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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทาํงานเปน็ทมีของพนักงานเครือข่ายลกูค้าผู้ประกอบการ 2 

ภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

Factors Affecting Team Work Effectiveness of Employees of SME Business Network 2 

North, Kasikornbank Public Company Limited 

ธนนัพร  ประกอบของ*และอรพิณ  สันติธีรากุล** 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทํางานเป็นทีมของพนักงาน

เครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  

และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเชิงเส้น (Linear Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-38 ปีสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท มีประสบการณ์ในการทํางาน 4-6 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และตําแหน่งงานเจ้าหน้าที่

ธุรกจิ  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของทีมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผล

การทํางานเป็นทีมอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.613)  

ปัจจัยด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ (ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.636) ปัจจัยด้านการออกแบบ(ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 

0.609) และปัจจัยด้านกระบวนการ (ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.624)   

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของทีมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านกระบวนการทํางาน ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน

การออกแบบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในลําดับแรกต่อปัจจัยย่อยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านกระบวนการ

ทํางาน ได้แก่ ปัจจัยย่อยสมาชิกแต่ละคนในทีมเข้าใจเป้าหมายของทีมงานถูกต้องตรงกัน ด้านองค์ประกอบและ

คุณลักษณะ ได้แก ่ปัจจัยยอ่ยสมาชกิในทมียอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการประสานงานที่ด ีด้านสภาพแวดล้อม 

ได้แก่ ปัจจัยย่อยผู้นําทีมมีความสามารถในการสั่งและมอบหมายงาน และด้านการออกแบบ ได้แก่ ปัจจัยย่อยสมาชิกใน

ทีมได้ใช้ทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่กับงานที่ทํา นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อประสิทธิผลการ

ทํางานเป็นทีม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามสําคัญต่อประสทิธผิลการทํางาน

เป็นทีม โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย ด้านความพึงพอใจของสมาชิก ด้านผลงานตามเป้าหมายและด้านการพัฒนาการของ

กระบวนการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในลําดับแรกต่อปัจจัยย่อยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ด้านความพึงพอใจของ

สมาชิก ได้แก่ ความสําเร็จของทีมมีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของสมาชิก ด้านผลงานตามเป้าหมายได้แก่  

                                                            
*นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**รองศาสตราจารย ์อาจารย์ประจําภาควิชาการการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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ทีมงานสามารถทํางานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และด้านการพัฒนาการของกระบวนการ ได้แก่ ทีมงาน 

มีการเรียนรู้จากสิ่งที่เคยผดิพลาดหรือปัญหาที่พบเจอมาใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง  

ABSTRACT  

The purpose of this independent study was to investigate the factors affecting team work effectiveness of 

employees of SME Business Network 2 North, Kasikornbank Public Company Limited.  Data were analyzed using 

descriptive statistics—frequency, percentage, mean, and tested relationship between variables using linear regression 

analysis. 

The findings indicated that most of the respondents were female aged between 31- 38 years, a Master’ s 

Degree holder with working experience of 4-6 years, an average monthly income of 20,001 -  30,000 baht, and 

working as a business officer. 

The test results showed that the team component factors were correlated with the team work effectiveness 

at a significance level of 0.05, which consisted of the environmental factor (correlation value was 0.613), element and 

characteristic factor ( correlation value was 0. 636) , design factor ( correlation value was 0. 609) , and process factor 

(correlation value was 0.624). 

The respondents rated the factors of the team as a whole at a high level. The order of the mean value of the 

factors were work process, element and characteristic, environmental, and design factors.  The respondents gave 

priority to the sub- factors in the following areas.  For work process factor, each team member understood the team's 

goals accurately.  For element and characteristic factor, all team members listened to each other's opinions, and 

coordinated well at work. For environmental factor, team leader had the ability to give command and assign tasks. For 

design factor, team member used their skills fully with their work. 

In addition, the respondents rated the overall team work effectiveness at a high level. They valued the team 

work efficiency ranging from the mean value of members’  satisfaction, objectivity, and process development.  The 

respondents prioritized the sub-factors in various aspects. For members’ satisfaction, the success of the team affected 

the progress of the work of the members.  For objectivity, the team can work to achieve their objectives.  For process 

development, the team learned from previous mistakes or problems and used them as a lesson for continuous work 

improvement. 
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บทนํา  

ปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจมี 4 ประเภทหรือที่เรียกว่า 4M ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) ทรัพยากร

(Material) การจัดการ (Management) ทุกปัจจัยนั้นล้วนมีความสําคัญต่อการเพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

โดยเฉพาะ “คน” ถือเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคล่ือนองคก์รให้ไปสู่ความสําเร็จได้โดยเฉพาะ

ในยุคที่มีการแข่งขันที่รุนแรงทําให้องค์กรต่างๆหันมาให้ความสําคัญในการบริหารคนมากข้ึน เพื่อเตรียมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลง แต่การทํางานในองคก์รนั้น ไม่สามารถทําสําเร็จไดด้้วยบุคคลคนเดียว การทํางานจะต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกคนในองค์กร หรือเรียกอีกอย่างว่า การทํางานเป็นทมี  

 การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญและได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในทุกองค์กร โดยเฉพาะในโลกยุคข่าวสาร

ปัจจุบัน เป็นการยากที่คนคนเดียวจะมคีวามรู้และประสบการณด์ีในทุกๆเร่ือง ดังนั้นการจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีคุณภาพ

นั้นโดยมากแล้วต้องเป็นผลมาจากการทํางานร่วมกันเป็นทีม (อํานวย แสงสว่าง, 2536: ออนไลน์ )  การทํางานเป็นทีมที่มี

ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพและจิตสํานึกในการเพ่ิมผลผลิตการทํางาน ยิ่งสามารถ

ปฏิบัติงานได้รวดเร็วเท่าไร องค์กรยิ่งได้เปรียบและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น  

(ศณิยี ์สังข์รัศม,ี 2545: ออนไลน)์ 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินระดับประเทศ มีการให้บริการลูกค้าผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์

ต่างๆเช่น กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้า SME ฯลฯ ซึ่งในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น จะมีการจัดตั้งทีมงานข้ึนมาเพื่อดูแลและ

ให้บริการ สําหรับกลุม่ธุรกิจ SME ภาคเหนือ ปัจจุบันมีทีมงานดูแลทัง้หมด 18 ทีม เมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่ผ่าน

มา  พบว่า  ในปี  2558 ไตรมาส  1และไตรมาส  2 มีผลการดํา เนินงานรวมลดลงประมาณ  10% จากปี  2557  

(บมจ .ธนาคารกสิกรไทย, รายงานข้อมูลการจัดเก็บวงเงินและการตั้งวงเงิน, 2558: แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ )  

ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นหากไม่มีการวางแผนเพื่อแกป้ัญหา อาจทําใหเ้กดิความ

เสียหายต่อองคก์รและสูญเสียโอกาสให้กับคู่แข่งขันได้ 

 ผู้ศึกษาต้องการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทํางานเป็นทีมของพนักงานเครือข่ายลูกค้า

ผู้ประกอบการ 2 ภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อที่จะได้นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มาใช้เป็น

แนวทางในพัฒนาทีมงานขององค์กรต่อไป  

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดเรื่องการทํางานเป็นทีม ใช้แนวคิดของ Robbins (อ้างถึงใน รณกร สุวรรณกลาง 2557: 31-34)  

ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการทํางานเป็นทีมที่จะต้องประกอบไปด้วย ปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ทรัพยากรและอิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ส่งผลให้ทีมมีประสิทธิผล  

  1.1 ทรัพยากรเพียงพอ ได้แก่ ทรัพยากรที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี บุคลากร 

รวมถึงการสนับสนุนต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารงาน จงึจะช่วยให้ทีมสามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
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 1.2 ภาวะผูนํ้าและโครงสร้าง มีการใช้ภาวะผูนํ้าอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป รวมถึงโครงสร้าง

การทํางานที่เอือ้ตอ่การทํางาน ยืดหยุน่ ปรับตัวได ้สนับสนุนการทํางานเป็นทีม 

 1.3 บรรยากาศแห่งความเช่ือถือไว้วางใจ สมาชิกในทีมจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

เพราะความเชื่อถือไว้วางใจกันนัน้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกัน 

  1.4 การประเมินผลงานและระบบให้รางวัล เน้นการประเมินผลงานและระบบการให้รางวัล โดยสะท้อน

ผลงานในลักษณะทมีงานมากกว่าผลงานรายบุคคล 

2. องค์ประกอบและคุณลักษณะ  

  2.1 ความสามารถของสมาชิก ประกอบด้วย ทักษะความชํานาญด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคนิค  

ด้านการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ด้านการประสานงานและการแก้ปัญหาความขัดแยง้ 

  2.2 บุคลิกภาพ ประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบ

มีจติสํานึก บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ ์

  2.3 การจัดสรรบทบาท เนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบ หน้าที่ตา่งๆในการปฏบิัตงิาน 

ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในทีมได ้

  2.4 ความหลากหลาย ความคิดหลากหลายจะทําให้ทีมมีความสามารถและข้อมูลที่หลากหลาย 

นําไปสู่ประสิทธิผลของทีม แต่ในขณะเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ ดังนั้น ความหลากหลายควรมีเพื่อกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ถึงก่อให้เกิดความแตกแยก 

  2.5 ขนาดของทมี จํานวนสมาชกิในทีมมีผลต่อการทํางานเป็นทีม ทีมที่มีสมาชิกจํานวนมาก จะสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ดี แต่ขาดความรวดเร็วเม่ือเทียบกับทีมขนาดเล็ก ทีมขนาดเล็กจะมีประสิทธิผลสูงกว่า สื่อสารกันง่าย 

เหนียวแน่น มีความผูกพันตอ่กัน ดังนัน้ จึงต้องมีการจัดสรรขนาดของทีมให้เหมาะสมกับงาน 

  2.6 ความยืดหยุ่น สมาชิกในทีมต้องสามารถยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และในบางครั้ง

ถ้ามีความจําเป็นต้องสามารถช่วยเหลือปฏิบัติงานแทนสมาชิกคนอื่นได้ 

  2.7 ความชอบของสมาชิก ความเต็มใจในการทํางานก็มีส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน 

เนื่องจากมีผลต่อขวัญและกําลังใจ 

3. การออกแบบงาน การออกแบบงานมีผลต่อประสิทธิผลการทํางานเป็นทีม เน่ืองจากจะสามารถจูงใจให้

สมาชิกในทีมได้ใช้ความพยายามในการทํางาน การออกแบบงานจึงมีความสําคัญ เช่น การเปดิโอกาสใหส้มาชิกไดใ้ช้ทักษะ 

ความรู ้ความสามารถต่าง ๆ การให้อิสระ เสรีภาพในการทํางาน เป็นต้น 

4. ด้านกระบวนการ  

 4.1 วัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นการช่วยกําหนดทิศทางในการทํางาน โดยวัตถุประสงค์ที่ได้รับการยอมรับ

จากสมาชิกภายในทมีก็จะเป็นเหมือนข้อผูกพันสมาชิกไว้ด้วยกัน สร้างพลัง เกิดแรงกระตุ้นในการทํางาน 

 4.2 เป้าหมายเฉพาะชัดเจน ทีมงานที่ประสบความสําเร็จจะต้องสามารถแปลวัตถุประสงค์ร่วมไปเป็น

เป้าหมายเฉพาะที่เป็นเชงิปฏบิัติและตรวจวัดได้จริง 

 4.3 ความสามารถของทีม หมายถึง ความเชื่อม่ันของทีมที่จะปฏิบัติงานได้สําเร็จ อาจเริ่มต้นจากงาน

เล็ก ๆ ก่อน เพราะความสําเร็จในเร่ืองเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับงานที่ยิ่งใหญ่ได้ 
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  4.4 ระดับความขัดแย้ง ความขัดแย้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการถกเถียง ทําให้การทํางานของทีมดีข้ึน  

แต่ต้องเป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับงาน ไม่ใช่ในเชิงสัมพันธภาพ  

 4.5 ความสูญเปล่าทางสังคม เป็นพฤติกรรมของคนในทมีที่ชอบเลี่ยงการทํางานรว่มกับผู้อื่น เอาเปรียบ

เพื่อนร่วมงาน ดังนั้นต้องพยายามไม่ให้มีความสูญเปล่าเกิดขึ้น โดยอาจต้องมีการกําหนดความรับผิดชอบทั้งระดับบุคคล

และระดับทีมงาน 

แนวคิดเรื่องประสิทธิผลการทํางานเป็นทีม ใช้แนวคิดของ Hackman และ Shonk (อ้างถึงใน รณกร 

สุวรรณกลาง 2557: 48-49) ได้สรุปว่า การประเมินประสิทธิผลของทีมมาจาก 3 เกณฑ์ คือ 

1. ผลงานตามเป้าหมาย  

2. พัฒนาการของกระบวนการ 

3. ความพึงพอใจของสมาชกิ 

วิธีการศึกษา 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด

(มหาชน) จํานวน 129 ราย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยแบบเชิงเส้น  

ผลการศึกษา  

1. จากการศึกษาขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คิดเป็น

ร้อยละ 60.5 อายุ 31-38 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 56.6 ประสบการณ์

การทํางาน 4-6 ป ีคิดเป็นร้อยละ 31.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 เจ้าหน้าที่ธุรกิจ 

คิดเป็นร้อยละ 43.4 

2. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.18) โดยเรียงลําดับปัจจัยย่อยจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้นําทีมมีความสามารถในการสั่งและมอบหมายงาน  

มีความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันในการรับผิดชอบเป้าหมายของทีม สายการบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน การรายงานผล

ปฏิบัติงานสามารถทําได้อย่างสะดวก การประเมินผลงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีม 

ทรัพยากรในการทํางานมีความเหมาะสม 

3. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) โดยเรียงลําดับปัจจัยย่อยจากมากไปน้อย ดังนี้ สมาชิกในทีมยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน มีการประสานงานที่ดี สมาชิกในทีมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน สมาชิกภายในทีมสามารถปฏิบัติงาน

แทนกันได้ สมาชิกในทีมมีความสมารถและทักษะความรู้หลากหลายในการทํางานให้ประสบความสําเร็จไดด้ ี
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 4. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านการออกแบบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.18) โดยเรียงลําดับปัจจัยยอ่ยจากมากไปนอ้ย ดังนี้ สมาชิกในทีมได้ใช้ทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่กับงาน

ที่ทํา งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความสามารถของสมาชิกในทีม สมาชิกในทีมมีโอกาสในการทดลองงานรูปแบบใหม่  

ไม่จําเจ ทมีงานมีอิสระในการปฏิบัติงานของตัวเอง 

 5. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านกระบวนการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) โดยเรียงลําดับปัจจัยย่อยจากมากไปน้อย ดังนี้ สมาชิกแต่ละคนในทีมเข้าใจเป้าหมายของทีมงาน

ถูกต้องตรงกัน ทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการ

ทํางานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว 

6. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของทีม ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน

องค์ประกอบและคุณลักษณะ ปัจจัยด้านการออกแบบ และปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

ประสิทธิผลการทํางานเป็นทีมอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ห้ความสําคัญในระดับมากกับ

มีความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันในการรับผิดชอบเป้าหมายของทีม  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สุธาสินี อาภาศิริกุล (2556) ที่ศกึษาลักษณะการทํางานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัทเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากในข้อสมาชิกในทีมงานมีความไว้วางใจ

ต่อกัน 

2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญใน

ระดับมากที่สุดกับสมาชิกในทีมยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการประสานงานที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคัญในระดับมากกับการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

3. ปัจจัยด้านการออกแบบ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากกับ

สมาชิกในทีมได้ใช้ทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่กับงานที่ทํา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนกร กรวัชรเจริญ 

(2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากกับสมาชิกในทีมได้ใช้ทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่กับ 

งานที่ทํา 

4. ปัจจัยด้านกระบวนการ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากกับ

สมาชิกในทีมสามารถปฎิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของผลการศึกษาของ  

ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด
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(มหาชน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมากกับทีมงานสามารถปฎิบัติงานได้สําเร็จตาม

เป้าหมาย 

5. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้านการออกแบบงานมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทํางานเป็นทีม ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ที่ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด

(มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้านการออกแบบงาน มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการทํางานเป็นทีมในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 และปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านกระบวนการ

ทํางานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทํางานเป็นทีม ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของสุธาสินี อาภาศิริกุล (2556) ที่ศึกษาลักษณะการทํางานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงาน

บริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการทํางานและการตัดสินใจความสัมพันธ์กับประสทิธผิลการทํางานเป็น

ทีม ในทิศทางเดียวกันอยา่งมีนัยสําคัญ 0.05  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของทีม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านองคป์ระกอบและคุณลักษณะ ด้านการ

ออกแบบงานและด้านกระบวนการของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทํางานเป็นทีมในทิศทางเดียวกัน  

ดังนัน้ผู้ศึกษามขี้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อม 

เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านผู้นําทีมมีความสามารถในการสั่งและ

มอบหมายงาน มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงที่สุด ดังนัน้ ผู้บริหารควรจะจัดให้มีการอบรมหรือการประชุมสื่อความระดับ

ผู้จัดการ ในทุก ๆ ไตรมาสที่มีการกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แต่ละคร้ัง รวมไปถึงในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ นโยบายต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นําทีมสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และสามารถนํามาถ่ายทอดให้กับ

สมาชิกในทีมได้อย่างถูกต้อง เพื่อการดําเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในแนวทาง ทิศทางเดียวกัน ลดความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลการทํางานเป็นทีม 

2. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ 

เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านสมาชิกในทีมยอมรับฟังความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกัน มีการประสานงานที่ดี มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มี

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย เม่ือเกิดปัญหาหรือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกัน  

โดยนําประเด็นหรือข้อขัดแย้งมาวิเคราะห์ พิจารณาร่วมกัน นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับ

สมาชิก ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสเปิดเผยความเป็นตัวเอง กระชับความสัมพันธ์ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ส่งผลให้เกิดความราบร่ืนในการทํางาน 
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3. ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านการออกแบบงาน 

เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านสมาชิกในทีมได้ใช้ทักษะความสามารถได้

อย่างเต็มที่กับงานที่ทํา มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพที่มีในตัว

ออกมา ด้วยการเสนองานที่ท้าทายหรือนอกขอบข่ายหน้าที่บ้าง เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพ 

อีกทั้งยังทําให้รู้สึกว่าการทํางานมีความท้าทายข้ึน ลดความเบื่อหนา่ย ข้อสําคัญ คือ ต้องปล่อยใหแ้ก้ปัญหาและปฏิบัตงิาน

ด้วยตัวเอง แต่หากเกิดความผิดพลาดผู้นําทีมก็สามารถให้คําปรึกษาหรือช่วยแนะนําวิธีการแก้ปัญหาได้ จะช่วยทําให้

สมาชิกพัฒนาความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 

4. ปัจจัยองค์ประกอบของทมีด้านกระบวนการ 

เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านสมาชิกแต่ละคนในทีมเข้าใจเป้าหมาย

ของทีมงานถูกต้องตรงกัน มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญสูงที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารภายใน

องค์กรกับสมาชิกทุกกลุ่ม โดยเน้นให้ผู้นําทีมเข้าใจในเป้าหมาย วัตถุประสงค์การทํางานอย่างถ่องแท้ สามารถนํามา

ถ่ายทอดให้สมาชิกเขา้ใจได้ นอกจากนี้ควรเพ่ิมการสื่อความผ่านทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน (ระบบ Lotus 

Note) เพ่ิมเติม เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดียิ่งข้ึน เป็นการทําความเข้าใจให้ตรงกันและ

เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
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