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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการ
จำาเป็น และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำานวน 331 คน ได้มาโดยวิธี
การใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  
แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจบุนัของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก สว่นสภาพทีพ่งึประสงคข์องการเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร
สายสนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำาเป็นของการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านภาวะผู้นำาที่เหมาะสม มีความต้องการมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน และด้านการติดต่อสื่อสาร ตามลำาดับ

2. โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ สงักดัมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 2. วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม 3. เนื้อหา 4. วิธีการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม Module  
แบ่งออกเป็น 5 Module 4.2 การเรียนรู้โดยทำางานร่วมกับบุคคลอื่น และ 4.3 การบูรณาการสอดแทรก 
การเสรมิสรา้งสมรรถนะในสถานศกึษาของตนเอง รวมทัง้สิน้ 90 ชัว่โมง และผลการประเมนิความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด
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Abstract

The purposes of the research were study current conditions, desirable conditions, 
need and develop of Competency’s Team work Program on Competency’s Team work for 
supporting personnel of Mahasarakham University. The samples consisted of 331 participants 
by Sample Size Determination Using Krejcie and Morgan Table. The instrumentations were 
the following ; 1) evaluation forms 2) questionnaire 3) interview forms. Statistics used for 
data analysis are percentage, mean and standard deviation. 

The research results finds that:

1. Result of the current conditions and desirable conditions about Competency’s 
Team work for supporting personnel. Reported of current conditions at the high level.  
Desirable conditions at the high level and Suitable leadership most need, Setting common 
goals, and Communication respectively.

2. Result of a program of development of Competency’s Team work for supporting 
personnel of Mahasarakham University were invented by 4 elements 1) the purpose of the 
program 2) the objectives of the program 3) content 4) development method following; 
4.1) Self-learning 5 Module, 4.2) Learning by working with other people and 4.3) Integration. 
The result by 7 experts reported that the program’s possibility, suitability is at the most level.
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บทนำา

ภายใตก้ระแสแหง่การปฏริปูระบบราชการ
และการปฏิรูปการศึกษา ที่ผลักดันให้องค์กรต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของงานให้เป็นไปตามบริบท
ใหม่ ที่ต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
โดยคนเปน็ทรพัยากรทีท่รงคณุคา่ในองคก์ร เพราะ
เป็นรากฐานในการผลิตนวัตกรรมขององค์กร การ
พฒันาทรพัยากรมนษุย์ไมไ่ดจ้ำากดัเฉพาะภาคธรุกจิ 
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบขา้ราชการไทยในป ี
2556-2561 กำาหนดไวช้ดัเจนวา่ หนว่ยงานราชการ
ต้องพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency-
based Approach) นโยบายดงักลา่วสง่ผลใหภ้าครฐั 
ต้องปรับตัวอย่างสูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำาเนินการและทำาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ในภาครัฐ โดยนำาแนวคิดสมรรถนะมาปรับใช้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลของภาครัฐด้วย 

(ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548: 32) และจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทยในปี 
2551-2555 ได้มุ่งเน้นปรับปรุงขีดสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้สามารถเพิ่มผลผลิต
ภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความเป็น
มืออาชีพ โดยกำาหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรฐัทกุระดบัมหีนา้ทีใ่นการพฒันาตนเองตามขดี
สมรรถนะทีก่ำาหนดไว ้รวมถงึการจดัใหม้รีะบบการให้
คำาแนะนำา (Coaching)/ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring)  
การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กันและกัน การจดัทำาคู่มือ
การทำางานเพือ่สามารถปฏบิตังิานราชการไดอ้ยา่ง
มคีณุภาพมาตรฐาน รวมทัง้จดัใหม้กีารเตรยีมแผน
สร้างบุคลากรทดแทน (Succession Plan) ใน
หน่วยงานราชการและปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลบุคคลในวงราชการให้เกิดความโปร่งใสเป็นที่
ยอมรับ (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551: 18)
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สมรรถนะในการทำางาน (Competency 
Model) เปน็เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ ทรพัยากร
มนุษย์ที่สำาคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทุกระดับ 
สามารถนำามาใช้ในการสรรหา รักษา และพัฒนา
บคุลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ตำาแหน่งกำาหนด 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลที่คาดหวังไว้ โดย
การพัฒนาทางด้านความรู้ที่จำาเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ซ่ึงได้จากการศึกษาอบรมสัมมนารวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านน้ันๆ 
ด้านทักษะความสามารถเฉพาะที่จำาเป็นในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ส่งเสริมให้สามารถทำางานให้มี 
ผลงานออกมาดแีละตามเปา้หมายทีก่ำาหนดไวไ้ด ้จน
ทำาให้เกิดความ ชำานาญในสิ่งนั้น ด้านคุณลักษณะ
สว่นบคุคล ตอ้งได้รับพฒันาคณุลกัษณะ ความคิด 
ทศันคต ิคา่นยิม แรงจงูใจและความต้องการส่วนตัว
ของบคุคลใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที ่เพือ่สง่เสรมิใหก้าร
ทำางานประสบผลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย (สำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 7)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐต้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
งานบคุคล ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ดังนัน้ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม จงึไดก้ำาหนดหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
กำาหนดสมรรถนะหลกัของขา้ราชการและพนกังาน
ทกุตำาแหนง่ตามสำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืนขา้ราชการพลเรอืนคือ 1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
โดยมีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็น
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์
วัดผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษากำาหนดขึ้น อีก
ทั้งยังหมายรวมถึง การสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก
และทา้ทา้ยชนดิทีอ่าจไมเ่คยมผีูใ้ดสามารถกระทำา
ได้มาก่อน 2) บริการท่ีดี โดยมีความตั้งใจและ
ความพยายามของข้าราชการและพนักงานในการ
ให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงาน 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การส่ังสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ โดยมีความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจรยิธรรม โดยการดำารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการพนักงาน เพือ่รักษาศกัดิศ์รีแหง่ความเป็น
ข้าราชการ พนักงาน 5) การทำางานเป็นทีม โดยมี
ความต้ังใจที่จะทำางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึง
ของทีม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554: 4) 
มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทบุคลากรเป็น 2 สาย
งานหลกัคอื 1) บคุลากรสายวชิาการ ปฏบิตัหินา้ที่
ในการสอนและวจัิย และอาจารย ์2) บคุลากรสาย
สนับสนุน ปฏิบตัหิน้าท่ีในการสนับสนุนงานวิชาการ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554: 6)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบุคลากร
สายสนับสนุน จำานวนทั้งหมด 2,410 คน จาก
การสำารวจข้อมูลปัญหาในด้านการบริหาร พบว่า
ปัญหาในการทำางานเป็นทีม ซึ่งการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน ต้องการที่จะสร้างการ
ทำางานเป็นทีมที่ดีทั้งในด้านกระบวนการทำางาน 
กระบวนการแก้ปัญหา เพิ่มการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันและเป็นการเรียนรู้ระหว่างทำางาน จะเห็น
ว่าการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องสร้างทีมงานเพื่อ
เปน็การเรยีนรูร้ว่มกันเปน็ทมี เปน็การเรยีนรูร้ะหว่าง
ทำางาน หลงัจากเสรจ็สิน้การทำางานหรอืแมก้ระทัง่
ก่อนที่จะเริ่มทำางานด้วย เป็นการสร้างความเป็น
กนัเอง เนน้ความเปน็ระบบ อะไรกอ่นหลงั นำาไปสู ่
การพัฒนาความสามารถ สูงขึ้นตลอดเวลาและ 
สง่ผลตอ่การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนนุให้มีความ
สามารถทำางานปฏบิตังิานทดแทนกนัไดเ้ปน็อยา่งด ี 
รวมทัง้มกีระบวนการการปฏบิตังิานอยา่งเปน็ระบบ  
ซึ่งทีมงานแต่ละคนจะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ 
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มโีอกาสรบัทราบทกุขัน้ตอนรว่มกนัทดัเทยีมกนัดว้ย 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554: 29)

จากความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหาดังที่กล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะ ศกึษาสภาพปจัจุบันและสภาพทีพึ่งประสงคข์อง
สมรรถนะดา้นการทำางานเปน็ทมี ของบคุลากรสาย
สนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
พฒันาสมรรถนะดา้นการทำางานเปน็ทมีของบุคากร
สายสนบัสนนุ สงักดั มหาวทิยาลยัมหาสารคามวา่
มตีวัแปรใดบา้งทีส่ามารถจำาแนกบคุลากรสายงาน
สนับสนุน ที่มีสมรรถนะการทำางานเป็นทีมสูงและ
ต่ำาได ้เพือ่นำาผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ปน็แนวทาง
ในการปรับปรุงการประเมินและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการ
ทำางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสาย
สนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีการวิจัย

การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัและพฒันา (Research  
and Development) ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการวจิยั ออก
เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จากประชากร จำานวน 2,410 คน กำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ได้

กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 331 คน แล้วใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแบบสอบถาม  
(Questionnaire) เพื่อใช้ในการสอบถามสภาพ
ปัจจบัุน และสภาพท่ีพงึประสงคข์องการเสรมิสรา้ง
สมรรถนะดา้นการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสาย
สนบัสนนุ สงักดัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ซึง่ผา่น
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ของสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค ์รายข้ออยู่ระหว่าง 0.68-0.92  
และค่าความเช่ือม่ัน (α) ของสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงค ์รายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.48-0.85 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาความถ่ี  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority Needs 
Index) ของการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะที ่2 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. การศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices) โดยผู้วิจัยได้เข้าศึกษาดูงาน พร้อม
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 
รวมถงึคณะทีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิในการเสรมิ
สรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสาย
สนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
จำานวน 3 คณะ หน่วยงานละ 3 คน รวม 9 คน 
โดยผูว้จิยัไดน้ำาขอ้มลูการศกึษาความตอ้งการจำาเปน็
ในการศกึษาระยะที ่1 มาสรา้งเปน็แบบสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง และนำาไปใช้ศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ในการนำาทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่  
ในด้านที่มีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด  
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารศกึษาอยา่งรอบดา้น แลว้นำาขอ้มลู
การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาสังเคราะห์ 
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องค์ความรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญเพิ่มเติมใน
การนำาวธิกีารเสรมิสร้างสมรรถนะดา้นการทำางาน
เป็นทีมไปสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาคัญใน
การร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม แลว้จงึนำาไปสูก่ารสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion)

การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิคณุภาพทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหบ์ทสมัภาษณก์ลุม่
ผู้ใหข้อ้มลู รวมทัง้การศกึษาเอกสาร การสงัเกตสภาพ
แวดล้อม และสิ่งที่พบเห็นในคณะหรือหน่วยงาน 
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

2. การตรวจสอบยืนยัน/ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริม
สรา้งสมรรถนะดา้นการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ประกอบด้วย 
1) เป็นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 2 
คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาเอก หรือมี
ตำาแหนง่ทางวชิาการไม่ต่ำากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
2) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 2 
คน ทีม่วีฒุกิารศกึษาไมต่่ำากวา่ปริญญาโททางดา้น
การบริหารการศึกษา และมีวิทยฐานะไม่ต่ำากว่า 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์3) เปน็หวัหนา้สำานกังาน กอง 
สถาบัน จำานวน 2 คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่า
ปรญิญาโททางดา้นการบรหิารการศกึษา มตีำาแหนง่
ชำานาญการหรือ ชำานาญการพิเศษ ร่วมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) แล้วดำาเนิน
การประเมินโปรแกรมตามคูม่อืทีผู่ว้จัิยไดจ้ดัทำาข้ึน 
พรอ้มนำาข้อเสนอแนะของโปรแกรมจากผูท้รงคณุวฒุิ

ไปจัดทำาโปรแกรมการพัฒนาฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมการ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร 
สายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอ
แนะการพัฒนาโปรแกรมของผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ของการเสรมิ
สรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสาย
สนบัสนนุ สงักดั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบวา่  
สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำางานเปน็ทมีของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.61) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ส่วนสภาพที่พึ่งประสงค์ของการเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.75, 
S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความต้องการ
จำาเปน็ของการเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านภาวะ
ผู้นำาที่เหมาะสม มีความต้องการมากที่สุด รองลง
มาคือ ด้านการกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน และด้าน
การติดต่อสื่อสาร ตามลำาดับ (ดังตาราง 1)
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2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนนุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้1. จดุมุง่หมาย 
ของโปรแกรม 2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  
3. เนื้อหา 4. วิธีการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม Module แบ่งออก
เป็น 5 Module ได้แก่ Module 1 การกำาหนด 
เป้าหมายร่วมกัน Module 2 ความไว้วางใจ  
Module 3 การติดต่อสื่อสาร Module 4 การมี
ส่วนร่วม และ Module 5 ภาวะผู้นำาที่เหมาะสม  
4.2 การเรียนรู้โดยทำางานร่วมกับบุคคลอื่น และ  
4.3 การบรูณาการสอดแทรกการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ในสถานศึกษาของตนเอง รวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง 
และผลการประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไป
ได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน พบว่า มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาสภาพปจัจบัุน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร 

สายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะ
การทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.61) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทกุดา้น สว่นสภาพทีพ่ึง่ประสงคข์องการเสรมิสรา้ง 
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.75, 
S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ดทกุดา้น และความตอ้งการจำาเปน็
ของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านภาวะผู้นำา
ที่เหมาะสม มีความต้องการมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน และด้าน
การตดิตอ่สือ่สาร ตามลำาดบั เหตทุีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมให้บุคลากรได้
ทำางานเป็นทีม อันเกิดจากวิสัยทัศน์ขององค์กร
ที่เล็งเห็นความสำาคัญของการทำางานเป็นทีมที่มี
จำาเป็นต่อองค์กรในสมัยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกัน
ในสังคมเป็นวิธีหนึ่งท่ีองค์กรได้นำามาใช้ปฏิบัติต่อ
สมาชิกในองคก์รเพือ่ช่วยให้การบรหิารการทำางาน
ในองค์กรได้ผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ (สุเทพ 
พงษ์ศรีวัฒน์, 2544: 46) สอดคล้องกับการวิจัย

ต�ร�ง 1 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็นและลำาดับความต้องการจำาเป็นโดยรวม

องค์ประกอบ
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI
Modified

ลำ�ดับ
คว�ม

ตอ้งก�ร
จำ�เป็นS.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านการกำาหนดเป้าหมาย 
ร่วมกัน

3.75 0.51 มาก 4.81 0.49 มากที่สุด 0.28 2

2. ด้านความไว้วางใจ 3.80 0.57 มาก 4.71 0.51 มากที่สุด 0.24 4

3. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.83 0.69 มาก 4.82 0.63 มากที่สุด 0.26 3

4. ด้านการมีส่วนร่วม 3.87 0.56 มาก 4.72 0.48 มากที่สุด 0.22 5

5. ด้านภาวะผู้นำาที่เหมาะสม 3.89 0.59 มาก 4.74 0.49 มากที่สุด 0.30 1

โดยรวม 3.76 0.61 ม�ก 4.75 0.53 ม�กที่สุด 0.26
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ของธนิตา สิงห์บุญมี (2561: 124) ได้ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางาน
เปน็ทมีของบคุลากรทางการศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พบวา่ สภาพปจัจบุนัของการเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการ
ศกึษา สงักดั สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพทีพ่งึประสงคข์องการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ
ฐิตารีย์ สุขบุตร (2562: 172-173) ได้ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอำานาจเจริญ พบว่า ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริม
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอำานาจเจริญ 
พบว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะ
การทำางานเปน็ทมีของคร ูสังกัดสำานักงานเขตพืน้ที่
การประถมศึกษาอำานาจเจรญิโดยรวมอยูใ่นระดบั
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

2. จากผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนนุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้1. จดุมุง่หมาย 
ของโปรแกรม 2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  
3. เนื้อหา 4. วิธีการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม Module แบ่งออก
เป็น 5 Module ได้แก่ Module 1 การกำาหนด 
เป้าหมายร่วมกัน Module 2 ความไว้วางใจ  
Module 3 การติดต่อสื่อสาร Module 4 การมี
ส่วนร่วม และ Module 5 ภาวะผู้นำาที่เหมาะสม  
4.2 การเรียนรู้โดยทำางานร่วมกับบุคคลอื่น และ  
4.3 การบรูณาการสอดแทรกการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ในสถานศึกษาของตนเอง รวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง 
และผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน พบว่า  

มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ส่วนประกอบ
ของโปรแกรม ได้แก่ จุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการ 
อบรม เนื้อหาสาระ รวมทั้งวิธีการประเมินผล  
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดที่เกิดจากสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งและปรบัปรงุ
เนื้อหา และกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
และนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สอดคล้องกับแนวทางในการประเมินคุณภาพการ
ศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ (ไท คำาลา้น, 2551: 
48) สอดคล้องกับการวิจัยของธนิตา สิงห์บุญมี 
(2561: 124-125) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
เสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ พบว่า  
1. องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม พบว่า 
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย บทนำา 
หลักการและเหตุผล ความมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการ
พัฒนา ระยะเวลา โครงสรา้ง ขอบขา่ยเนือ้หา วธิกีาร
พัฒนา สื่อ และการวัดและการประเมิน โปรแกรม
เสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร
ทางการศกึษา สงักดั สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุและมีความ
เปน็ไปได้อยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับการวิจยั
ของฐิตารีย์ สุขบุตร (2562: 172-173) ได้ศึกษา
การพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมของครูสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอำานาจเจริญ พบว่า ผลการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษา
อำานาจเจรญิ พบวา่ โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การทำางานเปน็ทมีของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษาอำานาจเจริญ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 
2. วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 3. เนือ้หา 4. วธิกีาร 
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พัฒนา การพัฒนาแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตาม Module แบ่งออกเป็น 7 Module 
(18 ชั่วโมง) การเรียนรู้โดยทำางานร่วมกับบุคคล
อื่น (10 ชั่วโมง) และการบูรณาการสอดแทรกการ
การเสรมิสรา้งสมรรถนะในสถานศกึษาของตนเอง 
(60 ชัว่โมง) รวมทัง้สิน้ 90 ชัว่โมง ผลการประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโปรแกรม 
พบวา่ มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด มคีวามเปน็
ไปได้ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของ
บคุลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โดยรวมรายดา้น พบว่า ด้านการกำาหนดเปา้หมาย
ร่วมกันอยู่ในระดับต่ำาดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน 
สง่เสริมใหส้ถานศกึษาตระหนกัถึงความสำาคญัของ
การการกำาหนดเปา้หมายรว่มกนั ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และเด็ดขาดเพื่อพัฒนาการทำางานเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 ดา้นสภาพทีพ่งึประสงคข์องการเสรมิ
สรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบุคลากรสาย
สนบัสนนุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยรวมและ

รายดา้น พบวา่ มคีวามตอ้งการสงูสดุ คอื ดา้นการ
สือ่สาร ดา้นการกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน ดา้นภาวะ
ผู้นำาที่เหมาะสม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการไว้
วางใจ ผู้บริหารและ หัวหน้าฝ่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรมแีผนการดำาเนนิงาน กำาหนดนโยบายการเสรมิ
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมเพื่อนำามาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

1.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษา และบคุลากรสาย
สนบัสนนุ ท่ีมสีว่นเกีย่วขอ้ง สามารถนำาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการทำางานเป็นทีมทั้ง 5 ด้านไป
ใชใ้นการพฒันาสมรรถนะการทำางานสำาหรบัสถาน
ศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากย่ิงขึน้

1.4 หนว่ยงานตน้สงักดั ควรพจิารณาการ
ฝึกอบรมโดยจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม 
ร่วมสัมมนา จัดประชุม เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
สมรรถนะการทำางานของตนเองอยู่เสมอ

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาโปรแกรมการพัฒนา
การทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (online)

2.2 ควรมีการศึกษาปัญหา และอุปสรรค
ในการพฒันาทีมงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การบริหารงานในสถานศึกษา
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