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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประชากรในการศึกษาเป็น พนักงานของ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 125 คนแบ่งเป็นชายจานวน 35 คน
หญิงจานวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 105 คน แบ่งตามสัดส่วนได้ ชาย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 เป็นเพศ
หญิง จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 69.52 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.29
รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.85 และมี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60.95 เป็นโสด คิดเป็น
ร้อยละ 26.67 เป็นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
57.14 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.86 และจบการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000
บาท จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.48 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.10 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.32
ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การทางานเป็นทีมอยู่ระดับมากทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่องที่พนักงานช่วยเหลือผู้อื่น
แม้ไม่ได้รับการร้องขอ รองลงมาคือด้านการทางานเป็นทีมโดยเฉพาะเรื่องที่พนักงานยอมรับฟังข้อสรุปและการ

2
ตัดสินใจของทีม และน้อยที่สุดคือด้านความรู้เฉพาะด้านโดยเฉพาะเรื่องที่พนักงานสามารถต่ อยอดความรู้จาก
ประสบการณ์ได้ สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีม
ของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อการ
ทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านความรู้เฉพาะด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามท่านสามารถสอนงานผู้อื่นจนเข้าใจได้
ดี ท่านกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ท่านมักวางแผนป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดได้ และ
ท่านสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นได้เอง ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ า สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
ประเด็นคาถามท่านยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทจานวนหลายคน ท่านช่วยเหลือ
ผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้องขอ ท่านสามารถควบคุมอารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่แสดงออกถึงความไม่เป็น
มิตร และท่านสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค /วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น สาหรับด้าน
การทางานเป็นทีม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านการทางานเป็นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะประเด็นคาถามท่านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทางานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ และ
ท่านกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทางานร่วมกับสมาชิกนอกทีมได้ 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการทางานเป็นทีม 3) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี สถานภาพต่างกันส่งผลต่อการ
ทางานเป็ น ทีมของส านั กงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สั งกั ดกระทรวงพาณิช ย์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน 4) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการทางานเป็นทีม 5) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน และด้านการทางานเป็นทีม
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ด้านความรู้เฉพาะด้าน ผู้บริหารสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเองอย่างดี ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้บริหารสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงาน ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้องขอ และ
สาหรับด้านการทางานเป็นทีมผู้บริหารสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงาน ยอมรับฟังข้อสรุปและการตัดสินใจของทีม
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ภูมิหลัง
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม เกิดขึ้นตลอดเวลา
ส่งผลให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ต้องมีการปฏิรูปการทางานครั้งใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถทางาน
ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบรรดาประเทศ
มหาอานาจต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยต่างมุ่งปฏิรูป ระบบราชการ ไปสู่การจัดการที่เรียกว่า “การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)” ซึ่งมีรากฐานมาจาก 2 แนวคิดหลักคือ แนวคิด
เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันใหม่ (New Institutional Economics) ซึ่งมีแนวคิดที่ส่งผลต่อการปฏิรูประบบการ
บริหารการจัดการคือ การแข่งขัน ทางเลือกผู้รับบริการ ความโปร่งใส โครงสร้างระบบสิ่งจูงใจ และแนวคิดการ
จัดการนิยม ( Managerialism ) ที่นาเอาแนวทางการจัดการแบบธุรกิจนา มาปรับใช้ในภาครัฐโดยเน้นการ
จัดการแบบมืออาชีพ มีดัชนีวัดความสาเร็จ ให้อานาจในการให้ดุลยพินิจและความอิสระในการจัดการ และ
สร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง การบูรณาการแนวคิดประชารัฐและนิติรัฐร่วมด้วย แนวคิดการบริหาร
จั ดการภาครั ฐ แนวใหม่ ก่อให้ เ กิดการปรั บ เปลี่ ยนกระบวนการบริห ารงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการ
บริ ห ารงานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ ที่ จ ะเน้ น ที่ ผ ลลั พ ธ์ ข องงานโดยจะให้ ค วามส าคั ญ ที่ ก ารก าหนดพั น ธกิ จ และ
วัตถุป ระสงค์เป้ า หมายที่ชั ดเจน การกาหนดผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ต้องการของทุกโครงการในองค์การให้
สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดผลการทางาน
หลัก ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้
การยืดหยุ่นทางการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการจาก
องค์กรของรัฐได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีองค์การจานวนมากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างการทางานใหม่ โดยนาการทางานแบบทีมเข้า
มาใช้ในทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพื่อสร้างศักยภาพในการทางานให้กับองค์การเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่การที่
จะให้การทางานเป็นทีมประสบความสาเร็จนั้น ทีมควรที่จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานอย่าง
เพียงพอ ก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน ซึ่ งนาไปสู่ความสาเร็จของทีมใน
ที่สุด การทางานเป็นทีมนั้นมีความสาคัญต่อการทางานในองค์การเป็นอย่างมาก การที่ทุกคนในองค์การรู้สึกว่า
ตนอยู่ใน ทีม เดียวกัน และร่วมแรงร่วมใจให้องค์การประสบผลสาเร็จร่วมกันนั้น การดาเนินงานขององค์การ
จะต้องบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายตามที่ว างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่ว ยทาให้
วัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก ารบรรลุ เป้ า หมายเท่า นั้ น แต่ที ม งานยัง จะเป็น องค์ ป ระกอบส าคั ญที่ มี อิท ธิ พลต่ อ
บรรยากาศการทางานขององค์การนั้นอีกด้วย ผู้บริหารจึงต้องสร้างทีมงานขึ้นในองค์การ และกระตุ้นให้ทุกคนมี
ความรู้ สึ ก ว่ าเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในฐานะส่ ว นหนึ่ ง ของทีม ความสามารถของผู้ บ ริห ารในการจัด การควบคุ ม
บรรยากาศในองค์การ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานนั้น ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการสร้างความรู้สึกให้เข้าไปเป็นส่วน
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หนึ่งของทีม เมื่อบรรยากาศเอื้ออานวยต่อความรู้สึกดังกล่าวแล้ ว ก็จะส่ งผลให้ทีมนั้นมีประสิทธิภ าพ และ
ประสิทธิผลของงานเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัด
กระทรวงพาณิชย์
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตขององค์การศึกษาไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา
มุ่งศึกษาปั จ จั ยที่ส่ งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สั งกัด
กระทรวงพาณิชย์
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ด้านความรู้เฉพาะด้าน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการ
ทางานเป็นทีม
2. ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเป็น พนักงานของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ จานวน 125 คนแบ่งเป็นชายจานวน 35 คน หญิงจานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัย เป็ นพนักงานของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้
ขนาดตัวอย่างจานวน 105 คน แบ่งตามสัดส่วนได้ ชาย จานวน 32 คน หญิง 73คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
2. นาแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3.2 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์
ประเมินค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับ

=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=

5 1
5

=

0.8

1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมมากที่สุด
3.3 เปรี ย บเที ย บระดั บ ปัจ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ การทางานเป็ น ทีม ของส านัก งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์จาแนกตามเพศโดยการทดสอบค่า (t-test Independent)
3.4 เปรี ย บเที ย บระดั บ ปัจ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ การทางานเป็ น ทีม ของส านัก งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในแต่ละด้านจาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ใช้ LSD
ในการเปรียบเทียบรายคู่
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สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสรุปเป็นภาพรวม และรายด้านแต่ละด้าน คือ ด้าน
ความรู้เฉพาะด้าน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการทางานเป็นทีม
ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
ทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 เป็นเพศหญิง จานวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.52 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมามีอายุอยู่
ระหว่าง 30 - 40 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
22.85 และมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 64
คน คิดเป็นร้อยละ 60.95 เป็นโสด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 เป็นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และจบการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
25,001 – 30,000 บาท จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 –
25,000 บาท จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จานวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
13.32
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ค่ า เฉลี่ ย ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างานเป็ น ที ม ของส านั ก งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิช ย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.764.02,S.D.=0.188) ซึ่งทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมอยู่ระดับมากทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่ม
ตัว อย่ า งเห็ น ว่ าด้ านความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลเป็ น ปัจ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการท างานเป็ นที มมากกว่า ด้ านอื่ น
(  =4.06, S.D.= 0.308) รองลงมาคือด้านการทางานเป็นทีม (  =4.05, S.D.= 0.341) และน้อยที่สุดคือด้าน
ความรู้เฉพาะด้าน (  =3.96, S.D.= 0.421)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านความรู้เฉพาะด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.96,
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S.D.= 0.421) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องการที่พนักงานมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างดีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้าน
ความรู้เฉพาะด้านมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.27, S.D.= 0.660) รองลงมาคือการที่พนักงานกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ ใหม่ๆอยู่ เสมอ (  =4.12, S.D.=0.963) ส่ว นเรื่องที่พนักงานสามารถต่อยอดความรู้จาก
ประสบการณ์ได้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้านความรู้เฉพาะด้านน้อยกว่า
ประเด็นอื่น (  =3.50, S.D.= 0.700)
ค่าเฉลี่ ย ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่ อการทางานเป็นทีม ของส านัก งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สั งกั ด
กระทรวงพาณิชย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.06,S.D.= 0.308) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องที่พนักงานช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้องขอเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.35, S.D.=
0.947) รองลงมาคือในการโต้แย้ง ท่านใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว พนักงานสามารถควบคุมอารมณ์
เมื่อต้องเผชิญหน้ากั บ บุคคลที่แสดงออกถึงความไม่เป็นมิตร และพนักงานให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเทคนิค /
วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น (  =4.04, S.D.= 1.028, S.D.= 0.791 และ S.D.=
0.907) ส่วนเรื่องที่พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อยกว่าประเด็น
อื่น (  =3.75, S.D.= 1.027)
ค่าเฉลี่ ย ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการทางานเป็นทีม ของส านัก งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สั งกั ด
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการทางานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.05, S.D.= 0.341) เมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องที่พนักงานยอมรับฟังข้อสรุปและการตัดสินใจของทีมเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็ นทีมในด้านการทางานเป็นทีมมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.62, S.D.= 0.491)
รองลงมาคือที่พนักงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทางานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ (  =4.35,
S.D.= 0.683) ส่วนเรื่องที่พนักงานให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ๆ แก่สมาชิกในทีมกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้านการทางานเป็นทีมน้อยกว่าประเด็นอื่น (  =3.42,
S.D.= 0.750)
เมื่อพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป โดย
ภาพรวมเห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ มากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.10, S.D.= 0.090) โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี (  =4.06, S.D.= 0.127) โดยเฉพาะด้านการ
ทางานเป็นทีม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี โดยภาพรวมเห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อการ
ทางานเป็นทีมน้อยกว่าช่วงอายุอื่น (  =3.71, S.D.= 0.208) โดยเฉพาะด้านการทางานเป็นทีม
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความรู้เฉพาะด้านพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป เห็นว่าด้านความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม
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มากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.07, S.D.= 0.171) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างดี และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี (  =4.03, S.D.= 0.469) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างดี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41
- 50 ปี เห็นว่าด้านความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมน้ อยกว่าช่วงอายุอื่น (  =3.83,
S.D.= 0.337) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นได้เอง
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทางานเป็นทีมมากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.16, S.D.= 0.208) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านมีเพื่อนร่วมงาน
ที่สนิทจานวนหลายคน และช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้ องขอ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 41 - 50 ปี ขึ้นไป (  =4.13, S.D.= 0.288) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่าช่วงอายุอื่น (  =3.95, S.D.= 0.310) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านมีเพื่อน
ร่วมงานที่สนิทจานวนหลายคน
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านการทางานเป็นทีม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี เห็นว่าด้านการทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็น
ทีมมากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.21, S.D.= 0.122) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านนาเสนอวิธีการและความคิดใหม่
ๆ ในการปรับปรุงการทางานของทีมงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี
(  =4.16, S.D.= 0.375) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทางานของเพื่อนร่วม
ทีมอย่างเต็มใจ ท่านยอมรับฟังข้อสรุปและการตัดสินใจของทีม ท่านกระตุ้นให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และท่านนาเสนอวิธีการและความคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงการทางาน
ของทีมงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี เห็นว่าด้านการทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การทางานเป็นทีมน้อยกว่าช่วงอายุอื่น (  =3.67, S.D.= 0.324) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านผลักดันให้สมาชิก
ในทีมนาความรู้และทักษะที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เมื่อพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องสถานภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นหม้าย/หย่าร้างโดยภาพรวม
เห็นว่าปัจจั ยทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ มากกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น (  =4.13, S.D.= 0.107) โดยเฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.05, S.D.= 0.167) โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสด โดยภาพรวมเห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่ากลุ่ม
สถานภาพอื่น (  =3.91, S.D.= 0.219) โดยเฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความรู้เฉพาะด้านพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นหม้าย/หย่าร้าง เห็นว่าด้านความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมมากกว่า
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กลุ่มสถานภาพอื่น (  =4.26, S.D.= 0.229) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆอยู่เสมอ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.05,S.D.= 0.348) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่าน
สามารถสอนงานผู้อื่นจนเข้าใจได้ดี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสด เห็นว่าด้านความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่ากลุ่มสถานภาพอื่ น (  =3.61, S.D.= 3.61) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านสามารถ
ต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ได้
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสด เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม
มากกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น (  =4.10, S.D.= 0.343) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการ
ร้องขอ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.06, S.D.= 0.301) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหม้าย/หย่าร้าง เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น (  =4.00, S.D.= 0.300) โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องท่านช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้องขอ
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านการทางานเป็นทีม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นหม้าย/หย่าร้าง เห็นว่าด้านการทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมมากกว่า
กลุ่มสถานภาพอื่น (  =4.12, S.D.= 0.292) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านยอมรับฟังข้อสรุปและการตัดสินใจ
ของทีม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.05,S.D.=0.353) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านยอมรับฟัง
ข้อสรุปและการตัดสินใจของทีม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสด เห็นว่าด้านการทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น (  =4.02, S.D.= 0.349) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านผลักดัน
ให้สมาชิกในทีมนาความรู้และทักษะที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เมื่อพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี โดยภาพรวมเห็นว่าปัจจั ยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.10, S.D.= 0.143) โดยเฉพาะ
ด้านการทางานเป็นทีม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (  =4.07, S.D.= 0.128)
โดยเฉพาะด้านการทางานเป็นทีม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมเห็นว่า
ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.71, S.D.= 0.208) โดยเฉพาะ
ด้านการทางานเป็นทีม
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความรู้เฉพาะด้านพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี เห็นว่าด้านความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีมมากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.14, S.D.= 0.491) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านสามารถพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นได้เอง รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี (  =3.90, S.D.= 0.338 และ S.D.= 0.530) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างดี
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เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทางานเป็น ทีมมากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.11, S.D.= 0.256) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่าน
ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้องขอรองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (  =4.10,
S.D.= 0.330) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องในการโต้แย้ง ท่านใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีมน้อยกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.90, S.D.= 0.377) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านการทางานเป็นทีม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี เห็นว่าด้านการทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีมมากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.31, S.D.= 0.090) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการทางานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ ท่านกระตุ้นให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และท่านนาเสนอวิธีการและความคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงการทางานของ
ทีมงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (  =4.18, S.D.= 0.154) โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องท่านยอมรับฟังข้อสรุปและการตัดสินใจของทีม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
เห็นว่าด้านการทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.50,
S.D.= 0.167) โดยเฉพาะประเด็น เรื่องท่านผลั กดันให้ส มาชิกในทีมนาความรู้และทักษะที่ มีมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ ท่านกระตุ้นให้ส มาชิกในทีมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และท่าน
นาเสนอวิธีการและความคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงการทางานของทีมงาน
เมื่อพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
อยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท โดยภาพรวมเห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของ
สานักงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มากกว่าช่วงรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนอื่น
(  =4.07, S.D.= 0.201) โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป (  =4.06, S.D.= 0.074) โดยเฉพาะด้านการทางานเป็นทีม ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท โดยภาพรวมเห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีมน้อยกว่าช่วงอายุช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น (  =3.87, S.D.= 0.300) โดยเฉพาะด้านการทางานเป็น
ทีม
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความรู้เฉพาะด้านพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท เห็นว่าด้านความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมมากกว่าช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น (  =4.27,S.D.= 0.185) โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องท่านมักวางแผนป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดได้ รองลงมาคือกลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
30,000 บาท ขึ้นไป (  =3.92, S.D.= 0.190) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านสามารถสอนงานผู้อื่นจนเข้าใจได้ดี
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท เห็นว่าด้านความรู้เฉพาะด้าน
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เป็ น ปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลต่อ การทางานเป็ น ทีมน้ อยกว่ าช่ ว งรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือ นอื่น (  =3.66, S.D.=
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านท่านสามารถสอนงานผู้อื่นจนเข้าใจได้ดี
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อการท างานเป็ น ทีม มากกว่ าช่ ว งรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือ นอื่น (  =4.17, S.D.= 0.139)
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท (  =4.12, S.D.= 0.335)
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องในการโต้แย้ง ท่านใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ทางานเป็นทีมน้อยกว่าช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น (  =3.97, S.D.= 0.316) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่าน
สามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมรายประเด็นคาถามด้านการทางานเป็นทีม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท เห็นว่าด้านการทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมมากกว่าช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น (  =4.28,S.D.=0.110) โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ท่านนาเสนอวิธีการและความคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงการทางานของทีมงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป (  =4.08, S.D.= 0.190) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่านยอมรับ
ฟังข้อสรุปและการตัดสินใจของทีม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท เห็นว่าด้าน
การทางานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อการทางานเป็นทีมน้อยกว่าช่วงรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนอื่น (  =3.76,
S.D.= 0.305) โดยเฉพาะประเด็น เรื่องท่านผลั กดันให้ส มาชิกในทีมนาความรู้และทักษะที่มีมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์
ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
ทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกัน ส่ งผลต่อการทางานเป็ นทีมของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิช ย์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน
เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่ วนบุคคลด้านความรู้
เฉพาะด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านความรู้เฉพาะด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
ประเด็นคาถามท่านสามารถสอนงานผู้อื่นจนเข้าใจได้ดี ท่านกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
ท่านมักวางแผนป้องกันก่อนที่ปั ญหาจะเกิดได้ และท่านสามารถพัฒ นาความรู้ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ขึ้นได้เอง
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เมื่ อ พิ จ ารณาการทดสอบสมมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามท่านยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่
สนิทจานวนหลายคน ท่านช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้องขอ ท่านสามารถควบคุมอารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้า
กับบุคคลที่แสดงออกถึงความไม่เป็นมิตร และท่านสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค /วิธีการในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลด้านการทางาน
เป็นทีม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านการทางานเป็นทีม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะประเด็นคาถามท่านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทางานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ และท่าน
กระตุ้นให้สมาชิกในทีมทางานร่วมกับสมาชิกนอกทีมได้
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกัน ส่ งผลต่อการทางานเป็ นทีมของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิช ย์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการทางานเป็นทีม
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวง
พาณิชย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวง
พาณิชย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการทางานเป็นทีม
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวง
พาณิชย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน และด้านการทางาน
เป็นทีม

อภิปรายผล
จากการวิจัย อภิป รายได้ว่าค่าเฉลี่ ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การทางานเป็นทีมอยู่ระดับมากทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างเห็นว่าด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม มากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่องที่พนักงานช่วยเหลือผู้อื่น
แม้ไม่ได้รับการร้องขอ รองลงมาคือด้านการทางานเป็นทีมโดยเฉพาะเรื่องที่พนักงานยอมรับฟังข้อสรุปและการ
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ตัดสินใจของทีม และน้อยที่สุดคือด้านความรู้เฉพาะด้านโดยเฉพาะเรื่องที่พนักงานสามารถต่อยอดความรู้จาก
ประสบการณ์ได้
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านความรู้เฉพาะด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องการที่พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตนเองอย่างดีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้านความรู้เฉพาะด้านมากกว่า
ประเด็ น อื่น ๆ รองลงมาคือ การที่พ นั กงานกระตือ รือร้น ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่ ว นเรื่องที่
พนักงานสามารถต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ได้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม
ในด้านความรู้เฉพาะด้านน้อยกว่าประเด็นอื่น
ค่าเฉลี่ ย ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการทางานเป็นทีม ของส านัก งานนโยบายและยุทธศาสตร์ก ารค้า สั งกั ด
กระทรวงพาณิชย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องที่พนักงานช่วยเหลือผู้อื่นแม้ไม่ได้รับการร้องขอเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ทางานเป็นทีมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือในการโต้แย้ง ท่านใช้
เหตุผลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว พนักงานสามารถควบคุมอารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่แสดงออกถึง
ความไม่เป็นมิตร และพนักงานให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเทคนิค /วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้
เกิดขึ้น ส่วนเรื่องที่พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อยกว่าประเด็น
อื่น
ค่าเฉลี่ ย ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการทางานเป็นทีม ของส านัก งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สั งกั ด
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการทางานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องที่พนักงานยอมรับฟังข้อสรุปและการตัดสินใจของทีมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีมในด้านการทางานเป็นทีมมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือที่พนักงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การทางานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ ส่วนเรื่องที่พนักงานให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่
ๆ แก่สมาชิกในทีมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมในด้านการทางานเป็นทีมน้อยกว่า
ประเด็นอื่น
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านความรู้เฉพาะด้านแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามท่านสามารถสอนงานผู้อื่นจนเข้าใจได้ดี ท่าน
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ท่านมักวางแผนป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดได้ และท่าน
สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นได้เอง ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่ากลุ่ม
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ตัวอย่างที่มเี พศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวง
พาณิชย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็น
คาถามท่านยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทจานวนหลายคน ท่านช่วยเหลือผู้อื่นแม้
ไม่ได้รับการร้องขอ ท่านสามารถควบคุมอารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ ากับบุคคลที่แสดงออกถึงความไม่เป็นมิตร
และท่านสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิค /วิธีการในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น สาหรับด้านการ
ทางานเป็น ทีม พบว่ากลุ่มตัวอย่ างที่มี เพศต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านการทางานเป็นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะประเด็นคาถามท่านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทางานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ และ
ท่านกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทางานร่วมกับสมาชิกนอกทีมได้
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกัน ส่ งผลต่อการทางานเป็ นทีมของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิช ย์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการทางานเป็นทีม สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็น ทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวง
พาณิชย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับ การศึ กษาต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อการท างานเป็ นที ม ของส านัก งานนโยบายและยุท ธศาสตร์ การค้า สั ง กั ด
กระทรวงพาณิชย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการทางานเป็นทีม สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สังกัดกระทรวงพาณิชย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความรู้เฉพาะด้าน และ
ด้านการทางานเป็นทีม

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในครั้งนี้พบว่าด้านความรู้เฉพาะด้านของข้าราชการสังกัดสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้ามีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าด้านอื่น แสดงว่าเป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางานเป็นทีม ดังนั้นผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร เนื่องจากสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าภาระกิจหลักคือทาหน้าที่เป็นคลังสมองของกระทรวง ในการกาหนดทิศทางนโยบายทิศทาง
การค้าของประเทศ เสนอแนะและจั ดทานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในเชิงรุก และร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ รวมถึง การพัฒนาและสร้าง
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการชี้วัด พยากรณ์ และเตือนภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นความรู้ความสามารถของข้าราชการในสังกัดเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ดังนั้น
ผู้บริหารสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงาน มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรั บผิดชอบของตนเองอย่างดี รวมถึงควรสร้างฐานข้อมูลกลางที่
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รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในทุกกรอบและข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการเมือง-ความมั่นคง
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และ
ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนนี้ต้องได้รับการบริหารจัดการ (Knowledge Management) ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องเปิดกว้างให้ข้าราชการในสังกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ฐานความรู้เดียวกันนี้ได้
อย่างสะดวก และเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อ ต่อยอดความรู้ให้ ข้าราชการในสังกัดในการปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมข้าราชการในสังกัดได้อบรม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศในความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเปิด
วิสัยทัศน์ให้กว้างขวางมากขึ้นสอดคล้องกับภารกิจของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สั งกัดกระทรวงพาณิช ย์ ควรมี การศึกษาเรื่ อ งอุปสรรคในการทางานของพนักงานส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาการทางานให้เกิดประสิทธิภ าพ
สูงสุด
2. ควรมีการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการทางานของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สังกัดกระทรวงพาณิช ย์ เพื่อมุ่งสู่ การทางานเป็นทีมอย่างสมบูรณ์โดยให้ พนักงานมีส่ วนร่วมในการกาหนด
แนวทางและวิธีการ

