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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย 1) เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบหลกัองคแ์ละองคป์ระกอบยอ่ยในการ

เสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำางาน เป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ วิจัยนี้เป็นเป็นลักษณะการวิจัยและพัฒนา ดำาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ผู้ทรง
คณุวฒุ ิจำานวน 7 คน โดยวธีิการเลอืกแบบเจาะจง เปน็ผูป้ระเมนิองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย  
ของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร ทางการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบ
ประเมิน ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จำานวน 268 คน โดยกำาหนดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางโดยการ
เปิดตาราง Krejcie and Morgan (1970) ใช้เทคนิคการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
และระยะท่ี 3 ผู้ทรงคณุวฒิุ จำานวน 5 คน ได้มาจากวิธกีารเลอืกแบบเจาะจง ประเมนิความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดข้องโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมี เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก ่แบบประเมนิสถติิ
ทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่ดชันีความสอดคลอ้ง รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธ์แบบเพียรส์นั สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคและคา่ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็ (PNI

modified
)
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ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยในการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางาน เป็นทีม พบ
ว่า มี 5 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วยดังนี้ 1 เป้าหมาย ของทีม องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) การกำาหนดเป้าหมาย 2) การกำาหนดนโยบาย 3) การกำาหนดตัวชี้วัด 2 บทบาทของผู้นำา
และผู้ตาม องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การเคารพผู้อื่น 2) ทักษะในการทำางานร่วมกัน 3 ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ในทีม องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การยอมรับนับถือ 2) ความสามัคคี 4 การแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การกำาหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน 2) การมอบหมายงาน
และ 5 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของทีม องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ 2) ขวัญกำาลังใจ

2. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่
พงึประสงค์ของการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเปน็ทมี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และวิธกีารเสรมิ
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรมสัมมนา 2) การเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ 
3) การสอนงาน 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และ 5) การเข้าร่วมกิจกรรม

3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
บทนำา หลักการและเหตุผล ความมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะเวลา โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา 
วิธีการพัฒนา สื่อ และการวัดและการประเมิน โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
รวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การทำางานเป็นทีม โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the components and indicators of 

enhancing teamwork competency for educational personnel under the Office of Secondary  
Educational Service Area in the Northeast, 2) to investigate the present condition and  
desirable condition of enhancing teamwork competency for educational personnel under 
the Office of Secondary Educational Service Area in the Northeast, and 3) to develop the 
program of enhancing teamwork competency for educational personnel under the Office 
of Secondary Educational Service Area in the Northeast. The research was a research and 
development. The procedures consisted of three phases: phase 1: The factors and indicators 
of enhancing teamwork competency for educational personnel were evaluated by 7 experts 
; selected by purposive sampling. The instrument used was an evaluation form. phase 2: 
The research was carried out with 268 educational personnel under the Office of Secondary 
Educational Service Area in the Northeast, who were obtained by Krejcie and Morgan’s table 
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(1970) and by purposive sampling. The instrument was the questionnaire. And phase 3: The 
5 experts who were selected by purposive sampling, evaluated the appropriateness and the 
possibility of the program of enhancing teamwork competency for educational personnel. 
The instrument used was an evaluation form. The statistics used for analyzing the data were 
IOC: index of item objective congruence, percentage, mean, standard deviation, Correlation 
coefficient of Pearson, alpha-coefficient of Cronbach and (PNI

modified
) of needs assessment.

The findings found as follows:

1. The component and indicators of enhancing teamwork competency consisted of 
5 components and 11 indicators such as component 1. Team’s goals with three indicators:  
1) defining target, 2) defining policy, 3) defining indicator. Component 2. Roles of  
leadership and follower with two indicators: 1) respect for others, 2) teamwork skills. Component  
3. Understanding and team relationship with two indicators: 1) acceptance, 2) unity.  
component 4. Division of responsibilities with two indicators: 1) defining a clear scope of 
work, 2) assigning a task. And component 5. Enhancing the strength of teamwork with two 
indicators: 1) relationships, 2) morale 

2. The present condition of enhancing teamwork competency for educational  
personnel under the Office of Secondary Educational Service Area in the Northeast  
revealed that the current condition as a whole was in‘moderate’ level. And the desirable 
condition as a whole of enhancing teamwork competency was in ‘very much’ level. 

3. The program of enhancing teamwork competency for educational personnel  
consisted of introduction, the principle and rationale, objectives, trainees, duration, structure, 
content area, developing method, aids/materials, measurement and assessment. And the 
program of enhancing teamwork competency for educational personnel under the Office of 
Secondary Educational Service Area in the Northeast demonstrated that the appropriateness 
as a whole was in ‘very much’ level. And the possibility was in ‘much’ level. 

Keywords: teamwork competency, program of enhancing competency 

บทนำา
การทำางานเป็นทีมเป็นหนึ่งในสมรรถนะ

หลักของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรอืน เปน็การสรา้งวฒันธรรมด้านการประสาน
สมัพนัธก์ารทำางานร่วมกบับุคคลอืน่ ช่วยให้สมาชิก

เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกันและกันเห็นแบบอย่างในการ
ทำางานของผู้นำาและของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดรับ
การปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของการทำางานยุคใหม่ ในบริบทของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ที่
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ตอ้งปรบัตวัอยา่งมากเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นซ่ึงการทำางานเป็นทีมจะทำาให้บุคคล
สามารถนำาสมรรถนะทีต่นมปีฏิบติังานได้อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถมีความเสียสละมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสนองตอบต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการอย่าง
แท้จริงซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนของสำานักงาน ก.พ. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการ รองรับ
ราชการยุคใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
มาตรการที่ 1.3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์จริง (Action Learning) 
โดยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมความรู้สึกผูกพันต่อ
ภารกิจและการทำางานเป็นทีม (ชมนาด พงศ์พน
รัตน์, 2547) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กร ความไม่ชัดเจนในการบริหารงานการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคลากร ทำาให้ทัศนคติ
หรือมุมมองของบุคลากรเปลี่ยนไปซึ่งผลที่ตามมา
ก็คือพฤติกรรมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
จะเปลี่ยนไป

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนได้กำาหนดสมรรถนะสำาหรับข้าราชการ
พลเรือนไทย โดยจำาแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 
สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement motivation)  
การบริการที่ดี (Service mind) การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)จริยธรรม  
(Integrity) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
2) สมรรถนะประจำากลุ่มงาน สำาหรับ แต่ละกลุ่ม
งาน เพื่อให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะ
สมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจได้ดี
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 20 สมรรถนะ ซึ่งการพัฒนา
ระบบข้าราชการปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึด

หลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนา
ขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการ
เป็นผู้ใช้ความรู้ (Knowledge worker) ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวทันการ
เปล่ียนแปลง (สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน, 2552) 

การทำางานเป็นทีม คือการที่บุคคลตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไปมาทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่ง
หมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมจะต้อง
ได้รับการพัฒนาเต็มตามความสามารถของตนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์เพื่อนร่วม
ทีมทำาให้เกิดการเรียนรู้ รับฟัง ความคิดเห็นและ
การสื่อสารกันในทีม โดยมีเทคนิคการทำางานเป็น
ทมีเปน็กลไกทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน
ทำาให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มข้ึนคุณภาพของผลผลิต
และการให้บริการที่ดีข้ึนตลอดจนเกิดความคิด
สร้างสรรค์และมีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพของงาน
และองค์กรให้มีคุณภาพและมั่นคง ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว นอกจากนีก้ารทำางานเปน็ทมียงัเปน็
ขบวนการทำางานทีช่ว่ยเสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ใีห้
เกิดความรัก ความรู้สึกภาคภูมิใจ ความสามัคคี 
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความรู้สึกเป็นหมู่คณะ
ในหน่วยงานและองค์กร อีกทั้งทำาให้มีเครือข่าย
สมัพนัธภาพและเกิดความสขุในการทำางานรว่มกัน 
(สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ, 2558) ดังนั้นเพื่อ
ใหก้ารพฒันาบคุลากร ทางการศกึษาในสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้มีสมรรถนะการทำางานเป็น
ทีม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรทางการศึกษา
จึงควรมีการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็น
ทีม ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 11  
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1 เป้าหมายของทีม  
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การกำาหนดเป้าหมาย 
2) การกำาหนดนโยบาย 3) การกำาหนดตัวชี้วัด 
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2 บทบาทของผู้นำาและผู้นำา องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) การเคารพผู้อื่น 2) ทักษะในการทำางาน
ร่วมกัน 3 ความเข้าใจและความสัมพันธ์ในทีม  
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การยอมรับนับถือ  
2) ความสามัคคี 4 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การกำาหนดขอบเขต
งานที่ชัดเจน 2) การมอบหมายงาน และ 5 การ
สรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของทมี องค์ประกอบยอ่ย 
ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ 2) ขวัญกำาลังใจ

การทำางานเป็นทีมเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมาก 
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเนื่องจากปริมาณและ
คุณภาพของงานใด ต้องอาศัยคนเกินกว่าหนึ่ง
คนกระทำาหากสามารถทำางานเป็นทีมได้ย่อมมี
โอกาสสำาเร็จลุล่วงย่ิงกว่าแต่ละบุคคลกระทำาผล
การวจิยัในครัง้น้ี จะเปน็ประโยชนส์ำาหรบับคุลากร
ทางการศึกษา ที่จะนำาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาสมรรถนะการทำางานเปน็ทมีใหก้บับุคลากร
ทางการศึกษา นอกจากน้ีรวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่สนใจได้ใช้ข้อมูลและนำาโปรแกรมไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก และ

องค์ประกอบย่อยในการเสริมสร้างสมรรถนะ 
การทำางานเป็นทีมของบุคลากรสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3. พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ 
การทำางานเป็นทีมของบุคลากรสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

และพัฒนา การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดัง 
ต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบหลัก 
องคป์ระกอบยอ่ย ในการเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการประเมินความ
สอดคล้องขององคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบ
ยอ่ยในการเสรมิสรา้งสมรรถนะการทำางานเปน็ทมี 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คุณสมบัติ เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความ
สอดคลอ้งขององคป์ระกอบหลกั และองคป์ระกอบ
ยอ่ย การวเิคราะหข์อ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉล่ีย  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่  2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และสภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางาน เป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 882 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการเปดิตาราง Krejcie and Morgan (1970) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 268 คน และใช้เทคนิค 
การสุ่มแบบง่ายและกำาหนดสัดส่วน ตามขนาด
ของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ค่าความสัมพันธ์จากคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม ซ่ึงมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อของ
สภาพปัจจุบันตั้งแต่ .777 –.801 และสภาพที่พึง
ประสงค์ตั้งแต่ .814 –.835 มีนัยสำาคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับตามวิธี
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค ซึ่งมี
ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับของสภาพปัจจุบันเท่ากับ 
.811 และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ .892 การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ 1) การหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนี
ความสอดคล้อง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรทางการ
ศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีลำาดับความ
สำาคัญของ ความต้องการจำาเป็น (PNI

modified
)

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและ

องคป์ระกอบยอ่ย และวิธกีารเสริมสรา้งสมรรถนะ 
การทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลดังนี้

1.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อยของการเสริมสร้างสมรรถนะ
การทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 11 องค์
ประกอบย่อย ประกอบด้วยดังนี้ องค์ประกอบ 
ที่ 1 เป้าหมายของทีม องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
1) การกำาหนดเป้าหมาย 2) การกำาหนดนโยบาย 
3) การกำาหนดตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 บทบาท
ของผู้นำาและผู้ตาม องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
1) การเคารพผู้อื่น 2) ทักษะการทำางานร่วมกัน 
องค์ประกอบที ่3 ความเขา้ใจ และความสมัพนัธใ์น
ทมี องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก ่1) การยอมรบันบัถอื 
2) ความสามคัค ีองคป์ระกอบ ที ่4 การแบง่หนา้ที่
รบัผดิชอบ องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก ่1) การกำาหนด
ขอบเขตงานที่ชัดเจน 2) การมอบหมายงาน และ
องค์ประกอบท่ี 5 การสร้างความเข้มแข็งของทีม 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ 2) ขวัญ
กำาลังใจ

2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ ของการเสริมสร้างสมรรถนะ การ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม 

2.1 สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางาน เป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับสภาพปัจจุบัน
จากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ได้แก่ เป้าหมาย
ของทีม ความเข้าใจกันและความสัมพันธ์ในทีม
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และการสร้างความเขม้แขง็ของทีม ตามลำาดับ สว่น
สภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างสมรรถนะ
การทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับสภาพที่
พงึประสงคจ์ากมากไปหานอ้ย 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 
เป้าหมายของทีมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและ
ความเขา้ใจกัน และความสมัพันธใ์นทมีตามลำาดับ

2.2 วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 
1) การฝึกอบรมสัมมนา 2) การเรียนรู้ จากผู้
เชี่ยวชาญ 3) การสอนงาน 4) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง และ 5) การเข้าร่วมกิจกรรม

3. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3.1 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) 
บทนำา 2) หลักการ และเหตุผล 3) ความมุ่งหมาย 
4) ผูเ้ขา้รบัการพฒันา 5) ระยะเวลา 6) โครงสรา้ง 
ขอบข่ายเนื้อหา 7) วิธีการพัฒนา 8) สื่อ และ 9) 
การวัดและการประเมิน 

3.2 ผลการประเมินโปรแกรมเสริม
สร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร 
ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และมคีวามเปน็ไป
ได้อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล
การพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งสมรรถนะ

การทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ 
เห็นควรนำามาอภิปรายดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการ
เสริมสร้างเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉยีง
เหนอืมอีงคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบหลัก และ 11 
องคป์ระกอบยอ่ย องคป์ระกอบของการเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการทำางานเปน็ทมี ประกอบดว้ย 1) เปา้
หมายของทมี 2) บทบาทผูน้ำาและผูต้าม 3) ความ
เข้าใจกันและความสัมพันธ์ในทีม 4) การแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ และ 5) การสร้างความเข้มแข็ง
ของทีม ทั้งนี้เนื่องจากสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตาม
อำานาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจำานวนมากในสังกัดที่เข้า
มารับบริการ ซึ่ ง บุคลากรทางการศึกษาใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงเป็น
บุคลากรที่มีความสำาคัญและได้รับการพัฒนาการ
ด้านการทำางานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความ 
พึงพอใจในการให้บริการของข้าราชการครูและ
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิด
ความพึงพอใจ เพือ่ใหเ้กดิการปรบัปรงุและพฒันา
ด้านการทำางาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ดา้นการทำางานเปน็ทมีของบคุลากรทางการศกึษา 
ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีมที่
บุคลากรทางการศึกษาต้องการ ในระดับมาก 
ประกอบดว้ย 5 มติ ิคอื การกำาหนดเปา้หมายรว่ม
กัน (Common objectives) การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative communication) การมี
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ส่วนร่วมในการดำาเนินการ (Participation) การไว้
เนื้อเชื่อใจ (Trust) และการยอมรับนับถือ  
(Respect) สว่นวธิกีารพัฒนา คอื 1) การฝกึอบรม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 2) การฝึกอบรม 
(Training) และ 3) การฝกึงานและการทำางานรว่ม
กับผู้ เชี่ยวชาญ (Counterpart) (ประโยชน์  
คล้ายลักษณ์, 2555) สอดคล้องกับแนวคิด  
(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) กล่าวไว้ว่าการ
ทำางานเป็นทีมจะเกดิผลดี โดยสมาชิกทกุคนในทมี
งาน ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกในทีมจะ
ต้องการยอมรับนับถือกันการรวมกลุ่มกันทำางาน
เป็นทีม ภายใต้ความเชื่อที่ว่าทุกคนในทีม มีความ
รูค้วามสามารถต่างกนั มคีวามรว่มมอื พรอ้มใจใน
การทำางานมีการแบ่งงานกันทำาตาม ความรู้ความ
สามารถการจดัแบง่การทำางานถอืเปน็หวัใจสำาคัญ
ของการทำางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ โดย
สมาชกิในทมีจะตอ้งรูจ้กับทบาทหนา้ทีข่องตนเอง
ต่อกลุ่มสมาชิกโดยรวมและยังมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง จึงจะช่วยให้การทำางานเป็นทีมประสบ
ความสำาเร็จและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และมีความเข้าใจซึง่กนัและกนั ความผกูพันตอ่กนั 
จะช่วยเสริมให้สมาชิกในทีมมีความผูกพันกัน
เข้าใจกันเรียนรู้ความแตกต่างกันและกันจะช่วย
ให้การทำางานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (เดชา 
ศิลาจรุญลักษณ์, 2551) พบว่าการพัฒนาการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา การ
พัฒนาตามกรอบการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านความ
เขา้ใจบทบาทหน้าที ่อำานาจหนา้ทีร่บัผดิชอบ ด้าน
การสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในทีม ด้านการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การตัดสินใจและด้าน
ภาวะความเป็นผู้นำา โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 
คือ การจัดการอบรมและการนิเทศแบบโคชชิ่ง 
(Coaching technique) ภายใต้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติตามวงจร PAOR ซึ่งผลการพัฒนาการ
ทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่ง
เสริมการจัดการศึกษาบคุลากร มกีารเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมและวิธีการทำางานเป็นไปตามแนวทาง
พัฒนาสามารถพัฒนางานตามกรอบภารกิจที่วาง
ไว ้คอื ดา้นความเขา้ใจบทบาท อำานาจหนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบ ด้านการสื่อสาร และความสัมพันธ์
ภายในทมีงาน ดา้นการมีสว่นร่วมในการแกป้ญัหา
และการตัดสินใจ และด้านภาวะความเป็นผู้นำา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Woodcok, 1989) ได้
กล่ าว ไว้ ว่ า  องค์ประกอบของทีมงานที่ มี
ประสทิธภิาพ จะตอ้งประกอบดว้ยคณุลกัษณะ 1) 
บทบาททีส่มดลุ 2) วัตถุประสงคท์ีช่ดัเจน และเปา้
หมายทีเ่หน็พ้องต้องกัน 3) การเปดิเผยตอ่กัน และ
การเผชญิหนา้เพือ่แก้ปญัหา 4) การสนับสนุน และ
การไว้วางใจต่อกัน 5) ความร่วมมือและการใช้
ความขัดแย้ง 6) กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
7) ภาวะผูน้ำาทีเ่หมาะสม8) การทบทวนการปฏบิตัิ
งานอย่างสม่ำาเสมอ 9) การพัฒนาตนเอง 10) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 11) การส่ือสารที่ดี 
(สวัสดิ์ วิชระโภชน์ และคณะ, 2552) พบว่าการ
ทำางานเป็นทีมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเนื่องจาก
ปริมาณและคุณภาพของงานใดต้องอาศัยคนเกิน
กว่าหนึ่งกระทำา หากสามารถทำางานเป็นทีมได้ 
ยอ่มมโีอกาสสำาเรจ็ลลุว่งยิง่กวา่แตล่ะบุคคลกระทำา
ประสิทธิภาพในการทำางานเป็นทีม ด้านการสร้าง
ความสมัพันธก์บัเพือ่นรว่มทมีซึง่มาจากหนว่ยงาน
อื่นแตกต่างกันระยะเวลาในการทำางานที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทำางาน
เป็นทีมด้านการแบ่งบันสิ่งท่ีมีอยู่ให้กับผู้อ่ืนในทีม
งานด้านการหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
ร่วมกัน ด้านการ ปฏิบัติตัวให้เป็นที่ไว้วางใจเพื่อน
ร่วมทีมและด้านการมุ่งให้ความสำาคัญกับผลงาน
แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชมนาด พงศ์
พนรัตน์ (2547) ปัจจุบันการทำางานเป็นทีมเป็น
เรื่องที่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนให้
ความสำาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริหารยุค
โลกาภิวัฒน์ตระหนักถึงความสำาเร็จ ในงานมิได้
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เกิดจากสมาชกิคนใดคนหนึง่ แต่เกดิจากความร่วม
มอืของสมาชกิทกุคนในองค์กร (เอกชน กีส่ขุพนัธ.์ 
2538) และมผีูก้ลา่วไวว้า่ “คนไทยมคีวามสามารถ
ส่วนตัวสูงแต่ความสามารถในการทำางานเป็นทีม
ต่ำาทำาให้คนไทยดำาเนินงานขนาดใหญ่มากๆ ให้
สำาเร็จ ได้ยาก” (จินตนา บุญบงการ, 2549) และ
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 
ทำาให้เกิดปรากฎการณ์ ไม่สอดคล้องกันระหว่าง
ความคาดหมายของบคุลากรและความเปน็จรงิใน
องค์กร บุคลากรในองค์กรจะมีความคิด และการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน แต่ไม่สามารถนำามา 
ประยุกต์ใช้กับงานหรือเพ่ือนร่วมงานได้ด้วยข้อ
กำาหนดของงานหรือตำาแหน่งหน้าที่ ช้ีให้เห็นถึง
ความขัดแย้งของบุคคลและองค์กรโดยทั่วไป ถ้า
องค์กรน้ันไม่มีการทำางานเป็นทีม ซึ่งมีลักษณะ
สำาคัญคือทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกันอย่าง
ชัดเจนและการที่บุคลากรในองค์กรจะทำาให้งาน
บรรลุเป้าหมายได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือ 
ความรู้ ทักษะ และเจตคติของแต่ละคนนำามา
ประกอบกนั อันจะนำาไป สูก่ารปรบัปรงุการทำางาน 
และส่งผลถึงความมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล
ของหน่วยงานสอดคล้องกับการศึกษา (ประโยชน์ 
คล้ายลักษณ์, 2555) ที่พัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ปัจจุบันสมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีมที่
บุคลากรทางการศึกษาต้องการในการทำางาน 
ประกอบดว้ย 5 มติ ิคือ การกำาหนดเปา้หมายรว่ม
กัน (Common objectives) การสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative communication) การมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินการ (Participation) การไว้
เนื้อเชื่อใจ (Trust) และการยอมรับนับถือ (Re-
spect) ส่วนความต้องการในด้านวิธีการพัฒนา
สมรรถนะซึ่งมีระดับสูงสุด 3 ระดับ ระดับแรก คือ 
1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 2) 

การฝึกอบรม (Training) และ 3) การฝึกงานและ
ทำางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (เดชา ศลิาจรญูลกัษณ.์ 
2551) ทำาวจิยัเรือ่ง การพฒันาการทำางานเปน็ทมี
ของบคุลากรทางการศึกษากลุม่สง่เสรมิการจดัการ
ศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า สภาพปัญหาก่อนการ
พัฒนาการทำางานเป็นทีมของบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจและไม่มีทักษะการทำางานเป็นทีมการ
ทำางานไมเ่ปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั ทำาใหก้ารทำางาน 
ไมป่ระสบผลสำาเรจ็ ผลการดำาเนนิการจดัฝกึอบรม  
และการนเิทศแบบโคชชิง่ ในวงรอบที ่1 การทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรยังมีข้อบกพร่องจึงได้มีการ
วางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ จึงวางแผน
การพัฒนาในวงรอบที่ 2 เมื่อการพัฒนาครบทั้ง 2 
วงรอบพบว่าบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะในการทำางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีมีความ
พงึพอใจในข้ันตอนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ มีความสนใจและให้ความร่วมมือแต่ละคน
สามารถทำางานเปน็ทมีไดอ้กีทัง้ยงัเหน็ตรงกนัใหใ้ช้
การนเิทศแบบโคชชิง่ (Coaching Technique) ซึง่
เป็นการใช้เทคนิคและแนะนำาวิธีการทำางาน ที่อยู่
บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ตามความ
ต้องการเฉพาะรายบุคคลและบรรยากาศการ
แนะนำาแบบกัลยาณมิตร ตามกรอบภารกิจที่
ตอ้งการใหบ้คุลากรเกดิคณุลักษณะ ทัง้ 4 ดา้น ผล
การพฒันาการทำางานเป็นทมีของบคุลากรทางการ
ศกึษากลุม่สง่เสริมการจัดการศกึษาบคุลากรมกีาร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการทำางานเป็นไป
ในทางพฒันาสามารถพฒันางานตามกรอบภารกจิ
ทีว่างไวค้อื ดา้นความเขา้ใจบทบาท อำานาจหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบ ดา้นการส่ือสารและความสัมพนัธ์
ภายในทีมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สวัสดิ์ 
วิชระโภชน์ และคณะ, 2552) การศึกษาเรื่อง 
ศึกษาประสิทธิภาพ การทำางานเป็นทีมของ



Journal of Education, Mahasarakham University 127 Volume 13 Number 1 January-March 2019

บุ ค ล า ก ร กอ ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรกอง
ทะเบียน และประมวลผล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทำางานเป็นทีม โดยรวมไม่แตก
ต่างกัน (p >.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า บุคลากรกองทะเบียน และประมวลผลที่มี
ระดับการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยว
กับประสิทธิภาพในการทำางานเป็นทีม ด้านการ
สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานซึ่งมาจาก
หน่วยงานอ่ืนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ.05 และมีระยะเวลาในการทำางาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การทำางานเปน็ทมีด้านการแบ่งปันสิง่ท่ีมอียู่ให้ผูอ้ืน่
ในทีมงาน ด้านการหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน ด้านการปฏิบัติตัวให้เป็นที่ไว้
วางใจเพือ่นร่วมทีมและด้านการมุง่ใหค้วามสำาคญั
กับผลงานแตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคัญ ทางสถติทิี่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศุภลักษณ์ 
ศักดิ์คำาดวง, 2559) ทำาวิจัยเรื่อง โปรแกรมเสริม
สรา้งสมรรถนะหลกัสำาหรบับคุลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า สภาพปัจจุบัน
สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทุกด้าน นิสิตต้องการให้บุคลากรสาย
สนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะหลักด้าน
บรกิารทีด่ ีคอื การมจีติบรกิาร และมมีนษุยสมัพนัธ์
ที่ดีต่อผู้รับบริการ บุคลากรสายสนับสนุนต้องการ
ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก คือ การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ บริการที่ดี การมุ่งผล
สัมฤทธิ์ การทำางานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูก
ต้องชอบธรรมและจริยธรรมตามลำาดับ 

3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประกอบ

ด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ บทนำา หลักการและ
เหตุผล ความมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะ
เวลา โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา วิธีการพัฒนา 
สือ่ และการวดัและการประเมนิ สำาหรบัโครงสรา้ง 
ขอบขา่ยเนือ้หา ประกอบดว้ย 5 โมดลู ไดแ้ก ่โมดูล 
1 เป้าหมายของทีม โมดูล 2 บทบาทผู้นำา และผู้
ตาม โมดูล 3 ความเข้าใจกันและความสัมพันธ์ใน
ทมี โมดลู 4 การแบง่หนา้ทีร่บัผดิชอบ โมดลู 5 การ
สรา้งความเขม็แขง็ของทมีสำาหรบัวธิกีารเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 วิธี
การ ไดแ้ก ่การฝกึอบรม การเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ 
การสอนงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
และการเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่ใหผู้้เขา้รบัการพฒันา
ได้ทักษะความรู้ความเข้าใจในการทำางานเป็นทีม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำางานร่วมกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมเป็นหน่วยที่จัดข้ึนเพ่ือทำา
กิจกรรมพิเศษ หรือให้บริการตามความต้องการ
ของสถาบัน หรือบุคคลมีการจัดลำาดับการปฏิบัติ
ตาม ที่วางแผนไว้เป็นแผนกิจกรรมที่วางไว้เพื่อ
เป้าหมายโดยเฉพาะการจัดทำาโปรแกรมใช้รูป
แบบการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่โดยมีโปรแกรมฝึกอบรมระยะสั้น (ระยะเวลา 3 
เดือน) และโปรแกรมฝึกอบรมระยะยาว (ระยะ
เวลา 1 ปี) (ศุภลักษณ์ ศักดิ์คำาดวง, 2559) รูป
แบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำางานเป็น
ทีมของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีลักษณะเป็น 
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
สำาคัญ 6 ส่วน ได้แก่ หลักการและเหตุผลจุดมุ่ง
หมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม
การฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรมการวัด และ
ประเมนิผลการฝกึอบรม (ประโยชน ์คลา้ยลกัษณ,์ 
2555) การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธีการดำาเนิน 
การวิจัยและพฒันา 5 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบ 
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แนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป็นการตรวจสอบ
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 2) การสร้างรายละเอียด
โปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรบัปรงุโปรแกรม 
4) การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรม ได้แก่ แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
แบบประเมินความรู้แบบประเมินทักษะ ตาม
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบ
ประเมินการนำาความรู้ทักษะใหม่ไปสู่การปฏิบัติ
งาน และแบบประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่และ 5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (อนันต์ พัน
นึก. 2554) 

ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเสนอในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นองค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบย่อยของการเสริมสร้าง
สมรรถนะ การทำางานทีมของบุคลากรทางการ
ศึกษา และในการเสริมสร้างสมรรถนะการทำางาน
เป็นทีม จะต้องเป็นอาศัยวิธีการเสริมสร้างการ
ทำางานเป็นทีมที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร 
ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา การเรียนรู้จากผู้
เชี่ยวชาญ การสอนงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
งานจริง และการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในการเสริม
สรา้งบคุลากรทีถู่กตอ้งและเหมาะจะสง่ผลตอ่การ
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการทำางาน ซึง่จะผลตอ่การ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของ
บุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพทีพ่งึประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด บุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการทำางานเป็นทีมนำาไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

1.3 ควรมกีารตดิตามประเมนิผลหลงัการ
ใช้โปรแกรม โดยผู้รับการพัฒนานำาความรู้ไปใช้ใน
การปฏบิตังิานจรงิ และผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้วาม
ร่วมมือในการประเมินหลังการใช้โปรแกรม และ
ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำางาน
เป็นทีมอย่างต่อเนื่อง

2.	 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารพฒันาโปรแกรมใหเ้ปน็การ
พัฒนาสมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีมของ
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างเขตพื้นที่
การศึกษา

2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
แบบวัดและประเมินบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ให้บุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนาการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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