
ชื�อเรื�อง    ศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล   
    มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ศึกษา    นายสวสัดิ$   วชิระโภชน์  นางฉนัทนา  จนัทรจาํนง  นางกรวภิา  ไมตรีแพน   
    นางอจัฉราวดี  กาํมุขโช  นางธิรดา  บุญโชติยกุล  นางสาววนิดา  เนื.องอุดม 
    และนางพิลาสลกัษณ์  ไตรศิริวาณิชย ์
สถาบัน    มหาวทิยาลยัมหาสารคาม    ปีที�พมิพ์    2552 
 

  บทคัดย่อ 

   
 การทาํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัหนึ.งที.ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย   
เนื.องจากปริมาณและคุณภาพของงานใด  ตอ้งอาศยัคนเกินกวา่หนึ.งคนกระทาํ  หากสามารถทาํงาน
เป็นทีมได ้ ยอ่มมีโอกาสสาํเร็จลุล่วงยิ.งกวา่แต่ละบุคคลกระทาํ  การศึกษาครั6 งนี6 มีความมุ่งหมายดงันี6   
1)  เพื.อศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  และ  2)  เพื.อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากร 
กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ที.มีเพศ  อาย ุ ระดบัการปฏิบติังาน  
สถานภาพปัจจุบนั  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการทาํงาน  และรายไดต่้อเดือนที.แตกต่างกนั   
โดยศึกษาจากบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  จาํนวน  29  คน  เครื.องมือที.ใชใ้นการศึกษา  คือ  
แบบสอบถามประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง  .296  -  .922  และค่าความเชื.อมั.นทั6งฉบบั  
.959  สถิติที.ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉลี.ย  ส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน  t-test  (Independent  
Samples)  และ  F-test  (One-way  ANOVA) 
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี6  
  1.  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  มีความคิดเห็นเกี.ยวกบัประสิทธิภาพ 
การทาํงานเป็นทีม  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
  2.  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลที.มีเพศ  อาย ุ ระดบัการปฏิบติังาน  สถานภาพ
ปัจจุบนั  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการทาํงาน  และรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นเกี.ยวกบั
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  โดยรวมไม่แตกต่างกนั  (p  >  .05)  เมื.อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
   2.1  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลที.มีระดบัการปฏิบติังานต่างกนั   
มีความคิดเห็นเกี.ยวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นทีม  ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบั 
เพื.อนร่วมทีมซึ.งมาจากหน่วยงานอื.นแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั  .05 



   2.2  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลที.มีระยะเวลาในการทาํงานที.ต่างกนั   
มีความคิดเห็นเกี.ยวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นทีม  ดา้นการแบ่งปันสิ.งที.มีอยูใ่หผู้อื้.น 
ในทีมงาน  ดา้นการหาทางออกที.ทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั  ดา้นการปฏิบติัตวัใหเ้ป็น 
ที.ไวว้างใจเพื.อนร่วมทีม  และดา้นการมุ่งใหค้วามสาํคญักบัผลงานแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญั 
ทางสถิติที.ระดบั  .05 
 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้า่  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  มีประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก  แต่ยงัมีขอ้แตกต่างบางดา้น 
ที.มีความแตกต่างกนัไดส่้งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของหน่วยงาน  ดงันั6นจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถ
นาํไปวางแผนพฒันาบุคลากรเพื.อใหมี้สมรรถนะดา้นการทาํงานเป็นทีม  และนาํไปปรับใช ้

ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานมากขึ6น 
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ABSTRACT 

 
 Teamwork  is  one  of  factors  which  can  help  promote  and  support  organizations  to  
achieve  their  purposes  because  the  quantity  and  quality  of  any  work  must  rely  on  more  
than  one  person  to  do.  If  there  can  be  teamwork,  there  will  be  more  opportunities  to  work  
successfully  than  one  person  to  do.  The  purposes  of  this  study  were  :  1)  to  investigate  
teamwork  efficiency  of  the  personnel  in  the  Division  of  Registration  and  Evaluation  at  
Mahasarakham  University,  and  2)  to  compare  teamwork  efficiencies  of  the  personnel  in  the  
Division  of  Registration  and  Evaluation  at  Mahasarakham  University  with  differences  in  
gender,  age,  level  of  work  performance,  current  status,  level  of  education,  period  of  time  in  
work,  and  monthly  income.  The  study  was  conducted  from  29  officials  of  the  personnel  in  
the  Division  of  Registration  and  Evaluation.  The  instrument  used  in  this  study  was  a  
questionnaire  on  teamwork  efficiency  of  the  personnel  in  the  Division  of  Registration  and  
Evaluation  at  Mahasarakham  University  with  discriminating  powers  ranging  .296  -  .922  and  
a  reliability  of  .959.  The  statistics  used  for  analyzing  the  collected  data  were  mean,  
standard  deviation,  t-test  (independent  samples),  and  F-test  (One-way  ANOVA). 
 The  results  of  the  study  were  as  follows  : 
  1.  The  personnel  in  the  Division  of  Registration  and  Evaluation  opined  about  
teamwork  efficiency  as  a  whole  and  in  each  aspect  at  a  high  level. 
  2.  The  personnel  in  the  Division  of  Registration  and  Evaluation  with  differences  
in  gender,  age,  level  of  work  performance,  current  status,  level  of  education,  period  of  time  
in  work,  and  monthly  income  did  not  opine  differently  about  teamwork  efficiency  as  a  
whole  (p>.05).  When  each  aspect  was  considered,  the  following  were  found  : 



   2.1  The  personnel  in  the  Division  of  Registration  and  Evaluation  with  
different  levels  of  work  performance  opined  differently  about  teamwork  efficiency  in  the  
aspect  of  building  relationship  with  team  peers  from  other  agencies  at  the  .05  level  of  
statistical  significance. 
   2.2  The  personnel  in  the  Division  of  Registration  and  Evaluation  with  
different  periods  of  time  in  work  opined  differently  about  teamwork  efficiency  in  the  
aspects  of  apportioning  available  things  to  other  people  in  the  working-team,  finding  an  exit  
which  all  sides  could  receive  common  benefits,  self-behaving  to  be  trusted  by  team  peers,  
and  emphasis  on  the  importance  of  works  at  the  .05  level  of  statistical  significance. 
 Based  on  the  study  results,  it  could  be  concluded  that  the  personnel  in  the  
Division  of  Registration  and  Evaluation  at  Mahasarakham  University  had  teamwork  
efficiency  at  a  high  level.  However,  there  still  are  some  aspects  which  are  different  from  
one  another,  affecting  teamwork  of  the  agency.  Therefore,  the  information  as  mentioned  can  
be  implemented  in  personnel  development  planning  to  have  teamwork  competency,  and  can  
be  adjusted  for  use  to  generate  higher  efficiency  and  effectiveness  in  their  working. 
 


