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การประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมและสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
The Application of Training Knowledge and the Competency Strategic
Implementation
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (Somboon Sirisunhirun)
วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (Wuthichai Arakpothchong)
ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์ (Thitikorn Yawichai Jarueksil)
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการ
ทางานของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน:
กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” 2) ศึกษาสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการในการขอรับความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการต่ อเนื่องจากโครงการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และ 4) ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานและ
สมรรถนะในการด าเนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรมฯ โดยใช้ เ ครื่ อ งการวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถามเกี่ย วกับการประยุกต์ ใช้ความรู้จ ากการฝึ กอบรมและสมรรถนะในการดาเนิ นงานเชิ ง กลยุ ท ธ์
ของผู้ ผ่ า นการอบรมโครงการฯ ประชากรในการวิ จั ย คื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรมฯ รุ่ น ที่ 10 – 15
(ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2555) จานวน 188 คน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ และใช้สถิติเชิงพรรณาด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป ผลการวิ จัยพบว่า 1) ผู้เข้า ร่วมโครงการฯ มี การประยุกต์ ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิ งการ
พัฒนาการทางานอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.52) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีสมรรถนะในการ
ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ( = 3.55, S.D. = 0.69) 3) ผู้เข้าร่วม
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โครงการฝึกอบรมฯ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคการประยุกต์ใช้ความรู้ประเด็นการประเมินผลการ
ดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 86.49 รองลงมา คือ ปัญหาหรืออุปสรรคการประยุกต์ใช้ความรู้ประเด็นการแปลงแผน
สู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 78.37 และประเด็นการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อ ยละ 67.57 และ
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ต้องการให้โครงการฝึกอบรมฯ พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะด้านการบริหาร
สาหรับนักบริหารระดับหัวหน้างาน ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
กาหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการดาเนินงาน ด้านการวางแผนทางการเงินและด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 1) ปัจจั ยส่วนบุคคลด้านอายุการทางานที่แตกต่า งกันจะส่งผลต่อการประยุกต์ ใช้ความรู้จ ากการ
ฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. 0.017) 2) ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากรและอายุการทางานที่แตกต่างกันจะไม่ส่งผลต่อ
สมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีการอภิปรายผลวิจัยและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประเด็นในการพัฒนาการจัดโครงการฯ ต่อไป
คาสาคัญ : การประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรม สมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
Abstract
This research aimed to 1) study the application of training knowledge on work
development of the participants of “ The University Support Staffs’ Competence Development
Workshop: The Strategic Reinforcement for Competitive Advantages”, 2) study the competence
in strategic implementation of the workshop participants, 3) study the workshop participants’
problems, obstacles, recommendations, and needs for continuous receipt of the academic
assistance from the workshop, and 4) study difference between personal factors and the
application of training knowledge on work development and the competence in strategic
implementation of the workshop participants. The research tool was the questionnaires about
the application of training knowledge and the competence in strategic implementation of the
workshop participants. The research populations consisted of 188 workshop participants
during 2010 – 2012. Data were analyzed by using the statistics of frequency, percentage,
mean, standard deviation, and SPSS. The research results show the followings: 1) The
workshop participants applied the training knowledge on work development at a high level
( = 3.97, S.D. = 0.52). 2) The competence in strategic implementation of the workshop
participants was at a high level ( = 3.55, S.D. = 0.69). 3) The workshop participants faced the
problems of knowledge application on implementation evaluation by 86.49%, plan
implementation by 78.37%, and determination of indicators and goal values by 67.57%. The
workshop participants wanted the workshop to develop chiefs’ knowledge, skills, and
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competence in management, leadership, strategic management of human resources, indicator
determination, implementation evaluation, financial planning, and educational quality
assurance. 1) Different personal factor on work duration significantly caused different
application of the training knowledge on work development at the level of 0.05 (Sig. 0.017). 2)
Different personal factors on gender, age, education, status, and work duration did not cause
different competence in strategic implementation of the workshop participants. The research
results were discussed and the recommendations were given for developing the workshop
organizing.
Key words: Application of training knowledge Competency strategic implementation
บทนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริม
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” ถือเป็นงานบริการวิชาการของคณาจารย์จากสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน เพื่อให้เกิด
ความรู้แ ละทั กษะในการด าเนิ น งาน การพั ฒ นาและการแก้ปั ญ หาของหน่ ว ยงานหรื อองค์การด้ ว ยแนวคิ ด
การบริห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เพื่ อตอบสนองต่ อการแข่ง ขัน ของสถาบั น การศึ กษาในสภาวะปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จานวน 15 รุ่น
เป้าหมายสาคัญของหลักสูตรการฝึกอบรมดั งกล่าว คือ การมุ่งสร้างทัศนะคติของผู้เข้าร่วมอบรมให้
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการทางานจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนมีทักษะ
ในทางความคิดและการปฏิบัติ สาหรับหารประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดาเนินการตามภารกิจขององค์การ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่การพัฒนาตนเอง การพัฒนาการทางานและนาไปสู่การพัฒนาองค์การที่สุด
ทั้ ง นี้ การฝึ ก อบรมดั ง กล่ า ว ได้ จั ด บริ ก ารวิ ช าการครอบคลุ ม ไปยั ง บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 400 คน ซึ่งถือเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุน
ภารกิ จ ขององค์ ก ารต้ น สั ง กั ด และเป็ น กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทในการพั ฒ นาการท างานของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ
ทั่วประเทศ
ในแง่ของผู้จัดโครงการฝึกอบรม จึงมีความสนใจในการติดตามความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ความรู้
จากการฝึกอบรมและสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรครวมต่าง ๆ ตลอดจนความต้องการในการขอรับความรู้หรือทักษะอื่น ๆ
ที่มีประโยชน์ต่อการดาเนินงานจากโครงการฝึกอบรม
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ด้ว ยเหตุนี้ จึ ง นาไปสู่ ประเด็ นในการศึกษาเกี่ย วกับการประยุ กต์ ใช้ ความรู้จ ากกา รฝึ กอบรมและ
สมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาโครงการฝึกอบรมและเนื้อหาการบริการวิชาการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประเด็นสาหรับการต่อยอด
การเรียนรู้ในรายวิชาองค์การและการจัดการ และรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของสาขาวิชาดังกล่าว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานของผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุ ทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน”
3. เพื่อศึกษาปั ญ หา อุป สรรค ข้อเสนอแนะและความต้ องการในการขอรับความช่ว ยเหลื อด้ า น
วิชาการต่อเนื่องจากโครงการฝึ กอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ”
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิง
การพัฒนาการทางานและสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน”
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมฯ ที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อสมรรถนะการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมฯ ที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ จ ากการ
ฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางาน
ของผู้เ ข้า ร่วมโครงการฝึก อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นาสมรรถนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน:
กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน”

ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพบุคลากร
อายุงาน/ประสบการณ์ใน
หน่วยงาน

สมรรถนะในการด าเนิ น งานเชิ ง
กลยุ ท ธ์ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มโ คร งกา ร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิท ยาลัยสายสนั บสนุน: กาลั งเสริม เชิ งยุ ทธศาสตร์เพื่ อความได้ เปรียบทางการแข่ง ขัน ” รุ่นที่ 10 – 15
(ระหว่างปี 2553 - 2555) จานวน 188 คน
ผู้วิจัยคานวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการคานวณของ Yamane (1967) ที่ค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 คิดเป็ นกลุ่ มตั วอย่ าง จานวน 128 คน ทั้ง นี้ เพื่อเพิ่ม โอกาสทางสถิติ และป้องกัน
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จึงกาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 130 คน
สาหรับการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิ จัยแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยการสุ่ม
รายชื่อของประชากรแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple
random sampling) จากโปรแกรมการสุ่มทางคอมพิวเตอร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ จากการฝึกอบรมและ
สมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน” แบ่งออกเป็น
4 ตอน ได้แก่
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางาน
ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลัง
เสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน” เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อ เสนอแนะและความต้องการในการขอรับ ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการต่อเนื่องจากโครงการฝึกอบรมของผู้เข้าร่ วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ”
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามจากการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการนา
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนาไปให้กับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC ในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหาของแบบสอบถาม และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับประชากรที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับประชากรที่ศึกษา จานวน 30 ชุด และนาไปคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งพบว่า แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.913 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 (Fraenkel R. Jack & Wallen E. Norman, 1993) ซึ่งถือว่า
มีค่าความเชื่อมั่นที่สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งจะทาการแยกวิเคราะห์ในแต่ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัย ส่วนบุคคลของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ส ถิติการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วย
วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปและแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์จากแนวความคิดของเบสต์ (Best, 1982) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิดในตอนที่ 4 โดยการจัดกลุ่มและจาแนก
ประเภทของข้อมูลและนาเสนอในรูปของชุดความคิดเห็นในประเด็นที่สอดคล้องกัน
4. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การฝึกอบรมและการพัฒนาผลงานทางวิ ชาการตามเป้าหมายของโครงการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน” ด้วยสถิติ t-test, F-test และ ANOVA
ผลการวิจัย
กลุ่ มตั วอย่า งที่ เป็ นผู้ เข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมเชิง ปฏิบัติ การ “การพั ฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” รุ่นที่ 10 – 15 ตอบ
แบบสอบถามและส่งกลับมา จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 75.38 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อจาแนก
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 81.60 มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.10 มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 และมีอายุงาน
มากกว่า 10 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00
ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานของผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางาน
การประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางาน
Mean S.D.
1. ท่านรู้สึกว่าความรู้ที่ไ ด้รับจากการอบรมสามารถเป็นแนวทางในการสร้า ง 4.47 0.56
ความได้เปรียบในทางการแข่งขันได้
2. ท่านเกิดความตั้งใจจะนาความรู้จากการอบรมไปพัฒนาการทางานและพัฒนา 4.32 0.55
คุณภาพการให้บริการ
3. ท่า นเชื่อว่ าการด าเนินงานอย่า งมีประสิทธิภาพสามารถพัฒ นาการได้ด้ว ย 4.29 0.64
กระบวนการทางานเชิงกลยุทธ์
4. ท่านใช้ความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพการบริการ
3.80 0.78
5. ท่า นใช้ค วามรู้ในการอบรมมาวิเคราะห์ปั ญหาและอุปสรรคต่ าง ๆ ในการ 3.86 0.69
ทางาน เช่น SWOT Analysis เป็นต้น
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางาน
6. ท่านใช้ความรู้จากการอบรมในการสร้างสรรค์และกาหนดประเด็นสาหรับการ
แก้ไขหรือพัฒนาการทางานของหน่วยงาน ตามกระบวนการเชิงกลยุทธ์ จาก
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ หลั ง จากการอบรม เช่ น การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เป็นต้น
7. ปัจจุบันท่านมีการแปลงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ
8. ท่านใช้ความรู้จากการอบรมมากาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จใน
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของตนเองหรือหน่วยงาน
9. ท่านได้นาความรู้จากการอบรมมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการการของตนเอง
หรือหน่วยงาน
10. ท่านประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของตนเอง
ระดับการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางาน

Mean S.D.
3.88 0.84

ระดับ
มาก

3.62
3.79

0.82
0.79

มาก
มาก

3.67

0.83

มาก

3.99

0.78

มาก

3.97

0.52

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” มีการประยุกต์ใช้
ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานอยู่ในระดับมาก (
= 3.97, S.D. = 0.52) เมื่อจาแนก
รายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ รู้สึกว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถเป็นแนวทางในการสร้าง
ความได้เปรียบในทางการแข่งขันได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (
= 4.47, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เกิดความตั้งใจจะนาความรู้จากการอบรมไปพัฒนาการทางานและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (
= 4.32, S.D. = 0.55) และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เชื่อว่า
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการได้ด้วยกระบวนการทางานเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.64) ตามลาดับ ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มีการแปลงแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก (
= 3.62, S.D. = 0.82)
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ผลการศึ ก ษาสมรรถนะในการด าเนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน”
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
สมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Mean S.D.
ระดับ
1. ท่านรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
4.30 0.63 มาก (2)
2. ท่ า นได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ใ นการด าเนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การ 4.52 0.61 ม า ก ที่ สุ ด
พัฒนาการทางาน
(1)
3. ท่านเกิดทักษะเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทางาน 3.64 0.93 มาก (3)
4. ท่านเกิดมุมมองและวิสัยทัศน์ต่อการดาเนินงานเชิงการแข่งขันที่กว้างไกล 3.46 0.82 ปานกลาง
มากขึ้น
5. ท่านเกิดทักษะด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการทางานและ 3.32 0.57 ปานกลาง
องค์การ
6. ท่านเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพ 3.36 0.69 ปานกลาง
ในการดาเนินงาน
7. ท่านเกิดทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพหรือ 3.15 0.81 ปานกลาง
มาตรฐานการดาเนินงาน
8. ท่านเกิดความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ 3.31 0.95 ปานกลาง
การพัฒนาการทางาน
9. ท่ า นมี ค วามสามารถในการท างานตามสภาวะการแข่ ง ขั น ระหว่ า ง 3.29 0.62 ปานกลาง
หน่วยงานหรือองค์การในปัจจุบัน
10. ท่ า นให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการด าเนิ น งานตาม 3.12 0.73 ปานกลาง
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ระดับสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
3.55 0.69
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” มีสมรรถนะในการ
ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (
= 3.55, S.D. = 0.69) เมื่อจาแนก
รายข้อ พบว่ า ผู้ เข้า ร่ว มโครงการฝึกอบรมฯ ได้ รับ การพั ฒ นาความรู้ในการด าเนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ์ เพื่ อการ
พัฒนาการทางานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (
= 4.52, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมฯ รู้สึกว่าได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.30,
S.D. = 0.63) และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เกิดทักษะเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.64, S.D. = 0.93) ตามลาดับ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ให้
2326

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ความส าคัญ กับ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของการด าเนิน งานตามเป้ าหมายที่ตั้ ง ไว้ มีค่า เฉลี่ย น้ อยที่สุ ด อยู่ในระดั บ
ปานกลาง ( = 3.12, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
ด าเนิ น งานภายใต้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานการด าเนิ น งาน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(
= 3.15, S.D. = 0.81)
ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะและความต้องการในการขอรับความช่ วยเหลือด้ านวิชาการ
ต่อเนื่องจากโครงการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”
ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการเสนอความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับปัญหาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการต่อเนื่อง
จากโครงการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมฯ จานวน 61 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.20 ไม่เกิด ปัญ หาหรืออุป สรรคในการประยุ กต์ ใช้ ความรู้จ าก
การอบรมเพื่อการพัฒนาการทางาน แต่สาหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ที่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคใน
การประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมเพื่อการพัฒนาการทางาน มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ที่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
อบรมเพื่ อการพั ฒ นาการท างาน ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาหรือ อุป สรรคการประยุ กต์ ใช้ ความรู้ป ระเด็ น การ
ประเมินผลการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 86.49 รองลงมา คือ ปัญหาหรืออุปสรรคการประยุ กต์ใช้ความรู้
ประเด็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 78.37 และประเด็นการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคิด
เป็นร้อยละ 67.57
หากวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มีความต้องการในการพัฒนาความรู้
ทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน ซึ่งประสงค์ให้โครงการฝึกอบรมจัดเพิ่มเติมให้ พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ต้องการให้โครงการฝึกอบรมฯ พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะด้านการบริหาร
ส าหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า งาน ด้ า นภาวะผู้ น า ด้ า นการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง กลยุ ท ธ์
ด้านการกาหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการดาเนินงาน ด้านการวางแผนทางการเงินและด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาหรับข้อเสนอแนะและความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการต่อเนื่องจากโครงการ
ฝึกอบรมของผู้ เข้าร่ว มโครงการฝึ กอบรมเชิง ปฏิบั ติ การ “การพั ฒ นาสมรรถนะบุ คลากรมหาวิ ท ยาลั ย สาย
สนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน” สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ประเด็น
ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ต้ องการให้โครงการฝึกอบรมมีการอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคการกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและการประเมิน ซึ่งมีความสาคัญและมีความจาเป็นในการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ แต่ยังขาดองค์ความรู้ในเชิงการปฏิบัติจริง
ประเด็ น ที่ 2 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรมฯ ต้ อ งการให้ โ ครงการฝึ ก อบรมมี โ ครงการเสริ ม
สมรรถนะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เฉพาะด้าน เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและพัสดุ การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น เนื่องจากเป็นภารกิจที่จาเป็นและต้องอาศัยมุมมองหรือกลยุทธ์เฉพาะทางในการ
บริหารภารกิจเหล่านั้น
ประเด็นที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ต้องการให้โ ครงการฝึกอบรมมีโครงการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรรุ่น
ใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานที่เน้นการแข็งขัน อันเป็นประเด็นท้าทายและสามารถบริหารงานได้ตาม
แนวทางของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการ
พัฒนาการทางานและสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุท ธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน”
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยการหาค่าสถิติ t-test, F-test, one way
ANOVAที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้
ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานและสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน” ซึ่งสามารถตอบสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทางานที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
ฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. 0.017)
2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากรและอายุการทางานที่
แตกต่างกันจะไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้ เปรียบทางการแข่งขัน 1) มีการประยุกต์ใช้
ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานอยู่ในระดับมาก 2) มีสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างหนึ่ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการเพิ่มความสามารถในการทางานของคน ทั้งในเรื่องของความรู้
ทั กษะ ทั ศ นคติ ความช านาญในการปฏิบั ติ ง าน รวมทั้ ง ความรับ ผิ ด ชอบต่ า ง ๆ ที่ บุ คคลพึ ง มี ต่ อหน่ ว ยงาน
(จงกลนี ชุติมาเทวินทร์, 2544) ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจะได้ทักษะเพิ่มขึ้น เช่น ทักษะการ
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ปฏิ บั ติ ง าน ทั กษะการแก้ปั ญ หา อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาการท างานและสร้างความได้เปรีย บใน
การแข่งขันอันเนื่องมาจากทักษะที่มีเพิ่มมากขึ้น หากพนักงานปฏิบัติงานด้วยกิจจะลั กษณะเดิม ๆ ไม่มีการ
เพิ่มพูนความรู้ การปฏิบัติงานอาจจะยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ฉะนั้นจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมนั้นจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการทางานมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการการคิดการทางานเชิงกลยุทธ์
ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า การฝึกอบรมมักจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้
จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าวนั้นประสบความสาเร็จ จากการประเมินผลโครงการฝึกอบรบชี้ให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาเอาองค์ความรู้ที่ไ ด้ไปใช้งานได้ จ ริง ดั งที่ ทนง ทองเต็ม (2550) สรุปว่า การประเมิ นผลการฝึ กอบรม คื อ
“กระบวนการในการวัดผลการฝึกอบรมว่าผู้เข้าอบรม มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทางด้านความคิด ความรู้สึก
และการ กระทา ในลักษณะใดและเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกั บวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมที่ได้กาหนด
ไว้” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทานตะวัน มาคิน (2552) ที่ได้ทาเรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรฝึก
อาชีพเสริมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ทาให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนาความรู้ความชานาญที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น
การศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ต่อเนื่องจากโครงการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ” พบว่า ปัญหาการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหาหาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และปัญหาการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ อันเนื่องมากจาก ทั้งสามปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้ างยากที่จะดาเนินการ
หากไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญมากพอ สอดคล้ อ งกั บ วรรณพร สุ ท ธปรี ด า (2549) ที่ ก ล่ า วว่ า สาเหตุ ข องการน า
ยุทธศาสตร์ไ ปสู่ การปฏิบั ติที่ ยังขาดความเชื่ อมโยงอย่า งเป็ นระบบซึ่งผู้ ปฏิบัติง านร้อยละ 95 ยัง ไม่เข้าใจใน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและไม่สามารถนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างถูกต้องได้
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีความประสงค์ให้ผู้จัดฝึกอบรมจัดอบรมเพิ่มเติมในด้านการบริหาร
สาหรับนักบริหารระดับหัวหน้างาน ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
กาหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการดาเนินงาน ด้านการวางแผนทางการเงินและด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในประเด็นของข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้โครงการฝึกอบรมมีการอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคการกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและการประเมิน ซึ่งมีความสาคัญและมีความจาเป็นในการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ แต่ยังขาดองค์ความรู้ในเชิงการปฏิบัติจริง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ มณีนุช ทรวงสุรัตนกุล (2559) ที่
ได้กล่าวถึงการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมว่า แนวทางในการพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม คือ พัฒนาผู้บริหาร (ภาวะผู้นา) เสริมสร้างการมีส่ว นร่วมทั้งในระดับผู้บริหาร และ
พนักงาน และสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่บุคลากรในองค์กร
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังเสนอให้มีการเสริมสมรรถนะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เฉพาะด้าน
เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น เนื่องจากเป็นภารกิจที่
จาเป็นและต้องอาศัยมุมมองหรือกลยุทธ์เฉพาะทางในการบริหารภารกิจเหล่านั้น และอยากให้มีโครงการอบรม
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อย่ า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง เป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกัน กับ สาธิ ต เชื้ ออยู่ น าน และคณะ (2559) ที่ ไ ด้ กล่ า วถึง ลั กษณะ
พฤติกรรมการทางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ว่า การเรียนรู้ในการทางานเป็นสิ่งสาคัญ
ของพนักงานเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้มีให้องค์การมีผลการปฏิบัติงานที่ดีทั้งนี้เพราะกา รเรียนรู้ในการ
ทางานเป็นการพัฒนาตัวพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยการแสวงหาข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นเกี่ยวกับงาน และ
จากการเรียนรู้รอบตัวที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งการเรียนรู้จากการทางาน พนักงานต้องมีความสามารถ วิเคราะห์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทางานให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ
ทางานน้ อยที่ สุด อันมี ประโยชน์ ต่อผลการปฏิบัติ งานของพนักงานและประสิท ธิ ผลของหน่ว ยงาน ทั้ง นี้ ใน
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการ
ทางานและสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ”
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากรและอายุการทางานที่แตกต่างกันจะไม่
ส่งผลต่อสมรรถนะในการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุการทางานที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการ
ทางานที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์ทางานที่มากน้อยแตกต่างกันอาจส่งผลต่อลักษณะการทางานที่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสู่การ
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้จัดการอบรมฯ ควรเน้นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องของการแปลงแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองและสามารถนาไปปรับใช้ในหน่วยงานต่อไป
2) จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ต้องการให้โครงการฝึกอบรมมีการอบรม
เกี่ยวกับเทคนิคการกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและการประเมิน ซึ่งมีความสาคัญและมีความจาเป็นในการ
ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น ผู้จัดการอบรมฯ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคการกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
และการประเมินเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในเชิงการปฏิบัติจริงและจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3) จากการศึกษา พบว่ า ปั จ จัย ส่ วนบุ คคลด้า นอายุ การทางานที่ แตกต่า งกัน จะส่ ง ผลต่ อการ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์
ทางานที่มากน้อยแตกต่างกันอาจส่งผลต่อลักษณะการทางานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานควรจะส่งเสริมให้มี
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สาหรับผู้ที่มีประสบการทางานน้อยเพื่อเป็นผู้สอนงาน (Coaching) และถ่ายทอดความรู้
ระหว่างผู้ที่ประสบการณ์มากกว่าและเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเพื่อให้องค์ความรู้ยังคงอยู่ในองค์กร
ตลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมในเชิงการพัฒนาการทางานของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กาลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน” อันจะนามาใช้ในการปรับปรุงการจัดโครงการอบรมฯ ต่อไปในอนาคต
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