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คําสํ าคัญ

ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน, การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
บทคัดย่ อ

ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั-งนี- คือ คณาจารย์ จํานวน 80 คน มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือศึกษา
ความคิดเห็นของคณาจารย์ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หาร (2) เพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของ
คณาจารย์ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หาร (3) เพือเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีระดับประสิ ทธิ ภาพ
ของทีมงาน (4) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านการบริ หารกับระดับประสิ ทธิ ภาพของ
ทีมงาน ตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน สถานภาพสมรส รายได้
ต่อเดื อน และระดับตําแหน่ งงาน ตัวแปรตาม คื อ ปั จจัยทางการบริ หารทั-ง 10 ด้าน คื อ ด้านความ
รอบคอบในการพิจารณา ด้านความประนี ประนอม ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน ด้านความ
เชี ยวชาญในการทํา งาน ด้า นการตรวจสอบการทํา งาน ด้า นการกระตุ ้น เพื อนร่ ว มงาน ด้า นการ
ประสานงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา และด้านความเป็ นผูน้ าํ และ การ
สร้ า งที มงานตามองค์ประกอบที เกิ ดประสิ ทธิ ภาพทั-ง 11 ด้านคื อ ด้า นวัตถุ ป ระสงค์ทีชัดเจนและ
เป้ าหมายที เห็ นพ้องต้องกัน ด้า นความเปิ ดเผยต่ อกันและการเผชิ ญหน้า เพื อแก้ปั ญหา ด้า นการ
สนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ ด้าน
การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิ ธี ใ นการทํา งาน ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ด้า นการ
ติดต่อสื อสาร ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิ ก ด้านการดําเนิ นการทีราบรื น
และด้า นการเป็ นผูน้ ํา ที เหมาะสม เครื องมื อที ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลได้แก่ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย ใช้สถิติแบบ t –
Test , F – Test และ Correlation (Peason)
จากผลการศึกษาพบว่า พบว่าจากกลุ่มประชากร จํานวน 80 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
30-39 ปี ระดับการศึ กษาปริ ญญาโท ระยะการปฏิ บตั ิ งาน 1-5 ปี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดื อน
10,001-20,000 บาท และระดับตําแหน่งอาจารย์ประจํา

ระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้านความ
รอบคอบในการพิจารณา ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน ด้านความเชี ยวชาญในการทํางาน ด้าน
การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน ด้านการประสานงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความก้าวหน้าในงานที
ทํา และด้านความเป็ นผูน้ าํ อยู่ใ นระดับมาก ด้านความประนี ประนอม และด้านการตรวจสอบการ
ทํางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความคิ ดเห็ นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จต่อปั จจัยทางด้านการสร้ างที มงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดื อน และ
ระดับ ตํา แหน่ ง งาน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปั จ จัย ทางการบริ ห ารงาน และการสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
ปั จจัยทางการบริ หารงาน และการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมีความสัมพันธ์กบั ในระดับ
ตําในทุกด้าน
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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 10,00120,000 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.

ค
กิติกรรมประกาศ
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ในปั จจุ บนั หน่ วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครั ฐวิสาหกิ จ ต่างก็พยายาม
ปรั บปรุ งเปลี" ยนแปลงพัฒนาองค์การ ให้มีรูปแบบวิธีการทํางานเป็ นที มแทนที"จะมุ่งบุคคลเพียงคน
เดี ยว เพราะการทํางานเป็ นกลุ่ม ช่ วยสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจและส่ งผลต่อการเปลี" ยนแปลง รวมถึ ง
การปรับปรุ งฟื1 นฟูองค์การได้มากกว่า (สุ นนั ทา เลาหนันทน์ 2540,13) การบริ หารงานภายในองค์การ
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั1น จําต้องมีทีมงานเพื"อทําหน้าที"แก้ไขปั ญหาที"เกิดขึ1นให้สําเร็ จลุล่วง เช่น
การลดความสู ญเสี ยในการผลิต การปรับปรุ งคุณภาพ การเพิ"มประสิ ทธิ ภาพ และการสร้างบรรยากาศ
ในการทํา งานร่ วมกัน โดยที ม งานนี1 ควรมี ก ารฝึ กอบรมอย่า งเป็ นระบบ มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ปฏิบตั ิงาน และได้รับการสนับสนุ นอย่างจริ งจังจากผูบ้ ริ หาร (สุ รสิ ทธิB เหมตะศิลป์ 2540,22-25) การ
ทํางานเป็ นทีมจึงเกิดเป็ นปั จจัยพื1นฐานสําคัญที"องค์กรต้องการจากพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื"อการ
ดําเนินงานขององค์การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
การสร้ างและการพัฒนาการทํางานเป็ นทีม นับเป็ นเทคนิ คการพัฒนาองค์การที"สําคัญอย่าง
หนึ"ง กล่าวคือ สมพงศ์ เกษมสิ น ให้ความเห็นไว้วา่ การบริ หารงานบุคคลแผนใหม่ได้ให้ความสนใจใน
การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมอย่างมาก เพราะการร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานในองค์การ ย่อมทําให้งานของ
องค์การดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและราบรื" น การร่ วมมือและการมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงาน
เป็ นเทคนิ คอันสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ"ง ที"ผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทั1งสองฝ่ ายจะต้องมีความเข้าใจการ
ปฏิ บตั ิงานเป็ นทีม (สมพงศ์ เกษมสิ น 2526,267) เพราะการบริ หารงานในองค์กรมีการเปลี" ยนแปลง
ตลอดเวลา เนื"องจากสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที"มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ วและเป็ นยุคของข้อมูล
ข่ า วสาร ความพร้ อ มขององค์ก รจึ ง อยู่ที" ค วามสามารถในการปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ สภาพแวดล้อ มที"
เปลี"ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีความจําเป็ นในการนําเทคนิ คการทํางานเป็ นทีมมาใช้ใน
การบริ หารงานเพื"อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ ง เพื"อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ การทํางานเป็ นทีม
ช่วยให้องค์กรมีคุณภาพสู งขึ1น การให้บริ การที"รวดเร็ วขึ1น ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการ
ให้บุค ลากรมี ค วามร่ วมมื อ ประสานการทํา งานและรั บผิดชอบต่ อกิ จกรรมที" สํา คัญขององค์กรใน
รู ปแบบทีมงาน มี วตั ถุ ประสงค์ที"ชัดเจน ยอมรับเป้ าหมาย ทํางานร่ วมกันด้วยความเต็มใจ สามารถ
ตัดสิ นใจในสิ" งที"เกี" ยวข้องและมีความสําคัญ ซึ" งสามารถพูดคุ ย ปรึ กษาหารื อร่ วมกันอย่างเปิ ดเผย ให้
ความไว้วางใจกันและสนับสนุนซึ" งกันและกัน จึงทําให้ทีมงานเกิดประสิ ทธิ ภาพ การเปลี"ยนแปลงและ
ความเจริ ญก้าวหน้า การแข่งขัน และการเรี ยนรู ้ บุคคลและองค์กรที"ประสบความสําเร็ จได้ตลอดไปนั1น
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จะต้อ งได้เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที" ย ง"ั ยื น ซึ" งจะมี วิ ธี คิ ด และวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ที" ถู ก ต้อ ง สอดคล้อ งกับ ความ
เปลี"ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้เป็ นอย่างดี (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ ยุดา รักไทย 2542,11)
การสร้ างที มงานเป็ นหลักในการระดมสมอง โดยให้ทุ กคนมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใน
ที มงาน เพื"อเพิ"มประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาให้มากขึ1น (ศัก ริ นทร์ สุ วรรณรจน์ 2539, 25-31) โดย
พยายามนํา กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานหลายๆ รู ป แบบมาใช้ เช่ น การพัฒ นาองค์ ก ร (Organization
Development) กลุ่มสร้างคุณภาพงาน (Quality Circles) และการสร้างทีมงาน (Building Team Work)
เป็ นต้น แต่ก็ พ บว่า บางครั1 งก็ สํา เร็ จลุ ล่ วงตามวัตถุ ป ระสงค์ บางครั1 งก็ ล้ม เหลว ซึ" ง ความล้ม เหลว
ดังกล่าวอาจเนื"องมาจากบุคคลบางคนอาจขาดจิตสํานึกในการทํางานเป็ นทีม มุ่งตนเองเป็ นสําคัญ หรื อ
อาจจะเกิดความเชื" อที"วา่ การทํางานคนเดียวมีความคล่องตัว มีอิสระ สบายใจ และได้รับผลตอบแทน
เต็ม ที" ซึ" ง ปั ญหาดัง กล่ า วเป็ นเรื" องเกี" ย วกับ ตัวบุ ค คลในการทํา งานทั1ง สิ1 น เป็ นเพราะบุ ค คลขาดจิ ต
ลักษณะที" เอื1อต่อการทํางานเป็ นทีม และขาดความผูกพันต่อองค์กร เล็งเห็ นประโยชน์ส่วนตนเป็ น
สําคัญ จึงทําให้การทํางานเป็ นทีมไม่ประสบความสําเร็ จ ถ้าหากบุคคลเป็ นผูม้ ีจิตลักษณะที"เข้มแข็ง มี
ความมุ่งมัน" ตั1งใจจริ งในการทํางาน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีความเชื" อมัน" ในผลของการกระทําของตน
มากกว่าโชคชะตา รวมทั1งเป็ นผูท้ ี"มีเจตคติที"ดีต่อการทํางาน มีสุขภาพจิตที"ดี และมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิB
สู ง ย่อมสามารถปรับตัวร่ วมมือกันทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (รุ ้งสวรรค์ วรรณสุ ทธิB, 2540)
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที"หลักสําคัญสองด้านด้วยกันคือ การจัดการเกี"ยวกับภายในองค์กร
เพื"ออํานวยให้ทรัพยากรที"เป็ นตัวคน และวัตถุประสงค์ประสานเข้าด้วยกัน ทํางานร่ วมกันอย่างมีระบบ
และมีประสิ ทธิ ภาพ ขณะเดียวกันก็ตอ้ งจัดการเกี"ยวกับภายนอกเพื"อนําองค์กรให้สามารถดําเนิ นไปโดย
มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมมากที"สุดกับสภาพแวดล้อมที"มีอยู่ตลอดเวลา (ธงชัย สันติวงษ์ 2539,29)
ตลอดจนต้องมี ก ารวางแผนในการบริ หารองค์กรภายใต้สภาวะการเปลี" ยนแปลงให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพทั1งระยะสั1นและระยะยาวเพื"อพัฒนาองค์ก ร (Organization Development) ในด้า น
นโยบาย เป้ าหมาย ลักษณะวิธีการดําเนิ นงาน และการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resources
Development) ในด้านความรู ้ ทัศนคติ และทักษะในการทํางาน เพื"อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและ
เจริ ญก้าวหน้าภายใต้สภาวะการเปลี"ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั1น ผูบ้ ริ หาร
ควรที"จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการทํางานให้มากที"สุดเท่าที"จะเป็ นไปได้ เพราะความสําเร็ จของ
งานนั1น ไม่ ส ามารถจะเกิ ด ขึ1 น จากบุ ค คลเพี ย งคนเดี ย ว เพราะการดํา เนิ น การคนเดี ย วขาดกํา ลัง
(Strength) ความสามารถ (Ability) เวลา (Time) และศักยภาพ (Potentials) ที" จะลงมือปฏิ บตั ิให้
กิจกรรมนั1นสําเร็ จลุล่วงไปได้ (พยอม วงศ์สารศรี 2534,34) แนวคิดการสร้างการทํางานเป็ นทีม จึงเป็ น
ที" นิย มนํา มาใช้ใ นการพัฒนาองค์ก รอย่า งแพร่ หลาย มิ ใช่ เป็ นเพี ย งนิ ยมทํา ตามกันโดยทัว" ๆไป แต่
สามารถเพิ"มประสิ ทธิ ผลขององค์กรได้จริ ง เพราะเป็ นกระบวนการของการพัฒนากลุ่มบุคคลที"ทาํ งาน
ด้วยกัน ให้เรี ยนรู ้วา่ จะต้องทําอย่างไร จึงจะสามารถทํางานให้บรรลุเป้ าหมายของการสร้างทีมทั1งของ
ตนเองและขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Varney Glenn 1977,152) ซึ" งต้องอาศัยปั จจัยต่างๆที"
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เกี"ยวข้องเพื"อเพิ"มประสิ ทธิ ภาพของทีมงานอันได้แก่ บุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปั จจัยทาง
สังคมและองค์ประกอบทางการบริ หาร สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสําคัญในอันที"จะส่ งเสริ ม
ให้งานนั1นเป็ นไปอย่างราบรื" น เช่ น การมีสถานที"ประชุ มไว้สําหรับร่ วมกันแลกเปลี" ยนความคิดเห็ น
พบปะ สนทนา รับฟังข้อมูลข่าวสาร ช่วยกันคิดแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานและยังเป็ นการ
นําปั ญหามาร่ วมกันคิดและแก้ไขเป็ นการพัฒนาให้สมาชิ กกล้าพูดกล้าแสดงออก ให้เป็ นที"ยอมรับของ
บุคคลอื"นด้วย จึงจําเป็ นที"จะต้องมีการสนับสนุ นในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพซึ" งรวมถึงอุปกรณ์
อํานวยความสะดวก เช่น เครื" องขยายเสี ยง เครื" องฉายข้ามศีรษะ คอมพิวเตอร์ เพื"อใช้เป็ นอุปกรณ์ที"ช่วย
เพิ"มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเป็ นทีมได้มากยิ"งขึ1น ปั จจัยทางสังคมก็มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การทํางานเป็ นทีม การทํางานเป็ นทีมที"มีประสิ ทธิ ภาพต้องประกอบด้วย สัมพันธภาพของสมาชิ กที"มี
ความไว้วางใจ ร่ วมมือร่ วมใจในการทํางาน มีบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น และรั บฟั งความ
คิดเห็นของกันและกัน
เนื"องจากการทํางานในวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความแตกต่างทั1งทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปั จจัยทางสังคมและองค์ประกอบทางการบริ หาร ส่ งผลให้เกิดปั ญหาทางด้านความสามัคคีและขาดซึ" ง
การทํางานเป็ นทีม ทําให้ผวู ้ ิจยั สนที"จะทําวิจยั เรื" องปั จจัยที"มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน เพื"อแก้ปัญหาการมีส่วนร่ วมในการทํางานเป็ นทีม การให้ความสําคัญของการทํางานเป็ น
ทีม และการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์มีความร่ วมมือในการทํางานเป็ นทีมให้
งานสําเร็ จลุล่วงดีย"ิงขึ1น และนําข้อมูลที"ได้เป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
เพื"อพัฒนาองค์กรต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื"อศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ที"มีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หาร
2.เพื"อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์ที"มีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หาร
3.เพื"อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที"มีระดับประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน
4.เพื"อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านการบริ หารกับระดับประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื" อง ปั จ จัย ทางด้ า นการบริ หารงานที" มี ผ ลต่ อ การสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ สามารถแสดงกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี1
ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลทัวไปของบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระยะการปฏิบตั ิงาน
สถานภาพสมรส
รายได้ต่อเดือน
ระดับตําแหน่งงาน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทางการบริหาร
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
2. ด้านการประนี ประนอม
3. ด้านต้องการการยอมรับจากผูอ้ ื"น
4. ด้านความเชี" ยวชาญในการทํางาน
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
6. ด้านการกระตุน้ เพื"อนร่ วมงาน
7. ด้านการประสานงาน
8. ด้านความคิดสร้ างสรรค์
9. ด้านความก้าวหน้าในงานที"ทาํ
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ

การทํางานทีมีประสิ ทธิภาพของทีมงาน
1. ด้านวัตถุประสงค์ที"ชดั เจนและเป้ าหมายที"เห็นพ้อง
ต้องกัน
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพื"อ
แก้ปัญหา
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค์
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการ
ทํางาน
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
7. ด้านการติดต่อสื" อสาร
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิ ก
10. ด้านการดําเนิ นการที"ราบรื" น
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ที"เหมาะสม

ภาพประกอบที 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นของคณาจารย์มีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หาร แตกต่างกัน
2. ความคิดเห็นของคณาจารย์ที"แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงานแตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลที"แตกต่าง มีผลต่อระดับประสิ ทธิ ภาพของทีมงานแตกต่างกัน
4. ปั จจัยทางด้านการบริ หารมีความสัมพันธ์กบั ระดับประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน
1.4 ขอบเขตการวิจัย
การวิ จ ัย เรื" อง ปั จ จัย ทางด้ า นการบริ หารงานที" มี ผ ลต่ อ การสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี1
1.ประชากรที"ใช้ในการวิจยั คือ อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ ซึ" งรวมไปถึงอาจารย์ในสาขา
คอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ สาขาการตลาด สาขาการโรงแรมและการท่ องเที" ย ว การจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ และ
สาขาวิชาการจัดการ จํานวนทั1งสิ1 น 80 คน (www.rc.ac.th ณ วันที" 29 ธันวาคม 2554)
2. ระยะเวลาในการวิจยั คือ เดือน กันยายน 2554 – มิถุนายน 2555
3. ตัวแปรที"ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ ข้อมูลทัว" ไปของบุคคล
3.2 ตัวแปรตามได้แก่ ปั จจัยทางการบริ หาร 10 ด้าน การสร้ างทีมงานตาม
องค์ประกอบที"เกิดประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย 11 ด้าน
1.4 ประโยชน์ ของงานวิจัย
1. ทําให้ทราบถึงรู ปแบบการสร้างทีมงาน อาจเป็ นการพัฒนา ปรับปรุ ง และมีส่วนก่อให้เกิด
การเปลี"ยนแปลงที"ดีข1 ึนภายในคณะบริ หารธุ รกิจ
2. นําผลไปพัฒนาบุคลากรในองค์การเพื"อให้มีจิตลักษณะที"เหมาะสมกับการทํางานเป็ นทีม
3. เพื"อสร้ างเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมให้เกิ ดผลสู งสุ ด และเป็ นแนวทางให้กบั
องค์กรเพื"อการพัฒนาที"ยงั" ยืน
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1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ข้อมูลทัว" ไปส่ วนบุคคล หมายถึง องค์ประกอบทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะการ
ปฏิ บ ัติง าน สถานภาพสมรส รายได้ต่ อ เดื อ น ระดับ ตํา แหน่ ง งาน ของอาจารย์ค ณะบริ หารธุ ร กิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ดังนี1
1.1 คณาจารย์ หมายถึง อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.2 อายุ หมายถึง อายุของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.3 ระดับ การศึ ก ษา หมายถึ ง ระดับ การศึ ก ษาของอาจารย์ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.4 ระยะการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ระยะเวลาที"อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจเริ" มปฏิบตั ิงาน
ใน คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.5 รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้ท1 งั หมดที"ได้รับต่อเดือนก่อนหักภาษีของอาจารย์
คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.6 ระดับตําแหน่งงาน หมายถึง ระดับตําแหน่งหน้าที"ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
2. ปั จจัย ที" มี ผ ล หมายถึ ง สิ" ง ต่ า ง ๆ ที" มี อิท ธิ พ ลต่ อการบริ หารงานของคณาจารย์
คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
2.1 ความรอบคอบในการพิจารณา หมายถึ ง การทํางานมี การวางแผนก่ อนการ
ดําเนินงาน การใช้หลักการและเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาในการพิจารณาตัดสิ นปั ญหาที"เกิดขึ1นจาก
2.2 การประนี ประนอม หมายถึ ง การใช้ความอะลุ่ ม อล่ วยเพื"อแก้ปัญหาระหว่า ง
สมาชิก
2.3 ต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื" น หมายถึ ง การต้องการเป็ นส่ วนหนึ" งของสั งคม
สามารถปรับตัวเองให้ทาํ งานร่ วมกับคนอื"นได้
2.4 ความเชี"ยวชาญในการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ ไม่วา่ จะ
เกิ ดปั ญหาอะไร รวมไปถึ งการพยายามฝึ กฝนเทคนิ คใหม่ๆ เพื"อพัฒนาการทํางานให้มีความรวดเร็ ว
ยิง" ขึ1น
2.5 การตรวจสอบการทํางาน หมายถึ ง การตรวจสอบผลการดําเนิ นงานในแต่ละ
ขั1นตอนทั1งก่อนและหลังส่ งมอบงานอย่างสมํ"าเสมอ
2.6 การกระตุน้ เพื"อนร่ วมงาน หมายถึง การให้กาํ ลังใจผูร้ ่ วมงานเพื"อก่อให้เกิดความ
พยายามในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเพื"อนร่ วมทีม
2.7 การประสานงาน หมายถึง การ สามารถเข้ า ร่ ว มทํา งานและสามารถขอความ
ร่ วมมือ เพื"อตรงไปสู่ จุดหมายเดียวกันตามที"กาํ หนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
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2.8 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดได้หลากหลาย เปิ ดโอกาส
ให้ผอู ้ ื"นได้แสดงความคิดเห็นเพื"อร่ วมกันเสนอแนวคิดใหม่ๆอยูเ่ สมอ
2.9 ความก้าวหน้าในงานที"ทาํ หมายถึง การใฝ่ หาความรู ้เพื"อนํามาเพิ"มมาตรฐานการ
ทํางานให้สูงขึ1นอยูเ่ สมอ
2.10 ความเป็ นผูน้ าํ หมายถึ ง การเป็ นตัวแทนกลุ่มในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ที"เกิดขึ1น
3. ทีม (Team) หมายถึง การทํางานของกลุ่มคนที"ตอ้ งอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคลเพื"อ
ทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดําเนิ นการร่ วมกันเพื"อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของทุกฝ่ าย โดยการ
ร่ ว มกัน ทํา งานตามหน้ า ที" ข องตน และเพื" อ ที" จ ะคอยประสานกิ จ กรรมของแต่ ล ะบุ ค คลให้ เ ข้า สู่
วัตถุประสงค์เดียวกัน
4. การสร้ างทีมงาน หมายถึ ง การทํางานของกลุ่ มที"มีประสิ ทธิ ภาพ พยายามทําให้กลุ่ ม
สามารถเรี ยนรู ้ การวินิจฉัยปั ญหา ปรั บปรุ งความสัมพันธ์ในการทํางานให้ดีข1 ึนทั1งด้านปริ มาณและ
คุณภาพ เพื"อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามเป้ าหมายโดยยึดคุ ณลักษณะของทีมงานที"มีประสิ ทธิ ภาพ 11
ประการ
4.1 วัตถุประสงค์ที"ชดั เจนและเป้ าหมายเป็ นที"ยอมรับ หมายถึง การกําหนดเป้ าหมาย
ของกลุ่มต้องเป็ นที"เข้าใจชัดเจนโดยทัว" กัน สนองความต้องการของสมาชิก กระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ
และสร้างความผูกพัน เพื"อให้เกิดความสําเร็ จตามที"ต1 งั เอาไว้โดยเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กได้มีส่วนร่ วมใน
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการทํางานร่ วมกัน
4.2 การเปิ ดเผยและการเผชิ ญหน้า หมายถึง การส่ งเสริ มให้สมาชิ กถ่ายทอดความคิด
ความรู ้สึกต่อกันอย่างตรงไปตรงมา กล้าเผชิญหน้าเพื"อแก้ปัญหาการทํางานร่ วมกัน
4.3 การสนับสนุ นและความไว้วางใจซึ" งกันและกัน หมายถึ ง การส่ งเสริ มสมาชิ ก
ช่ วยเหลื อซึ" งกันและกัน มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างงานของตนเองกับงานของผูอ้ ื"น และ
พร้อมที"จะรับและให้ความช่วยเหลือด้วยความจริ งใจ
4.4 ความร่ วมมือและความขัดแย้ง หมายถึง การส่ งเสริ มให้สมาชิ กอุทิศตนในการ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จไปด้วยดี มีการประสานประโยชน์ในเรื" องของความรู ้ ความสามารถตลอดจนความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลให้ได้ผลร่ วมกันอย่างสู งสุ ด เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กได้มีส่วนร่ วมอย่างเต็มที"ใน
การทํางาน ควบคุมความขัดแย้งที"เกิดขึ1นภายในทีมให้อยูใ่ นระดับที"เกิดประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
4.5 การทบทวนอย่างสมํ"าเสมอ หมายถึ ง การจัดระบบการประเมินพฤติกรรม และ
เรี ยนรู ้ ถึงความผิดพลาดในการปฏิ บตั ิงานของกลุ่ม ทบทวนความผิดพลาด ระหว่างการทํางาน และ
ภายหลังจากการปฏิ บ ตั ิ ง านเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้วอย่า งสมํ"าเสมอ เพื" อจะได้แก้ไขข้อบกพร่ องในการ
ปฏิบตั ิงาน
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4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที"ดี หมายถึง การจัดกิจกรรมหรื อสร้างวัฒนธรรมการ
มี สั ม พันธภาพอันดี ต่อกันระหว่า งกลุ่ ม โดยมี ค วามเข้า ใจและการยอมรั บ ตลอดจนการช่ วยเหลื อ
ระหว่างกลุ่ม ซึ" งปราศจากการแข่งขัน
4.7 การติ ดต่อสื" อสารที" ดี หมายถึ ง กระบวนการแลกเปลี" ยนข่าวสาร ความเชื" อ
ความรู ้ สึก ความปรารถนาและความเข้าใจระหว่างบุคคลทั1งภายในและภายนอกองค์กร จัดระบบการ
สื" อสารที"ทนั สมัย ที"เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และไม่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ส่ งข่าวสารจากบนลงล่าง จาก
ล่างขึ1นบน หรื อระดับเดียวกัน รวมทั1งระบบตรวจทาน ทั1งนี1เพื"อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน
4.8 การพัฒนาบุคคล หมายถึ ง การส่ งเสริ มให้สมาชิ กของที มงาน พัฒนาความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทํางานด้วยตนเอง หรื อหน่ วยงานจัดให้สมาชิ กได้รับการพัฒนา
ตามความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมกับงานอย่างสมํ"าเสมอ สามารถผสมผสานความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์ที"แตกต่างกันของสมาชิก นํามาปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
4.9 บทบาทที"สมดุ ล หมายถึง การผสมผสานความแตกต่างของความสามารถของ
บุคคล โดยใช้ความแตกต่างของบุคลิกภาพ และวิธีการที"หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.10
การดํา เนิ นการที" ราบรื" น หมายถึ ง กระบวนการในการปฏิ บ ตั ิ ง านและ
กระบวนการตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิงาน มีความยืดหยุ่นได้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการใน
สถานการณ์หนึ" งๆ มีความสมดุ ลกันระหว่างเวลา ทรัพยากรกับวิธีการตัดสิ นใจที"จะใช้ในแต่ละเรื" อง
การตัดสิ นใจที"สมาชิกมีความเห็นพ้องต้องกัน
4.11 ผูน้ าํ ที"เหมาะสม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีโอกาสเป็ นผูน้ าํ ตามความ
ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทุกคนยอมรับในความรู ้ความสามารถซึ" งกันและกัน และผลัดเปลี"ยนกัน
เป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม
5. การทํางานเป็ นทีม (Team work) หมายถึง การที"กลุ่มบุคคลเข้ามาร่ วมปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึ"งร่ วมกัน มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกมีการมอบหมายงาน และมีแผนงานที"ชดั เจนในการ
ช่ วยดําเนิ นงานของกลุ่ม มีการติดต่อสื" อสารและประสานงานกัน มีการตัดสิ นใจร่ วมกัน เพื"อให้งาน
บรรลุ ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย เพื"อประโยชน์ร่วมกัน ทุกฝ่ ายมีความยินดีที"ได้ร่วมกันทํางาน ช่วยเหลื อ
เกื1อกูลกัน เพื"อบรรลุวตั ถุประสงค์น1 นั ภายในระยะเวลาที"กาํ หนด และรับผิดชอบในผลของการกระทํา
ร่ วมกัน
6. ทักษะการทํางานเป็ นทีม หมายถึง พฤติกรรมที"แสดงออกในการทํางานเป็ นทีม อันได้แก่
พฤติกรรมการวางแผน การปฏิ บตั ิตามแผน การประเมินผลงานและพื1นฐานของกระบวนการทํางาน
เป็ นทีม การสื" อความหมาย การตัดสิ นใจ การประชุมและอภิปราย การแก้ปัญหา และการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ซึ" งวัดได้จากแบบทดสอบ
7. ประสิ ทธิ ผล หมายถึ ง ความสามารถขององค์กรในการสร้ างให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรื อ
จุดมุ่งหมายที"กาํ หนดไว้ ซึ" งในบางครั1งไม่ได้คาํ นึงปริ มาณของทรัพยากรที"ใช้ในกระบวนการ
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8. ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้ สึกนึ กคิดที"บุคคลมีต่อสิ" งใดสิ" งหนึ" ง เป็ นผลของความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู ้ ความเชื" อและอารมณ์ ของบุคคลกับแนวโน้มที"จะมีพฤติกรรมตอบโต้ โดยอาจเป็ น
ความรู ้สึกด้านบวกและด้านลบ ซึ" งบุคคลสามารถบอกได้วา่ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
9. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรู ้สึกของแต่ละบุคคล ซึ" งอาจจะถูกหรื อผิดก็ได้ ใน
อันที"จะพิจารณาข้อเท็จจริ งต่อสิ" งหนึ" งสิ" งใด โดยการเขียน การพูด โดยอาศัยสภาพแวดล้อมของบุคคล
เป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณา ซึ" งความคิดเห็นเป็ นส่ วนหนึ"งของทัศนคติ
10. การส่ วนร่ วมของสมาชิก หมายถึง การที"ให้สมาชิกทีมงานมีส่วนร่ วมหรื อต้องการเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
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บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ในการดําเนิ นการวิจยั เรื อง ปั จจัยทางด้า นการบริ หารงานที มี ผ ลต่ อการสร้ างที ม งานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเกียวข้องตามหัวข้อต่อไปนี1
1. การบริ หารการจัดองค์การของวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.1 ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.2 การบริ หารจัดการของวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.3 คณะบริ หารธุ รกิจ
2. แนวคิดทีเกียวข้อง
2.1 แนวคิดเกียวกับการบริ หารจัดการ
2.2 แนวคิดเกียวกับการสร้างทีมงาน
3. ทฤษฎีทีเกียวข้อง
3.1 ทฤษฎีเกียวกับการบริ หารจัดการ
4. ผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. การบริหารการจัดองค์ การของวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.1 ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยราชพฤกษ์
สถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ ยุคใหม่ คุ ณภาพ คุ ณธรรม นําหน้าสู่ สากล " เป็ น สถาบันการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาสถาบันที 9 ของสถาบันในเครื อตั1งตรงจิตร ทีเกิดจากปณิ ธานของท่านอาจารย์ ดร.
กมล ชู ท รั พ ย์ ผู ้ก่ อ ตั1ง สถาบัน ในเครื อตั1ง ตรงจิ ต ร ด้ ว ยจุ ด มุ่ ง หมายต้ อ งการจัด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาทีสู งขึ1นและด้วย ความตั1งใจ อันมุ่งมันของ
ท่าน อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชู ทรั พย์ ประธานคณะกรรมการ บริ หารสถาบัน ใน เครื อตั1งตรงจิตรที
ต้องการสานต่อ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้ าง อาคารหลังแรกเป็ นอาคารเรี ยน 5 ชั1น โดย ใช้ ชื อว่า อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไปด้วยห้องเรี ยนที ทันสมัยมีห้อง ปฏิบตั ิการ
เฉพาะสาขาวิ ช าที พร้ อ มด้ว ยอุ ป กรณ์ ใ น การสอนและสิ งอํา นวยความ สะดวกที เพี ย บพร้ อ ม มี
หน่วยงานส่ งเสริ มทางด้านวิชาการเช่น สํานักหอสมุดทีเป็ นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรู ปแบบของ
หนังสื อวารสาร วีดิทศั น์ ดิสก์เก็ต เทปคาสเซ็ททีมีระบบการสื อ สาร มีฐานข้อมูลในรู ปของ CD-ROM
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และ ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต มีศูนย์การ เรี ยนรู ้การค้นคว้าและวิจยั ( Learning and Research
Center )มีห้องผลิ ตสื อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริ การให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าทีและนักศึกษาโดยมีระบบ
Network ทีสามารถ รองรับ ปริ มาณในการใช้งานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอ
ต่อ ความ ต้องการที เพิมขึ1นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุ มและห้องสัมมนาเพือรองรับ
การ จัดงาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ทีสามารถบรรจุนกั ศึกษาได้มากกว่า 1,000 คน
วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้ าง อาคารหลังแรกเป็ นอาคารเรี ยน 5 ชั1น โดย ใช้ ชื อว่า อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไปด้วยห้องเรี ยนที ทันสมัยมีห้อง ปฏิบตั ิการ
เฉพาะสาขาวิ ช าที พร้ อ มด้ว ยอุ ป กรณ์ ใ น การสอนและสิ งอํา นวยความ สะดวกที เพี ย บพร้ อ ม มี
หน่วยงานส่ งเสริ มทางด้านวิชาการเช่น สํานักหอสมุดทีเป็ นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรู ปแบบของ
หนังสื อวารสาร วีดิทศั น์ ดิสก์เก็ตเทปคาสเซ็ททีมีระบบการสื อ สาร มีฐานข้อมูลในรู ปของ CD-ROM
และ ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต มีศูนย์การ เรี ยนรู ้การค้นคว้าและวิจยั ( Learning and Research
Center )มีห้องผลิ ตสื อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริ การให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าทีและนักศึกษาโดยมีระบบ
Network ทีสามารถ รองรับ ปริ มาณในการใช้งานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอ
ต่อ ความ ต้องการที เพิมขึ1นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุ มและห้องสัมมนาเพือรองรับ
การ จัดงาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ทีสามารถบรรจุนกั ศึกษาได้มากกว่า 5,000 คน
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ ยุคใหม่มีความมุ่งมันทีจะผลิตบัณฑิ ตให้ เป็ น
คนเก่งมีความรู ้ ทักษะ ความชํานาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ สามารถ
อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข โดยบัณฑิตต้องเป็ นบุคคลทีมุ่งมันจะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
เพื อนํา ความรู ้ ความสามารถ เป็ นกํา ลัง สํา คัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดัง ปรั ช ญาของวิท ยาลัย
ที ว่ า “สถาบั น แห่ ง การเรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม นํ า หน้ าสู่ สากล” ออนไลน์ .(2555).
http://www.rc.ac.th/about_2.php
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1.2 การบริหารจัดการของวิทยาลัยราชพฤกษ์
โครงสร้างการบริ หารจัดการของวิทยาลัยราชพฤกษ์

ภาพประกอบที 2 โครงสร้ างการบริ หารของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ทีมา : http://www.rc.ac.th/about_2.php . 2555 : ออนไลน์.
1.3 คณะบริหารธุรกิจ
วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ มี หน้าที บริ หารจัดการหน่ วยงานในสั งกัด กําหนดเป้ าหมาย วาง
แผนการดํา เนิ นงาน การบริ หารงานบุ ค คล อนุ ม ตั ิ ก ารรั บ นิ สิ ต เข้า ศึ ก ษาและอนุ ม ตั ิ ใ ห้ นิสิ ตจบ
หลักสู ตรตามหน่วยกิต ทีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละคณะ เช่น คณะบริ หารธุ รกิจ คณะบัญชี คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ เป็ นต้น โดยคณะบริ หารธุ รกิจแยกออกเป็ น 5 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขา
การตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว และสาขาโลจิสติกส์ มีจาํ นวน
คณาจารย์ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี1
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ตาราง 1 จํานวนคณาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการ
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาโลจิสติกส์
สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว
รวม

จํานวนคณาจารย์
24
20
23
5
8
80

ทีมา : ฝ่ ายทะเบียนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์ราชพฤกษ์). 2555.
2. แนวคิดทีเกียวข้ อง
2.1 แนวคิดเกียวกับการบริ หารจัดการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541, 32) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง การปฏิบตั ิตาม
หน้าทีบริ หารของหน่วยงานเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด โดยอาศัยภาวะผูน้ าํ ทีจะเพิมสมรรถภาพ ความสามารถ และรวมนํ1าใจของบุคลากรในองค์การ
ให้สามารถทํางานเป็ นทีม มีความรับผิดชอบทีสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนายกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2542,19) สรุ ปไว้วา่ การจัดการเป็ นกระบวนการเพือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การชักนํา
(Leading) และการควบคุม (Controlling) มนุ ษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูล
ขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสามารถแสดงเป็ นโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดงั นี1
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ทรัพยากรมนุษย์
(Human resources)

การวางแผน
(Planning)

การควบคุม
(Controlling)

ทรัพยากรข้อมูล
(Information resources)

จุดมุ่งหมายขององค์ การ
(Organizational goals)

การชักนํา
(Leading)

ทรัพยากรทางกายภาพ
(Physical resources)

การจัดองค์การ
(Organizing)

ทรัพยากรการเงิน
(Financial resources)

ภาพประกอบที 3 แสดงกระบวนการจัดการ
ทีมา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2542 ,20
จากภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการจัดการ ซึ งสามารถอธิ บายให้ชดั เจนได้ดงั นี1
1. การวางแผน เกียวข้องกับการเลื อกภารกิ จ วัตถุประสงค์ และการกระทําเพือให้บรรลุสิงที
ต้องการ การวางแผนต้องการการตัดสิ นใจ โดยเลื อกจากทางเลือกทีจะกระทําในอนาคต การวางแผน
และการควบคุมมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด กระบวนการวางแผน ประกอบด้วยภารกิจ (Mission)
เป้ าหมาย (Goals) และแผน (Plans) ภารกิ จเป็ นจุดมุ่งหมายพื1นฐานขององค์การ ซึ งต้องอาศัยการ
ขยายตัวด้วยเป้ าหมายและแผนขององค์การ เป้ าหมายเป็ นผลลัพธ์ทีองค์การต้องการ ประกอบด้วย
เป้ าหมายด้านพนักงาน การตัดสิ นใจและกําหนดมาตรฐานในการทํางาน ส่ วนแผนเป็ นวิธีการบรรลุ
เป้ าหมาย เป็ นสิ งเชื อมระหว่างสภาพปั จจุ บนั และสภาพอนาคตที ต้องการขององค์การ แผนจะช่ วย
ผูบ้ ริ หารในการปฏิ บ ตั ิ ก ารเพือบรรลุ เป้ าหมาย และเพื อประสานกิ จกรรมต่า ง ๆ ขององค์ก ารให้มี
ความสัมพันธ์กนั
2. การจัดองค์การ คือ กระบวนการทีกําหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบตั ิงานของ
องค์ก าร ซึ งรวมถึ ง วิ ธี ก ารการทํา งานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม องค์ ก าร คื อ โครงสร้ า งที ได้ต1 ัง ขึ1 น ตาม
กระบวนการ โดยมี ก ารรั บ พนั ก งานให้ เ ข้า มาทํา งานร่ ว มกัน ในฝ่ ายต่ า ง ๆ เพื อให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์ทีตั1ง ไว้ หรื อหมายถึ ง กลุ่ มบุ ค คลตั1งแต่ 2 คนขึ1 นไปที มี ค วามผูกพันกัน ซึ งใช้ค วาม
พยายามหรื อความสามารถร่ วมกันในการผลิ ตสิ นค้า หรื อบริ ก าร เพื อให้ป ระสบความสํา เร็ จ หรื อ
หมายถึ งการจัดระบบระเบี ยบให้กบั บุ คคลต่าง ๆ ตั1งแต่ 2 คนขึ1นไป เพือนําไปสู่ เป้ าหมายที วางไว้
เพราะฉะนั1นการจัดองค์การจึ งหมายถึ ง ความพยายามของผูบ้ ริ หารที จะต้องหาบุ คลากรที มี ความรู ้
ความสามารถ เพือทีจะมอบหมายงาน และอํานาจหน้าทีในการปฏิบตั ิงาน โดยมีการใช้ทรัพยากรต่าง
ๆ อย่างระมัดระวัง
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3. การชักนํา การจูงใจ (Motivation) หมายถึ ง แรงผลักดันจากความต้องการและความ
คาดหวัง ต่าง ๆ ของมนุษย์ เพือให้แสดงออกตามทีต้องการ อาจกล่าวได้วา่ ผูบ้ ริ หารจะใช้การจูงใจให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทําในสิ งต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจ ในทางกลับกันผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็อาจใช้วิธีการ
เดี ยวกันกับผูบ้ ริ หาร การจูงใจพนักงานเพือให้ทาํ งานในระดับสู งสุ ดเพือให้บรรลุ เป้ าหมายองค์การ
เป็ นส่ วนหนึ งในความรับผิดชอบทีสําคัญทีสุ ดในการจัดการ และเป็ นงานทีลําบากงานหนึ ง การจูงใจ
จะต้องคิดริ เริ ม อํานวยการ รักษาพฤติกรรมบุคคล และการกระทํา บทบาทของผูบ้ ริ หารก็คือ พิจารณา
ปั จจัยซึ งกระตุ น้ การจูงใจพนักงานและหาช่ องทางกระตุ น้ ด้วยวิธีทีให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั จะเผชิ ญกับปั ญหาหลายประการ ซึ งประกอบด้วย การจูงใจ ปั ญหา
เหล่านี1 ประกอบด้วยการกระจายแรงาน การกําหนดโครงสร้ างองค์การใหม่ และการใช้พนักงานใน
ระดับทีน้อยกว่า และผูบ้ ริ หารทีมีมากเกินความต้องการ
4. การควบคุมเป็ นการวัด และการแก้ไขการทํางาน เพือให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และแผนของ
องค์ก ารมี ก ารใช้เพื อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ การวางแผนและการควบคุ ม มี ค วามสัม พันธ์ กนั อย่า ง
ใกล้ชิด การควบคุมเป็ นกระบวนการออกข้อกําหนด ซึ งกํากับกิจกรรมการปฏิบตั ิขององค์การ เพือให้
บรรลุ เป้ าหมายและมาตรฐานทีกําหนดไว้ หน้าทีการควบคุ มต้องการผูบ้ ริ หารทีจะกําหนดมาตรฐาน
การทํางานทีเหมาะสม สามารถเปรี ยบเทียบการทํางานกับมาตรฐานทีกําหนดไว้ และวิเคราะห์ปัญหา
การควบคุมต้องการการจัดการสําหรับ ความสําคัญของการควบคุม หน้าทีการควบคุมมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับการวางแผน ผูบ้ ริ หารใช้กระบวนการเพือเตรี ยมการปฏิบตั ิการเพือให้บรรลุ เป้ าหมาย
ขององค์การ หน้าทีการควบคุ มเป็ นกระบวนการต่อเนื องทีใช้เพือพิจารณาว่าองค์การสามารถบรรลุ
เป้ าหมายหรื อไม่ การติดตามเป้ าหมายขององค์การและใช้การป้ อนกลับการทํางาน หน้าทีการควบคุม
จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารมีวิธีการทีจะปรับปรุ งและช่ วยให้องค์การเผชิ ญกับสิ งแวดล้อมทีเปลี ยนแปลงได้
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2542,169-516)
จะเห็ นได้ว่าการจัดการมี ความสําคัญมาก เพราะเป็ นกระบวนการทีจะทําให้องค์การบรรลุ
จุดมุ่งหมายทีวางไว้ โดยเฉพาะในธุ รกิจตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในปั จจุบนั นี1มีการแข่งขันทีสู งมาก ทํา
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการของแต่ละตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ให้เป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจดังกล่าว
โดยเริ มจากการวางแผนการให้บริ การโดยกําหนดแผนงานให้ตรงกับเป้ าหมายขององค์การ จากนั1นก็
ทําการหาบุคลากรมาทํางานให้เป็ นไปตามแบบแผนทีได้วางไว้ โดยต้องคํานึ งว่าเราจะจัดองค์การใน
การให้บ ริ การอย่างจึ งจะทํา ให้ลู กค้า ประทับใจมากที สุ ด และทําอย่างไรจึ งจะชัก จูงให้ลูก ค้ามาใช้
บริ การ การทีลูกค้าจะประทับใจนั1นนอกจากขั1นตอนทีได้กล่าวมาแล้ว องค์การยังต้องมีการควบคุ ม
คุณภาพในการให้บริ การให้ได้มาตรฐาน จึงจะทําให้ลูกค้าประทับใจ และเป็ นอีกเหตุผลหนึ งทีจะจูงใจ
ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ
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สมยศ นาวีการ (2538,18) ได้ให้ความหมายของการบริ หารว่า หมายถึง กระบวนการวางแผน
การจัดการ การสังการ การควบคุมกําลัง ความพยายามของสมาชิ กองค์กร และการใช้ทรัพยากรอืน ๆ
เพือความสําเร็ จของเป้ าหมายขององค์กรทีกําหนดไว้
ธงชัย สันติวงษ์ (2536,26) ได้ให้ความหมายของการบริ หารไว้วา่ หมายถึง ภาระหน้าทีของ
ผูน้ ํากลุ่ ม ซึ งจะต้องจัดการให้ท รั พ ยากรทั1งที เป็ นตัวคน และวัตถุ สามารถประสานเข้า ด้วยกันเพื อ
ร่ วมกันทํางานเป็ นองค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพได้ พอสรุ ปได้ดงั นี1คือ
1. การบริ หารย่อมมีวตั ถุประสงค์
2. การบริ หารอาศัยปั จจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
3. การบริ หารต้องใช้ทรัพยากรการบริ หารเป็ นองค์ประกอบพื1นฐาน
4. การบริ หารมีลกั ษณะการดําเนินการเป็ นกระบวนการ
5. การบริ หารอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจของบุคคล
ฉะนั1นจึงต้องอาศัยความร่ วมใจ เพือให้เกิ ดความร่ วมมือของกลุ่มอันจะนําไปสู่ พลังรวมของ
กลุ่มทีจะทําให้ภารกิจบรรลุวตั ถุประสงค์
1. การบริ หารมีลกั ษณะเป็ นการร่ วมมือกันดําเนินการอย่างมีเหตุผล
2. การบริ หารเป็ นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน กับวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
3. การบริ หารไม่มีตวั แต่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
สมศักดิs ดลประสิ ทธิs (2539,18) สรุ ปว่า การบริ หาร หมายถึง กิจกรรมหรื อกระบวนการของ
การวางแผน การจัดองค์กร การบริ หารบุคลากร การอํานวยการ และการควบคุมการใช้ทรัพยากรผ่าน
บุคคลอืน เพือให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
จากทฤษฎีเกียวกับการบริ หารจัดการข้างต้นทําให้ทราบว่า การบริ หารจัดการเป็ นกิจกรรม
ที บุ ค คลตั1ง แต่ ส องคนขึ1 นไปร่ ว มกัน ดํา เนิ น งานมุ่ ง ถึ ง ความสํ า เร็ จ ร่ ว มกัน โดยยึ ด หลัก ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และความสํา เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ร่ว มกัน ดัง นั1น การบริ ห ารจัดการเพื อให้ บ รรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ คือ ความรอบคอบในการพิจารณา การประนี ประนอม ต้องการการยอมรับ
จากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํา งาน การตรวจสอบการทํา งาน การกระตุ ้นเพื อนร่ วมงาน การ
ประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา และความเป็ นผูน้ าํ
2.2 แนวคิดเกียวกับการสร้ างทีมงาน
การทํางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีม (Team Work) เป็ นสิ งสําคัญทีกําลังได้รับความสนใจมากใน
ปั จจุ บ นั มี ก ารนํา ไปปฏิ บ ตั ิ ก ัน อย่า งแพร่ หลายในทุ ก ระดับ ทั1ง ในองค์ก รของรั ฐและเอกชน ทั1ง นี1
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เนืองจากตระหนักในความสําคัญและจําเป็ นของการทํางานเป็ นทีม ดังนั1น การสร้างทีมจึงเป็ นสิ งทีท้า
ทายผูบ้ ริ หารองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน ทีจะแสวงหากลยุทธ์และทรัพยากรทั1งหลายมา
สนับสนุ นแนวทางในการพัฒนาทีมงาน การได้ศึกษาทีมา แนวคิดการสร้างทีมงาน ซึ งเป็ นทั1งผลและ
รู ปแบบของพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ทําให้ได้ทราบมิติของทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
แปลมิติเหล่านั1นมาเป็ นแนวทางลงสู่ การปฏิบตั ิได้ในทีสุ ด
ในการสร้ างที มงานที มี ประสิ ทธิ ภาพนั1น ได้อาศัยแนวคิ ดเกี ยวกับทฤษฎี ตาข่ายการจัดการ
(The Managerial Grid) ของเบลค (Blake) และ มูตนั (Mouton) (Blake & Mouton, 1964 อ้างถึงใน
เจิมจันทน์ ทองวิวฒั น์ และ ปั ณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2531. หน้า 7) แนวคิดเกียวกับทฤษฎีตาข่ายการ
จัดการนี1 มีแนวคิดหลักในการศึกษาอันถือเป็ นสาระสําคัญอยู่ 2 ประการคือ
1. การทีจะวัดเป็ นนักบริ หารหรื อการเป็ นฝ่ ายจัดการนั1น สามารถวัดได้จากตัวแปร 2 ตัว คือ
ตัวแปรทีเกียวข้องกับคน และตัวแปรทีเกียวข้องกับผลผลิตหรื องาน
2. การจัดการทีจะให้ผลดีทีสุ ด คือ การจัดการทีเป็ นทีม (Team Management)
เบลคและมูตนั ได้ต1 งั แกนขึ1น 2 แกน ตามตัวแปรของการวัดความเป็ นนักบริ หาร แล้วแบ่ง
ตาข่ายของแกนทั1งสองออกเป็ น 9 ช่ อง เท่าๆกัน ทั1งแกนนอนและแกนตั1ง ซึ งในตาข่ายทางด้านการ
จัดการนี1จะมีดว้ ยกัน 81 ช่อง ซึ งแบบตาข่ายการจัดการเขียนภาพได้ดงั นี1
สู ง

มุ่ง
คน

ตํา

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1.9

9.9

5.5

1.1
ตํา

9.1
มุ่งงาน

สู ง

ภาพประกอบที 4 ตาข่ ายการจัดการตามแนวคิดของเบลคและมูตัน (The Managerial Grid)
(Blake & Mouton)
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จากตาข่ายการจัดการข้างต้น เราสามารถใช้เป็ นตัวกําหนดแบบของการเป็ นผูน้ าํ แบบต่างๆ ได้
5 แบบ คือ
1. แบบ 1,1 (Impoverished Management) เป็ นแบบไม่เอาไหน คือ การบริ หารงานแบบนี1 ฝ่ าย
จัดการจะทํางานโดยไม่คาํ นึงถึงทั1งคนและผลงาน จะทํางานแต่นอ้ ยและทีจําเป็ นเท่านั1น พยายามจะหนี
ปั ญหาและจะไม่เข้าไปเกียวข้องไม่วา่ จะเป็ นเรื องงานหรื อคน
2. แบบ 9,1 (Task Management) ผูบ้ ริ หารแบบนี1มุ่งเอาแต่ผลงาน ผลักดันให้ทุกคนทํางาน แม้
จะก่อให้เกิดความไม่สบายใจ หรื อไม่พึงพอใจก็ตาม จะควบคุมการทํางานเอง และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามเท่านั1น ต้องการให้ผลงานสําเร็ จตามทีกําหนดเท่านั1น
3. แบบ 1,9 (Country Club Management) แบบการจัดการนี1 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตรงกันข้ามกับ
แบบ 9,1 คือ คํานึ งถึ งความสัมพันธ์ ต่อคนอย่างเดี ยว มุ่งสร้ างความพอใจและสร้ างบรรยากาศของ
ความสุ ขเท่านั1น การมุ่งถึงผลงานมีนอ้ ยมาก
4. แบบ 5,5 (Middle of the Road) ผูบ้ ริ หารแบบนี1 มุ่งผลปานกลางทั1งด้านผลงานและความพึง
พอใจของคน โดยไม่ยอมทีจะทําให้ดีเด่นขึ1น ถึงแม้จะทําได้ก็ตาม มีความอ่อนตัวพอทีจะปรับแผนงาน
หากมีการต่อต้านเพือหลีกเลียงความไม่พอใจ
5. แบบ 9,9 (Team Management) ผูบ้ ริ หารแบบนี1มุ่งผลงานสู งสุ ดทั1ง 2 ด้านคือ ทั1งด้านคนและ
ด้านผลงาน การจัดการแบบนี1 จะเชื อมความต้องการของคนและงานเข้าด้วยกัน โดยการนําเอาทุกคน
เข้ามาเกียวข้องในการพิจารณาสภาวะและแนวทางการทํางาน ส่ งเสริ มภาวะทีทําให้เกิดความคิดริ เริ ม
และผลผลิ ตสู ง ในขณะเดี ย วกัน ขวัญกํา ลัง ใจของทุ ก คนก็ ดี โดยการสร้ า งที ม งานขึ1 น สร้ า งความ
เข้ม แข็ ง ในกลุ่ ม ของบุ ค คลผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านให้ ม ากขึ1 น การจัด การแบบนี1 จะมี ส่ ว นทํา ให้ พ นั ก งาน
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานยอมทุ่ มเทและยอมเอาตัวเองเข้า ผูกพันอย่า งแน่ นแฟ้ นกับ ภารกิ จส่ วนรวมขององค์ก ร
นอกจากนั1น พนักงานยังจะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีทีจะปฏิ บตั ิภารกิ จขององค์กรนั1นๆ ให้สําเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี จากแนวคิดเกียวกับการจัดการทีมนี1 นักพฤติกรรมองค์กรในระยะต่อมา ได้นาํ มาปรับ
ใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยการสร้างทีมงานกันอย่างแพร่ หลาย
แนวคิดของ Elton Mayo เกี ยวกับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารกับการทํางานเป็ นทีมในองค์กร
(วิเชี ยร วิทยอุดม, 2548,41-42) พบว่า ขวัญของคนงานมีความสําคัญต่อการเพิมผลผลิต กลุ่มคนงาน
เห็นว่าควรพยายามสร้ างบรรทัดฐานโดยมีการกําหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ1นเอง ซึ ง Elton Mayo จะ
เน้นเรื องทีมงานว่าจะช่วยเพิมความสําเร็ จขององค์การ โดยสรุ ปได้ดงั นี1
1. ผูบ้ งั คับบัญชายิงมีผลประโยชน์และชือเสี ยงส่ วนตัวอยูด่ ว้ ยในความสําเร็ จของแต่
ละคนทีเป็ นสมาชิกทีม
2. สมาชิกทีมจะมีความภูมิใจในการเข้ามามีส่วนร่ วมในผลงานของทีม
3. ทีมงานจะร่ วมกันกําหนดเงือนไขการทํางานร่ วมกันขึ1นเองโดยการช่วยเหลือของ
ผูน้ าํ
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4. ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถตรวจสอบผลงานของทีมงานตามทีได้รับมอบหมายของ
ทีมงาน
5. ทีมงานย่อมมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จของเขาและจะภูมิใจทีบุคคลภายในให้ความ
สนใจทีสมาชิกในทีมได้ร่วมกันทํา
6. ทีมงานจะไม่มีความรู ้สึกว่าถูกกดดันหรื อบังคับให้เปลียนแปลง
7. การพัฒนาทีมงานแต่ละครั1งสมาชิกจะรู ้สึกเชือมันและได้รับการยกย่อง
การสร้างทีมงานตามแนวความคิดของ วูดค็อก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) ซึ งได้เสนอ
แนวคิ ดเกี ยวกับการสร้ า งกล่ องที มงานที มี ป ระสิ ทธิ ภาพ (The Building Blocks of Effective
Teamwork) ซึ งกล่าวถึงองค์ประกอบของทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะทีดี
คือ 1) บทบาททีสมดุล 2) วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน 3) การเปิ ดเผยต่อกัน
และการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา 4) การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน 5) ความร่ วมมือและการใช้
ความขัดแย้ง 6) กระบวนการปฏิ บตั ิ งานที ชัดเจน 7) ภาวะผูน้ าํ ที เหมาะสม 8) การทบทวนการ
ปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ 9) การพัฒนาตนเอง 10) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 11) การสื อสารทีดี
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การสร้างทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพจําต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ ด้าน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเวลา เพือเอื1ออํานวยให้ทุกคนทํางานร่ วมกัน เกิดผลสําเร็ จของงาน
ตามเป้ าหมายและมี ค วามพึง พอใจต่อผลงานที เกิ ดขึ1 น อันจะส่ ง ผลให้เกิ ดการพัฒนาองค์ก ารหรื อ
ทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี1 ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปว่า การสร้างทีมงานของคณาจารย์
คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ควรจะประกอบด้วย ลักษณะการปฏิ บตั ิงานใน 11 ด้าน ตาม
แนวคิดของวูดค็อก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) ดังกล่าวถึงรายละเอียดแต่ละด้านดังนี1
1. บทบาททีสมดุล (Balanced Roles) คือ การผสมผสานความแตกต่างของความสามารถ โดย
ใช้ความแตกต่างของบุคลิกภาพและวิธีการทีหลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การทีจะทําในสิ ง
ทีกล่าวมานี1ได้ ต้องอาศัยความกลมกลืนและบทบาททีสมดุลของสมาชิ กในทีมงาน การสร้างทีมงานที
ดี จะต้องเริ มจากการคัดเลื อกทีดี ซึ งคล้ายพ่อครัวทีจะเลื อกชนิ ดของเครื องปรุ งมาปรุ งอาหาร จะต้อง
มันใจในคุ ณภาพและปริ มาณ ดังนั1น ผูบ้ ริ หารทีจะสร้ างทีมงานจะต้องหาจุดสมดุ ลสู งสุ ดของทักษะ
และความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
2. วัตถุประสงค์ ทีชั ดเจนและเป้าหมายทีเห็นพ้ องต้ องกัน (Clear Objective and Agree
Goals) ทีมงานใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพได้ ถ้าปราศจากความต้องการทีจะ
ทํางานให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ และถ้าวัตถุประสงค์มีความแจ่มชัด มีเป้ าหมายทีตกลงร่ วมกัน จะทํา
ให้ ม องเห็ น ผลสํ า เร็ จ ของงาน ดัง นั1น ที ม งานที ดี จํา เป็ นต้อ งมี วตั ถุ ป ระสงค์แ ละแนวทางในการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยพยายามให้ช่องว่างระหว่างวัตถุประสงค์ของทีมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละ
บุคคลมีช่องว่างให้น้อยที สุ ด กล่าวคื อ ทีมงานที มี ประสิ ทธิ ภาพต้องตระหนักถึ งช่ องว่างของทีมกับ

20

ปั จเจกบุคคล เพราะบางคนไม่มีความพอใจ เนื องจากวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่บรรลุผล ฉะนั1น ทีมงาน
ทีมีประสิ ทธิ ภาพต้องเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กทุกคนในทีมงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุ ประสงค์
และเป้ าหมายของทีมงาน เพือให้เขาเกิดความพึงพอใจในสิ งทีต้องการ โดยยึดหลักทีว่า ให้สมาชิ กทุก
คนบรรลุวตั ถุประสงค์ส่วนตัวให้มากทีสุ ด ในขณะเดียวกัน ก็รักษาวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย
อุปสรรคทีขัดขวางการเกิดวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเห็นด้วยกับเป้ าหมายมี 3 ประการคือ
1. การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร จะวัดทีกระบวนการทํางานมากกว่าผลงาน
หมายความว่า เราวัดการทํางานของบุคลากรด้วยวิธีการทีเขาทํามากกว่าผลงานทีเขาทําสําเร็ จ
2. ทั1งผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิไม่ได้ร่วมกันทําความเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ งทีคาดหวัง
3. บ่อยครั1งทีเราพิจารณาว่างานนั1นสําเร็ จลงได้อย่างไร โดยปราศจากการพิจารณาว่าเราควร
ทํางานนั1นหรื อไม่
ในการกําหนดวัตถุประสงค์ควรมีหลักเกณฑ์ดงั นี1
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ ควรใช้วธิ ี การทางประชาธิ ปไตย จะเป็ นสิ งทีช่วยให้เกิดการจูงใจ
2. ผูบ้ ริ หารทีมงาน บุคลากร แต่ละคนมีความต้องการทีจะเกียวข้องกับการกําหนดหน้าทีความ
รับผิดชอบและวัตถุประสงค์ของเขา
3. จุดเน้น ควรมุ่งหมายทีผลงานทีจะได้รับมากกว่าสิ งทีจะทํา
4. ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งเห็นพ้องต้องกันในผลงานทีต้องการให้เกิด ตลอดจนวิธีการวัดผล
ประเมินผล และตารางเวลาปฏิบตั ิงาน
5. การเปลียนแปลงไป ของสภาพแวดล้อม ต้องใส่ ใจตลอดจนการปฏิบตั ิงาน
6. วัตถุประสงค์ตอ้ งชัดเจน เฉพาะเจาะจง มีการบอกระยะเวลาและสามารถวัดได้
สรุ ปได้ว่า การบริ หารงานที เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิ บ ตั ิ จะส่ ง ผลให้บุค ลากรเกิ ดขวัญและกําลังใจในการทํา งาน มี ค วามรู ้ สึก ในความเป็ น
เจ้าของ เกิดความภาคภูมิใจในงานทีได้กระทํา มีความขยันขันแข็ง กระตือรื อร้นทีจะคิดสร้างสรรค์งาน
ให้กา้ วหน้ายิงขึ1น ทําให้การทํางานเกิดประสิ ทธิ ผลและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การเปิ ดเผยต่ อกันและการเผชิ ญหน้ าเพือการแก้ ไขปั ญหา (Openness and Confrontation)
ที มงานที มี ประสิ ท ธิ ภาพนั1น สมาชิ ก ในที มงานจะต้องสามารถแสดงทัศ นวิจารณ์ ให้ความคิ ดเห็ น
เสนอแนะข้อแตกต่างโดยปราศจากความกลัว ไม่มีทีมงานใดจะประสบความสําเร็ จโดยปราศจาก
บรรยากาศของความเข้าใจกันและทีใดทีมีสมาชิ กไม่สามารถแสดงตนได้อย่างเปิ ดเผย ความพยายาม
และความคิ ดสร้ างสรรค์ทีจะหดหายไป และในทํานองเดี ยวกัน ความต้องการของสมาชิ กต้องการ
เผชิญปั ญหามากกว่าต้องการทีจะหลีกเลียง ทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพย่อมไม่หลีกเลียงปั ญหาทีเล็กน้อย
หรื อปั ญหาทีไม่พอใจ ทีมงานต้องเผชิญปั ญหาเหล่านั1นอย่างจริ งใจและเต็มใจ
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เครื องหมายทีแสดงถึ งคุณภาพของทีมงานคือ การเปิ ดเผยและกล้าเผชิ ญหน้า หลายๆองค์กร
ถือว่า ทั1งสองสิ งทียิงใหญ่ ทั1งในทางทัศนคติและพฤติกรรม ซึ งจะปรากฏซํ1าๆ แต่จะได้ผลตอบแทนที
ยาวนาน โดยเน้นพฤติกรรมดังต่อไปนี1
1. การเพิมประสิ ทธิ ภาพของการคมนาคมสื อสารและข้อมูลย้อนกลับ
2. การเพิมความรู ้แห่งตน
3. การใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
4. การปรับปรุ งความเป็ นผูฟ้ ังทีดี
สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หารควรต้องให้การสนับสนุนและเสริ มสร้างความร่ วมมือร่ วมใจ ช่วยเหลือกัน
ถ่ายทอดความคิ ดและความรู ้ สึกต่อกันอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน จะช่ วยให้บุคลากรเกิ ดความ
เข้มแข็งและมีพลังในการสร้างผลงาน อุปสรรคและปั ญหาต่างๆ ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี
4. การสนับสนุ นและการไว้ วางใจต่ อกัน (Support and Trust) การสนับสนุ นและความ
ไว้วางใจโดยธรรมชาติแล้ว จะต้องไปด้วยกัน ถ้าปราศจากสิ งใดสิ งหนึ งแล้ว ไม่สามารถจะอยูไ่ ด้ท1 งั
สองอย่าง การสนับสนุนและการไว้วางใจจะได้รับผลสําเร็ จอย่างดีทีสุ ด ถ้าสมาชิ กแต่ละคนในทีมงาน
ไม่มีความรู ้ สึกว่าจะต้องปกป้ องงานทีเขารับผิดชอบ สมาชิ กรู ้ สึกว่า สามารถพูดได้ตรงไปตรงมากับ
สมาชิ ก อื นๆ ได้ท1 งั ดี และไม่ ดี คนเราไม่ ว่า จะอยู่ใ นครอบครั ว หรื อในที ทํา งานก็ ตาม จะไม่ แสดง
ความรู ้สึกอย่างตรงไปตรงมาและเปิ ดเผย นอกเสี ยจากเขาเหล่านั1นมีความรู ้สึกว่าคนอืนๆ แสดงอย่าง
ตรงไปตรงมาและเปิ ดเผยเท่าๆกัน
จากการศึกษาพบว่า การให้การสนับสนุ นนั1น ไม่ค่อยประสบความสําเร็ จเพราะมี อุปสรรค
หลายประการ คือความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การศึกษา ครอบครัว ค่านิยม ความมุ่งหวัง จึงทําให้
การสื อสารขาดประสิ ท ธิ ภาพ การสนับ สนุ นก็ จะไม่ เกิ ดขึ1 น ประการที สองที เป็ นอุ ป สรรคในการ
สนับ สนุ นคื อ การแข่ ง ขัน และประการที สามคื อ การบัง คับ ให้นํา เอาเป้ าหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานมาปฏิบตั ิโดยตนเองไม่มีส่วนร่ วมในกําหนด
จะเห็นได้วา่ อุปสรรคทียิงใหญ่ในการขวางกั1นการให้การสนับสนุน คือระดับความไว้วางใจที
ตํามาก ความไว้วางใจจําเป็ นจะต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้ างขึ1นได้ แต่ใช้เวลาการทําลายเพียงไม่กี
วิ น าที เราไม่ ส ามารถออกคํา สั งให้ ค นอื นไว้ใ จเราได้ เพราะความไว้ว างใจเกิ ด จากการสร้ า ง
ประสบการณ์ ความเชื อ ดังนั1น ถ้าหากองค์ประกอบทีเป็ นอุปสรรคขวางกั1นถูกทําลายลง บรรยากาศ
ของความไว้วางใจจะเกิ ดขึ1น ทุกคนจะเริ มสร้ างวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน ช่ วยเหลื อซึ งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์
สรุ ปได้วา่ การสนับสนุ นจึงเป็ นสิ งสําคัญทีสมาชิ กในทีมงานมีความต้องการ ฉะนั1น บทบาท
ของผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารองค์กร จึงควรให้การสนับสนุ นในองค์กรของตน เช่ น สนับสนุ นโดยการฟั ง
การยกย่องชมเชย การแสดงความซาบซึ1 ง การส่ งเสริ ม การแสดงความห่ วงใยในปั ญหาและประเด็น
ต่างๆของงาน โดยให้บุคลากรตระหนักว่า ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารมีความจริ งใจ องค์กรก็จะก้าวหน้าไปตาม
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ขั1นตอนของการพัฒนา ผลทีได้รับจะทําให้บุคลากรในองค์กรให้การสนับสนุ นซึ งกันและกัน ทํางาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร แต่ละคนในองค์กรจะเข้าใจความเกียวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างงาน
ของตนเองกับของคนอืนๆ และพร้ อมทีจะรับและให้ความช่ วยเหลือร่ วมมือร่ วมใจอย่างจริ งใจ อันจะ
ทําให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ความร่ วมมือและการใช้ ความขัดแย้ งในทางสร้ างสรรค์ (Co-Operation and Conflict)
ความร่ วมมื อก็คือ การทีแต่ละคนถูกมอบหมายและพร้ อมที จะเกี ยวข้องกับการงานที ทํา พร้ อมทีจะ
แบ่งปั นทักษะ สารสนเทศกับคนอื นๆ ใช้ความคิ ดของทุ กคนในที มงานเปิ ดเผยจุดอ่อนจุ ดแข็งของ
ตนเอง ถ้าขาดความไว้วางใจและความเปิ ดเผยในทีมงาน ความร่ วมมือก็จะไม่เกิดขึ1น
สิ งทีสําคัญก็คือ สมาชิ กในทีมงานสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากความกลัว
ว่า “โง่” ผูน้ าํ กลุ่มหรื อทีมจะต้องทํางานอย่างเต็มความสามารถในอันทีจะเกิดความร่ วมมือ เพราะถ้า
ปราศจากความร่ วมมือเสี ยแล้ว การงานทีแท้จริ งก็จะไม่เกิ ดขึ1น สําหรับความขัดแย้งนั1น เป็ นสิ งทีตรง
ข้ามกับความร่ วมมือ เป็ นความจริ งว่า ถ้าทีมงานมีความไม่เห็นด้วยอยูเ่ ป็ นประจํา ก็จะเป็ นการยากทีจะ
ทํา ให้ก ารทํา งานประสบความสํา เร็ จ แต่ ที ม งานที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะสามารถปฏิ บ ัติง านให้บ รรลุ
ประเด็ น ของความขัด แย้ง ไม่ ไ ด้ และใช้ ผ ลของการแก้ปั ญ หาความขัด แย้ง มาช่ ว ยให้ ง านบรรลุ
วัตถุประสงค์
ความขัดแย้งมี 2 ด้าน คือ ด้านการทําลายและด้านการสร้างสรรค์ ด้านการทําลายนั1น เป็ นด้าน
ที ไม่ พึ ง ปรารถนา หรื อ มี ล ัก ษณะทํา ลาย ด้า นการสร้ า งสรรค์ต1 งั อยู่บ นพื1 นฐานของการแก้ปั ญ หา
กล่าวคือ พยายามค้นหาความสามารถทีดีเลิศของคน ค้นหาความแตกต่างทีเป็ นประโยชน์ รับฟั งทัศนะ
ของผูอ้ ืน เปิ ดเผย จริ งใจ ตรงไปตรงมา ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกัน
จะเห็นได้วา่ ความขัดแย้งเป็ นสิ งทีต้องเกิดขึ1นเสมอ และจะเป็ นผลดีต่อองค์การมาก ถ้าความ
ขัดแย้งนั1นอยู่ในระดับทีเหมาะสม ไม่มากหรื อรุ นแรงจนเกิ นไป ทั1งนี1 เพราะความขัดแย้งในระดับที
เหมาะสมนี1จะเป็ นผลให้เกิดความรอบคอบ ความมีเหตุมีผลและความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ใหม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ ในการทํางาน เช่นเดียวกัน ถ้าความขัดแย้งทีเกิดขึ1นอยูใ่ นระดับสู งมาก ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะ
ไม่ทวถึ
ั งหรื อถูกบิดเบือนไป เป็ นผลให้คุณภาพการตัดสิ นใจตํา บรรยากาศการทํางานก็จะมีแต่ความตึง
เครี ยด ความคิดริ เริ มใหม่ๆ ในการทํางานจะเกิดขึ1นได้นอ้ ยมาก
สรุ ปได้ว่า การบริ หารงานภายในองค์กรให้ได้ผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย ได้คนเป็ นปั จจัย
สําคัญทีสุ ดในการดําเนิ นงาน แต่เนื องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นทัศนคติ ความเชื อ
ความนิยม ความรู ้ ความสามารถในการทํางานหรื อเป้ าหมายในการทํางานทีต่างกันเหล่านี1 มีส่วนทําให้
เกิ ดความขัดแย้งในการทํางานอย่างหลี กเลี ยงไม่ได้ เพือแก้ปัญหาความขัดแย้งให้เป็ นไปในลักษณะ
สร้างสรรค์และเป็ นประโยชน์กบั หน่วยงานด้วย
6. กระบวนการปฏิบัติงานทีชั ดเจน (Sound Procedures) ทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพต้องใช้
ลักษณะการทํางานแบบยืดหยุน่ รวมทั1งการตัดสิ นใจทีถูกต้องเหมาะสม การตัดสิ นใจต้องอาศัยข้อมูล

23

ทีสมบูรณ์ทีสุ ด ซึ งมาจากการติดต่อสื อสาร มีการพูด การเขียน กระทําในสิ งทีถูกต้อง ในการแก้ปัญหา
จะทําให้ทีมงานมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี1 การตัด สิ น ใจสั งการยัง เป็ นกระบวนการพื1น ฐานที สํา คัญของการบริ ห ารงาน
บ่อยครั1งทีการตัดสิ นใจผิดพลาด อันเนื องมาจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลหรื อเก็บข้อมูลจากผูท้ ีไม่
เกี ยวข้อ งหรื อ ไม่ มี ค วามผูก พัน ในงานนั1น ๆ เพื อให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปด้ว ยความถู ก ต้อ งแล้ว
ผูบ้ ริ หารควรยึดหลักการตัดสิ นใจทียืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์
หนึ งๆ กล่ าวคื อ มี ความสมดุ ลกันระหว่างเวลา ทรั พยากรกับการตัดสิ นใจที จะใช้ในแต่ละเรื องการ
ตัดสิ นใจทีสมาชิกมีความเห็นพ้องต้องกันนับว่าเป็ นวีธีการทีมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
การตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยทีมงาน จะต้องสอดคล้องกับข้อตกลงร่ วมกันและเป็ นการ
ตัดสิ นใจทีดี ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นการประนีประนอมเมือมีการตัดสิ นใจจะต้องมีความผูกพันกับข้อตกลง
และต้องปฏิบตั ิตามแผน งานจะถูกจัดทําขึ1นเพือนําไปปฏิบตั ิ โดยใช้ความรู ้และทักษะของทีมงานเท่าที
ทําได้ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด หากการปฏิ บตั ิ ตอ้ งมี การขยายความเพือเป็ นการสรุ ปขั1นตอนการ
ตัดสิ นในทีมีประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย 5 ขั1นตอน
1. เหตุผลเพือการตัดสิ นใจต้องเป็ นความเข้าใจชัดเจน
2. การวิเคราะห์ถึงธรรมชาติของปั ญหา
3. มีการทดสอบข้อสรุ ปทีเป็ นทางเลื อก มีการให้น1 าํ หนักและพิจารณาถึ งลําดับความสําคัญ
และผลทีจะตามมา
4. มีการนําเอาผลของการตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิ
5. มีการทบทวนและประเมินผลการตัดสิ นใจนั1นๆ
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการทํางานของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปตามความรู ้ ประสบการณ์
เดิ ม ทักษะในการทํางานและทัศนคติส่วนบุคคล ดังนั1น จึงถื อเป็ นหน้าทีของผูบ้ ริ หารทีจะต้องสร้ าง
และพัฒนาการทํา งานเป็ นที ม อยู่เสมอ เพือให้แต่ล ะคนเห็ นความสํา คัญของงานและผลประโยชน์
ส่ วนรวมมากกว่า ความสํา คัญของบุ ค คล หรื อผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คล บรรยากาศในการทํา งาน
สภาพแวดล้อม และการสนับสนุนจากเพือร่ วมงาน สิ งเหล่านี1มีส่วนเสริ มการทํางานเป็ นทีมทั1งสิ1 น การ
ตัดสิ นใจอาจกระทําโดยผูบ้ ริ หารงานคนเดี ยวได้ แต่ในการปฏิ บตั ิงานนั1น ไม่สามารถจะกระทําโดย
ผูบ้ ริ หารเพีย งคนเดี ย ว ที ม งานที ดี จึง เปรี ย บเสมื อนพลังในการปฏิ บตั ิ ง านของผูบ้ ริ หารให้ประสบ
ความสําเร็ จนันเอง
7. ภาวะผู้นําทีเหมาะสม (Appropriate Leadership) ในทีมงานโดยทัวไปไม่มีทีมงานใดที
ต้องการผูน้ าํ ถาวร ทีมงานทีพัฒนาแล้ว จะถูกเปลียนภาวะผูน้ าํ ให้เป็ นไปตามสถานการณ์ กล่าวคือ จะมี
การผลัดเปลี ยนหมุนเวียนกันเป็ นผูน้ าํ ภายในกลุ่ ม ผูน้ าํ ที ดี จะต้องรู ้ จกั หาสิ งที ดี ทีสุ ดของสมาชิ กใน
ทีมงานและใช้ภาวะผูน้ าํ ในแบบทีมีท1 งั ความยืดหยุน่ และเหมาะสม
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ประเด็นสําคัญอีกประการหนึงคือ การทีผูบ้ ริ หารรู ้จกั การใช้ การมอบหมายงาน ถือว่าเป็ นการ
พัฒนาการบริ หารและเป็ นกุญแจไปสู่ ความมันใจของผูบ้ ริ หารในการสร้ างทีมงานที ดี หากไม่มีการ
มอบหมายงาน อุ ป สรรคจะเกิ ดขึ1 นระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิ บ ตั ิ ระดับของการมอบหมายงานต้อง
เหมาะสม มิฉะนั1น ผูป้ ฏิบตั ิจะเกิดความกลัวในผลของการมอบหมายงาน เพราะบางครั1งเขาจะรู ้สึกเบือ
หน่าย กลายเป็ นคน “สันหลังยาว” และขาดความกระตือรื อร้น ซึงทีแท้จริ งแล้ว การมอบหมายงานเป็ น
การส่ งเสริ มมากกว่าการข่มขู่
การมอบหมายงานทีมีประสิ ทธิ ภาพมีลกั ษณะดังนี1
1. เป็ นงานทีวิเคราะห์ถึงขอบข่ายและให้ความไว้วางใจได้ สมควรมอบหมาย
2. พิจารณาถึงความสามารถของสมาชิกทีปฏิบตั ิได้และเต็มใจปฏิบตั ิ
3. การพิจารณาอบรมเป็ นสิ งจําเป็ นในการมอบอํานาจ
การมอบหมายงานใดๆ จําเป็ นต้องคัดเลือกบุคคลในทีมงานทีมีความตั1งใจสู ง เพือให้เกิดความ
รับผิดชอบเป็ นพิเศษ ผูบ้ ริ หารต้องรู ้จกั การทีจะให้อาํ นาจและสนับสนุ นอย่างเต็มที ถ้างานทีมอบหมาย
ได้รับการปรั บปรุ งและพัฒนาขึ1น ก็ควรมีรางวัลมอบให้ สิ งสําคัญทีต้องจําไว้คือต้องมี การทบทวน
ความก้าวหน้าของการมอบหมายงาน และพร้อมทีจะปฏิบตั ิการพิเศษเมือมีสิงผิดพลาดเกิดขึ1น
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูน้ าํ ทีเหมาะสมขึ1นอยูก่ บั ความต้องการและทักษะความชํานาญ
ของผูร้ ่ วมงาน ลักษณะงานและข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมขององค์กรนั1นๆ ซึ งไม่สามารถกําหนด
ออกเป็ นรู ปแบบ รายละเอียดของผูน้ าํ ได้วา่ ควรเป็ นแบบใด จึงจะเหมาะสมทีจะนํามาใช้กบั ผูร้ ่ วมงาน
หากผูน้ าํ ได้ยึดมันในพฤติกรรมการบริ หารทีตายตัว ความมีประสิ ทธิ ผลจะลืนไหลเปลียนไปมา ภาวะ
ผูน้ าํ ที เหมาะสมจะต้องทํา ตัวให้ส อดคล้องเข้า กับสถานการณ์ น1 นั ๆ เพือให้เป็ นไปในทางที จะช่ วย
สนับสนุนให้งานบรรลุเป้ าหมาย
สรุ ปได้วา่ ความเป็ นผูน้ าํ เป็ นสิ งสําคัญยิงสําหรับความสําเร็ จในงานด้านต่างๆ ขององค์กรผูน้ าํ
ทีไม่มีความสามารถย่อมจะเป็ นผูท้ าํ ลายขวัญของบุคลากรในองค์กร และเป็ นผลทําให้งานด้านต่างๆ
ขาดประสิ ท ธิ ภาพ แต่ ใ นทางตรงกันข้า ม ผูน้ ํา ที มี ค วามสามารถจะมี ผ ลทํา ให้เปลี ยนลัก ษณะของ
บุคลากรในองค์กรให้กลับกลายเป็ นบุคคลทีมีความขยันขันแข็ง จะช่ วยองค์กรประสบผลสําเร็ จได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. การทบทวนการปฏิบัติงานอย่ างสมําเสมอ (Regular Review) ทีมงานทีดี ไม่เพียงแต่เข้าใจ
เฉพาะคุ ณ ลัก ษณะของที ม และบทบาทต่า งๆในองค์ก รเท่า นั1น แต่จะต้องเข้าใจถึ งแนวทาง วิธี การ
ตัดสิ นใจ และการจัดการความขัดแย้งของที มงานนั1นๆ ด้วยการทบทวนการทํางาน ก็เป็ นสิ งสําคัญ
ประการหนึ งทีจะช่ วยให้ทีมงานได้รับประสบการณ์เพิมขึ1น และการพัฒนาทีมงานอย่างมีสติ วิธีการ
ในการทบทวนการทํา งานมี หลายวิธี ซึ งแต่ล ะวิธีเหล่ า นี1 จะเกี ยวข้องกับ การได้รับ ข้อมูลป้ อนกลับ
เกี ยวกับวิธีปฏิ บตั ิงานของแต่ละบุคคล หรื อของทีมงานโดยส่ วนรวม สําหรับวิธีการทีใช้กนั มาก มี 3
วิธี ดังนี1
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8.1 ที ม งานดํา เนิ นการทบทวนปฏิ บตั ิ งานด้วยตนเอง โดยมี การทบทวนถึ ง ลัก ษณะที ที ม
ต้องการ เช่น ความเปิ ดเผย และความไว้วางใจ การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความพยายาม การทบทวน
ความสามารถ ใช้ได้ในขณะทีทํางานหรื อเมือทํางานเสร็ จแล้ว
8.2 การใช้ผสู ้ ังเกตการณ์ วิธีการทีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เรี ยกว่า “การทบทวนกระบวนการ”
ซึ งคนทีใช้อยู่นอกทีมงานสังเกตเงียบๆ ว่าเกิ ดอะไรขึ1นบ้าง โดยสังเกตของจริ งถึ งเรื องการปฏิ บตั ิใน
กลุ่มเกียวกับงาน และจนกระทังงานเสร็ จหรื อช่วงเวลาทีเขาเห็นว่าสะดวก แล้วนําข้อสังเกตมานําเสนอ
มีการจัดทํารายงานต่างๆ ที เขาเห็ นตามความเป็ นจริ ง แล้วแสดงความคิ ดเห็ น ทักษะของการสังเกต
แบบนี1เป็ นเรื องยากมาก ผูท้ ีมีความชํานาญเท่านั1นทีจะช่วยให้การพัฒนาทีมงานมีประสิ ทธิ ภาพ
8.3 การใช้โทรทัศน์วงจรปิ ดหรื อวีดีทศั น์ เป็ นเครื องมือทีมีประสิ ทธิ ภาพมาก ทีมงานจะถูก
บันทึกขณะปฏิ บตั ิงาน และสามารถย้อนกลับ หยุด เดินหน้าก็ได้ สิ งเหล่านี1 จะทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้
ตามจริ ง วิเคราะห์ได้ถูกต้องและรวดเร็ วขึ1น
นอกจากนี1 ยัง ต้อ งมี ก ารทบทวนการบริ ห ารงานในที ม อย่า งสมําเสมอ จะสามารถแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องของทีมงาน ช่วยให้ทีมงานได้รับประสบการณ์เพิมขึ1น ฉะนั1น การทบทวนการทํางานอย่าง
สมําเสมอจึงนับว่าเป็ นสิ งสําคัญในการทํางานขององค์กร เพราะองค์กรทีจัดตั1งขึ1นมานั1นต่างก็ตอ้ งมี
การนําเอาทรัพยากรมาลงทุนทํากิจกรรม การตรวจสอบทบทวนผลการทํางาน จึงเป็ นเครื องมือช่วยให้
ผูบ้ ริ หารองค์กรรู ้ความเป็ นไปว่าดีหรื อเลวอย่างไร คุม้ ค่าเพียงใดหรื อไม่ ซึ งจะเห็นได้วา่ การทบทวน
การทํางานอย่างสมําเสมอนี1 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 2 ประการคือ ผูท้ าํ งานทราบถึงผลงานทีตน
รับผิดชอบ และในแง่ของตัวองค์กรก็จะได้ขอ้ มูลทีจะช่วยให้สามารถรู ้ได้วา่ งานทีทําทัวไปแล้วนั1น ทํา
ได้ดี เ พี ย งใด ซึ งการรู ้ ดัง กล่ า วนี1 เ อง จะทํา ให้ ก ารควบคุ ม สั งการต่ า งๆ สามารถกระทํา ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
9. การพัฒนาตนเอง (Individual Development) ทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพจะต้องค้นหาและ
รวบรวมทักษะต่างๆ ของแต่ละบุคคลและผลิตผลทีดีกว่า ในขณะเดียวกัน ประสิ ทธิ ภาพของทีมจะมี
มากขึ1น ถ้าหากทีมได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาทักษะของแต่ละคน เมือกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากร
องค์กรมักจะมองในเรื องของทักษะและความรู ้ทีแต่ละคนมีอยู่ เพือปรับปรุ งให้ดีข1 ึน
สําหรับในวงการธุ รกิ จที เต็มไปด้วยความสับสน และตัวอย่างของการบริ หารที นับไม่ถ้วน
วิธีการพัฒนาตนเอง จําเป็ นต้องมีมากมายหลายทักษะ เราอาจพบว่าผูบ้ ริ หารหลายๆคน โดยเฉพาะ
ผูจ้ ดั การภาคเอกชน มีการฝึ กอบรมเพียงเล็กน้อย แต่เขาประสบความสําเร็ จอย่างมากในการปฏิบตั ิ นัน
เป็ นเพราะเขาตระหนักว่า การบริ หารไม่ใช่การตอบคําถามเพียงทักษะความรู ้ในหนังสื อเท่านั1น แต่ตอ้ ง
อาศัยประสบการณ์ การเห็น และการกระทํา ซึ งสิ งเหล่านี1จะต้องเกิดขึ1นอย่างต่อเนืองเสมอๆ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของคนเรานั1นมีอยู่ 2 ลักษณะคือ มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู ง
และมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานตํา โดยปกติแล้ว ไม่มีบุคคลใดทีสามารถเป็ นข้างใดข้างหนึ งของแต่
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ละลักษณะได้ท1 งั หมด ด้วยเหตุ น1 ี เอง ที มที มีประสิ ทธิ ภาพต้องเรี ยนรู ้ ทีจะใช้ประโยชน์จากลักษณะ
ดังกล่าว และสนับสนุนให้สมาชิกของทีมทีมีประสิ ทธิ ภาพตําได้เคลือนไปสู่ ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ1น
สรุ ปได้วา่ การให้สมาชิกในทีมทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ1นได้น1 นั จะต้องเริ มทีการพัฒนาบุคลากร
หรื อพัฒนาสมาชิกภาพของบุคคลในทีมงาน เพราะถือว่าบุคคลมีลกั ษณะ มีสติปัญญา และมีศกั ยภาพที
จะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ เนืองจากมนุษย์แต่ละคนมีค่านิ ยม การรับรู ้ เจต
คติและบุคลิกภาพทีแตกต่างกัน ในฐานะผูบ้ ริ หาร จําเป็ นต้องศึกษาและเข้าใจมนุ ษย์เป็ นรายบุคคล เพือ
หาทางพัฒนาบุคคลหรื อสมาชิ กในหน่ วยงานให้เป็ นไปในทิศทางหรื อแนวทางทีหน่ วยงานต้องการ
วิธี ก ารพัฒนามนุ ษ ย์เป็ นรายบุ ค คลทํา ได้หลายวิธี เช่ น การฝึ กอบรม การให้ก ารศึ ก ษา นอกจากนี1
ผูบ้ ริ หารจะต้องเรี ยนรู ้ วิธีการพัฒนามนุ ษย์เป็ นกลุ่ม ซึ งนิ ยมใช้กนั มาก เพราะมักจะได้ผลดี และเป็ น
รากฐานของการพัฒนามนุ ษย์ เทคนิ คทีใช้กนั ได้แก่ การฝึ กทักษะกระบวนการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนามนุ ษย์หรื อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็ นหน้าทีสําคัญของผูบ้ ริ หารที
จะศึ กษาและให้ความสนใจนอกเหนื อจากการพัฒนาบุ คลากร และยังต้องศึกษาและให้ความสําคัญ
นอกเหนือจากการบริ หารงานโดยทัวไป ซึ งในปั จจุบนั ทั1งในลักษณะรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม เพราะถือ
ว่าบุคคลแต่ละคนมีส่วนช่วยให้องค์กรดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10. ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลุ่ม (Sound Inter - Group Relation) ทีมงานจะมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะต่างๆ 9 ประการที จะช่ วยให้การทํางานประสบผลสําเร็ จ แต่ถ้าขาด
สั ม พัน ธภาพที ดี ร ะหว่ า งกลุ่ ม หรื อ ภายในกลุ่ ม แล้ว ก็ ย่ อ มเป็ นอุ ป สรรคได้เ ช่ น เดี ย วกัน ถ้า หาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กในกลุ่มเป็ นไปอย่างดี แล้ว การทํางานของกลุ่มก็จะราบรื นและเป็ นไป
ในทางสร้างสรรค์ มีการสนับสนุนเกื1อกูลกัน และช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค ข้อยุง่ ยากก็จะผ่านพ้นไปได้
แต่ถา้ กลุ่มไม่มีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันแล้ว การแข่งขันชิ งดี กนั การขัดแย้งและทะเลาะเบาะแว้งก็จะ
แพร่ กระจายออกไป
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทีมีประสิ ทธิ ภาพดังนี1
1. ต้องมันใจว่าการปฏิบตั ิและการตัดสิ นใจของกันและกัน มีการสื อสารและเข้าใจกันดี
2. พยายามทีจะเข้าใจความคิดเห็นของคนอืนหรื อฝ่ ายอืน เข้าใจปั ญหาและอุปสรรคและยืน
มือเข้ามาช่วยเหลือเมือมีความจําเป็ น
3. ค้นหาวิธีการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพร่ วมกันกับฝ่ ายอืนๆ ทีมอืนๆ อย่างต่อเนือง
4. ตระหนักอยูเ่ สมอว่า พรมแดนและความรับผิดชอบระหว่างทีมต้องมีการทบทวนและฟื1 นฟู
อยูต่ ลอดเวลา
5. ขจัดและระมัดระวังปั ญหาทีจะเกิดระหว่างทีมงาน ล่วงหน้าเสมอ
6. พยายามฟังความคิดของกลุ่มอืนและให้กลุ่มอืนฟังความคิดของกลุ่มเรา
7. ใช้ทีมงานอืนเป็ นแหล่งความคิดและเปรี ยบเทียบ

27

8. มีความเข้าใจในความแตกต่างของคนและพยายามใช้ความแตกต่างของคนเหล่านั1นให้เกิด
ประโยชน์
สรุ ปได้ว่า หากกลุ่มทํางานใดมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันในลักษณะสนิ ทสนมหรื อแน่นแฟ้ น
พฤติกรรมของกลุ่ มหรื อทีมเป็ นไปในทางทีดี สมาชิ กของที มต่างก็จะเข้าใจไปเกี ยวข้องสัมพันธ์กนั
และทุกคนก็จะทุ่มเทความสําคัญ เวลาทํางานให้กบั กลุ่มหรื อทีมงานมากขึ1น และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี1
ผูบ้ ริ หารจํานวนมากจึ งสนใจเข้าไปร่ วมกิ จกรรมทีช่ วยเหลื อสร้ างสรรค์ทีมหรื อกลุ่ มทํางาน (group
building) เพือช่วยให้กลุ่มมีความแน่นแฟ้ นกลมกลืนกันมากขึ1น ถ้าเป็ นเช่นนี1 ได้กลุ่มก็จะสามารถสร้าง
พลังให้ปรากฏขึ1น เพือปฏิบตั ิงานต่างๆ ได้ประสบผลสําเร็ จ
11. การสื อสารทีดี (Good Communications) การสื อสารทีดี เปรี ยบเสมือนนํ1ามันหล่อลื น
สําหรับเครื องจักร บางทีคนเรามักพูดอยูเ่ สมอว่า ในทุกๆ องค์กรว่า “การสื อสารของเราแย่” หากถาม
ถึ งกลุ่ มปฏิ บตั ิ จะได้รับคําตอบเหมื อนๆกันว่า การสื อสารในองค์ก รของเราต้องมี การปรั บปรุ ง สิ ง
ดังกล่าวไม่ใช่เรื องประหลาดเลย ถ้าเราพิจารณาความซับซ้อนของรู ปแบบการสื อสารในองค์กร การ
สื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นความต้องการของหน่วยงานหรื อองค์กรทุกประเภท
ดังนั1น การสื อสารภายในทีมงานเป็ นกระบวนการทีสําคัญอย่างหนึ งในการทํางาน ซึ งจะเป็ น
การสร้างความเข้าใจจากบุคคลหนึ งไปยังอีกบุคคลหนึ ง หรื อทีมงานหนึ งไปยังอีกทีมงานหนึ ง โดยมี
ความสําคัญของการสื อสารอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ การสร้ างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิ กใน
ที มงานและการแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้สมาชิ ก ในที มงานทราบ เพือให้เกิ ดความเข้า ใจและสามารถ
ประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบตั ิได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทีต้องการการสื อสารในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ น
การสื อสารแบบทางเดี ยว (One – Way Communications) หรื อแบบสองทาง (Two – Way
Communications) ย่อมขึ1นอยู่กบั สถานการณ์และเวลาเป็ นสําคัญ สําหรับวิธีการสื อสารหรื อทางไหล
ของการสื อสาร (Communications Flow) สามารถกระทําได้ 4 แบบ คือ จากบนลงล่าง จากล่างขึ1นบน
ระดับเดียวกันต่างแผนก ต่างระดับ และบริ ษทั กับองค์กรภายนอก แต่ละแบบมีจุดมุ่งหมายทีแตกต่าง
กัน
สรุ ปได้วา่ พื1นฐานทีสําคัญของการบริ หารงานนั1น ขึ1นอยูก่ บั การสื อสารทีดี อันจะมีผลให้เกิ ด
ความเข้าใจ ความร่ วมมือ และการประสานงานที ดี ดว้ ยแผนงานต่างๆ จะได้รับการปฏิ บตั ิมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ1 นอยู่กบั ผูป้ ฏิ บตั ิ การสื อสาร จึ งเป็ นวิธีเดี ยวทีจะสามารถกระตุน้ ให้เขาปฏิ บตั ิได้อย่าง
ถูกต้อง
ดังนั1น ในการสร้างคุณลักษณะในการสร้างทีมงาน 11 ประการ ของทีมงานทีกล่าวมาแล้ว จะ
มีความเกี ยวข้องสัมพันธ์กนั เหมือนระบบต่างๆในร่ างกายคนเรา หากระบบใดระบบหนึ งในร่ างกาย
บกพร่ อง ผลร้ า ยจะกระทบกระเทื อนถึ ง ระบบอื นๆด้ว ย โดยนัย เดี ย วกัน หากเราปรั บ ปรุ ง พัฒนา
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ ง ผลดีทีเกิดขึ1นแก่ทีมงานหรื อองค์กรทั1งหมด ด้วยเหตุน1 ี ผูว้ ิจยั จึงได้
นําองค์ประกอบทั1ง 11 ประการของการของการบริ หารที มงานมาเป็ นกรอบแนวคิ ดในการศึ กษา
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ค้นคว้าในครั1งนี1 คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหาการสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การ
ติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของสมาชิ ก การดําเนิ นการทีราบรื น และการเป็ น
ผูน้ าํ ทีเหมาะสม
3. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
3.1 ทฤษฎีเกียวกับการบริหารจัดการ
ทฤษฎีการบริ หาร (Administrative Theory) (2547,ออนไลน์) การบริ หารตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการจัดการในระดับปฏิบตั ิการ ซึ งจะใช้ในวงจํากัดไม่อาจจะ
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ การจัดการในภาพรวมทั1งองค์ก าร ดัง นั1นจึ งเกิ ดการพัฒนาแนวความคิ ดทฤษฎี ก าร
บริ หาร เพือใช้จดั การกับองค์การทุ ก ๆ ระดับ เรี ยกแนวความคิดดังกล่าวว่า ทฤษฎี การบริ หาร หรื อ
แนวคิดการจัดการตามหลักการจัดการทัวไป โดยนักทฤษฎี การบริ หารในระยะแรก คือ เฮนรี ฟาร์ โย
(Henry Fayol) นักอุ ตสาหกรรมชาวฝรังเศสเป็ นบุ คคลทีได้ชือว่าเป็ นบิ ดาของทฤษฎี การบริ หาร
แนวความคิดของเขาได้เขียนเป็ นหนังสื อ ชื อว่า Administrative Industrille et General ถูกจัดพิมพ์ครั1ง
แรกในปี ค.ศ. 1916
เฮนรี ฟาร์ โย (Henry Fayol) ได้สรุ ปสาระสําคัญของการศึกษาได้เป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที 1 เกี ยวกับหน้าทีการจัดการ (Management Function) หน้าทีทางการจัดการ ตาม
ทฤษฎีของ เฮนรี ฟาร์ โย (Henry Fayol) แบ่งได้เป็ น 5 อย่าง คือ
1. การวางแผน หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีจะมีผลต่อธุ รกิจ และ
กําหนดขึ1นเป็ นแผนการปฏิบตั ิงาน หรื อวิธีทางทีจะปฏิบตั ิข1 ึนไว้เป็ นแนวทางการทํางานในอนาคต
2. การจัดการองค์การ หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ และอํานาจหน้าที ให้
อยูใ่ นส่ วนประกอบทีเหมาะสมทีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสําเร็ จได้
3. การบังคับบัญชาสังการ หมายถึ ง การสังงานต่าง ๆ แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึ งผูบ้ ริ หาร
จะต้องกระทําตนเป็ นตัวอย่างทีดี และต้องเข้าใจผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย ตลอดในการทํางานของคนงานกับ
องค์การทีมีอยู่ รวมถึงการติดต่อสื อสารภายในองค์การด้วย
4. การประสานงาน หมายถึ ง การเชื อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ และมุ่งสู่ เป้ าหมาย
เดียวกัน
5. การควบคุม หมายถึง การทีจะต้องกํากับให้สามารถประกันได้วา่ กิจกรรมต่าง ๆ ทีทําไป
นั1น สามารถเข้ากันได้กบั แผนทีวางไว้
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ส่ วนที 2 เกียวกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่ างกาย จิตใจ ไหวพริ บมี
การศึ กษาหาความรู ้ เทคนิ คในการทํางาน และประสบการณ์ ต่าง ๆ ซึ งรวมเรี ยกว่า “ความสามารถ
ทางด้านการจัดการ” ซึ งต่างจากพนักงานระดับปฏิ บตั ิการทีจะเป็ นหน้าทีเทคนิ ควิธีการทํางานเป็ น
สําคัญ
ส่ วนที 3 เกียวกับหลักการจัดการ (Management Principle) Fayol ได้วางหลักการทัวไปทีใช้
ในการจัดการไว้ 14 ข้อ คือ
1. หลักทีเกียวกับอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) Fayol
เชื อว่าอํานาจหน้าที และความรั บผิดชอบเป็ นสิ งทีแยกจากกันมิ ได้และอํานาจหน้าทีควรจะมีเท่ากับ
ความรับผิดชอบ นันคือเมือผูใ้ ดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดงานหนึ ง ผูน้ 1 นั ก็ควรจะได้รับ
มอบหมายอํานาจหน้าทีเพียงพอทีจะใช้ปฏิบตั ิงานนั1นให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้เป็ นอย่างดี
2. หลักของการมีผบู ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) การกระทําใด ๆ คนงาน
ควรได้รับคําสังจากผูบ้ งั คับ บัญชาเพีย งคนเดี ยวเท่านั1นเพือป้ องกันมิ ใ ห้เกิ ดความสับสนในคําสังที
เกิดขึ1นนันเอง
3. หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน (Unity of Direction) ทั1งนี1 เพราะกิจกรรมของกลุ่มทีมี
เป้ าหมายอันเดี ยวกัน ควรจะต้องดําเนิ นไปในทิศทางเดี ยวกันและเป็ นไปตามแผนงานเพียงอันเดี ยว
ร่ วมกัน เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
4. หลักของการธํารงไว้ซึงสายงาน (Scalar Chain) ซึ งก็คือสายการบังคับบัญชาจากระดับสู ง
มายัง ระดับ ตําสุ ด ในองค์ก าร ที จะเอื1 ออํา นวยการให้ ก ารบัง คับ บัญ ชาเป็ นไปตามหลัก ของการมี
ผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบในการติดต่อสื อสารในองค์การอีกด้วย
5. หลักของการแบ่งงานกันทํา (Division of Work or Specialization) คือการแบ่งงานกันทํา
ตามความถนัด เพือให้เกิ ดการใช้ประโยชน์ของบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตาม
หลักเศรษฐศาสตร์
6. หลักเกียวกับระเบียบวินยั (Discipline) ระเบียบวินยั ในการทํางานนั1นเกิดจากการปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงในการทํางาน โดยมุ่งทีจะก่อให้เกิ ดความเคารพเชื อฟั งและทํางานตามหน้าทีด้วยความ
ตั1งใจ ทั1งนี1ผบู ้ ญั ชาจะต้องมีความยุติธรรม และเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
7. หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็ นรองจากประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of
Individual to General Interest) ระบุไว้วา่ เป้ าหมายของส่ วนบุคคลหรื อของส่ วนย่อยต่าง ๆ ควรให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายของกลุ่มเพือที จะให้สําเร็ จผลตามเป้ าหมายของกลุ่ ม (องค์การ) นั1นอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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8. หลักการของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) ต้องมีความยุติธรรมและให้
เกิดความพอใจและประโยชน์มากทีสุ ดแก่ท1 งั 2 ฝ่ าย คือลูกจ้างและนายจ้างให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้ใน
ภาวะการณ์ปัจจุบนั
9. หลักของการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) การจัดการควรจะมีการรวมอํานาจ
ไว้ทีจุดศูนย์กลางเพือทีจะควบคุ มส่ วนต่าง ๆ ขององค์การไว้ได้เสมอ ทั1งนี1 เพือให้เกิ ดประโยชน์รวม
สู งสุ ดเท่าทีจะทําได้
10. หลักของความมีระเบียบเรี ยบร้อย (Order) การจัดระเบียบสําหรับการทํางานของคนงาน
ในองค์การนั1น ผูบ้ ริ หารจําต้องกําหนดลักษณะและขอบเขตของงานให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั1งระบุถึง
ความสัมพันธ์ต่องานอืน (ผังการจัดองค์การ Organization Chart) เพือให้เกิ ดการทํางานร่ วมกันอย่าง
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
11. หลักของความเสมอภาค (Equity) ผูบ้ ริ หารต้องยึดถื อเรื องของการเอื1ออารี และความ
ยุติธรรมเป็ นหลัก เพือให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความจงรักภักดีและอุทิศตนในการทํางานให้กบั องค์การ
12. หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทํางาน (Stability of Tenure) การทีคนเข้าออก
มากย่อมเป็ นสาเหตุของการสิ1 นเปลื อง และทําให้การจัดการไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ดังนั1นทั1งผูบ้ ริ หาร
และคนงานจะต้องใช้เวลาระยะหนึงเพือเรี ยนรู ้งานจนทําได้ดีเสี ยก่อน
13. หลักของความคิดริ เริ ม (Initiative) การช่วยคิดริ เริ มของคนงานทุกคนภายในขอบเขตที
คนคนนั1นพึงมี จะเป็ นพลังอันสําคัญที จะทําให้องค์การเข้มแข็งขึ1 นตลอดจนแผนงานและเป้ าหมาย
ต่างๆ ก็จะถูกทําให้สาํ เร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วย
14. หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps) คือ การเน้นถึงความจําเป็ นทีทุกคนในองค์การ
จะต้องทํางานเป็ นกลุ่ มทีเป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกัน เพือจะให้เกิ ดการบรรลุ เป้ าหมายขององค์การเป็ น
อย่างดีภายในทิศทางเดียวกัน
จะเห็ นได้ว่า แนวความคิ ดทฤษฎี การบริ หารนั1นสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางเป็ นสากล
สามารถใช้เป็ นแนวทางสําหรับองค์การทุก ๆ แบบทุก ๆ ระดับ เพือให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตั1ง
ไว้ ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จประเภทใดก็ตามแม้แต่ธุรกิจตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์ก็สามารถนําเอาทฤษฎี ใน
การบริ หารมาใช้ในองค์การได้เช่นกัน
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2545,20-22) กล่ า วว่า หน้า ที ของการบริ หารจัดการ
(Functions of Management) หรื อ กระบวนการของการบริ หารจัดการ (Management Process) เป็ น
หน้าทีพื1นฐาน 4 ประการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนํา
(Leading) การควบคุม (Controlling) ทรัพยากรขององค์การ ซึ งมีรายละเอียดดังนี1
การวางแผน (Planning) เป็ นขั1นตอนในการกําหนดวัตถุประสงค์ และพิจารณาถึงวิธีการ
ทีควรปฏิ บตั ิ เพือให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์น1 นั ดังนั1น ผูบ้ ริ หารจึ งต้องตัดสิ นใจว่าบริ ษทั มีวตั ถุ ประสงค์
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อะไรในอนาคต และจําต้องดําเนิ นการอย่างไรเพือให้บรรลุผลสําเร็ จตาม วัตถุประสงค์ การวางแผน
จึงประกอบไปด้วย
1.การดําเนิ นการตรวจสอบเพือกําหนดสถานภาพในปั จจุบนั ขององค์การ
2.การสํารวจสภาพแวดล้อม
3.การกําหนดวัตถุประสงค์
4.การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต
5.การกําหนดแนวทางปฏิบตั ิงาน และความจําเป็ นในการใช้ทรัพยากร
6.การประเมินแนวทางปฏิบตั ิงานทีวางไว้
7.การทบทวนและปรับแผนเมือสถานการณ์เปลียนแปลงและผลลัพธ์ของ
การควบคุมไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
8.การติดต่อสื อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็ นไปอย่างทัวถึง
การจัดองค์การ (Organizing) เป็ นขั1นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที
ใช้ในการทํางาน เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการทํางานนั1น หรื อเป็ นการจัดแบ่งงาน และทรัพยากร
สําหรับงาน เพือให้งานเหล่านั1นสําเร็ จ ดังนั1น การจัดองค์การประกอบด้วย
1.การระบุและอธิ บายงานทีจะถูกนําไปดําเนินการ
2.การกระจายงานออกเป็ นหน้าที (Duties)
3.การรวมหน้าทีต่าง ๆ เข้าเป็ นตําแหน่งงาน (Positions)
4.การอธิ บายสิ งทีจําเป็ นหรื อความต้องการของตําแหน่งงาน
5.การรวมตําแหน่ ง งานต่ า ง ๆ เป็ นหน่ วยงานที มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันอย่า ง
เหมาะสม และสามารถบริ หารจัดการได้
6.การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที
7.การทบทวนและปรั บ โครงสร้ า งขององค์ ก ารเมื อสถานการณ์
เปลียนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
8.การติดต่อสื อสารในกระบวนการของการจัดองค์การเป็ นไปอย่างทัวถึง
9.การกําหนดความจําเป็ นของทรัพยากรมนุษย์
10.การสรรหาผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีศกั ยภาพ
11.การคัดเลือกจากบุคคลทีสรรหามา
12.การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ
13.การทบทวนและปรั บคุ ณภาพ และปริ มาณของทรั พยากรมนุ ษย์เมื อ
สถานการณ์เปลียนแปลง และผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
14.การติดต่อสื อสารในกระบวนการของการจัดคนเข้าทํางานเป็ นไปอย่าง
ทัวถึง
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การนํา (Leading) เป็ นขั1นตอนในการกระตุน้ ให้เกิดความกระตือรื อร้น และ
ชัก นํา ความพยายามของพนัก งานให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ ซึ งจะเกี ยวข้องกับ การใช้ ความ
พยายามของผูจ้ ดั การทีจะกระตุน้ ให้พนักงานมีศกั ยภาพในการทํางานสู ง การนําประกอบด้วย
1.การติ ดต่อสื อสาร และอธิ บายวัตถุ ประสงค์ ให้แก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
ทราบ
2.การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
3.การให้ค าํ แนะนํา และคํา ปรึ ก ษาแก่ ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาให้ส อดคล้องกับ
มาตรฐานของการปฏิบตั ิงาน
4.การให้รางวัลแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาบนพื1นฐานของผลการปฏิบตั ิงาน
5.การยกย่องสรรเสริ ญ และการตํา หนิ ติเตี ย นอย่า งยุติธ รรมและถู ก ต้อ ง
เหมาะสม
6.การจัดหาสภาพแวดล้อมมากระตุน้ การจูงใจโดยการติ ดต่อสื อสารเพือ
สํารวจความต้องการและสถานการณ์การเปลียนแปลง
7.การทบทวนและปรั บ วิธี ก ารของภาวะความเป็ นผูน้ ํา เมื อสถานการณ์
เปลียนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
8.การติดต่อสื อสารโดยทัวทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็ นผูน้ าํ
การควบคุม (Controlling) เป็ นการติดตามผลการทํางานและแก้ไข ปรับปรุ ง
ในสิ งที จําเป็ น หรื อเป็ นขั1นตอนของการวัดผลการทํางาน และดําเนิ นการแก้ไขเพือให้บ รรลุ ผ ลที
ต้องการการควบคุมประกอบด้วย
1.การกําหนดมาตรฐาน
2.การเปรี ยบเทียบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานกับมาตรฐาน
3.การแก้ไขความบกพร่ อง
4.การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เมือสถานการณ์ เปลี ยนแปลง และ
ผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
5.การติดต่อสื อสารในกระบวนการของการควบคุมเป็ นไปอย่างทัวถึง
จากทฤษฎีเกียวกับการบริ หารจัดการข้างต้นทําให้ทราบว่า การบริ หารจัดการเป็ นกิจกรรม
ที บุ ค คลตั1ง แต่ ส องคนขึ1 นไปร่ ว มกัน ดํา เนิ น งานมุ่ ง ถึ ง ความสํ า เร็ จ ร่ ว มกัน โดยยึ ด หลัก ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และความสํา เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ร่ว มกัน ดัง นั1น การบริ ห ารจัดการเพื อให้ บ รรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ คือ ความรอบคอบในการพิจารณา การประนี ประนอม ต้องการการยอมรับ
จากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํา งาน การตรวจสอบการทํา งาน การกระตุ ้นเพื อนร่ วมงาน การ
ประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา และความเป็ นผูน้ าํ
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4. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างทีมงานทั1งในและต่างประเทศ พอสรุ ปได้
ดังต่อไปนี1
ชู ชี พ ศรี ตระกูล (2541) ศึ ก ษาเรื องการพัฒนาองค์การโดยการสร้ า งที มงาน กรณี ศึ ก ษา
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด (มหาชน) พบว่า องค์ป ระกอบการสร้ า งที ม งานให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบด้วย บทบาททีสมดุล วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายเป็ นทียอมรับ การเปิ ดเผยและการ
เผชิ ญ หน้า การสนับ สนุ น และความไว้วางใจซึ งกันและกัน ความร่ ว มมื อ และความขัด แย้ง การ
ดําเนิ นการทีราบรื น ผูน้ าํ ที เหมาะสม การทบทวนสมําเสมอ การพัฒนาของบุ คลากร ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มทีดี และการติดต่อสื อสารทีดี มีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน โดยองค์ประกอบทางด้าน
การเปิ ดเผยและการเผชิญหน้ามีค่าเฉลียสู งสุ ด และองค์ประกอบในวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
เป็ นทียอมรับมีค่าเฉลียตําสุ ด
ธวัชชัย ไตรทิพย์ (2540) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง คุ ณลักษณะส่ วนบุคคลและปั จจัยสนับสนุ น
ทางการบริ หารทีมีผลต่อระดับทํางานเป็ นทีมของอาสาสมัครประจําหมู่บา้ น จากการศึกษาพบว่า ผูน้ าํ
ทีมมีคุณลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ของครอบครัว
และประสบการณ์ การทํา งานไม่มี ความแตกต่ างกันส่ วนการเปรี ยบเที ยบระดับการทํา งานเป็ นที ม
ระหว่า งกลุ่ ม ที มี ร ะดับ การสนับ สนุ น ทางการบริ ห ารสู ง และตํา ได้แ ก่ ด้า นการวางแผน การ
บริ หารงานบุคคล การฝึ กอบรมการนิ เทศติดตาม การจัดการสนับสนุ น การจัดการงบประมาณ การ
จัดการข้อมูลข่าวสาร และการจัดองค์กรชุมชนพบว่าระดับการทํางานเป็ นทีมมีความแตกต่างกัน
สาวิตรี บุ ตรธาจารย์ (2540,บทคัดย่อ) ได้ศึ กษาวิจยั เรื องการสร้ า งที ม งานในสถาบัน
สารสนเทศ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ งการวิจยั ในครั1งนี1 มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษารู ปแบบการ
สร้างทีมงานของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานใน 11 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที 1 วัตถุประสงค์
เป้ าหมายทีชัดเจนและเห็นพ้องกัน องค์ประกอบที 2 ความเปิ ดเผยต่อกันและกันและการเผชิ ญหน้า
เพือแก้ปัญหา องค์ประกอบที3 การสนับสนุ นและความไว้วางใจต่อกัน องค์ประกอบที 4 ความ
ร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ องค์ประกอบที 5 กระบวนการและการตัดสิ นใจที
ถูกต้องและเหมาะสม องค์ประกอบที 6 ภาวะผูน้ าํ ทีเหมาะสม องค์ประกอบที 7 การตรวจสอบ
ทบทวนผลงานและวิ ธี ก ารทํา งาน องค์ป ระกอบที 8
การพัฒ นาตนเอง องค์ป ระกอบที 9
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม องค์ประกอบที 10 การกําหนดบทบาทสมาชิ ก และองค์ประกอบที 11
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การติดต่อสื อสารของผูบ้ ริ หาร และปั ญหาอุปสรรคในการสร้างทีมงานของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในสถาบันบริ หารสารสนเทศ สังกัดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสมมติฐานการวิจยั รู ปแบบในการสร้ าง
ทีมงานของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิงานในสถาบันสารสนเทศ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตกต่าง
กัน ประชากรที ใช้ในการศึ กษาค้นคว้าได้แก่ ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิงาน ที ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในสถาบัน
บริ หารสารสนเทศ จํา นวน 202 คน จากสถาบันสารสนเทศ สังกัดอุ ดมศึ ก ษาเอกชน 15 แห่ ง
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ได้ แ ก่ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ในการปฏิ บ ัติ ง านใน
องค์ประกอบของการสร้างทีมงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ค่า t-test และค่าไคร์ สแควร์
วันวิสาข์ เกิดผล (2546,บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการทํางาน
ทีมี ประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมผลิ ตชิ1 นส่ วนประกอบยานยนต์ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีความมุ่งหมายเพือศึกษาถึงลักษณะทัวไปของบุคคลของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการ
และเพือศึกษาถึ งบุคลิ กภาพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปั จจัยทางสังคม และองค์ประกอบทางการ
บริ หาร ทีมีความสัมพันธ์ต่อการทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมผลิ ต
ชิ1 น ส่ ว นประกอบยานยนต์ใ นจัง หวัด สมุ ท รปราการ ผลการวิ จ ัย สรุ ป ได้ดัง นี1 พนัก งานในระดับ
ปฏิ บตั ิ การที เป็ นกลุ่ มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่ มีอายุ 26 – 32 ปี มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 6 เดือน – 7 ปี การศึกษาขั1นสู งสุ ดอยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อมากกว่า
ปริ ญญาตรี และมีขนาดของทีมงานทีมีจาํ นวนสมาชิ ก 3 – 8 คน มีความคิดเห็ นต่อการทํางานทีมี
ประสิ ทธิ ภาพของทีมงานโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาแต่ละด้านคือการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีชัดเจน การเปิ ดเผยและเผชิ ญหน้า กระบวนการทํางานและการตัดสิ นใจ
การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางานอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านความร่ วมมื อและความ
ขัดแย้งอยูใ่ นระดับปานกลาง
สง่า ไชยมัง (2542,บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื อง การศึกษาการทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด กรมสามัญ ศึ ก ษา จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด มี ค วามมุ่ ง หมายเพื อศึ ก ษาและ
เปรี ยบเที ยบการทํา งานเป็ นที มของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดกรมสามัญศึ กษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร และครู อาจารย์ ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน ทั1งในภาพรวม และ
ในแต่ละองค์ประกอบกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จํานวน 390 คน ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่า การทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมีการปฏิ บตั ิอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ
พบว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากคือการพัฒนาตนเอง นอกนั1นอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับตาม
ค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย คือ ภาวะผูน้ าํ ทีเหมาะสม ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานอืน ความร่ วมมื อ
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และการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การสนับสนุ นและความไว้วางใจต่อกัน กระบวนการ
ทํา งานและการตัด สิ น ใจที ถู ก ต้อ งเหมาะสม ความเปิ ดเผยต่ อ กัน และเป้ าหมายของการทํา งาน
วัตถุ ป ระสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายที เห็ นพ้องต้องกัน และการตรวจสอบทบทวนวิธี ก ารทํา งาน
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน ทีมีต่อการทํางานเป็ น
ทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า ผูบ้ ริ หารและ
ครู อาจารย์ มีความคิดเห็ นต่อการทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นต่อการทํางานเป็ นทีมสู งกว่าครู อาจารย์ใน
ทุกองค์ประกอบ บุคลากรในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการทํางานเป็ น
ทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและในแต่
ละองค์ประกอบไม่แตกต่างกันไม่พบปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างสถานภาพกับขนาดของโรงเรี ยน ต่อการ
ทํา งานเป็ นที ม ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด กรมสามัญศึ ก ษา จัง หวัดร้ อ ยเอ็ด ทั1ง โดย
ภาพรวมและในแต่ละองค์ประกอบ
สิ รินาถ จันทรคณา (2548,บทคัดย่อ) ทําการศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมี อิทธิ พลต่อความ
คิดเห็นในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาปั จจัยที
มีอิทธิ พลต่อความคิดเห็นในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด ซึ งตัวแปรที
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทํางาน ขนาดของทีม และระดับตําแหน่งงาน ปั จจัยจิตวิทยา ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยคํ1าจุน ประชากร
ทีใช้ในการศึกษาครั1งนี1 ได้แก่ พนักงานประจําระดับตําแหน่ง 3 -8 บริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด ทีมี
คุ ณสมบัติและได้รับการแต่งตั1งเป็ นสมาชิ กทีม จํานวน 153 คน เครื องมื อที ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คื อ แบบสอบถาม สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย ค่า
เบี ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ สั ม ประสิ ท ธิs สัม พันธ์ การทดสอบค่ า ที และการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ยว ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ดงั นี1พนักงานบริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด ทีมี
เพศ ระดับการศึกษา ขนาดของทีม และระดับตําแหน่งงานต่างกันจะมีความคิดเห็นในการทํางานเป็ น
ทีมไม่แตกต่างกัน พนักงานทีมี อายุ และประสบการณ์การทํางานทีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นใน
การทํางานเป็ นทีมแตกต่างกัน ปั จจัยด้านจิตวิทยาในด้านความสําเร็ จของงาน ด้านลักษณะของงานที
ปฏิ บ ัติ ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้า นนโยบายและเป้ าหมายการบริ ห าร และด้า นผลตอบแทน มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
อัญชลี เฑียรชาติ (2541, บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในงานและ
ทัศนคติ ต่อการทํา งานเป็ นที ม ของพนักงานโรงงานอุ ตสาหกรรม โดยศึ กษากับกลุ่ มตัวอย่างที เป็ น
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พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่ งหนึ ง จํานวน 285 คน จากการวิจยั ดังกล่าวพบว่า ทัศนคติต่อการ
ทํา งานเป็ นที ม มี ค วามสั ม พันธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความพึ ง พอใจในการทํา งานของพนัก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และพบว่า อายุทีแตกต่างกันจะมีเจตคติต่อการทํางานเป็ นทีมแตกต่างกัน นอกจากนี1
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ การทํางาน รวมถึงประสบการณ์ จากการฝึ กอบรม สามารถร่ วมกัน
อธิ บายทัศนคติต่อการทํางานเป็ นทีมของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 13
พนิดา แตงศรี (2546, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยส่ วนบุคคล จิตลักษณะ และความ
ผูกพันต่อองค์การทีมีต่อประสิ ทธิ ผลทีมงาน มีจุดมุ่งหมายเพือ (1) เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลทีมงานของ
พนักงานธนาคาร ทีมีปัจจัยส่ วนบุคคล จิตลักษณะ และความผูกพันต่อองค์การทีแตกต่างกัน (2) เพือ
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล จิ ต ลัก ษณะ และความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารที มี ต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลที ม งานของพนัก งานธนาคาร (3) เพื อหาความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบย่อ ยของ
ประสิ ทธิ ผลทีมงาน 5 ด้าน (4) เพือสร้างสมการทํานายประสิ ทธิ ผลทีมงานของพนักงานธนาคาร กลุ่ม
ตัวอย่า งในการศึ ก ษาครั1 งนี1 เป็ นพนัก งานธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด (มหาชน) จํา นวน 345 คน
เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั คื อแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพื อ
คํา นวณหาค่า ร้ อยละ ค่ า เฉลี ย ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานด้วย t-test สั ม ประสิ ท ธิs
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า พนักงานทีมีอายุ
มากมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที ม งานสู ง กว่า พนัก งานที อายุน้อ ยกว่า พนัก งานที มี จิ ตลัก ษณะ 5 ด้า นสู ง มี
ประสิ ทธิ ผลทีมงานสู งกว่าพนักงานทีมีจิตลักษณะ 5 ด้านตํา และมีความผูกพันต่อองค์กรตํา ปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ผลทีมงาน จิตลักษณะ 5 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับประสิ ทธิ ผลทีมงาน ปั จจัย 5 ด้านของประสิ ทธิ ผลทีมงาน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจน เป้ าหมาย
ร่ วมกันของทีม กําหนดบทบาททีชัดเจน การติดต่อสื อสารทีดี การมีส่วนร่ วมในการทํางาน และความ
ไว้วางใจกัน มีความสัมพันธ์เชิ งบวก จิตลักษณะและความผูกพันต่อองค์การ สามารถร่ วมกันทํานาย
ประสิ ทธิ ผลทีมงานได้ร้อยละ 21.7
งานวิจัยต่ างประเทศ
ออสติน และบาลด์วิน (Austin & Baldwin, 1991) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับความร่ วมมือของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เนื องจากพบว่าการเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเพิมขึ1นของความรู ้
ต่างๆ ทําให้อาจารย์ตอ้ งร่ วมมื อกันทํางาน โดยเฉพาะบทบาทในด้านการสอนและงานวิจยั ซึ งการ
ร่ วมมือกันทํางานจะมีประสิ ทธิ ภาพได้น1 นั ขึ1นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมของสถาบัน ปริ มาณของงานและ
ขึ1นอยูก่ บั ปั จจัยอีกหลายประการ ได้แก่ ลักษณะของสมาชิ ก คือ มีการสื อสารทีดี สามารถเป็ นทั1งผูพ้ ูด
ผูฟ้ ั ง เขี ย นได้ชัดเจน สามารถแก้ไ ขความขัดแย้ง ระหว่า งกัน ได้มี ก ารรั บ รู ้ ถึ งความแตกต่ างกันใน
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บทบาท และสามารถใช้ความแตกต่างให้เป็ นประโยชน์ในกลุ่มได้ในเวลาทีแตกต่างกัน นอกจากนี1 ยงั
เกียวข้องกับภูมิหลังประสบการณ์การทํางาน ขนาดของทีม โครงสร้างของทีม การติดต่อสื อสารของ
ทีม ความแตกต่างกันในสภาพของกลุ่ม ความยึดมันผูกพันของกลุ่มและระยะเวลาทีร่ วมมือกันทํางาน
ของกลุ่ม
โคล์บ (Kolb, 1991) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั หาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ กับการ
กระทําของทีมในสหรัฐอเมริ กา จํานวน 32 ทีม แบ่งเป็ นทีมทดลอง 16 ทีม ไม่ทดลอง 16 ทีม โดยมี
จุดประสงค์เพือเปรี ยบเทียบว่า พฤติกรรมผูน้ าํ ทีม มีความสัมพันธ์กบั การกระทําของทีมในกลุ่มทดลอง
และไม่ทดลอง ซึ งได้กาํ หนดพฤติกรรมผูน้ าํ กลุ่มตามทฤษฎีตอ้ งมีลกั ษณะให้ความสําคัญกับบุคคลเท่า
เที ยมกัน โดยช่ วยไม่ให้เกิ ดการกระทบกระทัง ให้มีโอกาสปกครองตนเองเท่าที จําเป็ นและในการ
ปฏิ บตั ิงาน ต้องกระทําอย่างเต็มความสามารถ มีความมันคง มีการประเมินผลทีมและเสริ มแรงจูงใจ
ซึ งจากการตอบแบบสอบถามพบว่ามี ความแตกต่างกันในการกระทําของทีมทดลองและไม่ทดลอง
และพบว่าพฤติกรรมของผูน้ าํ นั1น มีความสัมพันธ์กบั การกระทําของทีมอย่างมีนยั สําคัญ
แอนเดอร์ สัน (Anderson, 1995) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การบริ หารงานตามรู ปแบบการสร้ าง
ที ม งานของตนเองกับ ประเพณี นิย ม หรื อแบบปิ รามิ ด โดยศึ ก ษาจากทัศ นคติ ของนัก การศึ ก ษาใน
โครงการขยายโอกาสด้านการบริ หาร พบว่าทัศนคติเกียวกับสภาพแวดล้อมการทํางานและสภาวะผูน้ าํ
แบบมีส่วนร่ วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างจากเขตตะวันออก เห็ น
ว่ามีทศั นคติในทางบวก ใน 2 ปั จจัย คือ ตัวแปรสภาพแวดล้อมการทํางานและตัวแปรสภาวะผูน้ าํ แบบ
มีส่วนร่ วม กลุ่มตัวอย่างทั1งหมดมีความเห็นเกียวกับการสื อสารไปในทางลดลง
โรบินสัน (Robinson, 1994) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ผูบ้ ริ หารในทีมงานซึ งศึกษาโดยการประเมิน
การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในทีมงาน โดยนําเอาวิธีการทางมานุ ษยวิทยาและบทบาทหน้าทีทีไม่ดีของ
ระบบราชการมาวิเคราะห์ดว้ ย ผลการศึกษาพบว่า
1. เงือนไขดีๆ ต่อการมีส่วนร่ วมจะเกิ ดขึ1นเมือระบบการทํางานอยู่ในแนวเส้นตรงเดี ยวกับ
โครงสร้างขององค์กร
2. สมาชิ กผูป้ ฏิ บตั ิ งานที แสดงออกถึ งการทํางานเป็ นกลุ่ มที ดี มี ทกั ษะ และสามารถให้
คําปรึ กษา เป็ นผูท้ ีทําตัวเป็ นแกนกลางของการพัฒนาทีมงานได้ดีเยียม
3. วัฒนธรรมของชาติเป็ นสิ งทีมีอิทธิ พลต่อส่ วนรวมและไม่เป็ นสิ งผิดในการให้ความร่ วมมือ
การเข้าร่ วมของสมาชิกผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่ละคนมีความหายถึงความคิดของคําว่า “ทีม”

38

ฮอลล์, โรเบิร์ต, เจอาร์ (Hall, Robert & JR, 1999) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เกียวกับเรื องการใช้เวลา
ว่างในการวางแผนร่ วมกันเป็ นทีมในโรงเรี ยนดีลาแวร์ ซึ งเป็ นโรงเรี ยนปฏิรูปขนาดกลาง โดยมีการจัด
ทีมงานครู ทีมี ระเบี ยบวินยั ต่างกัน ให้มาศึกษางานกับกลุ่ มนักเรี ยนกลุ่ มเดี ยวกัน พื1นทีเดี ยวกัน และ
ตารางเวลาเดียวกัน จุดประสงค์ของการจัดสร้างทีมงานก็คือ การสร้างกลุ่มสังคมเล็กๆ ซึ งครู จะได้พบ
กับความต้องการทางด้านการศึกษาและความต้องการทางด้านการพัฒนาของนักเรี ยน ซึ งอาจรวมถึ ง
สร้ างความพึงพอใจร่ วมกัน คณะกรรมการปฏิ รูปโรงเรี ยนแนะนําให้ใช้เวลาวันละ 7 คาบ ในการ
วางแผนงานร่ วมกันนั1น เป็ นการสร้ างกลุ่มที ดี ทีสุ ด การศึ กษาครั1งนี1 ตอ้ งการทราบว่าใช้เวลาในการ
วางแผนงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง หัวหน้าทีมมีอิทธิ พลเหนื อกระบวนการวางแผนหรื อไม่
การวางแผนกระทบกระเทือนต่อทีมงานและนโยบายของโรงเรี ยนอย่างไร การศึกษาวิจยั นี1สรุ ปได้เป็ น
4 ประเด็น สองประเด็นแรก คื อ โรงเรี ย นต้องประชุ ม หารื อกันอย่างต่อเนื องในเรื องการกําหนด
มาตรฐานของโรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนต้องวางแผนร่ วมกันอย่างต่อเนื องคือ เป็ นเรื องปั จจุบนั
และเป็ นความต้องการให้ดาํ เนิ นต่อไปเรื อยๆ อี กสองประเด็นหลังเป็ นสิ งใหม่ๆ สําหรั บ โรงเรี ย น
ครู ใหญ่ตอ้ งเสนอการพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยผ่านการทํางานเป็ นทีม และในการประชุ มคณะครู ต้อง
ใช้กิจกรรมแบบทีมงาน เพือเพิมจิตสํานึกในการทําหน้าทีของคณะครู
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บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิ จ ัย เรื องวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ทางด้า นการบริ ห ารงานที มี ผ ลต่ อ การสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ตาม
ขั/นตอนดังนี/
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ คณาจารย์ทุกสาขาวิชา คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
จํานวน 80 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ทุกสาขาวิชา คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 80
คน คิดเป็ นร้อยละ 100

คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการ
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาโลจิสติกส์
สาขาการโรงแรมและการท่องเทียว
รวม
ตาราง 2 จํานวนคณาจารย์สาขาบริ หารธุ รกิจ

จํานวน
คณาจารย์
24
20
23
5
8
80
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2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
2.1 การสร้ างเครืองมือ
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สํ า หรั บ การวิ จ ั ย ครั/ งนี/ ใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaires) ซึ งเป็ นคําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยแจกให้คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจโดยตรง
และรับแบบสอบถามคืนทันที
2.2 ลักษณะของแบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั/งนี/ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ งสร้างขึ/นเพือศึกษา
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงานทีมี ผลต่อการสร้ างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษา อาจารย์คณะ
บริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี/
ส่ วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที 2 แบบสอบถามระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ทางด้า นการบริ ห ารงาน การสร้ า ง
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน มี 5 ระดับ
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 10 ด้าน จํานวน 30 คําถาม ดังนี/
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
3
ข้อ
2. ด้านความประนีประนอม
3
ข้อ
3. ด้านต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
3
ข้อ
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
3
ข้อ
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
3
ข้อ
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
3
ข้อ
7. ด้านการประสานงาน
3
ข้อ
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
3
ข้อ
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
3
ข้อ
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
3
ข้อ
ส่ ว นที 3 แบบสอบถามระดับ ประสิ ท ธิ ภาพของที ม งาน การสร้ า งแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วน มี 5 ระดับ
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 11 ด้าน จํานวน 33 คําถาม ดังนี/
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน
3
ข้อ
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา
3
ข้อ
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน
3
ข้อ
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 3
ข้อ
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน
3
ข้อ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ด้านการติดต่อสื อสาร
ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม

3
3
3
3
3
3

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ส่ วนที 4 แบบสอบถามเกียวกับปั ญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกียวกับการสร้างทีมงานให้
มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการทํา งาน มี ล ักษณะเรี ยงลํา ดับความสํา คัญ แสดงความคิ ดเห็ นแบบปลายเปิ ด
จํานวน 3 ข้อ
สู ตรการคํานวณระดับการให้คะแนนเฉลียในแต่ละระดับชั/น โดยใช้สูตรการคํานวณช่วงความ
กว้างของชั/น (มัลลิกา บุนนาค 2537, 29) โดยหาค่าจากสู ตรดังนี/
ข้อมูลทีมีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลทีมีค่าตําสุ ด
จํานวนชั/น
แสดงเกณฑ์เฉลียระดับความสําคัญของปั จจัยทีมีผลต่อการสร้างทีมงาน
ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00
มีความสําคัญมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20 มีความสําคัญมาก
ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40 มีความสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60 มีความสําคัญน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80 มีความสําคัญน้อยทีสุ ด

ความกว้างของชั/น

=

สู ตรการคํานวณระดับการให้คะแนนเฉลียในแต่ละระดับชั/น โดยใช้สูตรการคํานวณช่วงความ
กว้างของชั/น (มัลลิกา บุนนาค 2537, 29) โดยหาค่าจากสู ตรดังนี/
ข้อมูลทีมีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลทีมีค่าตําสุ ด
จํานวนชั/น
แสดงเกณฑ์เฉลียระดับความสําคัญของปั จจัยทีมีผลต่อการสร้างทีมงาน
ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00
มีความสําคัญมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20 มีความสําคัญมาก
ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40 มีความสําคัญปานกลาง

ความกว้างของชั/น

=
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ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80

มีความสําคัญน้อย
มีความสําคัญน้อยทีสุ ด

2.3 การทดสอบหาค่ าสั มประสิ ทธิ.ของเครืองมือวิจัย
2.3.1 การหาค่าความเทียง
เสนอต่ อผูเ้ ชี ยวชาญ เพื อตรวจสอบความเที ยงตรงเชิ ง ประจัก ษ์ (Face Validity)
จากนั/น ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
2.3.2 การทดสอบความเชือถือได้ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ทดลองทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีจะทําการวิจยั จํานวน 20 ราย แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื อถื อได้ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ\ อัลฟา (coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach,
1990, pp. 202-204)
ผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ\ อัลฟาความเชื อมันแบบสอบถามฉบับนี/ ปรากฏว่ามีค่า
ความเชือมันเท่ากับ .93
2.3.3 นําแบบสอบถามที ผ่า นการตรวจสอบความเชื อมันแล้ว ไปใช้กบั กลุ่ มประชากรที
กําหนดไว้ต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถาม จํานวน 80 ฉบับ ไปเก็บข้อมูลจากอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ และติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ ก ษาจะนํา ข้อ มู ล ที ได้จ ากการตอบแบบสอบถามของอาจารย์ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 80 ชุด โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ นส่ วนๆ ดังนี/
ส่ วนที 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล โดยการแจกแจงความถีในรู ปตาราง ร้อยละ เพือให้เห็ น
ภาพรวมของลักษณะประชากร
ส่ วนที 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับ ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ใช้ค่าสถิติเชิ งปริ มาณใน
การแจกแจงความถีในรู ปร้อยละ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที 3 ข้อมูลความคิดเห็ นเกี ยวกับรู ปแบบการสร้ างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ การ
ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติแบบ t – Test และแบบ F - Test
ส่ ว นที 4 การทดสอบสมมติ ฐ าน การทดสอบความสั มพันธ์ (Correlation)
เพื อหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยทีมีผลต่อการบริ หารงานต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยกําหนด
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นัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ซึ งถ้าค่าน้อยกว่า 0.01 ไม่มีความสัมพันธ์กนั แต่ถา้ ค่ามากกว่า 0.01 มีเกณฑ์
การวัดระดับความสัมพันธ์ว่า มีความสัมพันธ์ระดับตํา มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์ระดับสู งได้ สําหรับการแปลความหมายค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ซึ งได้ใช้กบั ทิศ
ทางบวกและทิศทางลบ ดังนี/ (วิเชียร เกตสิ งห์. 2543 : 90)
ค่าสหสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์
ค่าสหสัมพันธ์

0
.21
.41
.61
.81

-

.20
.40
.60
.80
1

มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํามาก
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษา ปั จ จัย ทางด้า นการบริ ห ารงานที มี ผ ลต่ อ การสร้ า งที ม งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลตัวอย่างทีเก็บรวบรวมมาได้
จํานวน 80 ชุ ด ที ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพแล้วมาทําการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสถิ ติสําเร็ จรู ป
Statistic Package for Social Sciences หรื อ SPSS โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ นส่ วน ๆ ดังนีE

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที 1
ตอนที 2
ส่ วนที 3
ส่ วนที 4

ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
ข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับการบริ หารจัดการ
ข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน
การทดสอบสมมติฐาน

เพือความเข้าใจในการแปลความหมาย ผูว้ ิจยั ขอกําหนดสัญลักษณ์ ทีใช้ใ นการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนีE
แทน ค่าเฉลียของความคิดเห็น
x
S.D.
แทน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test
F
แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test
χ2
แทน ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์
*
แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
**
แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากร
จากกลุ่มประชากร 80 คน สามารถแสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั ตาราง 4.1
ตาราง 4.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากร
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ตํากว่า 40 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึEนไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
4. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
5 – 10 ปี
รวม
5. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

23
57
80

28.75
71.25
100.0

51
24
5
80

63.75
30.00
6.25
100.0

79
1
80

98.75
1.25
100.0

18
61
1
80

22.50
76.25
1.25
100.0

63
16
1
80

78.75
20.00
1.25
100.0
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ตาราง 4.1 (ต่ อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
6. รายได้ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
รวม
7. ระดับตําแหน่งงาน
ระดับคณบดี
ระดับหัวหน้าสาขา
ระดับอาจารย์ประจํา
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

78
2
80

97.50
2.50
100.0

1
5
74
80

1.25
6.25
92.50
100.00

จากตาราง 4.1 พบว่าจากกลุ่มประชากร จํานวน 80 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 57 คน
คิดเป็ นร้อยละ 71.25 มีอายุ 30-39 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.80 ระดับการศึกษาปริ ญญาโท
จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.80 ระยะการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.25
สถานภาพโสด จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.80 รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 78
คน คิดเป็ นร้อยละ 97.50 และระดับตําแหน่งอาจารย์ประจํา จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.50
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ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลความคิดเห็ นเกี ยวกับปั จจัยทางการบริ หารของกลุ่ มประชากร
จํานวน 80 คน สามารถแสดงข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยทางการบริ หารได้ดงั ต่อไปนีE
ตารางที 4.2 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ส่ วนเบี ยงเบ น
ค่ าเฉลีย
ระดับ
ปัจจัยทางการบริหาร
มาตรฐาน
x
S.D.
ด้ านความรอบคอบในการพิจารณา
8. ท่านเป็ นคนมีเหตุผล ตรงไปตรงมา

4.12

0.752

มาก

9. ท่านมีการวางแผนก่อนทําอะไรก็ตามอย่างรอบคอบทุกครัEง

3.66

0.654

มาก

10. ท่านมักใช้หลักการและเหตุผลในการพิจารณาตัดสิ นปั ญหา 3.82
ในการทํางาน

0.707

มาก

ผลรวมด้านความรอบคอบในการพิจารณา

0.529

มาก

3.87

จากตารางที 4.2 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้ างทีมงานในด้านความรอบคอบในการพิจารณา พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ งเมือ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หาร ทีมีต่อทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความ
รอบคอบในการพิจารณาทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ การเป็ นคนมีเหตุผล ตรงไปตรงมา ( x = 4.12) รองลงมาคือ การใช้
หลักการและเหตุผลในการพิจารณาตัดสิ นปั ญหาในการทํางาน ( x = 3.82) และ การวางแผนก่อนทําอะไรก็ตาม
อย่างรอบคอบทุกครัEง ( x = 3.66) ตามลําดับ
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ตารางที 4.3 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความประนีประนอม
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

ด้ านความประนีประนอม
11. เมือมีปัญหาระหว่างเพือนร่ วมงาน ท่านมักขัดแย้งกับเพือน
ร่ วมงาน*
12. ท่านต้องใช้ความอะลุม้ อล่วยเพือแก้ปัญหาในการทํางาน
13. ท่านมักเป็ นคนกลางในการไกล่ เกลี ยข้อพิพาทที เกิ ดขึE น
ระหว่างเพือนร่ วมงาน
ผลรวมด้านความประนีประนอม

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

2.67

1.122

ปานกลาง

3.67
3.43

0.882
0.939

มาก
มาก

3.34

0.683

ปานกลาง

*ข้อความในเชิงลบ
จากตารางที 4.3 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ที มี ต่อการสร้ า งที ม งานในด้านความประนี ป ระนอม พบว่า ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ งเมื อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความประนี ประนอมที
มีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ การใช้ความอะลุม้ อล่วยเพือแก้ปัญหาในการทํางาน ( x = 3.67) รองลงมาคือ การเป็ นคนกลาง
ในการไกล่เกลียข้อพิพาททีเกิดขึEนระหว่างเพือนร่ วมงาน ( x = 3.43) และ เมือเกิดปั ญหาระหว่างเพือนร่ วมงาน มัก
ขัดแย้งกับเพือนร่ วมงาน ( x = 2.67) ตามลําดับ
ตารางที 4.4 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

ความต้ องการการยอมรับจากผู้อนื
3.83
14. การทํางานร่ วมกันหลายคนดีกว่าทํางานคนเดียว
15. ท่านจะทํางานได้ดีถา้ รู ้สึกว่าตัวเองเป็ นสมาชิ กทีสําคัญของ 3.62
ทีม

0.999
0.876

มาก
มาก

16. ท่านพยายามทําความคุน้ เคยกับผูร้ ่ วมงานใหม่
ผลรวมด้านความต้อง การการยอมรับจากผูอ้ ืน

0.916
0.669

มาก
มาก

3.91
3.79
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ผลจากตารางที 4.4 ค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านความต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการต้องการ
การยอมรับจากผูอ้ ืนทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ดคือ การพยายามทําความคุน้ เคยกับผูร้ ่ วมงานใหม่ ( x = 3.91) รองลงมาคือ
การทํางานร่ วมกันหลายคนดีกว่าทํางานคนเดียว ( x = 3.83) และ การทํางานได้ดี ถ้ารู ้สึกว่าตัวเองเป็ นสมาชิ กที
สําคัญของทีม ( x = 3.62) ตามลําดับ
ตารางที 4.5 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

ความเชี ยวชาญในการทํางาน
17. ท่านสามารถแก้ปัญหาได้บ่อยครัEงไม่วา่ จะเกิดปั ญหาอะไร
18. ท่านขาดความชํานาญในการทํางาน*
19.ท่านฝึ กฝนเทคนิคใหม่ๆเพือให้การทํางานรวดเร็ วขึEน
ผลรวมด้านความเชียวชาญในการทํางาน

3.71
2.88
3.71
3.43

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.
0.859
1.169
0.829
0.637

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

*ข้อความในเชิงลบ
ผลจากตารางที 4.5 ค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านความเชียวชาญในการทํางาน พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็ นของอาจารย์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความเชี ยวชาญในการ
ทํางานทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ การสามารถแก้ปัญหาได้บ่อยครัEงไม่วา่ จะเกิ ดปั ญหาอะไร และ การฝึ กฝนเทคนิ คใหม่ๆ
เพือให้การทํางานรวดเร็ วขึEน ( x = 3.71) รองลงมาคือ การขาดความชํานาญในการทํางาน ( x = 2.88) ตามลําดับ
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ตารางที 4.6 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการตรวจสอบการทํางาน
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

การตรวจสอบการทํางาน
20. ท่านมักตรวจสอบการทํางานของท่านก่อนส่ งมอบทุกครัEง
21. ท่านไม่ชอบให้หวั หน้ามาตรวจสอบงานของท่าน*
22. ท่านมักตรวจสอบการทํางานย้อนหลังอย่างสมําเสมอ
ผลรวมด้านการตรวจสอบการทํางาน

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

3.82
3.23
3.60

0.775
0.983
0.908

มาก
ปานกลาง
มาก

3.40

0.514

ปานกลาง

*ข้อความในเชิงลบ
ผลจากตารางที 4.6 ค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการตรวจสอบการทํางาน พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็ นของอาจารย์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการตรวจสอบ
การทํา งานที มี ค่า เฉลี ยสู ง สุ ดคื อ การตรวจสอบการทํา งานก่ อนส่ งมอบทุ กครัE ง ( x = 3.82) รองลงมาคื อ การ
ตรวจสอบการทํางานย้อนหลังอย่างสมําเสมอ ( x = 3.60) และ การไม่ชอบให้หวั หน้ามาตรวจสอบงาน ( x = 3.23)
ตามลําดับ
ตารางที 4.6 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

การกระตุ้นเพือนร่ วมงาน
23. ท่านมักเกรงใจผูร้ ่ วมงานเมือต้องการปรับปรุ งการทํางาน
ของผูร้ ่ วมงาน*
24. ท่านชอบกระตุน้ เพือนร่ วมทีมงานให้เกิดความพยายาม
25. ท่านให้กาํ ลังใจเพือนร่ วมงาน เพือให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานดีขE ึน
ผลรวมด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

3.63

0.830

น้อย

3.66
3.87

0.825
0.847

มาก
มาก

3.72

0.592

มาก
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*ข้อความในเชิงลบ
ผลจากตารางที 4.7 ค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิ ดเห็ นของอาจารย์ ที มี ต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการกระตุ ้นเพือน
ร่ วมงานที มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ดคื อ การให้ก าํ ลัง ใจเพื อนร่ วมงานเพื อให้ป ระสิ ท ธิ ภาพการทํางานดี ขE ึ น ( x = 3.87)
รองลงมาคือ การกระตุน้ เพือนร่ วมทีมงานให้เกิดความพยายาม ( x = 3.66) และการเกรงใจผูร้ ่ วมงานเมือต้องการ
ปรับปรุ งการทํางานของผูร้ ่ วมงาน ( x = 3.63) ตามลําดับ
ตารางที 4.8 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการประสานงาน
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

การประสานงาน
26. เมือมีปัญหาการทํางานกับฝ่ ายอืน ท่านมักประสานงานได้ดี
27. ท่านไม่ชอบทํางานกับคนหมู่มาก*
28. ท่านจะทํางานได้ดีขE ึน หากมีการทํางานเป็ นทีม
ผลรวมด้านการประสานงาน

3.55
2.95
3.76
3.42

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.
0.809
0.966
0.845
0.476

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

*ข้อความในเชิงลบ
ผลจากตารางที 4.8 ค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการประสานงาน พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณา
รายข้อพบว่า ความคิ ดเห็ นของอาจารย์ ที มีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านการประสานงานทีมี ค่าเฉลี ย
สู งสุ ดคื อ การจะทํางานได้ดีขE ึน หากมีการทํางานเป็ นที ม ( x = 3.76) รองลงมาคือ การประสานงานได้ดี เมือมี
ปั ญหาการทํางานกับฝ่ ายอืน ( x = 3.55) และ การไม่ชอบทํางานกับคนหมู่มาก ( x = 2.95) ตามลําดับ
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ตารางที 4.9 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความคิดสร้างสรรค์
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

ความคิดสร้ างสรรค์
29. ท่านชอบทีจะให้ผอู ้ ืนแสดงความคิดเห็นอยูเ่ สมอ
30. ท่านชอบทํางานตามระเบียบแบบแผนเดิมทีได้กาํ หนดไว้*
31. ท่านชอบการระดมความคิดเพือเสนอแนวคิดใหม่ๆ
ผลรวมด้านความคิดสร้างสรรค์

3.91
3.62
3.81
3.78

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.
0.902
0.905
0.812
0.494

มาก
น้อย
มาก
มาก

*ข้อความในเชิงลบ
ผลจากตารางที 4.9 ค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที มี ต่อการสร้ างที มงานในด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ งเมื อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความคิดสร้างสรรค์ทีมี
ค่าเฉลี ยสู งสุ ดคือ การชอบที จะให้ผูอ้ ื นแสดงความคิ ดเห็ นอยู่เสมอ ( x = 3.91) รองลงมาคื อ การชอบการระดม
ความคิดเพือเสนอแนวคิดใหม่ๆ ( x = 3.81) และ การชอบทํางานตามระเบียบแบบแผนเดิ มทีได้กาํ หนดไว้ ( x =
3.62) ตามลําดับ
ตารางที 4.10 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราช ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

ความก้ าวหน้ าในงานทีทํา
32. ท่านต้องการเพิมมาตรฐานการทํางานให้สูงขึEนอยูเ่ สมอ
33. ท่านมีความก้าวหน้ามากกว่าบุคคลอืน
34. ท่านมักใฝ่ หาความรู ้ เพือนํามาพัฒนางานอยูเ่ สมอ
ผลรวมด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา

3.66
3.38
3.50
3.51

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.
0.885
0.803
0.779
0.587

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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ผลจากตารางที 4.10 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที มี ต่อการสร้ างที มงานในด้านก้าวหน้าในงานทีทํา พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ งเมื อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความก้าวหน้าในงานที
ทําทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ การต้องการเพิมมาตรฐานการทํางานให้สูงขึEนอยูเ่ สมอ ( x = 3.66) รองลงมาคือ การใฝ่ หา
ความรู ้เพือนํามาพัฒนางานอยูเ่ สมอ ( x = 3.50) และ การมีความก้าวหน้ามากกว่าบุคคลอืน ( x = 3.38) ตามลําดับ
ตารางที 4.11 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความเป็ นผูน้ าํ
ปัจจัยทางการบริหาร

ค่ าเฉลีย
x

ความเป็ นผู้นํา
35. ท่านชอบเป็ นลูกน้องมากกว่าเป็ นหัวหน้า *
3.58
36. ท่านไม่ชอบตัดสิ นใจสิ งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง *
3.23
37. ท่านมักเป็ นตัวแทนกลุ่มในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข 3.42
ปั ญหา

ส่ วนเบี ยงเบ น
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.
1.143
1.304
0.868

มาก
ปานกลาง
มาก

ผลรวมด้านความเป็ นผูน้ าํ
3.41
0.756
มาก
*ข้อความในเชิงลบ
ผลจากตารางที 4.11 ค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็ นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้ างทีมงานในด้านความเป็ นผูน้ าํ พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณา
รายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ในด้านความเป็ นผูน้ าํ ทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
คือ การชอบเป็ นลูกน้องมากกว่าเป็ นหัวหน้า ( x = 3.58) รองลงมาคือ การเป็ นตัวแทนกลุ่มในการเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหา ( x = 3.42) และการไม่ชอบตัดสิ นใจสิ งต่างๆ ด้วยตนเอง ( x = 3.23) และ ตามลําดับ
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ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกียวกับการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพของกลุ่ม
ประชากรจํานวน 80 คน สามารถแสดงข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับการสร้างทีมงานได้ดงั ต่อไปนีE
ตารางที 4.12 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเห็นพ้องต้องกัน
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

วัตถุประสงค์ ทชัี ดเจนและเป้าหมายทีเห็นพ้ องต้ องกัน
38. ให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
3.98
39. มีการชีE แจงนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการ 3.81
ทํางานให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจอย่างทัวถึง

0.771

มาก

0.828

มาก

40. เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย 3.85
และวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน

0.730

มาก

ผลรวมด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน 3.88

0.641

มาก

ผลจากตารางที 4.12 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านวัตถุ ประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน พบว่า
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้าน
วัตถุ ประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็ นพ้องต้องกันทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ดคือ การให้ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น ( x = 3.98) รองลงมาคือ การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน ( x = 3.85) และมีการชีEแจงนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการทํางาน
ให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจอย่างทัวถึง ( x = 3.81) ตามลําดับ
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ตารางที 4.13 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพือ
แก้ปัญหา
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

ความเปิ ดเผยต่ อกันและการเผชิ ญหน้ าเพือแก้ ปัญหา
41. ใช้มติการประชุมของเสี ยงส่ วนมากในการตัดสิ นใจในการ
ทํางาน
42. ใช้วธิ ี การประชุมเพือหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาร่ วมกัน
43. ในการอภิ ป รายปั ญ หา ไม่ มี ก ารใช้อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก
ส่ วนตัวโจมตีซึงกันและกัน
ผลรวมด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา

3.85

0.781

มาก

3.68
3.71

0.835
0.766

มาก
มาก

3.75

0.619

มาก

ผลจากตารางที 4.13 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพือแก้ปัญหาพบว่าส่ วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิ ดเห็ นของพนักงานที มีต่อการสร้ างที มงานในด้าน
ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพือแก้ปัญหาทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ การใช้มติการประชุ มของเสี ยงส่ วนมาก
ในการตัดสิ นใจในการทํางาน ( x = 3.85) รองลงมาคือ ในการอภิปรายปั ญหา ไม่มีการใช้อารมณ์ ความรู ้สึก
ส่ วนตัวโจมตีซึงกันและกัน ( x = 3.71) การใช้วิธีการประชุ มเพือหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาร่ วมกัน ( x =
3.68) ตามลําดับ
ตารางที 4.14 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงานของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

การสนับสนุนและการไว้ วางใจต่ อกัน
44. มีมาตรฐานในการประเมินผลงานและการพิจารณาความดี 3.61
ความชอบ
45. สนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานทํางานอย่างมีระบบ
3.83

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.
0.720

มาก

0.786

มาก
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46. สร้างบรรยากาศในการทํางานให้ราบรื น ผูร้ ่ วมงานกล้าที 3.80
จะแสดงความคิดเห็น

0.832

มาก

ผลรวมด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน

0.612

มาก

3.75

ผลจากตารางที 4.14 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็ นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการสนับสนุ น
และการไว้วางใจต่อกันที มีค่าเฉลี ยสู งสุ ดคือ การสนับสนุ นให้ผูร้ ่ วมงานทํางานอย่างมีระบบ ( x = 3.83)
รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศในการทํางานให้ราบรื น ผูร้ ่ วมงานกล้าทีจะแสดงความคิดเห็น ( x = 3.80) และ
การมีมาตรฐานในการประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ ( x = 3.61) ตามลําดับ
ตารางที 4.15 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

ความร่ วมมือและการใช้ ความขัดแย้ งในทางสร้ างสรรค์
47. ยินดีทีจะให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
48. เสี ยสละเพืองานและส่ วนรวม
49. ให้ความสนใจในการประสานความคิดและใช้ความคิดที
ขัดแย้งของผูร้ ่ วมงานให้เป็ นประโยชน์
ผลรวมด้ า นความร่ ว มมื อ และการใช้ ค วามขัด แย้ง ในทาง
สร้างสรรค์

3.90
3.81
3.67

0.756
0.730
0.853

มาก
มาก
มาก

3.79

0.569

มาก

ผลจากตารางที 4.15 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ พบว่า
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้าน
ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ดคือ การยินดีทีจะให้คาํ แนะนําในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ ( x = 3.90) รองลงมาคือ การเสี ยสละเพืองานและส่ วนรวม ( x = 3.81) และ การให้
ความสนใจในการประสานความคิดและใช้ความคิดทีขัดแย้งของผูร้ ่ วมงานให้เป็ นประโยชน์ ( x = 3.67)
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ตารางที 4.16 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน
50. มีการประเมินผลการทํางานเป็ นระยะและสมําเสมอ

3.72

0.782

มาก

51. ให้ความสําคัญและยอมรับข้อมูลจากการประเมิน

3.65

0.781

มาก

52. มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน

3.63

0.715

มาก

ผลรวมด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน 3.67

0.515

มาก

ผลจากตารางที 4.16 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางานพบว่าส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการ
ตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางานทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ดคือ การประเมินผลการทํางานเป็ นระยะและ
สมําเสมอ ( x = 3.72) รองลงมาคือ การให้ความสําคัญและยอมรับข้อมูลจากการประเมิน ( x = 3.65) และ การ
มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน ( x = 3.63) ตามลําดับ
ตารางที 4.17 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

ความสั มพันธ์ ระหว่ างกลุ่ม
53. มีการประชุมแผนกหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ร่ วมกันอย่างสมําเสมอ 3.90

0.772

มาก

54. ผูร้ ่ วมงานยอมรับความสามารถซึ งกันและกัน

3.77

0.913

มาก

55. มี ก ารจัด สวัส ดิ ก ารภายในแผนกหรื อ หน่ ว ยงานเพื อ 3.53
ช่วยเหลือซึ งกันและกัน

0.913

มาก

ผลรวมด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

0.524

มาก

3.73
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ผลจากตารางที 4.17 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้ างทีมงานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ มีการประชุ มแผนกหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ร่ วมกันอย่างสมําเสมอ ( x = 3.90) รองลงมาคือ
การที ผูร้ ่ วมงานยอมรั บความสามารถซึ งกันและกัน ( x = 3.77) และมี การจัดสวัสดิ การภายในแผนกหรื อ
หน่วยงานเพือช่วยเหลือซึ งกันและกัน ( x = 3.53) ตามลําดับ
ตารางที 4.18 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านการติดต่อสื อสาร
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

การติดต่ อสื อสาร
56. ในการสังงานหรื อติดต่อสื อสารจะใช้วิธีการสื อสารแบบ 3.45
เป็ นทางการ

0.825

มาก

57. สังการในลักษณะทีไม่อนุญาตให้ผใู ้ ดซักถามโต้แย้ง
3.10
58. ในการสื อสารระหว่างผูร้ ่ วมงาน จะใช้ลกั ษณะการสื อสาร 3.76
ในระดับเดียว มีการซักถามโต้ตอบซึ งกันและกัน

1.131

ปานกลาง

0.875

มาก

ผลรวมด้านการติดต่อสื อสาร

0.624

มาก

3.43

ผลจากตารางที 4.18 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมี ต่อการสร้ างที มงานในด้านการติดต่อสื อสาร พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ งเมื อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิ ดเห็ นของอาจารย์ ที มี ต่อการสร้ างทีมงานในด้านการติ ดต่อสื อสารที มีค่าเฉลี ย
สู งสุ ดคือ ในการสื อสารระหว่างผูร้ ่ วมงาน จะใช้ลกั ษณะการสื อสารในระดับเดี ยว มีการซักถามโต้ตอบซึ งกัน
และกัน ( x = 3.76) รองลงมาคือ ในการสังงานหรื อติดต่อสื อสารจะใช้วิธีการสื อสารแบบเป็ นทางการ ( x =
3.45) และ การสังการในลักษณะทีไม่อนุญาตให้ผใู ้ ดซักถามโต้แย้ง ( x = 3.10) ตามลําดับ
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ตารางที 4.19 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านการพัฒนาตนเอง
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

การพัฒนาตนเอง
59. สนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานมีความก้าวหน้าในการทํางาน

3.76

0.767

มาก

60. ส่ งเสริ ม ผูร้ ่ วมงานที ปฏิ บ ตั ิ ง านมานาน ให้ไ ด้มี โอกาส 3.88
พัฒนาตนเองมากเป็ นพิเศษ
61. สนใจศึกษาหาความรู ้แนวคิดใหม่ๆ แล้วนํามาถ่ายทอดให้ 3.87
ผูร้ ่ วมงานทราบเสมอ

0.762

มาก

0.682

มาก

ผลรวมด้านการพัฒนาตนเอง

0.494

มาก

3.78

ผลจากตารางที 4.19 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที มี ต่อการสร้ างที มงานในด้านการพัฒนาตนเอง พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ งเมื อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิ ดเห็ นของอาจารย์ ที มี ต่อการสร้ างที มงานในด้านการพัฒนาตนเองที มี ค่าเฉลี ย
สู งสุ ดคือ การส่ งเสริ มผูร้ ่ วมงานทีปฏิ บตั ิงานมานาน ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองมากเป็ นพิเศษ ( x = 3.88)
รองลงมาคือ ความสนใจในการศึกษาหาความรู ้แนวคิดใหม่ๆ แล้วนํามาถ่ายทอดให้ผรู ้ ่ วมงานทราบเสมอ( x =
3.87) และ การสนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานมีความก้าวหน้าในการทํางาน( x = 3.76) ตามลําดับ
ตารางที 4.20 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

การกําหนดบทบาทของสมาชิ ก
62. มีคู่มือในการปฏิบตั ิงานให้ผรู ้ ่ วมงานทราบ

3.58

0.881

มาก

63.กําหนดอํานาจหน้าทีรับผิดชอบโดยชัดเจน

3.77

0.967

มาก
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64. เพือนร่ วมงานทุกคนจะรู ้ หน้าทีของตนเองและของเพือน 3.66
ร่ วมงาน
ผลรวมด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
3.67

0.885

มาก

0.723

มาก

ผลจากตารางที 4.20 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้ างทีมงานในด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิ ก พบว่าส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการกําหนดบทบาท
ของสมาชิกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ การกําหนดอํานาจหน้าทีรับผิดชอบโดยชัดเจน ( x = 3.77) รองลงมาคือ การที
เพือนร่ วมงานทุกคนจะรู ้หน้าทีของตนเองและของเพือนร่ วมงาน ( x = 3.66) และ การมีคู่มือในการปฏิบตั ิงาน
ให้ผรู ้ ่ วมงานทราบ ( x = 3.58) ตามลําดับ
ตารางที 4.21 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านการดําเนินการทีราบรื น
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

การดําเนินการทีราบรืน
65. เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ร่ ว มงานมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนด 3.81
กระบวนการในการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง

0.812

มาก

66.
มี ก ารประชุ ม เพื อทบทวนปั ญหา อุ ป สรรคในการ 3.92
ปฏิ บตั ิ งาน เพือนํามากําหนดเป็ นนโยบายและเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ ในโอกาสต่อไป

0.742

มาก

67. การตัดสิ นใจสังการ จะมีจุดมุ่งหมายทีชัดเจน เน้นทีความ 3.83
เข้าใจและยอมรับของส่ วนรวม

0.848

มาก

ผลรวมด้านการดําเนินการทีราบรื น

0.618

มาก

3.85

ผลจากตารางที 4.21 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการดําเนิ นการทีราบรื น พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ ง
เมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็ นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้ างทีมงานในด้านการดําเนิ นการทีราบรื นทีมี
ค่าเฉลี ยสู งสุ ดคือ การจัดให้มีการประชุ มเพือทบทวนปั ญหา อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงาน เพือนํามากําหนดเป็ น
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นโยบายและเป้ าหมายของวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่อไป ( x = 3.92) รองลงมาคือ การตัดสิ นใจสังการ จะมี
จุดมุ่งหมายทีชัดเจน เน้นทีความเข้าใจและยอมรับของส่ วนรวม ( x = 3.83) และ การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดกระบวนการในการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง ( x = 3.81) ตามลําดับ
ตารางที 4.22 ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการปฏิบตั ิงาน ของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม
การสร้ างทีมงาน

ค่ าเฉลีย
x

ส่ วนเบี ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
S.D.

การเป็ นผู้นําทีเหมาะสม
68. เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีเสรี ภาพในการคิดริ เริ มและเลือก 3.86
วิธีในการทํางาน

0.724

มาก

69. ทําให้ผรู ้ ่ วมงานรู ้สึกอบอุ่น และสบายใจในการปฏิบตั ิงาน

3.85

0.713

มาก

70. ให้ความสนใจในตัวผูร้ ่ วมงานและให้การยอมรับว่าแต่ละ 3.95
คนเป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีของตน

0.709

มาก

ผลรวมด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม

0.580

มาก

3.88

ผลจากตารางที 4.22 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อการสร้างทีมงานในด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึ ง
เมือพิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ ทีมีต่อการสร้ างทีมงาน ในด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสมทีมี
ค่าเฉลียสู งสุ ดคือ การให้ความสนใจในตัวผูร้ ่ วมงานและให้การยอมรับว่าแต่ละคนเป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีของตน ( x = 3.95) รองลงมาคือ การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีเสรี ภาพในการคิดริ เริ มและ
เลือกวิธีในการทํางาน ( x = 3.86) และ การทําให้ผรู ้ ่ วมงานรู ้สึกอบอุ่น และสบายใจในการปฏิบตั ิงาน ( x =
3.85) ตามลําดับ
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ส่ วนที 4 การทดสอบสมมติฐาน
การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ต่อ
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามเพศ
H0 : เพศทีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : เพศทีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ของคณาจารย์คณะ
บริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จําแนกตามเพศ แสดงรายละเอียดตามตาราง 4.23
ตารางที 4.23 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ของ
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จําแนกตามเพศ

ปัจจัยทางด้ านการบริหารงาน

1.ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
2. ด้านการประนีประนอม
3. ด้านต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
7. ด้านการประสานงาน
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ

ระดับความคิดเห็น
ชาย (n = 23)
หญิง (n = 57)
S.D.
S.D.
x
x
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

t

Sig.

-.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

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 4.23 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Independent sample t-test ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig. มากกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที α = 0.05 แสดงให้เห็นว่า เพศที
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงานไม่แตกต่างกัน
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ตารางที 4.24 การทดสอบเพื อเปรี ย บเที ย บระดับ ความคิ ด เห็ น ของคณาจารย์ค ณะ
บริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามเพศ
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความประนีประนอม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

0.65
22.045
22.110

1
78
79

.065
.283

.229

.634

.737
36.146
36.883

1
78
79

.737
.463

1.590

.211

.130
35.287
35.417

1
78
79

.130
.452

.287

.594

1.113
31.019
32.132

1
78
79

1.113
.398

2.799

.098

.521
22.578
23.099

.521
.289

1.798

.184

.007
27.721
27.728

1
78
79
รวม
1
78
79

.007
.355

.020

69.907
.888

.545
17.398
17.943

1
78
79

.545
.223

2.442

.122

.063

1

.063

.255

.615

200

64

ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

19.292
19.356

78
79

.247

.473
26.838
27.311

1
78
79

.473
.344

1.374

.245

.011
45.212
45.222

1
78
79

.011
.580

.018

.893

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตาราง 4.24 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 10 ด้าน คือ ความรอบคอบในการพิจารณา ความ
ประนี ประนอม การต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํางาน การตรวจสอบการ
ทํางาน การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน การประสานงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา
และความเป็ นผู ้นํา แสดงว่ า เพศชายและเพศหญิ ง มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ทางด้า นการ
บริ หารงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.25 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามอายุ
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความประนีประนอม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

.023
22.086
22.110

2
77
79

.012
.287

.041

.960

.403
36.480
36.883

2
77
79

.202
.474

.426

.655

0.77

2

.039

.084

.919
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ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

35.339
35.417

77
79

.459

.609
31.523
32.132

2
77
79

.305
.409

.744

.478

.247
22.851
23.099

2
77
79

.124
.297

.417

.661

.584
27.143
27.728

2
77
79

.292
.233

.829

.440

.019
17.924
17.943

2
77
79

.010
.233

.041

.960

.727
18.629
19.356

2
77
79

.363
.242

1.502

.229

.007
27.304
27.311

2
77
79

.003
.355

.010

.991

.884
44.338
45.222

2
77
79

.442
.576

.768

.468

จากตาราง 4.25 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 10 ด้าน คือ ความรอบคอบในการพิจารณา ความ
ประนี ประนอม การต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํางาน การตรวจสอบการ
ทํางาน การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน การประสานงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา
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และความเป็ นผูน้ ํา แสดงว่า ระดับ อายุ ที แตกต่ า งกัน มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ทางด้า นการ
บริ หารงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.26 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามการศึกษา
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความประนีประนอม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

.017
22.093
22.110

1
78
79

.017
.283

.060

.808

.000
36.883
36.883

1
78
79

.000
.473

.000

.000

.635
34.782
35.417

1
78
79

.653
.446

1.423

.236

194
31938
32132

1
78
79

194
409

473

493

.013
23.086
23.099

1
78
79

.013
.296

.043

.836

.077
27.651
27.728

1
78
79

.077
.355

.216

.643

.008
17.935

1
78

.008
.230

.034

.855
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รวม
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

17.943

79

.048
19.308
19.356

1
78
79

.048
.248

.192

.662

.732
26.579
27.311

1
78
79

.732
.341

2.147

.147

2.539
42.684

1
78

2.539
547

4.639

.034

45.222
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จากตาราง 4.26 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 10 ด้าน คือ ความรอบคอบในการพิจารณา ความ
ประนี ประนอม การต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํางาน การตรวจสอบการ
ทํางาน การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน การประสานงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา
และความเป็ นผูน้ าํ แสดงว่าระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางด้านการ
บริ หารงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.27 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความประนีประนอม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.885
21.225
22.110

2
77
79

.442
.276

1.605

.208

.147
36.737
36.883

2
77
79

.073
.477

.154

.858
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3. ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.401
34.015
35.417

2
77
79

.701
.442

1.586

.211

433
31699
32132

2
77
79

217
412

526

593

1.291
21.808
23.099

2
77
79

.645
.283

2.279

.109

1.705
26.022
27.728

2
77
79

.853
.338

2.523

.087

1.872
16.071
17.943

2
77
79

.936
.209

4.484

.014

.375
18.981
19.356

2
77
79

.187
.247

.760

.471

.062
27.250
27.311

2
77
79

.031
.354

.087

.917

.843
44.379
45.222

2
77
79

.422
.576

.732

.484

จากตาราง 4.27 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 10 ด้าน คือ ความรอบคอบในการพิจารณา ความ
ประนี ประนอม การต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํางาน การตรวจสอบการ
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ทํางาน การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน การประสานงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา
และความเป็ นผูน้ าํ แสดงว่า ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ง านที แตกต่ า งกัน มี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัย
ทางด้านการบริ หารงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.28 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามสถานภาพสมรส
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความประนีประนอม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

.832
21.277
22.110

2
77
79

.416
.276

1.506

.228

.442
36.441
36.883

2
77
79

.221
.473

.467

.629

.306
35.110
35.417

2
77
79

.153
.456

.336

.716

.948
31.184
32.132

2
77
79

.474
.405

1.171

.316

.644
22.454
23.099

2
77
79

.322
.292

1.105

.336

.154
27.573
27.728

2
77
79

.077
.358

.216

.806

.200

2

.100

.434

.649
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ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

17.743
17.943

77
79

.230

.068
19.288
19.356

2
77
79

.034
.250

.136

.873

.108
27.203
27.311

2
77
79

.054
.353

.153

.859

.229
44.993
45.222

2
77
79

.115
584

.196

.822

จากตาราง 4.28 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 10 ด้าน คือ ความรอบคอบในการพิจารณา ความ
ประนี ประนอม การต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํางาน การตรวจสอบการ
ทํางาน การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน การประสานงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา
และความเป็ นผูน้ าํ แสดงว่าสถานภาพการสมรสทีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางด้าน
การบริ หารงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.29 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามรายได้
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความประนีประนอม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.003
22.107
22.110

1
78
79

.003
.283

.010

.920

.217
36.667
36.883

1
78
79

.217
.470

.461

.499
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3. ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.288
31.811
32.132

1
78
79

.288
.450

.641

.426

.321
31.811
32.132

1
78
79

.321
.408

.788

.377

.160
22.939
23.099

1
78
79

.160
.294

.544

.463

.007
27.721
27.728

1
78
79

.007
.355

.020

.889

.124
17.819
17.943

1
78
79

.124
.228

.543

.464

.005
19.350
19.356

1
78
79

.005
.248

.021

.886

.001
27.311
27.311

1
78
79

.001
.350

.002

.968

1.724
43.499
45.222

1
78
79

1.724
.558

3.091

.083

จากตาราง 4.29 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 10 ด้าน คือ ความรอบคอบในการพิจารณา ความ
ประนี ประนอม การต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํางาน การตรวจสอบการ
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ทํางาน การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน การประสานงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา
และความเป็ นผูน้ าํ แสดงว่าระดับรายได้ทีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.30 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน จําแนกตามตําแหน่งงาน
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1. ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความประนีประนอม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการประสานงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

.108
22.002
22.110

2
77
79

.054
.286

.189

.828

2.182
34.702
36.883

2
77
79

1.091
.451

2.421

.096

.298
35.118
35.417

2
77
79

.149
.456

.327

.722

.199
31933
32132

2
77
79

100
415

240

787

615
22.483
23.099

2
77
79

.308
.292

1.054

.354

.189
27.539
27.728

2
77
79

.095
.358

.264

.768

.133
17.811

2
77

.066
.231

.287

.752
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รวม
8. ด้านความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านความเป็ นผูน้ าํ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

17.943

79

.350
19.006
19.356

2
77
79

.175
.247

.709

.495

.933
26.378
27.311

2
77
79

.466
.343

1.361

.262

.338
44.884
45.222

2
77
79

.169
.583

.290

.749

จากตาราง 4.30 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 10 ด้าน คือ ความรอบคอบในการพิจารณา ความ
ประนี ประนอม การต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื น ความเชี ยวชาญในการทํางาน การตรวจสอบการ
ทํางาน การกระตุน้ เพือนร่ วมงาน การประสานงาน ความคิดสร้ างสรรค์ ความก้าวหน้าในงานทีทํา
และความเป็ นผูน้ าํ แสดงว่าระดับตําแหน่งงานทีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการ
บริ หารงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.31 การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ของ
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จําแนกตามเพศ

การสร้ างทีมงานให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและ
เป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน
2. ความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
3. การสนับสนุนและการ
ไว้วางใจต่อกัน

ระดับความคิดเห็น
ชาย (n = 23)
หญิง (n = 57)
S.D.
S.D.
x
x

t

Sig.

3.8841

.64830

3.8830 .64393 .006

.885

3.7971

.55722

3.7310 .64684 .430

.513

3.7826

.52809

3.7368 .64776 .301

.341
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4. ความร่ วมมือและการใช้ความ
ขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
5. การตรวจสอบทบทวนผลงาน
และวิธีในการทํางาน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
7. การติดต่อสื อสาร
8. การพัฒนาตนเอง
9. การกําหนดบทบาทของ
สมาชิก
10. การดําเนิ นการทีราบรื น
11. การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม

3.7536

.48427

3.8129 .60428 -.419

.402

3.6667

.52223

3.6725 .51752 -.046

.734

3.8116
3.5652
3.7391
3.6522

.53016
.64694
.49192
.72110

3.7076
3.3860
3.8012
3.6842

.52353
.61331
.49944
.73035

.801
1.165
-.505
-.178

.942
.491
.685
.721

3.8406
3.8116

.61026
.66535

3.8655
3.9181

.62634 -.162
.54656 -.740

.421
.601

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 4.31 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Independent sample t-test ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig. มากกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที α = 0.05 แสดงให้เห็นว่า เพศที
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.32 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิภาพ จําแนกตามเพศ
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.00
32.467
32.467

1
78
79

0.00
.416

0.00

.995

.072
30.262
3.3330

1
78
79

.072
.388

.185

.669
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3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม

.034
29.632
29.667

1
78
79

.034
.380

.058
25.608
25.665

1
78
79

.058
.328

.001
20.998
20.999

.001
.269

.177
21.533
21.710

1
78
79
รวม
1
78
79

.527
30.272
30.799

.090

.175

.765

.677

.002

.964

.177
.276

.642

69.907
.425

1
78
79

.527
.388

1.357

.248

.063
19.292
19.356

1
78
79

.063
.247

.255

.615

.017
41.311
41.328

1
78
79

.017
.530

.032

.859

.010
30.162
30.172

1
78
79

.010
.387

.026

.872

200
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ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.186
26.468
26.654

1
78
79

.186
.339

.548

.461

จากตาราง 4.32 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิก การดําเนินการทีราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับ
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.33 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จําแนกตามเพศ
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

0.00
32.467
32.467

1
78
79

0.00
.416

0.00

.995

.072
30.262
3.3330

1
78
79

.072
.388

.185

.669

.034
29.632
29.667

1
78
79

.034
.380

.090

.765

.058

1

.058

.175

.677
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ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

25.608
25.665

78
79

.328

.001
20.998
20.999

.001
.269

.177
21.533
21.710

1
78
79
รวม
1
78
79

.527
30.272
30.799

.002

.964

.177
.276

.642

69.907
.425

1
78
79

.527
.388

1.357

.248

.063
19.292
19.356

1
78
79

.063
.247

.255

.615

.017
41.311
41.328

1
78
79

.017
.530

.032

.859

.010
30.162
30.172

1
78
79

.010
.387

.026

.872

.186
26.468
26.654

1
78
79

.186
.339

.548

.461
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จากตาราง 4.33 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
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กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิก การดําเนินการทีราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับ
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.34 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จําแนกตามอายุ
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.288
32.178
32.467

2
77
79

.144
.418

.345

.709

.136
30.198
30.333

2
77
79

.068
.392

.173

.841

.007
29.659
29.667

2
77
79

.004
.385

.009

.991

.104
25.562
25.665

2
77
79

.052
.332

.396
20.603
20.999

2
77
79

.198
.268

.156

.739

.856

.481
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6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.031
21.679
21.710

2
77
79

.015
.282

.054

.947

.828
29.971
30.799

2
77
79

.414
.389

1.063

.350

.727
18.629
19.356

2
77
79

.363
.242

1.502

.229

.234
41.094
41.328

2
77
79

.117
.534

.219

.804

.048
30.125
30.172

2
77
79

.024
.391

.061

.941

.273
26.381
26.654

2
77
79

.137
.343

.399

.672

จากตาราง 4.34 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิก การดําเนินการทีราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่าระดับอายุทีแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
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ตารางที 4.35 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จําแนกตามการศึกษา
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

.306
32.160
32.467

1
78
79

.306
.412

.743

.391

.570
29.764
30.333

1
78
79

.570
.382

1.493

.225

.007
29.660
29.667

1
78
79

.007
.380

.018

.892

.017
25.648
25.665

1
78
79

.017
.329

.456
20.543
20.999

1
78
79

.456
.263

1.730

.192

.165
21.544
21.710

1
78
79

.165
.276

.599

.441

2.093

1

2.093

5.686

.020

.051

.821
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ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

28.706
30.799

78
79

.368

.048
19.308
19.356

1
78
79

.048
.248

.192

.662

.461
408.66
41.328

1
78
79

.461
.524

.881

.351

.746
29.426
30.172

1
78
79

.746
.377

1.978

.164

.311
26.343
26.654

1
78
79

.311
.338

.921

.340

จากตาราง 4.35 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิ ก การดําเนิ นการทีราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.36 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม

SS

.206

df

2

MS

F

.103

.246

Sig.

.782
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ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม

32.260
32.467

77
79

.419

.623
29.711
30.333

2
77
79

.311
.386

.807

.450

1.061
28.606
29.667

2
77
79

.531
.372

1.428

.246

1.587
24.079
25.665

2
77
79

.793
.313

2.437

.086

.238
20.761
20.999

2
77
79

.119
.270

.441

.645

.926
20.784
21.710

2
77
79

.463
.270

1.715

.187

3.344
27.454
30.799

2
77
79

1.672
.357

4.690

.012

.375
18.981
19.356

2
77
79

.187
.247

.760

.471

4.501

2

2.250

4.705

.012
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ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

36.827
41.328

77
79

.478

617
29555
30172

2
77
79

309
384

804

451

.422
26.232
26.654

2
77
79

.211
.341

.619

.541

จากตาราง 4.36 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิ ก การดําเนิ นการที ราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่า ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานที
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.37 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จําแนกตามสถานภาพสมรส
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.872
31.595
32.467

2
77
79

.436
.410

1.062

.351

.743
29.591
30.333

2
77
79

.371
.384

.966

.385
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3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม

.181
29.486
29.667

2
77
79

.090
.383

.236

.790

.887
24.778
25.665

2
77
79

.444
.322

1.379

.258

.618
20.381
20.999

2
77
79

.309
.265

1.167

.317

.186
21.524
21.710

2
77
79

.093
.265

.333

.718

.671
30.128
30.799

2
77
79

.335
.391

.857

.428

.068
19.288
19.356

2
77
79

.034
.250

.136

.873

1.976
39.351
41.328

2
77
79

.988
.511

1.934

.152

.940
29.232
30.172

2
77
79

.470
.380

1.238

.296
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ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.393
26.261
26.654

2
77
79

.196
.341

.576

.565

จากตาราง 4.37 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิก การดําเนินการทีราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่า สถานภาพการสมรสทีแตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.38 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จําแนกตามรายได้
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์

SS

df

MS

F

Sig.

.415
32.051
32.467

1
78
79

.415
.411

1.011

.318

.356
29.977
30.333

1
78
79

.356
.384

.927

.339

.356
29.311
29.667

1
78
79

.356
.376

.948

.333
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ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.003
25.662
25.665

1
78
79

.003
.329

.009

.926

.054
20.944
20.999

1
78
79

.054
.269

.202

.655

.378
21.332
21.710

1
78
79

.378
.273

1.381

.243

.108
30.691
30.799

1
78
79

.108
.393

.274

.602

.005
19.350
19.356

1
78
79

.005
.248

.021

.886

.239
41.088
41.328

1
78
79

.239
.527

.455

.502

.195
29.977
30.172

1
78
79

.195
.384

.507

.478

.026
26.628
26.654

1
78
79

.026
.341

.076

.783

จากตาราง 4.38 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น

87

พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิ ก การดําเนิ นการทีราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่าระดับรายได้ทีแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ตารางที 4.39 การทดสอบเพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ทีมีต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จําแนกตามตําแหน่งงาน
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1. ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมาย
ทีเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5. ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธี
ในการทํางาน
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

.117
32.350
32.467

2
77
79

.058
.420

.139

.870

.427
29.907
30.333

2
77
79

.213
.388

.549

.580

.787
28.880
29.667

2
77
79

.394
.375

1.049

.355

.017
25.648
25.665

2
77
79

.008
.333

.025

.975

.697

2

.349

1.322

.273
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ภายในกลุ่ม
รวม
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
7. ด้านการติดต่อสื อสาร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
8. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
9. ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิก
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
10. ด้านการดําเนินการทีราบรื น
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
11. ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

20.302
20.999

77
79

.264

.094
21.616
21.710

2
77
79

.047
.281

.168

.846

.105
30.693
30.799

2
77
79

.053
.399

.132

.877

.350
19.006
19.356

2
77
79

.175
.247

.709

.495

.232
41.096
41.328

2
77
79

.116
.534

.217

.805

.141
30.032
30.172

2
77
79

.070
.390

.180

.835

.450
26.205
26.654

2
77
79

.225
.340

.661

.519

จากตาราง 4.39 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ทีระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติที 0.05 ซึ งค่า Sig มากกว่าค่า α = 0.05 ทัEง 11 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิ ญหน้าเพือแก้ปัญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อ
กัน ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีใน
การทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การติดต่อสื อสาร การพัฒนาตนเอง การกําหนดบทบาทของ
สมาชิ ก การดําเนิ นการทีราบรื น และ การเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม แสดงว่าระดับตําแหน่งงานทีแตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
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ตอนที 4 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับความคิดเห็นต่ อปัจจัยทางด้ านการบริหารงานกับ
การสร้ างทีมงานให้ มีประสิ ทธิภาพ
ระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงานมีความสัมพันธ์กบั การสร้ างทีมงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
H0 : ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การสร้าง
ทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
H1 : ระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน มีความสัมพันธ์กบั การสร้าง
ทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
กับการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ แสดงรายละเอียดตามตาราง 4.40
ตารางที 4.40 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
กับการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน

ด้านวัตถุประสงค์ที
ชัดเจนและ
เป้ าหมายทีเห็น
พ้องต้องกัน

ด้านความเปิ ดเผย
ต่อกันและการ
เผชิ ญหน้าเพือ
แก้ปัญหา

1.ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
2.ด้านการประนีประนอม
3.ด้านต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
4.ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
5.ด้านการตรวจสอบการทํางาน
6.ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
7.ด้านการประสานงาน
8.ด้านความคิดสร้างสรรค์
9.ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
10.ด้านความเป็ นผูน้ าํ

.312**
.176
.447**
.271*
.290**
.203
.269*
.154
.513**
-.249*

.281*
.453*
.206
.230*
.289*
.294*
.486**
.556**
.039
.570**

ด้านความร่ วมมือ
ด้านการสนับสนุน
และการใช้ความ
และการไว้วางใจต่อ
ขัดแย้งในทาง
กัน
สร้างสรรค์

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

.444**
.175
.118
.424**
.201
.394**
.465**
-.118
.476**
.589**

.148
.239*
.369**
.227*
.439**
.294**
.089
.407**
.455**
.508**
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ตารางที 4.40 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
กับการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ (ต่อ)
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1.ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
2.ด้านการประนีประนอม
3.ด้านต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
4.ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
5.ด้านการตรวจสอบการทํางาน
6.ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
7.ด้านการประสานงาน
8.ด้านความคิดสร้างสรรค์
9.ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
10.ด้านความเป็ นผูน้ าํ

ด้านการตรวจสอบ
ทบทวนผลงาน
และวิธีในการ
ทํางาน

.168
.368**
.388**
.367**
.327**
.082
.287**
.351**
.324**
.443**

ด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม

.421**
.194
.331**
.427**
-.093
.255*
.350**
.314**
.322**
.431**

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

ด้านการ
ด้านการพัฒนา
ติดต่อสื อสาร ตนเอง

.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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
กับการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ (ต่อ)
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
1.ด้านความรอบคอบในการพิจารณา
2.ด้านการประนีประนอม
3.ด้านต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน
4.ด้านความเชียวชาญในการทํางาน
5.ด้านการตรวจสอบการทํางาน
6.ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
7.ด้านการประสานงาน
8.ด้านความคิดสร้างสรรค์
9.ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
10.ด้านความเป็ นผูน้ าํ

ด้านการกําหนด
บทบาทของ
สมาชิ ก

.258*
.150
.236*
.347**
.294**
.277*
.411**
.284*
.232*
.225*

ด้านการ
ดําเนิ นการที
ราบรื น

-.041
.309**
.509**
.403**
.288**
.218
.279*
.217
.354**
.670**

ด้านการเป็ น
ผูน้ าํ ที
เหมาะสม

.440**
.441**
.347**
.397**
.415**
.207
-.018
.345**
.501**
.523**

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
ตาราง 4.40 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติ Correlation Pearson แสดงว่าปั จจัย
ทางด้านการบริ หารงาน ด้านความรอบคอบในการพิจารณา มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านวัตถุ ประสงค์ทีชัดเจนและ
เป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน ร้อยละ 31.2 (.312) ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน ร้อยละ
44.4 (.444) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ร้อยละ 42.1 (.421) ด้านการติดต่อสื อสาร ร้อยละ 43.7
(.437) ด้านการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 100 (1.000) และ ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม ร้อยละ 44 (.440)
ของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้านความรอบคอบในการพิจารณา มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการ
สร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับปานกลาง
ด้านการประนี ประนอม มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพของ
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน
ด้านการดําเนิ นการทีราบรื น และ ด้านการเป็ นผูน้ าํ ที เหมาะสม เท่ากับ .368 .309 และ .441
ตามลําดับ ภาพรวมของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้านการประนี ประนอม มี ความสัมพันธ์กบั
รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา
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ด้ า นต้ อ งการการยอมรั บ จากผู ้อื น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ รู ป แบบการสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้า นวัตถุ ประสงค์ที ชัดเจนและ
เป้ าหมายที เห็ นพ้องต้องกัน ด้านความร่ วมมื อและการใช้ค วามขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ ด้านการ
ตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ด้านการดําเนิ นการที
ราบรื น และการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม เท่ากับ .447 .369 .388 .331 .509 และ .347 ตามลําดับ ภาพรวม
ของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้านต้องการการยอมรับจากผูอ้ ื น มี ความสัมพันธ์ กบั รู ปแบบการ
สร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา
ด้า นความเชี ยวชาญในการทํา งาน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ รู ป แบบการสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ
ต่อกัน ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ด้าน
การกําหนดบทบาทของสมาชิก ด้านการดําเนิ นการทีราบรื น และด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม เท่ากับ
.424 .367 .427 .347 .403 และ .397 ตามลําดับ ภาพรวมของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้าน
ความเชียวชาญในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา
ด้านการตรวจสอบการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้อง
ต้องกัน ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงาน
และวิธีในการทํางาน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิ ก ด้านการดําเนิ นการที
ราบรื น และการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม เท่ากับ .290 .439 .327 .486 .294 .288 และ .415 ตามลําดับ
ภาพรวมของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้านการตรวจสอบการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบ
การสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา
ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน ด้าน
ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ และด้านการพัฒนาตนเอง เท่ากับ .394 .294
และ .394 ตามลําดับ ภาพรวมของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน มี
ความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา
ด้านการประสานงาน มี ความสัมพันธ์ กบั รู ปแบบการสร้ างที มงานให้มีประสิ ทธิ ภาพของ
คณาจารย์ค ณะบริ หารธุ รกิ จ วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ด้า นความเปิ ดเผยต่ อ กัน และการเผชิ ญ หน้า เพื อ
แก้ปัญหา ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการ
ทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการกําหนดบทบาทของสมาชิ ก
เท่ากับ .486 .465 .287 .350 .439 และ .411 ตามลําดับ ภาพรวมของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน
ด้านการประสานงาน มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา
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ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้ างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพของ
คณาจารย์ค ณะบริ หารธุ รกิ จ วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ด้า นความเปิ ดเผยต่ อ กัน และการเผชิ ญ หน้า เพื อ
แก้ปัญหา ด้านความร่ วมมื อและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ ด้านการตรวจสอบทบทวน
ผลงานและวิธีในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการเป็ น
ผูน้ าํ ทีเหมาะสม เท่ากับ .556 .407 .351 .314 .367 และ .345 ตามลําดับ ภาพรวมของปั จจัยทางด้าน
การบริ หารงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในระดับตํา
ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ของคณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้อง
ต้องกัน ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทาง
สร้ างสรรค์ ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ ม
ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการดําเนินการทีราบรื น และ ด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม เท่ากับ .513 .476
.455 .324 .322 .331 .354 และ .501 ตามลําดับ ภาพรวมของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงานทีทํา มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา
ด้า นความเป็ นผูน้ ํา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ รู ป แบบการสร้ า งที ม งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพของ
คณาจารย์ค ณะบริ หารธุ รกิ จ วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ด้า นความเปิ ดเผยต่ อ กัน และการเผชิ ญ หน้า เพื อ
แก้ปัญหา ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทาง
สร้ างสรรค์ ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ ม
ด้านการดําเนิ นการทีราบรื น และการเป็ นผูท้ ีเหมาะสม เท่ากับ .570 .589 .508 .443 .431 .670 และ
.523 ตามลําดับ ภาพรวมของปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ด้านความเป็ นผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั
รู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับปานกลาง

94

บทที 5
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องปั จจัยทางด้านการบริ หารงานที มีผลต่อการสร้ างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
กรณี ศึกษา คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ (1) เพือศึกษา
ความคิดเห็ นของคณาจารย์ทีมีต่อปั จจัยทางด้านการบริ หาร (2) เพือเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ น
ของคณาจารย์ที มี ต่อ ปั จจัย ทางด้า นการบริ ห าร (3 เพื อเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที มี ร ะดับ
ประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน (4) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านการบริ หารกับระดับ
ประสิ ทธิ ภาพของที มงาน ซึ งประชากรที ใช้ในการวิจยั ครั7งนี7 ได้แก่ คณาจารย์ทุกสาขาวิชา คณะ
บริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 80 คน จากนั7น ได้นาํ ข้อ มูล ที ได้จ ากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี7
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนตัวของคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ผลการวิจยั พบว่า พบว่าจากกลุ่มประชากร จํานวน 80 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
57 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.25 มีอายุ 30-39 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.80 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.80 ระยะการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 76.25 สถานภาพโสด จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.80 รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาท จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.50 และระดับตําแหน่งคณาจารย์ประจํา จํานวน 74 คน คิด
เป็ นร้อยละ 92.50
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยทางการบริหาร
คณาจารย์ค ณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ใ ห้ร ะดับ ความสํ า คัญด้า นความรอบคอบในการ
พิ จ ารณาในระดับ มาก ซึ งเมื อพิ จ ารณารายข้อ ข้อ ที เห็ น ด้ว ยมากที สุ ด คื อ การเป็ นคนมี เหตุ ผ ล
ตรงไปตรงมา รองลงมาคือ การใช้หลักการและเหตุผลในการพิจารณาตัดสิ นปั ญหาในการทํางาน
และข้อทีเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ การวางแผนก่อนทําอะไรก็ตาม อย่างรอบคอบทุกครั7ง
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านความประนี ประนอมใน
ระดับปานกลาง ซึ งเมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที เห็ นด้วยมากคือ การใช้ความอะลุ ้มอล่วยเพือ
แก้ปัญหาในการทํางาน รองลงมาคือ มักเป็ นคนกลางในการไกล่เกลี ยข้อพิพาททีเกิ ดขึ7นระหว่าง
เพือนร่ วมงาน และข้อทีเห็ นด้วยน้อยทีสุ ดคือ หากเกิดปั ญหาระหว่างเพือนร่ วมงาน มักขัดแย้งกับ
เพือนร่ วมงาน
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คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านการต้องการการยอมรับจาก
ผูอ้ ืนในระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ ข้อทีเห็นด้วยมากทีสุ ดคือ การทําความคุน้ เคยกับผูร้ ่ วมงาน
ใหม่ รองลงมาคือ การทํางานร่ วมกันหลายคนดี กว่าทํางานคนเดี ยว และข้อทีเห็ นด้วยน้อยทีสุ ดคือ
จะทํางานได้ดี ถ้ารู ้สึกว่าตัวเองเป็ นสมาชิกทีสําคัญของทีม
คณาจารย์ค ณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ใ ห้ระดับ ความสํา คัญด้า นความเชี ยวชาญในการ
ทํางานในระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ ข้อทีเห็นด้วยมากทีสุ ดคือ การแก้ไขปั ญหาได้บ่อยครั7ง
ไม่วา่ จะเกิดปั ญหาอะไร และ การฝึ กฝนเทคนิคใหม่ๆ เพือให้การทํางานรวดเร็ วขึ7น รองลงมาคือ คือ
การขาดความชํานาญในการทํางาน
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านการตรวจสอบการทํางานใน
ระดับปานกลาง ซึ งเมือพิจารณารายข้อ ข้อทีเห็นด้วยมากทีสุ ดคือ การตรวจสอบการทํางานก่อนส่ ง
มอบงานทุกครั7ง รองลงมาคือ การตรวจสอบการทํางานย้อนหลังอย่างสมําเสมอ ข้อทีเห็นด้วยน้อย
ทีสุ ดคือ การไม่ชอบให้หวั หน้ามาตรวจสอบงาน
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน
ในระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ ข้อทีเห็นด้วยมากทีสุ ดคือการให้กาํ ลังใจเพือนร่ วมงานเพือให้
ประสิ ทธิ ภาพงานดีข7 ึน รองลงมาคือการกระตุน้ เพือนร่ วมทีมงานให้เกิดความพยายาม ข้อทีเห็นด้วย
น้อยทีสุ ดคือการเกรงใจผูร้ ่ วมงานเมือต้องการปรับปรุ งการทํางานของผูร้ ่ วมงาน
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านการประสานงานในระดับ
มาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ ข้อทีเห็ นด้วยมากทีสุ ดคือ จะทํางานได้ดีข7 ึน หากมีการทํางานเป็ นที ม
รองลงมาคือ หากมีปัญหากับฝ่ ายอืน มักประสานงานได้ดี ข้อทีเห็ นด้วยน้อยทีสุ ดคือ การไม่ชอบ
ทํางานกับคนหมู่มาก
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ใ ห้ระดับความสํา คัญด้านความคิ ดสร้ า งสรรค์ใ น
ระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ ข้อทีเห็นด้วยมากทีสุ ดคือ ชอบทีจะให้ผอู ้ ืนแสดงความคิดเห็นอยู่
เสมอ รองลงมาคือ การระดมความคิดเพือเสนอแนวคิดใหม่ๆ ข้อทีเห็นด้วยน้อยทีสุ ดคือ การทํางาน
ตามระเบียบแบบแผนเดิมทีได้กาํ หนดไว้
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา
ในระดับมาก ข้อที เห็ นด้วยมากที สุ ดคื อ การต้องการเพิมมาตรฐานการทํางานให้สูงขึ7นอยู่เสมอ
รองลงมาคื อ การใฝ่ หาความรู ้ เ พื อนํา มาพัฒ นางานอยู่เ สมอ ข้อ ที เห็ น ด้ว ยน้อ ยที สุ ด คื อ การมี
ความก้าวหน้ามากกว่าบุคคลอืน
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านความเป็ นผูน้ าํ ในระดับมาก
ข้อทีเห็ นด้วยมากทีสุ ดคือ ชอบเป็ นลูกน้องมากกว่าหัวหน้า รองลงมาคือ การเป็ นตัวแทนกลุ่มใน
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การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา ข้อทีเห็ นด้วยน้อยทีสุ ดคือ การไม่ชอบตัดสิ นใจสิ งต่างๆ ด้วย
ตนเอง
ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับการสร้ างทีมงาน
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ให้ระดับปฏิ บตั ิงาน ด้านวัตถุ ประสงค์ทีชัดเจนและ
เป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ พบว่าข้อทีปฏิบตั ิมากทีสุ ดคือ
การให้ผูร้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น รองลงมาคือ การเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ วมงานมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและวัตถุ ประสงค์ในการปฏิ บตั ิงาน ข้อทีปฏิ บตั ิน้อยทีสุ ดคือการ
ชี7แจงนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการทํางานให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจอย่างทัวถึง
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับปฏิบตั ิงานด้านความเปิ ดเผยต่อกันและการ
เผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ พบว่าข้อทีปฏิบตั ิมากทีสุ ดคือ การ
ใช้มติ การประชุ มของเสี ยงส่ วนมากในการตัดสิ นใจในการทํางาน รองลงมาคื อ ในการอภิ ปราย
ปั ญหา ไม่มีการใช้อารมณ์ความรู ้สึกส่ วนตัวโจมตีซึงกันและกัน ข้อทีปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ดคือ การใช้วิธี
ประชุมเพือหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาร่ วมกัน
คณาจารย์ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ร ะดับ ปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นการสนับ สนุ น และการ
ไว้ว างใจต่ อ กัน อยู่ ใ นระดับ มาก ซึ งเมื อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที ปฏิ บ ัติ ม ากที สุ ด คื อ การ
สนับสนุ นให้ผูร้ ่ วมงานทํางานอย่างมี ระบบ รองลงมาคื อ การสร้ างบรรยากาศในการทํางานให้
ราบรื น ผูร้ ่ วมงานกล้า ที จะแสดงความคิ ดเห็ น ข้อที ปฏิ บ ตั ิ น้อยที สุ ดคื อ การมี ม าตรฐานในการ
ประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับปฏิบตั ิงานด้านความร่ วมมือและการใช้ความ
ขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจาณารายข้อ พบว่าข้อทีปฏิบตั ิมากทีสุ ดคือ การ
ให้คาํ แนะนําในการปฏิ บตั ิ งานด้วยความยินดี และเต็มใจ รองลงมาคื อ การเสี ยสละเพืองานและ
ส่ วนรวม ข้อที ปฏิ บตั ิ น้อยที สุ ดคื อ การให้ความสนใจในการประสานความคิ ดและใช้ความคิ ดที
ขัดแย้งของผูร้ ่ วมงานให้เป็ นประโยชน์
คณาจารย์ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ระดับ ปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นการตรวจสอบทบทวน
ผลงานและวิธีในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อ พบว่าข้อทีปฏิบตั ิมากทีสุ ดคือ
การประเมินผลการทํางานเป็ นระยะสมําเสมอ รองลงมาคือ การให้ความสําคัญ ยอมรับข้อมูลจาก
การประเมิน ข้อทีปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ดคือ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ให้ระดับปฏิบตั ิงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
อยู่ใ นระดับ มาก ซึ งเมื อพิ จารณารายข้อ พบว่า ข้อที ปฏิ บ ตั ิ ม ากที สุ ดคื อ การประชุ ม แผนกหรื อ
หน่ วยงานต่างๆ ร่ วมกันอย่างสมําเสมอ รองลงมาคือ การทีผูร้ ่ วมงานยอมรับความสามารถซึ งกัน

97
และกัน ข้อทีปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ด คือ การจัดสวัสดิการภายในแผนกหรื อหน่วยงานเพือช่วยเหลือซึ งกัน
และกัน
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ใ ห้ระดับ ปฏิ บ ตั ิ งานด้านการติ ดต่อสื อสาร อยู่ใ น
ระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อทีปฏิบตั ิมากทีสุ ดคือ ในการสื อสารระหว่างผูร้ ่ วมงาน จะ
ใช้ลกั ษณะการสื อสารในระดับเดียว มีการซักถามโต้ตอบซึ งกันและกัน รองลงมาคือในการสังงาน
หรื อติ ดต่อสื อสารจะใช้วิธี การสื อสารแบบเป็ นทางการ ข้อที ปฏิ บ ตั ิน้อยที สุ ดคื อ การสังการใน
ลักษณะทีไม่อนุญาตให้ผใู ้ ดซักถามหรื อโต้แย้ง
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาตนเอง อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อทีปฏิบตั ิมากทีสุ ดคือ การส่ งเสริ มผูร้ ่ วมงานทีปฏิบตั ิงานมานาน
ให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองมากเป็ นพิเศษ รองลงมาคือ การสนใจศึกษาหาความรู ้ แนวคิด
ใหม่ ๆ แล้วนํา มาถ่ า ยทอดให้ ผูร้ ่ ว มงานทราบเสมอ ข้อที ปฏิ บ ตั ิ น้อยที สุ ด คื อการสนับ สนุ นให้
ผูร้ ่ วมงานมีความก้าวหน้าในการทํางาน
คณาจารย์ค ณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ใ ห้ระดับ ปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นการกํา หนดบทบาทของ
สมาชิ ก อยู่ในระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อทีปฏิ บตั ิมากทีสุ ดคือ การกําหนดอํานาจ
หน้าทีรับผิดชอบโดยชัดเจน รองลงมาคือ การทีเพือนร่ วมงานทุกคนรู ้ หน้าทีของตนเองและเพือน
ร่ วมงาน ข้อทีปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ดคือ การจัดให้มีคู่มือในการปฏิบตั ิงานเพือให้ผรู ้ ่ วมงานทราบ
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จส่ วนใหญ่ให้ระดับปฏิบตั ิงานด้านการดําเนิ นการทีราบรื น อยู่
ในระดับมาก ซึ งเมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อทีปฏิ บตั ิมากทีสุ ดคือการประชุ มเพือทบทวนปั ญหา
อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงาน เพือนํามากําหนดเป็ นนโยบายและเป้ าหมายของวิทยาลัยฯ ในโอกาส
ต่อไป รองลงมาคือ ในการตัดสิ นใจสังการ จะมีจุดมุ่งหมายทีชัดเจน เน้นทีความเข้าใจและยอมรับ
ของส่ ว นรวม ข้อ ที ปฏิ บ ตั ิ น้อยที สุ ด คื อ การเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานมี ส่ ว นร่ วมในการกํา หนด
กระบวนการในการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง
คณาจารย์คณะบริ หารธุ รกิจส่ วนใหญ่ให้ระดับปฏิบตั ิงานด้านการเป็ นผูน้ าํ ทีเหมาะสม อยู่
ในระดับ มาก ซึ งเมื อพิ จ ารณารายข้อพบว่า ข้อ ที ปฏิ บ ัติม ากที สุ ด คื อ การให้ ค วามสนใจในตัว
ผูร้ ่ วมงานและให้การยอมรับว่าแต่ละคนเป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีของตน
รองลงมาคือ การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีเสรี ภาพในการคิดริ เริ มและเลือกวิธีการในการทํางาน ข้อ
ทีปฏิบตั ินอ้ ยทีสุ ดคือ การทําให้ผรู ้ ่ วมงานรู ้สึกอบอุ่นและสบายใจในการปฏิบตั ิงาน

98
ส่ วนที 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือทดสอบทดสอบสมมติฐาน
เพศทีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านการบริ หารงานไม่แตกต่างกัน
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของอาจารย์ค ณะบริ หารธุ ร กิ จ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และระดับตําแหน่งงาน มี
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการบริ หารงานไม่แตกต่างกัน
เพศทีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่
แตกต่างกัน
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของอาจารย์ค ณะบริ หารธุ ร กิ จ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และระดับตําแหน่งงาน มี
ระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยทางด้านการบริ หารงาน ทีมีต่อรู ปแบบการสร้ างทีมงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านความ
รอบคอบในการพิจารณา ด้านความประนีประนอม ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน ด้านความ
เชี ยวชาญในการทํางาน ด้า นการตรวจสอบการทํางาน ด้านการกระตุ น้ เพือนร่ วมงาน ด้านการ
ประสานงาน ด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ ด้านความก้าวหน้าในงานที ทํา และด้านความเป็ นผูน้ าํ มี
ความสัมพันธ์ต่อรู ปแบบการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยทางด้า นการบริ หารงาน ได้แก่ ด้านความรอบคอบในการพิ จารณา ด้า นความ
ประนี ประนอม ด้านการต้องการการยอมรับจากผูอ้ ืน ด้านความเชี ยวชาญในการทํางาน ด้านการ
ตรวจสอบการทํางาน ด้านการกระตุน้ เพือนร่ วมงาน ด้านการประสานงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์
ด้านความก้าวหน้าในงานทีทํา และด้านความเป็ นผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสร้างทีมงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ ด้านวัตถุ ประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็ นพ้องต้องกัน ด้านความ
เปิ ดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านความ
ร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ ด้านการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการ
ทํา งาน ด้า นความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งกลุ่ ม ด้า นการติ ดต่ อ สื อสาร ด้า นการพัฒนาตนเอง ด้า นการ
กํา หนดบทบาทของสมาชิ ก ด้า นการดํา เนิ นการที ราบรื น และด้า นการเป็ นผูน้ ํา ที เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์ในระดับตํา
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื องทางด้านการบริ หารงานทีมีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
กรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี ประเด็นที ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาอภิ ปรายผล
ดังต่อไปนี7
ข้อ มูล ส่ ว นบุค คล ประกอบไปด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ระยะเวลาปฏิ บ ตั ิง าน
สถานภาพสมรส รายได้ต ่อ เดื อ น และระดับ ตํา แหน่ ง งาน ที ส่ ง ผลต่อ ปั จ จัย ทางด้า นการ
บริ ห ารงาน ด้า นความรอบคอบในการพิ จารณา ด้า นต้องการการยอมรั บ จากผูอ้ ื น ด้า นความ
เชี ยวชาญในการทํา งาน ด้า นการกระตุ ้น เพื อนร่ ว มงาน ด้า นการประสานงาน ด้า นความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ด้า นความก้า วหน้า ในงานที ทํา ด้า นความเป็ นผูน้ ํา อยู่ใ นระดับ มาก ส่ วนด้า นการ
ประนีประนอม ด้านการตรวจสอบการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง ความคิดเห็นเกียวกับการสร้าง
ทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ อยูใ่ นระดับมากในทุกด้าน
ปั จ จั ย ทางด้ า นการบริ หารงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ รู ปแบบการสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับตํา
เมือนําผลงานวิจยั ทีเกียวข้องมาเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั ในครั7งนี7 เช่น
สง่า ไชยมัง (2542,บทคัดย่อ)
ทําการวิจยั เรื อง การศึกษาการทํางานเป็ นที มของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้ อยเอ็ด มีความมุ่งหมายเพือศึกษา
และเปรี ย บเที ย บการทํา งานเป็ นที ม ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัดกรมสามัญศึ ก ษา
จังหวัดร้ อยเอ็ด ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร และครู อาจารย์ ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน ทั7งใน
ภาพรวม และในแต่ละองค์ประกอบกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จํานวน
390 คน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาในแต่ละ
องค์ประกอบพบว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากคือการพัฒนาตนเอง นอกนั7นอยูใ่ นระดับปานกลาง
เรี ยงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ภาวะผูน้ าํ ทีเหมาะสม ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอืน
ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้ างสรรค์ การสนับสนุ นและความไว้วางใจต่อกัน
กระบวนการทํางานและการตัดสิ นใจทีถูกต้องเหมาะสม ความเปิ ดเผยต่อกันและเป้ าหมายของการ
ทํางาน วัตถุ ประสงค์ทีชัดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน และการตรวจสอบทบทวนวิธีการ
ทํางาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน ทีมีต่อการ
ทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า
ผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ มีความคิ ดเห็ นต่อการทํางานเป็ นที มของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้ อยเอ็ด โดยภาพรวมผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นต่อการทํางานเป็ นทีม
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สู งกว่าครู อาจารย์ในทุกองค์ประกอบ บุคลากรในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที มีขนาดต่างกัน มี ความ
คิ ดเห็ นต่อการทํางานเป็ นที ม ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธยมศึ ก ษา สัง กัดกรมสามัญศึ ก ษาจัง หวัด
ร้ อ ยเอ็ ด โดยภาพรวมและในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบไม่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ พ บปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สถานภาพกับขนาดของโรงเรี ยน ต่อการทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ทั7งโดยภาพรวมและในแต่ละองค์ประกอบ
สิ รินาถ จันทรคณา (2548,บทคัดย่อ) ทําการศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความ
คิดเห็ นในการทํางานเป็ นที มของพนักงานบริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด มี จุดมุ่งหมายเพือศึ กษา
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความคิดเห็ นในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานบริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด
ซึ งตัวแปรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ทาํ งาน ขนาดของที ม และระดับตํา แหน่ ง งาน ปั จจัย จิ ตวิท ยา ได้แก่ ปั จจัยจู ง ใจ
ปั จจัยคํ7าจุน ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั7งนี7 ได้แก่ พนักงานประจําระดับตําแหน่ง 3 -8 บริ ษทั ดี
คอมพิวเตอร์ จํากัด ทีมีคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั7งเป็ นสมาชิ กทีม จํานวน 153 คน เครื องมือที
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิN สัมพันธ์ การทดสอบค่าทีและ
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว ผลการทดสอบสมมติ ฐานสรุ ปได้ดงั นี7 พนักงานบริ ษทั ดี
คอมพิวเตอร์ จํากัด ทีมี เพศ ระดับการศึกษา ขนาดของที ม และระดับตําแหน่ งงานต่างกันจะมี
ความคิดเห็นในการทํางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกัน พนักงานทีมี อายุ และประสบการณ์การทํางานที
แตกต่ า งกัน จะมี ค วามคิ ด เห็ น ในการทํา งานเป็ นที ม แตกต่ า งกัน ปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยาในด้า น
ความสํ า เร็ จของงาน ด้า นลัก ษณะของงานที ปฏิ บ ัติ ด้า นความรั บ ผิ ดชอบ ด้า นนโยบายและ
เป้ าหมายการบริ หาร และด้านผลตอบแทน มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นในการทํางานเป็ นทีม
ของพนักงานบริ ษทั ดี คอมพิวเตอร์ จํากัด โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. การนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั ในครั7งนี7สามารถนําไปปรับใช้กบั วิทยาลัย ดังนี7
1.1 จากผลการวิ จยั ทํา ให้ ท ราบว่า ปั จ จัย ทางด้า นการบริ ห ารงาน ในด้า นการ
ประนี ประนอมและด้านการตรวจสอบการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั7น คณะบริ หารธุ รกิ จ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ควรมีการพัฒนาการในด้านดังกล่าว ให้อยู่ในระดับมากหรื อมากทีสุ ด เพือเป็ น
การพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่อไป
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1.2 ปั จ จัย ทางด้า นการบริ ห ารงานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การสร้ า งที ม งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในระดับตํา ดังนั7น คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ควรส่ งเสริ มในเรื องของการ
ทํางานเป็ นทีม หรื อจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อของการสร้ างทีมงาน เพือส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม
ซึ งจะนําไปสู่ การทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การทําวิจัยในครั6งต่ อไป
1. ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ควรตัด วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี อ อก เนื องจากคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ใ น
ระดับอุดมศึกษา จะอยูใ่ นระดับปริ ญญาโทเป็ นอย่างน้อย นอกจากนี7 ควรเพิมในส่ วนของตําแหน่ ง
ทางวิชาการเข้าไปในแบบสอบถาม เพือให้ได้ขอ้ มูลทีสมบูรณ์ยงขึ
ิ 7น
2. ปั จจัยทางด้านการบริ หาร ควรเน้นแต่ประเด็นทีสําคัญ และสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีทางด้านการบริ หารงาน อันได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
ชักนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
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