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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จำาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) พัฒนาโปแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร 
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม โดยการวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Methods 
Research) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ 
ความต้องการจำาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร ์จำานวน 42 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้เปน็แบบสอบถาม
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ระยะที ่2 การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเมินโปรแกรมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง 

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น ยกเวน้ดา้นการกำาหนด
เป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยู่ในระดบัมากที่สดุทุกด้าน ยกเวน้ด้านการกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน อยูใ่น
ระดับมาก ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการทำางานเป็นทีม เรียงลำาดับจากความต้องการ
จำาเป็นมากไปหาน้อยดังนี้ 1) การกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน 2) การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน 3) การ
สรา้งสมัพนัธภาพทีด่กัีบเพือ่นรว่มงาน 4) ความไวว้างใจและการยอมรบันบัถอื และ 5) การสือ่สารอยา่ง
เปิดเผยและสร้างสรรค์ ตามลำาดับ

2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย: 1) หลักการและความสำาคัญ ; 2) วัตถุประสงค์ ;  

1	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	(ชำานาญการ)	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3) เนื้อหา ประกอบด้วยสมรรถนะการทำางานเป็นทีม 5 หน่วย (Module) ได้แก่ Module 1 การกำาหนด
เปา้หมายรว่มกนั Module 2 ความไวว้างใจและการยอมรบันับถอื Module 3 การส่ือสารอยา่งเปดิเผยและ
สร้างสรรค ์Module 4 การมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน Module 5 การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพือ่นรว่ม
งาน ; 4) กจิกรรมและเครือ่งมอืการพฒันา ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกัคอื (1) การสรา้งความตระหนกั 
และการฝึกอบรม (2) การบูรณาการการทำางานเป็นทีมในการปฏิบัติงาน (3) การประชุมปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ; และ 5) การประเมินผลการทำางาน
เป็นทีม ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ของโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะการทำางานเป็นทีม บุคลากรสายสนับสนุน โปรแกรม 

Abstract

This research aimed: 1) to explore existing situation, desirable situation, and 
needs to develop team-work competencies of non-teaching staff in faculty of education,  
Mahasarakham university ; and 2) to develop the program to strengthen team-work  
competencies of non-teaching staff in faculty of education, Mahasarakham university.  
Mixed methods research was employed. The research procedure included two phases: 
the 1st phase was exploring existing situation, desirable situation, and needs to develop  
team-work competencies of non-teaching staff in faculty of education. The respondents 
were 42 non-teaching staff of faculty of education by using 5 rating scales questionnaire ; 
and the 2nd phase was developing the program to strengthen team-work competencies 
of non-teaching staff in faculty of education, Mahasarakham university. The program was 
evaluated to find propriety and feasibility by 9 experts. Statistics used to analyze data were 
mean, standard deviation, and priority needs index modification.

The research results were as follows: 

1. The existing situation of team-work competencies of non-teaching staff in faculty of 
education in overall was at a high level, except the aspect of cooperate goal setting was at 
a moderate level. While the desirable situation of team-work competencies of non-teaching 
staff in overall was at the highest level. When each aspect was considered, it was found 
that almost every aspect was at the highest level, except the aspect of cooperate goal  
setting was at high level. The needs to develop team-work competencies of non-teaching staff 
was ranked from high to low were as follow: operate goal setting, operation participation,  
making good relationship with colleagues, trust and respect, and openly and creatively  
communication respectively. 

2. The program to strengthen team-work competencies of non-teaching staff in 
faculty of education, Mahasarakham university consisted of 1) rationale ; 2) objectives ;  
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บทนำา

โลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวน 
(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความ
สลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ 
(Ambiguity) มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาค
เอกชนหรือภาครัฐจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทัน
ตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ในอนัทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่
เปา้หมายและการบรรลเุปา้หมายทีส่งูขึน้และดำารง
การทำาหน้าที่อยู่ได้ (วิรไท สันติประภพ, 2560 ; 
ปิยศักดิ์ มานะสันต์, 2560) สถาบันอุดมศึกษาก็
เป็นอีกองค์การหนึ่งที่ไม่อาจหลีกพ้นสภาพการณ์
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทำาหน้าที่จัดการ
ศึกษาขั้นสูงที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น ความ
เชื่อถือและการยอมรับให้เกิดขึ้นกับสังคม และ
สามารถแขง่ขนัไดท้ัง้ในเวทรีะดบัชาตแิละนานาชาต ิ
ในการทำาหนา้ทีข่องสถาบนัอดุมศกึษา จำาเปน็ตอ้ง
อาศยับคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถและมทีกัษะ 
รวมถึงคุณลักษณะที่สำาคัญต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ หรือที่เรียกว่า สมรรถนะ (Competency) 
ซึง่มคีวามสำาคญัและจำาเปน็อยา่งยิง่ตอ่ความสำาเรจ็
และการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน (อานนท์  
ศักดิ์วรวิชญ์, 2547)

สมรรถนะจึงมีความสำาคัญต่อการปฏิบัติ
งานของบุคลากร ซึ่งต้องมีทั้งความรู้ ทักษะความ
สามารถ เจตคต ิและบคุลกิลกัษณะเฉพาะตรงตาม
ตำาแหน่งกำาหนด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ผลตามที่
คาดหวังไว้ กล่าวคือ ถ้าไม่มีความรู้ ผู้ปฏิบัติงานก็

ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีท่ีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ความรู้จะได้จากการศึกษาอบรม สัมมนา รวมไป
ถงึการแลกเปลีย่นความรูก้บัผูม้คีวามรูใ้นดา้นนัน้ๆ 
สำาหรบัทกัษะเปน็ความสามารถเฉพาะทีจ่ำาเปน็ใน
การปฏิบัตหิน้าที ่ถา้ไม่มีทกัษะแลว้กย็ากทีท่ำาให้การ
ทำางานใหม้ผีลงานออกมาดแีละตรงตามเปา้หมาย
ที่กำาหนดไว้ได้ ทักษะมักจะเกิดมาจากการฝึกฝน
หรือกระทำาซ้ำาๆ อย่างต่อเนื่อง จนทำาให้เกิดความ
ชำานาญในสิ่งนั้น และในส่วนของคุณลักษณะส่วน
บุคคลนั้น เป็นคุณลักษณะทางความคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของ
บุคคล คุณลักษณะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่าย
นกั คณุลักษณะทีไ่มเ่หมาะสมกับหนา้ทีม่กัจะก่อให้
เกิดปัญหาในการทำางานและทำาให้งานไม่ประสบ
ผลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย (สำานกังานคณะกรรมการ 
ขั้นพื้นฐาน, 2553)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบัน
อดุมศกึษาของรฐัทีม่รีะบบบรหิารงานบคุคลสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 
2551 ได้กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร โดยกำาหนด
สมรรถนะหลักของข้าราชการและพนักงานทุก
ตำาแหนง่ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือนกำาหนด ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ 
ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้
เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผล
การปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัด 
ผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษากำาหนดขึ้น อีกทั้ง

3) content, comprised three main activities that were (1) building awareness and training, 
(2) integration of team working in daily task operation, (3) workshop to share and reflect 
on team working experiences ; 4) activities and development tools ; and 5) program  
evaluation. The results of program evaluation on propriety and feasibility were at the highest 
level. 

Keywords:  team-work competencies, non-teaching staff, program
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ยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและ
ท้าท้ายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำาได้
มาก่อน 2) การบริการที่ดี คือ ความตั้งใจและ
ความพยายามของข้าราชการและพนักงานในการ
ให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ คือ ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความ
สามารถของตนในการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ ดว้ยการ
ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ชงิวชิาการและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
4) การยดึมัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 
คือ การดำารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทัง้ตามกฎหมาย คณุธรรม จรรยาบรรณ
แหง่วชิาชพี และจรรยาขา้ราชการและพนกังาน เพือ่
รกัษาศกัดิศ์รแีหง่ความเปน็ขา้ราชการและพนกังาน 
5) การทำางานเป็นทีม คือ ความตั้งใจที่จะทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือ
สถาบนัอดุมศกึษา โดยผูป้ฏบิตัมิฐีานะเปน็สมาชกิไม่
จำาเปน็ตอ้งมฐีานะหวัหนา้ทมีรวมทัง้ความสามารถ
ในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชกิในทมี 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2554) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำาแนกกลุ่ม
บคุลากรประกอบดว้ย บุคลากรสายวิชาการ มหีนา้
ที่หลักในการสอนและการวิจัย และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ทำาหน้าที่หลักในการสนับสนุน
และให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ หากขาดเสีย
ซึง่บคุลากรสายสนบัสนนุทีม่คีวามสามารถยอ่มสง่
ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนอื่นๆ และสะท้อน
ถงึคณุภาพของมหาวิทยาลยัโดยรวม ดังน้ัน บคุคล
กรสายสนับสนุน จึงจำาเป็นต้องมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะการปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะสายงาน (Functional Competency) ซึง่
ในส่วนของสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่ง 

ผลสมัฤทธิ ์การบรกิารทีด่ ีการสัง่สมความเชีย่วชาญ
ในอาชพี การยดึมัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรมและ
จริยธรรม และการทำางานเป็นทีม 

จะเห็นได้ว่า สมรรถนะการทำางานเป็น
ทีม เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักที่มีความสำาคัญต่อ
การบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนการสอน ที่มีลักษณะงานเฉพาะที่
ต้องมีความร่วมมือกันปฏิบัติงาน ประสานการ
ปฏิบัติอย่างไร้รอยต่อ จึงจะทำาให้ผลการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานมีคุณภาพ ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องร่วมมือกันทำางาน
เป็นทีม กล่าวคือ ต้องมีสมรรถนะการทำางานเป็น
ทีม (Team-work) โดยที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดเปา้หมายการทำางาน มคีวามไวว้างใจซึง่กนั
และกนั มสีมัพนัธภาพทีดี่กบัเพือ่นรว่มงาน มสีว่น
ร่วมในการดำาเนินงาน และมีการสื่อสารอย่างเปิด
เผยและสร้างสรรค์ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มีบทบาทในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีจนถึงปริญญาเอก และการที่จะบรรลุการทำา
หนา้ท่ีของคณะอยา่งสมบรูณแ์ละมคีณุภาพ จำาเป็น
ต้องอาศัยบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้มแข็ง มี
สมรรถนะสูง สามารถประสานและร่วมกันทำางาน
ในสภาวการณท์ีม่คีวามทา้ทายและปญัหาทีซั่บซ้อน 
ดังนั้น การทำางานเป็นทีมจึงเป็นพลังที่สำาคัญที่จะ
ชว่ยใหง้านของคณะศกึษาศาสตรบ์รรลปุระสทิธผิล 
แต่สภาพการปัจจุบันสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่า การทำางานของบุคลากรสายสนับสนุนยังขาด
การทำางานเป็นทีมที่เข้มแข็ง จึงจำาเป็นต้องหาวิธี
การที่จะเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ 
โดยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีม เพื่อคณะศึกษาศาสตร์จะได้ใช้เป็น 
เครื่องมือในการพัฒนาการทำางานเป็นทีมของ
บุคลากรของคณะต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพือ่พฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดยการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ท่ีพึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพที่
พ ึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา 
 สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม

1. ประชากร

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มประชากร
ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 42 คน  

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคส์มรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากร
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประกอบด้วย 2 ตอนคือ ตอนที่ 
1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนที่ 2 ข้อคำาถามสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ได้แก่ สภาพปัจจุบันการปฏิบัติ/
การปฏิบัติที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีส่ดุ โดยคา่ความเชือ่มัน่
สภาพปัจจุบัน .97 และสภาพที่พึงประสงค์ .95

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะการทำางานเป็น
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยการหาคา่เฉลีย่ (µ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และแปลผลค่า
เฉลี่ยโดยมีเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)

ค่าเฉลี่ย  แปลผล

4.51-5.00 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึง
ประสงค์การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

3.51-4.50 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึง
ประสงค์การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

2.51-3.50 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึง
ประสงค์การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

1.51-2.50 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึง
ประสงค์การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

1.00-1.50 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึง
ประสงค์การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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3.2 การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ โดย
การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นแบบ
ปรับปรุง (Priority Needs Index Modification: 
PNI

modified
=(I-D)/D) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)

I คือ่ คา่เฉลีย่สภาพท่ีพงึประสงค ์(Important) 

D คือ ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน (Degree 
of Success)

ระยะที ่2 การพัฒนาสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ของ
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
จำานวน 9 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็น
ไปได ้ของโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์
ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้ของโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)

ค่าเฉลี่ย  แปลผล

4.51-5.00 มคีวามเหมาะสม/ความเปน็
ไปได้ มากที่สุด

3.51-4.50 มคีวามเหมาะสม/ความเปน็

ไปได้ มาก

2.51-3.50 มคีวามเหมาะสม/ความเปน็
ไปได้ ปานกลาง

1.51-2.50 มคีวามเหมาะสม/ความเปน็
ไปได้ น้อย

1.00-1.50 มคีวามเหมาะสม/ความเปน็
ไปได้ น้อยที่สุด

ผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ พบว่า

1.1 สภาพปัจจุบันสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านการกำาหนด 
เปา้หมายรว่มกนั อยู่ในระดับปานกลาง สว่นสภาพ
ที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านการกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า

 1.1.1 ด้านการกำาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง  
สว่นสภาพทีพ่งึประสงค ์ทัง้โดยรวมและรายขอ้อยู่
ในระดับมาก

 1.1.2 ด้านความไว้วางใจและการ
ยอมรบันบัถอื โดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ทั้งโดยรวมและรายข้อ  
อยู่ในระดับมากที่สุด

 1.1.3 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
และสร้างสรรค์ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ทั้งโดยรวมและ 
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รายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด

 1.1.4 ดา้นการมสีว่นรว่มในการดำาเนนิ
งาน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ส่วน
สภาพที่พึงประสงค์ ทั้งโดยรวมและรายข้อ อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ ยกเวน้ 1 ขอ้อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก ่
เต็มใจเสียสละกำาลังแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
กำาลังทรัพย์

 1.1.5 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ทั้งโดยรวมและราย
ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เรยีง
ลำาดบัจากความตอ้งการจำาเป็นมากไปหานอ้ยดงันี้
คอื 1) การกำาหนดเปา้หมายรว่มกัน 2) การมส่ีวน
ร่วมในการดำาเนินงาน 3) การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 4) ความไว้วางใจและการ
ยอมรับนับถือ และ 5) การสื่อสารอย่างเปิดเผย
และสร้างสรรค์ ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่า

 1.2.1 ดา้นการกำาหนดเปา้หมายรว่ม
กัน เรียงลำาดบัจากความต้องการจำาเป็นมากไปหา
น้อย 3 ลำาดับแรก ดังนี้คือ 1) ร่วมวิเคราะห์กรอบ
เวลาในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 2) ร่วม
พจิารณาเปา้หมายการพฒันาใหม้คีวามชดัเจนและ
มีความเฉพาะเจาะจง และ 3) ร่วมกำาหนดวิธีการ
วัดความสำาเร็จตามเป้าหมาย

 1.2.2 ด้านความไว้วางใจและการ
ยอมรบันบัถอื เรยีงลำาดบัจากความตอ้งการจำาเปน็
มากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ดังนี้คือ 1) ให้การ
ยอมรับเพื่อนร่วมงานในการทำาหน้าที่ 2) ให้ความ
เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน และ 3) 
พร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแม้มิได้มี
การร้องขอ

 1.2.3 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
และสรา้งสรรค ์เรยีงลำาดบัจากความตอ้งการจำาเปน็
มากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ดังนี้คือ 1) ให้การ
ยอมรับเพื่อนร่วมงานในการทำาหน้าที่ 2) สื่อสาร
กบัเพือ่นรว่มงานดว้ยการใหเ้กยีรต ิและสภุาพ และ 
3) รับฟังประเด็นท่ีเพื่อนร่วมงานต้องการสื่อสาร
ด้วยความตั้งใจ

 1.2.4 ดา้นการมส่ีวนรว่มในการดำาเนิน
งาน เรยีงลำาดบัจากความตอ้งการจำาเป็นมากไปหา
นอ้ย 3 ลำาดบัแรก ดงันีค้อื 1) เตม็ใจเสยีสละกำาลงั
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงกำาลังทรัพย์ 2) ร่วม
ติดตามและประเมินผลการดำาเนินกิจกรรม และ 
3) ร่วมในการวิเคราะห์วิธีการดำาเนินงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

 1.2.5 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีกับเพ่ือนร่วมงาน เรียงลำาดับจากความต้องการ
จำาเป็นมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ดังนี้คือ  
1) ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเสมอภาค  
ไมแ่สดงถงึความแปลกแยก 2) ปฏบิตัติอ่เพือ่นรว่ม
งานด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย และ 3) เปิดใจ
กว้างรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน แม้จะ
ไม่ตรงกับที่ตนเองคิด

2. โปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย: 
1) หลักการและความสำาคัญ ; 2) วัตถุประสงค์ ;  
3) ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วยสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีม 5 หน่วย Module) ได้แก่ Module 
1 การกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน Module 2 ความ
ไว้วางใจและการยอมรับนับถือ Module 3 การ
สือ่สารอยา่งเปดิเผยและสรา้งสรรค ์Module 4 การ
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน module 5 การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ; 4) กิจกรรม
และเครือ่งมอืการพฒันา ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม
หลักคือ (1) การสร้างความตระหนัก มีกิจกรรม
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ย่อยได้แก่ การชมวีดิทัศน์การทำางานเป็นทีม และ
การฝกึอบรม (2) การบูรณาการการทำางานเปน็ทมี
ในการปฏิบัติงาน และ (3) การประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
เป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ; 5) การประเมินผล โดย
ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทำางานเปน็
ทีม โดยการตอบคำาถามระหวา่งการฝกึอบรม และ
การสะท้อนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
การทำางานเป็นทีมแต่ละด้าน และประเมินความ
สามารถโดยการสังเกตพฤตกิรรม การสะทอ้นการ
ปฏิบัติของตนเอง และการสะท้อนการปฏิบัติของ
สมาชิกแต่ละคนต่อสมาชิกในกลุ่ม

ผลการประเมนิโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาพ
รวมของโปรแกรมมีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
แต่ละองค์ประกอบของโปรแกรม พบว่า หลักการ
และความสำาคัญของโปรแกรม วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม และเนือ้หาของโปรแกรม มคีวามเหมาะ
สม และมคีวามเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่น
กจิกรรมและเครือ่งมอืการพัฒนา และการประเมนิ
ผลการพัฒนา มีความเหมาะสม และมีความเป็น
ไปได้ อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

จากผลการวจิยัการพฒันาโปรแกรมเสรมิ
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มปีระเดน็ขอ้คน้พบสำาคญัทีจ่ะนำามา
อภิปรายผลดังต่อไปนี้

1. สภาพปจัจุบนัสมรรถนะการทำางานเป็น
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น ยกเวน้ดา้น

การกำาหนดเปา้หมายรว่มกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากท่ีสดุทุกดา้น ยกเว้นดา้นการกำาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก การที่ผลการวิจัยปรากฏ
เชน่น้ีอาจเปน็เพราะวา่ สมรรถนะการทำางานเปน็ทมี
เปน็ปจัจยัทีม่คีวามสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ของงาน ที่
จำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันาทรพัยากรบคุคลทีม่สีมรรถนะ
อยูแ่ลว้ (มนษุยเ์ปน็สตัวส์งัคม) ใหม้สีมรรถนะสงูสดุ 
และหนว่ยงานสามารถใชส้มรรถนะของบคุลากรใน
การร่วมกันแก้ปัญหาในโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความ
ผนัผวนสงู มคีวามไมแ่นน่อน มคีวามสลบัซบัซอ้น 
และมีความคลุมเครือสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ดังผลการวิจัยสมรรถนะ
และความต้องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอน
บน โดย ธนัย เนียมกุญชร (2553) ชี้ว่า บุคลากร
สายสนบัสนนุตอ้งการพฒันาสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมอยูใ่นระดับมาก และเป็นลำาดับแรก และผล
การวจิยัของวทิยา จนัทรศ์ริ ิ(2551) ได้ทำาการวจิยั
พฒันาสมรรถนะหลักของผูบ้รหิารสายสนบัสนนุใน
มหาวทิยาลยัของรฐั มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันา เพือ่
วิเคราะห์หา เพื่อจัดทำาหลักสูตร และเพื่อประเมิน 
การใช้หลักสูตรและวิธีการพัฒนา สมรรถนะหลัก 
ของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของ 
ผู้บรหิารสายสนบัสนนุในมหาวิทยาลยัของรฐัจำานวน 
5 ดา้น คอื ดา้นการทำางานเป็นทีม ดา้นการวางแผน
และการจัดการ ด้านภาวะผู้นำา ด้านความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์และดา้นจรยิธรรม ผลการประเมนิการ
ใช้หลักสูตรและวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของ 
ผูบ้รหิารสายสนบัสนนุในมหาวทิยาลยัของรฐั จาก
การ นำาหลกัสตูรไปทดลองใชใ้นการพฒันาสมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
ของรัฐกับผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำานวน 15 คน และทำาการประเมิน
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การพัฒนา โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตนเอง และ
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงาน ปรากฏว่ามีสมรรถนะหลักก่อน
การพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมากและหลังการ
พัฒนาค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลักสูงขึ้นกว่าก่อนการ
พัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 ผลการ
ประเมินระดบัความสำาเร็จของหลกัสตูรการพัฒนา
สมรรถนะหลัก โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก และมสีมรรถนะหลักมากทีสุ่ด คอื 
ดา้นการทำางานเป็นทมี ผูเ้ขา้รบัการพฒันามีผลการ
ประเมินกิจกรรมระหว่างการพัฒนาโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี นอกจากนี้ ผลการวิจัยชี้ถึงความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยเรยีงลำาดบัจากความ
ตอ้งการจำาเปน็มากไปหานอ้ยดงันีค้อื 1) การกำาหนด 
เป้าหมายร่วมกัน 2) การมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
งาน 3) การสร้างสัมพนัธภาพทีด่กีบัเพือ่นรว่มงาน  
4) ความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ และ  
5) การสื่อสารอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ ตาม
ลำาดบั การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเชน่นีอ้าจเปน็เพราะวา่  
เปา้หมายของทมีในการทำางานรว่มกันมคีวามสำาคญั
อยา่งย่ิง เพราะเปน็ปลายทางทีมุ่ง่บรรลรุว่มกนัของ
สมาชิกทุกคนที่ต้องมีความเห็นพ้องต้องกันและ 
มีความเชื่อม่ันร่วมกันว่ามีความเป็นไปได้ ซึ่งจะ 
นำามาซึ่งการมีพลังร่วมในการทำางานของสมาชิก
ในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โกวัฒน์ เทศบุตร (2660) ซึ่ง
ทำาการวิจยัประเมนิความตอ้งการจำาเปน็และแนวทาง
ในการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่า 
สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาทีมงานครูอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

2. โปรแกรมเสรมิสร้างสมรรถนะการทำางาน
เปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย: 1) หลกั
การและความสำาคญั ; 2) วัตถปุระสงค ์; 3) ขอบเขต

เนื้อหา ประกอบด้วยสมรรถนะการทำางานเป็นทีม 
5 หน่วย Module) ได้แก่ Module 1 การกำาหนด
เปา้หมายรว่มกนั Module 2 ความไวว้างใจและการ
ยอมรบันบัถอื Module 3 การสือ่สารอยา่งเปดิเผย
และสร้างสรรค์ Module 4 การมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงาน module 5 การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับเพื่อนร่วมงาน ; 4) กิจกรรมและเครื่องมือการ
พัฒนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ (1) การ 
สร้างความตระหนัก มีกิจกรรมย่อยได้แก่ การ
ชมวีดิทัศน์การทำางานเป็นทีม และการฝึกอบรม  
(2) การบรูณาการการทำางานเป็นทีมในการปฏิบติั
งาน และ (3) การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่าง
ต่อเนื่อง ; 5) การประเมินผล โดยประเมินความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำางานเป็นทีม โดยการ
ตอบคำาถามระหวา่งการฝกึอบรม และการสะทอ้น
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะการทำางานเป็น
ทีมแต่ละด้าน และประเมินความสามารถโดยการ
สงัเกตพฤตกิรรม การสะทอ้นการปฏบิตัขิองตนเอง 
และการสะท้อนการปฏิบัติของสมาชิกแต่ละคนต่อ
สมาชกิในกลุม่ และผลการประเมนิโปรแกรมเสรมิ
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 9 คน พบวา่ 
โดยภาพรวมของโปรแกรมมคีวามเหมาะสม และมี
ความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ การทีผ่ลการ
วจิยัปรากฏเชน่นีอ้าจเปน็เพราะวา่ โปรแกรมเสรมิ
สรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสาย
สนบัสนนุ คณะศกึษาศาสตร ์ทีพ่ฒันาขึน้ดำาเนนิการ
ตามหลักการพัฒนาโปรแกรม และได้ใช้ข้อมูลผล
การศึกษาและสังเคราะห์วิธีการพัฒนาการทำางาน
เป็นทีมเพ่ือใชใ้นการออกแบบโปรแกรม ไดแ้ก ่การ
ใชห้ลกัการพฒันา 70:20:10 กลา่วคอื การเรยีนรู้
ควบคูก่ารพฒันาทีฐ่านการปฏบิตังิานจรงิ การเรยีนรู้ 
รว่มกนัและผา่นประสบการณข์องผูอ้ืน่ และการเรยีน
รูด้ว้ยตนเองผา่นการศกึษาอบรม ดงัผลการวจิยัของ 
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พรรณพติรา เสรมิศร ี(2559) ทีท่ำาการศกึษาความ
คดิเหน็ลกัษณะการทำางานเป็นทีมท่ีมปีระสิทธภิาพ 
กรณศีกึษาขา้ราชการสำานกักรรมาธกิาร 3 สำานกังาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร พบวา่ การพฒันาการ
ทำางานเปน็ทมีทีม่ปีระสิทธภิาพ ประกอบดว้ย การ
สรา้งความรว่มมอืกนัในการพฒันาการทำางานเปน็
ทีมมีประสิทธิภาพมากที่สุด การติดตามส่งเสริม
พัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง การปรึกษาหารือกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบัน
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ ดงันัน้คณะศกึษาศาสตรจ์งึควรพจิารณาหา
แนวทางในการกระตุน้ใหบ้คุลากรสายสนบัสนนุได้
พฒันาการทำางานเปน็ทมีมากขึน้ เพือ่ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลการดำาเนนิงานของงานตา่งๆ ของ
คณะศึกษาศาสตร์

1.2 ผลการวจิยัพบวา่สภาพปจัจบุนัสมรรถนะ
การทำางานเปน็ทมีของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ด้านการกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน  
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์  
อยู่ในระดับมาก และความต้องการจำาเป็นในการ

พัฒนาอยู่ในลำาดับที่ 1 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์
ควรเน้นการพัฒนาและกระตุ้นให้บุคลากรสาย
สนับสนุนในแต่ละงานได้มีการกำาหนดเป้าหมาย
การทำางานร่วมกัน ตลอดจนให้มีร่วมกันในการ
ดำาเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.3 คณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มงานต่างๆ 
และงานต่างๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ ควรนำา 
โปรแกรมเสรมิสรา้งการทำางานเปน็ทมีไปใชใ้นการ
พฒันาการทำางานเป็นทีมใหมี้ประสทิธภิาพในการ
ทำางาน และบรรลุประสิทธิผลการดำาเนินงานของ
งานต่างๆ เหล่านั้น 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่มี
ประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุการทำางานเป็นทีม
ในแต่ละด้าน

2.2 ควรทำาการวิจัยเพ่ือกำาหนดรูปแบบ
ของการกำาหนดเป้าหมายร่วมกันในการทงานเป็น
ทีมและกลยุทธ์ท่ีจะนำาไปสู่การบรรลุการทำางาน
เป็นทีมภายใต้เป้าหมายที่สมาชิกร่วมกันกำาหนด 

2.3 ควรทำาวิจยัปฏิบตักิารพฒันาการทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษา
ศาสตร์ และการสร้างวัฒนธรรมการทำางานเป็น
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์
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