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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบัน
พัฒนาฝี มือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน
GUIDELINES FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF PERSONNEL
TEAMWORK AT THE INSTITUTE AND OFFICES FOR SKILL
DEVELOPMENT OF THE UPPER SOUTHERN THAILAND
สุจนิ ศรีประภา
Suchin Sriprapa
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเป็ นทีม ของ
บุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ในด้านการวางแผนและ
การกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้านการ
สนับสนุ นและการไว้วางใจ และด้านการตัดสินใจร่วมกัน และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ซึ่ งเป็ นบุคลากรของสถาบัน
พัฒนาฝีมอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน จานวน 130 ราย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามทีม่ คี ่าความเชื่อมันกลุ
่ ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.898 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ f-test
ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ในด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ด้านการ
ให้ความร่วมมือของสมาชิก ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจและด้านการ
ตัดสินใจร่วมกัน โดยจาแนกตามข้อมูลพืน้ ฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรของสถาบันพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย่ อยู่ในช่วง 46 - 55 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ตาแหน่ ง ส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก
ด้านการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์และด้านการตัดสินใจร่วมกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ส่วนด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ ไม่แตกต่างกัน ด้านเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านอายุและตาแหน่ งงาน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากรสถาบั น


นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน พบว่า สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ควรกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธกี ารหรือแนวทางการ
ดาเนิ นงานตลอดจนหน้ าที่ในการปฏิบ ตั ิง านของบุค ลากรและตาแหน่ งให้ช ดั เจน และต้อ งเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรทุกคน มีสว่ นร่วมในการกาหนดวางแผนการปฏิบตั งิ านและร่วมลงมือปฏิบตั งิ าในทุกขัน้ ตอน เพื่อให้
เกิดความภาคภูมใิ จและรู้สกึ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและผู้บริหารต้องดารงไว้ซ่งึ ความยุตธิ รรมและยึด
หลักการมีเหตุผลในการบริหารงาน
คาสาคัญ: การทางานเป็ นทีม, ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีม, สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน และสานักงาน
พัฒนาฝีมอื แรงงานภาคใต้ตอนบน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare the factors that affect to the
Effective Development of Personnel Teamwork at the Institute and Offices for Skill Development of
the Upper Southern Thailand in terms of planning and goal setting according to the cooperation of
the members aspect, creative communication aspect, support and trust aspect, Co-decision-making
aspect in order to improve the guideline to develop the Effective Development of Personnel
Teamwork at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand. The
sample groups are the government officers, permanent employees and government employees who
are the staffs at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand,
totally 130 persons. The instruments were used collect the data was the questionnaire with the
reliability at 0.946. The data were analyzed by descriptive statistics such as frequency , percentage ,
standard deviation, t - test and f - test.
The result of the study were found that the Effective Development of Personnel Teamwork
at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand, According to the
planning and goal setting aspect, the cooperation of the members aspect, creative communication
aspect, Support and Trust aspect, Co - decision - making aspect were classified by basic data were
found that the majority of the sample group were from Suratthani Institute for Skill Development
office 11, mostly were female, the average age was 46 - 55 years old, bachelor degree, Work
Experience 16 year , the main position is government officers. The overall result had statistically
significant different at 0.05. When considering each aspect, it was found that the planning and the
goal setting, the members collaboration to creative communication and decision-making. Had
statistically significant different at 0.05. In addition, according to the Support and Trust aspect the
result were not had no any significant different including the gender aspect, education background,
working experience, the overall were not different too. However, the age and working position aspect
had statically significant different at 0.05. and the guideline to develop the Effective Development of
Personnel Teamwork at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern
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Thailand found that the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand
should formulate their policies, objectives, methods or guidelines, as well as more clarification on the
duties of personnel and positions. Moreover, the institute must be open up and give the opportunity
to their staffs in order to engage in planning, implementation and collaboration in every working step,
to be proud and feel involved in their responsibility. Finally, the administrator must retain the
principle of a fair and reasonable to their management.
Keyword: Teamwork, Team performance, The Institute and Offices for Skill Development of the
Upper Southern Thailand.

บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมโลกส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวในแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน ทาให้ตอ้ งมีการปฏิรปู ระบบราชการ โดย
มุง่ ปรับเปลีย่ นระบบการบริหารงานภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ทีเ่ น้นการทางาน
โดยยึดหลักผลลัพธ์เป็ นหลักซึง่ เป็ นการปรับเปลีย่ นกระบวนการทางานภาครัฐไปสูก่ ารทางานเพื่อประชาชน มี
การวัดผลอย่างเป็ นรูปธรรม มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และวิธกี ารทางานที่ มคี วามรวดเร็วและคล่องตัว
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประชาชน ซึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสาเร็จเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีว่ างไว้ ไม่วา่ ภาครัฐหรือเอกชน จาเป็ นต้องมีการทางานเป็ นทีมเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินการหลักที่ผ ลักดันให้องค์กรสามารถดาเนิน การได้บรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปั จจัยสู่ความสาเร็จในการทางานมีความสาคัญเพื่อให้การดาเนินการลุล่วง
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ได้นัน้ ควรจะประกอบไปด้วย การมีบรรยากาศของการทางานมีความเป็ นกันเอง
ความกระตือรือร้น การคิดสร้างสรรค์ ทางานกันด้วยความจริงจังและจริงใจต่อกัน ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
ภายในทีมกล้าทีจ่ ะเปิ ดใจยอมรับสิง่ ใหม่ มีการตัดสินใจโดยการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น
และร่วมตัดสินใจทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองมีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ ดาเนินการ มีผนู้ าทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสมาชิกและ
คนอื่นๆ ในการทางานเป็ นทีมให้ประสบความสาเร็จจะต้องมีการกาหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะ
นามาใช้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของทีมทุกระยะ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานนัน้ ๆ ด้วยจะเห็นได้วา่ การทางานแบบเป็ นทีม เป็ นกลไกทีม่ คี วามสาคัญยิง่ ประการหนึ่งในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้เกิดผลผลิตที่เพิม่ ขึ้นคุณภาพของผลผลิต และการให้บริการในแง่ของการ
ทางานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความริเริม่ ในสิง่ ใหม่ๆ ซึ่งเป็ นปั จจัยเสริมสร้างคุณภาพของงานและ
องค์กรให้มคี ุณภาพและมันคง
่ การทางานเป็ นทีม ยังเป็ นขบวนการทางานทีช่ ่วยเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศ
ทีด่ ี เกิดความรัก ความสามัคคี น้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีเครือข่ายสัมพันธภาพเกิดความสุข ในการทางานร่วมกัน
ในการทางานเป็ นทีมจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน เพื่อการดาเนินงานให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเป็ นการตระเตรียมวิธี ช่องทางมอบหมายหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนว่าใคร
มีหน้าทีต่ อ้ งทาอะไร ทาอย่างไร และการกระทานัน้ ๆ จะส่งผลต่อการดาเนินการและผลทีอ่ อกมาอย่างไร มีการ
ประเมินผลของการดาเนินการว่าประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร มากน้อยเพียงใดจากการดาเนินการ
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นัน้ รวมถึงวิเคราะห์หาสาเหตุ และปั จจัยที่ส่งผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ ตลอดจนแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข ให้การดาเนินงานครัง้ ต่อไปมีการพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ 1
สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน เป็ นหน่ วยงานใน
สังกัดกรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 7 หน่ วยงาน คือ 1) สถาบันพัฒนาฝี มอื
แรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี รับผิดชอบเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี 2) สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 21 ภูเก็ต
รับผิดชอบเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต 3) สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงาน 22 นครศรีธรรมราช รับผิดชอบเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานกระบี่ รับผิดชอบเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ 5) สานักงาน
พัฒนาฝีมอื แรงงานพังงา รับผิดชอบเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา 6) สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานระนอง รับผิดชอบ
เขตพื้นที่จงั หวัดระนอง 7) สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานชุมพร รับผิดชอบเขตพื้นที่จงั หวัดชุมพร ซึ่งทัง้ 7
หน่วยงาน มีภารกิจหน้าทีใ่ นการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ซึง่ เป็ นงานทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ กับการพัฒนาประเทศ
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทงั ้ มิตดิ า้ นความมันคง
่ เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ซึ่งในหน่ วยงานจะประกอบไป
ด้วยบุคลากร คือ ผูอ้ านวยการ เป็ นหัวหน้าหน่วยงาน และแบ่งโครงสร้างองค์กร เป็ น 4 กลุ่มงาน กับ 1 ฝ่ าย
ประกอบไปด้วยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน กลุ่มงานประเมิ นและรับรอง
ความรูค้ วามสามารถ กลุ่มงานมาตรฐานฝี มอื แรงงานและฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่
ซึ่งต้องปฏิบตั หิ น้าที่ท่ไี ด้
กาหนดไว้ให้แต่ละส่วนราชการรับผิดชอบ และต้องปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสัง่
การที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งมาจากความต้องการของประชาชนและจากนโยบายการ
พัฒนาของรัฐบาล โดยสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานภาคใต้ตอนบน จะต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผล ตามแผนที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะฉะนัน้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาแนวทางการพัฒ นาประสิท ธิภาพการท างานเป็ นทีม ของบุค ลากร สถาบันพัฒ นาฝี ม ือแรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน
ภาคใต้ตอนบน ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป ซึง่ ในการวิจยั นี้ ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีม
ของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน โดยมีประเด็นใน
การสารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากร 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน
2) ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก 3) ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 4) ด้านการสนับสนุ นและการ
ไว้วางใจ 5) ด้านการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการและเป็ นข้อมูลให้
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน รัฐบาล และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ในด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ด้านการ
1

พลธรรม พลการ, “การพัฒนารูปแบบการทางานเป็ นทีมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในการจัดการแข่งขัน
กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย”, วิ ทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ต. (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม, 2553), หน้า 97-80.
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ให้ความร่วมมือของสมาชิก ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจและด้านการ
ตัดสินใจร่วมกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
เป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื
แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ครัง้ นี้ ดาเนินการศึกษาวิจยั ด้วยวิธกี ารวิจยั เชิง
พรรณนา (Descriptive research) มุง่ เน้นเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีมงาน โดยศึกษาใน
ด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก ด้านการสือ่ สารอย่าง
สร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ กาหนดขัน้ ตอนของการ
ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิ จยั
ผู้วิจ ัย ด าเนิ น การศึก ษาด้ว ยวิธีก ารวิจ ยั แบบผสมผสาน/บูร ณาการ (Mixed
Methods)
ประกอบด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีมงาน ในด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ด้านการให้ความ
ร่วมมือของสมาชิก ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจ
ร่วมกันเพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ และการวิจยั เชิงคุณภาพทาการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยการสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริหารระดับกลางและผูบ้ ริหารระดับต้นของสถาบัน
พัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย นักวิช าการระดับชานาญ
การพิเศษและนักวิชาการระดับชานาญการของสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน
ภาคใต้ตอนบน ซึง่ ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร ระนอง
พังงา กระบี่ จานวน 10 คน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ซึง่ เป็ นบุคลากรของสถาบันพัฒนา
ฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ทัง้ หมด จานวน 192 คน และกลุ่มตัวอย่าง
โดยกาหนดขนาดตัวอย่างประชากรโดยวิธกี ารของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จากประชากรทัง้ สิน้
ประมาณ 192 คน โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดตัวอย่าง โดยวิธกี ารของ Yamane (1997) ได้เสนอสูตร
การคานวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่มโดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Yamane โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ
พนักงานราชการ ซึ่งเป็ นบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้
ตอนบน ทัง้ หมด 130 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1) เครื่องมือเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นารูปแบบ
เครื่องมือโดยการสร้างขึน้ เอง ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ หน่วยงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งงาน ตอนที่ 2
เป็ นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม ในด้านต่างๆ จานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวางแผน
และการกาหนดเป้ าหมายร่วมกันจานวน 5 ข้อ 2. ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก จานวน 5 ข้อ 3. ด้าน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จานวน 5 ข้อ 4. ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ จานวน 5 ข้อ 5. ด้านการ
ตัดสินใจร่วมกัน จานวน 5 ข้อ และตอนที่ 3 เป็ นคาถามเพื่อให้ผูต้ อบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สาหรับวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผ่านผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5 คน โดยได้ค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 0.952
และคาถามทุกข้อค่า IOC ไม่ต่ากว่า 0.67 ซึง่ สูงกว่า 0.5 แสดงว่าคาถามใช้งานได้
2) เครื่องมือเชิงคุณภาพ คือ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยการนาปั ญหา
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั เชิงปริมาณ มาเป็ นข้อคาถามในการ (สัมภาษณ์) กับผู้บริหารระดับกลาง
และผู้บริหารระดับต้นของสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน 7
จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร ระนอง พังงาและกระบี่ โดยมีขนั ้ ตอนในการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 1. การกาหนดกรอบในการคัดเลือกผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 2. การคัดเลือกผูด้ าเนินการสัมภาษณ์ 3.
การสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ 4. การคัดเลือกผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 5. การดาเนินการสัมภาษณ์ 6. การตรวจสอบ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ7. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงาน
4. วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ทาหนังสือ ขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื
แรงงาน ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช ระนอง และชุมพร
2) ติดต่อประสานงานกับผูอ้ านวยการและหัวหน้าฝ่ ายบริหารงานทัวไปของสถาบั
่
นพัฒนาฝี มอื
แรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน เพื่อขอความอนุ เคราะห์ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่จดั เตรียมไว้ไปแจกด้วย
ตนเองพร้อมทัง้ ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจตรงกันและขอรับคืนด้วยตนเอง
3) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั 130 คน ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม
สาหรับเก็บข้อมูล จานวน 130 ฉบับ
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
1) การวิจยั เชิงปริมาณ ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) ได้แก่ ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ผู้วิจยั ใช้ค่า เฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน และลักษณะสถิตทิ ่ใี ช้ทดสอบ
สมมติฐาน ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตอิ ้างอิง ได้แก่ สถิติ t-test แบบสองทาง (two-tailed t-test) เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างระดับการปฏิบตั อิ นั เนื่องมาจากปั จจัย ส่วนบุคคล โดยกาหนดนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่ี 0.05 และ
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สถิติ F-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับความพึงพอใจอันเนื่องมาจากปั จจัยส่วนบุคคล โดย
กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
2) การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริหารระดับกลาง และ
ผูบ้ ริหารระดับต้น ประกอบด้วยผูอ้ านวยการ นักวิชาการระดับชานาญการพิเศษและนักวิชาการระดับชานาญ
การ ของสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด คือ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร ระนอง พังงาและกระบี่ โดยการนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ แล้วเรียบเรียงข้อมูลในเชิงพรรณนา และสรุปผลการสัมภาษณ์ โดยเป็ นการอธิบายลักษณะเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) เพือ่ ให้ได้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากรสถาบัน
พัฒนาฝีมอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน

ผลการวิ จยั
1. ประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานและสานักงานพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน พบว่า ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากรสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงาน
และสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก อยูใ่ นระดับมากท่าสุด ด้าน
การสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจร่วมกันมี และด้านการ
วางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน อยูใ่ นระดับมากตามลาดับ
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน พบว่า จาแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมและราย
ด้านระดับการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และเมื่อตรวจสอบรายด้าน พบว่า ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิกด้านการสือ่ สาร
กันอย่างสร้างสรรค์ดา้ นการสนับสนุ นและการไว้วางใจด้านการตัดสินใจร่วมกัน แตกต่างกัน จาแนกตามระดับ
การศึกษาในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามตาแหน่ งงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามหน่วยงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน ด้านการให้
ความร่วมมือของสมาชิกด้านการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์และด้านการตัดสินใจร่วมกัน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามหน่ วยงาน
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่แตกต่างกัน ด้านการให้ความร่วมมือของ
สมาชิก จาแนกตามหน่ วยงาน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่แตกต่างกัน
ด้านการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ จาแนกตามหน่ วยงาน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่แตกต่างกัน และด้านการตัดสินใจร่วมกัน จาแนกตามหน่วยงาน แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของ
บุค ลากร สถาบันพัฒ นาฝี ม ือแรงงานและสานักงานพัฒ นาฝี ม ือ แรงงาน ภาคใต้ตอนบน พบว่า ด้านการ
วางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน พบว่า บุคลากรทุกคนต้องเป็ นผู้กาหนดและวัตถุ ประสงค์และ
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เป้ าหมายของแผนงานในทุกขัน้ ตอนอย่างชัดเจน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก พบว่า บุคลากรทุกคน
ควรมีความมุง่ มันและทุ
่
ม่ เทในการทางานให้ประสบความสาเร็จอย่างเต็มที่ ด้านการสือ่ สารกันอย่างสร้างสรรค์
พบว่า บุคลากรทุกคนต้องมีความเป็ นกลางและสื่อสารกันอย่างเปิ ดเผย เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุงให้ดี
ขึน้ ในโอกาสต่อไป ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ พบว่า บุคลากรทุกคนต้องได้รบั อานาจในการตัดสินใจ
ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ต่ี นเองได้รบั มอบหมาย ด้านการตัดสินใจร่วมกัน พบว่า บุคลากรทุกคนต้องมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับการวางแผนและลาดับขัน้ ตอนของหน่วยงาน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื
แรงงานและสานักพัฒนาฝีมอื แรงงานเครือข่ายภาคใต้ตอนบนสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร พบว่า ด้านการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมาย
ร่วมกัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สาเหตุท่เี ป็ นเช่นนี้เพราะ สถาบันพัฒ นาฝี มอื แรงงาน
และสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน เป็ นหน่วยงานราชการ ซึง่ มีโครงสร้างทางบุคลากรทีช่ ดั เจน
มีการกาหนดการปฏิบตั งิ านตามตาแหน่ งที่ชดั เจน บุคลากรของหน่ วยงานจึงยอมรับและปฏิบตั หิ น้าที่ตาม
ภารกิจและเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศนีย์ ตัง้ วรรณวิทย์ และอนุ พงษ์ อินฟ้ าแสง 2 พบว่า
ภาพรวมบทบาทของทรัพยากรบุคคล ทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะการทางานเป็ นทีม ของสถานประกอบการภายใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก ด้านการรับมอบหมายงานตามความ
รับผิดชอบ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทีม ด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน ด้านการ
กระจายอานาจ ด้านการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ตามลาดับ
ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเพราะ บุคลากรของสถาบัน
พัฒนาฝีมอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ทุกคนให้ความร่วมมือในการดาเนิ นการ
ตามภารกิจของหน่ วยงาน บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกาหนด
เป้ าหมายของหน่วยงาน และผูบ้ ริหารควรมีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคน ทุกตาแหน่ง เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การกาหนดเป้ าหมายขององค์กร เพื่อพัฒนาความคิด พัฒนาทัศนคติ พัฒนาความเชื่อ ทัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรทีม่ คี วามคิดไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 3 ระบุว่า
ความตัง้ ใจและความพร้อมทีจ่ ะทางานร่วมกับผูอ้ ่นื หรือเป็ นส่วนหนึ่งของทีมหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยผู้
ปฏิบตั มิ ฐี านะเป็ นสมาชิกไม่จาเป็ นที่จะต้องอยู่ในฐานะหรือตาแหน่ งหัวหน้าทีมแต่เพียงตาแหน่ งเดียว ความ
เป็ นสมาชิกในทีมดังกล่าวหมายความรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม

2

ทัศนีย์ ตัง้ วรรณวิทย์ และอนุ พงษ์ อินฟ้ าแสง, บทบาทของทรัพยากรบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะการทางาน
เป็ นทีมของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทรัพยากรบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วารสาร สถาบันวิ จยั และพัฒนา มหาวิ ทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ , ปี ท่ี 16, เล่มที่ 1, (มกราคม-มิถุนายน, 2557), หน้า 1.
3
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ, คู่มือการพัฒนาข้าราชการตาม สมรรถนะหลัก (Core
Competencies), (กรุงเทพมหานคร: แอร์บอร์นพรินต์จากัด, 2553), หน้า 28.
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ด้วย และแนวคิดของสัมมนา สีหมุ่ย 4 พบว่า การที่บุคคลที่มคี วามแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน มารวมตัวกัน
ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์กรเดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์และจุดมุง่ หมายทีต่ งั ้ ไว้รว่ มกัน สมาชิกทุกคนใน
ทีมต่างใช้ทกั ษะ ประสบการณ์และความสามารถ ช่วยกันทางาน แก้ไขปั ญหาและรับผิดชอบต่อเป้ าหมายทีต่ งั ้
ไว้
ด้านการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเพราะ สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงาน
และสานัก งานพัฒ นาฝี ม ือ แรงงาน ภาคใต้ต อนบน มีก ารเปิ ด โอกาสให้บุ ค ลากรแสดงความคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะทีส่ ร้างสรรค์แก่ทมี งาน บุคลากรสามารถซักถามข้อสงสัยในคาสังหรื
่ อปั ญหาในการปฏิบตั งิ านได้
บุ ค ลากรสามารถติด ต่ อ ข้อ มูล แบบเปิ ด เผยตรงไปตรงมาเพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง านประสบความส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพลธรรม พลการ 5 พบว่า รูปแบบการทางานเป็ นทีมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านในการจัดการแข่งขันกีฬาของ กกท. ยังเป็ นรูปแบบทีไ่ ม่มกี ารเชื่อมต่อประสานกันระหว่างทีมย่อยๆ
ยังขาดศูนย์รวมในการติดต่อประสานงาน และไม่มกี ารสรุปผลการปฏิบตั งิ านรายวันเพื่อการวางแผนในการ
ป้ องกัน แก้ไข ในปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และปั จจัยทัง้ 5 ด้านมีอทิ ธิพลในทิศทางเดียวกันต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานเป็ นทีมโดยทีป่ ั จจัยด้านกระบวนการหรือการดาเนินงาน
ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกข้อเพราะ ผูบ้ ริหารของสถาบัน
พัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน สนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่มบี ทบาทและ
เสนอแนวคิด ในการปฏิบ ัติง านอย่ า งเต็ม ที่ บุ ค ลากรได้ร ับ การส่ง เสริม ในการพัฒ นาทัก ษะความรู้แ ละ
ความสามารถอย่างสม่าเสมอ มีการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบ ัตงิ านแทนกันในกรณีทบ่ี ุคคลตามตาแหน่ งไม่
สามารถดาเนินการได้ บุคลากรให้การสนับสนุ นและร่วมกันแก้ไขปั ญหาในการทางานในเชิงสร้างสรรค์ และ
บุค ลากรให้ก ารสนับสนุ น และไว้ว างใจต่อ กันในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ
Douglas
6
McGregor ที่ได้กล่าวถึงลักษณะการทางานเป็ นทีมว่า บรรยากาศขององค์กรที่เป็ นรูปนัย ตามสบาย ไม่
เครียดเกินไป มีการอภิปรายกันอย่างเปิ ดเผยเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของแต่ละคน งานหรือวัตถุประสงค์ของ
กลุม่ สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจและยอมรับ สมาชิกกลุม่ ยอมรับรับเหตุผลของกันและกัน
ด้านการตัดสินใจร่วมกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามความเหมาะสม ผูบ้ ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิ ด
กว้างรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรทุกประเด็น การตัดสินใจภายในหน่วยงานจะอาศัยข้อเท็จจริงไม่ใช่ขอ้ มูล
จากความรูส้ กึ บุคลากรสามารถชีแ้ จงเหตุผลเมื่อเกิดความขัดแย้งในการปฏิบตั งิ าน และบุคลากรมีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและลาดับขัน้ ตอนของหน่ วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของParker7 ได้
4

สัมมนา สีหมุย่ , การศึกษาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร องค์การบริหาร ส่วนตาบลในเขตอาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. วิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต การบริ หารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา), สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553), หน้า 6-7
5
พลธรรม พลการ. การพัฒนารูปแบบการทางานเป็ นทีมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในการจัดการแข่งขัน
กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย, วิ ทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ต (การบริหารการศึกษา), (ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยจันทร์
เกษม, 2553).
6
McGroagor, D., The human side of enterprise, (New York: McGraw – Hill.,1992), p.16.
7
Parker, G. M., Team Players and Team Work: The New Competitive Business Strategy, (San
Francisco, Calif.: Jossey – Bass, 1990), p.16.
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อธิบายคุณลักษณะ ของทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพแนวใหม่ไว้ว่ า การมีสว่ นร่วม (Participation) สมาชิกของ
ทีมงานควรมีบทบาท ในการมีสว่ นร่วมในการทางาน โดยเข้าร่วมในกิจกรรมและการอภิปรายต่างๆ อย่างมี
คุณภาพ ซึง่ การมีสว่ นร่วมนี้อาจแสดงออกให้รบั รูท้ างวาจาหรือท่าทาง เช่น การพยักหน้า การจดบันทึกหรือ
ทีมงานมีการเตรียมการประชุมร่วมกันโดยแบ่งหน้าทีก่ ารทางาน เช่น สมาชิกของทีมงาน บางคนจัดเตรียม
ห้องประชุมด้านอุปกรณ์ ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ทัง้ นี้ การมีสว่ นร่วมของทีมงานสามารถปรับปรุงให้
มีประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ เช่น จัดการมีสว่ นร่วมเฉพาะกิจกรรม หรือเรื่องทีก่ าลังพิจารณาเท่านัน้ แทรกแซงเมื่อ
การมีสว่ นร่วมไม่เกีย่ วข้องกับงานทีด่ าเนินการ สนับสนุ นและยัวยุ
่ ให้สมาชิกทีมงานทีน่ ิ่งเฉยได้มโี อกาสแสดง
ความคิดเห็นกล้าพูดกล้าแสดงออกเมือ่ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างจากสมาชิกส่วนใหญ่ของทีมงาน และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สัมมนา สีหมุย่ 8 พบว่าระดับประสิทธิภาพของการทางานเป็ นทีม ด้านการตัดสินใจร่วมกันมี
ประสิท ธิภ าพ การท างานเป็ นทีม อยู่ ใ นระดับ มากเป็ นอัน ดับ แรก ด้ า นการกระจายความเป็ นผู้ น ามี
ประสิท ธิภ าพการท างานเป็ นทีม อยู่ ใ นระดับ มากเป็ นอัน ดับ ที่ส อง ด้า นการสื่อ สารกัน อย่ า งเปิ ดเผยมี
ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับทีส่ าม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับทีส่ ่ี และด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของ
ทีมงานมีประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ นอันดับสุดท้าย
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน พบว่า ความแตกต่างระดับการปฏิบตั งิ านอันเนื่องมาจากปั จจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ระดับการปฏิบตั ขิ องบุคลากร ทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีม
ของบุค ลากรสถาบันพัฒ นาฝี ม ือแรงงานและสานักพัฒ นาฝี ม ือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน ด้านเพศ ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 ด้านประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ด้านตาแหน่ งงาน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน ด้านหน่ วยงาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ด้านการวางแผนและการกาหนด
เป้ าหมายร่วมกัน จาแนกตามหน่ วยงาน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนคู่อ่นื ๆ
ไม่แตกต่างกัน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก จาแนกตามหน่ วยงาน ผลการวิเคราะห์ พบว่า แตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่แตกต่างกัน ด้านการสือ่ สารกันอย่างสร้างสรรค์ จาแนก
ตามหน่ วยงาน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่แตกต่างกัน และด้านการ
ตัดสินใจร่วมกัน จาแนกตามหน่วยงาน พบว่า แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่
แตกต่างกัน
3. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงาน
และสานักพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน พบว่า พบว่า

8

สัมมนา สีหมุย่ , การศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากร องค์การบริ หาร ส่วนตาบลในเขต
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553), หน้า 82.
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ด้านการการวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงาน
พัฒ นาฝี ม ือแรงงาน ภาคใต้ต อนบน ควรดาเนิ นการจัดประชุม บุค ลากรทุก คน ทุ กต าแหน่ ง เพื่อร่วมกัน
วางแผน กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการดาเนินงาน การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการร่วมกัน
แก้ไขปั ญหาเพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ดยี งิ่ ขีน้ ของหน่วยงานทุกขัน้ ตอน
ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน
ภาคใต้ตอนบน ควรดาเนินการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่ วยงานทุกคน ทุกตาแหน่ ง สามารถเสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางทางในการปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างสม่าเสมอและเป็ นกันเอง
ด้านการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน
ภาคใต้ตอนบน ควรดาเนินการสนับสนุ นให้บุคลากรในหน่ วยงานทุกคน ทุกตาแหน่ ง สามารถสอบถามถึง
ปั ญหาและข้อสงสัยต่างๆ เกีย่ วกับคาสังในการปฏิ
่
บตั งิ าน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางทางในการปฏิบตั งิ านอย่างสร้างสรรค์ มีการปรึกษาหารือกันอย่างมีเหตุผล
ด้านการสนับสนุ นและการไว้วางใจ สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน
ภาคใต้ตอนบน ควรดาเนินการสนับสนุ นและการไว้วางใจ โดยมอบหมายให้บุคลากรในหน่ วยงานทุกคน ทุก
ตาแหน่ ง มีความสามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้ตามความสามารถและเหมาะสมรวมทัง้ มีการสนับสนุ นให้
บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างสม่าเสมอและเท่าเทียมกัน
ด้านการตัดสินใจร่วมกัน สถาบันพัฒ นาฝี ม ือแรงงานและสานักงานพัฒ นาฝี ม ือแรงงานภาคใต้
ตอนบน ควรดาเนินการสนับสนุ นให้บุคลากรในหน่ วยงานทุกคน ทุกตาแหน่ ง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนและกาหนดขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามความเหมาะสม โดยต้องอาศัยข้อเท็จจริงไม่ใช่ค วามรู้สกึ มีการยืดหยุ่นและรับฟั งความคิดเห็นของ
บุคลากร ในกรณีทเ่ี กิดความขัดแย้งกันในการปฏิบตั งิ านและมีความยุตธิ รรมในการตัดสินใจให้กบั บุคลากรทุก
คนทุกตาแหน่ง

ข้อเสนอแนะ
1. สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ควรเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรทุกคน มีสว่ นร่วมในการกาหนดวางแผนการปฏิบตั งิ านและร่วมลงมือปฏิบตั งิ านในทุกขัน้ ตอน เพื่อให้
เกิดความภาคภูมใิ จและรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบ และต้องสนับสนุ นให้บุคลากรร่วมกันทางานเป็ นทีม
และมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ เพื่อประสิทธิภาพในการทางานและส่งผลให้หน่ วยงานประสบ
ความสาเร็จตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้
2. สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ควรมีการกาหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ให้ชดั เจน และกาหนดวิธีหรือแนวทางการดาเนินงานของบุคลากรและตาแหน่ งให้
ชัดเจน เพือ่ ให้บุคลากรมีความเข้าใจในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตลอดจนมีความมันใจในการปฏิ
่
บตั งิ านและ
ความมุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั งิ านให้สาเร็จต่อไป
3. ผูบ้ ริหารของสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาคใต้ตอนบน ควร
ดารงไว้ซง่ึ ความยุตธิ รรมและยึดหลักการมีเหตุผลในการบริหารงาน
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4. ควรมีการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของบุคลากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน” เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย และนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป
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