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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของการท างานเป็นทมีกับประสิทธิภาพของการท างานของ               
ทมีก ากบัดูแลผู้เสียภาษี ในเขตท้องทีส่ านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 

The Relationship Between Team Characteristics with Performance’s Supervision Team in 
Regional Revenue Office 9 and 10 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของการท างานเป็นทีมกบัประสิทธิภาพของ
การท างานของทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้หน้าท่ี  
ทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษีในเขตท้องท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10  จ านวน 240 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม    วิเคราะห์ผล ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ระดบัค่าเฉล่ียคุณลกัษณะของทีม และประสิทธิภาพการท างาน ของทีม
ก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณลกัษณะของทีมกบัประสิทธิภาพของการท างานของทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรภาค 9 
และภาค 10 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี            
ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.737 
  

Abstract 
 This research objective is to study the relationship between Team characteristics with performance’s Supervision 
Team in Regional Revenue Office 9 and 10. In this study use samples of 240 populations and the tool was questionnaire. 
The methods used to analyze data by frequency, percentage, mean, the standard deviation, and the Pearson’s product 
correlation coefficient. From this study indicated that an average level of Team characteristics and the performance’s 
Supervision Team in Regional Revenue Office 9 and 10 showed positive relationship with the correlation coefficient equal 
to 0.737. 
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บทน า 
 ปัจจุบนัในแต่ละองคก์รไดใ้หค้วามส าคญักบั
การท างานเป็นทีม เน่ืองจากการท างานเป็นทีมจะช่วย
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รไดดี้กวา่การ
ท างานโดยล าพัง การท างานเป็นทีมเป็นการดึงเอา
ความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ของสมาชิกใน
ทีมมาแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหา
ต่ าง ๆ  ร่วมกัน  การท างาน เป็น ทีมท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ทีมงานต้องมี
คุณลักษณะของการท างานเป็นทีมในการท่ีมีความ
สมดุลในบทบาท วตัถุประสงคช์ดัเจนและมีเป้าหมาย
ร่วมกนั การเปิดเผยและเผชิญหนา้ การสนบัสนุนและ
การไว้วางใจ  ความ ร่วม มือและขัดแย้ง  วิ ธีการ
ปฏิบติังาน ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม ทบทวน   การท างาน
อย่างสม ่ าเสมอ การพัฒนาบุคลากร สัมพันธภาพ
ระห ว่ างก ลุ่ ม  และก าร ติ ด ต่ อ ส่ื อส าร   ส าห รับ
ประสิทธิภาพในการท างานองค์กรอาจมีการประเมิน
ประสิทธิภาพในเชิงของอตัวิสัยซ่ึงเป็นการประเมิน
ตามความรู้สึกหรือการรับรู้ของสมาชิกและผูน้ าทีม 
และใน เชิงของ ภววิสั ย เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของทีมจากการใชก้ารวิเคราะห์ดา้นการเงิน 
การผลิต คุณภาพ ปริมาณ หรือขอ้มูลด้านทรัพยากร
บุคคล  
 กรมสรรพากร ในสังกดักระทรวงการคลงั มี
บทบาทส าคญัในฐานะเป็นกลไกของรัฐบาลในการ
จดัเก็บภาษีเพ่ือน าไปสู่การพฒันาประเทศ โดยมีหนา้ท่ี
จัดเก็บภาษีอากรจากเงินได้  เช่น ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ เป็นต้น โดยมีนโยบายมุ่ง
พฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านขอ้มูลข่าวสารและ
การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการบริหารงาน  มีแผน
ปฏิรูปองคก์รเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการจดัเก็บภาษี
ใหไ้ดต้ามเป้าหมายอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรมและสม ่าเสมอ 
 การจัด เก็บภาษีอากรให้ เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้ น จ าเป็นตอ้งอาศัย
บุ ค ล าก ร ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิภ าพ ใน การป ฏิ บั ติ ง าน 

กรมสรรพากร เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีต้องปรับ
รูปแบบการท างาน กระบวนทัศน์ และค่านิยมในการ
ท างานใหม่ จากเดิมท่ีเน้นไปท่ีระบบการตรวจสอบ 
ควบคุมบังคับใช้กฎหมายสภาพบังคับท่ี เคร่งครัด        
ใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานเป็นท่ีตั้งไปสู่การ
ก ากับ ดูแลให้ เกิดผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่าง
เหมาะสม ด าเนินมาตรการในสภาวะการท างานท่ี
ยืดหยุน่กว่ามีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน เพ่ิม
ความสะดวกและเพ่ิมทางเลือกในการใช้บริการตาม
บทบาทหน้าท่ีให้มากข้ึน (สาธิต และเกียรติศักด์ิ ,  
2546)   
 กรมสรรพากรจึงมีนโยบายในการก ากบัดูแล
ผูเ้สียภาษีให้เสียภาษีอย่างถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน จึงไดมี้   
การจัดตั้งทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษีเพ่ือท าหน้าท่ีก ากับ
ดูแลผูเ้สียภาษีท่ีอยูใ่นการก ากบัดูแลโดยบุคลากรตอ้ง
ปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ปฏิบติังาน  ซ่ึงทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีจะประกอบดว้ย 
หัวหน้าทีมงาน มีหน้าท่ีบริหารจัดเก็บภาษีอากร
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมอบหมาย และในแต่ละทีมงาน
แบ่งเป็นทีมงานย่อยเพ่ือกับดูแลขอ้มูลการช าระภาษี
ของผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมอบหมายในการก ากบัดูแล 
เจ้าหน้าท่ี  ผูก้  ากับดูแลมีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นภาษี
อากรแก่ผูป้ระกอบการรายท่ีไดรั้บมอบหมายและดูแล
การช าระภาษีของผูป้ระกอบการโดยวิเคราะห์ขอ้มูล
การยื่น เสียภาษีอากรและตรวจสอบภาษีอากรทุก
ประเภทภาษี นอกจากการตรวจสอบเอกสารแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีผูก้  ากบัดูแลมีหน้าท่ีออกตรวจสภาพกิจการ
ของผูป้ระกอบการ ณ สถานประกอบการ  รวมถึงการ
พิจารณาการขอคืนภาษีและความเหมาะสมในการคืน
ภาษีดว้ย โดยทีมก ากบัดูแลจะแยกการก ากบัดูแลเป็น
ประเภทกิจการ ซ่ึงการท่ีทีมก ากับดูแลผู ้เสียภาษีจะ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจยัอยา่งหน่ึง
ท่ีมีความส าคญัท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน
ก็คือคุณลกัษณะของการท างานเป็นทีม  
 ดังนั้ น  ผู ้วิจัย ซ่ึ งเป็น เจ้าหน้ าท่ี ในสังกัด       
ทีมก ากับดูแลพิเศษ สังกัดส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
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นครราชสีมา 2 จึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะของการท างานเป็นทีมกับประสิทธิภาพ
การท างานของทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษีในเขตท้องท่ี
ส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10  เน่ืองจาก
ครอบคลุมในภาคอิสานท่ี เป็นพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่ของ
ประเทศ  โดยศึกษาคุณลกัษณะของทีมในดา้นท่ีมีความ
สมดุลในบทบาท  วตัถุประสงค์ชดัเจนและมีเป้าหมาย
ร่วมกนั ความร่วมมือและขดัแยง้ การสนบัสนุนและการ
ไว้ว างใจ  ท บ ท วน การท าง าน อย่ างสม ่ า เส ม อ  
สัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม และการติดต่อส่ือสาร ว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานอยา่งไร เพ่ือ
น าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณลักษณะของทีมในแต่ละด้านเพ่ือให้การ
ท างานของ   ทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  โดยการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณลกัษณะของทีมกบัประสิทธิภาพของการ
ท างานของทีมก ากับ ดูแลผู ้เสียภาษีใน เขตท้องท่ี
ส านกังานสรรพากรภาค 9 และ    ภาค 10 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ
ของทีมกบัประสิทธิภาพของการท างานของทีมก ากบั
ดูแลผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 
และภาค 10 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระดับคุณลกัษณะของทีมก ากับ
ดูแลผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 
และภาค 10 
 2. ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะ
ของทีมกบัประสิทธิภาพของทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีใน
เขตทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรภาค 9 และภาค 10   
 3. เพื่ อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะของทีมก ากับดูแลผู ้เสียภาษีเพื่อให้การ
ท างานเป็นทีมมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะก ารท าง าน เป็ น ที ม แ ล ะ

ประสิทธิภาพการท างานของทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีใน
เขตท้องท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตใน
การวจิยัดงัน้ี 
 1.3.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในทีมก ากับดูแลผู ้เสียภาษีใน
สงักดัส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทอ้งท่ีส านกังาน
ส รรพ ากรภ าค  9 แ ล ะภ าค  10 จ าน วน  590 ค น 
(โครงสร้างแผนอัตราก าลังของส านักงานสรรพกร
พ้ืนท่ีในเขตทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรภาค 9 และภาค 
10, พฤษภาคม 2557) 
 1.3.2 ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
คุณลักษณะของทีมในด้านการมีความสมดุลใน
บทบาท  วตัถุประสงค์ชัดเจนและมีเป้าหมายร่วมกัน               
การเปิดเผยและเผชิญหน้า การสนับสนุนและการ
ไวว้างใจ  ความร่วมมือและขดัแยง้  ทบทวน การท างาน
อย่างสม ่ าเสมอ   สัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม และการ
ติดต่อส่ือสาร (Woodcock, 1989) กับประสิทธิภาพการ
ท างานในดา้นคุณภาพ และปริมาณ (Woodruff, 1990) 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

ในการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของทีมกับประสิทธิภาพของการท างาน
ของทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษีในเขตท้องท่ีส านักงาน
สรรพากรภาค 9 และภาค 10 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและพฒันา
กรอบแนวคิดการวิจัยในด้านคุณลักษณะของการ
ท างานเป็นทีมจากแนวคิดของ Woodcock (1989) และ
ในดา้นของประสิทธิภาพของการท างานจากแนวคิด
การวดัประสิทธิภาพของ Woodruff (1990) โดยวดัใน
ภาพรวม  ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 – 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

คุณลกัษณะของการท างานเป็นทมี 

1. ความสมดุลในบทบาท 

2. วตัถุประสงคช์ดัเจนและมีเป้าหมายร่วมกนั 

3. การสนบัสนุนและการไวว้างใจ 

4. ความร่วมมือและความขดัแยง้ 

5. ทบทวนการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 

7. การติดต่อส่ือสาร 

 (Woodcock, 1989) 

 

 

ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทมี 

 

(Woodruff, 1990) 

 

- 958 -



 
 

  

HMO8-5 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าท่ี
ผู ้ป ฏิบัติงานในทีมก ากับ ดูแลผู ้เสียภาษีในสังกัด
ส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 ประกอบดว้ย  
21 พ้ืนท่ี จ านวน 590 คน (โครงสร้างแผนอตัราก าลงั
ของส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตทอ้งท่ีส านักงาน
สรรพากรภาค 9 และภาค 10  ณ เดือนพฤษภาคม 2557  
ก ลุ่ ม ตัวอ ย่ าง ท่ี ใช้ ใน ก าร ศึ กษ า คื อ  เจ้ าห น้ า ท่ี
ผูป้ฏิบัติงานในทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษีในเขตท้องท่ี
ส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10  ประกอบดว้ย  
21 พ้ืนท่ี จ านวน 240 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตร การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (บุญใจ, 2553)  โดย
ก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ีระดับความเช่ือมัน่ 0.05  
และใช้หลักการสุ่มโดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดย
วธีิสุ่มกลุ่มตวัอยา่งหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) โดยแบ่งเจ้าหน้าท่ี ทีมก ากับดูแลในเขต
ท้อง ท่ี ส านั ก งานสรรพ ากรภาค  9 และภาค  10 
ประกอบดว้ย 21 พ้ืนท่ี  (โครงสร้างแผนอตัราก าลงัของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในเขตท้องท่ีส านักงาน 
สรรพากรภาค 9 และภาค 10  ณ เดือนพฤษภาคม 
2557) แล้ว จึงใช้วิ ธี สุ่มตัวอย่างแบบ ง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยค านวณหาขนาดตัวอย่างตาม
สดัส่วน (บุญใจ, 2553)  
 ท าการวิจยัโดยการสร้างแบบสอบถามซ่ึงใช้
ขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ของการท างานเป็นทีมและประสิทธิภาพการท างาน 
แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย จากนั้ น
ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช ้          
ค่ าสัมประสิท ธ์ิอัลฟ่ าของครอนบัค  (Cronbach’s 
Alpha) ซ่ึงค่าท่ีได้จากการทดสอบเท่ากับ 0.926  แลว้
น าไปเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ 
เจ้าหน้ าท่ี ที มก ากับ ดูแลผู ้เสี ยภาษี ใน เขตท้อง ท่ี
ส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 จ านวน 240 
ราย จาก 21 พ้ืนท่ี โดยน ามาประมวลผลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพ่ือวิ เคราะห์ ข้อ มูลทั่ วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จากนั้ นท าการทดสอบความสัมพนัธ์
ของตวัแปรในเบ้ืองตน้ โดยใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Analysis)  
 
สรุปผลการวจิยั 

การวิเคราะห์คุณลกัษณะของทีม ผลการวิจยั
พบว่า คุณลกัษณะของทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีในเขต
ท้องท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 3.88) เม่ือพิจารณาเป็น   
รายดา้นพบว่าคุณลกัษณะของทีมทั้ง 7 ดา้น มีการให้
ความ คิ ด เห็ น อยู่ ใน ระดั บ ม ากตามล าดั บ  ดั ง น้ี                 
ด้ านความสั มพัน ธ์ ระห ว่ างก ลุ่ ม  (X ̅ = 4 .0 061 )            
ด้านความร่วมมือและความขัดแย้ง (X ̅= 3.9733)     
ด้านวัตถุประสงค์ชัด เจนและมีเป้ าหมายร่วมกัน         
(X ̅= 3.9724) ด้านการสนับสนุนและการไวว้างใจ      
(X ̅ = 3.9603) ด้ าน การทบทวนการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ (X ̅= 3.9345) ด้านความสมดุลในบทบาท   
(X ̅ = 3.9333) และดา้นการติดต่อส่ือสาร (X ̅ = 3.7392)       
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของทีมก ากับดูแล       
ผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรภาค 9 และ
ภาค 10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.6171) 
และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลตวัแปร ดา้น
คุณลกัษณะของทีมกบัประสิทธิภาพการท างาน พบวา่ 
ปั จ จั ย ด้ าน ก าร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส าร  ( r = 0 .7 0 2  )  มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยด้านความ
สมดุลในบทบาท (r = 0.579) ดา้นวตัถุประสงคช์ดัเจน
และเป้าหมายร่วมกัน (r = 0.633) ด้านความร่วมมือ
และความขดัแยง้ (r = 0.617)  ดา้นการสนับสนุนและ
ความไวว้างใจ (r = 0.679) ดา้นการทบทวนการท างาน
อย่างสม ่ าเสมอ (r = 0.638) และด้านความสัมพันธ์
ระหวา่งกลุ่ม  (r = 0.657) มีความสมัพนัธ์ในระดบัปาน
กลาง ความสัมพนัธ์ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการท างานของทีมก ากับดูแลผูเ้สีย
ภาษี ในเขตทอ้งท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 
10  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาคุณลกัษณะของการท างาน

เป็นทีมมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการท างาน
ของทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษีในเขตท้องท่ีส านักงาน
สรรพากรภาค 9 และภาค 10 อภิปรายผลดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลกัษณะของการท างานเป็นทีมของทีมก ากบัดูแล   
ผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านกังานสรรพากรภาค 9 และ
ภาค 10 จากการศึกษาพบว่า ทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีฯ 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของการ
ท างานเป็นทีมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสุธาสินี (2556) ศึกษาเร่ืองลกัษณะการ
ท างานเป็นทีมท่ี มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของ
พนักงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ลกัษณะ
การท างานเป็นทีม 5 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน
และเป้าหมายท่ียอมรับ การเปิดเผย และการเผชิญหนา้ 
ความร่วมมือและความขดัแยง้ กระบวนการการท างาน
และการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะการท างานเป็นทีม
อยูใ่นระดบัดี จากการศึกษาของรุ่งณภา  (2552) ศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อการท างาน
เป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีในสังกดัภาค 6 การท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
ในสังกัด ภาค 6 ทั้ งหมด 11 ด้าน คือ วตัถุประสงค์ท่ี
ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั การเปิดเผยและเผชิญหนา้             
การสนับสนุนและไวว้างใจต่อกนั  ความร่วมมือและ
การใช้ความขัดแยง้  กระบวนการท างานและการ
ตดัสินใจ ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม การตรวจสอบผลงาน
การพัฒนาตน เอง ความสัมพัน ธ์ ท่ี ดีระหว่างทีม 
บทบาทท่ีสมดุล และการติดต่อส่ือสารท่ีดี เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน จากการศึกษาพบว่า มีระดับการท างาน
เป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เจ้าหน้าท่ีมีการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ด้าน
ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม  ดา้นการตรวจสอบผลงาน ดา้น
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั  ดา้นความ

ร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ ดา้นการสนบัสนุนและ
ไวว้างใจต่อกัน ด้านการติดต่อส่ือสาร  ท่ีดี ด้านการ
เปิดเผยและเผชิญหนา้ และดา้นบทบาทท่ีสมดุลอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งทีม และ
ดา้นการพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบั ปานกลาง   

จากการศึกษาคุณลกัษณะของการท างานเป็น
ทีมพบว่า   ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มมีค่าเฉล่ีย
มากท่ี สุด เน่ืองจากการท างาน เป็นทีมต้องได้รับ       
การสนับสนุน ความเข้าใจ ความช่วยเหลือเก้ือกูล 
ความเห็นใจและก าลงัใจจากสมาชิกในทีม เม่ือสมาชิก
ในทีมมีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือร่วมมือ       
ซ่ึ งกัน และกัน ก็ จะท าให้ ก ารท าง าน ของ ที ม มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั Elton Mayo (1933 ) 
ไดท้ าการศึกษาและพบว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานคือการสร้าง
ความรู้สึกเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม การไดรั้บการสนับ
จากสงัคม และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการท างานของทีมก ากับดูแลผูเ้สียภาษี 
ในเขตท้องท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 
จากการศึกษาพบวา่ ทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีฯ มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สมจิตร์ (2554) ซ่ึงได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการ
ความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
โดยศึกษาประสิทธิภาพด้านต้นทุนของด าเนินงาน 
ดา้นคุณภาพของการปฏิบติังาน ปริมาณ เวลาของการ
ปฏิบติังาน และวธีิ/กระบวนการด าเนินงาน ผลการวจิยั
พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
ภาพรวมมีประสิท ธิภาพอยู่ในระดับมาก ทั้ งย ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ (2550) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการท างานของนัก
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร           
(ธ.ก.ส.) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน     
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(ฝ่ายกิจการสาขา 3)  โดยศึกษาในด้านปริมาณงาน    
ด้ าน คุณภาพของงาน  ด้ านความ รู้ เก่ี ยวกับ งาน           
ด้านคุณภาพของลักษณะส่วนตัว ด้านความร่วมมือ 
ด้านความน่าไว้วางใจ และด้านความริเร่ิม ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่า นักบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยประสิทธิภาพด้านปริมาณงานอยู่ระดับมาก และ      
ดา้นคุณภาพของงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการท างานใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยประสิทธิภาพ
ดา้นคุณภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7451 และประสิทธิภาพ
ด้านป ริมาณ มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  3.4892  เน่ื องจาก
กรมสรรพากรได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีทีม
ก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีสามารถปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ี
ของตนได้อย่างถูกต้อ งตามระ เบี ยบ  กฎ เกณฑ ์
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติขององค์กรตามท่ีได้รับ
มอบหมายไดอ้ยา่งครบถว้นและสอดคลอ้งกบัแผนงาน
นโยบาย และยังสามารถปฏิบัติงานได้ส า เร็จตาม
แผนปฏิบัติงาน ท่ีองค์กรก าหนดไว้โดยมีการใช้
ทรัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์
ระห ว่ าง คุณ ลักษณ ะของการท าง าน เป็ น ที ม มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของทีม
ก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีในเขตท้องท่ีส านักงานสรรพากร
ภาค 9 และภาค 10    เม่ือน าตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามมาทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของทีมมีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างานของทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษีใน
เขตท้องท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10  มี
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 
0.01 โดยมีค่ าสัมประสิท ธ์สหสัมพัน ธ์  0.737 มี
ความสัมพันธ์กันระดับสูง นั่นคือหากเจ้าหน้าท่ีทีม
ก ากบัดูแลผูเ้สียภาษี มีคุณลกัษณะการท างานเป็นทีม
สูงก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานสูงเช่นกัน ซ่ึง

สอดคล้องกับ Campion, Medsker and Higgs (1993) 
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของการ
ท างานเป็นกลุ่มและประสิทธิภาพการท างานผล
การศึกษาพบว่า คุณลักษณะมีความสัมพันธ์กันกับ
ประสิทธิภาพการท างาน และสอดคลอ้งกบั Siok Sim 
Agatha Heng (2006) ท่ี ศึ กษ าเร่ืองความสัมพัน ธ์
ระหว่างคุณลกัษณะของทีมงานกบัประสิทธิภาพของ
การท างานเป็นทีม จากทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ท่ีตั้ งอยู่ในส่ีภูมิภาคในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่คุณลกัษณะของทีมงานมีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม  

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร
คุณลักษณะของการท างานเป็นทีมในแต่ละมิติและ
ประสิทธิภาพการท างานในภาพรวมพบวา่ คุณลกัษณะ
ของทีม ท่ี มีค่ าความสัมพัน ธ์ สู งสุด คือ  ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร และคุณลกัษณะของการท างานเป็นทีมท่ี
มีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุดคือ ความสมดุลในบทบาท 
ดงันั้นองคก์รควรใหค้วามส าคญัในการก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีการท างานของเจา้หนา้ท่ีทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
 จากผลความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีทีมก ากับ
ดูแลผูเ้สียภาษีในเขตทอ้งท่ีส านักงานสรรพากรภาค 9 
และภาค 10 เก่ียวกบัคุณลกัษณะของการท างานเป็นทีม
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงคุณลกัษณะ
ของการท างานเป็นทีมแต่ละด้านต่างมีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิภาพการท างาน ดงันั้นเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่ อ อ งค์ ก าร ใน การป ฏิ บั ติ ง าน  อ งค์ ก รควรให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะของการท างานเป็นทีม
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไปอีก โดย
องค์กรควรให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของการ
ท างานเป็นทีมในมิติท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การท าง าน ใน ระดับป าน กลางให้ พัฒ น าให้ มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพสูงข้ึนไดแ้ก่ ดา้นความ
สมดุลในบทบาทของ ด้านวตัถุประสงค์ชัดเจนและ
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เป้าหมายร่วมกนั ด้านความร่วมมือและความขดัแยง้ 
ดา้นการสนบัสนุนและความไวว้างใจ ดา้นการทบทวน
การท างานอย่างสม ่ าเสมอ และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างก ลุ่ม  โดยส่งเส ริมให้ บุคลากรได้แสดง
ความสามารถของตนได้ตามความถนัด ความรู้ และ
ความส าม ารถของตน เอ ง  ค วร มี  ก ารก าห น ด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติให้
ชดัเจนเพื่อเป็นการสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ี
ฯ ใหเ้กิดการท างานอยา่งประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยมีการ
ทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือติดตามผลการ
ปฏิบัติงานว่ามีปัญหาใดท่ีจะต้องร่วมกันปรับปรุง
แกไ้ขทั้งยงัควรใหโ้อกาสบุคลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วม
ในแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น แบ่งปัน เพ่ือท าให้
การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัในองคก์รมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ รวมทั้งขอ้มูลต่างๆ 
ระหว่างสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเพ่ือสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานซ่ึงจะท าให้เกิดความพร้อมท่ี
จะร่วมมือในการแก้ปัญหา และหากมีความขัดแยง้
เกิดข้ึนควรน าความขดัแยง้นั้นมาใชใ้นทางสร้างสรรค์
เพ่ือแกปั้ญหา เน่ืองจากความขดัแยง้ไม่ไดส่้งผลเฉพาะ
ดา้นลบเสมอไป เม่ือองค์กรเขา้ใจธรรมชาติของความ
ขดัแยง้ก็จะสามารถบริหารจดัการความขดัแยง้ให้เกิด
ประโยชน์ได้  ส าหรับในมิติด้านการติดต่อส่ือสาร 
องคก์รก็ควรจะให้ความส าคญัเน่ืองจากการวิจยัพบว่า
การติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานอยู่ในระดับสูง ซ่ึงการติดต่อส่ือโดยใช้การ
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประชุมในทีมงานเป็น
ช่องทางท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในสองอนัดบัท้าย จึงควรให้มี
การประชุมและติดต่อส่ือสารกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร                   
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

จากผลการศึกษาท่ีพบวา่คุณลกัษณะของการ
ท างาน เป็ น ทีม ในด้านความสม ดุลในบทบ าท 
วตัถุประสงค์ชัดเจนและมีเป้าหมายร่วมกัน ความ
ร่วมมือและขัดแยง้ การสนับสนุนและการไวว้างใจ 

ทบทวนการท างานอย่างสม ่ าเสมอ สัมพันธภาพ
ระหวา่งกลุ่ม และการติดต่อส่ือสาร มีความสมัพนัธ์กนั
กบัประสิทธิภาพการท างาน ในการวิจยัคร้ังต่อไปควร
มีการศึกษาถึงตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างาน เช่น วิธีการปฏิบติังาน ภาวะ
ผูน้ าท่ีเหมาะสม และการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ เพื่อ
ท าให้ทราบว่าคุณลักษณะของทีมในด้านอ่ืน  ๆ มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานอยา่งไร ควร
ศึกษาการส่งผลของคุณลกัษณะของการท างานเป็นทีม
กับประสิทธิภาพการท างานว่าคุณลักษณะของการ
ท างานเป็นทีมในแต่ละดา้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานอย่างไร และเพื่อให้ผลการวิจัยสามารถ
น าไปประยุกต์ใชไ้ด้อย่างกวา้งขวางยิ่งข้ึน ควรมีการ
วิจยัโดยเก็บขอ้มูลในส่วนงานอ่ืนๆ ในองค์กรของรัฐ
หรือเอกชนอ่ืนๆ นอกจากน้ีผลท่ีไดอ้าจน ามาใชใ้นการ
เปรียบเทียบผลการศึกษาในแต่ละบริบทว่ามีความ
แตกต่างหรือสอดคล้องกันหรือไม่ ซ่ึงผลท่ีได้จะ
สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะของทีมเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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