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1) ด้านกระบวนการ (Process) 
- วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
- เป้าหมายชัดเจน 

ประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีม 

พยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องใช้วิชาความรู้ ความสามารถทางทฤษฎีการพยาบาล ต้อง
อาศัยทั้งศาสตร์และศิลปะในการดูแลผู้รับบริการ ซึ่งการบริการทางสุขภาพ จ าเป็นต้องมีการ
ปรึกษาหารือกับทีมสุขภาพหลายๆ หน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างท างาน ดังนั้นพยาบาลจึงไม่สามารถท างานเพียงคนเดียวได้ เพราะการท างานด้าน
การพยาบาลนั้นต้องมีการติดต่อประสานงานกับทีมสุขภาพหน่วยอื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จในการรักษาและเพื่อระดมความคิด วางแผน หาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย พยาบาลเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ป่วยเพราะฉะนั้นลักษณะงานต้องอาศัยการ
ท างานเป็นทีม (Team work) ตลอดเวลา เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
(อัมพร ยานะและวัชรี ไชยจันดี, 2554) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยา
เขตบุรีรัมย์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการท างานกลุ่มในหลายวิชา เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการท างานเป็นทีม ซึ่งพบว่า กระบวนการท างานกลุ่มนั้น
ค่อนข้างมีปัญหา คือ นักศึกษาขาดความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน ขาดความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นในการท างานร่วมกัน มีการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ผู้ท างานน้อยกว่าจ านวน
สมาชิกตามความจริง ผู้น ากลุ่มท างานแบบคนเดียว ไม่มอบหมายงาน ไม่มีการวางแผน ผู้น า
ไม่ไว้วางใจหรือไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกท างาน สมาชิกขาดความพยายามหรือท างานที่ได้รับ
มอบหมายออกมาไม่ดีและขาดทักษะของการท างานกลุ่มที่ถูกต้อง ส่งผลให้นักศึกษา
พยาบาลไม่มีความสุขในการท างานและมีเจตคติที่ไม่ดีในการท างานกลุ่ม

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของนักศึกษาพยาบาล ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbin(2001) เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล
เกิดความตระหนัก เข้าใจ ร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและการด ารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ

นักศึกษาพยาบาล ซึ่งแนวคิดของ (Robbin, 2001) อธิบายว่า ปัจจัยด้านกระบวนการท างานเป็นทีมที่
ดี เกี่ยวข้องกับสมาชิกในทีม เมื่อนักศึกษามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการท างานกลุ่ม มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานร่วมกัน และยอมรับในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันในทีม ก็
ท าให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Context) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิจัยที่ผู้น าทีมมีความสามารถในการมอบหมายงานตรงตาม
ความถนัดของสมาชิกในทีม ท าให้สมาชิกในทีมท างานได้ตรงตามความสามารถของตนเองและท างาน
ออกมาได้ตรงตามเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้น าทีมและสมาชิกภายในทีมมาก
ขึ้น ท าให้ผู้น าทีมยอมรับฟังความคิดเห็นและความผิดพลาดของสมาชิกในทีมอีกด้วย

3) ปัจจัยด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ (Composition) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งทฤษฎีของ (Yeatt & Hyten, 1998) ได้กล่าวว่า ความ
แตกต่างที่หลากหลายของสมาชิกในทีม อาจมีความแตกต่างกันในหลายมิติ ดังนั้นจึงเป็นความท้าทาย
ของสมาชิกทุกคนที่จะหลอมรวมความแตกต่างของแต่ละบุคคลน าไปสู่การสร้างสมรรถนะใหม่ การ
ขยายทัศนะและมุมมองให้แผ่กว้างและสร้างเจตคติที่ดีในการเปลี่ยนความแตกต่างไปสู่การพัฒนาทีม
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

4) ปัจจัยด้านการออกแบบ (Work design) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งแนวคิดของ (Robbin, 2001) อธิบายว่า การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
คือ การที่สมาชิกมีเสรีภาพและอิสระทางความคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีโอกาสใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความส าเร็จ คุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยเสริม
แรงจูงใจของสมาชิกและเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม

ดังนั้นเมื่อนักศึกษาพยาบาล ได้รับมอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุ่ม ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมแนวคิดของ Robbin (2001) 
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการท างานกลุ่ม มีการวางแผนการท างานกลุ่ม เกิดความ
ตระหนัก กระตือรือร้นในการท างานร่วมกัน ไม่เอาเปรียบเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่ม มีการแบ่งงานกัน
ท า ไม่ให้ผู้น ากลุ่มท างานแบบคนเดียว หรือผู้น าไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกท างาน ซึ่งหากนักศึกษา
พยาบาลมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ย่อมส่งผลให้สามารถท างานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ
หรือสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
นักศึกษาพยาบาล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 138 ราย

1. ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการท างาน
เป็นทีม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะและปัจจัยด้านการ
ออกแบบ ตามล าดับ 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล พบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านองค์ประกอบและ
คุณลักษณะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่า r = .534 (p≤ .001), .692 (p≤ .001) และ .623 (p≤ .001) ตามล าดับ และ
ปัจจัยด้านการออกแบบมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล 
ในระดับสูง โดยมีค่า r = .752 (p≤ .001) 

1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล
2.  เพื่อศึกษาลักษณะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ

นักศึกษาพยาบาล ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการท างานเป็นทีม ด้านองค์ประกอบและ
คุณลักษณะ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการออกแบบการท างานเป็นทีมกับประสิทธิ ภาพการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล 

2) ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) 
- บรรยากาศแห่งความเชื่อถือไวว้างใจระหว่าง

ผู้น าทีมและสมาชิกในทีม  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3) องค์ประกอบและคุณลักษณะ (Composition)
- ความสามารถของสมาชิกทีม  
- บุคลิกลักษณะของสมาชิกทีม  
- การจัดสรรบทบาท 
- ความชอบของสมาชิกทีม

4) การออกแบบ (Work design) 
- ทีมงานมีอิสระในการปฏิบัติงานของตนเอง  
- มีทักษะความรู้หลากหลายในการท างาน

ให้ประสบความส าเร็จได้ดี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1-4 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 321 คน ผู้วิจัยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป 
G*Power3.1.9.2ไดข้นาดตัวอย่างเท่ากับ 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขั้นจากแบบสอบถามการวิจัย และผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of item objective congruence) 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม 
ค านวณดัชนีความตรงตามเนื้อหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการ ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้านการออกแบบ กับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้สถิตสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson 
correlation coefficient)

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของนักศึกษา
คณะอื่นๆ เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม

2. ควรมีการน าผลการวิจัยมาศึกษาต่อยอดเป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเป็นแนวทาง
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