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ปีที�ทาํการวจัิย 2553 

คําสําคัญ ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน, การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

บทคัดย่อ 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั- งนี- คือ คณาจารย ์จาํนวน 80 คน  มีวตัถุประสงค ์(1) เพื�อศึกษา

ความคิดเห็นของคณาจารยที์�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหาร (2) เพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของ

คณาจารยที์�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหาร (3) เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลที�มีระดบัประสิทธิภาพ

ของทีมงาน (4) เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นการบริหารกบัระดบัประสิทธิภาพของ

ทีมงาน ตวัแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน สถานภาพสมรส รายได้

ต่อเดือน และระดบัตาํแหน่งงาน ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัทางการบริหารทั-ง 10 ด้าน คือ ด้านความ

รอบคอบในการพิจารณา  ดา้นความประนีประนอม ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ดา้นความ

เชี�ยวชาญในการทาํงาน ด้านการตรวจสอบการทาํงาน ด้านการกระตุ้นเพื�อนร่วมงาน  ด้านการ

ประสานงาน ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ และดา้นความเป็นผูน้าํ และ การ

สร้างทีมงานตามองค์ประกอบที�เกิดประสิทธิภาพทั-ง 11 ด้านคือ ด้านวตัถุประสงค์ที�ชัดเจนและ

เป้าหมายที�เห็นพอ้งต้องกัน ด้านความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื�อแก้ปัญหา ด้านการ

สนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ดา้นความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ ดา้น

การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ด้านการ

ติดต่อสื�อสาร ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น 

และด้านการเป็นผูน้ําที�เหมาะสม เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม การ

วิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย ใชส้ถิติแบบ t –

Test , F – Test และ Correlation (Peason) 

จากผลการศึกษาพบวา่ พบวา่จากกลุ่มประชากร จาํนวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

30-39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท ระยะการปฏิบติังาน 1-5 ปี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท และระดบัตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํ 



 ระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ดา้นความ

รอบคอบในการพิจารณา  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน ดา้น

การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  ดา้นการประสานงาน ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�

ทาํ และด้านความเป็นผูน้าํ อยู่ในระดบัมาก ด้านความประนีประนอม และด้านการตรวจสอบการ

ทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจต่อปัจจยัทางด้านการสร้างทีมงานให้มี

ประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และ

ระดับตําแหน่งงาน มีความคิดเห็นต่อการปัจจัยทางการบริหารงาน และการสร้างทีมงานให้มี

ประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 

 ปัจจยัทางการบริหารงาน และการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพมีความสัมพนัธ์กบัในระดบั

ตํ�าในทุกดา้น 
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Abstract 

 The population of this research is a teacher of 80. The purpose of the research are 

(1) To study the attitudes of teachers toward the factors of administration,  

(2) To compare the level of the teachers have to factor in the administration.  

(3) To compare the performance of individuals with the team  

            (4) To study the relationship between the administration and performance of the team. 

Independent variables were gender, age, education, duration of work, marital status, monthly income 

and position 

 And the dependent variable is the official position of the 10 aspects are considered 

carefully, the compromise, the requirements for acceptance of others, expertise to work, 

investigative work, stimulate the colleagues, coordination, creative side, the progress of the work 

done and leadership.  

And team building according to the performance of the 11 areas are clear of objectives and 

targets agreed, the disclosure and confrontation to solve problems, support and trust each other, 

cooperation and conflict in a constructive way, the audit reviewed the application and methods of 

work, the relationship between the group, communication, the self-development, the roles of its 

members, the smooth operation and the right leadership. Equipment used in data collection 

instrument is questionnaire. Data analysis using the percentage, standard deviation and test 

hypotheses using statistical T-Test, F - Test and Correlation (Pearson).  



The results of the study that the total population of 80 people mostly women, aged 30-39 

years with a master's degree, duration of work 1-5 years old, single, the monthly income 10,001- 

20,000 Baht and the position of lecturer. 

Level of opinion of the Faculty of Business Administration toward the administration 

considered carefully, the requirements for acceptance of others, expertise to work, stimulate the 

colleagues, coordination, creative side, the progress of the work done and leadership at a high level 

and the compromise and investigative work at the middle level 

Gender, age, education duration of work, marital status, monthly income and position 

opinion of the administrative work and team performance no significant difference in all aspects. 

The administration official and team performance is associated with a low level in all aspects. 

Level of opinion of the Faculty of Business Administration toward the factors for effective 

team building the overall at low level. 
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บทที� 1 

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
ในปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ต่างก็พยายาม

ปรับปรุงเปลี"ยนแปลงพฒันาองค์การ ให้มีรูปแบบวิธีการทาํงานเป็นทีมแทนที"จะมุ่งบุคคลเพียงคน
เดียว เพราะการทาํงานเป็นกลุ่ม ช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปลี"ยนแปลง รวมถึง
การปรับปรุงฟื1 นฟูองคก์ารไดม้ากกวา่ (สุนนัทา เลาหนนัทน์ 2540,13) การบริหารงานภายในองคก์าร
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดนั1น  จาํตอ้งมีทีมงานเพื"อทาํหนา้ที"แกไ้ขปัญหาที"เกิดขึ1นให้สําเร็จลุล่วง เช่น 
การลดความสูญเสียในการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การเพิ"มประสิทธิภาพ และการสร้างบรรยากาศ
ในการทาํงานร่วมกัน โดยทีมงานนี1 ควรมีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน และไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากผูบ้ริหาร (สุรสิทธิB  เหมตะศิลป์ 2540,22-25) การ
ทาํงานเป็นทีมจึงเกิดเป็นปัจจยัพื1นฐานสําคญัที"องค์กรตอ้งการจากพนกังานทุกคน ทุกระดบั เพื"อการ
ดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 การสร้างและการพฒันาการทาํงานเป็นทีม นบัเป็นเทคนิคการพฒันาองค์การที"สําคญัอย่าง
หนึ"ง กล่าวคือ สมพงศ ์เกษมสิน ใหค้วามเห็นไวว้า่ การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ไดใ้ห้ความสนใจใน
การปฏิบติังานเป็นทีมอยา่งมาก เพราะการร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานในองคก์าร ยอ่มทาํให้งานของ
องค์การดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื"น การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
เป็นเทคนิคอนัสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ"ง ที"ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทั1งสองฝ่ายจะตอ้งมีความเขา้ใจการ
ปฏิบติังานเป็นทีม (สมพงศ ์เกษมสิน 2526,267) เพราะการบริหารงานในองค์กรมีการเปลี"ยนแปลง
ตลอดเวลา เนื"องจากสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยทีี"มีการปรับตวัอยา่งรวดเร็วและเป็นยุคของขอ้มูล
ข่าวสาร ความพร้อมขององค์กรจึงอยู่ที"ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที"
เปลี"ยนแปลงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาํเป็นในการนาํเทคนิคการทาํงานเป็นทีมมาใชใ้น
การบริหารงานเพื"อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพื"อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้การทาํงานเป็นทีม
ช่วยใหอ้งคก์รมีคุณภาพสูงขึ1น การใหบ้ริการที"รวดเร็วขึ1น ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ โดยการ
ให้บุคลากรมีความร่วมมือ ประสานการทาํงานและรับผิดชอบต่อกิจกรรมที"สําคญัขององค์กรใน
รูปแบบทีมงาน มีวตัถุประสงค์ที"ชัดเจน ยอมรับเป้าหมาย ทาํงานร่วมกนัด้วยความเต็มใจ สามารถ
ตดัสินใจในสิ"งที"เกี"ยวขอ้งและมีความสําคญั ซึ" งสามารถพูดคุย ปรึกษาหารือร่วมกนัอย่างเปิดเผย ให้
ความไวว้างใจกนัและสนบัสนุนซึ"งกนัและกนั จึงทาํใหที้มงานเกิดประสิทธิภาพ การเปลี"ยนแปลงและ
ความเจริญกา้วหนา้ การแข่งขนั และการเรียนรู้ บุคคลและองคก์รที"ประสบความสําเร็จไดต้ลอดไปนั1น 
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จะต้องได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที"ย ั"งยืน ซึ" งจะมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที" ถูกต้อง สอดคล้องกับความ
เปลี"ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี (วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์และ ยดุา รักไทย 2542,11) 

การสร้างทีมงานเป็นหลกัในการระดมสมอง โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
ทีมงาน เพื"อเพิ"มประสิทธิภาพในการพฒันาให้มากขึ1น (ศกัรินทร์ สุวรรณรจน์ 2539, 25-31) โดย
พยายามนํากลยุทธ์การบริหารงานหลายๆ รูปแบบมาใช้ เช่น การพัฒนาองค์กร (Organization 
Development) กลุ่มสร้างคุณภาพงาน (Quality Circles) และการสร้างทีมงาน (Building Team Work) 
เป็นต้น แต่ก็พบว่า บางครั1 งก็สําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ บางครั1 งก็ล้มเหลว  ซึ" งความล้มเหลว
ดงักล่าวอาจเนื"องมาจากบุคคลบางคนอาจขาดจิตสาํนึกในการทาํงานเป็นทีม มุ่งตนเองเป็นสําคญั หรือ 
อาจจะเกิดความเชื"อที"วา่ การทาํงานคนเดียวมีความคล่องตวั มีอิสระ สบายใจ และไดรั้บผลตอบแทน
เต็มที" ซึ" งปัญหาดังกล่าวเป็นเรื" องเกี"ยวกับตวับุคคลในการทาํงานทั1งสิ1น เป็นเพราะบุคคลขาดจิต
ลกัษณะที"เอื1อต่อการทาํงานเป็นทีม และขาดความผูกพนัต่อองค์กร เล็งเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็น
สําคญั จึงทาํให้การทาํงานเป็นทีมไม่ประสบความสําเร็จ ถา้หากบุคคลเป็นผูมี้จิตลกัษณะที"เขม้แข็ง มี
ความมุ่งมั"นตั1งใจจริงในการทาํงาน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความเชื"อมั"นในผลของการกระทาํของตน
มากกวา่โชคชะตา รวมทั1งเป็นผูที้"มีเจตคติที"ดีต่อการทาํงาน มีสุขภาพจิตที"ดี และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิB
สูง ยอ่มสามารถปรับตวัร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (รุ้งสวรรค ์วรรณสุทธิB , 2540)   

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที"หลกัสําคญัสองดา้นดว้ยกนัคือ การจดัการเกี"ยวกบัภายในองคก์ร
เพื"ออาํนวยใหท้รัพยากรที"เป็นตวัคน และวตัถุประสงคป์ระสานเขา้ดว้ยกนั ทาํงานร่วมกนัอยา่งมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งจดัการเกี"ยวกบัภายนอกเพื"อนาํองคก์รให้สามารถดาํเนินไปโดย
มีการปรับตวัอย่างเหมาะสมมากที"สุดกบัสภาพแวดลอ้มที"มีอยู่ตลอดเวลา (ธงชยั สันติวงษ์ 2539,29) 
ตลอดจนตอ้งมีการวางแผนในการบริหารองค์กรภายใต้สภาวะการเปลี"ยนแปลงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทั1งระยะสั1 นและระยะยาวเพื"อพฒันาองค์กร (Organization Development) ในด้าน
นโยบาย เป้าหมาย ลกัษณะวิธีการดาํเนินงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources 
Development) ในด้านความรู้ ทศันคติ และทกัษะในการทาํงาน เพื"อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและ
เจริญกา้วหนา้ภายใตส้ภาวะการเปลี"ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มภายนอก ดงันั1น ผูบ้ริหาร
ควรที"จะให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานให้มากที"สุดเท่าที"จะเป็นไปได้ เพราะความสําเร็จของ
งานนั1 น ไม่สามารถจะเกิดขึ1 นจากบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการดําเนินการคนเดียวขาดกําลัง 
(Strength) ความสามารถ (Ability) เวลา (Time) และศกัยภาพ (Potentials) ที"จะลงมือปฏิบติัให้
กิจกรรมนั1นสาํเร็จลุล่วงไปได ้(พยอม วงศส์ารศรี 2534,34) แนวคิดการสร้างการทาํงานเป็นทีม จึงเป็น
ที"นิยมนาํมาใช้ในการพฒันาองค์กรอย่างแพร่หลาย มิใช่เป็นเพียงนิยมทาํตามกันโดยทั"วๆไป แต่
สามารถเพิ"มประสิทธิผลขององคก์รไดจ้ริง เพราะเป็นกระบวนการของการพฒันากลุ่มบุคคลที"ทาํงาน
ดว้ยกนั ใหเ้รียนรู้วา่จะตอ้งทาํอยา่งไร จึงจะสามารถทาํงานให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างทีมทั1งของ
ตนเองและขององค์กรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Varney Glenn 1977,152)  ซึ" งตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆที"
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เกี"ยวขอ้งเพื"อเพิ"มประสิทธิภาพของทีมงานอนัไดแ้ก่ บุคลิกภาพ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัทาง
สังคมและองค์ประกอบทางการบริหาร สภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีความสําคญัในอนัที"จะส่งเสริม
ให้งานนั1นเป็นไปอย่างราบรื"น เช่น การมีสถานที"ประชุมไวส้ําหรับร่วมกนัแลกเปลี"ยนความคิดเห็น 
พบปะ สนทนา รับฟังขอ้มูลข่าวสาร ช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและยงัเป็นการ
นาํปัญหามาร่วมกนัคิดและแกไ้ขเป็นการพฒันาให้สมาชิกกลา้พูดกลา้แสดงออก ให้เป็นที"ยอมรับของ
บุคคลอื"นดว้ย จึงจาํเป็นที"จะตอ้งมีการสนบัสนุนในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพซึ" งรวมถึงอุปกรณ์
อาํนวยความสะดวก เช่น เครื"องขยายเสียง เครื"องฉายขา้มศีรษะ คอมพิวเตอร์เพื"อใชเ้ป็นอุปกรณ์ที"ช่วย
เพิ"มประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นทีมไดม้ากยิ"งขึ1น ปัจจยัทางสังคมก็มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การทาํงานเป็นทีม การทาํงานเป็นทีมที"มีประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ย สัมพนัธภาพของสมาชิกที"มี
ความไวว้างใจ ร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน มีบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น และรับฟังความ
คิดเห็นของกนัและกนั 

เนื"องจากการทาํงานในวิทยาลยัราชพฤกษ ์มีความแตกต่างทั1งทางสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ปัจจยัทางสังคมและองคป์ระกอบทางการบริหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาทางดา้นความสามคัคีและขาดซึ" ง
การทาํงานเป็นทีม ทาํให้ผูว้ิจยัสนที"จะทาํวิจยัเรื"องปัจจยัที"มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน เพื"อแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม การใหค้วามสาํคญัของการทาํงานเป็น
ทีม และการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มีความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีมให้
งานสําเร็จลุล่วงดียิ"งขึ1น และนาํขอ้มูลที"ไดเ้ป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน
เพื"อพฒันาองคก์รต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื"อศึกษาความคิดเห็นของคณาจารยที์"มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหาร 
2.เพื"อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยที์"มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหาร 
3.เพื"อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลที"มีระดบัประสิทธิภาพของทีมงาน 
4.เพื"อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นการบริหารกบัระดบัประสิทธิภาพของทีมงาน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื" อง ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที" มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์สามารถแสดงกรอบแนวคิดใน
การวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงันี1  
 
 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 
 

ภาพประกอบที� 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย 

ข้อมูลทั�วไปของบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะการปฏิบติังาน 
5. สถานภาพสมรส 
6. รายไดต่้อเดือน 
7. ระดบัตาํแหน่งงาน 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 
1. ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา 
2. ดา้นการประนีประนอม 
3. ดา้นตอ้งการการยอมรับจากผูอื้"น 
4. ดา้นความเชี"ยวชาญในการทาํงาน 
5. ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน 
6. ดา้นการกระตุน้เพื"อนร่วมงาน 
7. ดา้นการประสานงาน 
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
9. ดา้นความกา้วหนา้ในงานที"ทาํ 
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ 

 

การทํางานที�มีประสิทธิภาพของทีมงาน 
1. ดา้นวตัถุประสงคที์"ชดัเจนและเป้าหมายที"เห็นพอ้ง

ตอ้งกนั 
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื"อ

แกปั้ญหา 
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั 
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทาง

สร้างสรรค ์
5. ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการ

ทาํงาน 
6. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
7. ดา้นการติดต่อสื"อสาร 
8. ดา้นการพฒันาตนเอง 
9. ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก 
10. ดา้นการดาํเนินการที"ราบรื"น 
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที"เหมาะสม 
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1.3  สมมติฐานการวจัิย 

1. ระดบัความคิดเห็นของคณาจารยมี์ต่อปัจจยัทางดา้นการบริหาร แตกต่างกนั 
2. ความคิดเห็นของคณาจารยที์"แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงานแตกต่างกนั 
3. ปัจจยัส่วนบุคคลที"แตกต่าง มีผลต่อระดบัประสิทธิภาพของทีมงานแตกต่างกนั 
4. ปัจจยัทางดา้นการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิภาพของทีมงาน 

 
1.4  ขอบเขตการวจัิย 

  การวิจัย เ รื" อง ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที" มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์มีขอบเขตการวจิยัดงันี1  
  
  1.ประชากรที"ใชใ้นการวิจยั คือ อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ ซึ" งรวมไปถึงอาจารยใ์นสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการโรงแรมและการท่องเที"ยว การจัดการโลจิสติกส์ และ

สาขาวชิาการจดัการ จาํนวนทั1งสิ1น 80 คน (www.rc.ac.th  ณ วนัที" 29 ธนัวาคม 2554) 

  2. ระยะเวลาในการวจิยั คือ เดือน กนัยายน 2554 –  มิถุนายน 2555 

  3. ตวัแปรที"ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
   3.1  ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ขอ้มูลทั"วไปของบุคคล  
   3.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ ปัจจยัทางการบริหาร 10 ดา้น   การสร้างทีมงานตาม
องคป์ระกอบที"เกิดประสิทธิภาพประกอบดว้ย 11 ดา้น 

 
1.4  ประโยชน์ของงานวจัิย 

 1. ทาํให้ทราบถึงรูปแบบการสร้างทีมงาน อาจเป็นการพฒันา ปรับปรุง และมีส่วนก่อให้เกิด

การเปลี"ยนแปลงที"ดีขึ1นภายในคณะบริหารธุรกิจ 

 2. นาํผลไปพฒันาบุคลากรในองคก์ารเพื"อใหมี้จิตลกัษณะที"เหมาะสมกบัการทาํงานเป็นทีม 

 3. เพื"อสร้างเสริมประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมให้เกิดผลสูงสุด และเป็นแนวทางให้กบั

องคก์รเพื"อการพฒันาที"ย ั"งยนื 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ขอ้มูลทั"วไปส่วนบุคคล หมายถึง องคป์ระกอบทางดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะการ
ปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับตาํแหน่งงาน ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ดงันี1  
  1.1  คณาจารย ์หมายถึง อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์
  1.2  อาย ุหมายถึง อายขุองอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์
  1.3 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ        
วทิยาลยัราชพฤกษ ์
  1.4 ระยะการปฏิบติังาน หมายถึง ระยะเวลาที"อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจเริ"มปฏิบติังาน
ใน คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์
  1.5  รายไดต่้อเดือน หมายถึง รายไดท้ั1งหมดที"ไดรั้บต่อเดือนก่อนหกัภาษีของอาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์
  1.6  ระดบัตาํแหน่งงาน หมายถึง ระดบัตาํแหน่งหนา้ที"ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์
 2. ปัจจยัที"มีผล หมายถึง สิ" งต่าง ๆ ที"มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของคณาจารย ์                 
คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

2.1 ความรอบคอบในการพิจารณา หมายถึง การทาํงานมีการวางแผนก่อนการ
ดาํเนินงาน การใชห้ลกัการและเหตุผลอยา่งตรงไปตรงมาในการพิจารณาตดัสินปัญหาที"เกิดขึ1นจาก  

2.2 การประนีประนอม หมายถึง การใช้ความอะลุ่มอล่วยเพื"อแก้ปัญหาระหว่าง
สมาชิก 

2.3 ต้องการการยอมรับจากผูอื้"น หมายถึง การตอ้งการเป็นส่วนหนึ" งของสังคม 
สามารถปรับตวัเองใหท้าํงานร่วมกบัคนอื"นได ้ 

2.4 ความเชี"ยวชาญในการทาํงาน หมายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหาได ้ไม่วา่จะ
เกิดปัญหาอะไร รวมไปถึงการพยายามฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆ เพื"อพฒันาการทาํงานให้มีความรวดเร็ว
ยิ"งขึ1น 

2.5 การตรวจสอบการทาํงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการดาํเนินงานในแต่ละ
ขั1นตอนทั1งก่อนและหลงัส่งมอบงานอยา่งสมํ"าเสมอ 

2.6 การกระตุน้เพื"อนร่วมงาน หมายถึง การให้กาํลงัใจผูร่้วมงานเพื"อก่อให้เกิดความ
พยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของเพื"อนร่วมทีม  

2.7 การประสานงาน หมายถึง การ สามารถเข้าร่วมทํางานและสามารถขอความ
ร่วมมือ เพื"อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกนัตามที"กาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องงาน 
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2.8 ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการคิดไดห้ลากหลาย เปิดโอกาส
ใหผู้อื้"นไดแ้สดงความคิดเห็นเพื"อร่วมกนัเสนอแนวคิดใหม่ๆอยูเ่สมอ 

2.9 ความกา้วหนา้ในงานที"ทาํ หมายถึง การใฝ่หาความรู้เพื"อนาํมาเพิ"มมาตรฐานการ
ทาํงานใหสู้งขึ1นอยูเ่สมอ 

2.10 ความเป็นผูน้าํ หมายถึง การเป็นตวัแทนกลุ่มในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ที"เกิดขึ1น 
 3.  ทีม (Team) หมายถึง การทาํงานของกลุ่มคนที"ตอ้งอาศยัความสามารถเฉพาะบุคคลเพื"อ
ทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ดาํเนินการร่วมกนัเพื"อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของทุกฝ่าย โดยการ
ร่วมกันทํางานตามหน้าที"ของตน และเพื"อที"จะคอยประสานกิจกรรมของแต่ละบุคคลให้เข้าสู่
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
 4.  การสร้างทีมงาน หมายถึง การทาํงานของกลุ่มที"มีประสิทธิภาพ พยายามทาํให้กลุ่ม
สามารถเรียนรู้การวินิจฉัยปัญหา ปรับปรุงความสัมพนัธ์ในการทาํงานให้ดีขึ1นทั1งด้านปริมาณและ
คุณภาพ เพื"อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายโดยยึดคุณลกัษณะของทีมงานที"มีประสิทธิภาพ 11 
ประการ 
  4.1  วตัถุประสงคที์"ชดัเจนและเป้าหมายเป็นที"ยอมรับ หมายถึง การกาํหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มตอ้งเป็นที"เขา้ใจชดัเจนโดยทั"วกนั สนองความตอ้งการของสมาชิก กระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือ
และสร้างความผกูพนั เพื"อใหเ้กิดความสาํเร็จตามที"ตั1งเอาไวโ้ดยเปิดโอกาสให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมใน
การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการทาํงานร่วมกนั 
  4.2 การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกต่อกนัอยา่งตรงไปตรงมา กลา้เผชิญหนา้เพื"อแกปั้ญหาการทาํงานร่วมกนั 
  4.3  การสนบัสนุนและความไวว้างใจซึ" งกนัและกนั หมายถึง การส่งเสริมสมาชิก 
ช่วยเหลือซึ" งกนัและกนั มีความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างงานของตนเองกบังานของผูอื้"น และ
พร้อมที"จะรับและใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความจริงใจ 
  4.4  ความร่วมมือและความขดัแยง้ หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกอุทิศตนในการ
ปฏิบติังานใหส้าํเร็จไปดว้ยดี มีการประสานประโยชน์ในเรื"องของความรู้ ความสามารถตลอดจนความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลใหไ้ดผ้ลร่วมกนัอยา่งสูงสุด เปิดโอกาสให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเต็มที"ใน
การทาํงาน ควบคุมความขดัแยง้ที"เกิดขึ1นภายในทีมใหอ้ยูใ่นระดบัที"เกิดประสิทธิภาพขององคก์ร 
  4.5  การทบทวนอยา่งสมํ"าเสมอ หมายถึง การจดัระบบการประเมินพฤติกรรม และ
เรียนรู้ถึงความผิดพลาดในการปฏิบติังานของกลุ่ม ทบทวนความผิดพลาด ระหว่างการทาํงาน และ
ภายหลังจากการปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างสมํ"าเสมอ เพื"อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบติังาน 
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  4.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มที"ดี หมายถึง การจดักิจกรรมหรือสร้างวฒันธรรมการ
มีสัมพนัธภาพอนัดีต่อกันระหว่างกลุ่ม โดยมีความเข้าใจและการยอมรับ ตลอดจนการช่วยเหลือ
ระหวา่งกลุ่ม ซึ" งปราศจากการแข่งขนั 
  4.7  การติดต่อสื"อสารที"ดี หมายถึง กระบวนการแลกเปลี"ยนข่าวสาร ความเชื"อ 
ความรู้สึก ความปรารถนาและความเขา้ใจระหวา่งบุคคลทั1งภายในและภายนอกองคก์ร จดัระบบการ
สื"อสารที"ทนัสมยั ที"เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งข่าวสารจากบนลงล่าง จาก
ล่างขึ1นบน หรือระดบัเดียวกนั รวมทั1งระบบตรวจทาน ทั1งนี1 เพื"อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 
  4.8  การพฒันาบุคคล หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกของทีมงาน พฒันาความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทาํงานดว้ยตนเอง หรือหน่วยงานจดัให้สมาชิกไดรั้บการพฒันา
ตามความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกบังานอยา่งสมํ"าเสมอ สามารถผสมผสานความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์ที"แตกต่างกนัของสมาชิก นาํมาปฏิบติังานร่วมกนั 
  4.9  บทบาทที"สมดุล หมายถึง การผสมผสานความแตกต่างของความสามารถของ
บุคคล โดยใชค้วามแตกต่างของบุคลิกภาพ และวธีิการที"หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
  4.10  การดาํเนินการที"ราบรื" น หมายถึง กระบวนการในการปฏิบติังานและ
กระบวนการตดัสินใจในการปฏิบติังาน มีความยืดหยุ่นไดเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใน
สถานการณ์หนึ" งๆ มีความสมดุลกนัระหว่างเวลา ทรัพยากรกบัวิธีการตดัสินใจที"จะใช้ในแต่ละเรื"อง 
การตดัสินใจที"สมาชิกมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั 
  4.11  ผูน้าํที"เหมาะสม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีโอกาสเป็นผูน้าํตามความ
ตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆ ทุกคนยอมรับในความรู้ความสามารถซึ" งกนัและกนั และผลดัเปลี"ยนกนั
เป็นผูน้าํผูต้าม 
 5.  การทาํงานเป็นทีม (Team work) หมายถึง การที"กลุ่มบุคคลเขา้มาร่วมปฏิบติังานอยา่งใด
อยา่งหนึ"งร่วมกนั มีการกาํหนดบทบาทของสมาชิกมีการมอบหมายงาน และมีแผนงานที"ชดัเจนในการ
ช่วยดาํเนินงานของกลุ่ม มีการติดต่อสื"อสารและประสานงานกนั มีการตดัสินใจร่วมกนั เพื"อให้งาน
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย เพื"อประโยชน์ร่วมกนั ทุกฝ่ายมีความยินดีที"ไดร่้วมกนัทาํงาน ช่วยเหลือ
เกื1อกูลกนั เพื"อบรรลุวตัถุประสงคน์ั1นภายในระยะเวลาที"กาํหนด และรับผิดชอบในผลของการกระทาํ
ร่วมกนั 
 6.  ทกัษะการทาํงานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมที"แสดงออกในการทาํงานเป็นทีม อนัไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการวางแผน การปฏิบติัตามแผน การประเมินผลงานและพื1นฐานของกระบวนการทาํงาน
เป็นทีม การสื"อความหมาย การตดัสินใจ การประชุมและอภิปราย การแกปั้ญหา และการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
ซึ" งวดัไดจ้ากแบบทดสอบ 
 7. ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการสร้างให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายที"กาํหนดไว ้ซึ" งในบางครั1 งไม่ไดค้าํนึงปริมาณของทรัพยากรที"ใชใ้นกระบวนการ 
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 8.  ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที"บุคคลมีต่อสิ"งใดสิ"งหนึ"ง เป็นผลของความสัมพนัธ์
ระหว่างการรับรู้ ความเชื"อและอารมณ์ของบุคคลกบัแนวโน้มที"จะมีพฤติกรรมตอบโต ้โดยอาจเป็น
ความรู้สึกดา้นบวกและดา้นลบ ซึ" งบุคคลสามารถบอกไดว้า่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
 9.  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ" งอาจจะถูกหรือผิดก็ได ้ใน
อนัที"จะพิจารณาขอ้เทจ็จริงต่อสิ"งหนึ"งสิ"งใด โดยการเขียน การพูด โดยอาศยัสภาพแวดลอ้มของบุคคล 
เป็นส่วนประกอบในการพิจารณา ซึ" งความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ"งของทศันคติ 
 10.  การส่วนร่วมของสมาชิก หมายถึง การที"ใหส้มาชิกทีมงานมีส่วนร่วมหรือตอ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการดาํเนินการวิจยั เรื� อง ปัจจยัทางด้านการบริหารงานที�มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปนี1  
  

1.  การบริหารการจดัองคก์ารของวทิยาลยัราชพฤกษ ์  
1.1  ประวติัความเป็นมาของวทิยาลยัราชพฤกษ ์  
1.2  การบริหารจดัการของวทิยาลยัราชพฤกษ ์  
1.3  คณะบริหารธุรกิจ   

2.  แนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง 
2.1  แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารจดัการ 
2.2  แนวคิดเกี�ยวกบัการสร้างทีมงาน 

3.  ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 
3.1  ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารจดัการ 

4.  ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

1. การบริหารการจัดองค์การของวทิยาลยัราชพฤกษ์   
1.1  ประวตัิความเป็นมาของวทิยาลยัราชพฤกษ์   

สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นาํหน้าสู่สากล " เป็น สถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาสถาบนัที� 9 ของสถาบนัในเครือตั1งตรงจิตร ที�เกิดจากปณิธานของท่านอาจารย ์ดร.
กมล ชูทรัพย์ ผู ้ก่อตั1 ง  สถาบันในเครือตั1 งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัดการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนไดมี้โอกาสทางการศึกษาที�สูงขึ1นและดว้ย ความตั1งใจ อนัมุ่งมั�นของ
ท่าน อาจารย ์ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย ์ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบนั ใน เครือตั1งตรงจิตรที�
ตอ้งการสานต่อ  

วิทยาลยัราชพฤกษ์ไดก่้อสร้าง อาคารหลงัแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั1น โดย ใช้ ชื�อว่า อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ประกอบไปดว้ยห้องเรียนที� ทนัสมยัมีห้อง ปฏิบติัการ 
เฉพาะสาขาวิชาที�พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การสอนและสิ� งอํานวยความ สะดวกที� เพียบพร้อม มี
หน่วยงานส่งเสริมทางดา้นวชิาการเช่น สํานกัหอสมุดที�เป็นศูนยท์รัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ 
หนงัสือวารสาร วดิีทศัน์ ดิสกเ์ก็ต เทปคาสเซ็ทที�มีระบบการสื�อ สาร มีฐานขอ้มูลในรูปของ CD-ROM 
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และ ออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนยก์าร เรียนรู้การคน้ควา้และวิจยั( Learning and Research 
Center )มีห้องผลิตสื�อ ศูนยค์อมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย ์เจา้หน้าที�และนกัศึกษาโดยมีระบบ 
Network ทีสามารถ รองรับ ปริมาณในการใชง้านระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อ ความ ตอ้งการที� เพิ�มขึ1นภายในอาคารยงัประกอบไปดว้ยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื�อรองรับ
การ จดังาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที�สามารถบรรจุนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 1,000 คน   
  วิทยาลยัราชพฤกษ์ไดก่้อสร้าง อาคารหลงัแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั1น โดย ใช้ ชื�อว่า อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ประกอบไปดว้ยห้องเรียนที� ทนัสมยัมีห้อง ปฏิบติัการ 
เฉพาะสาขาวิชาที�พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การสอนและสิ� งอํานวยความ สะดวกที� เพียบพร้อม มี
หน่วยงานส่งเสริมทางดา้นวชิาการเช่น สํานกัหอสมุดที�เป็นศูนยท์รัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ 
หนงัสือวารสาร วีดิทศัน์ ดิสก์เก็ตเทปคาสเซ็ทที�มีระบบการสื�อ สาร มีฐานขอ้มูลในรูปของ CD-ROM 
และ ออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนยก์าร เรียนรู้การคน้ควา้และวิจยั( Learning and Research 
Center )มีห้องผลิตสื�อ ศูนยค์อมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย ์เจา้หน้าที�และนกัศึกษาโดยมีระบบ 
Network ทีสามารถ รองรับ ปริมาณในการใชง้านระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อ ความ ตอ้งการที� เพิ�มขึ1นภายในอาคารยงัประกอบไปดว้ยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื�อรองรับ
การ จดังาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที�สามารถบรรจุนกัศึกษาไดม้ากกวา่ 5,000 คน 

วิทยาลยัราชพฤกษ ์เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มีความมุ่งมั�นที�จะผลิตบณัฑิตให้ เป็น
คนเก่งมีความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถ
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข โดยบณัฑิตตอ้งเป็นบุคคลที�มุ่งมั�นจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
เพื�อนําความรู้ ความสามารถ เป็นกาํลังสําคญัในการพฒันาประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัย
ที�ว่า  “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่สากล” ออนไลน์.(2555). 
http://www.rc.ac.th/about_2.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.2 การบริหารจัดการของวทิยาลยัราชพฤกษ์   
โครงสร้างการบริหารจดัการของวทิยาลยัราชพฤกษ ์  

 

 
 

ภาพประกอบที� 2 โครงสร้างการบริหารของวทิยาลยัราชพฤกษ์   
 
ที�มา : http://www.rc.ac.th/about_2.php .  2555 : ออนไลน์. 

1.3  คณะบริหารธุรกจิ   
วิทยาลัยราชพฤกษ์  มีหน้าที�บริหารจดัการหน่วยงานในสังกัด   กาํหนดเป้าหมาย   วาง

แผนการดําเนินงาน   การบริหารงานบุคคล   อนุมติัการรับนิสิตเข้าศึกษาและอนุมติัให้นิสิตจบ
หลกัสูตรตามหน่วยกิต ที�มหาวิทยาลยักาํหนดในแต่ละคณะ เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี   คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นตน้ โดยคณะบริหารธุรกิจแยกออกเป็น 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาการจดัการ สาขา
การตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการโรงแรมและการท่องเที�ยว และสาขาโลจิสติกส์ มีจาํนวน
คณาจารยใ์นแต่ละสาขาดงัต่อไปนี1  
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ตาราง 1 จํานวนคณาจารย์สาขาบริหารธุรกจิ 
 

คณะบริหารธุรกิจ จํานวนคณาจารย์ 

สาขาการจดัการ 24 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 

สาขาการตลาด 23 
สาขาโลจิสติกส์ 5 

สาขาการโรงแรมและการท่องเที�ยว 8 
รวม 80 

 
ที�มา : ฝ่ายทะเบียนของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ (ศูนยร์าชพฤกษ)์. 2555. 
 
2.  แนวคิดที�เกี�ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารจัดการ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541, 32) กล่าววา่ การบริหารจดัการ หมายถึง การปฏิบติัตาม

หนา้ที�บริหารของหน่วยงานเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสํานกัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยอาศยัภาวะผูน้าํที�จะเพิ�มสมรรถภาพ ความสามารถ และรวมนํ1 าใจของบุคลากรในองค์การ
ใหส้ามารถทาํงานเป็นทีม มีความรับผดิชอบที�สามารถตรวจสอบได ้และพฒันายกระดบัมาตรฐานการ
ปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2542,19) สรุปไวว้า่ การจดัการเป็นกระบวนการเพื�อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การชักนาํ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) มนุษย ์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรขอ้มูล
ขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ� งสามารถแสดงเป็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ไดด้งันี1  
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ภาพประกอบที� 3 แสดงกระบวนการจัดการ 
ที�มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ.  2542 ,20 
จากภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการจดัการ ซึ� งสามารถอธิบายใหช้ดัเจนไดด้งันี1  
  1. การวางแผน เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกภารกิจ วตัถุประสงค ์และการกระทาํเพื�อให้บรรลุสิ�งที�
ตอ้งการ การวางแผนตอ้งการการตดัสินใจ โดยเลือกจากทางเลือกที�จะกระทาํในอนาคต การวางแผน
และการควบคุมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด กระบวนการวางแผน ประกอบดว้ยภารกิจ (Mission) 
เป้าหมาย (Goals) และแผน (Plans) ภารกิจเป็นจุดมุ่งหมายพื1นฐานขององค์การ ซึ� งตอ้งอาศยัการ
ขยายตวัด้วยเป้าหมายและแผนขององค์การ เป้าหมายเป็นผลลพัธ์ที�องค์การตอ้งการ ประกอบด้วย
เป้าหมายดา้นพนกังาน การตดัสินใจและกาํหนดมาตรฐานในการทาํงาน ส่วนแผนเป็นวิธีการบรรลุ
เป้าหมาย เป็นสิ�งเชื�อมระหว่างสภาพปัจจุบนัและสภาพอนาคตที�ตอ้งการขององค์การ แผนจะช่วย
ผูบ้ริหารในการปฏิบติัการเพื�อบรรลุเป้าหมาย และเพื�อประสานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้มี
ความสัมพนัธ์กนั 
  2. การจดัองค์การ คือ กระบวนการที�กาํหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบติังานของ
องค์การ ซึ� งรวมถึงวิธีการการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม องค์การ  คือ โครงสร้างที�ได้ตั1 งขึ1 นตาม
กระบวนการ โดยมีการรับพนักงานให้เข้ามาทํางานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพื�อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที�ตั1งไว ้หรือหมายถึง กลุ่มบุคคลตั1งแต่ 2 คนขึ1 นไปที�มีความผูกพนักนั ซึ� งใช้ความ
พยายามหรือความสามารถร่วมกนัในการผลิตสินคา้หรือบริการ เพื�อให้ประสบความสําเร็จ หรือ
หมายถึงการจดัระบบระเบียบให้กบับุคคลต่าง ๆ ตั1งแต่ 2 คนขึ1นไป เพื�อนาํไปสู่เป้าหมายที�วางไว ้
เพราะฉะนั1นการจดัองค์การจึงหมายถึง ความพยายามของผูบ้ริหารที�จะตอ้งหาบุคลากรที�มีความรู้
ความสามารถ เพื�อที�จะมอบหมายงาน และอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังาน โดยมีการใชท้รัพยากรต่าง 
ๆ อยา่งระมดัระวงั 

การวางแผน 
(Planning) 

การจดัองคก์าร 
(Organizing) 

การชกันาํ 
(Leading) 

การควบคุม 
(Controlling) 

 

จุดมุ่งหมายขององค์การ 

(Organizational goals) 

ทรัพยากรทางกายภาพ 
(Physical resources) 

ทรัพยากรการเงิน 
(Financial resources) 

ทรัพยากรขอ้มูล 
(Information resources) 

ทรัพยากรมนุษย ์
(Human resources) 
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  3. การชักนาํ  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลกัดนัจากความตอ้งการและความ
คาดหวงั   ต่าง ๆ ของมนุษย ์เพื�อใหแ้สดงออกตามที�ตอ้งการ อาจกล่าวไดว้า่ ผูบ้ริหารจะใชก้ารจูงใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํในสิ�งต่าง ๆ ดว้ยความพึงพอใจ ในทางกลบักนัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็อาจใช้วิธีการ
เดียวกนักบัผูบ้ริหาร การจูงใจพนกังานเพื�อให้ทาํงานในระดบัสูงสุดเพื�อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 
เป็นส่วนหนึ�งในความรับผิดชอบที�สําคญัที�สุดในการจดัการ และเป็นงานที�ลาํบากงานหนึ� ง การจูงใจ
จะตอ้งคิดริเริ�ม อาํนวยการ รักษาพฤติกรรมบุคคล และการกระทาํ บทบาทของผูบ้ริหารก็คือ พิจารณา
ปัจจยัซึ� งกระตุน้การจูงใจพนักงานและหาช่องทางกระตุน้ด้วยวิธีที�ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารในปัจจุบนัจะเผชิญกบัปัญหาหลายประการ ซึ� งประกอบดว้ย การจูงใจ ปัญหา
เหล่านี1 ประกอบดว้ยการกระจายแรงาน การกาํหนดโครงสร้างองค์การใหม่ และการใช้พนกังานใน
ระดบัที�นอ้ยกวา่ และผูบ้ริหารที�มีมากเกินความตอ้งการ  
  4. การควบคุมเป็นการวดั และการแกไ้ขการทาํงาน เพื�อให้แน่ใจวา่วตัถุประสงคแ์ละแผนของ
องค์การมีการใช้เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ การวางแผนและการควบคุมมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ด การควบคุมเป็นกระบวนการออกขอ้กาํหนด ซึ� งกาํกบักิจกรรมการปฏิบติัขององคก์าร เพื�อให้
บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที�กาํหนดไว ้หน้าที�การควบคุมตอ้งการผูบ้ริหารที�จะกาํหนดมาตรฐาน
การทาํงานที�เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบการทาํงานกบัมาตรฐานที�กาํหนดไว ้และวิเคราะห์ปัญหา 
การควบคุมตอ้งการการจดัการสําหรับ ความสําคญัของการควบคุม หนา้ที�การควบคุมมีความสัมพนัธ์
อยา่งใกลชิ้ดกบัการวางแผน ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการเพื�อเตรียมการปฏิบติัการเพื�อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ หน้าที�การควบคุมเป็นกระบวนการต่อเนื�องที�ใช้เพื�อพิจารณาว่าองค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ การติดตามเป้าหมายขององคก์ารและใชก้ารป้อนกลบัการทาํงาน หนา้ที�การควบคุม
จะช่วยให้ผูบ้ริหารมีวิธีการที�จะปรับปรุงและช่วยให้องค์การเผชิญกบัสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงได ้
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ.  2542,169-516) 
  จะเห็นได้ว่าการจดัการมีความสําคญัมาก เพราะเป็นกระบวนการที�จะทาํให้องค์การบรรลุ
จุดมุ่งหมายที�วางไว ้โดยเฉพาะในธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์นปัจจุบนันี1 มีการแข่งขนัที�สูงมาก ทาํ
ใหต้อ้งมีการปรับปรุงพฒันาการจดัการของแต่ละตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ให้เป็นผูน้าํในธุรกิจดงักล่าว 
โดยเริ�มจากการวางแผนการให้บริการโดยกาํหนดแผนงานให้ตรงกบัเป้าหมายขององคก์าร จากนั1นก็
ทาํการหาบุคลากรมาทาํงานให้เป็นไปตามแบบแผนที�ไดว้างไว ้โดยตอ้งคาํนึงวา่เราจะจดัองค์การใน
การให้บริการอย่างจึงจะทาํให้ลูกคา้ประทบัใจมากที�สุด และทาํอย่างไรจึงจะชักจูงให้ลูกคา้มาใช้
บริการ การที�ลูกคา้จะประทบัใจนั1นนอกจากขั1นตอนที�ไดก้ล่าวมาแลว้ องค์การยงัตอ้งมีการควบคุม
คุณภาพในการใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน จึงจะทาํใหลู้กคา้ประทบัใจ และเป็นอีกเหตุผลหนึ�งที�จะจูงใจ
ใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ 
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สมยศ  นาวกีาร (2538,18) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารวา่ หมายถึง กระบวนการวางแผน 
การจดัการ การสั�งการ การควบคุมกาํลงั ความพยายามของสมาชิกองคก์ร และการใชท้รัพยากรอื�น ๆ 
เพื�อความสาํเร็จของเป้าหมายขององคก์รที�กาํหนดไว ้ 

ธงชยั  สันติวงษ์ (2536,26) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้า่ หมายถึง ภาระหนา้ที�ของ
ผูน้ํากลุ่มซึ� งจะตอ้งจดัการให้ทรัพยากรทั1งที�เป็นตวัคน และวตัถุ สามารถประสานเขา้ด้วยกันเพื�อ
ร่วมกนัทาํงานเป็นองคก์รที�มีประสิทธิภาพได ้พอสรุปไดด้งันี1 คือ 

1.  การบริหารยอ่มมีวตัถุประสงค ์
2.  การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญั 
3.  การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรการบริหารเป็นองคป์ระกอบพื1นฐาน 
4.  การบริหารมีลกัษณะการดาํเนินการเป็นกระบวนการ 
5.  การบริหารอาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคคล  

ฉะนั1นจึงตอ้งอาศยัความร่วมใจ เพื�อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มอนัจะนาํไปสู่พลงัรวมของ
กลุ่มที�จะทาํใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์

1.  การบริหารมีลกัษณะเป็นการร่วมมือกนัดาํเนินการอยา่งมีเหตุผล  
2.  การบริหารเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน กบัวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้
3.  การบริหารไม่มีตวั แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 
สมศกัดิs   ดลประสิทธิs  (2539,18) สรุปวา่ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการของ

การวางแผน การจดัองคก์ร การบริหารบุคลากร การอาํนวยการ และการควบคุมการใชท้รัพยากรผา่น
บุคคลอื�น เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 
 จากทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารจดัการขา้งตน้ทาํใหท้ราบวา่ การบริหารจดัการเป็นกิจกรรม 
ที� บุคคลตั1 งแต่สองคนขึ1 นไปร่วมกันดําเนินงานมุ่งถึงความสําเร็จร่วมกันโดยยึดหลักความมี              
ประสิทธิภาพ และความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั1 น การบริหารจัดการเพื�อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ คือ ความรอบคอบในการพิจารณา การประนีประนอม ตอ้งการการยอมรับ
จากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการทาํงาน การกระตุ้นเพื�อนร่วมงาน การ
ประสานงาน ความคิดสร้างสรรค ์ความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ และความเป็นผูน้าํ 

 

2.2  แนวคิดเกี�ยวกบัการสร้างทมีงาน  
 การทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม (Team Work) เป็นสิ�งสําคญัที�กาํลงัไดรั้บความสนใจมากใน
ปัจจุบนั มีการนําไปปฏิบติักันอย่างแพร่หลายในทุกระดับ ทั1 งในองค์กรของรัฐและเอกชน ทั1งนี1
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เนื�องจากตระหนกัในความสําคญัและจาํเป็นของการทาํงานเป็นทีม ดงันั1น การสร้างทีมจึงเป็นสิ�งที�ทา้
ทายผูบ้ริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ที�จะแสวงหากลยุทธ์และทรัพยากรทั1งหลายมา
สนบัสนุนแนวทางในการพฒันาทีมงาน การไดศึ้กษาที�มา แนวคิดการสร้างทีมงาน ซึ� งเป็นทั1งผลและ
รูปแบบของพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทาํให้ไดท้ราบมิติของทีมงานที�มีประสิทธิภาพ และสามารถ
แปลมิติเหล่านั1นมาเป็นแนวทางลงสู่การปฏิบติัไดใ้นที�สุด 
 ในการสร้างทีมงานที�มีประสิทธิภาพนั1น ได้อาศยัแนวคิดเกี�ยวกบัทฤษฎีตาข่ายการจดัการ 
(The Managerial Grid) ของเบลค (Blake) และ มูตนั (Mouton) (Blake & Mouton, 1964 อา้งถึงใน 
เจิมจนัทน์ ทองววิฒัน์ และ ปัณรส มาลากุล ณ อยธุยา, 2531. หนา้ 7) แนวคิดเกี�ยวกบัทฤษฎีตาข่ายการ
จดัการนี1  มีแนวคิดหลกัในการศึกษาอนัถือเป็นสาระสาํคญัอยู ่2 ประการคือ 

1. การที�จะวดัเป็นนกับริหารหรือการเป็นฝ่ายจดัการนั1น สามารถวดัไดจ้ากตวัแปร 2 ตวั คือ 

ตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบัคน และตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบัผลผลิตหรืองาน 

 2.  การจดัการที�จะใหผ้ลดีที�สุด คือ การจดัการที�เป็นทีม (Team Management)  
      เบลคและมูตนั ไดต้ั1งแกนขึ1น 2 แกน ตามตวัแปรของการวดัความเป็นนกับริหาร แลว้แบ่ง
ตาข่ายของแกนทั1งสองออกเป็น 9 ช่อง เท่าๆกนั ทั1งแกนนอนและแกนตั1ง ซึ� งในตาข่ายทางดา้นการ
จดัการนี1จะมีดว้ยกนั 81 ช่อง ซึ� งแบบตาข่ายการจดัการเขียนภาพไดด้งันี1  
 

 สูง   9 
    8 
    7 
 มุ่ง   6 
 คน   5 
    4 
    3 
    2 
 ตํ�า   1
     
     ต ํ�า               มุ่งงาน                สูง 
 
 ภาพประกอบที� 4 ตาข่ายการจัดการตามแนวคิดของเบลคและมูตัน (The Managerial Grid)   

(Blake & Mouton) 

1.9        9.9 
         
         
         
    5.5     
         
         
         
1.1        9.1 
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 จากตาข่ายการจดัการขา้งตน้ เราสามารถใชเ้ป็นตวักาํหนดแบบของการเป็นผูน้าํแบบต่างๆ ได ้
5 แบบ คือ 
 1. แบบ 1,1 (Impoverished Management) เป็นแบบไม่เอาไหน คือ การบริหารงานแบบนี1  ฝ่าย
จดัการจะทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงทั1งคนและผลงาน จะทาํงานแต่นอ้ยและที�จาํเป็นเท่านั1น พยายามจะหนี
ปัญหาและจะไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งไม่วา่จะเป็นเรื�องงานหรือคน 
 2. แบบ 9,1 (Task Management) ผูบ้ริหารแบบนี1 มุ่งเอาแต่ผลงาน ผลกัดนัให้ทุกคนทาํงาน แม้
จะก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจ หรือไม่พึงพอใจก็ตาม จะควบคุมการทาํงานเอง และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะ
เป็นผูป้ฏิบติัตามเท่านั1น ตอ้งการใหผ้ลงานสาํเร็จตามที�กาํหนดเท่านั1น 
 3. แบบ 1,9 (Country Club Management) แบบการจดัการนี1  ผูบ้ริหารปฏิบติัตรงกนัขา้มกบั
แบบ 9,1 คือ คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ต่อคนอย่างเดียว มุ่งสร้างความพอใจและสร้างบรรยากาศของ
ความสุขเท่านั1น การมุ่งถึงผลงานมีนอ้ยมาก 
 4. แบบ 5,5 (Middle of the Road) ผูบ้ริหารแบบนี1 มุ่งผลปานกลางทั1งดา้นผลงานและความพึง
พอใจของคน โดยไม่ยอมที�จะทาํใหดี้เด่นขึ1น ถึงแมจ้ะทาํไดก้็ตาม มีความอ่อนตวัพอที�จะปรับแผนงาน
หากมีการต่อตา้นเพื�อหลีกเลี�ยงความไม่พอใจ 
 5. แบบ 9,9 (Team Management) ผูบ้ริหารแบบนี1 มุ่งผลงานสูงสุดทั1ง 2 ดา้นคือ ทั1งดา้นคนและ
ดา้นผลงาน การจดัการแบบนี1 จะเชื�อมความตอ้งการของคนและงานเขา้ดว้ยกนั โดยการนาํเอาทุกคน
เขา้มาเกี�ยวขอ้งในการพิจารณาสภาวะและแนวทางการทาํงาน ส่งเสริมภาวะที�ทาํให้เกิดความคิดริเริ�ม
และผลผลิตสูง ในขณะเดียวกัน ขวญักาํลังใจของทุกคนก็ดี โดยการสร้างทีมงานขึ1 น สร้างความ
เข้มแข็งในกลุ่มของบุคคลผู ้ปฏิบัติงานให้มากขึ1 น การจัดการแบบนี1 จะมีส่วนทําให้พนักงาน
ผูป้ฏิบติังานยอมทุ่มเทและยอมเอาตวัเองเขา้ผูกพนัอย่างแน่นแฟ้นกบัภารกิจส่วนรวมขององค์กร 
นอกจากนั1น พนกังานยงัจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที�ที�จะปฏิบติัภารกิจขององค์กรนั1นๆ ให้สําเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี จากแนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการทีมนี1  นกัพฤติกรรมองคก์รในระยะต่อมา ไดน้าํมาปรับ
ใชใ้นการพฒันาองคก์ร โดยการสร้างทีมงานกนัอยา่งแพร่หลาย 

แนวคิดของ Elton  Mayo เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัการทาํงานเป็นทีมในองคก์ร 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2548,41-42) พบวา่  ขวญัของคนงานมีความสําคญัต่อการเพิ�มผลผลิต  กลุ่มคนงาน
เห็นว่าควรพยายามสร้างบรรทดัฐานโดยมีการกาํหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ1นเอง ซึ� ง Elton Mayo จะ
เนน้เรื�องทีมงานวา่จะช่วยเพิ�มความสาํเร็จขององคก์าร โดยสรุปไดด้งันี1  
  1.  ผูบ้งัคบับญัชายิ�งมีผลประโยชน์และชื�อเสียงส่วนตวัอยูด่ว้ยในความสาํเร็จของแต่
ละคนที�เป็นสมาชิกทีม 

  2.  สมาชิกทีมจะมีความภูมิใจในการเขา้มามีส่วนร่วมในผลงานของทีม 

  3.  ทีมงานจะร่วมกนักาํหนดเงื�อนไขการทาํงานร่วมกนัขึ1นเองโดยการช่วยเหลือของ
ผูน้าํ 
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  4.  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถตรวจสอบผลงานของทีมงานตามที�ไดรั้บมอบหมายของ
ทีมงาน 

  5.  ทีมงานยอ่มมีส่วนร่วมในความสาํเร็จของเขาและจะภูมิใจที�บุคคลภายในใหค้วาม
สนใจที�สมาชิกในทีมไดร่้วมกนัทาํ 

  6.  ทีมงานจะไม่มีความรู้สึกวา่ถูกกดดนัหรือบงัคบัใหเ้ปลี�ยนแปลง 

  7.  การพฒันาทีมงานแต่ละครั1 งสมาชิกจะรู้สึกเชื�อมั�นและไดรั้บการยกยอ่ง 
 

การสร้างทีมงานตามแนวความคิดของ วดูค็อก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) ซึ� งไดเ้สนอ
แนวคิดเกี�ยวกับการสร้างกล่องทีมงานที�มีประสิทธิภาพ (The Building Blocks of Effective 
Teamwork) ซึ� งกล่าวถึงองคป์ระกอบของทีมงานที�มีประสิทธิภาพ จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะที�ดี
คือ 1) บทบาทที�สมดุล 2) วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 3) การเปิดเผยต่อกนั
และการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 4) การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั 5) ความร่วมมือและการใช้
ความขดัแยง้ 6) กระบวนการปฏิบติังานที�ชัดเจน 7) ภาวะผูน้าํที�เหมาะสม 8) การทบทวนการ
ปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ 9) การพฒันาตนเอง 10) ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 11) การสื�อสารที�ดี 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การสร้างทีมงานที�มีประสิทธิภาพจาํตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายๆ ดา้น
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และเวลา เพื�อเอื1ออาํนวยให้ทุกคนทาํงานร่วมกนั เกิดผลสําเร็จของงาน
ตามเป้าหมายและมีความพึงพอใจต่อผลงานที�เกิดขึ1 น อนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาองค์การหรือ
ทีมงานที�มีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้นี1  ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า การสร้างทีมงานของคณาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ควรจะประกอบดว้ย ลกัษณะการปฏิบติังานใน 11 ดา้น ตาม
แนวคิดของวดูคอ็ก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) ดงักล่าวถึงรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี1  
 1. บทบาทที�สมดุล (Balanced Roles) คือ การผสมผสานความแตกต่างของความสามารถ โดย
ใชค้วามแตกต่างของบุคลิกภาพและวธีิการที�หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การที�จะทาํในสิ�ง
ที�กล่าวมานี1ได ้ตอ้งอาศยัความกลมกลืนและบทบาทที�สมดุลของสมาชิกในทีมงาน การสร้างทีมงานที�
ดีจะตอ้งเริ�มจากการคดัเลือกที�ดี ซึ� งคลา้ยพ่อครัวที�จะเลือกชนิดของเครื�องปรุงมาปรุงอาหาร จะตอ้ง
มั�นใจในคุณภาพและปริมาณ ดงันั1น ผูบ้ริหารที�จะสร้างทีมงานจะตอ้งหาจุดสมดุลสูงสุดของทกัษะ
และความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม  
 2. วัตถุประสงค์ที�ชัดเจนและเป้าหมายที�เห็นพ้องต้องกัน (Clear Objective and Agree 

Goals) ทีมงานใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพได ้ถา้ปราศจากความตอ้งการที�จะ
ทาํงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์และถา้วตัถุประสงคมี์ความแจ่มชดั มีเป้าหมายที�ตกลงร่วมกนั จะทาํ
ให้มองเห็นผลสําเร็จของงาน ดังนั1 น ทีมงานที�ดี จาํเป็นต้องมีวตัถุประสงค์และแนวทางในการ
ดาํเนินงานอยา่งชดัเจน โดยพยายามใหช่้องวา่งระหวา่งวตัถุประสงคข์องทีมกบัวตัถุประสงคข์องแต่ละ
บุคคลมีช่องว่างให้น้อยที�สุด กล่าวคือ ทีมงานที�มีประสิทธิภาพตอ้งตระหนักถึงช่องว่างของทีมกบั
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ปัจเจกบุคคล เพราะบางคนไม่มีความพอใจ เนื�องจากวตัถุประสงคส่์วนตวัไม่บรรลุผล ฉะนั1น  ทีมงาน
ที�มีประสิทธิภาพตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในทีมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของทีมงาน เพื�อให้เขาเกิดความพึงพอใจในสิ�งที�ตอ้งการ โดยยึดหลกัที�วา่ ให้สมาชิกทุก
คนบรรลุวตัถุประสงคส่์วนตวัใหม้ากที�สุด ในขณะเดียวกนั ก็รักษาวตัถุประสงคข์ององคก์รดว้ย 
 อุปสรรคที�ขดัขวางการเกิดวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเห็นดว้ยกบัเป้าหมายมี 3 ประการคือ 
 1. การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร จะวดัที�กระบวนการทาํงานมากกว่าผลงาน 
หมายความวา่ เราวดัการทาํงานของบุคลากรดว้ยวธีิการที�เขาทาํมากกวา่ผลงานที�เขาทาํสาํเร็จ 
 2. ทั1งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัไม่ไดร่้วมกนัทาํความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในสิ�งที�คาดหวงั 
 3. บ่อยครั1 งที�เราพิจารณาว่างานนั1นสําเร็จลงไดอ้ย่างไร โดยปราศจากการพิจารณาว่าเราควร
ทาํงานนั1นหรือไม่ 
 ในการกาํหนดวตัถุประสงคค์วรมีหลกัเกณฑด์งันี1  
 1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ควรใชว้ธีิการทางประชาธิปไตย จะเป็นสิ�งที�ช่วยใหเ้กิดการจูงใจ 
 2. ผูบ้ริหารทีมงาน บุคลากร แต่ละคนมีความตอ้งการที�จะเกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดหนา้ที�ความ
รับผดิชอบและวตัถุประสงคข์องเขา 
 3. จุดเนน้ ควรมุ่งหมายที�ผลงานที�จะไดรั้บมากกวา่สิ�งที�จะทาํ 
 4. ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัในผลงานที�ตอ้งการให้เกิด ตลอดจนวิธีการวดัผล 
ประเมินผล และตารางเวลาปฏิบติังาน 
 5. การเปลี�ยนแปลงไป ของสภาพแวดลอ้ม ตอ้งใส่ใจตลอดจนการปฏิบติังาน 
 6. วตัถุประสงคต์อ้งชดัเจน เฉพาะเจาะจง มีการบอกระยะเวลาและสามารถวดัได ้
 สรุปได้ว่า การบริหารงานที�เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั จะส่งผลให้บุคลากรเกิดขวญัและกาํลังใจในการทาํงาน มีความรู้สึกในความเป็น
เจา้ของ เกิดความภาคภูมิใจในงานที�ไดก้ระทาํ มีความขยนัขนัแขง็ กระตือรือร้นที�จะคิดสร้างสรรคง์าน
ใหก้า้วหนา้ยิ�งขึ1น ทาํใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 3. การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื�อการแก้ไขปัญหา (Openness and Confrontation) 
ทีมงานที�มีประสิทธิภาพนั1น สมาชิกในทีมงานจะตอ้งสามารถแสดงทศันวิจารณ์ ให้ความคิดเห็น 
เสนอแนะขอ้แตกต่างโดยปราศจากความกลวั ไม่มีทีมงานใดจะประสบความสําเร็จโดยปราศจาก
บรรยากาศของความเขา้ใจกนัและที�ใดที�มีสมาชิกไม่สามารถแสดงตนไดอ้ยา่งเปิดเผย ความพยายาม
และความคิดสร้างสรรค์ที�จะหดหายไป และในทาํนองเดียวกนั ความตอ้งการของสมาชิกตอ้งการ
เผชิญปัญหามากกวา่ตอ้งการที�จะหลีกเลี�ยง ทีมงานที�มีประสิทธิภาพยอ่มไม่หลีกเลี�ยงปัญหาที�เล็กนอ้ย
หรือปัญหาที�ไม่พอใจ ทีมงานตอ้งเผชิญปัญหาเหล่านั1นอยา่งจริงใจและเตม็ใจ 
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 เครื�องหมายที�แสดงถึงคุณภาพของทีมงานคือ การเปิดเผยและกลา้เผชิญหนา้ หลายๆองค์กร
ถือวา่ ทั1งสองสิ�งที�ยิ�งใหญ่ ทั1งในทางทศันคติและพฤติกรรม ซึ� งจะปรากฏซํ1 าๆ แต่จะไดผ้ลตอบแทนที�
ยาวนาน โดยเนน้พฤติกรรมดงัต่อไปนี1  
 1. การเพิ�มประสิทธิภาพของการคมนาคมสื�อสารและขอ้มูลยอ้นกลบั 
 2. การเพิ�มความรู้แห่งตน 
 3. การใชค้วามขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
 4. การปรับปรุงความเป็นผูฟั้งที�ดี 
 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารควรตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกนั 
ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่อกนัอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน จะช่วยให้บุคลากรเกิดความ
เขม้แขง็และมีพลงัในการสร้างผลงาน อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ก็จะผา่นพน้ไปดว้ยดี 
 4. การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน (Support and Trust) การสนบัสนุนและความ
ไวว้างใจโดยธรรมชาติแลว้ จะตอ้งไปดว้ยกนั ถา้ปราศจากสิ�งใดสิ�งหนึ� งแลว้ ไม่สามารถจะอยูไ่ดท้ ั1ง
สองอยา่ง การสนบัสนุนและการไวว้างใจจะไดรั้บผลสําเร็จอยา่งดีที�สุด ถา้สมาชิกแต่ละคนในทีมงาน
ไม่มีความรู้สึกว่าจะตอ้งปกป้องงานที�เขารับผิดชอบ สมาชิกรู้สึกว่า สามารถพูดไดต้รงไปตรงมากบั
สมาชิกอื�นๆ ได้ทั1 งดีและไม่ดี คนเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรือในที�ทาํงานก็ตาม จะไม่แสดง
ความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาและเปิดเผย นอกเสียจากเขาเหล่านั1นมีความรู้สึกวา่คนอื�นๆ แสดงอยา่ง
ตรงไปตรงมาและเปิดเผยเท่าๆกนั 
 จากการศึกษาพบว่า การให้การสนับสนุนนั1น ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะมีอุปสรรค
หลายประการ คือความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่น การศึกษา ครอบครัว ค่านิยม ความมุ่งหวงั จึงทาํให้
การสื�อสารขาดประสิทธิภาพ การสนับสนุนก็จะไม่เกิดขึ1 น ประการที�สองที�เป็นอุปสรรคในการ
สนับสนุนคือการแข่งขัน และประการที�สามคือการบงัคบัให้นําเอาเป้าหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบติังานมาปฏิบติัโดยตนเองไม่มีส่วนร่วมในกาํหนด 
 จะเห็นไดว้า่ อุปสรรคที�ยิ�งใหญ่ในการขวางกั1นการใหก้ารสนบัสนุน คือระดบัความไวว้างใจที�
ต ํ�ามาก ความไวว้างใจจาํเป็นจะตอ้งใช้เวลานานกว่าจะสร้างขึ1นได้ แต่ใช้เวลาการทาํลายเพียงไม่กี�
วินาที เราไม่สามารถออกคําสั�งให้คนอื�นไว้ใจเราได้ เพราะความไว้วางใจเกิดจากการสร้าง
ประสบการณ์ ความเชื�อ ดงันั1น ถา้หากองค์ประกอบที�เป็นอุปสรรคขวางกั1นถูกทาํลายลง บรรยากาศ
ของความไวว้างใจจะเกิดขึ1น ทุกคนจะเริ�มสร้างวตัถุประสงค์ร่วมกนั ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัอย่าง
สร้างสรรค ์
 สรุปไดว้า่ การสนบัสนุนจึงเป็นสิ�งสําคญัที�สมาชิกในทีมงานมีความตอ้งการ ฉะนั1น บทบาท
ของผูน้าํหรือผูบ้ริหารองค์กร จึงควรให้การสนับสนุนในองค์กรของตน เช่น สนับสนุนโดยการฟัง 
การยกยอ่งชมเชย การแสดงความซาบซึ1 ง การส่งเสริม การแสดงความห่วงใยในปัญหาและประเด็น
ต่างๆของงาน โดยใหบุ้คลากรตระหนกัวา่ ผูน้าํหรือผูบ้ริหารมีความจริงใจ องคก์รก็จะกา้วหนา้ไปตาม
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ขั1นตอนของการพฒันา ผลที�ไดรั้บจะทาํให้บุคลากรในองคก์รให้การสนบัสนุนซึ� งกนัและกนั ทาํงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร แต่ละคนในองคก์รจะเขา้ใจความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งงาน
ของตนเองกบัของคนอื�นๆ และพร้อมที�จะรับและให้ความช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจอย่างจริงใจ อนัจะ
ทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (Co-Operation and Conflict) 
ความร่วมมือก็คือ การที�แต่ละคนถูกมอบหมายและพร้อมที�จะเกี�ยวขอ้งกบัการงานที�ทาํ พร้อมที�จะ
แบ่งปันทกัษะ สารสนเทศกบัคนอื�นๆ ใช้ความคิดของทุกคนในทีมงานเปิดเผยจุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเอง ถา้ขาดความไวว้างใจและความเปิดเผยในทีมงาน ความร่วมมือก็จะไม่เกิดขึ1น 
 สิ�งที�สําคญัก็คือ สมาชิกในทีมงานสามารถพูดไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา โดยปราศจากความกลวั
วา่ “โง่” ผูน้าํกลุ่มหรือทีมจะตอ้งทาํงานอย่างเต็มความสามารถในอนัที�จะเกิดความร่วมมือ เพราะถา้
ปราศจากความร่วมมือเสียแลว้ การงานที�แทจ้ริงก็จะไม่เกิดขึ1น สําหรับความขดัแยง้นั1น เป็นสิ�งที�ตรง
ขา้มกบัความร่วมมือ เป็นความจริงวา่ ถา้ทีมงานมีความไม่เห็นดว้ยอยูเ่ป็นประจาํ ก็จะเป็นการยากที�จะ
ทาํให้การทาํงานประสบความสําเร็จ แต่ทีมงานที�มีประสิทธิภาพจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
ประเด็นของความขัดแยง้ไม่ได้ และใช้ผลของการแก้ปัญหาความขัดแย้งมาช่วยให้งานบรรลุ
วตัถุประสงค ์
 ความขดัแยง้มี 2 ดา้น คือ ดา้นการทาํลายและดา้นการสร้างสรรค ์ดา้นการทาํลายนั1น เป็นดา้น
ที�ไม่พึงปรารถนา หรือมีลักษณะทาํลาย ด้านการสร้างสรรค์ตั1 งอยู่บนพื1นฐานของการแก้ปัญหา 
กล่าวคือ พยายามคน้หาความสามารถที�ดีเลิศของคน คน้หาความแตกต่างที�เป็นประโยชน์ รับฟังทศันะ
ของผูอื้�น เปิดเผย จริงใจ ตรงไปตรงมา ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือกนั  
 จะเห็นไดว้า่ ความขดัแยง้เป็นสิ�งที�ตอ้งเกิดขึ1นเสมอ และจะเป็นผลดีต่อองคก์ารมาก ถา้ความ
ขดัแยง้นั1นอยู่ในระดบัที�เหมาะสม ไม่มากหรือรุนแรงจนเกินไป ทั1งนี1  เพราะความขดัแยง้ในระดบัที�
เหมาะสมนี1จะเป็นผลใหเ้กิดความรอบคอบ ความมีเหตุมีผลและความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์หม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ ในการทาํงาน เช่นเดียวกนั ถา้ความขดัแยง้ที�เกิดขึ1นอยูใ่นระดบัสูงมาก ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จะ
ไม่ทั�วถึงหรือถูกบิดเบือนไป เป็นผลใหคุ้ณภาพการตดัสินใจตํ�า บรรยากาศการทาํงานก็จะมีแต่ความตึง
เครียด ความคิดริเริ�มใหม่ๆ ในการทาํงานจะเกิดขึ1นไดน้อ้ยมาก 
 สรุปไดว้่า การบริหารงานภายในองค์กรให้ไดผ้ลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ไดค้นเป็นปัจจยั
สาํคญัที�สุดในการดาํเนินงาน แต่เนื�องจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไม่วา่จะเป็นทศันคติ ความเชื�อ 
ความนิยม ความรู้ ความสามารถในการทาํงานหรือเป้าหมายในการทาํงานที�ต่างกนัเหล่านี1 มีส่วนทาํให้
เกิดความขดัแยง้ในการทาํงานอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได ้เพื�อแกปั้ญหาความขดัแยง้ให้เป็นไปในลกัษณะ
สร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานดว้ย 
 6. กระบวนการปฏิบัติงานที�ชัดเจน (Sound Procedures) ทีมงานที�มีประสิทธิภาพตอ้งใช้
ลกัษณะการทาํงานแบบยืดหยุน่ รวมทั1งการตดัสินใจที�ถูกตอ้งเหมาะสม การตดัสินใจตอ้งอาศยัขอ้มูล
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ที�สมบูรณ์ที�สุด ซึ� งมาจากการติดต่อสื�อสาร มีการพดู การเขียน กระทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง ในการแกปั้ญหา
จะทาํใหที้มงานมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี1  การตัดสินใจสั�งการยงัเป็นกระบวนการพื1นฐานที�สําคัญของการบริหารงาน 
บ่อยครั1 งที�การตดัสินใจผิดพลาด อนัเนื�องมาจากความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลหรือเก็บขอ้มูลจากผูที้�ไม่
เกี�ยวข้องหรือไม่มีความผูกพนัในงานนั1 นๆ เพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้ว 
ผูบ้ริหารควรยึดหลกัการตดัสินใจที�ยืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในสถานการณ์
หนึ� งๆ กล่าวคือ มีความสมดุลกนัระหว่างเวลา ทรัพยากรกบัการตดัสินใจที�จะใช้ในแต่ละเรื� องการ
ตดัสินใจที�สมาชิกมีความเห็นพอ้งตอ้งกนันบัวา่เป็นวธีีการที�มีประสิทธิภาพมากที�สุด  
 การตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพโดยทีมงาน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงร่วมกนัและเป็นการ
ตดัสินใจที�ดี ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการประนีประนอมเมื�อมีการตดัสินใจจะตอ้งมีความผกูพนักบัขอ้ตกลง
และตอ้งปฏิบติัตามแผน งานจะถูกจดัทาํขึ1นเพื�อนาํไปปฏิบติั โดยใชค้วามรู้และทกัษะของทีมงานเท่าที�
ทาํได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากการปฏิบติัตอ้งมีการขยายความเพื�อเป็นการสรุปขั1นตอนการ
ตดัสินในที�มีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 5 ขั1นตอน  
 1. เหตุผลเพื�อการตดัสินใจตอ้งเป็นความเขา้ใจชดัเจน 
 2. การวเิคราะห์ถึงธรรมชาติของปัญหา 
 3. มีการทดสอบขอ้สรุปที�เป็นทางเลือก มีการให้นํ1 าหนกัและพิจารณาถึงลาํดบัความสําคญั
และผลที�จะตามมา 
 4. มีการนาํเอาผลของการตดัสินใจไปปฏิบติั 
 5. มีการทบทวนและประเมินผลการตดัสินใจนั1นๆ 
 สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการทาํงานของแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไปตามความรู้ ประสบการณ์
เดิม ทกัษะในการทาํงานและทศันคติส่วนบุคคล ดงันั1น จึงถือเป็นหน้าที�ของผูบ้ริหารที�จะตอ้งสร้าง
และพฒันาการทาํงานเป็นทีมอยู่เสมอ เพื�อให้แต่ละคนเห็นความสําคญัของงานและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าความสําคญัของบุคคล หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล บรรยากาศในการทาํงาน 
สภาพแวดลอ้ม และการสนบัสนุนจากเพื�อร่วมงาน สิ�งเหล่านี1 มีส่วนเสริมการทาํงานเป็นทีมทั1งสิ1น การ
ตดัสินใจอาจกระทาํโดยผูบ้ริหารงานคนเดียวได ้แต่ในการปฏิบติังานนั1น ไม่สามารถจะกระทาํโดย
ผูบ้ริหารเพียงคนเดียว ทีมงานที�ดีจึงเปรียบเสมือนพลังในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารให้ประสบ
ความสาํเร็จนั�นเอง 
 7. ภาวะผู้นําที�เหมาะสม (Appropriate Leadership) ในทีมงานโดยทั�วไปไม่มีทีมงานใดที�
ตอ้งการผูน้าํถาวร ทีมงานที�พฒันาแลว้ จะถูกเปลี�ยนภาวะผูน้าํใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์ กล่าวคือ จะมี
การผลดัเปลี�ยนหมุนเวียนกนัเป็นผูน้าํภายในกลุ่ม ผูน้าํที�ดีจะตอ้งรู้จกัหาสิ� งที�ดีที�สุดของสมาชิกใน
ทีมงานและใชภ้าวะผูน้าํในแบบที�มีทั1งความยดืหยุน่และเหมาะสม 
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 ประเด็นสาํคญัอีกประการหนึ�งคือ การที�ผูบ้ริหารรู้จกัการใช ้การมอบหมายงาน ถือวา่เป็นการ
พฒันาการบริหารและเป็นกุญแจไปสู่ความมั�นใจของผูบ้ริหารในการสร้างทีมงานที�ดี หากไม่มีการ
มอบหมายงาน อุปสรรคจะเกิดขึ1นระหว่างผูบ้ริหารกับผูป้ฏิบติั ระดับของการมอบหมายงานตอ้ง
เหมาะสม มิฉะนั1น ผูป้ฏิบติัจะเกิดความกลวัในผลของการมอบหมายงาน เพราะบางครั1 งเขาจะรู้สึกเบื�อ
หน่าย กลายเป็นคน “สันหลงัยาว” และขาดความกระตือรือร้น ซึ� งที�แทจ้ริงแลว้ การมอบหมายงานเป็น
การส่งเสริมมากกวา่การข่มขู่ 
 การมอบหมายงานที�มีประสิทธิภาพมีลกัษณะดงันี1  
 1. เป็นงานที�วเิคราะห์ถึงขอบข่ายและใหค้วามไวว้างใจได ้สมควรมอบหมาย 
 2. พิจารณาถึงความสามารถของสมาชิกที�ปฏิบติัไดแ้ละเตม็ใจปฏิบติั 
 3. การพิจารณาอบรมเป็นสิ�งจาํเป็นในการมอบอาํนาจ 
 การมอบหมายงานใดๆ จาํเป็นตอ้งคดัเลือกบุคคลในทีมงานที�มีความตั1งใจสูง เพื�อให้เกิดความ
รับผดิชอบเป็นพิเศษ ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัการที�จะใหอ้าํนาจและสนบัสนุนอยา่งเต็มที� ถา้งานที�มอบหมาย
ได้รับการปรับปรุงและพฒันาขึ1น ก็ควรมีรางวลัมอบให้ สิ� งสําคญัที�ตอ้งจาํไวคื้อตอ้งมีการทบทวน
ความกา้วหนา้ของการมอบหมายงาน และพร้อมที�จะปฏิบติัการพิเศษเมื�อมีสิ�งผดิพลาดเกิดขึ1น 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูน้าํที�เหมาะสมขึ1นอยูก่บัความตอ้งการและทกัษะความชาํนาญ
ของผูร่้วมงาน ลกัษณะงานและขอ้จาํกดัของสภาพแวดลอ้มขององค์กรนั1นๆ ซึ� งไม่สามารถกาํหนด
ออกเป็นรูปแบบ รายละเอียดของผูน้าํไดว้า่ควรเป็นแบบใด จึงจะเหมาะสมที�จะนาํมาใช้กบัผูร่้วมงาน 
หากผูน้าํไดย้ึดมั�นในพฤติกรรมการบริหารที�ตายตวั ความมีประสิทธิผลจะลื�นไหลเปลี�ยนไปมา ภาวะ
ผูน้าํที�เหมาะสมจะตอ้งทาํตวัให้สอดคล้องเขา้กบัสถานการณ์นั1นๆ เพื�อให้เป็นไปในทางที�จะช่วย
สนบัสนุนใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
 สรุปไดว้า่ ความเป็นผูน้าํเป็นสิ�งสาํคญัยิ�งสาํหรับความสําเร็จในงานดา้นต่างๆ ขององคก์รผูน้าํ
ที�ไม่มีความสามารถย่อมจะเป็นผูท้าํลายขวญัของบุคลากรในองคก์ร และเป็นผลทาํให้งานดา้นต่างๆ 
ขาดประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกันข้าม ผูน้ําที�มีความสามารถจะมีผลทาํให้เปลี�ยนลักษณะของ
บุคลากรในองค์กรให้กลบักลายเป็นบุคคลที�มีความขยนัขนัแข็ง จะช่วยองค์กรประสบผลสําเร็จได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8. การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสมํ�าเสมอ (Regular Review) ทีมงานที�ดี ไม่เพียงแต่เขา้ใจ
เฉพาะคุณลกัษณะของทีมและบทบาทต่างๆในองค์กรเท่านั1น แต่จะต้องเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ
ตดัสินใจ และการจดัการความขดัแยง้ของทีมงานนั1นๆ ด้วยการทบทวนการทาํงาน ก็เป็นสิ�งสําคญั
ประการหนึ� งที�จะช่วยให้ทีมงานไดรั้บประสบการณ์เพิ�มขึ1น และการพฒันาทีมงานอย่างมีสติ วิธีการ
ในการทบทวนการทาํงานมีหลายวิธี ซึ� งแต่ละวิธีเหล่านี1 จะเกี�ยวขอ้งกบัการได้รับขอ้มูลป้อนกลับ
เกี�ยวกบัวิธีปฏิบติังานของแต่ละบุคคล หรือของทีมงานโดยส่วนรวม สําหรับวิธีการที�ใชก้นัมาก มี 3 
วธีิ ดงันี1  
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 8.1 ทีมงานดาํเนินการทบทวนปฏิบติังานด้วยตนเอง โดยมีการทบทวนถึงลกัษณะที�ทีม
ตอ้งการ เช่น ความเปิดเผย และความไวว้างใจ การใชค้วามรู้ ความสามารถ ความพยายาม การทบทวน
ความสามารถ ใชไ้ดใ้นขณะที�ทาํงานหรือเมื�อทาํงานเสร็จแลว้ 
 8.2 การใช้ผูส้ังเกตการณ์ วิธีการที�ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เรียกวา่ “การทบทวนกระบวนการ” 
ซึ� งคนที�ใช้อยู่นอกทีมงานสังเกตเงียบๆ ว่าเกิดอะไรขึ1นบา้ง โดยสังเกตของจริงถึงเรื�องการปฏิบติัใน
กลุ่มเกี�ยวกบังาน และจนกระทั�งงานเสร็จหรือช่วงเวลาที�เขาเห็นวา่สะดวก แลว้นาํขอ้สังเกตมานาํเสนอ 
มีการจดัทาํรายงานต่างๆ ที�เขาเห็นตามความเป็นจริง แลว้แสดงความคิดเห็น ทกัษะของการสังเกต
แบบนี1 เป็นเรื�องยากมาก ผูที้�มีความชาํนาญเท่านั1นที�จะช่วยใหก้ารพฒันาทีมงานมีประสิทธิภาพ 
 8.3 การใช้โทรทศัน์วงจรปิดหรือวีดีทศัน์ เป็นเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพมาก ทีมงานจะถูก
บนัทึกขณะปฏิบติังาน และสามารถยอ้นกลบั หยุด เดินหน้าก็ได ้สิ�งเหล่านี1 จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตามจริง วเิคราะห์ไดถู้กตอ้งและรวดเร็วขึ1น 
 นอกจากนี1 ยงัต้องมีการทบทวนการบริหารงานในทีมอย่างสมํ�าเสมอ จะสามารถแก้ไข
ขอ้บกพร่องของทีมงาน ช่วยใหที้มงานไดรั้บประสบการณ์เพิ�มขึ1น ฉะนั1น การทบทวนการทาํงานอยา่ง
สมํ�าเสมอจึงนบัวา่เป็นสิ�งสําคญัในการทาํงานขององค์กร เพราะองค์กรที�จดัตั1งขึ1นมานั1นต่างก็ตอ้งมี
การนาํเอาทรัพยากรมาลงทุนทาํกิจกรรม การตรวจสอบทบทวนผลการทาํงาน จึงเป็นเครื�องมือช่วยให้
ผูบ้ริหารองคก์รรู้ความเป็นไปว่าดีหรือเลวอยา่งไร คุม้ค่าเพียงใดหรือไม่ ซึ� งจะเห็นไดว้า่ การทบทวน
การทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอนี1  ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร 2 ประการคือ ผูท้าํงานทราบถึงผลงานที�ตน
รับผดิชอบ และในแง่ของตวัองคก์รก็จะไดข้อ้มูลที�จะช่วยใหส้ามารถรู้ไดว้า่ งานที�ทาํทั�วไปแลว้นั1น ทาํ
ได้ดีเพียงใด ซึ� งการรู้ดังกล่าวนี1 เอง จะทาํให้การควบคุมสั�งการต่างๆ สามารถกระทาํได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 9. การพัฒนาตนเอง (Individual Development) ทีมงานที�มีประสิทธิภาพจะตอ้งคน้หาและ
รวบรวมทกัษะต่างๆ ของแต่ละบุคคลและผลิตผลที�ดีกวา่ ในขณะเดียวกนั ประสิทธิภาพของทีมจะมี
มากขึ1น ถา้หากทีมไดใ้หค้วามสนใจต่อการพฒันาทกัษะของแต่ละคน เมื�อกล่าวถึงการพฒันาบุคลากร 
องคก์รมกัจะมองในเรื�องของทกัษะและความรู้ที�แต่ละคนมีอยู ่เพื�อปรับปรุงใหดี้ขึ1น 
 สําหรับในวงการธุรกิจที�เต็มไปด้วยความสับสน และตวัอย่างของการบริหารที�นับไม่ถ้วน 
วิธีการพฒันาตนเอง จาํเป็นตอ้งมีมากมายหลายทกัษะ เราอาจพบว่าผูบ้ริหารหลายๆคน โดยเฉพาะ
ผูจ้ดัการภาคเอกชน มีการฝึกอบรมเพียงเล็กนอ้ย แต่เขาประสบความสําเร็จอยา่งมากในการปฏิบติั นั�น
เป็นเพราะเขาตระหนกัวา่ การบริหารไม่ใช่การตอบคาํถามเพียงทกัษะความรู้ในหนงัสือเท่านั1น แต่ตอ้ง
อาศยัประสบการณ์ การเห็น และการกระทาํ ซึ� งสิ�งเหล่านี1จะตอ้งเกิดขึ1นอยา่งต่อเนื�องเสมอๆ 
 ประสิทธิภาพการทาํงานของคนเรานั1นมีอยู่ 2 ลกัษณะคือ มีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง 
และมีประสิทธิภาพในการทาํงานตํ�า โดยปกติแลว้ ไม่มีบุคคลใดที�สามารถเป็นขา้งใดขา้งหนึ�งของแต่
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ละลกัษณะได้ทั1งหมด ด้วยเหตุนี1 เอง ทีมที�มีประสิทธิภาพตอ้งเรียนรู้ที�จะใช้ประโยชน์จากลกัษณะ
ดงักล่าว และสนบัสนุนใหส้มาชิกของทีมที�มีประสิทธิภาพตํ�าไดเ้คลื�อนไปสู่ที�มีประสิทธิภาพสูงขึ1น 
 สรุปไดว้า่ การใหส้มาชิกในทีมที�มีประสิทธิภาพสูงขึ1นไดน้ั1น จะตอ้งเริ�มที�การพฒันาบุคลากร
หรือพฒันาสมาชิกภาพของบุคคลในทีมงาน เพราะถือวา่บุคคลมีลกัษณะ มีสติปัญญา และมีศกัยภาพที�
จะส่งผลต่อการปฏิบติังานในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ เนื�องจากมนุษยแ์ต่ละคนมีค่านิยม การรับรู้ เจต
คติและบุคลิกภาพที�แตกต่างกนั ในฐานะผูบ้ริหาร จาํเป็นตอ้งศึกษาและเขา้ใจมนุษยเ์ป็นรายบุคคล เพื�อ
หาทางพฒันาบุคคลหรือสมาชิกในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางหรือแนวทางที�หน่วยงานตอ้งการ 
วิธีการพฒันามนุษย์เป็นรายบุคคลทาํได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การให้การศึกษา นอกจากนี1
ผูบ้ริหารจะตอ้งเรียนรู้วิธีการพฒันามนุษยเ์ป็นกลุ่ม ซึ� งนิยมใช้กนัมาก เพราะมกัจะไดผ้ลดี และเป็น
รากฐานของการพฒันามนุษย ์เทคนิคที�ใช้กนัไดแ้ก่ การฝึกทกัษะกระบวนการกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
อยา่งไรก็ตาม แนวทางการพฒันามนุษยห์รือพฒันาบุคลากรในองคก์รเป็นหนา้ที�สําคญัของผูบ้ริหารที�
จะศึกษาและให้ความสนใจนอกเหนือจากการพฒันาบุคลากร และยงัตอ้งศึกษาและให้ความสําคญั
นอกเหนือจากการบริหารงานโดยทั�วไป ซึ� งในปัจจุบนัทั1งในลกัษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพราะถือ
วา่บุคคลแต่ละคนมีส่วนช่วยใหอ้งคก์รดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Sound Inter - Group Relation) ทีมงานจะมีประสิทธิภาพ
ได้จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 9 ประการที�จะช่วยให้การทาํงานประสบผลสําเร็จ แต่ถ้าขาด
สัมพันธภาพที�ดีระหว่างกลุ่มหรือภายในกลุ่มแล้ว ก็ย่อมเป็นอุปสรรคได้เช่นเดียวกัน ถ้าหาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นไปอย่างดีแลว้ การทาํงานของกลุ่มก็จะราบรื�นและเป็นไป
ในทางสร้างสรรค ์มีการสนบัสนุนเกื1อกลูกนั และช่วยแกปั้ญหา อุปสรรค ขอ้ยุง่ยากก็จะผา่นพน้ไปได ้
แต่ถา้กลุ่มไม่มีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัแลว้ การแข่งขนัชิงดีกนั การขดัแยง้และทะเลาะเบาะแวง้ก็จะ
แพร่กระจายออกไป 
 การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มที�มีประสิทธิภาพดงันี1  
 1.  ตอ้งมั�นใจวา่การปฏิบติัและการตดัสินใจของกนัและกนั มีการสื�อสารและเขา้ใจกนัดี 
 2.  พยายามที�จะเขา้ใจความคิดเห็นของคนอื�นหรือฝ่ายอื�น เขา้ใจปัญหาและอุปสรรคและยื�น
มือเขา้มาช่วยเหลือเมื�อมีความจาํเป็น 
 3.   คน้หาวธีิการทาํงานที�มีประสิทธิภาพร่วมกนักบัฝ่ายอื�นๆ ทีมอื�นๆ อยา่งต่อเนื�อง  
 4.  ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ พรมแดนและความรับผดิชอบระหวา่งทีมตอ้งมีการทบทวนและฟื1 นฟู
อยูต่ลอดเวลา 
 5.  ขจดัและระมดัระวงัปัญหาที�จะเกิดระหวา่งทีมงาน ล่วงหนา้เสมอ 
 6.  พยายามฟังความคิดของกลุ่มอื�นและใหก้ลุ่มอื�นฟังความคิดของกลุ่มเรา 
 7.  ใชที้มงานอื�นเป็นแหล่งความคิดและเปรียบเทียบ 
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 8.  มีความเขา้ใจในความแตกต่างของคนและพยายามใชค้วามแตกต่างของคนเหล่านั1นให้เกิด
ประโยชน์ 
 สรุปไดว้่า หากกลุ่มทาํงานใดมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในลกัษณะสนิทสนมหรือแน่นแฟ้น 
พฤติกรรมของกลุ่มหรือทีมเป็นไปในทางที�ดี สมาชิกของทีมต่างก็จะเขา้ใจไปเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
และทุกคนก็จะทุ่มเทความสาํคญั เวลาทาํงานใหก้บักลุ่มหรือทีมงานมากขึ1น และดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี1  
ผูบ้ริหารจาํนวนมากจึงสนใจเขา้ไปร่วมกิจกรรมที�ช่วยเหลือสร้างสรรค์ทีมหรือกลุ่มทาํงาน (group 
building) เพื�อช่วยใหก้ลุ่มมีความแน่นแฟ้นกลมกลืนกนัมากขึ1น ถา้เป็นเช่นนี1 ไดก้ลุ่มก็จะสามารถสร้าง
พลงัใหป้รากฏขึ1น เพื�อปฏิบติังานต่างๆ ไดป้ระสบผลสาํเร็จ 
 11. การสื�อสารที�ดี (Good Communications) การสื�อสารที�ดีเปรียบเสมือนนํ1 ามนัหล่อลื�น
สาํหรับเครื�องจกัร บางทีคนเรามกัพูดอยูเ่สมอวา่ ในทุกๆ องคก์รวา่ “การสื�อสารของเราแย”่  หากถาม
ถึงกลุ่มปฏิบติัจะได้รับคาํตอบเหมือนๆกนัว่า การสื�อสารในองค์กรของเราตอ้งมีการปรับปรุง สิ� ง
ดงักล่าวไม่ใช่เรื�องประหลาดเลย ถา้เราพิจารณาความซับซ้อนของรูปแบบการสื�อสารในองค์กร การ
สื�อสารที�มีประสิทธิภาพเป็นความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์รทุกประเภท 
 ดงันั1น การสื�อสารภายในทีมงานเป็นกระบวนการที�สําคญัอย่างหนึ� งในการทาํงาน ซึ� งจะเป็น
การสร้างความเขา้ใจจากบุคคลหนึ�งไปยงัอีกบุคคลหนึ� ง หรือทีมงานหนึ�งไปยงัอีกทีมงานหนึ�ง โดยมี
ความสําคญัของการสื�อสารอย่างน้อย 2 ประการ ไดแ้ก่ การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างสมาชิกใน
ทีมงานและการแจ้งขอ้มูลข่าวสารให้สมาชิกในทีมงานทราบ เพื�อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถ
ประสานงานใหฝ่้ายต่างๆ ปฏิบติัไดต้รงตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการการสื�อสารในองคก์ร ไม่วา่จะเป็น
การสื�อสารแบบทางเดียว (One – Way Communications) หรือแบบสองทาง (Two – Way 
Communications) ย่อมขึ1นอยู่กบัสถานการณ์และเวลาเป็นสําคญั สําหรับวิธีการสื�อสารหรือทางไหล
ของการสื�อสาร (Communications Flow) สามารถกระทาํได ้4 แบบ คือ จากบนลงล่าง จากล่างขึ1นบน 
ระดบัเดียวกนัต่างแผนก ต่างระดบั และบริษทักบัองคก์รภายนอก แต่ละแบบมีจุดมุ่งหมายที�แตกต่าง
กนั 
 สรุปไดว้า่ พื1นฐานที�สําคญัของการบริหารงานนั1น ขึ1นอยูก่บัการสื�อสารที�ดี อนัจะมีผลให้เกิด
ความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที�ดีดว้ยแผนงานต่างๆ จะไดรั้บการปฏิบติัมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ1นอยู่กบัผูป้ฏิบติัการสื�อสาร จึงเป็นวิธีเดียวที�จะสามารถกระตุน้ให้เขาปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
 ดงันั1น ในการสร้างคุณลกัษณะในการสร้างทีมงาน 11 ประการ ของทีมงานที�กล่าวมาแลว้ จะ
มีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัเหมือนระบบต่างๆในร่างกายคนเรา หากระบบใดระบบหนึ� งในร่างกาย
บกพร่อง ผลร้ายจะกระทบกระเทือนถึงระบบอื�นๆด้วย โดยนัยเดียวกัน หากเราปรับปรุงพฒันา
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ�ง ผลดีที�เกิดขึ1นแก่ทีมงานหรือองค์กรทั1งหมด ดว้ยเหตุนี1  ผูว้ิจยัจึงได้
นาํองค์ประกอบทั1ง 11 ประการของการของการบริหารทีมงานมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
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คน้ควา้ในครั1 งนี1  คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั ความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหาการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม การ
ติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของสมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น และการเป็น
ผูน้าํที�เหมาะสม 

 

3.  ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

3.1  ทฤษฎเีกี�ยวกบัการบริหารจัดการ 
  ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) (2547,ออนไลน์) การบริหารตามหลกั
วิทยาศาสตร์ไดมุ้่งเนน้ให้ความสําคญัในการจดัการในระดบัปฏิบติัการ ซึ� งจะใช้ในวงจาํกดัไม่อาจจะ
ประยุกต์ใช้กับการจดัการในภาพรวมทั1งองค์การ ดงันั1นจึงเกิดการพฒันาแนวความคิดทฤษฎีการ
บริหาร เพื�อใช้จดัการกบัองค์การทุก ๆ ระดบั เรียกแนวความคิดดงักล่าวว่า ทฤษฎีการบริหาร หรือ
แนวคิดการจดัการตามหลกัการจดัการทั�วไป โดยนกัทฤษฎีการบริหารในระยะแรก คือ เฮนรี ฟาร์โย 
(Henry Fayol) นักอุตสาหกรรมชาวฝรั�งเศสเป็นบุคคลที�ได้ชื�อว่าเป็นบิดาของทฤษฎีการบริหาร 
แนวความคิดของเขาไดเ้ขียนเป็นหนงัสือ ชื�อวา่ Administrative Industrille et General ถูกจดัพิมพค์รั1 ง
แรกในปี ค.ศ. 1916 

เฮนรี ฟาร์โย (Henry Fayol) ไดส้รุปสาระสาํคญัของการศึกษาไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนที� 1 เกี�ยวกบัหน้าที�การจดัการ (Management Function) หน้าที�ทางการจดัการ ตาม

ทฤษฎีของ เฮนรี ฟาร์โย (Henry Fayol) แบ่งไดเ้ป็น 5 อยา่ง คือ 
1. การวางแผน หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�จะมีผลต่อธุรกิจ และ

กาํหนดขึ1นเป็นแผนการปฏิบติังาน หรือวธีิทางที�จะปฏิบติัขึ1นไวเ้ป็นแนวทางการทาํงานในอนาคต  
 2. การจดัการองคก์าร หมายถึง การจดัให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ และอาํนาจหนา้ที� ให้

อยูใ่นส่วนประกอบที�เหมาะสมที�จะช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุผลสาํเร็จได ้ 
 3. การบงัคบับญัชาสั�งการ หมายถึง การสั�งงานต่าง ๆ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึ� งผูบ้ริหาร

จะตอ้งกระทาํตนเป็นตวัอย่างที�ดี และตอ้งเขา้ใจผูป้ฏิบติังานดว้ย ตลอดในการทาํงานของคนงานกบั
องคก์ารที�มีอยู ่รวมถึงการติดต่อสื�อสารภายในองคก์ารดว้ย  

4. การประสานงาน หมายถึง การเชื�อมโยงงานของทุกคนให้เขา้กนัได ้และมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกนั  

 5. การควบคุม หมายถึง การที�จะตอ้งกาํกบัให้สามารถประกนัไดว้า่กิจกรรมต่าง ๆ ที�ทาํไป
นั1น สามารถเขา้กนัไดก้บัแผนที�วางไว ้ 
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ส่วนที� 2 เกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งมีคุณลกัษณะพร้อมดว้ยความสามารถทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบมี

การศึกษาหาความรู้ เทคนิคในการทาํงาน และประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ� งรวมเรียกว่า “ความสามารถ
ทางดา้นการจดัการ” ซึ� งต่างจากพนกังานระดบัปฏิบติัการที�จะเป็นหน้าที�เทคนิควิธีการทาํงานเป็น
สาํคญั 

ส่วนที� 3 เกี�ยวกบัหลกัการจดัการ (Management Principle) Fayol ไดว้างหลกัการทั�วไปที�ใช้
ในการจดัการไว ้14 ขอ้ คือ 

1. หลกัที�เกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที� และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) Fayol 
เชื�อว่าอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบเป็นสิ�งที�แยกจากกนัมิได้และอาํนาจหน้าที�ควรจะมีเท่ากบั
ความรับผิดชอบ นั�นคือเมื�อผูใ้ดไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดงานหนึ�ง ผูน้ั1นก็ควรจะไดรั้บ
มอบหมายอาํนาจหนา้ที�เพียงพอที�จะใชป้ฏิบติังานนั1นใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. หลกัของการมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) การกระทาํใด ๆ คนงาน
ควรได้รับคาํสั�งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั1นเพื�อป้องกนัมิให้เกิดความสับสนในคาํสั�งที�
เกิดขึ1นนั�นเอง  

3. หลกัของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Unity of Direction) ทั1งนี1 เพราะกิจกรรมของกลุ่มที�มี
เป้าหมายอนัเดียวกนั ควรจะตอ้งดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนัและเป็นไปตามแผนงานเพียงอนัเดียว
ร่วมกนั เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร  

4. หลกัของการธาํรงไวซึ้� งสายงาน (Scalar Chain) ซึ� งก็คือสายการบงัคบับญัชาจากระดบัสูง
มายงัระดับตํ�าสุดในองค์การ ที�จะเอื1ออาํนวยการให้การบังคับบัญชาเป็นไปตามหลักของการมี
ผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวและช่วยใหเ้กิดระเบียบในการติดต่อสื�อสารในองคก์ารอีกดว้ย  

5. หลกัของการแบ่งงานกนัทาํ (Division of Work or Specialization) คือการแบ่งงานกนัทาํ
ตามความถนดั เพื�อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
หลกัเศรษฐศาสตร์  

6. หลกัเกี�ยวกบัระเบียบวินยั (Discipline) ระเบียบวินยัในการทาํงานนั1นเกิดจากการปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงในการทาํงาน โดยมุ่งที�จะก่อให้เกิดความเคารพเชื�อฟังและทาํงานตามหน้าที�ดว้ยความ
ตั1งใจ ทั1งนี1ผูบ้ญัชาจะตอ้งมีความยติุธรรม และเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  

7. หลกัของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 
Individual to General Interest) ระบุไวว้า่ เป้าหมายของส่วนบุคคลหรือของส่วนยอ่ยต่าง ๆ ควรให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่มเพื�อที�จะให้สําเร็จผลตามเป้าหมายของกลุ่ม (องค์การ) นั1นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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8. หลกัการของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) ตอ้งมีความยุติธรรมและให้
เกิดความพอใจและประโยชน์มากที�สุดแก่ทั1ง 2 ฝ่าย คือลูกจา้งและนายจา้งให้สามารถดาํรงอยูไ่ดใ้น
ภาวะการณ์ปัจจุบนั  

9. หลกัของการรวมอาํนาจไวส่้วนกลาง (Centralization) การจดัการควรจะมีการรวมอาํนาจ
ไวที้�จุดศูนยก์ลางเพื�อที�จะควบคุมส่วนต่าง ๆ ขององค์การไวไ้ดเ้สมอ ทั1งนี1 เพื�อให้เกิดประโยชน์รวม
สูงสุดเท่าที�จะทาํได ้ 

10. หลกัของความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) การจดัระเบียบสําหรับการทาํงานของคนงาน
ในองคก์ารนั1น ผูบ้ริหารจาํตอ้งกาํหนดลกัษณะและขอบเขตของงานให้ถูกตอ้งชดัเจน พร้อมทั1งระบุถึง
ความสัมพนัธ์ต่องานอื�น (ผงัการจดัองคก์าร Organization Chart) เพื�อให้เกิดการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

11. หลกัของความเสมอภาค (Equity) ผูบ้ริหารตอ้งยึดถือเรื�องของการเอื1ออารีและความ
ยติุธรรมเป็นหลกั เพื�อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความจงรักภกัดีและอุทิศตนในการทาํงานใหก้บัองคก์าร  

12. หลกัของความมีเสถียรภาพของการวา่จา้งทาํงาน (Stability of Tenure) การที�คนเขา้ออก
มากย่อมเป็นสาเหตุของการสิ1นเปลือง และทาํให้การจดัการไม่เกิดประสิทธิภาพ ดงันั1นทั1งผูบ้ริหาร
และคนงานจะตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ�งเพื�อเรียนรู้งานจนทาํไดดี้เสียก่อน  

13. หลกัของความคิดริเริ�ม (Initiative) การช่วยคิดริเริ�มของคนงานทุกคนภายในขอบเขตที�
คนคนนั1นพึงมี จะเป็นพลงัอนัสําคญัที�จะทาํให้องค์การเขม้แข็งขึ1นตลอดจนแผนงานและเป้าหมาย
ต่างๆ ก็จะถูกทาํใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย  

14. หลกัของความสามคัคี (Esprit de Corps) คือ การเนน้ถึงความจาํเป็นที�ทุกคนในองคก์าร
จะตอ้งทาํงานเป็นกลุ่มที�เป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั เพื�อจะให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็น
อยา่งดีภายในทิศทางเดียวกนั  

จะเห็นได้ว่า แนวความคิดทฤษฎีการบริหารนั1นสามารถใช้ได้อย่างกวา้งขวางเป็นสากล 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับองคก์ารทุก ๆ แบบทุก ๆ ระดบั เพื�อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคที์�ตั1ง
ไว ้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามแมแ้ต่ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ก็สามารถนาํเอาทฤษฎีใน
การบริหารมาใชใ้นองคก์ารไดเ้ช่นกนั 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545,20-22) กล่าวว่า หน้าที�ของการบริหารจดัการ  
(Functions of Management) หรือ กระบวนการของการบริหารจดัการ (Management Process) เป็น
หนา้ที�พื1นฐาน 4 ประการ ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การนาํ 
(Leading) การควบคุม (Controlling) ทรัพยากรขององคก์าร ซึ� งมีรายละเอียดดงันี1   
 การวางแผน (Planning) เป็นขั1นตอนในการกาํหนดวตัถุประสงค ์และพิจารณาถึงวิธีการ
ที�ควรปฏิบติัเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์นั1น ดงันั1น ผูบ้ริหารจึงตอ้งตดัสินใจว่าบริษทัมีวตัถุประสงค์
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อะไรในอนาคต และจาํตอ้งดาํเนินการอยา่งไรเพื�อให้บรรลุผลสําเร็จตาม   วตัถุประสงค ์การวางแผน
จึงประกอบไปดว้ย 
 1.การดาํเนินการตรวจสอบเพื�อกาํหนดสถานภาพในปัจจุบนั ขององคก์าร 
 2.การสาํรวจสภาพแวดลอ้ม 
 3.การกาํหนดวตัถุประสงค ์
 4.การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต 
 5.การกาํหนดแนวทางปฏิบติังาน และความจาํเป็นในการใชท้รัพยากร 
 6.การประเมินแนวทางปฏิบติังานที�วางไว ้
 7.การทบทวนและปรับแผนเมื�อสถานการณ์เปลี�ยนแปลงและผลลพัธ์ของ
การควบคุมไม่เป็นไปตามที�กาํหนด 
 8.การติดต่อสื�อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอยา่งทั�วถึง 
 การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นขั1นตอนในการจดับุคคลและทรัพยากรที�
ใชใ้นการทาํงาน เพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการทาํงานนั1น หรือเป็นการจดัแบ่งงาน และทรัพยากร
สาํหรับงาน เพื�อใหง้านเหล่านั1นสาํเร็จ ดงันั1น การจดัองคก์ารประกอบดว้ย 
 1.การระบุและอธิบายงานที�จะถูกนาํไปดาํเนินการ 
 2.การกระจายงานออกเป็นหนา้ที� (Duties) 
 3.การรวมหนา้ที�ต่าง ๆ เขา้เป็นตาํแหน่งงาน (Positions) 
 4.การอธิบายสิ�งที�จาํเป็นหรือความตอ้งการของตาํแหน่งงาน 
 5.การรวมตาํแหน่งงานต่าง ๆ เป็นหน่วยงานที�มีความสัมพนัธ์กันอย่าง
เหมาะสม และสามารถบริหารจดัการได ้
 6.การมอบหมายงาน ความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ที� 
 7.กา รท บ ทวนแล ะ ปรับ โค รงส ร้า ง ข อง อง ค์ก าร เ มื� อส ถา นก า รณ์
เปลี�ยนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที�กาํหนด 
 8.การติดต่อสื�อสารในกระบวนการของการจดัองคก์ารเป็นไปอยา่งทั�วถึง 
 9.การกาํหนดความจาํเป็นของทรัพยากรมนุษย ์
 10.การสรรหาผูป้ฏิบติังานที�มีศกัยภาพ 
 11.การคดัเลือกจากบุคคลที�สรรหามา 
 12.การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์าง ๆ 
 13.การทบทวนและปรับคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรมนุษยเ์มื�อ
สถานการณ์เปลี�ยนแปลง และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที�กาํหนด 
 14.การติดต่อสื�อสารในกระบวนการของการจดัคนเขา้ทาํงานเป็นไปอยา่ง
ทั�วถึง 
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  การนาํ (Leading) เป็นขั1นตอนในการกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้น และ
ชักนําความพยายามของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ� งจะเกี�ยวข้องกับการใช้ ความ
พยายามของผูจ้ดัการที�จะกระตุน้ใหพ้นกังานมีศกัยภาพในการทาํงานสูง การนาํประกอบดว้ย 
  1.การติดต่อสื�อสาร และอธิบายวตัถุประสงค์ ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้
ทราบ 
  2.การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบติังานต่าง ๆ 
  3.การให้คาํแนะนําและคาํปรึกษาแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของการปฏิบติังาน 
  4.การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบนพื1นฐานของผลการปฏิบติังาน 
  5.การยกย่องสรรเสริญและการตาํหนิติเตียนอย่างยุติธรรมและถูกต้อง
เหมาะสม 
   6.การจดัหาสภาพแวดล้อมมากระตุน้การจูงใจโดยการติดต่อสื�อสารเพื�อ
สาํรวจความตอ้งการและสถานการณ์การเปลี�ยนแปลง 
   7.การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเป็นผูน้ําเมื�อสถานการณ์
เปลี�ยนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที�กาํหนด 
   8.การติดต่อสื�อสารโดยทั�วทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผูน้าํ 
  การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลการทาํงานและแกไ้ข ปรับปรุง
ในสิ� งที�จาํเป็น หรือเป็นขั1นตอนของการวดัผลการทาํงาน และดาํเนินการแก้ไขเพื�อให้บรรลุผลที�
ตอ้งการการควบคุมประกอบดว้ย 
 1.การกาํหนดมาตรฐาน 

 2.การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 
 3.การแกไ้ขความบกพร่อง 
 4.การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เมื�อสถานการณ์เปลี�ยนแปลง และ 
ผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที�กาํหนด 
 5.การติดต่อสื�อสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอยา่งทั�วถึง 
 
 จากทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารจดัการขา้งตน้ทาํใหท้ราบวา่ การบริหารจดัการเป็นกิจกรรม 
ที� บุคคลตั1 งแต่สองคนขึ1 นไปร่วมกันดําเนินงานมุ่งถึงความสําเร็จร่วมกันโดยยึดหลักความมี              
ประสิทธิภาพ และความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั1 น การบริหารจัดการเพื�อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ คือ ความรอบคอบในการพิจารณา การประนีประนอม ตอ้งการการยอมรับ
จากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการทาํงาน การกระตุ้นเพื�อนร่วมงาน การ
ประสานงาน ความคิดสร้างสรรค ์ความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ และความเป็นผูน้าํ 
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4.  งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างทีมงานทั1งในและต่างประเทศ พอสรุปได้
ดงัต่อไปนี1  
 
 ชูชีพ ศรีตระกูล (2541)  ศึกษาเรื� องการพฒันาองค์การโดยการสร้างทีมงาน กรณีศึกษา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) พบว่าองค์ประกอบการสร้างทีมงานให้เกิดประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย บทบาทที�สมดุล วตัถุประสงค์ที�ชดัเจนและเป้าหมายเป็นที�ยอมรับ การเปิดเผยและการ
เผชิญหน้า  การสนับสนุนและความไวว้างใจซึ� งกันและกัน ความร่วมมือและความขัดแยง้ การ
ดาํเนินการที�ราบรื�น ผูน้าํที�เหมาะสม การทบทวนสมํ�าเสมอ การพฒันาของบุคลากร ความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มที�ดี  และการติดต่อสื�อสารที�ดี มีความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั โดยองค์ประกอบทางดา้น
การเปิดเผยและการเผชิญหนา้มีค่าเฉลี�ยสูงสุด และองคป์ระกอบในวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
เป็นที�ยอมรับมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด  
 

ธวชัชยั  ไตรทิพย ์ (2540)  ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง คุณลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัสนบัสนุน
ทางการบริหารที�มีผลต่อระดบัทาํงานเป็นทีมของอาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น จากการศึกษาพบวา่ ผูน้าํ
ทีมมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ระดบัรายไดข้องครอบครัว
และประสบการณ์การทาํงานไม่มีความแตกต่างกันส่วนการเปรียบเทียบระดับการทาํงานเป็นทีม
ระหว่างกลุ่มที� มีระดับการสนับสนุนทางการบริหารสูงและตํ� า  ได้แก่  ด้านการวางแผน  การ
บริหารงานบุคคล  การฝึกอบรมการนิเทศติดตาม  การจดัการสนบัสนุน  การจดัการงบประมาณ  การ
จดัการขอ้มูลข่าวสาร  และการจดัองคก์รชุมชนพบวา่ระดบัการทาํงานเป็นทีมมีความแตกต่างกนั 

 
สาวิตรี  บุตรธาจารย์  (2540,บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาวิจยัเรื� องการสร้างทีมงานในสถาบนั

สารสนเทศ สังกดัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึ� งการวิจยัในครั1 งนี1 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษารูปแบบการ
สร้างทีมงานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานใน  11  องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบที� 1  วตัถุประสงค์
เป้าหมายที�ชดัเจนและเห็นพอ้งกนั  องคป์ระกอบที� 2  ความเปิดเผยต่อกนัและกนัและการเผชิญหน้า
เพื�อแกปั้ญหา  องคป์ระกอบที�3  การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั  องคป์ระกอบที� 4  ความ
ร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์ องคป์ระกอบที� 5  กระบวนการและการตดัสินใจที�
ถูกตอ้งและเหมาะสม  องค์ประกอบที� 6  ภาวะผูน้าํที�เหมาะสม  องค์ประกอบที� 7  การตรวจสอบ
ทบทวนผลงานและวิธีการทาํงาน  องค์ประกอบที� 8  การพฒันาตนเอง องค์ประกอบที� 9  
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม  องคป์ระกอบที� 10  การกาํหนดบทบาทสมาชิก  และองค์ประกอบที� 11  
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การติดต่อสื�อสารของผูบ้ริหาร  และปัญหาอุปสรรคในการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
ในสถาบนับริหารสารสนเทศ สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีสมมติฐานการวิจยัรูปแบบในการสร้าง
ทีมงานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในสถาบนัสารสนเทศ สังกดัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแตกต่าง
กนั ประชากรที�ใช้ในการศึกษาคน้ควา้ได้แก่  ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ที�ปฏิบติังานอยู่ในสถาบนั
บริหารสารสนเทศ  จาํนวน 202 คน  จากสถาบนัสารสนเทศ สังกดัอุดมศึกษาเอกชน 15 แห่ง  
เครื� องมือที� ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติงานใน
องคป์ระกอบของการสร้างทีมงาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า t-test และค่าไคร์สแควร์ 

 
 วนัวสิาข ์ เกิดผล  (2546,บทคดัยอ่)   ทาํการวิจยัเรื�อง  ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการทาํงาน

ที�มีประสิทธิภาพของทีมงาน  ของบริษทัในอุตสาหกรรมผลิตชิ1นส่วนประกอบยานยนต์ในจงัหวดั
สมุทรปราการ  มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษาถึงลกัษณะทั�วไปของบุคคลของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ 
และเพื�อศึกษาถึงบุคลิกภาพ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ปัจจยัทางสังคม และองค์ประกอบทางการ
บริหาร ที�มีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานที�มีประสิทธิภาพของทีมงาน ของบริษทัในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ1นส่วนประกอบยานยนต์ในจังหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี1  พนักงานในระดับ
ปฏิบติัการที�เป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ส่วนใหญ่มีอายุ  26 – 32  ปี  มี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 6 เดือน – 7 ปี  การศึกษาขั1นสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือมากกว่า
ปริญญาตรี  และมีขนาดของทีมงานที�มีจาํนวนสมาชิก 3 – 8 คน  มีความคิดเห็นต่อการทาํงานที�มี
ประสิทธิภาพของทีมงานโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณาแต่ละดา้นคือการกาํหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�ชดัเจน การเปิดเผยและเผชิญหนา้ กระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ  
การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทาํงานอยู่ในระดบัมาก  ส่วนด้านความร่วมมือและความ
ขดัแยง้อยูใ่นระดบัปานกลาง   

 

สง่า  ไชยมงั  (2542,บทคดัยอ่)   ทาํการวิจยัเรื�อง   การศึกษาการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดัร้อยเอ็ด  มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษาและ
เปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดั
ร้อยเอด็  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครู อาจารย ์ในโรงเรียนขนาดต่างกนั ทั1งในภาพรวม และ
ในแต่ละองคป์ระกอบกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  บุคลากร  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จาํนวน  390  คน  ผล
การศึกษาคน้ควา้พบว่า การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา
จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื�อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ
พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากคือการพฒันาตนเอง  นอกนั1นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ ภาวะผูน้าํที�เหมาะสม  ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื�น  ความร่วมมือ
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และการใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์  การสนับสนุนและความไวว้างใจต่อกนั  กระบวนการ
ทาํงานและการตัดสินใจที� ถูกต้องเหมาะสม  ความเปิดเผยต่อกันและเป้าหมายของการทาํงาน  
วตัถุประสงค์ที�ชัดเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งต้องกัน  และการตรวจสอบทบทวนวิธีการทาํงาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู อาจารยใ์นโรงเรียนขนาดต่างกนั ที�มีต่อการทาํงานเป็น
ทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด ปรากฏวา่  ผูบ้ริหารและ
ครู อาจารย ์มีความคิดเห็นต่อการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็  โดยภาพรวมผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการทาํงานเป็นทีมสูงกวา่ครู อาจารยใ์น
ทุกองคป์ระกอบ บุคลากรในโรงเรียนมธัยมศึกษาที�มีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการทาํงานเป็น
ทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและในแต่
ละองค์ประกอบไม่แตกต่างกนัไม่พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพกบัขนาดของโรงเรียน ต่อการ
ทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั1 งโดย
ภาพรวมและในแต่ละองคป์ระกอบ 
 
 สิรินาถ  จนัทรคณา  (2548,บทคดัย่อ)  ทาํการศึกษาวิจยัเรื� อง  ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นในการทาํงานเป็นทีมของพนกังานบริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั  มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาปัจจยัที�
มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการทาํงานเป็นทีมของพนกังานบริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั  ซึ� งตวัแปรที�
ใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ทาํงาน ขนาดของทีม และระดบัตาํแหน่งงาน ปัจจยัจิตวทิยา  ไดแ้ก่  ปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัคํ1าจุน ประชากร
ที�ใชใ้นการศึกษาครั1 งนี1 ไดแ้ก่  พนกังานประจาํระดบัตาํแหน่ง 3 -8  บริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั ที�มี
คุณสมบติัและไดรั้บการแต่งตั1งเป็นสมาชิกทีม จาํนวน 153 คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถี�  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์สัมประสิทธิs สัมพนัธ์  การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งันี1พนกังานบริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั  ที�มี
เพศ  ระดบัการศึกษา  ขนาดของทีม  และระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัจะมีความคิดเห็นในการทาํงานเป็น
ทีมไม่แตกต่างกนั  พนกังานที�มี  อายุ และประสบการณ์การทาํงานที�แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นใน
การทาํงานเป็นทีมแตกต่างกนั  ปัจจยัดา้นจิตวิทยาในดา้นความสําเร็จของงาน  ดา้นลกัษณะของงานที�
ปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านนโยบายและเป้าหมายการบริหาร และด้านผลตอบแทน มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการทาํงานเป็นทีมของพนกังานบริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั โดยมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 อญัชลี เฑียรชาติ  (2541, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจในงานและ
ทศันคติต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างที�เป็น
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พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ�ง จาํนวน 285 คน จากการวิจยัดงักล่าวพบวา่ ทศันคติต่อการ
ทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และพบว่า อายุที�แตกต่างกนัจะมีเจตคติต่อการทาํงานเป็นทีมแตกต่างกนั นอกจากนี1  
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน รวมถึงประสบการณ์จากการฝึกอบรม สามารถร่วมกนั
อธิบายทศันคติต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมไดร้้อยละ 13  
 
 พนิดา แตงศรี (2546, บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาวจิยัเรื�อง ปัจจยัส่วนบุคคล จิตลกัษณะ และความ
ผกูพนัต่อองคก์ารที�มีต่อประสิทธิผลทีมงาน มีจุดมุ่งหมายเพื�อ (1) เปรียบเทียบประสิทธิผลทีมงานของ
พนกังานธนาคาร ที�มีปัจจยัส่วนบุคคล จิตลกัษณะ และความผกูพนัต่อองคก์ารที�แตกต่างกนั (2) เพื�อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล จิตลักษณะ และความผูกพันต่อองค์การที� มีต่อ
ประสิทธิผลทีมงานของพนักงานธนาคาร (3) เพื�อหาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบย่อยของ
ประสิทธิผลทีมงาน 5 ดา้น (4)  เพื�อสร้างสมการทาํนายประสิทธิผลทีมงานของพนกังานธนาคาร กลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาครั1 งนี1 เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 345 คน 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื�อ
คาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test สัมประสิทธิs
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัสรุปไดว้่า พนกังานที�มีอายุ
มากมีประสิทธิผลทีมงานสูงกว่าพนักงานที�อายุน้อยกว่า พนักงานที�มีจิตลักษณะ 5 ด้านสูง มี
ประสิทธิผลทีมงานสูงกวา่พนกังานที�มีจิตลกัษณะ 5 ดา้นตํ�า และมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ�า ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลทีมงาน จิตลกัษณะ 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัประสิทธิผลทีมงาน ปัจจยั 5 ดา้นของประสิทธิผลทีมงาน คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจน เป้าหมาย
ร่วมกนัของทีม กาํหนดบทบาทที�ชดัเจน การติดต่อสื�อสารที�ดี การมีส่วนร่วมในการทาํงาน และความ
ไวว้างใจกนั มีความสัมพนัธ์เชิงบวก จิตลกัษณะและความผกูพนัต่อองคก์าร สามารถร่วมกนัทาํนาย
ประสิทธิผลทีมงานไดร้้อยละ 21.7 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 
 ออสติน และบาลด์วิน (Austin & Baldwin, 1991) ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัความร่วมมือของ
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั เนื�องจากพบว่าการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเพิ�มขึ1นของความรู้
ต่างๆ ทาํให้อาจารยต์อ้งร่วมมือกนัทาํงาน โดยเฉพาะบทบาทในดา้นการสอนและงานวิจยั ซึ� งการ
ร่วมมือกนัทาํงานจะมีประสิทธิภาพไดน้ั1น ขึ1นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของสถาบนั ปริมาณของงานและ
ขึ1นอยูก่บัปัจจยัอีกหลายประการ ไดแ้ก่ ลกัษณะของสมาชิก คือ มีการสื�อสารที�ดี สามารถเป็นทั1งผูพู้ด 
ผูฟั้ง เขียนได้ชัดเจน สามารถแก้ไขความขดัแยง้ระหว่างกัน ได้มีการรับรู้ถึงความแตกต่างกันใน
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บทบาท และสามารถใชค้วามแตกต่างให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มไดใ้นเวลาที�แตกต่างกนั นอกจากนี1 ยงั
เกี�ยวขอ้งกบัภูมิหลงัประสบการณ์การทาํงาน ขนาดของทีม โครงสร้างของทีม การติดต่อสื�อสารของ
ทีม ความแตกต่างกนัในสภาพของกลุ่ม ความยึดมั�นผกูพนัของกลุ่มและระยะเวลาที�ร่วมมือกนัทาํงาน
ของกลุ่ม 
 
 โคล์บ (Kolb, 1991) ได้ทาํการศึกษาวิจยัหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํกบัการ
กระทาํของทีมในสหรัฐอเมริกา จาํนวน 32 ทีม แบ่งเป็นทีมทดลอง 16 ทีม ไม่ทดลอง 16 ทีม โดยมี
จุดประสงคเ์พื�อเปรียบเทียบวา่ พฤติกรรมผูน้าํทีม มีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํของทีมในกลุ่มทดลอง
และไม่ทดลอง ซึ� งไดก้าํหนดพฤติกรรมผูน้าํกลุ่มตามทฤษฎีตอ้งมีลกัษณะให้ความสําคญักบับุคคลเท่า
เทียมกนั โดยช่วยไม่ให้เกิดการกระทบกระทั�ง ให้มีโอกาสปกครองตนเองเท่าที�จาํเป็นและในการ
ปฏิบติังาน ตอ้งกระทาํอย่างเต็มความสามารถ มีความมั�นคง มีการประเมินผลทีมและเสริมแรงจูงใจ 
ซึ� งจากการตอบแบบสอบถามพบว่ามีความแตกต่างกนัในการกระทาํของทีมทดลองและไม่ทดลอง 
และพบวา่พฤติกรรมของผูน้าํนั1น มีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํของทีมอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
 แอนเดอร์สัน (Anderson, 1995) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง การบริหารงานตามรูปแบบการสร้าง
ทีมงานของตนเองกบัประเพณีนิยม หรือแบบปิรามิด โดยศึกษาจากทศันคติของนักการศึกษาใน
โครงการขยายโอกาสดา้นการบริหาร พบวา่ทศันคติเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานและสภาวะผูน้าํ
แบบมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งจากเขตตะวนัออก เห็น
วา่มีทศันคติในทางบวก ใน 2 ปัจจยั คือ ตวัแปรสภาพแวดลอ้มการทาํงานและตวัแปรสภาวะผูน้าํแบบ
มีส่วนร่วม กลุ่มตวัอยา่งทั1งหมดมีความเห็นเกี�ยวกบัการสื�อสารไปในทางลดลง 
 
 โรบินสัน (Robinson, 1994) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง ผูบ้ริหารในทีมงานซึ�งศึกษาโดยการประเมิน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมงาน โดยนาํเอาวิธีการทางมานุษยวิทยาและบทบาทหนา้ที�ที�ไม่ดีของ
ระบบราชการมาวเิคราะห์ดว้ย ผลการศึกษาพบวา่ 
 1.  เงื�อนไขดีๆ ต่อการมีส่วนร่วมจะเกิดขึ1นเมื�อระบบการทาํงานอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกบั
โครงสร้างขององคก์ร 
 2.  สมาชิกผูป้ฏิบติังานที�แสดงออกถึงการทาํงานเป็นกลุ่มที�ดี มีทกัษะ และสามารถให้
คาํปรึกษา เป็นผูที้�ทาํตวัเป็นแกนกลางของการพฒันาทีมงานไดดี้เยี�ยม 
 3.  วฒันธรรมของชาติเป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต่อส่วนรวมและไม่เป็นสิ�งผิดในการให้ความร่วมมือ 
การเขา้ร่วมของสมาชิกผูป้ฏิบติังาน แต่ละคนมีความหายถึงความคิดของคาํวา่ “ทีม” 
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 ฮอลล,์ โรเบิร์ต, เจอาร์ (Hall, Robert & JR, 1999) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเกี�ยวกบัเรื�องการใชเ้วลา
วา่งในการวางแผนร่วมกนัเป็นทีมในโรงเรียนดีลาแวร์ ซึ� งเป็นโรงเรียนปฏิรูปขนาดกลาง โดยมีการจดั
ทีมงานครูที�มีระเบียบวินยัต่างกนั ให้มาศึกษางานกบักลุ่มนักเรียนกลุ่มเดียวกนั พื1นที�เดียวกนั และ
ตารางเวลาเดียวกนั จุดประสงคข์องการจดัสร้างทีมงานก็คือ การสร้างกลุ่มสังคมเล็กๆ ซึ� งครูจะไดพ้บ
กบัความตอ้งการทางดา้นการศึกษาและความตอ้งการทางดา้นการพฒันาของนกัเรียน ซึ� งอาจรวมถึง
สร้างความพึงพอใจร่วมกนั คณะกรรมการปฏิรูปโรงเรียนแนะนาํให้ใช้เวลาวนัละ 7 คาบ ในการ
วางแผนงานร่วมกนันั1น เป็นการสร้างกลุ่มที�ดีที�สุด การศึกษาครั1 งนี1 ตอ้งการทราบว่าใช้เวลาในการ
วางแผนงานให้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง หวัหน้าทีมมีอิทธิพลเหนือกระบวนการวางแผนหรือไม่ 
การวางแผนกระทบกระเทือนต่อทีมงานและนโยบายของโรงเรียนอยา่งไร การศึกษาวิจยันี1สรุปไดเ้ป็น 
4 ประเด็น สองประเด็นแรก คือ โรงเรียนตอ้งประชุมหารือกนัอย่างต่อเนื�องในเรื�องการกาํหนด
มาตรฐานของโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนตอ้งวางแผนร่วมกนัอยา่งต่อเนื�องคือ เป็นเรื�องปัจจุบนั
และเป็นความต้องการให้ดาํเนินต่อไปเรื� อยๆ อีกสองประเด็นหลังเป็นสิ�งใหม่ๆ สําหรับโรงเรียน 
ครูใหญ่ตอ้งเสนอการพฒันาอยา่งมืออาชีพ โดยผา่นการทาํงานเป็นทีม และในการประชุมคณะครู ตอ้ง
ใชกิ้จกรรมแบบทีมงาน เพื�อเพิ�มจิตสาํนึกในการทาํหนา้ที�ของคณะครู 
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บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 ในการวิจัยเรื� องวิจัยเรื� อง ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที�มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตาม
ขั/นตอนดงันี/  
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  การใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คณาจารยทุ์กสาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์
จาํนวน 80 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ คณาจารยทุ์กสาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ จาํนวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน

คณาจารย์ 
สาขาการจดัการ 24 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 
สาขาการตลาด 23 
สาขาโลจิสติกส์ 5 

สาขาการโรงแรมและการท่องเที�ยว 8 
รวม 80 

  
  ตาราง 2 จาํนวนคณาจารยส์าขาบริหารธุรกิจ 
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2.  เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 2.1  การสร้างเครื�องมือ 
 เค รื� อง มื อที� ใ ช้ใ นก า ร เก็ บ รวบ รวม ข้อมูล สํ า หรับ ก ารวิจัย ค รั/ ง นี/ ใ ช้แบ บ ส อบ ถ า ม 
(Questionnaires) ซึ� งเป็นคาํถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแจกใหค้ณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจโดยตรง 
และรับแบบสอบถามคืนทนัที 
 2.2  ลกัษณะของแบบสอบถาม 
 ในการรวบรวมขอ้มูลการวิจยัครั/ งนี/ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ� งสร้างขึ/นเพื�อศึกษา 
ปัจจยัทางด้านการบริหารงานที�มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยค์ณะ
บริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี/  
 ส่วนที� 1  แบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที� 2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านการบริหารงาน การสร้าง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน มี 5 ระดบั 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 10 ดา้น จาํนวน 30 คาํถาม ดงันี/  
 1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา    3 ขอ้ 
 2.  ดา้นความประนีประนอม     3 ขอ้ 
 3.  ดา้นตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น    3 ขอ้ 
 4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน    3 ขอ้ 
 5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน     3  ขอ้ 
 6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน     3 ขอ้ 
 7.  ดา้นการประสานงาน      3 ขอ้ 
 8.  ดา้นความคิดสร้างสรรค ์     3  ขอ้ 
 9.  ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ     3 ขอ้ 
 10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      3 ขอ้ 
 

ส่วนที� 3 แบบสอบถามระดับประสิทธิภาพของทีมงาน การสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน มี 5 ระดบั 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 11 ดา้น จาํนวน 33 คาํถาม ดงันี/  
1. ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 3 ขอ้ 
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา  3 ขอ้ 
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั   3 ขอ้ 
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์ 3 ขอ้ 
5. ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิในการทาํงาน  3 ขอ้ 
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6. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม    3 ขอ้ 
7. ดา้นการติดต่อสื�อสาร     3 ขอ้ 
8. ดา้นการพฒันาตนเอง     3 ขอ้ 
9. ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก    3 ขอ้ 
10. ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น     3 ขอ้ 
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม     3 ขอ้ 
 
ส่วนที� 4 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการสร้างทีมงานให้

มีประสิทธิภาพในการทาํงาน มีลักษณะเรียงลาํดับความสําคญั แสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิด 
จาํนวน 3 ขอ้ 
 
 สูตรการคาํนวณระดบัการใหค้ะแนนเฉลี�ยในแต่ละระดบัชั/น โดยใชสู้ตรการคาํนวณช่วงความ
กวา้งของชั/น (มลัลิกา บุนนาค 2537, 29) โดยหาค่าจากสูตรดงันี/  
 
 ความกวา้งของชั/น = ขอ้มูลที�มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที�มีค่าตํ�าสุด 
               จาํนวนชั/น 
 แสดงเกณฑเ์ฉลี�ยระดบัความสาํคญัของปัจจยัที�มีผลต่อการสร้างทีมงาน 
 ค่าเฉลี�ย  4.21 – 5.00 มีความสาํคญัมากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ย  3.41 – 4.20 มีความสาํคญัมาก 
 ค่าเฉลี�ย  2.61 – 3.40 มีความสาํคญัปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ย  1.81 – 2.60 มีความสาํคญันอ้ย 
 ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.80  มีความสาํคญันอ้ยที�สุด 
 
 สูตรการคาํนวณระดบัการใหค้ะแนนเฉลี�ยในแต่ละระดบัชั/น โดยใชสู้ตรการคาํนวณช่วงความ
กวา้งของชั/น (มลัลิกา บุนนาค 2537, 29) โดยหาค่าจากสูตรดงันี/  
 
 ความกวา้งของชั/น = ขอ้มูลที�มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที�มีค่าตํ�าสุด 
               จาํนวนชั/น 

แสดงเกณฑเ์ฉลี�ยระดบัความสาํคญัของปัจจยัที�มีผลต่อการสร้างทีมงาน 
 ค่าเฉลี�ย  4.21 – 5.00 มีความสาํคญัมากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ย  3.41 – 4.20 มีความสาํคญัมาก 
 ค่าเฉลี�ย  2.61 – 3.40 มีความสาํคญัปานกลาง 
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 ค่าเฉลี�ย  1.81 – 2.60 มีความสาํคญันอ้ย 
 ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.80  มีความสาํคญันอ้ยที�สุด 
 
 2.3 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ.ของเครื�องมือวจัิย 
 2.3.1 การหาค่าความเที�ยง 
  เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงประจกัษ์ (Face Validity) 
จากนั/น ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ  
 2.3.2   การทดสอบความเชื�อถือได ้(Reliability) 
  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่ม
ทดลองที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งที�จะทาํการวิจยั จาํนวน 20 ราย แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื�อถือได ้โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ\ อลัฟา (coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 
1990, pp. 202-204) 
  ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ\ อลัฟาความเชื�อมั�นแบบสอบถามฉบบันี/  ปรากฏว่ามีค่า
ความเชื�อมั�นเท่ากบั .93 
 2.3.3   นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความเชื�อมั�นแล้ว ไปใช้กบักลุ่มประชากรที�
กาํหนดไวต่้อไป 
 
3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม จาํนวน 80 ฉบบั ไปเก็บขอ้มูลจากอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์และติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 
4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาจะนําข้อมูลที�ได้จากการตอบแบบสอบถามของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ จาํนวน 80 ชุด โดยแบ่งการวเิคราะห์เป็นส่วนๆ ดงันี/  

ส่วนที�  1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  โดยการแจกแจงความถี�ในรูปตาราง ร้อยละ เพื�อให้เห็น
ภาพรวมของลกัษณะประชากร 

ส่วนที�  2  ขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบั ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ใชค่้าสถิติเชิงปริมาณใน
การแจกแจงความถี�ในรูปร้อยละ และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
              ส่วนที�  3  ขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ  การ
ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติแบบ t – Test และแบบ F - Test 
             ส่วนที� 4 การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ (Correlation)  เพื�อหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  ปัจจยัที�มีผลต่อการบริหารงานต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ โดยกาํหนด
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นยัสําคญัทางสถิติที�  0.01  ซึ� งถา้ค่านอ้ยกวา่  0.01 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั แต่ถา้ค่ามากกวา่  0.01 มีเกณฑ์
การวดัระดบัความสัมพนัธ์ว่า  มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ�า  มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง  และมี
ความสัมพนัธ์ระดบัสูงได ้สําหรับการแปลความหมายค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation)  ซึ� งไดใ้ชก้บัทิศ
ทางบวกและทิศทางลบ  ดงันี/   (วเิชียร  เกตสิงห์.  2543 : 90) 
  
  ค่าสหสัมพนัธ์    0  -  .20 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�ามาก 
  ค่าสหสัมพนัธ์ .21  -  .40 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�า 
  ค่าสหสัมพนัธ์ .41  -  .60 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
  ค่าสหสัมพนัธ์ .61  -  .80 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
  ค่าสหสัมพนัธ์ .81  -  1  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
 
 



44 
 

บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษา ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที�มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

กรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลตวัอยา่งที�เก็บรวบรวมมาได้
จาํนวน 80 ชุด ที�ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาทาํการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS โดยแบ่งการวเิคราะห์เป็นส่วน ๆ ดงันีE  
 

 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที�  1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนที�  2  ขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการ 
 ส่วนที�  3  ขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัประสิทธิภาพของทีมงาน 
 ส่วนที� 4   การทดสอบสมมติฐาน 
  
 เพื�อความเขา้ใจในการแปลความหมาย  ผูว้ิจยัขอกาํหนดสัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล  ดงันีE  
 x   แทน ค่าเฉลี�ยของความคิดเห็น 
 S.D.  แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบ  t-test 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 

 χ2  แทน ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ 
*  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
**  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที� 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
 จากกลุ่มประชากร 80 คน สามารถแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัตาราง 4.1 
ตาราง 4.1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 23 28.75 

หญิง 57 71.25 

รวม 80 100.0 

2. อาย ุ   

ตํ�ากวา่ 40 ปี 51 63.75 

40 - 49 ปี 24 30.00 

50 ปีขึEนไป 5 6.25 

รวม 80 100.0 

3. ระดบัการศึกษา   

ปริญญาโท 79 98.75 

ปริญญาเอก 1 1.25 

รวม 80 100.0 

4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน   

นอ้ยกวา่ 1 ปี 18 22.50 

1 – 5 ปี 61 76.25 

5 – 10 ปี 1 1.25 

รวม 80 100.0 

5. สถานภาพสมรส   

โสด 63 78.75 

สมรส 16 20.00 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 1 1.25 

รวม 80  100.0 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)   

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

6. รายไดต่้อเดือน   

10,001 – 20,000 บาท 78 97.50 

20,001 - 30,000 บาท 2 2.50 

รวม 80 100.0 

7. ระดบัตาํแหน่งงาน   

ระดบัคณบดี 1 1.25 

ระดบัหวัหนา้สาขา 5 6.25 

ระดบัอาจารยป์ระจาํ 74 92.50 

รวม 80 100.00 

 
จากตาราง 4.1 พบวา่จากกลุ่มประชากร จาํนวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 57 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอายุ 30-39 ปี จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80  ระดบัการศึกษาปริญญาโท 
จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 ระยะการปฏิบติังาน 1-5 ปี  จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 
สถานภาพโสด จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และระดบัตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํ จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50  
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ส่วนที� 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัทางการบริหารของกลุ่มประชากร
จาํนวน 80 คน สามารถแสดงขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัทางการบริหารไดด้งัต่อไปนีE  

 
ตารางที�  4.2  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความรอบคอบในการพิจารณา 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

 

ค่าเฉลี�ย 

x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

 

ด้านความรอบคอบในการพจิารณา    

8. ท่านเป็นคนมีเหตุผล ตรงไปตรงมา 4.12 0.752 มาก 

9. ท่านมีการวางแผนก่อนทาํอะไรก็ตามอยา่งรอบคอบทุกครัE ง 3.66 0.654 มาก 

10. ท่านมกัใชห้ลกัการและเหตุผลในการพิจารณาตดัสินปัญหา
ในการทาํงาน 

3.82 0.707 มาก 

ผลรวมดา้นความรอบคอบในการพิจารณา 3.87 0.529 มาก 

          
         จากตารางที� 4.2 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั
ราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความรอบคอบในการพิจารณา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหาร ที�มีต่อที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความ
รอบคอบในการพิจารณาที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การเป็นคนมีเหตุผล ตรงไปตรงมา ( x = 4.12)  รองลงมาคือ การใช้
หลกัการและเหตุผลในการพิจารณาตดัสินปัญหาในการทาํงาน ( x  = 3.82)  และ การวางแผนก่อนทาํอะไรก็ตาม
อยา่งรอบคอบทุกครัE ง ( x  = 3.66) ตามลาํดบั  
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ตารางที�  4.3  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความประนีประนอม 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ด้านความประนีประนอม 

11. เมื�อมีปัญหาระหวา่งเพื�อนร่วมงาน ท่านมกัขดัแยง้กบัเพื�อน
ร่วมงาน* 

 
 

2.67 

 
 

1.122 

 
 

ปานกลาง 

12. ท่านตอ้งใชค้วามอะลุม้อล่วยเพื�อแกปั้ญหาในการทาํงาน 3.67 0.882 มาก 

13. ท่านมกัเป็นคนกลางในการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทที�เกิดขึEน
ระหวา่งเพื�อนร่วมงาน 

3.43 0.939 มาก 

 

ผลรวมดา้นความประนีประนอม 3.34 0.683 ปานกลาง 

     *ขอ้ความในเชิงลบ      
         จากตารางที� 4.3 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั
ราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในด้านความประนีประนอม พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความประนีประนอมที�
มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การใชค้วามอะลุม้อล่วยเพื�อแกปั้ญหาในการทาํงาน ( x  = 3.67)   รองลงมาคือ การเป็นคนกลาง
ในการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทที�เกิดขึEนระหวา่งเพื�อนร่วมงาน ( x  = 3.43)  และ เมื�อเกิดปัญหาระหวา่งเพื�อนร่วมงาน มกั
ขดัแยง้กบัเพื�อนร่วมงาน ( x  = 2.67)  ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.4  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

 x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความต้องการการยอมรับจากผู้อื�น 

14. การทาํงานร่วมกนัหลายคนดีกวา่ทาํงานคนเดียว 

   

3.83 0.999 มาก 

15. ท่านจะทาํงานไดดี้ถา้รู้สึกวา่ตวัเองเป็นสมาชิกที�สําคญัของ
ทีม 

3.62 0.876 มาก 

16. ท่านพยายามทาํความคุน้เคยกบัผูร่้วมงานใหม่ 3.91 0.916 มาก 

ผลรวมดา้นความตอ้ง การการยอมรับจากผูอื้�น 3.79 0.669 มาก 
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          ผลจากตารางที� 4.4  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
มาก  ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นการตอ้งการ
การยอมรับจากผูอื้�นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การพยายามทาํความคุน้เคยกบัผูร่้วมงานใหม่ ( x = 3.91)  รองลงมาคือ 
การทาํงานร่วมกนัหลายคนดีกวา่ทาํงานคนเดียว  ( x  = 3.83)  และ การทาํงานไดดี้ ถา้รู้สึกวา่ตวัเองเป็นสมาชิกที�
สาํคญัของทีม ( x  = 3.62)  ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.5  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

 x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน    

17. ท่านสามารถแกปั้ญหาไดบ้่อยครัE งไม่วา่จะเกิดปัญหาอะไร 3.71 0.859 มาก 

18. ท่านขาดความชาํนาญในการทาํงาน* 2.88 1.169 ปานกลาง 

19.ท่านฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆเพื�อใหก้ารทาํงานรวดเร็วขึEน 3.71 0.829 มาก 

ผลรวมดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน 3.43 0.637 มาก 

   
*ขอ้ความในเชิงลบ      
          ผลจากตารางที� 4.5 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความเชี�ยวชาญในการ
ทาํงานที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การสามารถแกปั้ญหาไดบ้่อยครัE งไม่วา่จะเกิดปัญหาอะไร และ การฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆ 
เพื�อใหก้ารทาํงานรวดเร็วขึEน  ( x = 3.71) รองลงมาคือ การขาดความชาํนาญในการทาํงาน  ( x = 2.88) ตามลาํดบั 
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ตารางที�  4.6  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นการตรวจสอบการทาํงาน 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การตรวจสอบการทาํงาน 

20. ท่านมกัตรวจสอบการทาํงานของท่านก่อนส่งมอบทุกครัE ง 

21. ท่านไม่ชอบใหห้วัหนา้มาตรวจสอบงานของท่าน* 

22. ท่านมกัตรวจสอบการทาํงานยอ้นหลงัอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

3.82 

3.23 

3.60 

 

0.775 

0.983 

0.908 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

ผลรวมดา้นการตรวจสอบการทาํงาน 3.40 0.514 ปานกลาง 

     *ขอ้ความในเชิงลบ         

          ผลจากตารางที� 4.6 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการตรวจสอบการทาํงาน พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง
ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นการตรวจสอบ
การทาํงานที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การตรวจสอบการทาํงานก่อนส่งมอบทุกครัE ง ( x = 3.82) รองลงมาคือ การ
ตรวจสอบการทาํงานยอ้นหลงัอยา่งสมํ�าเสมอ ( x = 3.60) และ การไม่ชอบให้หวัหนา้มาตรวจสอบงาน ( x = 3.23) 
ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.6  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การกระตุ้นเพื�อนร่วมงาน    

23. ท่านมกัเกรงใจผูร่้วมงานเมื�อตอ้งการปรับปรุงการทาํงาน
ของผูร่้วมงาน* 

3.63 0.830 นอ้ย 

24. ท่านชอบกระตุน้เพื�อนร่วมทีมงานใหเ้กิดความพยายาม 3.66 0.825 มาก 

25. ท่านให้กาํลงัใจเพื�อนร่วมงาน เพื�อให้ประสิทธิภาพการ
ทาํงานดีขึEน 

3.87 0.847 มาก 

ผลรวมดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน 3.72 0.592 มาก 
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   *ขอ้ความในเชิงลบ      
          ผลจากตารางที� 4.7 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางด้านการบริหารงาน ในด้านการกระตุ้นเพื�อน
ร่วมงานที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การให้กาํลังใจเพื�อนร่วมงานเพื�อให้ประสิทธิภาพการทาํงานดีขึE น ( x = 3.87) 
รองลงมาคือ การกระตุน้เพื�อนร่วมทีมงานให้เกิดความพยายาม ( x = 3.66) และการเกรงใจผูร่้วมงานเมื�อตอ้งการ
ปรับปรุงการทาํงานของผูร่้วมงาน ( x = 3.63) ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.8  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นการประสานงาน 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

 x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การประสานงาน    

26. เมื�อมีปัญหาการทาํงานกบัฝ่ายอื�น ท่านมกัประสานงานไดดี้ 3.55 0.809 มาก 

27. ท่านไม่ชอบทาํงานกบัคนหมู่มาก* 2.95 0.966 ปานกลาง 

28. ท่านจะทาํงานไดดี้ขึEน หากมีการทาํงานเป็นทีม 3.76 0.845 มาก 

ผลรวมดา้นการประสานงาน 3.42 0.476 มาก 

  *ขอ้ความในเชิงลบ      
           ผลจากตารางที� 4.8  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการประสานงาน พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณา
รายขอ้พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางด้านการบริหารงาน ในดา้นการประสานงานที�มีค่าเฉลี�ย
สูงสุดคือ การจะทาํงานได้ดีขึEน หากมีการทาํงานเป็นทีม  ( x = 3.76) รองลงมาคือ การประสานงานไดดี้ เมื�อมี
ปัญหาการทาํงานกบัฝ่ายอื�น ( x = 3.55) และ การไม่ชอบทาํงานกบัคนหมู่มาก ( x = 2.95) ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

ตารางที�  4.9  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความคิดสร้างสรรค ์

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

   x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความคิดสร้างสรรค์    

29. ท่านชอบที�จะใหผู้อื้�นแสดงความคิดเห็นอยูเ่สมอ 3.91 0.902 มาก 

30. ท่านชอบทาํงานตามระเบียบแบบแผนเดิมที�ไดก้าํหนดไว*้ 3.62 0.905 นอ้ย 

31. ท่านชอบการระดมความคิดเพื�อเสนอแนวคิดใหม่ๆ 3.81 0.812 มาก 

ผลรวมดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 3.78 0.494 มาก 

     *ขอ้ความในเชิงลบ      
          ผลจากตารางที� 4.9 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความคิดสร้างสรรคที์�มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การชอบที�จะให้ผูอื้�นแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ ( x = 3.91) รองลงมาคือ การชอบการระดม
ความคิดเพื�อเสนอแนวคิดใหม่ๆ ( x = 3.81) และ การชอบทาํงานตามระเบียบแบบแผนเดิมที�ไดก้าํหนดไว ้( x = 
3.62) ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.10  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                    วทิยาลยัราช ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

 x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความก้าวหน้าในงานที�ทาํ    

32. ท่านตอ้งการเพิ�มมาตรฐานการทาํงานใหสู้งขึEนอยูเ่สมอ 3.66 0.885 มาก 

33. ท่านมีความกา้วหนา้มากกวา่บุคคลอื�น 3.38 0.803 ปานกลาง 

34. ท่านมกัใฝ่หาความรู้ เพื�อนาํมาพฒันางานอยูเ่สมอ 3.50 0.779 มาก 

ผลรวมดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ 3.51 0.587 มาก 
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          ผลจากตารางที� 4.10  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในด้านกา้วหน้าในงานที�ทาํ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความกา้วหนา้ในงานที�
ทาํที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การตอ้งการเพิ�มมาตรฐานการทาํงานให้สูงขึEนอยูเ่สมอ ( x = 3.66) รองลงมาคือ การใฝ่หา
ความรู้เพื�อนาํมาพฒันางานอยูเ่สมอ ( x = 3.50) และ การมีความกา้วหนา้มากกวา่บุคคลอื�น ( x = 3.38) ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.11  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความเป็นผูน้าํ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

 

ค่าเฉลี�ย 

x  

ส่ ว น เ บี� ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความเป็นผู้นํา    

35. ท่านชอบเป็นลูกนอ้งมากกวา่เป็นหวัหนา้ * 3.58 1.143 มาก 

36.  ท่านไม่ชอบตดัสินใจสิ�งต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง  * 3.23 1.304 ปานกลาง 

37. ท่านมกัเป็นตวัแทนกลุ่มในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหา 

3.42 0.868 มาก 

ผลรวมดา้นความเป็นผูน้าํ 3.41 0.756 มาก 

  *ขอ้ความในเชิงลบ      
       ผลจากตารางที� 4.11 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความเป็นผูน้าํ พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณา
รายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ในดา้นความเป็นผูน้าํที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด
คือ การชอบเป็นลูกนอ้งมากกวา่เป็นหัวหนา้ ( x = 3.58) รองลงมาคือ การเป็นตวัแทนกลุ่มในการเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหา ( x = 3.42) และการไม่ชอบตดัสินใจสิ�งต่างๆ ดว้ยตนเอง ( x = 3.23)  และ ตามลาํดบั 
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ส่วนที� 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพของกลุ่ม
ประชากรจาํนวน 80 คน สามารถแสดงขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัการสร้างทีมงานไดด้งัต่อไปนีE  

 
ตารางที�  4.12  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                           วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเห็นพอ้งตอ้งกนั 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D.  

 

ระดับ 

วตัถุประสงค์ที�ชัดเจนและเป้าหมายที�เห็นพ้องต้องกนั    

38.  ใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3.98 0.771 มาก 

39.  มีการชีEแจงนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการ
ทาํงานใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจอยา่งทั�วถึง 

3.81 0.828 มาก 

40. เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย
และวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังาน 

3.85 0.730 มาก 

ผลรวมดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 3.88 0.641 มาก 

 

          ผลจากตารางที� 4.12  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั พบว่า
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้น
วตัถุประสงค์ที�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนัที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ( x  = 3.98) รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและ
วตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังาน ( x  = 3.85) และมีการชีEแจงนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน
ใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจอยา่งทั�วถึง ( x  = 3.81) ตามลาํดบั 
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ตารางที�  4.13  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อ 

                    แกปั้ญหา 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหน้าเพื�อแก้ปัญหา    

41. ใชม้ติการประชุมของเสียงส่วนมากในการตดัสินใจในการ
ทาํงาน 

3.85 0.781 มาก 

42. ใชว้ธีิการประชุมเพื�อหาสาเหตุและวธีิการแกปั้ญหาร่วมกนั 3.68 0.835 มาก 

43. ในการอภิปรายปัญหา ไม่มีการใช้อารมณ์ความรู้สึก
ส่วนตวัโจมตีซึ� งกนัและกนั 

3.71 0.766 มาก 

ผลรวมดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 3.75 0.619 มาก 

           
          ผลจากตารางที� 4.13 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหาพบวา่ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานที�มีต่อการสร้างทีมงานในด้าน
ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหาที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การใชม้ติการประชุมของเสียงส่วนมาก
ในการตดัสินใจในการทาํงาน ( x  = 3.85) รองลงมาคือ ในการอภิปรายปัญหา ไม่มีการใชอ้ารมณ์ความรู้สึก
ส่วนตวัโจมตีซึ� งกนัและกนั ( x  = 3.71) การใชว้ิธีการประชุมเพื�อหาสาเหตุและวิธีการแกปั้ญหาร่วมกนั ( x  = 
3.68) ตามลาํดบั 
 

ตารางที�  4.14  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังานของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ  
                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

   x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกนั    

44. มีมาตรฐานในการประเมินผลงานและการพิจารณาความดี
ความชอบ 

3.61 0.720 มาก 

45. สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานทาํงานอยา่งมีระบบ 3.83 0.786 มาก 
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46. สร้างบรรยากาศในการทาํงานให้ราบรื�น ผูร่้วมงานกลา้ที�
จะแสดงความคิดเห็น 

3.80 0.832 มาก 

ผลรวมดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั 3.75 0.612 มาก 

 

          ผลจากตารางที� 4.14  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการสนบัสนุน
และการไวว้างใจต่อกนัที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานทาํงานอย่างมีระบบ ( x  = 3.83) 
รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศในการทาํงานใหร้าบรื�น ผูร่้วมงานกลา้ที�จะแสดงความคิดเห็น ( x = 3.80) และ 
การมีมาตรฐานในการประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ ( x  = 3.61) ตามลาํดบั 
 
 

ตารางที�  4.15  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ  
                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ 

                    ในทางสร้างสรรค ์

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์    

47. ยนิดีที�จะใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 3.90 0.756 มาก 

48. เสียสละเพื�องานและส่วนรวม 3.81 0.730 มาก 

49. ให้ความสนใจในการประสานความคิดและใช้ความคิดที�
ขดัแยง้ของผูร่้วมงานใหเ้ป็นประโยชน์ 

3.67 0.853 มาก 

ผลรวมด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค ์

3.79 0.569 มาก 

           
          ผลจากตารางที� 4.15 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์พบวา่
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้น
ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การยินดีที�จะให้คาํแนะนาํในการ
ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ ( x  = 3.90) รองลงมาคือ การเสียสละเพื�องานและส่วนรวม ( x = 3.81) และ การให้
ความสนใจในการประสานความคิดและใชค้วามคิดที�ขดัแยง้ของผูร่้วมงานใหเ้ป็นประโยชน์ ( x  = 3.67) 
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ตารางที�  4.16  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ  
                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิใน 

                    การทาํงาน 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิในการทาํงาน    

50. มีการประเมินผลการทาํงานเป็นระยะและสมํ�าเสมอ 3.72 0.782 มาก 

51. ใหค้วามสาํคญัและยอมรับขอ้มูลจากการประเมิน 3.65 0.781 มาก 

52. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน 3.63 0.715 มาก 

ผลรวมดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิในการทาํงาน 3.67 0.515 มาก 

           

          ผลจากตารางที� 4.16 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงานพบวา่ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการ
ตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงานที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การประเมินผลการทาํงานเป็นระยะและ
สมํ�าเสมอ ( x  = 3.72)  รองลงมาคือ การใหค้วามสาํคญัและยอมรับขอ้มูลจากการประเมิน ( x  = 3.65) และ การ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน ( x  = 3.63) ตามลาํดบั 

ตารางที�  4.17 ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ  
                   วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม    

53. มีการประชุมแผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 3.90 0.772 มาก 

54.  ผูร่้วมงานยอมรับความสามารถซึ�งกนัและกนั 3.77 0.913 มาก 

55. มีการจัดสวสัดิการภายในแผนกหรือหน่วยงานเพื�อ
ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 

3.53 0.913 มาก 

ผลรวมดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 3.73 0.524 มาก 
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         ผลจากตารางที� 4.17 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ  
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 
ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ มีการประชุมแผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอ ( x  = 3.90) รองลงมาคือ 
การที�ผูร่้วมงานยอมรับความสามารถซึ� งกนัและกนั ( x  = 3.77) และมีการจดัสวสัดิการภายในแผนกหรือ
หน่วยงานเพื�อช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั ( x  = 3.53) ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.18  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นการติดต่อสื�อสาร 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การติดต่อสื�อสาร    

56. ในการสั�งงานหรือติดต่อสื�อสารจะใชว้ิธีการสื�อสารแบบ
เป็นทางการ 

3.45 0.825 มาก 

57. สั�งการในลกัษณะที�ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดซกัถามโตแ้ยง้ 3.10 1.131 ปานกลาง 

58. ในการสื�อสารระหวา่งผูร่้วมงาน จะใชล้กัษณะการสื�อสาร
ในระดบัเดียว มีการซกัถามโตต้อบซึ�งกนัและกนั 

3.76 0.875 มาก 

ผลรวมดา้นการติดต่อสื�อสาร 3.43 0.624 มาก 

           

          ผลจากตารางที� 4.18 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในด้านการติดต่อสื�อสาร พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในด้านการติดต่อสื�อสารที�มีค่าเฉลี�ย
สูงสุดคือ ในการสื�อสารระหว่างผูร่้วมงาน จะใช้ลกัษณะการสื�อสารในระดบัเดียว มีการซกัถามโตต้อบซึ� งกนั
และกนั ( x  = 3.76) รองลงมาคือ ในการสั�งงานหรือติดต่อสื�อสารจะใชว้ิธีการสื�อสารแบบเป็นทางการ ( x = 
3.45) และ การสั�งการในลกัษณะที�ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดซกัถามโตแ้ยง้ ( x  = 3.10) ตามลาํดบั 
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ตารางที�  4.19  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นการพฒันาตนเอง  

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การพฒันาตนเอง    

59. สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานมีความกา้วหนา้ในการทาํงาน 3.76 0.767 มาก 

60. ส่งเสริมผูร่้วมงานที�ปฏิบติังานมานาน ให้ได้มีโอกาส
พฒันาตนเองมากเป็นพิเศษ 

3.88 0.762 มาก 

61. สนใจศึกษาหาความรู้แนวคิดใหม่ๆ แลว้นาํมาถ่ายทอดให้
ผูร่้วมงานทราบเสมอ 

3.87 0.682 มาก 

ผลรวมดา้นการพฒันาตนเอง 3.78 0.494 มาก 

 

          ผลจากตารางที� 4.19 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการพฒันาตนเอง พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในด้านการพฒันาตนเองที�มีค่าเฉลี�ย
สูงสุดคือ การส่งเสริมผูร่้วมงานที�ปฏิบติังานมานาน ให้ไดมี้โอกาสพฒันาตนเองมากเป็นพิเศษ ( x  = 3.88) 
รองลงมาคือ ความสนใจในการศึกษาหาความรู้แนวคิดใหม่ๆ แลว้นาํมาถ่ายทอดให้ผูร่้วมงานทราบเสมอ( x = 
3.87) และ การสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานมีความกา้วหนา้ในการทาํงาน( x  = 3.76) ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.20  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก  

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การกาํหนดบทบาทของสมาชิก    

62. มีคู่มือในการปฏิบติังานใหผู้ร่้วมงานทราบ 3.58 0.881 มาก 

63.กาํหนดอาํนาจหนา้ที�รับผดิชอบโดยชดัเจน 3.77 0.967 มาก 
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64. เพื�อนร่วมงานทุกคนจะรู้หน้าที�ของตนเองและของเพื�อน
ร่วมงาน 

3.66 0.885  มาก 

ผลรวมดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก 3.67 0.723 มาก 

   
        ผลจากตารางที� 4.20 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก พบวา่ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
มาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการกาํหนดบทบาท
ของสมาชิกที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การกาํหนดอาํนาจหนา้ที�รับผิดชอบโดยชดัเจน ( x  = 3.77) รองลงมาคือ การที�
เพื�อนร่วมงานทุกคนจะรู้หนา้ที�ของตนเองและของเพื�อนร่วมงาน ( x  = 3.66) และ การมีคู่มือในการปฏิบติังาน
ใหผู้ร่้วมงานทราบ ( x  = 3.58) ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.21  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ  
                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การดําเนินการที�ราบรื�น    

65. เปิดโอกาสให้ผู ้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการกําหนด
กระบวนการในการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง 

3.81 0.812 มาก 

66.  มีการประชุมเพื�อทบทวนปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน เพื�อนํามากาํหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายของ
บริษทัฯ ในโอกาสต่อไป 

3.92 0.742 มาก 

67. การตดัสินใจสั�งการ จะมีจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน เนน้ที�ความ
เขา้ใจและยอมรับของส่วนรวม 

3.83 0.848 มาก 

ผลรวมดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น 3.85 0.618 มาก 

 

          ผลจากตารางที� 4.21 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� ง
เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�นที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การจดัให้มีการประชุมเพื�อทบทวนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังาน เพื�อนาํมากาํหนดเป็น
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นโยบายและเป้าหมายของวิทยาลยัฯ ในโอกาสต่อไป ( x  = 3.92) รองลงมาคือ การตดัสินใจสั�งการ จะมี
จุดมุ่งหมายที�ชดัเจน เนน้ที�ความเขา้ใจและยอมรับของส่วนรวม ( x  = 3.83) และ การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดกระบวนการในการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง ( x  = 3.81) ตามลาํดบั 

 

ตารางที�  4.22  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการปฏิบติังาน ของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ  
                    วทิยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม 

 

การสร้างทมีงาน 

 

ค่าเฉลี�ย 

    x  

ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

ระดับ 

การเป็นผู้นําที�เหมาะสม    

68.  เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีเสรีภาพในการคิดริเริ�มและเลือก
วธีิในการทาํงาน 

3.86 0.724 มาก 

69. ทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกอบอุ่น และสบายใจในการปฏิบติังาน 3.85 0.713 มาก 

70. ให้ความสนใจในตวัผูร่้วมงานและให้การยอมรับวา่แต่ละ
คนเป็นผูที้�มีความสามารถในการปฏิบติังานตามหนา้ที�ของตน 

3.95 0.709 มาก 

ผลรวมดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม 3.88 0.580 มาก 

    
 

          ผลจากตารางที� 4.22  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อการสร้างทีมงานในดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึ� ง
เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความคิดเห็นของอาจารย ์ที�มีต่อการสร้างทีมงาน ในดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสมที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การใหค้วามสนใจในตวัผูร่้วมงานและใหก้ารยอมรับวา่แต่ละคนเป็นผูที้�มีความสามารถในการ
ปฏิบติังานตามหนา้ที�ของตน ( x  = 3.95) รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีเสรีภาพในการคิดริเริ�มและ
เลือกวิธีในการทาํงาน ( x = 3.86) และ การทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกอบอุ่น และสบายใจในการปฏิบติังาน ( x  = 
3.85) ตามลาํดบั 
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ส่วนที� 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ต่อ 
ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามเพศ 
 H0  :  เพศที�แตกต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ไม่แตกต่าง
กนั 
 H1  :  เพศที�แตกต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน แตกต่างกนั 
 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ของคณาจารยค์ณะ
บริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์จาํแนกตามเพศ แสดงรายละเอียดตามตาราง 4.23 
 
ตารางที� 4.23 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ของ

คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยทางด้านการบริหารงาน 

ระดับความคิดเห็น 

t Sig. ชาย (n = 23) หญงิ (n = 57) 

x  S.D. x  S.D. 
 
1.ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา 
2. ดา้นการประนีประนอม 
3. ดา้นตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น 
4. ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน 
5. ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน 
6. ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน 
7. ดา้นการประสานงาน 
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
9. ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ 
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ 

 

 
3.8261 
3.4928 
3.8551 
3.6232 
3.6812 
3.7101 
3.5507 
3.7391 
3.6377 
3.4348 

 

 
.62660 
.67322 
.60990 
.74063 
.52684 
.66897 
.47788 
.49192 
.65066 

.86126 

 
3.8889 
3.2807 
3.7661 
3.3626 
3.5029 
3.7310 
3.3684 
3.8012 
3.4678 
3.4094 

 
.48930 
.68368 
.69569 
.58173 
.54235 
.56498 
.47007 
.49944 
.55941 
.71829 

 

 
-.478 
1.261 
.536 
1.673 
1.341 
-.142 
1.563 
-.505 
1.172 
.135 

 

 
.157 
.585 
.363 
.248 
.775 
.148 
.483 
.685 
.104 
.387 

 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
 จากตาราง 4.23 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Independent sample t-test ที�ระดบันยัสําคญั

ทางสถิติที�  0.05  ซึ� งค่า  Sig.  มากกวา่ค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติที� α = 0.05 แสดงให้เห็นวา่ เพศที�
แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงานไม่แตกต่างกนั  
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 ตารางที�  4.24 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะ
บริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน SS df MS F Sig. 
 
1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา   

     

ระหวา่งกลุ่ม 0.65 1 .065 .229 .634 
ภายในกลุ่ม 22.045 78 .283   

รวม 22.110 79    
2.  ดา้นความประนีประนอม      

ระหวา่งกลุ่ม .737 1 .737 1.590 .211 
ภายในกลุ่ม 36.146 78 .463   

รวม 36.883 79    
3.  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น      

ระหวา่งกลุ่ม .130 1 .130 .287 .594 
ภายในกลุ่ม 35.287 78 .452   

รวม 35.417 79    
4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 1.113 1 1.113 2.799 .098 
ภายในกลุ่ม 31.019 78 .398   

รวม 32.132 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .521 1 .521 1.798 .184 
ภายในกลุ่ม 22.578 78 .289   

รวม 23.099 79    
6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน รวม 69.907 200  

 

    
ระหวา่งกลุ่ม .007 1 .007 .020 .888 
ภายในกลุ่ม 27.721 78 .355   

รวม 27.728 79    
7.  ดา้นการประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .545 1 .545 2.442 .122 
ภายในกลุ่ม 17.398 78 .223   

รวม 17.943 79    
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์      

ระหวา่งกลุ่ม .063 1 .063 .255 .615 
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ภายในกลุ่ม 19.292 78 .247   
รวม 19.356 79    

9.  ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ      
ระหวา่งกลุ่ม .473 1 .473 1.374 .245 
ภายในกลุ่ม 26.838 78 .344   

รวม 27.311 79    
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ระหวา่งกลุ่ม .011 1 .011 .018 .893 
ภายในกลุ่ม 45.212 78 .580   

รวม 45.222 
 

79  
 

  

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 4.24 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 10 ดา้น คือ ความรอบคอบในการพิจารณา  ความ
ประนีประนอม การตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการ
ทาํงาน การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกา้วหน้าในงานที�ทาํ 
และความเป็นผู ้นํา แสดงว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านการ
บริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที� 4.25 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั

ราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน SS df MS F Sig. 
 
1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา   

     

ระหวา่งกลุ่ม .023 2 .012 .041 .960 
ภายในกลุ่ม 22.086 77 .287   

รวม 22.110 79    
2.  ดา้นความประนีประนอม      

ระหวา่งกลุ่ม .403 2 .202 .426 .655 
ภายในกลุ่ม 36.480 77 .474   

รวม 36.883 79    
3.  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น      

ระหวา่งกลุ่ม 0.77 2 .039 .084 .919 
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ภายในกลุ่ม 35.339 77 .459   
รวม 35.417 79    

4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน      
ระหวา่งกลุ่ม .609 2 .305 .744 .478 
ภายในกลุ่ม 31.523 77 .409   

รวม 32.132 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .247 2 .124 .417 .661 
ภายในกลุ่ม 22.851 77 .297   

รวม 23.099 79    
6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .584 2 .292 .829 .440 
ภายในกลุ่ม 27.143 77 .233   

รวม 27.728 79    
7.  ดา้นการประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .019 2 .010 .041 .960 
ภายในกลุ่ม 17.924 77 .233   

รวม 17.943 79    
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์      

ระหวา่งกลุ่ม .727 2 .363 1.502 .229 
ภายในกลุ่ม 18.629 77 .242   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ      

ระหวา่งกลุ่ม .007 2 .003 .010 .991 
ภายในกลุ่ม 27.304 77 .355   

รวม 27.311 79    
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ระหวา่งกลุ่ม .884 2 .442 .768 .468 
ภายในกลุ่ม 44.338 77 .576   

รวม 45.222 79    
 

 จากตาราง 4.25 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 10 ดา้น คือ ความรอบคอบในการพิจารณา  ความ
ประนีประนอม การตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการ
ทาํงาน การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกา้วหน้าในงานที�ทาํ 
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และความเป็นผูน้ํา แสดงว่าระดับอายุที�แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านการ
บริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.26 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามการศึกษา 

 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน SS df MS F Sig. 
 
1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา   

     

ระหวา่งกลุ่ม .017 1 .017 .060 .808 
ภายในกลุ่ม 22.093 78 .283   

รวม 22.110 79    
2.  ดา้นความประนีประนอม      

ระหวา่งกลุ่ม .000 1 .000 .000 .000 
ภายในกลุ่ม 36.883 78 .473   

รวม 36.883 79    
3.  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น      

ระหวา่งกลุ่ม .635 1 .653 1.423 .236 
ภายในกลุ่ม 34.782 78 .446   

รวม 35.417 79    
4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 194 1 194 473 493 
ภายในกลุ่ม 31938 78 409   

รวม 32132 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .013 1 .013 .043 .836 
ภายในกลุ่ม 23.086 78 .296   

รวม 23.099 79    
6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .077 1 .077 .216 .643 
ภายในกลุ่ม 27.651 78 .355   

รวม 27.728 79    
7.  ดา้นการประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .008 1 .008 .034 .855 
ภายในกลุ่ม 17.935 78 .230   
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รวม 17.943 79    
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์      

ระหวา่งกลุ่ม .048 1 .048 .192 .662 
ภายในกลุ่ม 19.308 78 .248   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ      

ระหวา่งกลุ่ม .732 1 .732 2.147 .147 
ภายในกลุ่ม 26.579 78 .341   

รวม 27.311 79    
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ระหวา่งกลุ่ม 2.539 1 2.539 4.639 .034 
ภายในกลุ่ม 42.684 78 547   

รวม 45.222 79    
 

 จากตาราง 4.26 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 10 ดา้น คือ ความรอบคอบในการพิจารณา  ความ
ประนีประนอม การตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการ
ทาํงาน การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกา้วหน้าในงานที�ทาํ 
และความเป็นผูน้าํ แสดงว่าระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการ
บริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.27 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน SS df MS F Sig. 
 
1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา   

     

ระหวา่งกลุ่ม .885 2 .442 1.605 .208 
ภายในกลุ่ม 21.225 77 .276   

รวม 22.110 79    
2.  ดา้นความประนีประนอม      

ระหวา่งกลุ่ม .147 2 .073 .154 .858 
ภายในกลุ่ม 36.737 77 .477   

รวม 36.883 79   
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3.  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น      
ระหวา่งกลุ่ม 1.401 2 .701 1.586 .211 
ภายในกลุ่ม 34.015 77 .442   

รวม 35.417 79    
4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 433 2 217 526 593 
ภายในกลุ่ม 31699 77 412   

รวม 32132 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 1.291 2 .645 2.279 .109 
ภายในกลุ่ม 21.808 77 .283   

รวม 23.099 79    
6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 1.705 2 .853 2.523 .087 
ภายในกลุ่ม 26.022 77 .338   

รวม 27.728 79    
7.  ดา้นการประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 1.872 2 .936 4.484 .014 
ภายในกลุ่ม 16.071 77 .209   

รวม 17.943 79    
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์      

ระหวา่งกลุ่ม .375 2 .187 .760 .471 
ภายในกลุ่ม 18.981 77 .247   

รวม 19.356 79    
9. ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ      

ระหวา่งกลุ่ม .062 2 .031 .087 .917 
ภายในกลุ่ม 27.250 77 .354   

รวม 27.311 79    
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ระหวา่งกลุ่ม .843 2 .422 .732 .484 
ภายในกลุ่ม 44.379 77 .576   

รวม 45.222 79    
 

 จากตาราง 4.27 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 10 ดา้น คือ ความรอบคอบในการพิจารณา  ความ
ประนีประนอม การตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการ
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ทาํงาน การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกา้วหน้าในงานที�ทาํ 
และความเป็นผูน้าํ แสดงว่าระยะเวลาการปฏิบติังานที�แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยั
ทางดา้นการบริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.28 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน SS df MS F Sig. 
 
1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา   

     

ระหวา่งกลุ่ม .832 2 .416 1.506 .228 
ภายในกลุ่ม 21.277 77 .276   

รวม 22.110 79    
2.  ดา้นความประนีประนอม      

ระหวา่งกลุ่ม .442 2 .221 .467 .629 
ภายในกลุ่ม 36.441 77 .473   

รวม 36.883 79    
3.  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น      

ระหวา่งกลุ่ม .306 2 .153 .336 .716 
ภายในกลุ่ม 35.110 77 .456   

รวม 35.417 79    
4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .948 2 .474 1.171 .316 
ภายในกลุ่ม 31.184 77 .405   

รวม 32.132 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .644 2 .322 1.105 .336 
ภายในกลุ่ม 22.454 77 .292   

รวม 23.099 79    
6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .154 2 .077 .216 .806 
ภายในกลุ่ม 27.573 77 .358   

รวม 27.728 79    
7.  ดา้นการประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .200 2 .100 .434 .649 
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ภายในกลุ่ม 17.743 77 .230   
รวม 17.943 79    

8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์      
ระหวา่งกลุ่ม .068 2 .034 .136 .873 
ภายในกลุ่ม 19.288 77 .250   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ      

ระหวา่งกลุ่ม .108 2 .054 .153 .859 
ภายในกลุ่ม 27.203 77 .353   

รวม 27.311 79    
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ระหวา่งกลุ่ม .229 2 .115 .196 .822 
ภายในกลุ่ม 44.993 77 584   

รวม 45.222 79    
 

 จากตาราง 4.28 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 10 ดา้น คือ ความรอบคอบในการพิจารณา  ความ
ประนีประนอม การตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการ
ทาํงาน การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกา้วหน้าในงานที�ทาํ 
และความเป็นผูน้าํ แสดงวา่สถานภาพการสมรสที�แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้น
การบริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.29 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน SS df MS F Sig. 
 
1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา   

     

ระหวา่งกลุ่ม .003 1 .003 .010 .920 
ภายในกลุ่ม 22.107 78 .283   

รวม 22.110 79    
2.  ดา้นความประนีประนอม      

ระหวา่งกลุ่ม .217 1 .217 .461 .499 
ภายในกลุ่ม 36.667 78 .470   

รวม 36.883 79    
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3.  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น      
ระหวา่งกลุ่ม .288 1 .288 .641 .426 
ภายในกลุ่ม 31.811 78 .450   

รวม 32.132 79    
4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .321 1 .321 .788 .377 
ภายในกลุ่ม 31.811 78 .408   

รวม 32.132 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .160 1 .160 .544 .463 
ภายในกลุ่ม 22.939 78 .294   

รวม 23.099 79    
6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .007 1 .007 .020 .889 
ภายในกลุ่ม 27.721 78 .355   

รวม 27.728 79    
7.  ดา้นการประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .124 1 .124 .543 .464 
ภายในกลุ่ม 17.819 78 .228   

รวม 17.943 79    
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์      

ระหวา่งกลุ่ม .005 1 .005 .021 .886 
ภายในกลุ่ม 19.350 78 .248   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ      

ระหวา่งกลุ่ม .001 1 .001 .002 .968 
ภายในกลุ่ม 27.311 78 .350   

รวม 27.311 79    
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ระหวา่งกลุ่ม 1.724 1 1.724 3.091 .083 
ภายในกลุ่ม 43.499 78 .558   

รวม 45.222 79    
 

 จากตาราง 4.29 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 10 ดา้น คือ ความรอบคอบในการพิจารณา  ความ
ประนีประนอม การตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการ
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ทาํงาน การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกา้วหน้าในงานที�ทาํ 
และความเป็นผูน้าํ แสดงวา่ระดบัรายไดที้�แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที� 4.30 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน SS df MS F Sig. 
 
1.  ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา   

     

ระหวา่งกลุ่ม .108 2 .054 .189 .828 
ภายในกลุ่ม 22.002 77 .286   

รวม 22.110 79    
2.  ดา้นความประนีประนอม      

ระหวา่งกลุ่ม 2.182 2 1.091 2.421 .096 
ภายในกลุ่ม 34.702 77 .451   

รวม 36.883 79    
3.  ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น      

ระหวา่งกลุ่ม .298 2 .149 .327 .722 
ภายในกลุ่ม 35.118 77 .456   

รวม 35.417 79    
4.  ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .199 2 100 240 787 
ภายในกลุ่ม 31933 77 415   

รวม 32132 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน      

ระหวา่งกลุ่ม 615 2 .308 1.054 .354 
ภายในกลุ่ม 22.483 77 .292   

รวม 23.099 79    
6.  ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .189 2 .095 .264 .768 
ภายในกลุ่ม 27.539 77 .358   

รวม 27.728 79    
7.  ดา้นการประสานงาน      

ระหวา่งกลุ่ม .133 2 .066 .287 .752 
ภายในกลุ่ม 17.811 77 .231   
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รวม 17.943 79    
8. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์      

ระหวา่งกลุ่ม .350 2 .175 .709 .495 
ภายในกลุ่ม 19.006 77 .247   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ      

ระหวา่งกลุ่ม .933 2 .466 1.361 .262 
ภายในกลุ่ม 26.378 77 .343   

รวม 27.311 79    
10. ดา้นความเป็นผูน้าํ      

ระหวา่งกลุ่ม .338 2 .169 .290 .749 
ภายในกลุ่ม 44.884 77 .583   

รวม 45.222 79    
 

 จากตาราง 4.30 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 10 ดา้น คือ ความรอบคอบในการพิจารณา  ความ
ประนีประนอม การตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน การตรวจสอบการ
ทาํงาน การกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกา้วหน้าในงานที�ทาํ 
และความเป็นผูน้าํ แสดงวา่ระดบัตาํแหน่งงานที�แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการ
บริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.31  การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ ของ
คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์จาํแนกตามเพศ 

 

การสร้างทมีงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

t Sig. ชาย (n = 23) หญงิ (n = 57) 

x  S.D. x  S.D. 

 
1. วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและ
เป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 
2. ความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 
3. การสนบัสนุนและการ
ไวว้างใจต่อกนั 

 
3.8841 
 
3.7971 
 
3.7826 
 

 
.64830 
 
.55722 
 
.52809 
 

 
3.8830 

 
3.7310 

 
3.7368 

 

 
.64393 
 
.64684 
 
.64776 
 

 
.006 
 
.430 
 
.301 
 

 
.885 

 
.513 

 
.341 
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4. ความร่วมมือและการใชค้วาม
ขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์
5. การตรวจสอบทบทวนผลงาน
และวธีิในการทาํงาน 
6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
7. การติดต่อสื�อสาร 
8. การพฒันาตนเอง 
9. การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก 
10. การดาํเนินการที�ราบรื�น 
11. การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม 
 

3.7536 
 
3.6667 
 
3.8116 
3.5652 
3.7391 
3.6522 
 
3.8406 
3.8116 

.48427 
 
.52223 
 
.53016 
.64694 
.49192 
.72110 
 
.61026 
.66535 

3.8129 
 

3.6725 
 

3.7076 
3.3860 
3.8012 
3.6842 
 
3.8655 
3.9181 

.60428 
 
.51752 
 
.52353 
.61331 
.49944 
.73035 
 
.62634 
.54656 

-.419 
 
-.046 
 
.801 
1.165 
-.505 
-.178 
 
-.162 
-.740 

.402 
 

.734 
 

.942 

.491 

.685 

.721 
 

.421 

.601 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
 จากตาราง 4.31 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Independent sample t-test ที�ระดบันยัสําคญั

ทางสถิติที�  0.05  ซึ� งค่า  Sig.  มากกวา่ค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติที� α = 0.05 แสดงให้เห็นวา่ เพศที�
แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั  

ตารางที� 4.32 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามเพศ 

 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม 0.00 1 0.00 0.00 .995 
ภายในกลุ่ม 32.467 78 .416   

รวม 32.467 79    
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .072 1 .072 .185 .669 
ภายในกลุ่ม 30.262 78 .388   

รวม 3.3330 79   
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3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .034 1 .034 .090 .765 
ภายในกลุ่ม 29.632 78 .380   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์

     

ระหวา่งกลุ่ม .058 1 .058 .175 .677 
ภายในกลุ่ม 25.608 78 .328   

รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .001 1 .001 .002 .964 
ภายในกลุ่ม 20.998 78 .269   

รวม 20.999 79    
6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม รวม 69.907 200  

 

    
ระหวา่งกลุ่ม .177 1 .177 .642 .425 
ภายในกลุ่ม 21.533 78 .276   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม .527 1 .527 1.357 .248 
ภายในกลุ่ม 30.272 78 .388   

รวม 30.799 79    
8. ดา้นการพฒันาตนเอง      

ระหวา่งกลุ่ม .063 1 .063 .255 .615 
ภายในกลุ่ม 19.292 78 .247   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม .017 1 .017 .032 .859 
ภายในกลุ่ม 41.311 78 .530   

รวม 41.328 79    
10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      

ระหวา่งกลุ่ม .010 1 .010 .026 .872 
ภายในกลุ่ม 30.162 78 .387   

รวม 30.172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      
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ระหวา่งกลุ่ม .186 1 .186 .548 .461 
ภายในกลุ่ม 26.468 78 .339   

รวม 26.654 79    

 

จากตาราง 4.32 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงวา่ เพศชายและเพศหญิง มีระดบั
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 

ตารางที� 4.33 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามเพศ 
 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม 0.00 1 0.00 0.00 .995 
ภายในกลุ่ม 32.467 78 .416   

รวม 32.467 79    
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .072 1 .072 .185 .669 
ภายในกลุ่ม 30.262 78 .388   

รวม 3.3330 79    
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .034 1 .034 .090 .765 
ภายในกลุ่ม 29.632 78 .380   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์

     

ระหวา่งกลุ่ม .058 1 .058 .175 .677 
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ภายในกลุ่ม 25.608 78 .328   
รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .001 1 .001 .002 .964 
ภายในกลุ่ม 20.998 78 .269   

รวม 20.999 79    
6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม รวม 69.907 200  

 

    
ระหวา่งกลุ่ม .177 1 .177 .642 .425 
ภายในกลุ่ม 21.533 78 .276   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม .527 1 .527 1.357 .248 
ภายในกลุ่ม 30.272 78 .388   

รวม 30.799 79    
8. ดา้นการพฒันาตนเอง      

ระหวา่งกลุ่ม .063 1 .063 .255 .615 
ภายในกลุ่ม 19.292 78 .247   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม .017 1 .017 .032 .859 
ภายในกลุ่ม 41.311 78 .530   

รวม 41.328 79    
10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      

ระหวา่งกลุ่ม .010 1 .010 .026 .872 
ภายในกลุ่ม 30.162 78 .387   

รวม 30.172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      

ระหวา่งกลุ่ม .186 1 .186 .548 .461 
ภายในกลุ่ม 26.468 78 .339   

รวม 26.654 79    

 

จากตาราง 4.33 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
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กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงวา่ เพศชายและเพศหญิง มีระดบั
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.34 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามอาย ุ

 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .288 2 .144 .345 .709 
ภายในกลุ่ม 32.178 77 .418   

รวม 32.467 79    
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .136 2 .068 .173 .841 
ภายในกลุ่ม 30.198 77 .392   

รวม 30.333 79    
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .007 2 .004 .009 .991 
ภายในกลุ่ม 29.659 77 .385   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์

     

ระหวา่งกลุ่ม .104 2 .052 .156 .856 
ภายในกลุ่ม 25.562 77 .332   

รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .396 2 .198 .739 .481 
ภายในกลุ่ม 20.603 77 .268   

รวม 20.999 79    
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6. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม      
ระหวา่งกลุ่ม .031 2 .015 .054 .947 
ภายในกลุ่ม 21.679 77 .282   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม .828 2 .414 1.063 .350 
ภายในกลุ่ม 29.971 77 .389   

รวม 30.799 79    
8. ดา้นการพฒันาตนเอง      

ระหวา่งกลุ่ม .727 2 .363 1.502 .229 
ภายในกลุ่ม 18.629 77 .242   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม .234 2 .117 .219 .804 
ภายในกลุ่ม 41.094 77 .534   

รวม 41.328 79    
10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      

ระหวา่งกลุ่ม .048 2 .024 .061 .941 
ภายในกลุ่ม 30.125 77 .391   

รวม 30.172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      

ระหวา่งกลุ่ม .273 2 .137 .399 .672 
ภายในกลุ่ม 26.381 77 .343   

รวม 26.654 79    

 

จากตาราง 4.34 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงวา่ระดบัอายทีุ�แตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 4.35 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามการศึกษา 

 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .306 1 .306 .743 .391 
ภายในกลุ่ม 32.160 78 .412   

รวม 32.467 79    
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .570 1 .570 1.493 .225 
ภายในกลุ่ม 29.764 78 .382   

รวม 30.333 79    
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .007 1 .007 .018 .892 
ภายในกลุ่ม 29.660 78 .380   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์

     

ระหวา่งกลุ่ม .017 1 .017 .051 .821 
ภายในกลุ่ม 25.648 78 .329   

รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .456 1 .456 1.730 .192 
ภายในกลุ่ม 20.543 78 .263   

รวม 20.999 79    
6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม      

ระหวา่งกลุ่ม .165 1 .165 .599 .441 
ภายในกลุ่ม 21.544 78 .276   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม 2.093 1 2.093 5.686 .020 
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ภายในกลุ่ม 28.706 78 .368   
รวม 30.799 79    

8. ดา้นการพฒันาตนเอง      
ระหวา่งกลุ่ม .048 1 .048 .192 .662 
ภายในกลุ่ม 19.308 78 .248   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม .461 1 .461 .881 .351 
ภายในกลุ่ม 408.66 78 .524   

รวม 41.328 79    
10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      

ระหวา่งกลุ่ม .746 1 .746 1.978 .164 
ภายในกลุ่ม 29.426 78 .377   

รวม 30.172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      

ระหวา่งกลุ่ม .311 1 .311 .921 .340 
ภายในกลุ่ม 26.343 78 .338   

รวม 26.654 79    

 

จากตาราง 4.35 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงวา่ ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนั 
มีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 

ตารางที� 4.36 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .206 2 .103 .246 .782 
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ภายในกลุ่ม 32.260 77 .419   
รวม 32.467 79    

2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .623 2 .311 .807 .450 
ภายในกลุ่ม 29.711 77 .386   

รวม 30.333 79    
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม 1.061 2 .531 1.428 .246 
ภายในกลุ่ม 28.606 77 .372   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์

     

ระหวา่งกลุ่ม 1.587 2 .793 2.437 .086 
ภายในกลุ่ม 24.079 77 .313   

รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .238 2 .119 .441 .645 
ภายในกลุ่ม 20.761 77 .270   

รวม 20.999 79    
6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม      

ระหวา่งกลุ่ม .926 2 .463 1.715 .187 
ภายในกลุ่ม 20.784 77 .270   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม 3.344 2 1.672 4.690 .012 
ภายในกลุ่ม 27.454 77 .357   

รวม 30.799 79    
8. ดา้นการพฒันาตนเอง      

ระหวา่งกลุ่ม .375 2 .187 .760 .471 
ภายในกลุ่ม 18.981 77 .247   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม 4.501 2 2.250 4.705 .012 
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ภายในกลุ่ม 36.827 77 .478   
รวม 41.328 79    

10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      
ระหวา่งกลุ่ม 617 2 309 804 451 
ภายในกลุ่ม 29555 77 384   

รวม 30172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      

ระหวา่งกลุ่ม .422 2 .211 .619 .541 
ภายในกลุ่ม 26.232 77 .341   

รวม 26.654 79    

จากตาราง 4.36 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงว่า ระยะเวลาการปฏิบติังานที�
แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.37 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .872 2 .436 1.062 .351 
ภายในกลุ่ม 31.595 77 .410   

รวม 32.467 79    
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .743 2 .371 .966 .385 
ภายในกลุ่ม 29.591 77 .384   

รวม 30.333 79    
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3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .181 2 .090 .236 .790 
ภายในกลุ่ม 29.486 77 .383   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์

     

ระหวา่งกลุ่ม .887 2 .444 1.379 .258 
ภายในกลุ่ม 24.778 77 .322   

รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .618 2 .309 1.167 .317 
ภายในกลุ่ม 20.381 77 .265   

รวม 20.999 79    
6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม      

ระหวา่งกลุ่ม .186 2 .093 .333 .718 
ภายในกลุ่ม 21.524 77 .265   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม .671 2 .335 .857 .428 
ภายในกลุ่ม 30.128 77 .391   

รวม 30.799 79    
8. ดา้นการพฒันาตนเอง      

ระหวา่งกลุ่ม .068 2 .034 .136 .873 
ภายในกลุ่ม 19.288 77 .250   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม 1.976 2 .988 1.934 .152 
ภายในกลุ่ม 39.351 77 .511   

รวม 41.328 79    
10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      

ระหวา่งกลุ่ม .940 2 .470 1.238 .296 
ภายในกลุ่ม 29.232 77 .380   

รวม 30.172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      
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ระหวา่งกลุ่ม .393 2 .196 .576 .565 
ภายในกลุ่ม 26.261 77 .341   

รวม 26.654 79    

 

จากตาราง 4.37 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงวา่ สถานภาพการสมรสที�แตกต่าง
กนั มีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.38 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามรายได ้

 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .415 1 .415 1.011 .318 
ภายในกลุ่ม 32.051 78 .411   

รวม 32.467 79    
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .356 1 .356 .927 .339 
ภายในกลุ่ม 29.977 78 .384   

รวม 30.333 79    
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .356 1 .356 .948 .333 
ภายในกลุ่ม 29.311 78 .376   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์
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ระหวา่งกลุ่ม .003 1 .003 .009 .926 
ภายในกลุ่ม 25.662 78 .329   

รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .054 1 .054 .202 .655 
ภายในกลุ่ม 20.944 78 .269   

รวม 20.999 79    
6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม      

ระหวา่งกลุ่ม .378 1 .378 1.381 .243 
ภายในกลุ่ม 21.332 78 .273   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม .108 1 .108 .274 .602 
ภายในกลุ่ม 30.691 78 .393   

รวม 30.799 79    
8. ดา้นการพฒันาตนเอง      

ระหวา่งกลุ่ม .005 1 .005 .021 .886 
ภายในกลุ่ม 19.350 78 .248   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม .239 1 .239 .455 .502 
ภายในกลุ่ม 41.088 78 .527   

รวม 41.328 79    
10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      

ระหวา่งกลุ่ม .195 1 .195 .507 .478 
ภายในกลุ่ม 29.977 78 .384   

รวม 30.172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      

ระหวา่งกลุ่ม .026 1 .026 .076 .783 
ภายในกลุ่ม 26.628 78 .341   

รวม 26.654 79    

 

จากตาราง 4.38 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
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พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงว่าระดบัรายไดที้�แตกต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 4.39 การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยั

ราชพฤกษ ์ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 
 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ SS df MS F Sig. 

 
1.  ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมาย
ที�เห็นพอ้งตอ้งกนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .117 2 .058 .139 .870 
ภายในกลุ่ม 32.350 77 .420   

รวม 32.467 79    
2. ดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา 

     

ระหวา่งกลุ่ม .427 2 .213 .549 .580 
ภายในกลุ่ม 29.907 77 .388   

รวม 30.333 79    
3. ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั 

     

ระหวา่งกลุ่ม .787 2 .394 1.049 .355 
ภายในกลุ่ม 28.880 77 .375   

รวม 29.667 79    
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์

     

ระหวา่งกลุ่ม .017 2 .008 .025 .975 
ภายในกลุ่ม 25.648 77 .333   

รวม 25.665 79    

5.  ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิ
ในการทาํงาน 

     

ระหวา่งกลุ่ม .697 2 .349 1.322 .273 
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ภายในกลุ่ม 20.302 77 .264   
รวม 20.999 79    

6.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม      
ระหวา่งกลุ่ม .094 2 .047 .168 .846 
ภายในกลุ่ม 21.616 77 .281   

รวม 21.710 79    
7.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร      

ระหวา่งกลุ่ม .105 2 .053 .132 .877 
ภายในกลุ่ม 30.693 77 .399   

รวม 30.799 79    
8. ดา้นการพฒันาตนเอง      

ระหวา่งกลุ่ม .350 2 .175 .709   .495 
ภายในกลุ่ม 19.006 77 .247   

รวม 19.356 79    
9.  ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก      

ระหวา่งกลุ่ม .232 2 .116 .217 .805 
ภายในกลุ่ม 41.096 77 .534   

รวม 41.328 79    
10.  ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น      

ระหวา่งกลุ่ม .141 2 .070 .180 .835 
ภายในกลุ่ม 30.032 77 .390   

รวม 30.172 79    
11. ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม      

ระหวา่งกลุ่ม .450 2 .225 .661 .519 
ภายในกลุ่ม 26.205 77 .340   

รวม 26.654 79    

 

จากตาราง 4.39 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ที�ระดบันยัสําคญั ทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งค่า Sig มากกวา่ค่า α = 0.05 ทัEง 11 ดา้น คือ วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อ
กนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื�อสาร การพฒันาตนเอง การกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก การดาํเนินการที�ราบรื�น  และ การเป็นผูน้าํที�เหมาะสม แสดงวา่ระดบัตาํแหน่งงานที�แตกต่าง
กนั มีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที� 4  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านการบริหารงานกบั 
การสร้างทมีงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงานมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ   
 H0  :  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง
ทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 H1  :  ระดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง
ทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ   
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน 
กบัการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ แสดงรายละเอียดตามตาราง 4.40 
ตารางที� 4.40 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน

กบัการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
ดา้นวตัถุประสงคที์�
ชดัเจนและ
เป้าหมายที�เห็น
พอ้งตอ้งกนั 

 

ดา้นความเปิดเผย
ต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อ
แกปั้ญหา 

 

ดา้นการสนบัสนุน
และการไวว้างใจต่อ
กนั 

 

ดา้นความร่วมมือ
และการใชค้วาม
ขดัแยง้ในทาง
สร้างสรรค ์

 
1.ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา 
2.ดา้นการประนีประนอม 
3.ดา้นตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น 
4.ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน 
5.ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน 
6.ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน 
7.ดา้นการประสานงาน 
8.ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
9.ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ 
10.ดา้นความเป็นผูน้าํ 

.312** 
.176 

.447** 
.271* 

.290** 
.203 
.269* 
.154 

.513** 
-.249* 

.281* 

.453* 
.206 
.230* 
.289* 
.294* 
.486** 
.556** 
.039 

.570** 

.444** 
.175 
.118 

.424** 
.201 

.394** 

.465** 
-.118 

.476** 

.589** 

.148 
.239* 
.369** 
.227* 
.439** 
.294** 
.089 

.407** 

.455** 

.508** 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
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ตารางที� 4.40 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน
กบัการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
ดา้นการตรวจสอบ
ทบทวนผลงาน
และวิธีในการ
ทาํงาน 

ดา้น
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุ่ม 

 

ดา้นการ
ติดต่อสื�อสาร 

 

ดา้นการพฒันา
ตนเอง 

 

1.ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา 
2.ดา้นการประนีประนอม 
3.ดา้นตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น 
4.ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน 
5.ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน 
6.ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน 
7.ดา้นการประสานงาน 
8.ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
9.ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ 
10.ดา้นความเป็นผูน้าํ 

.168 
.368** 
.388** 
.367** 
.327** 

.082 
.287** 
.351** 
.324** 
.443** 

.421** 
.194 

.331** 

.427** 
-.093 
.255* 
.350** 
.314** 
.322** 
.431** 

.437** 
.142 
.238* 
.026 
.031 
.028 
.201 
-.015 
.204 
.166 

1.000** 
.216 
.120 
.154 

.486** 

.394** 

.439** 

.367** 

.331** 
.142 
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ตารางที� 4.40 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน
กบัการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
 

 ตาราง  4.40  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติ  Correlation Pearson  แสดงวา่ปัจจยั
ทางดา้นการบริหารงาน ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงาน
ให้มีประสิทธิภาพของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและ
เป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั ร้อยละ 31.2 (.312)  ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ร้อยละ 
44.4 (.444) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม ร้อยละ 42.1 (.421) ดา้นการติดต่อสื�อสาร ร้อยละ 43.7 
(.437) ดา้นการพฒันาตนเอง ร้อยละ 100 (1.000) และ ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม ร้อยละ 44 (.440) 
ของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
สร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
 ดา้นการประนีประนอม มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพของ
คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงาน 
ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น และ ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม เท่ากบั  .368  .309  และ .441  
ตามลาํดบั ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ด้านการประนีประนอม มีความสัมพนัธ์กบั
รูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน 

การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ดา้นการกาํหนด
บทบาทของ
สมาชิก 

ดา้นการ
ดาํเนินการที�
ราบรื�น 

 

ดา้นการเป็น
ผูน้าํที�
เหมาะสม 

 

 

1.ดา้นความรอบคอบในการพิจารณา 
2.ดา้นการประนีประนอม 
3.ดา้นตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น 
4.ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน 
5.ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน 
6.ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน 
7.ดา้นการประสานงาน 
8.ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
9.ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ 
10.ดา้นความเป็นผูน้าํ 

.258* 
.150 
.236* 

.347** 

.294** 
.277* 

.411** 
.284* 
.232* 
.225* 

-.041 
.309** 
.509** 
.403** 
.288** 
.218 
.279* 
.217 

.354** 

.670** 

.440** 

.441** 

.347** 

.397** 

.415** 
.207 
-.018 

.345** 

.501** 

.523** 
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 ด้านต้องการการยอมรับจากผู ้อื�น มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านวตัถุประสงค์ที�ชัดเจนและ
เป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกัน ด้านความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ ด้านการ
ตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม ดา้นการดาํเนินการที�
ราบรื�น และการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม เท่ากบั .447 .369 .388 .331 .509 และ .347 ตามลาํดบั ภาพรวม
ของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ด้านตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
สร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า 
 ด้านความเชี� ยวชาญในการทํางาน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจ
ต่อกนั ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม ดา้น
การกาํหนดบทบาทของสมาชิก ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น และดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม  เท่ากบั  
.424  .367  .427 .347 .403  และ  .397  ตามลาํดบั  ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ดา้น
ความเชี�ยวชาญในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า 
 ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
ของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้ง
ตอ้งกนั ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงาน
และวธีิในการทาํงาน ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก ดา้นการดาํเนินการที�
ราบรื�น และการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม เท่ากบั  .290  .439  .327 .486 .294 .288  และ  .415  ตามลาํดบั  
ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ดา้นการตรวจสอบการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ
การสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า 
 ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
ของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ดา้น
ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์และดา้นการพฒันาตนเอง เท่ากบั  .394  .294 
และ .394  ตามลาํดบั  ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน มี
ความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า 
 ด้านการประสานงาน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพของ
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื�อ
แกปั้ญหา  ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการ
ทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม ดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นการกาํหนดบทบาทของสมาชิก 
เท่ากบั  .486  .465  .287  .350 .439  และ  .411  ตามลาํดบั  ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน 
ดา้นการประสานงาน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า 
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 ดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพของ
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื�อ
แก้ปัญหา ดา้นความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ ด้านการตรวจสอบทบทวน
ผลงานและวิธีในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม ดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นการเป็น
ผูน้าํที�เหมาะสม เท่ากบั .556  .407  .351  .314  .367 และ .345  ตามลาํดบั  ภาพรวมของปัจจยัทางดา้น
การบริหารงาน ดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
ในระดบัตํ�า 
 ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
ของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้ง
ตอ้งกนั ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ดา้นความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทาง
สร้างสรรค์ ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม 
ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น และ ดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม เท่ากบั .513  .476  
.455  .324  .322  .331  .354 และ .501  ตามลาํดบั  ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ดา้น
ความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า  
 ด้านความเป็นผูน้ํา มีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพของ
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื�อ
แกปั้ญหา  ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทาง
สร้างสรรค์ ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม 
ดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น และการเป็นผูที้�เหมาะสม เท่ากบั  .570  .589  .508  .443  .431  .670  และ  
.523  ตามลาํดบั  ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ดา้นความเป็นผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบั
รูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
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บทที� 5 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� องปัจจยัทางด้านการบริหารงานที�มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) เพื�อศึกษา
ความคิดเห็นของคณาจารยที์�มีต่อปัจจยัทางดา้นการบริหาร (2) เพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น
ของคณาจารย์ที�มีต่อปัจจัยทางด้านการบริหาร (3 เพื�อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที�มีระดับ
ประสิทธิภาพของทีมงาน (4) เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นการบริหารกบัระดบั
ประสิทธิภาพของทีมงาน ซึ� งประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั7 งนี7  ได้แก่ คณาจารยทุ์กสาขาวิชา คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์จาํนวน 80 คน จากนั7นได้นาํขอ้มูลที�ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS  ผลการวจิยัสรุปได ้ดงันี7  
  

สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที� 1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของคณาจารย์คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลยัราชพฤกษ์ 
ผลการวิจยัพบวา่ พบวา่จากกลุ่มประชากร จาํนวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

57 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอายุ 30-39 ปี จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80  ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 ระยะการปฏิบติังาน 1-5 ปี  จาํนวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.25 สถานภาพโสด จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 
บาท จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และระดบัตาํแหน่งคณาจารยป์ระจาํ จาํนวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.50  

ส่วนที� 2 การวเิคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร 
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัด้านความรอบคอบในการ

พิจารณาในระดับมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายข้อ ข้อที�เห็นด้วยมากที�สุดคือ การเป็นคนมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา รองลงมาคือ การใช้หลกัการและเหตุผลในการพิจารณาตดัสินปัญหาในการทาํงาน 
และขอ้ที�เห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ การวางแผนก่อนทาํอะไรก็ตาม อยา่งรอบคอบทุกครั7 ง 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัด้านความประนีประนอมใน
ระดบัปานกลาง ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที�เห็นด้วยมากคือ การใช้ความอะลุ้มอล่วยเพื�อ
แกปั้ญหาในการทาํงาน รองลงมาคือ มกัเป็นคนกลางในการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทที�เกิดขึ7นระหว่าง
เพื�อนร่วมงาน  และขอ้ที�เห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ หากเกิดปัญหาระหว่างเพื�อนร่วมงาน มกัขดัแยง้กบั
เพื�อนร่วมงาน 
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 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัดา้นการตอ้งการการยอมรับจาก
ผูอื้�นในระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ การทาํความคุน้เคยกบัผูร่้วมงาน
ใหม่ รองลงมาคือ การทาํงานร่วมกนัหลายคนดีกวา่ทาํงานคนเดียว และขอ้ที�เห็นดว้ยน้อยที�สุดคือ 
จะทาํงานไดดี้ ถา้รู้สึกวา่ตวัเองเป็นสมาชิกที�สาํคญัของทีม  
 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัด้านความเชี�ยวชาญในการ
ทาํงานในระดบัมาก  ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ การแกไ้ขปัญหาไดบ้่อยครั7 ง 
ไม่วา่จะเกิดปัญหาอะไร และ การฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆ เพื�อใหก้ารทาํงานรวดเร็วขึ7น รองลงมาคือ คือ 
การขาดความชาํนาญในการทาํงาน 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นการตรวจสอบการทาํงานใน
ระดบัปานกลาง ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ การตรวจสอบการทาํงานก่อนส่ง
มอบงานทุกครั7 ง รองลงมาคือ การตรวจสอบการทาํงานยอ้นหลงัอยา่งสมํ�าเสมอ ขอ้ที�เห็นดว้ยนอ้ย
ที�สุดคือ การไม่ชอบใหห้วัหนา้มาตรวจสอบงาน 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน
ในระดบัมาก  ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือการให้กาํลงัใจเพื�อนร่วมงานเพื�อให้
ประสิทธิภาพงานดีขึ7น รองลงมาคือการกระตุน้เพื�อนร่วมทีมงานให้เกิดความพยายาม ขอ้ที�เห็นดว้ย
นอ้ยที�สุดคือการเกรงใจผูร่้วมงานเมื�อตอ้งการปรับปรุงการทาํงานของผูร่้วมงาน 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัดา้นการประสานงานในระดบั
มาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ จะทาํงานไดดี้ขึ7น หากมีการทาํงานเป็นทีม 
รองลงมาคือ หากมีปัญหากบัฝ่ายอื�น มกัประสานงานไดดี้ ขอ้ที�เห็นดว้ยน้อยที�สุดคือ การไม่ชอบ
ทาํงานกบัคนหมู่มาก 
 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัด้านความคิดสร้างสรรค์ใน
ระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ ขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ ชอบที�จะให้ผูอื้�นแสดงความคิดเห็นอยู่
เสมอ รองลงมาคือ การระดมความคิดเพื�อเสนอแนวคิดใหม่ๆ ขอ้ที�เห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ การทาํงาน
ตามระเบียบแบบแผนเดิมที�ไดก้าํหนดไว ้
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ
ในระดบัมาก ขอ้ที�เห็นด้วยมากที�สุดคือ การตอ้งการเพิ�มมาตรฐานการทาํงานให้สูงขึ7นอยู่เสมอ 
รองลงมาคือ การใฝ่หาความรู้เพื�อนํามาพฒันางานอยู่เสมอ ข้อที� เห็นด้วยน้อยที�สุดคือ การมี
ความกา้วหนา้มากกวา่บุคคลอื�น 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัดา้นความเป็นผูน้าํในระดบัมาก 
ขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ ชอบเป็นลูกน้องมากกว่าหัวหน้า รองลงมาคือ การเป็นตวัแทนกลุ่มใน
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การเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา ขอ้ที�เห็นดว้ยน้อยที�สุดคือ การไม่ชอบตดัสินใจสิ�งต่างๆ ดว้ย
ตนเอง  
ส่วนที� 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัการสร้างทมีงาน  
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัปฏิบติังาน ดา้นวตัถุประสงคที์�ชดัเจนและ
เป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ พบว่าขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ
การให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ในการปฏิบติังาน ขอ้ที�ปฏิบติัน้อยที�สุดคือการ
ชี7แจงนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการทาํงานใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจอยา่งทั�วถึง 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัปฏิบติังานดา้นความเปิดเผยต่อกนัและการ
เผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ การ
ใช้มติการประชุมของเสียงส่วนมากในการตดัสินใจในการทาํงาน รองลงมาคือ ในการอภิปราย
ปัญหา ไม่มีการใชอ้ารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัโจมตีซึ� งกนัและกนั ขอ้ที�ปฏิบติันอ้ยที�สุดคือ การใชว้ิธี
ประชุมเพื�อหาสาเหตุและวธีิการแกปั้ญหาร่วมกนั  
 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดับปฏิบติังานด้านการสนับสนุนและการ
ไวว้างใจต่อกัน อยู่ในระดับมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที�ปฏิบัติมากที�สุดคือ การ
สนับสนุนให้ผูร่้วมงานทาํงานอย่างมีระบบ รองลงมาคือ  การสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้
ราบรื� น ผูร่้วมงานกล้าที�จะแสดงความคิดเห็น ข้อที�ปฏิบติัน้อยที�สุดคือ การมีมาตรฐานในการ
ประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ใหร้ะดบัปฏิบติังานดา้นความร่วมมือและการใชค้วาม
ขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจาณารายขอ้ พบวา่ขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ การ
ให้คาํแนะนาํในการปฏิบติังานด้วยความยินดีและเต็มใจ รองลงมาคือ การเสียสละเพื�องานและ
ส่วนรวม ขอ้ที�ปฏิบติัน้อยที�สุดคือ การให้ความสนใจในการประสานความคิดและใช้ความคิดที�
ขดัแยง้ของผูร่้วมงานใหเ้ป็นประโยชน์ 
 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดับปฏิบติังานด้านการตรวจสอบทบทวน
ผลงานและวิธีในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ 
การประเมินผลการทาํงานเป็นระยะสมํ�าเสมอ รองลงมาคือ การให้ความสําคญั ยอมรับขอ้มูลจาก
การประเมิน ขอ้ที�ปฏิบติันอ้ยที�สุดคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม 
อยู่ในระดับมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ การประชุมแผนกหรือ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัอย่างสมํ�าเสมอ รองลงมาคือ การที�ผูร่้วมงานยอมรับความสามารถซึ� งกนั
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และกนั ขอ้ที�ปฏิบติันอ้ยที�สุด คือ การจดัสวสัดิการภายในแผนกหรือหน่วยงานเพื�อช่วยเหลือซึ� งกนั
และกนั  
 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดับปฏิบติังานด้านการติดต่อสื�อสาร อยู่ใน
ระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ ในการสื�อสารระหวา่งผูร่้วมงาน จะ
ใชล้กัษณะการสื�อสารในระดบัเดียว มีการซกัถามโตต้อบซึ� งกนัและกนั รองลงมาคือในการสั�งงาน
หรือติดต่อสื�อสารจะใช้วิธีการสื�อสารแบบเป็นทางการ ขอ้ที�ปฏิบติัน้อยที�สุดคือ การสั�งการใน
ลกัษณะที�ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดซกัถามหรือโตแ้ยง้ 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ใหร้ะดบัปฏิบติังานดา้นการพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบั
มาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ การส่งเสริมผูร่้วมงานที�ปฏิบติังานมานาน
ให้ไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเองมากเป็นพิเศษ รองลงมาคือ การสนใจศึกษาหาความรู้ แนวคิด
ใหม่ๆ แล้วนํามาถ่ายทอดให้ผูร่้วมงานทราบเสมอ ข้อที�ปฏิบติัน้อยที�สุด คือการสนับสนุนให้
ผูร่้วมงานมีความกา้วหนา้ในการทาํงาน  
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดับปฏิบติังานด้านการกาํหนดบทบาทของ
สมาชิก อยู่ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือ การกาํหนดอาํนาจ
หน้าที�รับผิดชอบโดยชดัเจน รองลงมาคือ การที�เพื�อนร่วมงานทุกคนรู้หนา้ที�ของตนเองและเพื�อน
ร่วมงาน ขอ้ที�ปฏิบติันอ้ยที�สุดคือ การจดัใหมี้คู่มือในการปฏิบติังานเพื�อใหผู้ร่้วมงานทราบ 
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัปฏิบติังานดา้นการดาํเนินการที�ราบรื�น อยู่
ในระดบัมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ที�ปฏิบติัมากที�สุดคือการประชุมเพื�อทบทวนปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบติังาน เพื�อนาํมากาํหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายของวิทยาลยัฯ ในโอกาส
ต่อไป รองลงมาคือ ในการตดัสินใจสั�งการ จะมีจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน เนน้ที�ความเขา้ใจและยอมรับ
ของส่วนรวม ข้อที�ปฏิบติัน้อยที�สุดคือ การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกําหนด
กระบวนการในการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง  
 คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ให้ระดบัปฏิบติังานดา้นการเป็นผูน้าํที�เหมาะสม อยู่
ในระดับมาก ซึ� งเมื�อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที�ปฏิบัติมากที�สุดคือ การให้ความสนใจในตัว
ผูร่้วมงานและใหก้ารยอมรับวา่แต่ละคนเป็นผูที้�มีความสามารถในการปฏิบติังานตามหนา้ที�ของตน 
รองลงมาคือ การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีเสรีภาพในการคิดริเริ�มและเลือกวิธีการในการทาํงาน ขอ้
ที�ปฏิบติันอ้ยที�สุดคือ การทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกอบอุ่นและสบายใจในการปฏิบติังาน  
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ส่วนที� 4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบทดสอบสมมติฐาน 
 เพศที�แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นการบริหารงานไม่แตกต่างกนั  

ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือน และระดบัตาํแหน่งงาน มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการบริหารงานไม่แตกต่างกนั 
 เพศที�แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพไม่
แตกต่างกนั  

ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือน และระดบัตาํแหน่งงาน มี
ระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัทางดา้นการบริหารงาน ที�มีต่อรูปแบบการสร้างทีมงานที�มีประสิทธิภาพ  ดา้นความ
รอบคอบในการพิจารณา  ดา้นความประนีประนอม ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ดา้นความ
เชี�ยวชาญในการทาํงาน ด้านการตรวจสอบการทาํงาน ด้านการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  ด้านการ
ประสานงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความก้าวหน้าในงานที�ทาํ และด้านความเป็นผูน้าํ มี
ความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 
 ปัจจยัทางด้านการบริหารงาน ได้แก่ ด้านความรอบคอบในการพิจารณา  ด้านความ
ประนีประนอม ดา้นการตอ้งการการยอมรับจากผูอื้�น ดา้นความเชี�ยวชาญในการทาํงาน ดา้นการ
ตรวจสอบการทาํงาน ดา้นการกระตุน้เพื�อนร่วมงาน  ดา้นการประสานงาน ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ดา้นความกา้วหนา้ในงานที�ทาํ และดา้นความเป็นผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการสร้างทีมงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค์ที�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั ด้านความ
เปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื�อแกปั้ญหา ดา้นการสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั ดา้นความ
ร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์ดา้นการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการ
ทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม ด้านการติดต่อสื�อสาร ด้านการพฒันาตนเอง ด้านการ
กาํหนดบทบาทของสมาชิก ด้านการดาํเนินการที�ราบรื� น และด้านการเป็นผูน้ําที� เหมาะสม มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�า 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัเรื�องทางดา้นการบริหารงานที�มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ มีประเด็นที�ผูว้ิจยัได้นาํมาอภิปรายผล  
ดงัต่อไปนี7  
 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
สถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือน และระดบัตําแหน่งงาน ที �ส่งผลต่อปัจจยัทางดา้นการ
บริหารงาน ด้านความรอบคอบในการพิจารณา ด้านต้องการการยอมรับจากผูอื้�น ด้านความ
เชี�ยวชาญในการทํางาน ด้านการกระตุ้นเพื�อนร่วมงาน ด้านการประสานงาน ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความก้าวหน้าในงานที�ทาํ  ด้านความเป็นผูน้ํา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการ
ประนีประนอม ดา้นการตรวจสอบการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการสร้าง
ทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น 
 ปัจจัยทางด้านการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการสร้างทีมงานให้ มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัตํ�า 
 
 เมื�อนาํผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งมาเปรียบเทียบกบัผลการวจิยัในครั7 งนี7   เช่น   

  สง่า  ไชยมงั  (2542,บทคดัย่อ)   ทาํการวิจยัเรื�อง   การศึกษาการทาํงานเป็นทีมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัร้อยเอ็ด  มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษา
และเปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามญัศึกษา  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครู อาจารย ์ในโรงเรียนขนาดต่างกนั ทั7งใน
ภาพรวม และในแต่ละองคป์ระกอบกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  บุคลากร  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จาํนวน  
390  คน  ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื�อพิจารณาในแต่ละ
องคป์ระกอบพบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากคือการพฒันาตนเอง  นอกนั7นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย คือ ภาวะผูน้าํที�เหมาะสม  ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื�น  
ความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์  การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั  
กระบวนการทาํงานและการตดัสินใจที�ถูกตอ้งเหมาะสม  ความเปิดเผยต่อกนัและเป้าหมายของการ
ทาํงาน  วตัถุประสงคที์�ชดัเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั  และการตรวจสอบทบทวนวิธีการ
ทาํงาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู อาจารยใ์นโรงเรียนขนาดต่างกนั ที�มีต่อการ
ทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด ปรากฏวา่  
ผูบ้ริหารและครู อาจารย ์มีความคิดเห็นต่อการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการทาํงานเป็นทีม
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สูงกว่าครู อาจารยใ์นทุกองค์ประกอบ บุคลากรในโรงเรียนมธัยมศึกษาที�มีขนาดต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดั
ร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและในแต่ละองค์ประกอบไม่แตกต่างกันไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถานภาพกบัขนาดของโรงเรียน ต่อการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ ทั7งโดยภาพรวมและในแต่ละองคป์ระกอบ 
 
 สิรินาถ  จนัทรคณา  (2548,บทคดัย่อ)  ทาํการศึกษาวิจยัเรื�อง  ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นในการทาํงานเป็นทีมของพนักงานบริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั  มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษา
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการทาํงานเป็นทีมของพนกังานบริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั  
ซึ� งตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน ขนาดของทีม และระดับตาํแหน่งงาน ปัจจยัจิตวิทยา  ได้แก่  ปัจจยัจูงใจ  
ปัจจยัคํ7าจุน ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั7 งนี7 ไดแ้ก่  พนกังานประจาํระดบัตาํแหน่ง 3 -8  บริษทั ดี 
คอมพิวเตอร์ จาํกดั ที�มีคุณสมบติัและไดรั้บการแต่งตั7งเป็นสมาชิกทีม จาํนวน 153 คน เครื�องมือที�
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี�  ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์สัมประสิทธิN สัมพนัธ์  การทดสอบค่าทีและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดงันี7 พนักงานบริษทั ดี 
คอมพิวเตอร์ จาํกดั  ที�มีเพศ  ระดบัการศึกษา  ขนาดของทีม  และระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัจะมี
ความคิดเห็นในการทาํงานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั  พนกังานที�มี  อายุ และประสบการณ์การทาํงานที�
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน  ปัจจัยด้านจิตวิทยาในด้าน
ความสําเร็จของงาน  ด้านลักษณะของงานที�ปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านนโยบายและ
เป้าหมายการบริหาร และดา้นผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการทาํงานเป็นทีม
ของพนกังานบริษทั ดี คอมพิวเตอร์ จาํกดั โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.   การนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวจิยัในครั7 งนี7สามารถนาํไปปรับใชก้บัวทิยาลยั ดงันี7    
 1.1 จากผลการวิจยั ทาํให้ทราบว่าปัจจัยทางด้านการบริหารงาน ในด้านการ
ประนีประนอมและดา้นการตรวจสอบการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั7น คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัราชพฤกษ ์ควรมีการพฒันาการในดา้นดงักล่าว ให้อยู่ในระดบัมากหรือมากที�สุด เพื�อเป็น
การพฒันาบุคลากรและองคก์รต่อไป 
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 1.2 ปัจจัยทางด้านการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพในระดบัตํ�า ดงันั7น คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ควรส่งเสริมในเรื�องของการ
ทาํงานเป็นทีม หรือจดัอบรมสัมมนาในหวัขอ้ของการสร้างทีมงาน เพื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม 
ซึ� งจะนาํไปสู่การทาํงานที�มีประสิทธิภาพ 
 
 2.   การทาํวจัิยในครั6งต่อไป 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล ควรตัดวุฒิปริญญาตรีออก เนื�องจากคุณวุฒิของอาจารย์ใน
ระดบัอุดมศึกษา จะอยูใ่นระดบัปริญญาโทเป็นอย่างน้อย นอกจากนี7  ควรเพิ�มในส่วนของตาํแหน่ง
ทางวชิาการเขา้ไปในแบบสอบถาม เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�สมบูรณ์ยิ�งขึ7น 
 2. ปัจจยัทางดา้นการบริหาร ควรเนน้แต่ประเด็นที�สําคญั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีทางดา้นการบริหารงาน อนัไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การ
ชกันาํ (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
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