถ้ายิง่ มีความเอาใจ
ใส่ มีความขยัน และ ความซือ่ สัตย์สจุ ริตก็ยงิ่ จะช่วย
ให้ประสบผลสำ�เร็จในงานที่ทำ�สูงขึ้น” (วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2530: ไม่มีเลขหน้า)
สมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะ
ประจำ�ตัวของบุคคลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้
สำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนด สมรรถนะจึงเป็น
ตัวแปรที่สำ�คัญในการทำ�นายผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคล สมรรถนะอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ
ประจำ�สายงาน (Job Competency) และสมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Personal Competency) ซึ่งแต่ละ
บุคคลจำ�เป็นต้องมีคณ
ุ ลักษณะจำ�เป็นทัง้ สามส่วนนี้
เพื่อจะให้การปฏิบัติงานตามตำ�แหน่งงานของตน
บรรลุผลสำ�เร็จตามมาตรฐานขัน้ ต่�ำ ทีอ่ งค์กรกำ�หนดไว้
และมหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้มีการประเมิน ผล
การปฏิบตั ิราชการของข้าราชการและพนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ การเลือ่ นเงินเดือน
การเพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำ�ปี การ
ให้รางวัลประจำ�ปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทน
ต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
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ราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554
ซึ่งมีองค์ประกอบและสัดส่วนการประเมิน คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) พิจารณาจาก
ปริมาณผลงานและคุณภาพผลงาน 2) พฤติกรรม
การปฏิบตั งิ าน (ร้อยละ 30) พิจารณาจากสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำ�กลุ่มงาน หรือสมรรถนะ
ทางการบริหาร (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554) Horton (2000) ให้ค�ำ นิยาม
ว่า สมรรถนะ หมายถึง การมีความรู้ ทักษะทีเ่ พียง
พอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ประสบ
ผลสำ�เร็จ พรชนก เกตุกณ
ั ฑร (2551: 27) กล่าวว่า
สมรรถนะหลักเป็นลักษณะพฤติกรรมของบุคคล
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรในทุกระดับ
ทุกตำ�แหน่งและทุกกลุม่ งานในองค์การทีจ่ �ำ เป็นต้องมี
เพือ่ สนับสนุนให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายและ
ภารกิจตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ�หนดไว้ ธาริณี อภัยโรจน์
(2544) สรุปว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่
องค์กรต้องการจากบุคลากรที่รับผิดชอบในหน้าที่
ขององค์กร ซึ่งศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความ
รู้ ข้อมูล ข่าวสาร สามารถนำ�มาใช้ในการปฏิบัติ
งานให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทขององค์กร
และภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การจำ�แนก
ประเภทสมรรถนะสามารถ แบ่งได้หลายรูปแบบ
เช่น สมรรถนะกลางทีใ่ ช้รว่ มกัน และสมรรถนะทีใ่ ช้
เฉพาะกลุม่ งาน หรือแบ่งตามระดับการปฏิบตั งิ าน
คือ สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะในงาน และ
สมรรถนะขององค์กร เป็นต้น
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการปรับ
เปลี่ยนการบริหารงาน และพันธกิจให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจั จุบนั ดังนัน้ หน่วยงานจึงจำ�เป็น
ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพือ่ ให้หน่วยงาน
บรรลุตามเป้าหมาย และพันธกิจที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ในการปฏิบตั งิ านทีด่ จี �ำ เป็นต้องมีสมรรถนะทีจ่ �ำ เป็น
ต่อการปฏิบตั งิ าน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีร่ บั ผิดชอบงานบุคคล หน่วย
งานบัณฑิตวิทยาลัย จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการเป็นข้อสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงาน
อื่นที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยและระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพือ่ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
เขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
วิธีการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบในการวิจัย ดังนี้
1.1 กรอบสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการพลเรือนของสำ�นักงานข้าราชการ
พลเรือน ประกอบด้วย (สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2552: 7) 1) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ 4) การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 5) การทำ�งานเป็นทีม

1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ความ
เข้าใจในการทำ�งาน 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4) ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 5) ด้านขวัญ
และกำ�ลังใจในการทำ�งาน
2. การศึกษาปัจจัยและสมรรถนะของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อนำ�ไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการทำ�งาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในงาน มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 16 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 1
ฉบับ มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำ�นวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน
27 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำ�นวน 24 ข้อ
ตอนที่ 4 ความต้องการเกี่ยวกับ
แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำ�นวน 5 ข้อ/ด้าน
2.3 การสร้างและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ
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2.3.1 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 สร้างแบบสอบถาม โดยการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้เขียน
เป็นข้อคำ�ถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท คือ ระดับสมรรถนะมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
2.3.3 นำ�แบบสอบถามฉบับร่าง
เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
แบบสอบถามมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาที่ต้องการ จากผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
2.3.4 นำ�แบบสอบถามที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้เครื่องมือ
กับบุคลากรสายสนับสนุนในคณะที่จัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม และพิจารณาว่า เหมาะสมถูกต้อง
โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกข้อ
คำ�ถามที่มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.5 หรือ
มากว่า และหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ด้วยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.961-0.968
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
นำ�แบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงได้ท�ำ หนังสือขอความอนุเคราะห์บคุ ลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
2.5 การจัดกระทำ�และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถามที่ได้จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 16
ฉบับ มีความสมบูรณ์ทุกฉบับ หลังจากนั้นจึงได้
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ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย ของ
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
1. กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบ
ด้วย
1.1 กลุ่ม ผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย
คือ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 16 คน ประกอบ
ด้วย
1.1.1 ข้าราชการ จำ�นวน 3 คน
1.1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย จำ�นวน
9 คน
1.1.3 ลูกจ้างชั่วคราว จำ�นวน 4 คน
1.2 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ วิทยากร
ผู้ให้การฝึกอบรม ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
และการทำ�วิจัย จำ�นวน 2 คน ประกอบด้วย
1.2.1 นายสวั ส ดิ์ วิ ช ระโภชน์
นักวิชาการศึกษา ชำ�นาญการพิเศษ สังกัดกอง
ทะเบียนและประมวลผล วิทยากรให้ความรู้ด้าน
การทำ�คู่มือปฏิบัติงาน
1.2.2 รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
อาจารย์สงั กัดคณะศึกษาศาสตร์ วิทยากร ให้ความรู้
ด้านการทำ�วิจัย
2. กรอบการวิจัย
กรอบการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการ
ทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและการทำ�
วิจัย โดยกำ�หนดเป้าหมายในการพัฒนา
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2.1 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บุคลากร
ทุกคนต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน
2.2 การทำ�วิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.2.1 กลุ่มที่มีการค้นหาหัวข้องาน
วิจัยสามารถเริ่มเขียนงานวิจัยได้
2.2.2 กลุม่ ทีม่ หี วั ข้องานวิจยั แล้ว เขียน
วิจัยอย่างไรให้สำ�เร็จจนสามารถยื่นขอตำ�แหน่งที่
สูงขึ้นได้
3. กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนคูม่ อื
ปฏิบตั งิ านและการทำ�วิจยั เพือ่ ให้บคุ ลากรมีทกั ษะ
ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
และการทำ�วิจัย
3.2 การจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring) เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�การ
จัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานและการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาหน่วยงาน
3.3 การนิเทศภายใน เพื่อกำ�กับติดตาม
การเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและการทำ�วิจยั ให้บคุ ลากร
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขของระบบบริหารงาน
บุคคลที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด สามารถใช้ประกอบ
การยื่นขอกำ�หนดระดับตำ�แหน่งที่สูงขึ้นได้
4. วิธีการวิจัย
วิธกี ารวิจยั ครัง้ นี้ ใช้หลักการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
(Action Research) ตามหลักแนวคิดของเคมมิส
และแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart,
1988: 11-15) เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการเขียน
คู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย โดยดำ�เนินการ
พัฒนาตามวงรอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการ
(Action) 3) การสังเกตการณ์ (Observation)
4) การสะท้อนผล (Reflection)

ผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแบ่ง
การวิจยั ออกเป็น 2 ระยะ ผลการวิจยั ปรากฏ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยและระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
ส่วนรวมมีสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ านโดยรวม
และรายด้าน 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยเรียง
ลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับคือ ด้าน
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
( =4.74, S.D.=0.51) ด้านการทำ�งานเป็นทีม
( =4.58, S.D.=0.57) ด้านการบริการทีด่ ี ( =4.56,
S.D.=0.56) และมีสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ าน
อยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์
( =4.47, S.D.=0.56) และด้านการสั่งสมความ
เชีย่ วชาญในงานอาชีพ ( =4.42, S.D.=) ตามลำ�ดับ
2. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยส่ ว นรวม มี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผล
ต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับคือ ด้านความรู้
ความเข้าใจในการทำ�งาน ( =4.40, S.D.=0.47)
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( =4.36,
S.D.=0.45) และด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน
( =4.14, S.D.=0.62) ตามลำ�ดับ
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3. ความต้องการเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน พบว่า บุคลากรมีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านความมัน่ คงก้าวหน้า
ในงานเป็นอันดับต้น โดยบุคลากรควรได้รบั การส่ง
เสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
สามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพทีส่ งู ขึน้
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้
หรืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติ
งาน การทำ�วิจยั เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการทำ�งาน
ให้ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าที่สูงขึ้น
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย ของ
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้หลัก
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้
กลยุทธ์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการ
ทำ�วิจัยเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำ�วิจัย
2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
เป็น ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำ�แนะนำ�การจัดทำ�คู่มือ
ปฏิบตั งิ านและการวิจยั เพือ่ พัฒนางาน และพัฒนา
หน่วยงาน และ 3) การนิเทศภายในเพือ่ กำ�กับติดตาม
การเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและการทำ�วิจยั เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบ
บันทึก มีการดำ�เนินการพัฒนา 2 วงรอบ ผลการ
วิจัยปรากฏ ดังนี้
1. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวม มี
ความรูใ้ นการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน และการทำ�วิจยั
หลังจากการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม โดยเรียง
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ และค่าเฉลีย่ รองลงมา คือ ความรู้
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ด้านการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ( =4.27) และความ
รูด้ า้ นการทำ�วิจยั จากงานประจำ� (R2R) ( =4.07)
2. ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศ
ภายใน เพือ่ การกำ�กับติดตามการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�
วิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรมีการ
ดำ�เนินการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานทุกคน บุคลากร
ส่วนใหญ่มีหัวข้อในการทำ�วิจัย จำ�นวน 15 คน
มีบุคลากรที่มีผลงานอยู่ระหว่างยื่นขอกำ �หนด
ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น จำ�นวน 2 คน และมีบุคลากร
สามารถยื่นขอกำ�หนดตำ�แหน่งที่สูงขึ้นจากระดับ
ปฏิบัติการ เป็นระดับชำ�นาญการ จำ�นวน 1 คน

สรุปผล
ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยและระดับปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า
1. สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยส่วนรวมมีสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ คือ ด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม ด้านการทำ�งานเป็นทีม
ด้านการบริการที่ดี และมีสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมุง่
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส่วนรวม
มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำ�งาน ด้านความ
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน
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3. ความต้องการเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ทั้ง 5 ด้าน พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานเป็น
อันดับต้น โดยบุคลากรควรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถ
นำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สูงขึ้นอย่าง
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ หรือ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
การทำ�วิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำ�งาน
ให้ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าที่สูงขึ้น
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย ของ
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีการดำ�เนินการพัฒนา 2 วงรอบ พบว่า
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
เขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติ (Action
Research) จำ�นวน 2 วงรอบ โดยวงรอบที่ 1 พบว่า
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยรวม และความ
รูก้ ารเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน และการทำ�วิจยั หลังจาก
การอบรมมากกว่าก่อนการอบรม โดยเรียงค่าเฉลีย่
มากที่สุด และค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ความรู้ด้าน
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และความรู้ด้านการทำ�
วิจัยจากงานประจำ� (R2R)
2. การพั ฒนาบุ ค ลากร วงรอบที่ 2
โดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) พบว่า ผลจากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
และการนิเทศภายใน เพื่อการกำ�กับติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั ิ
งานและการทำ�วิจยั ของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย

พบว่า บุคลากรมีการดำ�เนินการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติ
งานทุกคน บุคลากรส่วนใหญ่มหี วั ข้อในการทำ�วิจยั
จำ�นวน 15 คน มีบุคลากรมีผลงานอยู่ระหว่างยื่น
ขอกำ�หนดตำ�แหน่งที่สูงขึ้น จำ�นวน 2 คน และมี
บุคลากรสามารถยืน่ ขอกำ�หนดตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้ จาก
ระดับปฏิบตั กิ าร เป็นระดับชำ�นาญการ จำ�นวน 1 คน

อภิปรายผล
การวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยและระดับปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยส่วนรวม มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้
ความเข้าใจในการทำ�งาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
ร่วมงาน และด้านความมัน่ คงก้าวหน้าในงาน ตาม
ลำ�ดับ อาจเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำ�งานมา
เป็นเวลานาน มีความเชีย่ วชาญในการทำ�งาน ทำ�ให้
ส่งผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับ
มากสอดคล้องกับ คมกริช เสาวิจติ ร (2556) ทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานสำ�นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน
พนักงานเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก และมลฑา พิทกั ษ์
(2554) ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับ
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ความคิดเห็นต่อปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านด้านความรูแ้ ละเข้าใจในงานทีป่ ฏิบตั ิ อยู่
ในระดับมาก และอัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) พบว่า
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
2. ความต้องการเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน พบว่า บุคลากรมีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านความมัน่ คงก้าวหน้า
ในงานเป็นอันดับต้น โดยบุคลากรควรได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ที่สูงขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้
ความรู้ หรืออบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการเขียนคูม่ อื
ปฏิบตั งิ าน การทำ�วิจยั เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำ�งานให้ดขี นึ้ และเพือ่ ความก้าวหน้าทีส่ งู ขึน้ อาจ
เนือ่ งจากบุคลากรมีภาระงานมาก และเร่งด่วน ไม่มี
การแบ่งเวลาในการทำ�ผลงานเพื่อยื่นขอตำ�แหน่ง
ที่สูงขึ้น แต่มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ความมั่นคงก้าวหน้าในงานเพื่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ กัทลี ศักดาคำ�
(2560) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช
ได้แก่ โครงสร้างของงาน ความรู้และทักษะในการ
ทำ�งาน ลักษณะงาน สภาพการทำ�งาน อำ�นาจตาม
ตำ�แหน่งหน้าที่ ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและ
ผูบ้ ญ
ั ชา ฐานะทางอาชีพ ความมัน่ คงในการทำ�งาน
ค่าตอบแทนสวัสดิการ และโอกาสก้าวหน้า
ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย ของ
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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1. การพัฒนาบุคลากร วงรอบที่ 1 พบว่า
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรวม และ
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานละการทำ�วิจัยจากงาน
ประจำ� (R2R) หลังจากการอบรมมากกว่าก่อน
การอบรม อาจเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่สำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจ
ในการทำ�วิจยั มาก่อน และมีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านอยู่
แล้ว แต่คมู่ อื การปฏิบตั งิ านยังไม่เป็นไปตามรูปแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด อีกทั้งบุคลากรมีความใฝ่รู้
ในการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิจัยเพื่อ
ขอกำ�หนดตำ�แหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ รุ่งเรือง
สิทธิจนั ทร์ (2560) พบว่า การพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำ�ให้บุคลากรมีความ
รู้ความเข้าใจในการจัดหนังสือขึ้นชั้นด้วยระบบ
สัญลักษณ์เพิ่มขึ้น และสุเทพ บุบผาคร (2561)
พบว่า การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ตามกลยุทธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ สามารถ
พัฒนาผู้ร่วมวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำ�
วิจัยในชั้นเรียนได้ครบตามกรอบการศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนทำ�ให้
ครูได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
2. การพั ฒนาบุ ค ลากร วงรอบที่ 2
โดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบ
พี่เลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศภายใน เพื่อ
การกำ�กับติดตามการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย
ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบ
พี่เลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศภายใน เพื่อ
การกำ�กับติดตามการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำ�วิจัย ของ
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า บุคลากรมีการดำ�เนินการ
จัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานทุกคน บุคลากรส่วนใหญ่มี
หัวข้อในการทำ�วิจัย จำ�นวน 15 คน มีบุคลากร
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มีผลงานอยู่ระหว่างยื่นขอกำ�หนดตำ�แหน่งที่สูง
ขึ้น จำ�นวน 2 คน และมีบุคลากรสามารถยื่นขอ
กำ�หนดตำ�แหน่งที่สูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการ เป็น
ระดับชำ�นาญการ จำ�นวน 1 คน ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำ�ผล
งานเพื่อยื่นขอตำ�แหน่งที่สูงขึ้น โดยมีการดำ�เนิน
งานปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)
บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่
2.1.9 จำ�นวนของบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการ
เพิม่ ขึน้ จากฐานเดิมหรือ สามารถยืน่ ขอผลงานทาง
วิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล
และเพือ่ กระตุน้ ให้บคุ ลากรมีการดำ�เนินการจัดทำ�
ผลงานในการยื่นขอตำ�แหน่งที่สูงขึ้นและบรรลุ
ตัวชี้วัดในการพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานวางไว้
ทำ�ให้การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับ สุเทพ
บุบผาคร (2561) กิจกรรมการนิเทศ มีเป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการทำ�วิจัย
ในชัน้ เรียนมากขึน้ และเขียนรายงานการวิจยั ได้ ผล
การดำ�เนินการนิเทศ พบว่า สามารถพัฒนากลุ่ม
ผูร้ ว่ มวิจยั ให้ด�ำ เนินการทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนสามารถ
เขียนรายงานการวิจยั ได้สมบูรณ์ถกู ต้องตามรูปแบบ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร (2560) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
สำ�หรับบุคลากรในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จากผลการนำ�ระบบการสอนงานและการเป็น
พี่เลี้ยงสำ�หรับบุคลากรในสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาไปใช้ พบว่า ระบบการสอนงานและการเป็น
พี่เลี้ยงสำ�หรับบุคลากรในสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ Akida
(2012: 83) พบว่า การใช้กระบวนการสอนงาน
ก่อนและหลังการดำ�เนินการ โดยอาศัยการสังเกต
การสร้างแบบจำ�ลองโดยการสอนงาน ปรึกษาและ
ดูแลเพือ่ พัฒนาทักษะของผูบ้ ริหารโรงเรียนครูใหญ่
ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลับและเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง
1.2 ควรมี ก ารจั ด ทำ � แผนการพั ฒนา
บุคลากรรายบุคคลไว้อย่างชัดเจน และถือปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 ควรติดตามผลการดำ�เนินงานพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ำ�เสมอ
1.4 ควรสนับสนุนให้นำ�ผลการวิจัยไป
เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
บุคลากรด้านการสือ่ สารภาษาต่างประเทศเพือ่ เตรียม
ความพร้อมก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
2.2 ควรศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรเชิงระบบ
2.3 ควรศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
รูปแบบการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำ�เร็จได้ด้วยความช่วย
เหลือเป็นอย่างดีจากพี่เลี้ยง ที่หน่วยงานตั้งขึ้นใน
การให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบตั งิ าน และช่วยเหลือในการทำ�วิจยั ครัง้ นี้
เพือ่ ความก้าวหน้าในวิชาชีพทีส่ งู ขึน้ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน และนางสาว
อรไท สีหาบุญมี ทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ� ปรึกษาในการวิจยั
ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
ขอขอบคุณ กองส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีส่ นับสนุนทุนการวิจยั
งบประมาณเงินรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมทั นา
กลางคาร รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
หัว หน้ าสำ � นัก งานเลขานุการคณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณกรวิภา ไมตรีแพน
บุคลากร ชำ�นาญการพิเศษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้
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ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเครือ่ งมือ
งานวิจัย และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็น ผู้เชี่ยวชาญให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�
และปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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