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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ดำาเนินการ
วิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยและระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 16 คน เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) กลยุทธ์ที่ใชใ้นการพัฒนา ประกอบดว้ย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
และการทำาวิจัยเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำาวิจัย 
2) การจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) จดักจิกรรมใหบ้คุลากรมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำาแนะนำาการจัดทำาคู่มือปฏิบัติงานและ
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาหน่วยงาน และ 3) การนิเทศภายในเพื่อกำากับติดตามการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานและการทำาวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยและระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า

 1.1 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยส่วนรวมมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและ 
รายดา้น 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัคอื ดา้นการยดึมัน่ 
ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ด้านการทำางานเป็นทีม ด้านการบริการที่ดี และมีสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 
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 1.2 บคุลากรบณัฑติวทิยาลัย โดยส่วนรวม มปีจัจยัทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏบิตังิาน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับคือ  
ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงก้าวหน้า
ในงาน ตามลำาดับ

 1.3 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน 
โดยมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านความม่ันคงก้าวหน้าในงานเป็นอันดับต้น และควรได้รับการ 
สง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหส้ามารถนำาความรู้ทีไ่ด้รับมาใชใ้นการพฒันาตนเอง 
พัฒนางาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สูงขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้  
หรืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การทำาวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำางานให้
ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าที่สูงขึ้น 

ระยะที ่2 การพฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นการเขยีนคูมื่อปฏิบติังานและการทำาวจัิย ของบคุลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดำาเนินการพัฒนา 2 วงรอบ พบว่า

 2.1 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวม 
และความรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำาวิจัยหลังจากการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม โดยเรียง
คา่เฉลีย่มากทีส่ดุ และคา่เฉลีย่รองลงมา คอื ความรูด้า้นการเขยีนคูม่อืปฏบิตังิาน และความรูด้า้นการทำา
วิจัยจากงานประจำา (R2R) 

 2.2 ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศ
ภายใน เพือ่การกำากบัตดิตามการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านการเขียนคู่มอืปฏบิตัิงานและการทำาวจิยั 
ของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า บุคลากรมีการดำาเนินการจัดทำาคู่มือปฏิบัติงานทุกคน บุคลากร
ส่วนใหญ่มีหัวข้อในการทำาวิจัย จำานวน 15 คน มีบุคลากรมีผลงานอยู่ระหว่างยื่นขอกำาหนดตำาแหน่งที่ 
สูงขึ้น จำานวน 2 คน และมีบุคลากรสามารถยื่นขอกำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการ เป็น
ระดับชำานาญการ จำานวน 1 คน

โดยสรปุ การพฒันาสมรรถนะบคุลากรควรมกีารส่งเสรมิสนบัสนนุปจัจัยดา้นความมัน่คงกา้วหนา้
ในงานเป็นสำาคัญ โดยบุคลากรควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจในการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่สูงขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม

คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน, บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

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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บทนำา

ภายใตส้ภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรงในสงัคม
โลกปัจจุบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการเมือง 
เศรษฐกจิ การคา้ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ภาคราชการ จะต้อง
ปรบัตัว ปรบัเปลีย่นวธิคิีด วิธกีารทำางาน โดยแสวงหา
วิธกีารบรหิารจดัการสมยัใหม ่เขา้มาเพือ่ใหอ้งคก์ร
ภาคราชการสามารถฝา่ฟันกบัวกิฤตทีเ่ผชญิอยูแ่ละ
พรอ้มรบักบักระแสการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ ถือ
เป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญและท้าทายโดยมีโจทย์ที่
สำาคญัคอื ทำาอยา่งไรท่ีจะทำาใหข้้าราชการมคีวามสขุ 
ในการทำางาน รวมทั้งจะสามารถรักษาบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูงไว้ในระบบราชการ เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรแ์ละสรา้งความเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้ง
กับเปา้หมายของการบริหารราชการเพือ่ประโยชน์
สุขของประชาชน (ศิริพร แย้มนิล, 2549: 5)

การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
พลเรือนปัจจุบัน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซ่ึงจะ
ยึดถือหลักคุณธรรม ได้แก่ ความเสมอภาคทาง
โอกาส ความรู้ความสามารถความมั่นคงในอาชีพ 
และความเป็นกลางทางการเมือง (เนาวรัตน์  

แย้มแสงสังข์, 2542: 19-20) ข้าราชการถือ
เป็นกลไกสำาคัญในฐานะผู้ปฏิบัติบริหารงานของ
แผ่นดินในการนำานโยบายของรัฐ และภารกิจของ
ส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นท่ีและโดยที่
ประเทศไทยได้ประสบกับสภาวะวิกฤติ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งแรงกดดันจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวในแต่ละด้านอย่างเร่ง
ด่วน และเป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการที่
ผ่านมา โดยมุ่งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม”่ ท่ีเนน้การทำางานโดยยึดผลลพัธเ์ป็นหลกั  
ซึง่เปน็การเปลีย่นกระบวนการทำางานภาครฐัทีไ่ปสู่
การทำางานเพ่ือประชาชน มกีารวดัผลอย่างเปน็รูป
ธรรม มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และวิธีการ
ทำางานที่มีความรวดเร็วและคล่องตัว เพ่ือสนอง
ตอบต่อความต้องการของสังคมและประชาชน  
ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ
พลเรือน เนื่องในวโรกาสวันข้าราชการพลเรือน  
ปีพุทธศักราช 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 
ความวา่ “ขา้ราชการผูป้ฏบิติับรหิารงานของแผน่ดนิ 
จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระท้ังปวงด้วยความอุตสาหะ
เพ่งพินิจ ใช้ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด 

 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
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และความรับผิดชอบ ชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ 
ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ 
งานทีท่ำาจงึสำาเรจ็ผลสมบรูณ ์และกอ่เกดิประโยชน์
ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน  
แกง่าน และแกส่ว่นรวมพรอ้มทกุสว่น” (สำานกังาน 
ก.พ, 2549: 5)

การทำางานจะให้บรรลุผลสำาเร็จตามท่ี
ตั้งไว้จะต้องทำาด้วยความตั้งใจที่จะให้งานสำาเร็จ
และมีประสิทธิภาพ ดังพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชวีศกึษา วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ความวา่  
“การทำางานเมือ่มโีอกาสและมงีานทำาควรเตม็ใจทำา
โดยไม่จำาเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้
เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำางานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่า
จะจบังานสิง่ใดยอ่มทำาไดเ้สมอ ถา้ยิง่มคีวามเอาใจ
ใส ่มคีวามขยนั และ ความซือ่สตัยส์จุรติกย็ิง่จะชว่ย
ให้ประสบผลสำาเร็จในงานที่ทำาสูงขึ้น” (วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2530: ไม่มีเลขหน้า) 

สมรรถนะ คอื ความรู ้ทกัษะ หรอืคณุลกัษณะ
ประจำาตัวของบุคคลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้
สำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนด สมรรถนะจึงเป็น
ตัวแปรที่สำาคัญในการทำานายผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคล สมรรถนะอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ
ประจำาสายงาน (Job Competency) และสมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Personal Competency) ซึ่งแต่ละ
บคุคลจำาเปน็ตอ้งมีคณุลกัษณะจำาเปน็ทัง้สามสว่นนี ้ 
เพื่อจะให้การปฏิบัติงานตามตำาแหน่งงานของตน
บรรลผุลสำาเรจ็ตามมาตรฐานขัน้ต่ำาทีอ่งคก์รกำาหนดไว ้ 
และมหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้มีการประเมินผล
การปฏบิตัิราชการของข้าราชการและพนกังาน ใน
สถาบนัอดุมศกึษา สงักดัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ประสิทธภิาพการปฏิบติัราชการ การเลือ่นเงินเดอืน 
การเพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำาปี การ
ให้รางวัลประจำาปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทน
ต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554 
ซึ่งมีองค์ประกอบและสัดส่วนการประเมิน คือ  
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอ้ยละ 70) พิจารณาจาก
ปริมาณผลงานและคุณภาพผลงาน 2) พฤติกรรม
การปฏิบตังิาน (ร้อยละ 30) พจิารณาจากสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำากลุ่มงาน หรือสมรรถนะ
ทางการบริหาร (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2554) Horton (2000) ให้คำานยิาม
ว่า สมรรถนะ หมายถงึ การมีความรู ้ทกัษะทีเ่พยีง
พอทีจ่ะปฏบิตังิานในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบใหป้ระสบ
ผลสำาเร็จ พรชนก เกตุกณัฑร (2551: 27) กลา่วว่า  
สมรรถนะหลักเป็นลักษณะพฤติกรรมของบุคคล
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรในทุกระดับ  
ทกุตำาแหน่งและทกุกลุม่งานในองคก์ารทีจ่ำาเปน็ต้องมี 
เพือ่สนบัสนนุให้องค์การสามารถบรรลเุปา้หมายและ
ภารกจิตามวสิยัทศันท์ีก่ำาหนดไว ้ธารณิ ีอภยัโรจน ์ 
(2544) สรุปว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่
องค์กรต้องการจากบุคลากรที่รับผิดชอบในหน้าที่
ขององค์กร ซึ่งศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความ
รู้ ข้อมูล ข่าวสาร สามารถนำามาใช้ในการปฏิบัติ
งานให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทขององค์กร 
และภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การจำาแนก
ประเภทสมรรถนะสามารถ แบ่งได้หลายรูปแบบ 
เชน่ สมรรถนะกลางทีใ่ชร้ว่มกนั และสมรรถนะทีใ่ช้
เฉพาะกลุม่งาน หรอืแบง่ตามระดบัการปฏบิติังาน  
คือ สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะในงาน และ
สมรรถนะขององค์กร เป็นต้น

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการปรับ
เปลี่ยนการบริหารงาน และพันธกิจให้สอดคล้อง
กบัสถานการณป์จัจบุนั ดงันัน้ หนว่ยงานจงึจำาเปน็
ตอ้งมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือให้หน่วยงาน 
บรรลุตามเป้าหมาย และพันธกิจที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  
ในการปฏบิติังานทีด่จีำาเปน็ต้องมสีมรรถนะทีจ่ำาเปน็
ตอ่การปฏบิตังิาน มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 
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ผูว้จิยัในฐานะทีร่บัผดิชอบงานบคุคล หนว่ย
งานบณัฑติวทิยาลยั จงึมคีวามสนใจศกึษาปจัจยัที่
ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
ในการปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุบณัฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการเป็นข้อสารสนเทศในการบริหาร
ทรพัยากรบคุคลของบณัฑิตวทิยาลัย และหน่วยงาน 
อื่นที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาปจัจยัและระดบัปจัจยัทีส่ง่ผล 
ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพือ่พฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นการ
เขยีนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่
สมรรถนะการปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
วิธีการดำาเนินการวิจัย ดังนี้

ระยะที ่1 ศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะ
ในการปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบในการวิจัย ดังนี้

1.1 กรอบสมรรถนะหลกัในการปฏบิติังาน
ของข้าราชการพลเรือนของสำานักงานข้าราชการ
พลเรือน ประกอบด้วย (สำานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน, 2552: 7) 1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
2) การบริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชพี 4) การยดึมัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรม 
และจริยธรรม 5) การทำางานเป็นทีม 

1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ความ
เข้าใจในการทำางาน 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
4) ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 5) ด้านขวัญ
และกำาลังใจในการทำางาน 

2. การศึกษาปัจจัยและสมรรถนะของ
บคุลากรบณัฑติวทิยาลยัทีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือนำาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการทำางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในงาน มีขั้นตอน ดังนี้

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จำานวน 16 คน

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู เปน็แบบสอบปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 1 
ฉบับ มี 4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำานวน 6 ข้อ

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุ 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จำานวน 
27 ข้อ

 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยั
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จำานวน 24 ข้อ

 ตอนที่ 4 ความต้องการเก่ียวกับ
แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จำานวน 5 ข้อ/ด้าน

2.3 การสร้างและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ
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 2.3.1 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.3.2 สร้างแบบสอบถาม โดยการ
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูวิ้จยัได้เขยีน
เป็นข้อคำาถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท คือ ระดับสมรรถนะมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 2.3.3 นำาแบบสอบถามฉบับร่าง
เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
แบบสอบถามมคีวามครบถว้นสมบรูณ ์และมคีวาม
เที่ยงตรงของเนื้อหาที่ต้องการ จากผู้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ

 2.3.4 นำาแบบสอบถามที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้เคร่ืองมือ
กับบุคลากรสายสนับสนุนในคณะที่จัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม และพิจารณาว่า เหมาะสมถูกต้อง 
โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกข้อ
คำาถามที่มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.5 หรือ
มากวา่ และหาคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) ดว้ยวธิี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.961-0.968

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

นำาแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขฉบบัสมบรูณ ์
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว  
ผูว้จิยัจงึไดท้ำาหนงัสอืขอความอนเุคราะหบ์คุลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู และเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง

2.5 การจดักระทำาและการวเิคราะหข์อ้มลู 

ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามที่ได้จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 16 
ฉบับ มีความสมบูรณ์ทุกฉบับ หลังจากนั้นจึงได้

ทำาการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิรอ้ยละ (Percentage)  
คา่เฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย ของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

1. กลุม่ผูร้ว่มวจิยั และผูใ้หข้อ้มลู ประกอบ
ด้วย 

1.1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย 
คือ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จำานวน 16 คน ประกอบ
ด้วย

 1.1.1 ข้าราชการ จำานวน 3 คน 

 1.1.2 พนกังานมหาวทิยาลยั จำานวน 
9 คน 

 1.1.3 ลูกจ้างชั่วคราว จำานวน 4 คน

1.2 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ วิทยากร 
ผู้ให้การฝึกอบรม ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
และการทำาวิจัย จำานวน 2 คน ประกอบด้วย

 1.2.1 นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์  
นักวิชาการศึกษา ชำานาญการพิเศษ สังกัดกอง
ทะเบียนและประมวลผล วิทยากรให้ความรู้ด้าน
การทำาคู่มือปฏิบัติงาน

 1.2.2 รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม 
อาจารยส์งักดัคณะศกึษาศาสตร ์วทิยากร ใหค้วามรู ้
ด้านการทำาวิจัย

2. กรอบการวิจัย

กรอบการวจิยัครัง้นี ้เพือ่พฒันาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการ
ทำาวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้
ความเขา้ใจในการเขยีนคูม่อืปฏบิตังิานและการทำา
วิจัย โดยกำาหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
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2.1 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บุคลากร 
ทุกคนต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน

2.2 การทำาวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 2.2.1 กลุ่มที่มีการค้นหาหัวข้องาน
วิจัยสามารถเริ่มเขียนงานวิจัยได้ 

 2.2.2 กลุม่ทีม่หีวัขอ้งานวจิยัแลว้ เขยีน
วิจัยอย่างไรให้สำาเร็จจนสามารถยื่นขอตำาแหน่งท่ี 
สูงขึ้นได้

3. กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา

3.1 การอบรมเชิงปฏบิติัการการเขยีนคูม่อื
ปฏบิติังานและการทำาวจิยั เพือ่ใหบ้คุลากรมทีกัษะ 
ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  
และการทำาวิจัย

3.2 การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากร 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) เปน็ผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ให้คำาแนะนำาการ
จัดทำาคู่มือปฏิบัติงานและการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
และพัฒนาหน่วยงาน

3.3 การนิเทศภายใน เพื่อกำากับติดตาม
การเขยีนคูม่อืปฏบิตังิานและการทำาวจิยัให้บุคลากร
ทีม่คีณุสมบัตคิรบตามเงือ่นไขของระบบบรหิารงาน
บุคคลที่มหาวิทยาลัยกำาหนด สามารถใช้ประกอบ
การยื่นขอกำาหนดระดับตำาแหน่งที่สูงขึ้นได้

4. วิธีการวิจัย

วธิกีารวจิยัครัง้นี ้ใชห้ลกัการวจิยัปฏบิตักิาร 
(Action Research) ตามหลักแนวคิดของเคมมิส 
และแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart, 
1988: 11-15) เพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการเขยีน
คู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย โดยดำาเนินการ
พัฒนาตามวงรอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการ  
(Action) 3) การสังเกตการณ์ (Observation)  
4) การสะท้อนผล (Reflection)

ผลการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัย
ทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากร
สายสนับสนุน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยแบง่
การวจิยัออกเปน็ 2 ระยะ ผลการวจิยัปรากฏ ดงันี้

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยและระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. สมรรถนะในการปฏิบตังิานของบคุลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย 
สว่นรวมมสีมรรถนะหลกัในการปฏบิตังิานโดยรวม
และรายดา้น 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยเรียง
ลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับคือ ด้าน
การยดึมัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรม และจรยิธรรม 
( =4.74, S.D.=0.51) ด้านการทำางานเป็นทีม  
( =4.58, S.D.=0.57) ด้านการบรกิารทีดี่ ( =4.56, 
S.D.=0.56) และมสีมรรถนะหลกัในการปฏบิตังิาน
อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คอื ดา้นการมุง่ผลสมัฤทธิ ์
( =4.47, S.D.=0.56) และด้านการสั่งสมความ
เชีย่วชาญในงานอาชพี ( =4.42, S.D.=) ตามลำาดบั

2. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โดยส่วนรวม มีปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับคือ ด้านความรู้
ความเข้าใจในการทำางาน ( =4.40, S.D.=0.47) 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( =4.36, 
S.D.=0.45) และด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 
( =4.14, S.D.=0.62) ตามลำาดับ
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3. ความตอ้งการเกีย่วกบัแนวทางการพฒันา
สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากร มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน พบว่า บุคลากรมีความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นความมัน่คงกา้วหนา้
ในงานเปน็อนัดบัตน้ โดยบคุลากรควรไดร้บัการสง่
เสริมและสนบัสนนุการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้
สามารถนำาความรูท้ีไ่ดร้บัมาใชใ้นการพฒันาตนเอง 
พัฒนางาน และความกา้วหนา้ในสายอาชพีทีสู่งขึน้
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
หรืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติ
งาน การทำาวจิยั เพือ่ปรับปรุงและพฒันาการทำางาน
ให้ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าที่สูงขึ้น 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย ของ
บุคลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้หลัก
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้
กลยุทธ์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการ
ทำาวิจัยเพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำาวิจัย  
2) การจดัการความรู ้(Knowledge Management: 
KM) โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)  
เป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อให้คำาแนะนำาการจัดทำาคู่มือ
ปฏบิตังิานและการวจิยัเพือ่พฒันางาน และพฒันา 
หนว่ยงาน และ 3) การนเิทศภายในเพือ่กำากบัตดิตาม
การเขียนคู่มอืปฏบิตังิานและการทำาวจิยั เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบ
บันทึก มีการดำาเนินการพัฒนา 2 วงรอบ ผลการ
วิจัยปรากฏ ดังนี้

1. บุคลากรบณัฑิตวทิยาลยัมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวม มี
ความรูใ้นการเขยีนคูม่อืปฏบิตังิาน และการทำาวจิยั 
หลงัจากการอบรมมากกวา่กอ่นการอบรม โดยเรยีง
คา่เฉลีย่มากท่ีสดุ และคา่เฉลีย่รองลงมา คอื ความรู ้

ดา้นการเขยีนคูม่อืปฏบิตังิาน ( =4.27) และความ
รูด้า้นการทำาวจัิยจากงานประจำา (R2R) ( =4.07)

2. ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศ
ภายใน เพือ่การกำากบัตดิตามการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำา
วิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรมีการ
ดำาเนินการจัดทำาคู่มือปฏิบัติงานทุกคน บุคลากร
ส่วนใหญ่มีหัวข้อในการทำาวิจัย จำานวน 15 คน  
มีบุคลากรที่มีผลงานอยู่ระหว่างยื่นขอกำาหนด
ตำาแหน่งที่สูงขึ้น จำานวน 2 คน และมีบุคลากร
สามารถย่ืนขอกำาหนดตำาแหน่งที่สูงข้ึนจากระดับ
ปฏิบัติการ เป็นระดับชำานาญการ จำานวน 1 คน

สรุปผล

ระยะท่ี 1 การศึกษาปัจจยัและระดับปัจจยั
ทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า

1. สมรรถนะในการปฏิบตังิานของบคุลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยส่วนรวมมีสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คอื ดา้นการยดึม่ันในความถกูต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม ด้านการทำางานเป็นทีม  
ด้านการบริการที่ดี และมีสมรรถนะหลักในการ
ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คอื ดา้นการมุง่ 
ผลสมัฤทธิ ์ดา้นการสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส่วนรวม 
มปัีจจัยท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏิบตังิาน
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก คือ 
ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำางาน ด้านความ
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน 
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3. ความต้องการเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ทั้ง 5 ด้าน พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานเป็น
อันดับต้น โดยบุคลากรควรได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหส้ามารถ
นำาความรูท่ี้ไดร้บัมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สูงขึ้นอย่าง
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ หรือ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
การทำาวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำางาน 
ให้ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าที่สูงขึ้น 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย ของ
บุคลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มกีารดำาเนินการพฒันา 2 วงรอบ พบวา่

1. การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดา้นการ
เขยีนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติ (Action 
Research) จำานวน 2 วงรอบ โดยวงรอบที ่1 พบวา่  
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกบัการอบรมเชงิปฏิบติัการโดยรวม และความ
รูก้ารเขยีนคูม่อืปฏบิติังาน และการทำาวิจัยหลงัจาก
การอบรมมากกวา่กอ่นการอบรม โดยเรียงคา่เฉลีย่
มากที่สุด และค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ความรู้ด้าน
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และความรู้ด้านการทำา
วิจัยจากงานประจำา (R2R) 

2. การพัฒนาบุคลากร วงรอบที่ 2 
โดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge  
Management: KM) พบว่า ผลจากการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) 
และการนิเทศภายใน เพื่อการกำากับติดตามการ
พฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นการเขยีนคู่มอืปฏบัิติ
งานและการทำาวจิยั ของบคุลากร บณัฑติวทิยาลยั 

พบว่า บุคลากรมีการดำาเนินการจัดทำาคู่มือปฏิบัติ
งานทกุคน บคุลากรสว่นใหญม่หีวัขอ้ในการทำาวจิยั 
จำานวน 15 คน มีบุคลากรมีผลงานอยู่ระหว่างยื่น
ขอกำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้น จำานวน 2 คน และมี
บคุลากรสามารถยืน่ขอกำาหนดตำาแหนง่ทีส่งูขึน้จาก
ระดบัปฏบิตักิาร เปน็ระดบัชำานาญการ จำานวน 1 คน

อภิปรายผล

การวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

ระยะท่ี 1 การศึกษาปัจจยัและระดับปัจจยั
ทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โดยส่วนรวม มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้ 
ความเขา้ใจในการทำางาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่น 
ร่วมงาน และด้านความมัน่คงกา้วหนา้ในงาน ตาม
ลำาดับ อาจเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำางานมา
เปน็เวลานาน มคีวามเชีย่วชาญในการทำางาน ทำาให้
สง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดับ
มากสอดคลอ้งกบั คมกริช เสาวจิติร (2556) ท่ีศกึษา
เก่ียวปจัจัยทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิติังาน 
ของพนักงานสำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน ด้านสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 
พนกังานเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก และมลฑา พทิกัษ ์
(2554) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน สงักดัสานกังานมหาวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ผลการศึกษาพบวา่ พนักงานมรีะดับ
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ความคดิเหน็ตอ่ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานดา้นความรูแ้ละเขา้ใจในงานทีป่ฏบิตั ิอยู่
ในระดบัมาก และอคัรเดช ไมจ้นัทร ์(2560) พบวา่  
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

2. ความตอ้งการเกีย่วกบัแนวทางการพฒันา
สมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากร มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน พบว่า บุคลากรมีความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นความมัน่คงกา้วหนา้
ในงานเป็นอันดับต้น โดยบุคลากรควรได้รับการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูท้ีไ่ดร้บัมาใชใ้นการพฒันา
ตนเอง พัฒนางาน และความกา้วหนา้ในสายอาชพี
ที่สูงขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรมให้
ความรู ้หรอือบรมเชงิปฏบัิตกิารดา้นการเขียนคูม่อื
ปฏบิตังิาน การทำาวจิยั เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการ
ทำางานใหด้ขีึน้ และเพือ่ความก้าวหน้าทีสู่งขึน้ อาจ
เนือ่งจากบคุลากรมีภาระงานมาก และเร่งด่วน ไมม่ี
การแบ่งเวลาในการทำาผลงานเพื่อย่ืนขอตำาแหน่ง
ที่สูงขึ้น แต่มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ความมั่นคงก้าวหน้าในงานเพื่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ กัทลี ศักดาคำา  
(2560) ทีศ่กึษาเกีย่วกับปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
ของบคุลากรสายสนับสนนุสถาบันวจิยัวลัยรกุขเวช 
ได้แก่ โครงสร้างของงาน ความรู้และทักษะในการ
ทำางาน ลกัษณะงาน สภาพการทำางาน อำานาจตาม
ตำาแหนง่หนา้ที ่ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานและ
ผูบ้ญัชา ฐานะทางอาชพี ความมัน่คงในการทำางาน 
ค่าตอบแทนสวัสดิการ และโอกาสก้าวหน้า 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย ของ
บุคลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

1. การพัฒนาบุคลากร วงรอบที่ 1 พบว่า  
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรวม และ
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานละการทำาวิจัยจากงาน
ประจำา (R2R) หลังจากการอบรมมากกว่าก่อน
การอบรม อาจเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจ
ในการทำาวจิยัมากอ่น และมคีูม่อืการปฏบิตังิานอยู่
แลว้ แตคู่ม่อืการปฏบิตังิานยงัไมเ่ปน็ไปตามรปูแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด อีกทั้งบุคลากรมีความใฝ่รู้
ในการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิจัยเพื่อ
ขอกำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ รุ่งเรือง 
สิทธจินัทร ์(2560) พบว่า การพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำาให้บุคลากรมีความ
รู้ความเข้าใจในการจัดหนังสือขึ้นชั้นด้วยระบบ
สัญลักษณ์เพิ่มขึ้น และสุเทพ บุบผาคร (2561) 
พบว่า การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยใน 
ชั้นเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ตามกลยุทธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ สามารถ
พัฒนาผู้ร่วมวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำา
วิจัยในชั้นเรียนได้ครบตามกรอบการศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนทำาให้
ครูได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

2. การพัฒนาบุคลากร วงรอบที่ 2 
โดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge  
Management: KM) โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบ 
พ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศภายใน เพ่ือ
การกำากับติดตามการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย  
ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคระบบ 
พ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการนิเทศภายใน เพ่ือ
การกำากับติดตามการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำาวิจัย ของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม พบว่า บุคลากรมีการดำาเนินการ 
จัดทำาคู่มือปฏิบัติงานทุกคน บุคลากรส่วนใหญ่มี
หัวข้อในการทำาวิจัย จำานวน 15 คน มีบุคลากร
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มีผลงานอยู่ระหว่างยื่นขอกำาหนดตำาแหน่งที่สูง
ขึ้น จำานวน 2 คน และมีบุคลากรสามารถยื่นขอ
กำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการ เป็น
ระดบัชำานาญการ จำานวน 1 คน ทัง้นี ้อาจเนือ่งจาก
บณัฑติวทิยาลยัมกีารพฒันาบคุลากรอย่างตอ่เนือ่ง
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำาผล
งานเพื่อยื่นขอตำาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีการดำาเนิน
งานปฏิบัติราชการตามคำารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด) 
บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 
2.1.9 จำานวนของบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการ
เพิม่ขึน้จากฐานเดมิหรือ สามารถยืน่ขอผลงานทาง
วิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล 
และเพือ่กระตุน้ให้บคุลากรมกีารดำาเนินการจดัทำา 
ผลงานในการยื่นขอตำาแหน่งที่สูงขึ้นและบรรลุ 
ตัวชี้วัดในการพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานวางไว้ 
ทำาให้การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่าง
เหน็เปน็รปูธรรมเชงิประจกัษ ์สอดคลอ้งกบั สเุทพ  
บุบผาคร (2561) กิจกรรมการนิเทศ มีเป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการทำาวิจัย
ในชัน้เรยีนมากขึน้ และเขยีนรายงานการวจิยัได ้ผล
การดำาเนินการนิเทศ พบว่า สามารถพัฒนากลุ่ม 
ผูร้ว่มวจิยัใหด้ำาเนนิการทำาวจิยัในชัน้เรยีนสามารถ
เขยีนรายงานการวิจัยไดส้มบรูณถ์กูตอ้งตามรปูแบบ 
ของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ 
เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร (2560) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
สำาหรับบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จากผลการนำาระบบการสอนงานและการเป็น 
พ่ีเลี้ยงสำาหรับบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาไปใช ้พบวา่ ระบบการสอนงานและการเปน็
พ่ีเลี้ยงสำาหรับบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ Akida 
(2012: 83) พบว่า การใช้กระบวนการสอนงาน 
ก่อนและหลังการดำาเนินการ โดยอาศัยการสังเกต
การสรา้งแบบจำาลองโดยการสอนงาน ปรกึษาและ
ดแูลเพ่ือพฒันาทักษะของผู้บรหิารโรงเรยีนครใูหญ่
ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล 
ย้อนกลับและเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย

1.1 ควรจัดสรรงบประมาณในการพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนในแตล่ะดา้นอยา่งเหมาะสม 
และต่อเนื่อง

1.2 ควรมีการจัดทำาแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลไว้อย่างชัดเจน และถือปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน

1.3 ควรตดิตามผลการดำาเนนิงานพฒันา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ำาเสมอ

1.4 ควรสนับสนุนให้นำาผลการวิจัยไป 
เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา
บคุลากรดา้นการสือ่สารภาษาตา่งประเทศเพือ่เตรยีม
ความพร้อมก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

2.2 ควรศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา
รูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรเชิงระบบ

2.3 ควรศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บคุลากรบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำาเร็จได้ด้วยความช่วย
เหลือเป็นอย่างดีจากพี่เลี้ยง ที่หน่วยงานตั้งขึ้นใน
การให้คำาปรึกษา แนะนำา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ในการปฏบิตังิาน และชว่ยเหลอืในการทำาวจิยัครัง้นี้
เพือ่ความกา้วหนา้ในวชิาชพีทีส่งูขึน้ ประกอบดว้ย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน และนางสาว
อรไท สหีาบญุม ีทีใ่หค้ำาแนะนำา ปรกึษาในการวจิยั 
ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคณุ กองสง่เสริมและบริการวชิาการ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีส่นบัสนนุทนุการวจิยั 
งบประมาณเงนิรายได ้ประจำาปงีบประมาณ 2562
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ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.สมุทันา 
กลางคาร รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝา่ยวิชาการ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม คณุพงษเ์ทพ เจรญิศกัดิ ์ 
หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณกรวิภา ไมตรีแพน 
บุคลากร ชำานาญการพเิศษ สังกดัคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้

ความอนเุคราะหเ์ปน็ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอื 
งานวิจัย และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษา แนะนำา 
และปรับปรุงเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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