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การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน
The Effi ciency team building by Executive of Chumpae Police Station, 

Khon Kaen province.

อาจารยคนิตลดา ณะศรี

อาจารยฉัตรพงศ พีระวราสิทธิ์

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสรางทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของผูบริหารสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน จําแนกกลุมนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร กลุมนาย

ตํารวจชั้นสัญญาบัตร (เล่ือนไหล) และกลุมนายตํารวจชั้นประทวน โดยศึกษาจากประชากรซ่ึงเปนขาราชการตํารวจ

จํานวน 191 นาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่นที่ .95 สถิติที่

ใชวเิคราะหขอมลู คอื คาความถี ่(Frequency) คารอยละ (Percentage) และใชตารางไขว (Cross Taburation) และ

วิเคราะหเปรียบเทียบโดยใช ดวย F–test (One Way Anova) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 94.5 อายุระหวาง 41-51 ป 

คิดเปนรอยละ 42.6 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.7 และประสบการณปฏิบัติงานมากกวา 20 ป 

คิดเปนรอยละ 57.4 2) แบงตามกลุมขาราชการตํารวจชุมแพ พบวา กลุมนายตํารวจสัญญาบัตร จํานวน 27 นาย

คดิเปนรอยละ 14.8 กลุมนายตาํรวจสญัญาบตัร (เลือ่นไหล) จาํนวน 53 นาย คดิเปนรอยละ 29.0 และกลุมนายตาํรวจ

ชัน้ประทวน จาํนวน 103 นาย คดิเปนรอยละ 56.3 3) การสรางทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพของผูบรหิารสถานตีาํรวจภธูร

ชมุแพ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการสรางทีมงานท่ีมปีระสิทธภิาพของผูบรหิารสถานีตาํรวจ

ภูธรชุมแพ ระหวางกลุมไมมีความแตกตางกัน สิ่งที่สถานีตํารวจภูธรชุมแพจังหวัดขอนแกนควรจะพัฒนาใหมากขึ้นใน

การสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพควรพิจารณาในดานบรรยากาศการทํางานท่ีปราศจากพิธีรีตอง ดานการประเมิน

ผลงานของตนเองและดานความเห็นพองตองกัน 

คําสําคัญ : การสรางทีมงานที่มีประสิทธภิาพ ผูบริหารสถานีตํารวจ

Abstract 

 This research was descriptive research aimed to compare the effi ciency team building by 
executive of Chumpae police station, Chumpae Khon Kaen province between executive Chumpae 

police group and non exectutive Chumpae police group and fl oating executive police, a total of 

183 people. Collecting data using the questionnaire with a reliability level at .95. Statistics used 

for analyzing data to fi nd frequency and percentage and using cross taburation and comparative 

analyzing by F – test One way Anova.
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 The results were as following : 

 1. The most were male 94.5%, age between 41-51 year 42.6%, level of education the most 

were bachelor degree 55.7%, the work experience more than 20 years 57.4%. 

  2. When dividing the group of Chumpae police showed that executive Chumpae police 27 

persons 14.8%, fl oating executive Chumpae police 53 persons 29.0% and none executive Chumpae 

police 103 persons 56.3% and 

 3. The effi ciency team building by executive Chumpae police group Khon Kaen, the whole 

dimension was at the medium level. For the comparative of the effi ciency team building between 

group wasn’t signifi cantly difference. The Chumpae police station should improve the development of 

effi ciency on the climate of working that should not be so strong in traditional, evaluation dimension

and the congruence dimension. 

Keywords : The effi ciency team building, The executive Chumpae police

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 การพัฒนาองคกร เปนการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีแผนมุงเนนการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

องคกรโดยอาศัยพลังความรวมมือจากสมาชิกทุกคน

หรือทีมงาน ดังนั้น จึงพบวาทีมงานเปนองคประกอบ

พื้นฐานท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงการบริหารองคกรใน

ยุคใหม ผูบริหารตองยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

โดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคกรมีสวนรวมในการ

บรหิารรวมตดัสินใจในการดาํเนนิงานขององคกรใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทกุคนในองคกรตองรูสกึวาตนอยูใน “ทมี” เดยีวกนั และ
รวมแรงรวมใจใหประสบผลสาํเรจ็รวมกนั ผูบรหิารจงึตอง

สรางทมีงานขึน้ในองคกรและกระตุนใหทกุคนมคีวามรูสกึ

วาเปนผูมีสวนรวมในฐานะสวนหน่ึงของทีม (สุนันทา 

เลาหนันทน, 2549) 

  การสรางทีมงานในการทํางานนั้น เปนส่ิงท่ี

ผูบริหารตองคิดและดําเนินการใหเกิดขึ้นมากที่สุด 

ผูบรหิารหลายคนไดพยายามนาํเทคนคิการบรหิารหลาย ๆ  
รปูแบบมาใช เชน การเสวนา การอภปิราย การบรหิารโดย

มวีตัถปุระสงค การพัฒนาองคการ กลุมสรางคุณภาพงาน

หรืออื่น ๆ แตก็พบวา ประสบความสําเร็จบาง ไมประสบ
ความสาํเรจ็บาง (ธเนศ ขาํเกดิ, ม.ป.ป.) ซึง่การทีผู่บรหิาร

นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชก็ลวนแตกลาวถึงความสําคัญ

และความจําเปนของการพัฒนาทีมงานบางคนไดสังเกต

เหน็วาการสรางทมีงานเปนเทคนคิของการพฒันาองคกร

ที่นิยมกันมากท่ีสุด ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเพราะเปน
ความพยายามท่ีจะชวยกลุมแกปญหาตนเองโดยการเรียนรู 

(จิราวรรณ หาญณรงค, 2536) ทุกคนมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายและตัดสินใจรวมกันการบริหารงานใน

องคการ การทํางานเปนทีมงานเปนสิ่งท่ีผูบริหารทุกคน

ตองการใหเกิดขึ้นในองคการนับตั้งแตระดับลาง ระดับ

กลาง และระดบัสงู การทาํงานเปนทมีจะเปนการใหความ

รวมมือรวมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานในหนาที่ มี
การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใหกําลังใจและรวม

ชืน่ชมผลงานท่ีไดรวมกันสรางการทํางานเปนทีมเปนเรือ่ง

ทีม่คีวามสําคญัเนือ่งจากงานบางชนิดไมสามารถทําสาํเร็จ

ไดเพียงคนเดียวตองอาศัยกําลังคนกําลังความรูความ

สามารถและมวลประสบการณจากหลายๆคนตองการ
ความคิดสรางสรรคใหมๆบางคร้ังตองแกไขปญหาของ

หนวยงานรวมกัน
 วิลเลี่ยม เจมส (William James) กลาววาโดย

ปกติคนเราจะใชความสามารถในการทําสิ่งตาง ๆ เพียง 

20-30% แตถามีการใชการจูงใจ คนก็ใชศักยภาพหรือ
ความสามารถของตนในการทําส่ิงนั้น 80-90% การสราง
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ทีมงานไดดี หัวหนาทีมควรท่ีจะเห็นถึงความสําคัญของ

ความหลากหลาย พฒันาความหลากหลายใหเกดิขึน้ เชือ่วา

หนวยงานที่มีความหลากหลายจะเขมแข็งกวาปรับตัวได

ดีกวา การตัดสินใจก็มีคุณภาพมากกวาเพราะความเห็น

ที่หลากหลายจะทําใหมีทางเลือกมากขึ้น 

 สรุปไดวาการสรางทีมงานเปนรูปแบบหน่ึงของ

การบริหารที่ยอมรับกันในปจจุบันวาเปนการบริหารงาน

ทีก่อใหเกดิประโยชนแกตวับคุคลและหนวยงานมากท่ีสดุ

แบบหน่ึงการบริหารแบบน้ีเปนการเปดโอกาสใหสมาชิก

ทุกคนไดมีสวนรวมในการบริหารรวมกันแกไขและขจัด

ปญหาโดยใหผูทีอ่ยูใกลชดิกบัปญหามากท่ีสดุ ไดมสีวนรวม

ในการแกไขปญหามีสวนรวมในการตัดสินใจเปนการ

เสริมสรางความสามัคคีทําใหคนรักงานผูกพันกับงาน

มองเห็นอนาคตขององคกรหรือของหนวยงานไดชัดเจน 

(สมบูรณ คันธโชติ, 2533)

 สถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปน

หนวยงานระดับกองบญัชาการขึน้ตรงตอสํานกังานตาํรวจ

แหงชาติ มีหนาที่หลักในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหสถานีตํารวจภูธรชุมแพ

เปนองคการที่มีศักยภาพสูง ขาราชการตํารวจสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง

โครงสรางองคกรของสถานีตาํรวจภูธรชุมแพ ทีร่บัผดิชอบ

ประกอบดวยสวนอํานวยการ ประกอบดวย  งานธุรการ  

งานสอบสวน  งานสืบสวน  งานการเงิน  

 งานสื่อสาร งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ  งาน

ประชาสมัพนัธ งานประจาํวนั งานสงกาํลงับาํรงุ งานพมิพ
ลายน้ิวมอื งานทะเบียนคนตางดาว งานท่ีควบคุมผูตองหา 

และสวนบริการประชาชน  ประกอบดวย งานสายตรวจ

รถยนต สายตรวจจักรยานยนต งานสายตรวจจักรยาน
งานจราจร และงานเปรียบเทียบปรับ โดยทุกสวนงาน

ในสถานีตาํรวจฯ จะตองปฏิบตัใิหบรรลุผลตามแผนท่ีวาง

ไวใหไดมากท่ีสุดและทุกคร้ังจะตองมีการวางแผนอยางมี
หลกัการ การตดัสนิใจตองมคีณุภาพ การทาํงานตองเปนทีม 

จึงเห็นไดวาความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนนั้น ผูที่ปฏิบัติงานใน

ทุกฝายจะตองใชประสบการณ ความรู ความสามารถ 

และความรวมมือรวมใจกันเปนอยางดีในการทํางานเพ่ือ

ใหไดมาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตาม

วตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวรวมกนั เพราะกจิการใด ๆ  กต็ามยาก

ที่จะประสบความสําเร็จไดดวยตนเองเพียงคนเดียว หาก

มทีมีงานทีด่ยีอมจะทาํใหผลการปฏบิตังิานของหนวยงาน

นั้นเปนที่นาพึงพอใจของประชาชนไดอยางเปนอยางดี

ซึ่งสวนงานตางๆ เหลานี้จําเปนตองอาศัยทีมงานที่มี

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนใหบรรลุสูเปาหมาย 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพ่ือศกึษาการสรางทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

ของผูบริหารสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน

 2.2 เ พ่ือเปรียบเทียบการสรางทีมงานที่มี

ประสทิธภิาพของผูบรหิารสถานตีาํรวจภธูรชุมแพ จงัหวดั

ขอนแกน จําแนกตามกลุมนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร 

กลุมนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร (เลื่อนไหล) และกลุม

นายตํารวจชั้นประทวน

3.  สมมติฐานการวิจัย 

 กลุมนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร  กลุมนาย

ตํารวจชั้นสัญญาบัตร (เลื่อนไหล) และกลุมนายตํารวจ
ชั้นประทวน มีความคิดเห็นตอการสรางทีมงานที่มี

ประสทิธภิาพของผูบรหิารสถานตีาํรวจภธูรชุมแพ จงัหวดั
ขอนแกน แตกตางกัน

4. กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual Framework)

 การศกึษาครัง้นี ้ผูศกึษาใชแนวคดิของปารคเกอร 

(Parker, 1990 อางถงึใน สนุนัทา เลาหนันท, 2549) เกีย่วกบั

ลักษณะการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ เปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษา มีทั้งหมด 12 ดาน ไดแก 

 1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค 

 2. บรรยากาศการทํางานท่ีปราศจากพิธีรีตอง 
 3.  การมีสวนรวม   

 4.  การรับฟงซึ่งกันและกัน 
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 5.  ความไมเห็นดวยในทางบวก  

 6.  ความเห็นพองกัน

 7. การส่ือสารที่เปดเผย    

 8. บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 

 9.  ภาวะผูนํารวม    

 10. ความสัมพันธกับภายนอก 

 11. รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย  

 12. การประเมินผลงานของตนเอง

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยการศึกษาความคิดเห็นของขาราชการ

ตํารวจท่ีมีตอการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพของ

ผูบริหารสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

มีรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยดังนี้

 5.1 ประชากร

  ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษา

ไดแก ขาราชการตาํรวจ สงักดั สถานตีาํรวจ อาํเภอชมุแพ 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 191 นาย แบงออกเปน 3 กลุม 

ไดแก กลุมนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 32 นาย 

กลุมนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร (เล่ือนไหล) จํานวน 56 

นาย และกลุมนายตํารวจชั้นประทวน จํานวน 103 นาย

 5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใช
แนวคิดของ Parker (1990) เกี่ยวกับลักษณะการทํางาน

เปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 12 ดาน และปรับให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา แบงเนือ้หาออก

เปน 3 สวนดังนี้

  สวนที่ 1 เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) เกีย่วกบัขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม

ในดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ชั้นยศและระยะ

เวลาปฏิบัติงาน 

  สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็น

ของขาราชการตํารวจในการสรางทีมงานท่ีมปีระสิทธิภาพ

เปนแบบมาตราวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 

scale) เนื้อหาประกอบดวย

 1.  ความชัดเจนของวัตถุประสงค

 2.  บรรยากาศการทํางานท่ีปราศจากพิธีรีตอง 

 3.  การมีสวนรวม   

 4.  การรับฟงซึ่งกันและกัน 

 5.  ความไมเห็นดวยในทางบวก

 6. ความเห็นพองกัน

 7.  การส่ือสารที่เปดเผย   

 8.  บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 

 9.  ภาวะผูนํารวม   

 10. ความสัมพันธกับภายนอก 

 11. รูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย  

 12. การประเมินผลงานของตนเอง

 สวน ท่ี  3 เปนคํ าถามปลายเปด เ ก่ียวกับ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมการสรางทมีงานท่ีมปีระสิทธภิาพของ
ผูบริหารสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน

 5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยและคณะ ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง และใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอมูลต้ังแตวันที่ 1 – 30 กันยายน 2556 โดยใช

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 5.4 การวิเคราะหขอมูล

  การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล

โดยตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยนําแบบสอบถามที่
ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของขอมูลซ่ึงแบบสอบถามท่ีไดรับมีความสมบูรณของ

ขอมูลแลวนําแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสาํเร็จรูป จากน้ันนาํผลลัพททีไ่ดมาวิเคราะห

ขอมูลและสรุปผล ในแตละสวนดังนี้
  สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบ

สอบถามนําเสนอในรูปของสถิตเิชงิพรรณา (Descriptive 

Analysis) โดยใชสถิตความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) และใชตารางไขว (Cross Taburation)
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   สวนที ่2 การวเิคราะหเกีย่วกบัความคดิเหน็

ในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพของสถานีตํารวจ

ภูธรชุมแพ โดยใชสถิติเชิงพรรณาอธิบายขอมูลเก่ียวกับ

คาเฉลี่ย (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) เกณฑการแปลความหมาย

ระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอการสรางทีมงานของ

ผูบริหารสถานีตาํรวจภูธรชุมแพ กาํหนดชวงคะแนน (เบส 

Best, 1993) ดงันี ้คาเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ การสราง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อยูในระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ย 

1.51-2.50 หมายถึง การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

อยูในระดับนอยคาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การสราง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 

3.51 - 4.50 หมายถึง การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง การ

สรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อยูในระดับมากที่สุด (เบส 

Best, 1993) และทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธีวิเคราะห

ความแตกตางดวย F–test (One way Anova) กําหนด

คาความเชื่อมั่นที่ .95 และระดับนัยสําคัญท่ี.05 กรณีพบ

คาความแตกตางจะวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคูดวย 

Schaeffe Analysis 

  สวนท่ี3 ขอเสนอแนะในการสรางทีมงานท่ี

มีประสิทธิภาพ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) และนําเสนอในรูปของสถิติเชิง

พรรณา (Descriptive Analysis) 

6. ผลการวิเคราะหขอมูล
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยการสรางทีม

งานที่มีประสิทธิภาพของสถานีตํารวจภูธรชุมแพจังหวัด

ขอนแกน สรุปผล ดังนี้

 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ปรากฏตามตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

  กลุมขาราชการตํารวจ รวม

 

  กลุมนาย

ตํารวจชั้น

สัญญาบัตร

 กลุมนาย

ตํารวจสัญญา

บัตร 53 ป 

(เลื่อนไหล)

กลุมนาย

ตํารวจชั้น

ประทวน

ชาย
จํานวน 26 53 94 173

เปอรเซ็นต 14.2% 29.0% 51.4% 94.5%

หญิง
จํานวน 1 0 9 10

เปอรเซ็นต .5% .0% 4.9% 5.5%

อายุตํ่ากวา 30
จํานวน 0 0 4 4

เปอรเซ็นต .0% .0% 2.2% 2.2%

อายุ 30-40
จํานวน 6 1 22 29

เปอรเซ็นต 3.3% .5% 12.0% 15.8%

อายุ 41-50
จํานวน 7 10 61 78

เปอรเซ็นต 3.8% 5.5% 33.3% 42.6%
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อายุ 51-60
จํานวน 14 42 16 72

เปอรเซ็นต 7.7% 23.0% 8.7% 39.3%

ตํ่ากวาปริญญาตรี
จํานวน 10 30 31 71

เปอรเซ็นต 5.5% 16.4% 16.9% 38.8%

ปริญญาตรี
จํานวน 14 23 65 102

เปอรเซ็นต 7.7% 12.6% 35.5% 55.7%

สูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 3 0 7 10

เปอรเซ็นต 1.6% .0% 3.8% 5.5%

ระยะเวลปฏิบัติงานนอยกวา 1-5
จํานวน 0 0 2 2

เปอรเซ็นต .0% .0% 1.1% 1.1%

ระยะเวลปฏบิตังิานมากกวา 5-10
จํานวน 4 3 7 14

เปอรเซ็นต 2.2% 1.6% 3.8% 7.7%

ระยะเวลปฏิบตังิานมากกวา 10-15 ป
จํานวน 0 2 16 18

เปอรเซ็นต .0% 1.1% 8.7% 9.8%

ระยะเวลปฏิบตังิานมากกวา 15-20 ป
จํานวน 4 4 36 44

เปอรเซ็นต 2.2% 2.2% 19.7% 24.0%

ระยะเวลปฏิบตังิานมากกวา 20 ป
จํานวน 19 44 42 105

เปอรเซ็นต 10.4% 24.0% 23.0% 57.4%

รวม 
จํานวน 27 53 103 183

เปอรเซ็นต 14.8% 29.0% 56.3% 100.0%

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คดิเปน
รอยละ 94.5 อายุระหวาง 41-51 ป คิดเปนรอยละ 42.6 

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.7 และ

ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 57.4 
เมือ่แบงตามกลุมขาราชการตํารวจชุมแพ พบวา กลุมนาย

ตํารวจสัญญาบัตร จํานวน 27 นาย คิดเปนรอยละ 14.8 

กลุมนายตํารวจสัญญาบัตร (เลื่อนไหล) จํานวน 53 นาย 

คิดเปนรอยละ 29.0 และกลุมนายตํารวจช้ันประทวน 
จํานวน 103 นาย คิดเปนรอยละ 56.3 รวมทั้งสิ้น 183 

นาย

 6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการสรางทีมงานที่
มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานีตํารวจชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ปรากฏตามตามตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพของผูบริหาร

สถานีตํารวจชุมแพ จังหวัดขอนแกน การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานีตํารวจชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน โดยภาพรวม

การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ของผูบริหารสถานีตํารวจชุมแพ

คาเฉลี่ย

รวม

กลุมนายตํารวจชั้น

สัญญาบัตร

กลุมนายตํารวจ

สัญญาบัตร 53 ป 

(เลื่อนไหล) 

กลุมนายตํารวจชั้น

ประทวน 

 μ  σ  μ  σ  μ  σ

1. ดานความชัดเจนของวัตถุประสงค 3.05 1.23 2.86 1.15 2.79 1.12 2.85

2. ดานบรรยากาศการทาํงานทีป่ราศจาก

พิธีรีตอง

2.48 1.15 2.36 1.10 2.25 1.11 2.32

3. ดานการมีสวนรวม 2.80 1.08 2.62 1.20 2.67 1.12 2.68

4. ดานการรับฟงซึ่งกันและกัน 2.67 1.11 2.63 1.23 2.48 1.11 2.55

5. ดานความไมเห็นดวยในทางบวก 2.69 1.03 2.59 1.18 2.52 1.07 2.57

6. ดานความเห็นพองกัน 2.64 1.10 2.59 1.17 2.50 1.07 2.55

7. ดานการสื่อสารที่เปดเผย 3.03 .94 2.72 1.14 2.86 1.05 2.84

8. ดานบทบาทและการมอบหมายงาน

ที่ชัดเจน

2.85 1.02 2.74 1.29 2.73 1.11 2.75

9. ดานภาวะผูนํารวม 2.68 .95 2.59 1.26 2.50 1.05 2.55

10. ดานความสัมพันธกับภายนอก 2.72 .87 2.62 1.17 2.54 1.05 2.59

11. ดานรปูแบบการทาํงานทีห่ลากหลาย 2.79 .92 2.65 1.20 2.64 1.05 2.67

12. ดานการประเมินผลงานของตนเอง 2.58 1.21 2.62 1.23 2.48 1.09 2.53

รวมทั้งสิ้น 2.77 .92 2.64 1.12 2.61 1.01 2.64

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

สรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานีตํารวจ

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(μ = 2.64, σ = 1.03) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความชัดเจนของวัตถุประสงค 
(μ = 2.85, σ = 1.14) รองลงมา คือ ดานการสื่อสารที่

เปดเผย (μ = 2.84, σ = 1.06) และคาเฉล่ียนอยสดุ ไดแก 

ดานบรรยากาศการทํางานท่ีปราศจากพิธรีตีอง (μ= 2.32, 

σ = 1.11) เมือ่พจิารณาตามกลุมขาราชการตํารวจสถานี

ตํารวจชุมแพ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดในกลุมนายตํารวจ

ชั้นสัญญาบัตร ไดแก ดานความชัดเจนของวัตถุประสงค 
(μ= 3.05, σ = 1.23) รองลงมา ไดแก ดานการสื่อสาร
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ที่เปดเผย (μ = 3.03, σ = .94) และคาเฉลี่ยนอยสุด 

ไดแก ดานบรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง 

(μ = 2.48, σ = 1.15) สวนกลุมนายตํารวจชั้นสัญญา

บัตร (เลื่อนไหล) พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความ

ชดัเจนของวัตถปุระสงค (μ = 2.86, σ = 1.15) รองลงมา 

ไดแก ดานบทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน (μ = 

2.74, σ = 1.29) และคาเฉลี่ยนอยสุด ไดแก ไดแก ดาน

บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง (μ = 2.36, 

σ = 1.10) สําหรับกลุมนายตํารวจช้ันประทวน พบวา 

มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานการส่ือสารท่ีเปดเผย (μ= 

2.86, σ = 1.05) รองลงมา ไดแก ดานความชัดเจนของ

วตัถปุระสงค (μ= 2.79, σ = 1.12) และคาเฉลีย่นอยสดุ

ไดแก ดานบรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง

(μ = 2.25, σ = 1.11)

 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบการ

สรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานีตํารวจ

ภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน ระหวางกลุมนายตํารวจช้ัน

สัญญาบัตร กลุมนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร (เลื่อนไหล) 

และกลุมนายตํารวจชั้นประทวน ปรากฏตามตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางโดยใช F-test (One Way ANOVA) ระหวางกลุม

นายตํารวจชั้นสญัญาบัตร กลุมนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร (เลื่อนไหล) และกลุมนายตํารวจชั้นประทวน 

สถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

การสรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพของ

ผูบริหารสถานีตํารวจ 

แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares

 Df  Mean 
Square

 F  P

1. ดานความชัดเจนของ
วัตถุประสงค 

ระหวางกลุม 1.454 2 .727 .557 .574

ภายในกลุม 235.063 180 1.306

 รวม 236.517 182      

2. ดานบรรยากาศ
 การทํางานท่ีปราศจาก

พิธีรีตอง

ระหวางกลุม 1.280 2 .640 .517 .597

ภายในกลุม 222.681 180 1.237

 รวม 223.961 182      

3. ดานการมีสวนรวม ระหวางกลุม .612 2 .306 .237 .789

ภายในกลุม 232.787 180 1.293

 รวม 233.399 182      

4. ดานการรับฟงซึ่งกัน
และกัน

ระหวางกลุม 1.220 2 .610 .464 .629

ภายในกลุม 236.537 180 1.314

 รวม 237.757 182      
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5. ดานความไมเห็นดวย
ในทางบวก

ระหวางกลุม .649 2 .325 .270 .764

ภายในกลุม 216.567 180 1.203

 รวม 217.216 182      

6.  ดานความเหน็พองกนั ระหวางกลุม .506 2 .253 .209 .812

ภายในกลุม 218.051 180 1.211

 รวม 218.557 182      

7. ดานการสื่อสารที่
 เปดเผย

ระหวางกลุม 1.756 2 .878 .777 .461

ภายในกลุม 203.414 180 1.130

 รวม 205.170 182      

8. ดานบทบาทและการ
มอบหมายงานทีช่ดัเจน

ระหวางกลุม .320 2 .160 .120 .887

ภายในกลุม 239.617 180 1.331

 รวม 239.937 182      

9. ดานภาวะผูนํารวม ระหวางกลุม .792 2 .396 .328 .721

ภายในกลุม 217.644 180 1.209

 รวม 218.436 182      

10. ดานความสัมพันธกับ
ภายนอก

ระหวางกลุม .711 2 .355 .314 .731

ภายในกลุม 203.595 180 1.131

 รวม 204.306 182      

11. ดานรปูแบบการทาํงาน
ที่หลากหลาย

ระหวางกลุม .494 2 .247 .212 .809

ภายในกลุม 209.706 180 1.165

 รวม 210.200 182      

12. ดานการประเมิน
 ผลงานของตนเอง

ระหวางกลุม .729 2 .365 .276 .759

ภายในกลุม 238.146 180 1.323

 รวม 238.876 182      

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ขอมูลการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพของสถานีตํารวจ

ภูธร ชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา กลุมนายตํารวจ

ชัน้สญัญาบัตร กลุมนายตาํรวจชัน้สญัญาบตัร (เล่ือนไหล) 

และกลุมนายตํารวจชั้นประทวน ไมมีความแตกตางกัน 
ผลการวิเคราะหไมเปนไปตามสมมติฐาน

 6.3 การวิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการ

สรางทมีงานท่ีมปีระสิทธภิาพของสถานีตาํรวจภูธรชมุแพ 

จงัหวดัขอนแกน พบวา การสรางทมีงานท่ีมปีระสทิธิภาพ

ของผูบรหิารสถานตีาํรวจภธูรชมุแพ ควรจะมกีารกาํหนด

หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถความแตกตางและความตองการของ
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บคุลากรดวยวธิกีารทีห่ลากหลายอยางชดัเจน ใหเหมาะสม

กับบุคลากรและสถานการณ ในการทํางานแตละดาน

กอนมอบหมายงาน และดานบรรยากาศในการทาํงานควร

จะมีการสรางหรือสงเสริม อารมณ ความรูสึก หรือสิ่งที่

อยูรอบๆตัวที่ดีในการทํางาน ที่เรียบงาย ไมเปนทางการ 

บรรยากาศอบอุนเปนกันเองและมีความเขาใจกันภายใน

ทีมงาน เพื่อเปนการลดความตึงเครียด ขณะที่ปฏิบัติงาน

รวมกัน

 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผูวจิยัขอนําเสนอผลการวจิยัเรือ่ง การสรางทมีงาน

ที่มีประสิทธิภาพของสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน โดยสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

 7.1 การศกึษาประสทิธภิาพการสรางทมีงานของ

ผูบริหารสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา 

ประสิทธิภาพการสรางทีมงานของผูบริหารสถานีตํารวจ

ภูธรชุมแพ โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง (μ = 1.03,

σ = 2.64) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉล่ีย

สงูสดุ ไดแก ดานความชดัเจนของวตัถปุระสงค (μ = 2.85, 
σ = 1.14) รองลงมา คอื ดานการสือ่สารทีเ่ปดเผย (μ = 2.84,

σ = 1.06) และคาเฉลี่ยนอยสุด ไดแก ดานบรรยากาศ

การทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง (μ = 2.32, σ = 1.11) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

  7.2 เปรียบเทียบการสรางทีมงานท่ีมปีระสิทธภิาพ

ของผูบริหารสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ระหวางกลุมนายตํารวจช้ันสญัญาบัตร กลุมนายตํารวจช้ัน

สัญญาบัตร (เลื่อนไหล) และกลุมนายตํารวจชั้นประทวน 

พบวา ไมมีความแตกตางผลการเปรียบเทียบไมเปนไป
ตามสมมติฐาน

   โดยสรุปการอภิปรายการสรางทีมงานที่มี

ประสทิธภิาพของผูบรหิารสถานตีาํรวจภธูรชมุแพ จงัหวดั

ขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากขาราชการตํารวจสวนใหญสามารถกําหนด

ภารกิจและเปาหมายรวมกับผูบริหาร เพื่อใหกิจกรรม

ตาง ๆ เสร็จทันเวลาตามท่ีกําหนดไว ซึ่งไดกําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบใหเกิดความชัดเจนไมหนักคนใดคนหนึ่ง 

ทาํใหทกุคนสามารถยอมรบัหนาทีด่วยความเตม็ใจ มกีาร

ติดตอกันสื่อสารกันในรูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย

สมาชิกทีมงานสามารถตัดสินใจและแกไขปญหารวมกัน

ไดเปนอยางดีเมือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการ

ตาํรวจเกีย่วกบัการสรางทีมงานท่ีมปีระสทิธภิาพแลว ไมมี

ความแตกตางกัน สิ่งที่สถานีตํารวจภูธรชุมแพ ควรจะ

พัฒนาใหมากขึ้นในการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ 

ควรพิจารณาในดานบรรยากาศการทํางานท่ีปราศจาก

พิธีรีตอง ดานการประเมินผลงานของตนเอง และดาน

ความเห็นพองกัน 

8.  ขอเสนอแนะ

 8.1 การนําไปใชประโยชน

  ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปใชในการ

พัฒนาการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพของหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยขอมูลท่ีไดสามารถนํามาใช

ในการประเมินตนเองเก่ียวกับการพัฒนาทีมงานใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร 

สาํหรบัสถานตีาํรวจภธูรชมุแพ จังหวดัขอนแกน สามารถ

นําผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงในการสรางและ

พฒันาทมีงานใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อนัจะสงผลทีเ่ปน
ประโยชนตอภารกิจการบริการประชาชนตอไป

 8.2 การวจิยัครัง้ตอไป ควรวจิยัเรือ่ง รปูแบบและ
ประสิทธผิลของรูปแบบการสรางทีมงานของ สถานีตาํรวจ
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