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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 2) เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างระดับคณะและส านัก 
สถาบัน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  กลุ่ม
ตัวอย่างวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อันได้แก่ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว   จ านวน 152 คน โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูป (Krejcie & Morgan, 1970)  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน และกลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) กับผู้ที่มีบทบาทส าคัญในบริหารการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  อย่างสม่ าเสมอ จ านวน 5 ท่าน 
เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม โดย
มีข้อค าถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และสังกัดหน่วยงาน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วูดค็อก (Woodcock)  การท างานเป็นทีมที่ดี 11 
ประการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่แบบสัมภาษณ์ โดยมีแนวค าถาม (Interview Guide)  
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และ สังกัดหน่วยงานส่วนที่ 2 สัมภาษณ์การท างานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและใช้ค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้
ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการณ์ใน
การสัมภาษณ์ อีกทั้งได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า โดยยืดหยุ่นล าดับของประเด็น  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X  ) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค า
บรรยาย โดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ความคิดของเบสท์ (Best) ส่วนการทดสอบสมมติฐานจะใช้สถิติไคส
แควร์  (Chi Square Test)และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยใช้การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลแบบพรรณนา
โวหาร (Descriptive Method) โดยเขียนเป็นโครงเรื่อง (Plots) พรรณนาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
   1. วิจัยเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X  ) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าทุกด้านมี
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก  ระหว่าง 3.78 - 4.11 ด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
รองลงมาคือ ด้านบทบาทที่สมดุล และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน
และสมมุติฐานงานวิจัย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ต่อกระบวนการท างานเป็นทีมแตกต่างกัน ค่า
ไคสแควร์ อยู่ระดับนัยที่ส าคัญ 0.5 สรุปได้ว่า ความแตกต่างกันด้านต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ทุกข้อของการท างานเป็นทีมมีความแตกต่างกันกับต าแหน่งงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
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ความเช่ือมั่น 95% (α = 0.05) โดยมีแตกต่างกัน เท่ากับ 0.628 0.612 0.607 0.592 0.590 0.561 0.537 0.536 
0.511 0.504 0.494 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   2. วิจัยเชิงคุณภาพ สรุปผลข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Method) โดยเขียนเป็นโครงเรื่อง 
(Plots) พรรณนาตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า ด้านบทบาทที่สมดุล แต่ละบุคคลน าความรู้ ทักษะมาผสมผสาน
ในการท างานร่วมกัน ซึ่งบทบาทหน้าที่โดยตรงนั้นจะระบุไว้ในกรอบภาระงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวัตถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน พบว่า 
บุคลากรทุกคนรับรู้ ยอมรับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ดี พร้อมแจ้งให้สมาชิกทุกคนรวมถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ ด้านการเปิดเผยต่อกันและเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา พบว่า บุคลากร
ส่วนใหญ่ จะมีความใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือกัน สามารถแสดงความรู้สึก และความคิดของแต่ละบุคคล
ในการท างาน ยึดมติประชุม ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน พบว่า บุคลากรทุกคนมีความไว้วางใจ และ
สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเน้นให้ทุกคนมีความจริงใจ มีส่วนร่วม มีความซื่อสัตย์ เคารพความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ด้านการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยฯมีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันในการท างานทุกเรื่อง มีการจัดพูดคุยกับบุคลากรทุกครั้ง ที่มีการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนให้ความคิดเห็นเพื่อน าไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุด  ด้านภ าวะ
ผู้น าที่เหมาะสม พบว่า  ภาวะผู้น าขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ทุกคนในทีม
สามารถเป็นผู้น าได้มอบหมายตามความสามารถของแต่ละบุคคล ด้านการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
พบว่า มีการประชุม ทบทวน ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามการท างานเป็นระยะ ๆ 
โดยมีการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการท างานต่อไป  ด้านการพัฒนาตนเอง 
พบว่า มหาวิทยาลัยมีการก าหนดการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะไว้ในแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
บุคลากร เข้ารับการพัฒนาทักษะทุกคน มีงบประมาณสนับสนุน กระตุ้นให้ส านึกในการท างาน  ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน มีการสร้างเครือข่าย ระดมตนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ก่อให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี โดยไม่ค านึงถึงว่าอยู่ฝ่ายใด ท างานกันแบบพี่แบบน้องให้ความช่วยเหลือกัน มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากรทุกปี ด้านการสื่อสารที่ดี พบว่า มหาวิทยาลัยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายทาง เช่น สาย
ตรงผู้บริหาร แบบประเมินต่าง ๆ โดยการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การใช้โทรศัพท์ ไลน์ Facebook ประชุม ฯลฯ 
เพื่อความรวดเร็วและทันเวลา  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความถูกต้องและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับ
แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สรุปได้ว่า ควรมีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างท่ัวถึงรวดเร็ว ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ควรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน เช่น การ
สนับสนุนจากผู้น าเพื่อสร้างความมั่นใจในการท างาน  สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในการท างานเป็นทีมให้
ทุกคนมุ่งเป้าหมาย ภาพลักษณ์ และความส าเร็จขององค์กร จัดอบรม สัมมนา ท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกเดือน  จัดกิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนางาน  ควรมีการกระตุ้นการปฏิบัติงานและการท างานเป็นทีม
ด้วยการให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์และน าเสนอ Good Practice  เป็นทีมด้านการท างาน 
ค าส าคัญ : การท างานเป็นทีม 
 

Abstract 
  This research aimed to 1) study team working of Kamphaeng Phet Rajabhat University’s 
personnel, 2) find out creative guidelines of such team working, 3) study team working of the 
academic support staff between faculties and offices. The research was conducted on both 
quantitative and qualitative processes. The quantitative sample consisted of 152 supportive 
personnel, contracted lecturers, permanent and temporary employees.  
In order to get comprehensive information, finished table of Krejcie and Morgan (1970) was 
employed, and qualitative sample. Purposive sampling and 5 key supportive and consistent 
personnel were selected to find out supplementary guidelines of team working.Instrument used 
in quantitative phase was a questionnaire set which was divided into 2 parts. Part 1, the general 
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information of informant such as sex, age, education, position and department held. Part 2 was 
the Woodcock’s 11 ideal team working steps 
  Instrument used in qualitative research was interview guide which was also divided into 2 
parts. Part 1, general information of interviewees- sex, age, education, experiences, position and 
department held. Part 2, the open-ended question interviewing was implemented. The 
interviewees could give extended and flexible data according to set agenda. Furthermore, 
prepared questions were also set. 
  The quantitative data were analyzed with arithmetic means, standard deviation (S.D) 
They were presented by narrative table which were determined by Best analysis. The hypothesis 
test was analyzed by Chi Square. The conclusion was done by descriptive method, using plots 
according to research objectives.   

Findings were as follow: 
  1. On the quantitative, by finding the arithmetic means, and the standard deviation, 
overall index of team working were found at “much level, between 3.78-4.11. The highest aspect 
was clear operation points. Followed by balanced roles. The lowest or least aspects were clear 
objectives, agreed goals. Hypothesis research, analyzed personal relation toward team working, 
the significant Chi Square level was found at 0.5. It was, therefore, concluded from each item, 
that, the difference of informant positions was significant reliability at 95%, by difference index 
0.628 0.612 0.607 0.592 0.590 0.561 0.537 0.536 0.511 0.504 0.494 respectively. This was 
correspondent with established hypothesis. 
  2. The qualitative research, it was found, on the balanced role aspect, that each person 
brought own experiences and expertise to effectively share in given roles and responsibility. On 
the clear objectives and agreed goals, each personnel knew and accepted the targets and 
expected objectives and willing to notify each other. On the openness and problem solving, 
most staff shared the mutual trust and conducted related discussion and consultation, as well as 
adhered to agreed meeting. On the co-operation and trust, everyone shared the mutual trust by 
focusing on participation and honesty. On the clear operation and appropriate decision, the 
supporting staff of KPRU had regularly met and agreed on responsibility given for the practicality 
and highest use. On the leadership aspect, each personnel were able to lead the given task that 
relevant to their ability. On the actual feedback, each given responsibility was regularly 
monitored both orally and written notice for further assessment and improvement. On self-
development aspect, the university had set up personnel development plan and supported 
sense of belonging awareness.  On the group relationship, the supporting staff had created net-
working system for mutual support and brotherhood. On the communication aspect, the 
university set up various communication channels such as direct line to administrators, 
telephone, lines and facebook for effective and quick co-ordination. 
  As for supportive guidelines of team working, it was suggested that a promoting working 
environment from administrators be created for a thorough and fast communication. Seminars 
and workshops, awards on god practice on team work from different departments should be 
organized and promoted regularly.  
Keywords: Teamwork  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็น
กระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือท่ีใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือ  
สู่การปฏิบัติต่อไป ส าหรับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดต่อองค์กร องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวข้ึนอยู่กับทรัพยากรบุคคล ท่ีองค์กรนั้นมีอยู่ในปัจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่ คน (Man) 
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ เครื่องจักร (Machine) ในปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ตัว การพัฒนาคน เป็น
สิ่งส าคัญที่สุดใน 4M และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่
ต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีเพียงพอทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  กลยุทธ์ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมี คือ การบริหารงานท่ีมีการท างานเป็นทีมที่ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคลากร
ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน ส าหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งบุคลากรสายสนับสนุนจะเป็น
ผู้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะต่าง ๆ จึงเห็นได้ว่าความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในทุกองค์กร
ทุกฝ่ายจะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการท างาน เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน เพราะกิจการใด ๆ ก็ตามยากที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว หากมีทีมงานท่ีดีย่อมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นเป็น
ที่น่าพึงพอใจ 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีพื้นที่ด าเนินการ 2 แห่ง คือ ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
มีเนื้อที่ 496 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา และ ที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีเนื้อที่ 600 ไร่ มีหน่วยงานการบริหาร
แบ่งเป็นหน่วยงานวิชาการ 5 คณะและหน่วยงานสนับสนุน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1. คณะครุศาสตร์ 2. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. คณะวิทยาการจัดการ 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 6. ส านักงานอธิการบดี 7. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนทศ 9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
12. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 13. บัณฑิตวิทยาลัย 14. ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ซึ่งหน่วยงานทั้ง 14 
หน่วยงาน จะมีบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานอยู่ โดยมหาวิทยาลัยมีการกระจายอ านาจไปยังแต่ละหน่วยงานในการ
จัดท าผลการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจากการที่มหาวิทยาลัยฯได้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ไปทุกหน่วยงานนั้น ท าให้ทุกหน่วยงานมีอ านาจการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น แต่ ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสาย
สนับสนุนจะเป็นผู้ด าเนินการโครงการที่รับผิดชอบเฉพาะที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบเท่านั้น เกิดกระบวนการ
ท างานเป็นทีมเล็ก ๆ ซึ่งขาดการท างานร่วมกันท้ังมหาวิทยาลัย จากสภาพปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีมนั้น จ าเป็นต้องหาแนวทางเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2) เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร  
3) เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างระดับคณะและส านัก สถาบัน 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

ขั้นที่ 1 เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

ขอบเขตเนื้อหา 
กระบวนการท างานเป็นทีมที่ดี 11 ประการ ของ Woodcock  (ปี ค.ศ.1989) คือ  

1) บทบาทที่สมดุล  
2) วัตถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน  
3) การเปดิเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา  
4) การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน  
5) ความร่วมมือและการใช้ความขดัแย้งในทางสร้างสรรค์  
6) การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม  
7) ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม  
8) การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
9) การพัฒนาตนเอง  
10) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  
11) การสื่อสารที่ดี  

  ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อัน

ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว   
ขอบเขตตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ การท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ขั้นที่ 2 เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 
ขอบเขตเนื้อหา 
แนวทางการเสรมิสร้างกระบวนการท างานเป็นทีม 
ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (Purposive 

Sampling) กับผู้ที่มีบทบาทส าคัญในบริหารการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อย่างสม่ าเสมอ จ านวน 5ท่าน เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็น
ทีม ซึ่งผู้วิจัยได้ระบุคุณลักษณะของบุคคลในกลุ่มที่ต้องการไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเลือก จากนั้นจึงสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) ตามประเด็นค าถามที่ตั้งไว้จนข้อมูลอิ่มตัว (Saturation)  ได้ข้อมูลที่มีความหมาย 
ครบถ้วน สามารถตอบค าถามงานวิจัยและวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ 

ขอบเขตตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ  
กระบวนการท างานเป็นทีมที่ดี 11 ประการ ของ Woodcock  (ปี ค.ศ.1989)  แนวทางการเสริมสร้าง

กระบวนการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
สมมติฐานงานวิจัย 

เพศ อายุ  ต าแหน่งงาน  การศึกษา  งาน อายุงาน มีผลต่อกระบวนการท างานเป็นทีมแตกต่างกัน  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีพื้นท่ีด าเนินการ 2 แห่ง คือ ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
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มีเนื้อที่ 496 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา และ ท่ี ต.แม่ปะ อ.แมส่อด จ.ตาก มีเนื้อที่ 600 ไร ่มีหน่วยงานการบริหาร
แบ่งเป็นหน่วยงานวิชาการ 5 คณะและหน่วยงานสนับสนุน 9 หน่วยงาน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม 
  องค์กรของรัฐและเอกชน ผู้บรหิารควรตระหนักถึงลักษณะการท างานท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมมือ ร่วมใจกัน
ของสมาชิกในหน่วยงาน ค านึงถึงความสามารถของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน ความถนัดหรือเชี่ยวชาญคนละ
ด้านการทุ่มเทก าลังความคดิและสติปัญญาย่อมน ามาซึ่งความส าเรจ็ของงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน 
มีการประเมินผลการปฏบิัติงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา การท างานเป็นทีมถึงจะมปีระสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานซึ่งเป็นผลท าให้ทราบมิติของ
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถแปลมติิเหล่านั้นมาเป็นแนวทางลงสู่การปฏบิัติได้ในท่ีสุด 

ความหมายและกระบวนการท างานเป็นทีม   
            ความหมายของการท างานเป็นทีม หรือทีม นั้น เกิดจากการท างานร่วมกันตั้งแตส่องคนขึ้นไป ร่วมกัน
จัดท ากิจกรรม/การปฏิบตัิงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการท างานเป็นกลุ่ม และบรรลุวตัถุประสงค์ 

ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
  องค์การทุกองค์กรจะประสบความส าเร็จได้นั้น ทีมมีความส าคญัยิ่งต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน งาน
ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่เปน็เรื่องของคนท้ังองค์กรตามโครงสร้างการบริหารงานซึ่งต้องมีความเช่ือมโยง
เกี่ยวข้องกัน 

องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
  องค์ประกอบจะต้องประกอบไปดว้ย ผู้น าทีม สมาชิกทีม เลขานุการทีมและเมื่อมีผู้น าและสมาชิกกลุ่มแล้ว 
ต้องมีการก าหนดแบบแผนที่ใช้ร่วมกันปฏิบัติงาน เช่น วัตถุประสงคข์องหน่วยงาน พันธกิจ ค่านิยม วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ระเบยีบและกฎเกณฑ์ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร บรรยากาศการ
อยู่ร่วมกัน ฯลฯ 

ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 
การท างานเป็นทีมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานขององค์กรและคนในองค์กร 

สร้างทีมงานให้มีความมุ่งหมายส าคัญที่จะพัฒนาการท างานของบุคคลและกลุ่มให้มีศักยภาพสูง  การเพิ่มผลผลิต
คุณภาพของงาน เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของบุคคล เกิดความรักองค์กร ลดความขัดแย้งภายในองค์กร  
สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน สร้างขวัญและก าลังใจ และส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอยู่รอดได้ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

สัมมนา  ศรีหมุ่ย (2553) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าเป็นสาเหตุที่จะทาให้ประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีมของบุคลากรลดลง โดยเฉพาะปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ด้านการ
มอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ด้านการกระจายความเป็นผู้น า และด้านการ
ตัดสินใจร่วมกัน 
  ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง (2554) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงาน
ครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า      
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
  2. การท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา กับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
  เทพินทร์ จารุศุกร (2554) ได้ศึกษาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศวิเทศเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาแนวทางและวิธีการ
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พัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  ตามกรอบของลักษณะการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เครื่องมือ
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ ตัวผู้ศึกษาเอง ด้วยได้ท าการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การศึกษา สัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดจนประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรโรงเรียนอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง จากนั้นจึงน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา ดังนี้ก่อนการพัฒนาการท างานเป็นทีม 
สมาชิกทีมงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน ท าให้การท างานไม่บรรลุตามเป้าหมายเท่าที่ควร จึง
ด าเนินการพัฒนาโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ภายหลังการด าเนินการพัฒนา
พบว่า สมาชิกทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดภารกิจและเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี
สามารถปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรม ในการท า ง าน  มี ความรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในการท า ง านร่ วมกั น 
มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้หลักความยืดหยุ่น ความเห็นพ้องต้องกัน มีการปรึกษาหารือและช่วยเหลือกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกทีมงานมากขึ้น  
  เจริญขวัญ  เส็นสด (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย การสนับสนุนจากองค์การกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจ าการ 
โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย การสนับสนุนจากองค์การกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตาม
การรับรู้ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจ าการ จ านวน 
307 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย การสนับสนุนจากองค์การและประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ได้รับการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา และวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ .88, .96 และ 
.94 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิผลของทีมการพยาบาล การบริหารแบบมีส่วนรว่ม
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย พบว่าอยู่ในระดับสูง (X bar = 3.61 และ X bar = 3.70 ตามล าดับ) และการสนับสนุนจาก
องค์การ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X 
bar = 3.30) 2.การบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวก ระดับปานกลางกับประสทิธิผลของทีมการพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .50 และ .52 
ตามล าดับ) 
  ขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ (2558) ได้ศึกษาระบบการท างานและการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม). การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างานเป็น
ทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการ (ย่านถนนสีลม) และเพื่อศึกษาระบบการ
ท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการ (ย่านถนนสีลม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณเขตธุรกิจสีลม กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ T - Test ทดสอบค่าเฉลี่ยของ
ประชากรศาสตร์ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว F-Test (One Way ANOVA) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ (MultipleLinear Regression) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 29 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 20,000 บาทและอายุงานที่ท าในองค์การ 3 – 5 ปี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุงานที่ท าที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ(ย่านสีลม) แตกต่างกันการท างานเป็นทีมและระบบงานของบริษัทที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) พบว่า การท างานเป็นทีมด้านการอภิปรายอย่างเปิดเผย (Beta= 
0.170) และระบบงานของบริษัทด้านการติดตามและประเมินผล (Beta = 0.330) ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการ ดังนี้  
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากร 
    บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวนทั้งหมด 251  คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

                บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลจ านวน 
152 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูป (Krejcie & Morgan, 1970) 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน 

ประสบการณ์ในการท างาน และ สังกัดหน่วยงาน 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยก าแพงเพชร 

วูดค็อก (Woodcock)  การท างานเป็นทีมที่ดี 11 ประการเป็นแบบสอบถามมาตรา ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 
rating scale โดยท าการหาค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านโดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 แล้ว
น าข้อค าถามนั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีคลา้ยคลงึกับกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด  จ านวน 30 คน คือ 
ทุกข้อ มีค่า 0.66 ข้ึนไป มีค่าความเที่ยงเที่ยงเท่ากับ 0.95 ขึ้นไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
แบ่งออกเป็น แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน 

ประสบการณ์ในการท างาน และ สังกัดหน่วยงาน 
  ส่วนท่ี 2 สัมภาษณ์การท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
และใช้ค าถามปลายเปดิ (Open-ended Questions) เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเตม็ที่ตามประเด็นที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ และยดืหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ อีกทั้งได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า 
โดยยดืหยุ่นล าดับของประเด็น 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage) น าเสนอเป็นตาราง

ประกอบบรรยายผลเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต    

( X ) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย โดยก าหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ความคิดของเบสท์ (Best) 

4.50 – 5.00 หมายความว่า การท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายความว่า การท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายความว่า การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายความว่า การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายความว่า การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 การทดสอบสมมติฐานวิจัย ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว กับตัวแปรตาม  
จ าแนก ดังนี ้

 ถ้าตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม อยู่ในมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale)  หรือตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตามตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในมาตรวัดนามบัญญัติ และตัวแปรอีกตัวหนึ่งอยู่ในมาตรวัดเรียงอันดับ (Ordinal  
Scale)  จะใช้สถิติไคสแควร์  (Chi Square Test) การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) เป็น
รายบุคคล ใช้การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Method) โดยเขียนเป็นโครงเรื่อง 
(Plots) พรรณนาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

1. วิจัยเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X  ) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าทุกด้านมี
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก  ระหว่าง 3.78 - 4.11 ด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
รองลงมาคือ ด้านบทบาทที่สมดุล และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน
และสมมุติฐานงานวิจัย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ต่อกระบวนการท างานเป็นทีมแตกต่างกัน ค่า
ไคสแควร์ อยู่ระดับนัยที่ส าคัญ 0.5 สรุปได้ว่า ความแตกต่างกันด้านต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ทุกข้อของการท างานเป็นทีมมีความแตกต่างกันกับต าแหน่งงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% (α = 0.05) โดยมีแตกต่างกัน เท่ากับ 0.628 0.612 0.607 0.592 0.590 0.561 0.537 0.536 
0.511 0.504 0.494 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

2. วิจัยเชิงคุณภาพ สรุปผลข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Method) โดยเขียนเป็นโครงเรื่อง 
(Plots) พรรณนาตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า ด้านบทบาทที่สมดุล แต่ละบุคคลน าความรู้ ทักษะ 
มาผสมผสานในการท างานร่วมกัน ซึ่ งบทบาทหน้าที่โดยตรงนั้นจะระบุไว้ในกรอบภาระงานอย่างชัดเจน และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวัตถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็น
พ้องต้องกัน พบว่า บุคลากรทุกคนรับรู้ ยอมรับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ดี พร้อมแจ้ง ให้สมาชิก
ทุกคนรวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ ด้านการเปิดเผยต่อกันและเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา 
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ จะมีความใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือกัน สามารถแสดงความรู้สึก และความคิด
ของแต่ละบุคคลในการท างาน ยึดมติประชุม ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน พบว่า บุคลากรทุกคนมีความ
ไว้วางใจ และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเน้นให้ทุกคนมีความจริงใจ มีส่วนร่วม มีความซื่อสัตย์ เคารพความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ด้านการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยฯมีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันในการท างานทุกเรื่อง มีการจัดพูดคุยกับบุคลากร  
ทุกครั้ง ท่ีมีการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนให้ความคิดเห็นเพื่อน าไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ด้านภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม พบว่า  ภาวะผู้น าขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ทุกคน
ในทีมสามารถเป็นผู้น าได้มอบหมายตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ด้านการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ พบว่า มีการประชุม ทบทวน ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามการท างาน
เป็นระยะ ๆ โดยมีการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการท างานต่อไป ด้านการ
พัฒนาตนเอง พบว่า มหาวิทยาลัยมีการก าหนดการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะไว้ในแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บุคลากร เข้ารับการพัฒนาทักษะทุกคน มีงบประมาณสนับสนุน กระตุ้นให้ส านึกในการท างาน  ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน มีการสร้างเครือข่าย ระดมตนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี โดยไม่ค านึงถึงว่าอยู่ฝ่ายใด ท างานกันแบบพี่แบบน้องให้ความช่วยเหลือกัน มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรทุกปี ด้านการสื่อสารที่ดี พบว่า มหาวิทยาลัยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายทาง 
เช่น สายตรงผู้บริหาร แบบประเมินต่าง ๆ โดยการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การใช้โทรศัพท์ ไลน์ Facebook 
ประชุม ฯลฯ เพื่อความรวดเร็วและทันเวลา  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความถูกต้องและเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน ส าหรับแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน สรุปได้ว่า ควรมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงรวดเร็ว ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ควรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ท างาน เช่น การสนับสนุนจากผู้น าเพื่อสร้างความมั่นใจในการท างาน  สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกในการ
ท างานเป็นทีมให้ทุกคนมุ่งเป้าหมาย ภาพลักษณ์ และความส าเร็จขององค์กร จัดอบรม สัมมนา ท ากิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน  จัดกิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนางาน  ควรมีการกระตุ้นการปฏิบัติงาน
และการท างานเป็นทีมด้วยการให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์และน าเสนอ Good Practice  เป็น
ทีมด้านการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า 
1. ควรสร้างกระบวนการท างานเป็นทีมเพื่อสู่การพัฒนางาน Good Practice 
2. ควรปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ได้รั บมอบหมายที่

นอกเหนือจากงานประจ าเพื่อศักยภาพท่ีพร้อมสู่การเป็นผู้น าที่ดี 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ต่อการปฏิบัติงาน 
  2. ควรศึกษาพฤติกรรมกลุ่มการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
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