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ABSTRACT
This research aimed (1) to examine the teamwork behaviors of
telemarketing employees at COL Public Company Limited; (2) to compare
the teamwork behaviors of these employees classified by education,
duration of employment and work position; and (3) to consider the
guidelines for the teamwork of the employees. Extrapolating from Sirichai
Kanchanawasi’s table and applying the stratified random sampling method,
the researcher selected 172 members of the sample population.
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The research instrument was a five-rating scale questionnaire
constructed by the researcher. Applying Cronbach’s α (alpha) technique,
the questionnaire was found to be reliable at 0.959. Utilizing techniques of
descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of
frequency, percentage, mean (M) and standard deviation (SD). At test
technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique were
also employed by the researcher.
Findings are as follows: (1) The employees had teamwork
behaviors in overall aspect and incomes such as having the same goals,
cooperation and working together as a team, teamwork communication,
teamwork conflict management, and trust in teamwork. Accordingly,
teamwork performance was evaluated at a high level. ( 2) The employees
who had different educational level, different duration of employment, and
different work position had different teamwork behaviors, but the difference
was not statistically significant at level of 0.05. (3) The teamwork guidelines
of telemarketing employees consisted of managing remuneration together,
listening to problems and determining goals together, organizing activities
to foster harmonious relationships, improving the tools used in the work
process, and assisting coworkers.
Keywords: teamwork, employee in telemarketing department, COL Public
Company Limited
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการทางานเป็นทีม ของ
พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโ อแอล จ ากัด (มหาชน) (2) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน) จาแนกตามระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงาน (3)
ศึกษาแนวทางการทางานเป็นทีม ของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยตารางสาเร็จรูปของ ศิริชัย กาญจนวาสี
(อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข, 2551 : 150) และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น และได้
ทาการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.959 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า t test และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว OneWay ANOVA
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) พนักงานมีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมในภาพรวม
และรายด้านได้แก่ การมีเป้า หมายร่วมกัน การร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงาน
การติดต่อสื่อสารในทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน ความไว้วางใจในทีมงาน
และการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านเป็น ที ม อยู่ ใ นระดั บ มาก (2) พนั ก งานที่ มีร ะดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางานและตาแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมการทางานเป็น
ทีมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) แนวทางการทางานเป็นทีม
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ของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง ให้มีการจัดการค่าตอบแทนร่วมกัน รับฟังปัญหา
กาหนดเป้าหมายร่วมกัน จัดกิจกรรมเพื่มเสริมความสามัคคี และปรับปรุงเครื่องมือใน
กระบวนการทางาน พร้อมทั้งช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม
คาสาคัญ: การทางานเป็นทีม สายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

บทนา
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเป็นยุคของการแข่งขัน ซึ่งเป้าหมายหลักในการดาเนิน
งานคือ เป็นส่วนหนึ่ง ของการมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีสัดส่วนที่สูงขึ้น สามารถดึง
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าให้การดาเนินธุรกิจเกิดผลกาไรในการดาเนินงานนั้น
องค์กรมีความจาเป็นจะต้องมีการการบริหารจัดการทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ให้เกิด ผล
ประโยชน์สูงสุดผสานกับการนากลยุทธ์การบริหารจัดการแบ่งงานออกเป็นสัดส่วนตาม
แผนกให้งานเกิดประสิ ทธิภาพการประกอบธุรกิจที่มีการว่าจ้างพนักงานตามความถนัด
งานในแต่ละด้าน ในบริษัทจะให้พนักงานทางานร่วมกันเป็นทีมทั้งในรูปแบบทีมข้ามสาย
งาน ทีมงานสายงานเดียวกัน ดังคากล่าวของ วิเชียร วิทยอุดม (2550 : 203) ที่ว่า องค์กร
ต้องการให้คนทางานร่วมกัน สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึง
ต้องหันมาใช้การทางานเป็นทีม ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีในการดึงขีดความสามารถของพนักงาน
มาใช้ ในการบริหารพบว่าการทางานเป็นทีมจะมีความยืด หยุ่นมากขึ้น และมีการโต้ตอบ
ต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง งานจะมีสมรรถภาพถ้าหากมีการรวมตัวกันเป็นทีม ได้อย่ าง
รวดเร็ว เพื่อหาประเด็นใหม่ๆ ที่จ ะแก้ไขปัญหาในการทางานให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล
เป็นไปได้ด้วยดี การทางานเป็นทีมจะต้องมีการพิจ ารณาถึง เรื่องความเหมาะสมของ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ดังแนวคิดของ ชนงกรณ์กุณฑลบุตร (2556 : 155) ที่ว่า
การจัดตั้งทีมงานให้ประสบผลสาเร็จนั้นมีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) ปัจจัยเกี่ยวกับงาน
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(Task Related Factors) เช่น ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และแผนของทีม (2) ปัจจัย
เกี่ยวกับบุคล (People Related Factors) ความพึงพอใจในการทางานของสมาชิกในทีม
ความไว้วางใจ การสื่อสาร และมีสัมพันธ์ที่ดี (3)ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร (Organization
Related Factors) มีการสนับสนุนที่เหมาะสมมีสิ่งจูงใจที่ดีให้กับทีมงาน การคานึง ถึง
ปัจจัยดังกล่าวจะทาให้การทางานร่วมกันในทีมงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
ดัง ค ากล่าวของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2556 : 5) กล่าวว่า ทีมมี ค วามสาคัญต่อการ
ทางานขององค์กร เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในองค์การ เช่น ผลผลิตตกต่าการร้องเรียนเพิ่มขึ้น มี
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งบุ ค ลากรเกิ ด ความสับ สนในการมอบหมายงาน การตั ด สิ น ใจ
ผิดพลาด คนเพิกเฉยหรือไม่สนใจมีส่วนร่วม ขาดความคิดริเริ่มการประชุมบุคลากรไม่มี
ประสิทธิภ าพ กลุ่ มใหม่ ๆ พัฒนาได้ช้า พึ่ง พาผู้บริหาร หรือมีปฏิกิริยาท่าทางลบต่อ
ผู้บริหาร ลูกค้าไม่พอใจการบริการหรือต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์การมักนึกถึงการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยการท างานเป็ น ที ม และการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น นั้ น มี
นักวิชาการให้แนวคิด ดังนี้ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2553 : 56) กล่าวว่า การทางานเป็น
ทีมที่มีประสิทธิภาพของประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นผลมาจากลักษณะสังคมชาวญี่ปุ่นมีความ
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยพื้นฐานของชาวญี่ปุ่นนิยมการทางานเป็นทีม พนักงานทุกคน
ของบริษัทจะทางานในลักษณะของการให้ความร่วมมือกันทาให้ชาวญี่ปุ่นมีนิสัยของการ
ทางานและการรับผิดชอบงานร่วมกัน เนื่องจากทุกคนมีเป้าหมายที่จะทางานเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภ าพของทีมงานและองค์กรเดีย วกัน ดัง นั้นชาวญี่ปุ่ นจะไม่ส นใจหรื อ ไม่ ใ ห้
ความสาคัญแก่คนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทางานคนเดียวเพื่อหวังความเด่นดัง
จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม เพราะการกระทาดังกล่าวจะก่อ ให้
เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันอันจะเป็นผลให้พนักงานทุกคนมุ่ง
แต่ทางานในสิ่งที่ตนถนัด หรือทางานกันไปคนละทิศละทางทาให้ไม่มีความร่วมมือในการ
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ทางาน และยากต่อการควบคุมซึ่งจะเป็นผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว ผลจากการทางาน
เป็นทีมประเทศญี่ปุ่นมีความสาเร็จก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมแนวหน้าของ
ทวีปเอเชีย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท างานเป็ น ที ม ของพนั กงานสายงานเทเลมาร์
เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงานเทเลมาร์
เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) จาแนกตามระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทางาน และตาแหน่งงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บ
ริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

สมมติฐานการวิจัย
พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) ที่มี ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงานแตกต่างกันมีแนวทางการทางาน
เป็นทีมแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้คือ พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง ของ
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
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1. ตั ว แปรต้ น คื อ (1) ระดั บ การศึ ก ษา (2) ระยะเวลาในการท างาน (3)
ตาแหน่งงาน
2. ตัวแปรตาม คือ (1) การมีเป้าหมายร่วมกัน (2) การร่วมมือและการทางาน
ร่วมกันในทีมงาน (3) การติดต่อสื่อสารในทีมงาน (4) การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน
(5) ความไว้วางใจในทีมงาน (6) การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ข้อมูลจากการวิจัยแนวทางการทางานเป็นทีมสามารถนาไปเป็นแนวทางในการ
บริหารทีมงานในองค์กรใช้เป็นแนวทางการกาหนดนโยบายการทางานเป็นทีม วางแผน
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการทางานเป็นทีมและนาผลการศึกษาและข้อเสนอแนะไป
พิจารณาปรับปรุงในทีมงาน

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานและการทางานเป็นทีมเป็นการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้มีโอกาสมา
ทางานร่วมกันโดยการทางานร่วมกันนั้นอาจมาจากการได้รับหมายงานจากหัวหน้างาน
ผู้บริหาร การใช้ทีมงานในการดาเนินงานนั้น เป็นการดาเนินการโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก
สาขาที่ชานาญ และผู้มีประสบการณ์จากหลายที่เข้ามาวางแผนดาเนินการเพื่อให้ เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ซึ่ ง เรี ย กว่ า การท างานเป็ น ที ม ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทบทวน ศึ ก ษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีการทางานเป็นทีม แนวความคิดของ Woodcock and
Francis (1994 : 96-128) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ว่าจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ (1) บทบาทต่างๆที่สมดุล (2) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
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และเป้ า หมายที่ ย อมรับ การเปิ ด เผย และการเผชิ ญ หน้ า (3) การเปิ ด เผย และการ
เผชิญหน้า (4) การสนันสนุน และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (5) ความร่วมมือ และ
ความขัดแย้ง (6) กระบวนการทางาน และการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม (7) ภาวะ
ผู้นาที่เหมาะสม (8) การตรวจทบทวนผลงาน และวิธีการทางาน (9)การพัฒนาตนเอง
(10) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม(11) การติดต่อสื่อสาร
2. ประโยชน์ของการทางานร่วมกันเป็นทีม ธีร ะเดช ริ้วมงคล (2556 : 11)
กล่าวถึง การทางานเป็นทีมก่อให้เกิดประโยชน์ ดัง ต่อไปนี้ (1) ทาให้ค วามคิดต่าง ๆ
รอบคอบมากขึ้น (ช่วยกันคิด) (2) ทาให้สามารถทางานใหญ่และยากได้ (ช่ วยกันทา) (3)
ทาให้มีโอกาสเรียนรู้งานจากคนอื่นมากขึ้น(4) ทาให้เกิดกาลังใจและสนุกกับการทางาน
(5) ทาให้ได้ติดต่อและมีสังคมกับผู้อื่นกว้างขวางขึ้น
3. การทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและการสร้างทีมงาน ณัฎฐพันธ์ เขจร
นันทน์ (อ้างถึง ใน ทองทิพภา วิริยะพันธ์, 2553 : 83) ได้กล่าวถึง ลักษณะทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพและการสร้างทีมงานไว้ คือ (1) เป้าหมาย ทุกคนในทีมจะต้องรู้ และเข้าใจ
(2) การแสดงออก สมาชิกในทีมงานแต่ละคนมีสิทธิที่แสดงออกได้อย่างเสรี (3) ความ
เป็นผู้นา ภาวะผู้นามีส่วนสาคัญในการช่วยทีมงานประสบความสาเร็จได้ (4) มีค วาม
คิดเห็นที่ส อดคล้องและเป็นเอกฉันท์ (5) สมาชิกในทีมงานจะต้องไว้วางใจซึ่งกัน (6)
ดาเนินงานอย่างสร้างสรรค์โ ดยอาศัยพลัง ความคิดและความสามารถของสมาชิก ใน
ทีมงานแต่ละคน
4. การวิเคราะห์ตัวแปรตามจากผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีการทางานเป็นทีม
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ตัวแปรตามการ
ทางานเป็นทีม

Woodcock
and Francis
(1994)

การมีเป้าหมาย



ธีระเดช ริ้ว เรืองวิทย์
ทองทิพภา
มงคล
เกษสุวรรณ วิริยะพันธุ์
(2556)
(2556)
(2553)





ร่วมกัน
การร่วมมือและการ







การติดต่อสื่อสารใน
ทีมงาน







การจัดการความ
ขัดแย้งในทีมงาน







ความไว้วางใจใน





ทางานร่วมกันใน
ทีมงาน




ทีมงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม







วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอ
แอล จากัด (มหาชน) จานวน365 คนโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ ศิริชัย กาญจนวาสี ยอม
ให้มีความคลาดเคลื่อนได้ ± 05 % ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 172 คนและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย คาถาม
3 ข้อ ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และตาแหน่งงาน(2) แบบสอบถาม
พฤติกรรมการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน) จ านวน 42 ข้อลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่ว นประมาณค่ า (rating
scale) 5 ระดับ (3) แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทางานเป็นทีมของ
พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีลักษณะเป็นคาถาม
ปลายเปิด
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร หนังสือ วารสาร
บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีม กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
ของตัวแปรทุกตัวในการวิจัย สร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (content validity)โดยหาค่าดัช นีค วามสอดคล้อง (Index Of Concordance-IOC) โดยผู้วิจ ัย จะเลือ กข้อ ค าถามที่มีค่าตั้ง แต่ 0.5 ขึ้น ไป ส่ว นข้อ ที่มีค ่า ต่ากว่า 0.5
พิจ ารณาตัดออกหาค่าอานาจจาแนกของข้อความหรือข้อคาถามแบบ rating scale
โดยวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลคัดเลือกข้อที่มีอานาจจาแนก ตั้งแต่ .20
ขึ้นไปและหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.959 ตามวิธีของครอนบาค จึง
ถือว่ามีความเชื่อมั่น
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency)แล้วนาเสนอด้ วยค่า
ร้ อ ยละ (percentage)ค านวณหาค่ า เฉลี่ ย (mean)และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพพนักงาน 2 กลุ่ม
ใช้สถิติวิเคราะห์ (independentt test)เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพ
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พนักงาน 3 กลุ่ม ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA เมื่อพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วทาการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่และวิเคราะห์สรุปข้อความข้อเสนอแนะ นาเสนอรูปตารางและบรรยาย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. พนัก งานสายงานเทเลมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง บริ ษั ท ซี โ อแอล จ ากั ด (มหาชน)มี
พฤติ ก รรมการท างานเป็ น ที ม โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มาก (𝑥̅ = 3.80 SD= 0.58) เมื ่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการมีเป้าหมายร่วมกันพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซี
โอแอล จากัด (มหาชน)มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มาก
ที่สุด 2 ข้อ คือ สมาชิกทีมงานร่วมมือกันวางแผนแบ่งงานกันทาในทีม (𝑥̅ = 3.91 SD=
0.79)และเป้าหมายทีมงานมีความชัดเจนสามารถวัดผลได้ตามที่กาหนด(𝑥̅ = 3.92 SD=
0.83)
1.2 ด้านการร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงานพนักงานสายงานเทเล
มาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากข้อที่มากที่สุด 1 ข้อ คือ ทีมงานทางานโดยสมาชิกมีการกาหนดบทบาทในการ
ทางานร่วมกัน (𝑥̅ = 3.82 SD= 0.77)
1.3 ด้า นการติดต่อสื่อสารในทีมงานพนัก งานสายงานเทเลมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อที่มากที่สุด 2 ข้อ คือ ทีมงานมีการพูดคุยส่งสารเพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจถึง บทบาท
หน้าที่ของตนเอง (𝑥̅ = 3.86 SD= 0.82)และทีมงานมีการตกลงใช้ช่องทางการส่งข้อมูล
เกี่ยวกับงานผ่านสื่อที่ชัดเจน (𝑥̅ = 3.86 SD= 0.88)
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1.4 ด้านการจัดการความขัดแย้งในทีมงานพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ต
ติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากข้อที่มากที่สุด 1 ข้อ คือทีมงานประกอบด้วยสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการทางาน
แตกต่างกัน (𝑥̅ = 4.09 SD= 0.83)
1.5 ด้านความไว้วางใจในทีมงานพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซี
โอแอล จากัด (มหาชน)มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมากข้อที่มาก
ที่สุด 2 ข้อ คือในการทางานร่วมกันถ้าสมาชิกในทีมงานมีความไว้วางใจต่อกันจะส่งผลให้
การทางานสาเร็จ ด้วยดี (𝑥̅ = 4.02 SD= 0.74) และเมื่อสมาชิกทีมงานรับงานไปแล้ วมี
อิสระในการคิดและสามารถตัดสินใจเรื่องงานได้ (𝑥̅ = 3.84 SD= 0.79)
1.6 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม พนักงานสายงานเทเลมาร์
เก็ตติ้ง บริษัท ซีโ อแอล จ ากัด (มหาชน)มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีม โดยรวมอยูใ่ น
ระดับ มากข้อ ที่มากที่สุด 4 ข้อ คือสมาชิกทีมงานรู้ดีว่าการประเมินผลการทางานมี
ความส าคั ญ ต่ อ ที ม (𝑥̅ = 4.07 SD= 0.65)ที ม งานรั บ ทราบข้ อ มู ล การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติง านเป็นทีมตามเกณฑ์ที่ กาหนด (𝑥̅ = 3.96 SD= 0.79)ทีมงานรับทราบวิธี ก าร
ประเมินผลโดยระบุตัวชี้วัดลงไปในการทางานเป็นทีม (𝑥̅ = 3.91 SD= 0.73 )และทีมงาน
ท่านมีการวัดผลการทางานจาก การทางานเสร็จ ตามเวลาที่กาหนด (𝑥̅ = 3.90 SD=
0.77)
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมที่มีการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงานเทเล
มาร์เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด(มหาชน)ที่มี ระดับการศึกษาระยะเวลาในการทางาน
และตาแหน่งงาน
2.1 พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมที่มีต่อการทางานเป็นทีม ด้านการมีเป้าหมาย
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ร่วมกัน ด้านการร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสารในทีมงาน
ด้านการจัดการความขั ด แย้ง ในทีมงาน ด้านความไว้ ว างใจในที มงาน และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มี
ระยะเวลาในการทางานแตกต่างกันมี พฤติกรรมที่มีต่ อการทางานเป็ นทีมด้ านการมี
เป้าหมายร่วมกัน ด้านการร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร
ในทีมงาน ด้านการจัดการความขัดแย้งในทีมงาน ด้านความไว้วางใจในทีมงาน และด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
2.3 พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)มี
ตาแหน่งงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมที่มีต่อการทางานเป็นทีมได้แก่ ด้านการมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ด้านการร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสารในทีมงาน
ด้านการจัดการความขั ด แย้ง ในทีมงาน ด้านความไว้ ว างใจในที มงาน และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.แนวทางการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท ซี
โอแอล จากัด (มหาชน)
3.1 ด้านการทางานเป็นทีมในสายงาน พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะแนวทางการทางานเป็นทีม ดังนี้ให้มีการ
จัดการค่าตอบแทนร่วมกัน รับฟัง ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน กาหนด
เป้าหมายร่วมกันและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี
3.2 ด้านที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทีมงานในสายงาน พนักงานสายงานเทเล
มาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะแนวทางการทางานเป็นทีม
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ดังนี้ ให้มีการปรับปรุงเครื่องมือในกระบวนการทางาน ปรับปรุงความสามัคคีปรองดอง
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันและช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมทีม

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ แนวทางการทางานเป็นทีมของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ต
ติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด(มหาชน) ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้
1. พนั ก งานสายงานเทเลมาร์เ ก็ ต ติ้ ง บริ ษัท ซี โ อแอล จ ากั ด (มหาชน)
มีพฤติกรรมการทางานเป็น ทีมภาพรวม อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะในปัจ จุ บั น
ภาวะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ต้องอาศัยการทางานเป็นทีม ผู้บริหารที่ดี
จะพยายามทาให้กลุ่มกลายเป็นทีมขึ้นมาเพื่อทางานร่วมกันในทีมซึ่งทีม คือ สมาชิกที่มา
จากกลุ่มที่มีความแตกต่างกันและใช้ความแตกต่างกันให้เกิดประโยชน์ในการทางาน ทีมมี
หลายชนิดทีมแก้ปัญหา หมายถึง การจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันต้องอาศัย
ทีมงานเข้ามาแก้ปัญหา สมาชิกในทีมงานมีการแก้ปัญหาร่วมกันมีการถกเถียงเพื่อหาทาง
ออกปรับปรุงคุณภาพการทางานและ สามารถแก้ปัญหาได้ ทีมงานจะทราบว่าจะต้ อง
แก้ปัญหาอะไร และมีทีมอีกชนิดที่เรียกว่า ทีมการทางานโดยการควบคุมตนเอง และ
ทีมงานระหว่างหน้าที่ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553 : 282-283) เช่นเดียวกับการทางาน
ของ พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด(มหาชน) ที่ใช้การทางานเป็น
ทีมเป็นตัวการขั บเคลื่ อ นการบริห ารและปฏิ บั ติง าน เพื่อให้ภ าระ หน้าที่ส าเร็ จ ตาม
ต้องการ ดังคากล่าวของ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556 : 153) ที่ว่าการบริหารงานในยุค
ปัจ จุบันต้องประสบปัญหาการแข่ง ขันที่สูงมาก ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รวดเร็ว เช่นการเปลี่ยนแปลงที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเกิดจากเทคโนโลยี ด้านการผลิตและ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

ผลิต ภัณฑ์ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีการบริหารจัดการของคู่แข่งสิ่ง
เหล่านี้เกินที่ผู้บริหารเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวจะใช้ความคิดและวางแผนได้ ดังนั้น
การกระจายอานาจช่วยให้ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาภาระงานที่มากจนไม่มีโอกาสคิดสิ่ง
ใหม่ๆ การกระจายอานาจลงไปตามสายงานช่วยลดภาระงานประจ า ส่วนเรื่องงาน
เกี่ยวกับความคิดใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ๆ นั้นปัจจุบันนิยมจัดตั้งทีมงานเพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ ดังเช่นสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน) ที่มีแนวทางสอดคล้องกับคากล่าวนี้ ดังแนวคิดของ สุธรรม รัตนโชติ (2552 :
207) การนาแนวคิดเกี่ยวกับทีมจัดการตนเองมาใช้คานึงถึง (1) ความต้องการทางธุรกิจ
ขององค์กร (2) ค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร (3) ความ สามารถขององค์กรในการ
ดาเนินธุรกิจ เมื่อนามาใช้แล้วมีปัจจัยประสบผลสาเร็จที่คานึงถึง(1)ความมุ่งมั่นของฝ่าย
บริหาร (2) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง (3) ความไว้วางใจของพนักงานต่อฝ่ายบริหาร
ต่อไป เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายได้ ดังนี้
1.1 ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน พบว่า พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง
บริษัท ซีโ อแอล จ ากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมด้านการมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การทางานเป็นทีมด้าน
การมีเป้าหมายร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ อาจเป็นเพราะ เป้าหมายของ
องค์กรจะช่วยกาหนดแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหารและแนวทาง การทางานสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นเครื่องวัดและควบคุมความสาเร็จขององค์กรเป้าหมายกาหนดโดย
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแล้วแตกเป็นเป้าหมายย่อยลงมาสู่ระดับต่างๆ ขององค์กร
และลักษณะเป้าหมายที่ ดี คือ ระบุผ ลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่ าการปฏิ บัติ เป็ น ตั ว เลข
สามารถวัดผลได้กาหนดช่วงระยะเวลาชัดเจน เป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลท้าทาย ระบุ
เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อให้พนักงานที่ เกี่ ย วข้องทราบทั่ วกั น Stephen P. and
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Robbinsand M.C. (2007 : 170 ) ซึ่งสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน) มีการกาหนดเป้าหมายให้กับสายงานแล้วมีการเชื่อมต่อเป้าหมายสู่ทีมงานแต่
ละทีม จนกระทั่ง มีการกาหนดเป้าหมายให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้องค์กรประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ดังแนว คิดของ เรืองวิทย์เกษสุวรรณ (2556 : 29) การ
กาหนดจุดหมายให้ชัดเจนเป็นสิ่งสาคัญเพื่อ ให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และวิสัยทัศ น์
ของทีม หากคนไม่รู้เหตุผลในการทางานความเป็นทีมก็น้อย ทุกคนจึงต้องถูกดึงมาอยู่ใน
ทิศทางเดียวกันคานึงถึงจุดหมายสุดท้ายเดียวกัน จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมรู้ว่ากาลัง
ไปที่ใด เมื่อใดประสบผลสาเร็จและอะไรที่ต้องการประสบผลสาเร็จ สมาชิกในทีมทางาน
ด้วยกันได้ง่ายน่าจะประสบผลสาเร็จมากขึ้นต่อไป
1.2 ด้านการร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงาน พบว่า พนักงานสายงาน
เทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมด้านการ
ร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า การทางานเป็นทีมด้านการร่วมมือและการทางานร่วมกันในทีมงานภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกข้อ อาจเป็นเพราะว่าในองค์กรธุร กิจ ที่หวังผลกาไรในปัจจุบันนั้น จาก
สภาพของการดาเนินงานแบบนิติบุคคล รัฐบาลได้กาหนดข้อกฎหมายต่างๆ ให้นิติบุคคล
ที่มีลูกจ้างต้องตามเกณฑ์ปฏิบัติตาม ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องจ้างพนักงานที่มีค วาม
ช านาญในแต่ล ะด้า นเข้ ามาเป็ นลู กจ้าง แต่ลูกจ้างแต่ล ะส่ว นงานจะต้ องทางานสอด
ประสานกัน ส่งข้อมูลถึงกัน ร่วมมือกันทาให้หน้าที่ของธุรกิจดาเนินต่อไปได้ พนักงานสาย
งานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีการรับคาสั่งซื้อ บริการลูกค้าหลัง
การขาย ติดตามงานขนส่ง และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าทดแทนกัน มีการร่วมมือและ
การทางานร่วมกันเป็นทีมมาโดยตลอด การร่วมมือจะทาให้เกิดพลังสามัคคีในการทางาน
ทาให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย งานมีสเถียรภาพและมีความ
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มั่นคง ชูศักดิ์ เจนประโคน และกาญจนาทเรืองวรากร (2556 : 57) ดังคากล่าวของ Hitt
A.M., Ireland D.R., and Hoskisson E.R. ( 2 0 0 5 : 2 7 ) ที่ ว่ า พ นั ก ง า น -กลุ่ ม
ผู้มีส่วนร่วมในองค์กร มุ่งหวังว่าองค์กรจะจัดสรรผลตอบแทนจากการทางานเพื่อให้เกิด
ความตื่นตัวในการทางาน โดยมากพวกเขาพอใจกับการทางานในองค์กรที่เติบโตเพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะ โดยเฉพาะในด้ า นการทางานเป็ น ทีม และการบรรลุ หรือ ก้า วหน้ ากว่า
จุดมุ่ง หมายของมาตรฐานการทางาน พนักงานที่ ส ามารถใช้ค วามรู้ใ หม่ๆ นั้นชักน า
องค์การสู่ความสาเร็จ สายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโ อแอล จ ากัด(มหาชน) ได้ใช้
รูปแบบการทางานเป็นทีม เข้ามาช่วยในกระบวนการทางการขายสินค้าให้กับลูกค้า
พนักงานจะต้องทางานร่วมกันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.3 ด้านการติดต่อสื่อสารในทีมงาน พบว่า พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บ
ริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีม ด้านการติดต่อสื่อสารใน
ทีมงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การทางานเป็นทีม ด้า น
การติดต่อสื่อสารในทีมงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก ข้อ อาจเป็นเพราะการสื่อสาร
เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาทั้งในครอบครัวการศึกษาจนถึง
สถานที่ทางาน ดังเช่นในสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) โลก
ปัจจุบันเปิดกว้างสาหรับการสื่อสารภายในองค์กรของสมาชิกทุกคนนับเป็นมิติใ หม่ที่จะ
ปลดปล่อยและได้มาซึ่ง ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ผู้บริหารที่ฉลาดจึง ใช้การสื่อสารเป็น
เครื่องมือเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเคารพยกย่องและการผูกพันระหว่างพนั กงาน
การสื่อสารยังช่วยพัฒนาแนวคิดที่ดี ปลูกฝังความภูมิใจและทาให้พนักงานมีความทุ่มเท
เพื่อองค์ กรมากขึ้น วิภาส ทองสุทธิ์ (2552 : 312) ดังแนวคิดของ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
(2556 : 118) ที่ว่า เพื่อให้การดาเนินกิจ กรรมต่างๆ ดาเนินไปได้ และเพื่อผลในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การที่กิจ การมีส าขาหรือแผนกต่างๆ หน่วยงาน

121

122

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Vol. 7 No. 1 (January – June 2019)

เหล่านั้นต้องมีการสื่อสารประสานงานกัน เช่น แผนกการเงิน แผนกคลังสินค้า อยู่คนละ
ที่แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่เยอรมัน จะต้องมีการสื่อสารกันเพื่อนัดหมายและส่งสินค้าให้
ถูกต้อง ในส่วนพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีการ
ติดต่อสื่อสารกันเพื่อ เสนอราคา รับคาสั่งซื้อ สั่งจัดสินค้า ประสานงานการชาระเงิน และ
ส่งมอบสินค้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง
1.4 ด้านการจัดการความขัดแย้งในทีมงานพบว่า พนักงานสายงานเทเลมาร์
เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด(มหาชน) มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมด้านการจัดการ
ความขัดแย้ง ในที มงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ทางานเป็นทีมด้านการจัดการความขัดแย้งในทีมงานภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ อาจ
เป็นเพราะในสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีตาแหน่งงานเท
เลเซลรับสายลูกค้าโทรเข้า และเทเลเซลโทรออกหาลูกค้า สมาชิกมีการทางานโดย
แบ่งเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 10 คน ซึ่งคุณสมบัติของสมาชิกมีความแตกต่างต่างกัน เช่น เพศ
อายุ ระดับการศึกษา การนับถือศาสนา และการมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน สมาชิก
ทางานร่วมกันด้วยการมีเป้าหมายเดียวกัน คือการเป็นผู้นาด้านบริการลูกค้าและการ
จาหน่ายสินค้าอุปกรณ์สานักงาน สายงานเทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
มีการจัดการความขัดแย้ง ด้วยการทางานเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มีการ
สื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย และพนักงานมีโอกาสการได้แสดงความคิดเห็น ซึ่ง
สาเหตุความขัดแย้งจะประกอบด้วย (1) ความคิดเห็นแตกต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน
ย่อมทาให้บุค คลคิดต่างกันเพราะแต่ล ะคนมีเหตุผลเป็นของตนเอง (2) ผลประโยชน์
ขัดแย้งกัน บุคคลคู่กรณีพยายามรักษาผลประโยชน์ของตน (3) ค่านิยม เจตคติ หรือการ
รับรู้แตกต่างกัน คู่กรณีจ ะตกลงค่อนข้างยากถ้าแต่ล ะบุคคลยึดถือการรับ รู้ของตนว่า
ถูกต้องเพียงฝ่ายเดียว (4) อคติที่มีต่อกัน ถ้ามีความรู้สึกไม่ดีไม่พอใจย่อมก่อให้เกิดการ
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ต่อต้านกันเสมอ อุบลรัตน์ เพ็งสถิต (2556 : 104) ดังแนวคิดของ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์
(2555 : 240) ที่ว่า การจัดการความขัดแย้งจะช่วยให้ผู้บริหารควบคุมระดับความขัดแย้ง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน สมรรถนะของกลุ่ม และประสิทธิภาพ
องค์กรต่อไป ซึ่งในสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีการจัดการ
ความขัดแย้งในทีมงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการนาประโยชน์ในด้านความขัดแย้งมาใช้
เพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของสายงานให้บรรลุเป้าหมาย
1.5 ด้านความไว้วางใจในทีมงานพบว่า พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้งบริษัท
ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีม ด้านความไว้วางใจในที มงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การทางานเป็นทีม ด้านความ
ไว้วางใจในทีมงานภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ อาจเป็นเพราะ ความไว้วางใจเป็น
พื้นฐานที่บุค คลต้องการให้เป็นส่ วนหนึ่ง ในการดาเนิ นชีวิ ต เมื่อบุค คลใดได้รับความ
ไว้วางใจ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลคนนั้นมีคุณค่า มีประโยชน์ และถูกคานึงถึงว่า เป็น
บุคคลที่มีความสาคัญกับงานที่มอบหมายให้เป็นพื้นฐานของแรงจูงใจให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิผล สายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด(มหาชน) มีกฎระเบียบ
เป็นระบบให้พนักงานสามารถตัดสิ นใจเรื่องงานได้ ด้ วยตนเองบางเรื่องตามเกณฑ์ ที่
กาหนดเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันในสายงานให้เกิดความไว้วางใจซึงกันและกัน เช่น ให้ผู้
ไต้บังคับบัญชาเก็บรักษาเอกสารสาคัญ มอบหน้าที่สาคัญให้สมาชิกทาแทน เปิดโอกาสให้
สมาชิกมีการตัดสินใจบ้างมีการปรึกษาสาคัญกับกลุ่ม ปรับทุกข์เมื่อมีความทุกข์ มอบงาน
และให้อิสระโดยไม่ควบคุม สมพร สุ ทัศนีย์ (2551 : 70) ดังคากล่าวของ ธีระเดช ริ้งมง
คล (2557 : 105) ที่ ว่ า ความไว้ ว างใจในที ม จะมี พื้ น ฐานมาจาก ความซื่ อ สั ต ย์
ความสามารถ ความสม่าเสมอคงเส้นคงวา ความจงรักภักดี และความเปิดเผย พนักงาน
สายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) ใช้การทางานเป็นทีม เป็นตัว
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ขับเคลื่อนการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ความไว้วางในทีมงานเป็นส่วนหนึ่ง ของการ
บริหารงาน ดังนั้น จึงมีแนวทางการทางานเป็นทีมด้านความไว้วางใจในทีมงาน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีมพบว่า พนักงานสายงานเทเล
มาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโ อแอล จ ากัด (มหาชน) มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีม ด้า นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีมภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
การทางานเป็นทีมด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีมภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ อาจเป็นเพราะ การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรในช่วงเวลานี้ ได้นากระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ามาให้ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการบริหารคน เพื่อให้ได้งานที่
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกาหนดซึ่งมีการประเมินจาก บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ทางองค์กรเป็นผู้กาหนดให้ สายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล
จากัด(มหาชน) ในด้านการทางานเป็นทีม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่ตัวบุคคล
และที ม งานฝ่า ยบริหารทรัพ ยากรบุ ค คลเป็ น ผู้ก าหนดตั ว ชีวั ด ผลการปฏิบั ติ ง าน ซึ่ ง
มองเห็นประโยชน์การประเมินลดความขัดแย้งในองค์กร นาผลงานที่ได้ไปเป็นฐานการ
ตั้ง เป้าหมายปีถัดไป ทาให้เห็นช่ องทางพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นเหตุผ ลในการให้รางวัลแก่
พนักงาน และนาไปเป็นส่วนพิจารณาพัฒนาพนักงานในองค์กร สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
(2554 : 130) ดั ง แนวคิ ด ของ Brian J.H. (2006 : 165) ที่ ว่ า การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นวิธีอย่างเป็นทางการเพื่อใช้พิจารณาว่า พนักงานทางานได้ดี
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายไป โดยองค์กรจาเป็นต้องทาการ
ประเมินเมื่อต้องการพิจารณาให้ผลประโยชน์
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2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทางานเป็นทีม ของพนักงานสายงานเทเลมาร์
เก็ตติ้งบริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) ที่มี ระดับ การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน
และตาแหน่งงาน อภิปรายดังนี้
2.1 ระดับการศึกษาพบว่า พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน) ที่มีร ะดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน ได้แก่ การมีเป้าหมายร่วมกัน การร่วมมือและการทางานร่วมกันใน
ทีมงาน การติดต่อสื่อสารในทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน ความไว้วางใจใน
ทีมงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากอาจเป็นเพราะ การทางานเป็นทีม ของพนักงานสายงาน
เทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอลจากั(มหาชน) นั้นพนักงานทุกระดับการศึกษาผ่านการ
อบรมวิธีการทางานเป็นทีมตั้งแต่เข้ามาร่วม งานกับบริษัท โดยให้เรียนรู้งานด้วยการใช้
การสอนงานแบบบุคคลสอนงาน ใช้ทีมงานสอนงาน และมีการทางานร่วมกันเป็ นทีม
อย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนมีการเรียนรู้วิธีการทางานเป็นทีมโดยตลอด ดังคากล่าวของ
Woodcock M. and Francis D. (1994 : 98) ที่ว่า ความร่วมมือเป็นลักษณะของวิธีการ
ทางานเป็นทีมเพื่อให้บุคคลสามารถนาทีมบรรลุวัตถุประสงค์ความร่วมมือยังบ่งบอกเป็น
นั ย เพื่ อ ให้ บุ ค คลเกิ ด การยอมรั บ ในการท างานเป็ น ที ม โดยมี ก าร แบ่ ง ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลระหว่างสมาชิกซึ่งกันและกัน พนักงานสายงานเทเล
มาร์เก็ตติ้ง มีแนวทางการทางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พัณศา คดีพิศาล (2553 : 112) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
บริษัท เวิล ด์พลาส จ ากัด และ บริษัทในเครือ ผลการวิจัยพบว่ าพนั กงานที่มี ร ะดั บ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.2 ระยะเวลาในการทางาน พบว่ า พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท
ซีโอแอล จากัด(มหาชน) ที่มีระยะเวลาในการทางานต่างกันมีพฤติกรรมการทางานเป็น
ทีมในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ การมีเป้าหมายร่วมกัน การร่วมมือและการ
ทางานร่วมกันในทีมงาน การติดต่อสื่อสารในทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในที มงาน
ความไว้วางใจในทีมงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากอาจเป็นเพราะการบริหารงานของสายงาน
เทเลมาร์เก็ตติ้ง พนักงานในสายงานจะต้องทางานร่วมกันเป็นทีมตลอดช่วงระยะเวลา
ของการเป็นพนักงาน มีการกระจายอานาจโดยแบ่งออกเป็นทีมๆ มีการบริหารจัดการ
กาหนดลักษณะของลูกค้าแบ่งออกเป็นสัดส่วนแล้วมอบหมายให้ทีม งานเป็นตัวผลักดัน
การขายสินค้าและบริการให้งานเดินหน้าตามเป้าประสงค์ ดังคากล่าวของ เรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ (2556 : 6) ที่ว่า งานหลายอย่างกาลังเปลี่ยนจากงานประจาไปเป็นงานไม่ประจา
ซึ่งกระตุ้นให้ใช้ทีม งานที่ซับซ้อน พึ่งพิงกัน ไม่แน่นอน หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลง
มาก งานเหล่านี้ยากที่จะบริหารโดยระบบเดิมแต่เหมาะกับการทางานเป็นทีม เนื่องจาก
ทีมเป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับงานที่ซับซ้อนจากเทคโนโลยีหรือปัจจัยอื่นๆ พนักงานสาย
งานเทเลมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง มี พ ฤติ ก รรมการท างานเป็ น ที ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ อัจฉรา ชุนณะวงค์ (2553 : 108) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการทางานเป็น
ทีมของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจั งหวัด
ระยองผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดระยองที่มี
ต่อการทางานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนที่จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานตาม
ขนาดของโรงเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.3 ตาแหน่ง งาน พบว่า พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ ตติ้ง บริษัท ซีโ อแอล
จากัด(มหาชน) ที่มีตาแหน่ง งานต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมในภาพรวมและ
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รายด้านทุกด้าน ได้แก่ การมีเป้าหมายร่วมกัน การร่วมมือและการทางานร่วมกันใน
ทีมงาน การติดต่อสื่อสารในทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน ความไว้วางใจใน
ทีมงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากอาจเป็นเพราะตาแน่งงานเทเลเซลรับสายลูกค้าโทรเข้า
และเทเลเซลโทรออกหาลูกค้า ในด้านการปฏิบัติงานมีการประสานงานใช้ฐานข้อมูล ของ
ลูกค้าผู้ใช้บริการกับทางบริษัท ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งงานใดในสายงาน จะต้องมี
การประสานงานทางานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามทีมงาน และทีมงานข้ามสายงานใน
องค์กร ดังคากล่าวของ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2553 : 288) ที่ว่า การประสานทีมงาน
เป็นเรื่องสาคัญที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องคานึง ถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากโดย
ลักษณะของการทางานเป็นทีมนั้น ทีมงานที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทางานร่วมกัน
เช่น กลุ่มบุคคลที่มาจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นเรื่องธรรมดา
ที่ ส มาชิ ก จะมี คุ ณ ลัก ษณะหรือ คุ ณสมบั ติ ต่ า งกั น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ง นี้ ส อดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มนัสนันท์ สุริยะนาการณ์ (2556 : 124) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีมของบุค คลากรกรมส่ง เสริ มวั ฒ นธรรมกระทรวงวั ฒนธรรมผลการวิจัย พบว่ า
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทางานต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน
3.ข้อเสนอแนะแนวทางการทางานเป็นทีม ของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ต ติ้ง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) อภิปรายดังนี้
3.1 ด้า นการทางานเป็น ทีม ในสายงาน พนักงานสายงานเทเลมาร์ เก็ ต ติ้ ง
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะแนวทางการทางานเป็นทีม ดังนี้ ให้มีการ
จัดการค่าตอบแทนร่วมกัน รับฟัง ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน กาหนด
เป้า หมายร่ว มกัน และจัดกิจ กรรมเพื่อส่ง เสริมความสามัคคีส อดคล้องกับแนวคิดของ
Woodcook M. (1989 : 234-235) กล่าวว่าความสามัคคีในทีมงานจะทาให้กลุ่มมีขวัญ
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และกาลังใจ มีความภักดีต่อองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแต่ละคน จะมีประโยชน์
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาที ม งาน หากสมาชิ ก ทุ ก คนมี ค วามพอใจสมาชิ ก ทุ ก คน
จะทาให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับสูง
3.2 ด้านที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทีมงานในสายงาน พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ต
ติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะแนวทางการทางานเป็นทีม ดังนี้ ให้มี
การปรับปรุงเครื่องมือในกระบวนการทางาน ปรับปรุงความสามัคคีปรองดอง แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ร่วมกันและช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมทีมเมื่อจาเป็น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Quick 1989 (อ้างถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธ์, 2553 : 449-451) กล่าวว่า
ในการทางานเป็นทีม สมาชิกของทีมงานย่อมมีค วามขัดแย้ง ต่อกัน ซึ่ง เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ทาให้ทีมงานหรือสมาชิกของทีมงานทุกคนจะต้องช่ วยกัน
แก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ มิ ใ ห้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การท างานร่ว มกั น ดั ง นั้ น
ผู้บริหารหัวหน้าทีมงาน และสมาชิกของทีมงานควรจะทาการศึกษาและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางสร้าง สรรค์ และประเด็นสาคัญที่ทุกคนจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอคือ
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็น หน้า ที่ข องทุกคน ดัง นั้น ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกันแก้ปัญหาความขัดแย้งให้หมดไป หรือลดน้อยลงด้วยการใช้สติปัญญาเป็นเครื่อง
พิจารณา เพราะจะช่วยให้การจัดการความขัดแย้งเป็นไปอย่างมีประโยชน์ต่อทีมงาน

ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.ด้านการทางานเป็นทีมในสายงาน มีดัง นี้ (1) การรับฟังปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรมีการเปิดช่องทางในการหารือร่วมกัน
ของพนักงานเพิ่มขึ้น(2) กาหนดเป้าหมายร่วมกันผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรให้พนักงานใน
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สายได้มีการส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองแล้วมี
การประชุมหารือในการแสดงความคิดเห็น (3) การจัดการค่าตอบแทนร่วมกันผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้หาทางออกร่วมกัน ในเรื่องผลประโยชน์ของตัว
พนักงานเองทั้งสายงงานทั้งที่เป็นตัวเงิ นและไม่ใช่ตัวเงินด้วยการแสดงความคิดเห็นเป็น
ส่วนรวม (4) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีควรเปิดโอกาสให้พนักงานในสายงาน
ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและทากิจ กรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นหมู่ค ณะ มีสื่อในการ
สอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสริมสร้างความสามัคคีร่วมกัน มีความรู้ความเข้าในหลักการ
แข่งขันมีน้าใจต่อกันและกัน
2. ด้านที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทีมงานในสายงาน มีดังนี้ (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเพิ่ม
ความเข้มข้นในเรื่องหลักการจัดการความขัดแย้ง หาทางออกแบบคานึงถึงผลกระทบ
ทุกฝ่าย แล้วให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องในทีมงาน มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นและปรับความ
เข้าใจร่วมกัน (2) การช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมทีมเมื่อจาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องควรใช้พลังของ
การทางานเป็นทีมให้มีส่วนในการผลักดันการให้บริการลูกค้าแบบยึดเป้าหมายส่วนรวม
ลูกค้าเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนต้องดูแลร่วมกัน (3) ควรมีการสร้างบรรทัดฐานให้กับ
สมาชิกในสายงานมีความสามัคคีปรองดองกัน โดยการสร้างหลักความสามัคคีดว้ ยการ
ให้ร างวัล จูง ใจกับสมาชิกทีม (4) ผู้ที่เ กี่ย วข้องควรพิจ ารณาพัฒนาเครื่องมือ ในด้าน
กระบวนการสารสนเทศคอมพิว เตอร์ที่ใ ช้ง านในการสนับ สนุน ขั้น ตอนการทางาน
เพื่อให้การทางานร่วมกันของสมาชิกทีม มีค วามถูกต้องรวดเร็ว งานสาเร็จ ตามความ
ต้องการของลูกค้า
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน
และตาแหน่งงาน กับแนวทางการทางานเป็นทีม พนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท
ซี โ อแอล จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ ให้ ท ราบระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ส ามารถน ามาวางแผน
พัฒนาการทางานเป็นทีม
2. ควรศึกษากระบวนการเรียนรู้ของพนักงานที่มีผ ลต่อแนวทางการทางาน
เป็นทีมของพนักงานสายงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ซีโอแอล จากัด(มหาชน) เพื่อนาไป
เป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนรู้การทางานเป็นทีม
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