การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Development of Competency’s Team Work for supporting
personnel of Mahasarakham University
นิตติยา รัตนะ1, ชวลิต ชูกำ�แพง2
Nittiya Rattana1, Chowwalit Chookhampaeng2

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการ
จำ�เป็น และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำ�นวน 331 คน ได้มาโดยวิธี
การใช้ตารางสำ�เร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบนั ของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำ�เป็นของการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านภาวะผู้นำ�ที่เหมาะสม มีความต้องการมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านการกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน และด้านการติดต่อสื่อสาร ตามลำ�ดับ
2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย
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 การเรียนรู้โดยทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่น และ 4.3 การบูรณาการสอดแทรก
การเสริมสร้างสมรรถนะในสถานศึกษาของตนเอง รวมทัง้ สิน้ 90 ชัว่ โมง และผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 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.
Keywords: Competency, Team Work, supporting personnel

บทนำ�
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรปู ระบบราชการ
และการปฏิรูปการศึกษา ที่ผลักดันให้องค์กรต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของงานให้เป็นไปตามบริบท
ใหม่ ที่ต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
โดยคนเป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าในองค์กร เพราะ
เป็นรากฐานในการผลิตนวัตกรรมขององค์กร การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้จ�ำ กัดเฉพาะภาคธุรกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทยในปี
2556-2561 กำ�หนดไว้ชดั เจนว่า หน่วยงานราชการ
ต้องพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competencybased Approach) นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐ
ต้องปรับตัวอย่างสูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำ�เนินการและทำ�ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ในภาครัฐ โดยนำ�แนวคิดสมรรถนะมาปรับใช้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลของภาครัฐด้วย

(ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548: 32) และจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทยในปี
2551-2555 ได้มุ่งเน้นปรับปรุงขีดสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้สามารถเพิ่มผลผลิต
ภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความเป็น
มืออาชีพ โดยกำ�หนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับมีหน้าทีใ่ นการพัฒนาตนเองตามขีด
สมรรถนะทีก่ �ำ หนดไว้ รวมถึงการจัดให้มรี ะบบการให้
คำ�แนะนำ� (Coaching)/ระบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring)
การแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน การจัดทำ�คูม่ อื
การทำ�งานเพือ่ สามารถปฏิบตั งิ านราชการได้อย่าง
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน รวมทัง้ จัดให้มกี ารเตรียมแผน
สร้างบุคลากรทดแทน (Succession Plan) ใน
หน่วยงานราชการและปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลบุคคลในวงราชการให้เกิดความโปร่งใสเป็นที่
ยอมรับ (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551: 18)

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

สมรรถนะในการทำ�งาน (Competency
Model) เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ สำ � คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ
สามารถนำ�มาใช้ในการสรรหา รักษา และพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ และความสามารถและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ตำ�แหน่งกำ�หนด
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลที่คาดหวังไว้ โดย
การพัฒนาทางด้านความรู้ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งได้จากการศึกษาอบรมสัมมนารวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ
ด้านทักษะความสามารถเฉพาะที่จำ�เป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ส่งเสริมให้สามารถทำ�งานให้มี
ผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ได้ จน
ทำ�ให้เกิดความ ชำ�นาญในสิ่งนั้น ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ต้องได้รับพัฒนาคุณลักษณะ ความคิด
ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัว
ของบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ เพือ่ ส่งเสริมให้การ
ทำ�งานประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย (สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 7)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐต้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จึงได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
กำ�หนดสมรรถนะหลักของข้าราชการและพนักงาน
ทุกตำ�แหน่งตามสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนข้าราชการพลเรือนคือ 1) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
โดยมีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์
วัดผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษากำ�หนดขึ้น อีก
ทั้งยังหมายรวมถึง การสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก
และท้าท้ายชนิดทีอ่ าจไม่เคยมีผใู้ ดสามารถกระทำ�
ได้มาก่อน 2) บริการที่ดี โดยมีความตั้งใจและ
ความพยายามของข้าราชการและพนักงานในการ
ให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงาน
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ โดยมีความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม โดยการดำ�รงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการพนักงาน เพือ่ รักษาศักดิศ์ รีแห่งความเป็น
ข้าราชการ พนักงาน 5) การทำ�งานเป็นทีม โดยมี
ความตั้งใจที่จะทำ�งานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554: 4)
มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทบุคลากรเป็น 2 สาย
งานหลักคือ 1) บุคลากรสายวิชาการ ปฏิบตั หิ น้าที่
ในการสอนและวิจยั และอาจารย์ 2) บุคลากรสาย
สนับสนุน ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสนับสนุนงานวิชาการ
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554: 6)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบุคลากร
สายสนับสนุน จำ�นวนทั้งหมด 2,410 คน จาก
การสำ�รวจข้อมูลปัญหาในด้านการบริหาร พบว่า
ปัญหาในการทำ�งานเป็นทีม ซึ่งการทำ�งานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน ต้องการที่จะสร้างการ
ทำ�งานเป็นทีมที่ดีทั้งในด้านกระบวนการทำ�งาน
กระบวนการแก้ปัญหา เพิ่มการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันและเป็นการเรียนรู้ระหว่างทำ�งาน จะเห็น
ว่าการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องสร้างทีมงานเพื่อ
เป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม เป็นการเรียนรูร้ ะหว่าง
ทำ�งาน หลังจากเสร็จสิน้ การทำ�งานหรือแม้กระทัง่
ก่อนที่จะเริ่มทำ�งานด้วย เป็นการสร้างความเป็น
กันเอง เน้นความเป็นระบบ อะไรก่อนหลัง นำ�ไปสู่
การพัฒนาความสามารถ สูงขึ้นตลอดเวลาและ
ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มคี วาม
สามารถทำ�งานปฏิบตั งิ านทดแทนกันได้เป็นอย่างดี
รวมทัง้ มีกระบวนการการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบ
ซึ่งทีมงานแต่ละคนจะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้
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มีโอกาสรับทราบทุกขัน้ ตอนร่วมกันทัดเทียมกันด้วย
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554: 29)
จากความเป็นมาและความสำ�คัญของ
ปัญหาดังที่กล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของ
สมรรถนะด้านการทำ�งานเป็นทีม ของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
พัฒนาสมรรถนะด้านการทำ�งานเป็นทีมของบุคากร
สายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า
มีตวั แปรใดบ้างทีส่ ามารถจำ�แนกบุคลากรสายงาน
สนับสนุน ที่มีสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมสูงและ
ต่�ำ ได้ เพือ่ นำ�ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการประเมินและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการ
ทำ�งานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของสมรรถนะด้านการทำ�งานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการวิจยั ออก
เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากประชากร จำ�นวน 2,410 คน กำ�หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ได้

กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 331 คน แล้วใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใช้ในการสอบถามสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง่ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00
มีค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ของสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.68-0.92
และค่าความเชื่อมั่น (α) ของสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.48-0.85
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
หาค่าดัชนีความต้องการจำ�เป็น (Priority Needs
Index) ของการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) โดยผู้วิจัยได้เข้าศึกษาดูงาน พร้อม
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน
รวมถึงคณะทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในการเสริม
สร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
จำ�นวน 3 คณะ หน่วยงานละ 3 คน รวม 9 คน
โดยผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ข้อมูลการศึกษาความต้องการจำ�เป็น
ในการศึกษาระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง และนำ�ไปใช้ศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ในการนำ�ทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในด้านที่มีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารศึกษาอย่างรอบด้าน แล้วนำ�ข้อมูล
การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาสังเคราะห์
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องค์ความรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญเพิ่มเติมใน
การนำ�วิธกี ารเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทำ�งาน
เป็นทีมไปสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญใน
การร่างโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
ทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วจึงนำ�ไปสูก่ ารสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์บทสัมภาษณ์กลุม่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมทัง้ การศึกษาเอกสาร การสังเกตสภาพ
แวดล้อม และสิ่งที่พบเห็นในคณะหรือหน่วยงาน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
2. การตรวจสอบยืนยัน/ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะด้านการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย
1) เป็นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา จำ�นวน 2
คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าปริญญาเอก หรือมี
ตำ�แหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
2) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำ�นวน 2
คน ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาไม่ต�่ำ กว่าปริญญาโททางด้าน
การบริหารการศึกษา และมีวิทยฐานะไม่ต่ำ�กว่า
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ 3) เป็นหัวหน้าสำ�นักงาน กอง
สถาบัน จำ�นวน 2 คน ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำ�กว่า
ปริญญาโททางด้านการบริหารการศึกษา มีต�ำ แหน่ง
ชำ�นาญการหรือ ชำ�นาญการพิเศษ ร่วมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) แล้วดำ�เนิน
การประเมินโปรแกรมตามคูม่ อื ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ทำ�ขึน้
พร้อมนำ�ข้อเสนอแนะของโปรแกรมจากผูท้ รงคุณวุฒิ
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ไปจัดทำ�โปรแกรมการพัฒนาฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอ
แนะการพัฒนาโปรแกรมของผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการเสริม
สร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า
สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.61) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ส่วนสภาพที่พึ่งประสงค์ของการเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.75,
S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความต้องการ
จำ�เป็นของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็น
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านภาวะ
ผู้นำ�ที่เหมาะสม มีความต้องการมากที่สุด รองลง
มาคือ ด้านการกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน และด้าน
การติดต่อสื่อสาร ตามลำ�ดับ (ดังตาราง 1)
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แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ดัชนีความต้องการ
จำ�เป็นและลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นโดยรวม
สภาพปัจจุบัน

องค์ประกอบ

สภาพที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล
1. ด้านการกำ�หนดเป้าหมาย
ร่วมกัน
2. ด้านความไว้วางใจ
3. ด้านการติดต่อสื่อสาร
4. ด้านการมีส่วนร่วม
5. ด้านภาวะผู้นำ�ที่เหมาะสม
โดยรวม

S.D.

แปลผล

PNIModified

ลำ�ดับ
ความ
ต้องการ
จำ�เป็น

3.75 0.51

มาก

4.81 0.49 มากที่สุด

0.28

2

3.80
3.83
3.87
3.89
3.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.71
4.82
4.72
4.74
4.75

0.24
0.26
0.22
0.30
0.26

4
3
5
1

0.57
0.69
0.56
0.59
0.61

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. จุดมุง่ หมาย
ของโปรแกรม 2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
3. เนื้อหา 4. วิธีการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม Module แบ่งออก
เป็น 5 Module ได้แก่ Module 1 การกำ�หนด
เป้าหมายร่วมกัน Module 2 ความไว้วางใจ
Module 3 การติดต่อสื่อสาร Module 4 การมี
ส่วนร่วม และ Module 5 ภาวะผู้นำ�ที่เหมาะสม
4.2 การเรียนรู้โดยทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่น และ
4.3 การบูรณาการสอดแทรกการเสริมสร้างสมรรถนะ
ในสถานศึกษาของตนเอง รวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง
และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน พบว่า มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากร

0.51
0.63
0.48
0.49
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พบว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะ
การทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.61) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ส่วนสภาพทีพ่ งึ่ ประสงค์ของการเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.75,
S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน และความต้องการจำ�เป็น
ของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านภาวะผู้นำ�
ที่เหมาะสม มีความต้องการมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน และด้าน
การติดต่อสือ่ สาร ตามลำ�ดับ เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมให้บุคลากรได้
ทำ�งานเป็นทีม อันเกิดจากวิสัยทัศน์ขององค์กร
ที่เล็งเห็นความสำ�คัญของการทำ�งานเป็นทีมที่มี
จำ�เป็นต่อองค์กรในสมัยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกัน
ในสังคมเป็นวิธีหนึ่งที่องค์กรได้นำ�มาใช้ปฏิบัติต่อ
สมาชิกในองค์กรเพือ่ ช่วยให้การบริหารการทำ�งาน
ในองค์กรได้ผลสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ (สุเทพ
พงษ์ศรีวัฒน์, 2544: 46) สอดคล้องกับการวิจัย
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ของธนิตา สิงห์บุญมี (2561: 124) ได้ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งาน
เป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พบว่า สภาพปัจจุบนั ของการเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีม โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และสอดคล้องกับการวิจยั ของ
ฐิตารีย์ สุขบุตร (2562: 172-173) ได้ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งาน
เป็นทีมของครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอำ�นาจเจริญ พบว่า ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริม
สร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของครู สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอำ�นาจเจริญ
พบว่า สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะ
การทำ�งานเป็นทีมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การประถมศึกษาอำ�นาจเจริญโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
2. จากผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. จุดมุง่ หมาย
ของโปรแกรม 2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
3. เนื้อหา 4. วิธีการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
4.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม Module แบ่งออก
เป็น 5 Module ได้แก่ Module 1 การกำ�หนด
เป้าหมายร่วมกัน Module 2 ความไว้วางใจ
Module 3 การติดต่อสื่อสาร Module 4 การมี
ส่วนร่วม และ Module 5 ภาวะผู้นำ�ที่เหมาะสม
4.2 การเรียนรู้โดยทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่น และ
4.3 การบูรณาการสอดแทรกการเสริมสร้างสมรรถนะ
ในสถานศึกษาของตนเอง รวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง
และผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน พบว่า
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มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ส่วนประกอบ
ของโปรแกรม ได้แก่ จุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการ
อบรม เนื้อหาสาระ รวมทั้งวิธีการประเมิน ผล
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดที่เกิดจากสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องและปรับปรุง
เนื้อหา และกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
และนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สอดคล้องกับแนวทางในการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ไท คำ�ล้าน, 2551:
48) สอดคล้องกับการวิจัยของธนิตา สิงห์บุญมี
(2561: 124-125) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ พบว่า
1. องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีม พบว่า
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย บทนำ�
หลักการและเหตุผล ความมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการ
พัฒนา ระยะเวลา โครงสร้าง ขอบข่ายเนือ้ หา วิธกี าร
พัฒนา สื่อ และการวัดและการประเมิน โปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ และมีความ
เป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจยั
ของฐิตารีย์ สุขบุตร (2562: 172-173) ได้ศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งาน
เป็นทีมของครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอำ�นาจเจริญ พบว่า ผลการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีม
ของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารประถมศึกษา
อำ�นาจเจริญ พบว่า โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
การทำ�งานเป็นทีมของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การประถมศึกษาอำ�นาจเจริญ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ดังนี้ 1. จุดมุ่งหมายของโปรแกรม
2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3. เนือ้ หา 4. วิธกี าร
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พัฒนา การพัฒนาแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตาม Module แบ่งออกเป็น 7 Module
(18 ชั่วโมง) การเรียนรู้โดยทำ�งานร่วมกับบุคคล
อื่น (10 ชั่วโมง) และการบูรณาการสอดแทรกการ
การเสริมสร้างสมรรถนะในสถานศึกษาของตนเอง
(60 ชัว่ โมง) รวมทัง้ สิน้ 90 ชัว่ โมง ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโปรแกรม
พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากทีส่ ดุ มีความเป็น
ไปได้ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การเสริมสร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยรวมรายด้าน พบว่า ด้านการกำ�หนดเป้าหมาย
ร่วมกันอยู่ในระดับต่ำ�ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การการกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน ให้มปี ระสิทธิภาพ
และเด็ดขาดเพื่อพัฒนาการทำ�งานเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ด้านสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการเสริม
สร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและ

รายด้าน พบว่า มีความต้องการสูงสุด คือ ด้านการ
สือ่ สาร ด้านการกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านภาวะ
ผู้นำ�ที่เหมาะสม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการไว้
วางใจ ผู้บริหารและ หัวหน้าฝ่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรมีแผนการดำ�เนินงาน กำ�หนดนโยบายการเสริม
สร้างสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมเพื่อนำ�มาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
1.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรสาย
สนับสนุน ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง สามารถนำ�แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการทำ�งานเป็นทีมทั้ง 5 ด้านไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการทำ�งานสำ�หรับสถาน
ศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
1.4 หน่วยงานต้นสังกัด ควรพิจารณาการ
ฝึกอบรมโดยจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมสัมมนา จัดประชุม เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
สมรรถนะการทำ�งานของตนเองอยู่เสมอ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาโปรแกรมการพัฒนา
การทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (online)
2.2 ควรมีการศึกษาปัญหา และอุปสรรค
ในการพัฒนาทีมงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การบริหารงานในสถานศึกษา
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