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ABSTRACT
TITLE

: FACTORS AFFECTING THE TEAM WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF
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The research aimed to study the team work efficiency of employees of the Bank
for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Ubon Ratchathani province divided by
personal characteristics including gender, age, education level, position and duration
of employment. In addition, the research focused on the studying of occupational
environments that affect the team work efficiency of employees of the bank. The
research instrument was questionnaire. The sample were 240 employees of the Bank
for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Ubon Ratchathani province, selected
by cluster random sampling. The descriptive statistics used in analysis consisted of
mean, percentage, standard deviation, t-test, one way ANOVA (f-test) and Multiple
Regression Analysis.
The findings illustrate that gender, age, educational level, position and duration
of employment do not significantly affect the team work efficiency. However, the
difference of age significantly affects the team work efficiency, particularly in
communications are at the statistical level of 0.05. Moreover, working environment
factors and correlation between colleagues and supervisors significantly affect the
team work efficiency of employees at the statistical level of 0.05, which is able to
predict the team efficiency with an adjusted R - squared of 0.73.
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กรอบแนวคิดงานวิจัย

4

2

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันของภาคธุรกิจธนาคารเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสินเชื่อ
และด้านเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีสถานะที่แข็งแกร่งและมั่นคงจากความสามารถในการ
ดาเนินงานขององค์กร แม้หลายธนาคารจะมีปัญหาหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การทากาไรลดลง แต่ก็ยัง
สามารถทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยง รองรับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถรองรับการขยายสินเชื่อในช่วงที่เศรษฐกิจมี
ทิศทางปรับตัวดีขึ้นจากการใช้มาตรการด้านนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล ซึ่งธนาคารแต่ ละ
แห่งต่างมีการนาเทคโนโลยีดิจิทั ลที่ทันสมัยมาใช้ในการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริ การที่
ครบวงจร เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ
เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้ ประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว ซึ่งการรวมตัวของภาคธนาคาร
(Banking Integration) และการเปิดเสรีด้านการธนาคารจะนามาสู่การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ของทุกประเทศสมาชิก ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมพร้อม
รับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในประเทศและพิจารณาโอกาสที่จ ะขยายธุรกิจไปแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้วย อาทิ ลาว พม่า เวียดนาม เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560: เว็บไซต์)
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์จึงมีความส าคัญในการเอื้อประโยชน์ให้องค์กรดาเนินกิจการไปสู่
เป้าหมายได้ จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสาเร็จ โดยเฉพาะคุณภาพของ
บุคลากรนั บ เป็ น ปัจ จัย สาคัญ ที่จ ะนาพาองค์ก รไปสู่เ ป้า หมายได้ในฐานะผู้ ปฏิบัติงานที่มีคุณ ภาพ
เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ซึ่งเมื่อคัดสรรให้คนเหล่านี้มาอยู่ในองค์กรแล้ว จะต้องมีการดูแล ฝึกอบรมและพัฒ นาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถเพิ่ มขึ้ น เป็ น การเสริม ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติงานได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ อีก ทั้ ง
องค์กรยังต้องมองถึงบทบาทและวิสัยทัศน์ของผู้นาด้วย เพราะในการบริหารจัดการผู้นาจะเป็นเหมือน
ผู้ที่คอยกระตุ้นและเป็น ผู้ควบคุมบุ คลากรให้ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกสถานการณ์ แม้ว่า
จะต้องเผชิญกับปั ญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ก็ตาม (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) ซึ่งในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของบุคลากรนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลแล้วนั้น ต้องมองถึงว่า
บุ ค คลต้ อ งรู้ ถึ งบทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของตน จะต้ องประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนอย่ างไรจึ งจะ
เหมาะสมเช่นเดียวกัน
การทางานของพนักงานในองค์กร มักจะเกิดความขัดแย้ งขึ้นระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกันเอง หรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจาก
ความไม่เข้า ใจกัน เกิดความแตกต่างจากคนหลากช่วงอายุ (generation) เนื่องจากแต่ล ะกลุ่ม มีค วาม
แตกต่างในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านความคิด ค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกมา
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อย่างชัดเจน เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้อยู่รวมตัวเพื่อทางานร่วมกันจึงทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในที่ทางาน
เนื่ องจากพนั กงานรุ่น พี่จ ะมีความจริงจังในการทางาน มี ความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่ ว นพนักงาน
รุ่นใหม่จะมีลักษณะนิสัยที่เป็ นอิสระ ไม่อยู่ในกฎระเบียบ มีความคิดเป็นของตนเอง หากเจอองค์กร
ที่ถูกใจก็พร้อมที่จะเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลา จึงเห็นได้ว่า ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคนในองค์กร
ที่แตกต่างกัน ล้วนส่งผลต่อการทางานขององค์กร เพราะหากพนักงานผู้ปฏิบัติเกิดความขัดแย้งกัน
ผลงานที่ได้ก็จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับ
ดูแลจากกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ให้บริการทางด้านเงินฝาก การให้สินเชื่อ และบริการทางการเงินแก่
ประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นให้สินเชื่อแก่ประชาชนในชนบทที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปัจจุบันมี
การขยายการให้บริการทางการเงินครอบคลุมทั่วประเทศ มีฝ่ายกิจการสาขาทั้งสิ้น 10 ฝ่าย มีสานักงาน
ระดับจังหวัด 77 แห่ง ทาหน้าที่กากับดูแลสาขาในสังกัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,275 สาขา ซึ่งในส่วนของ
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีสานักงานจังหวัดในสังกัดทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559)
ในการท างานของแต่ ล ะสาขาจะมี ตัว ชี้วั ดเพื่ อเป็ น เกณฑ์ ในการวัด ประสิ ท ธิภ าพการท างาน
แต่ละสาขาจะมีการบริห ารจัดการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้บริห ารในสาขานั้น ๆ ว่า มีการ
บริหารจัดการอย่างไร ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีสาขาของธนาคารทั้งสิ้น 25 สาขา มีผู้บริหารระดับ
จังหวัด คือ ผู้อานวยการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้อานวยการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้จัดการสาขา
ตามลาดับ โดยมีห น้าที่ในการติดตามงาน ควบคุมงาน มอบหมายงานหรือสั่งการลงไปยังพนักงาน
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ธนาคารวางไว้ จึงกล่ าวเอาได้ว่า กลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนงานธนาคาร คือ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน การที่ธนาคารจะได้มาซึ่งผลงานตามเป้าหมายที่
วางไว้นั้น ต้องเกิดจากแรงขับเคลื่อน และการทางานของพนักงานทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
เพราะความส าเร็ จ ขององค์ กรไม่ อาจเกิด ขึ้น ได้จ ากผลงานของพนั ก งานเพี ย งผู้ เดี ยว ต้ องเกิ ดการ
สนับสนุนช่วยเหลือ ใช้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ
พั ฒ นาองค์ การให้ บ รรลุ เป้ าหมาย (มั ล ลิ ก า วิช ชุก รอิงครัต , 2553) ดังนั้ น การท างานร่ว มกัน ของ
พนั กงานจึ งมีความส าคัญ ต่อ การดาเนิน งาน ผู้ บริห ารจาเป็ นต้ องมีก ารสร้างทีม ขึ้น ในองค์ก ร เพื่ อ
กระตุ้นให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในทีม เห็นได้ว่าความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนั้น พนักงานใน
องค์กรทุกฝ่ายจะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีใน
การทางาน เพราะองค์กรใด ๆ ก็ตาม ไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ด้วยตนเอง หากมีทีมงานที่ดี
ย่อมจะทาให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ล้วนมีความหลากหลาย
ทั้งด้านเพศ อายุและลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เมื่อกลุ่มคนมีการทางานร่วมกันในลักษณะการทางาน
เป็นทีมเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ธนาคารวางไว้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจ มีการใช้ความรู้ความสามารถ
เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นประสบความสาเร็จ (จินตนา ณ ระนอง, 2545) หากแต่ความเป็นจริง
แล้วทีมงานสาขาที่ปฏิบัติงานล้วนเกิดความขัดแย้ง ทั้งจากลักษณะงาน หรือเกิดจากลักษณะนิสัยของ
แต่ละคน เมื่อต่างคนต่างความคิดมาอยู่รวมกันย่อมทาให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เกิดการสื่อสารที่
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ไม่ตรงกัน บรรยากาศในที่ทางานไม่มีความสุข ผลที่ตามมาคือ สาขาไม่สามารถทาผลงานตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้ โดยความขัดแย้งนั้นจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับทีมงานในแต่ละสาขา อีกทั้ง สาขาที่ทา
ผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นก็ไม่อาจทราบได้ว่า มีสภาพการทางานเป็นทีมที่แท้จริงหรือไม่ หรือ
หากมีแล้วจะมีปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ สาขานั้นเกิด การทางานเป็นทีม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อศึ กษาประสิ ท ธิภ าพการท างานเป็ น ที ม ของพนั กงานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น ที ม
ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
1.3.1 เพศ แตกต่ า งกัน มีผ ลต่อ ประสิท ธิภ าพการท างานเป็น ทีม ของพนั ก งานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
1.3.2 อายุ แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่อ ประสิท ธิภ าพการท างานเป็น ทีม ของพนัก งาน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
1.3.3 ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
1.3.4 ตาแหน่งงาน แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
1.3.5 อายุ งาน แตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น ที ม ของพนั ก งานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
1.3.6 สภาพแวดล้ อ มในการท างานมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น ที ม ของพนั ก งาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ผู้บริหารได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนาไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีสานึกในการ
ทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.2 ผู้บริหารได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม เพื่อนาไปใช้ใ นการ
วางแผนฝึกอบรมแก่พนักงานที่จะบรรจุเข้าทางานใหม่ในธนาคาร ให้มีกระบวนการทางานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ
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1.5 ขอบเขตงำนวิจัย
1.5.1 ขอบเขตพื้นที่
การเก็บ ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เก็บตัวอย่างจาก พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 240 คน
1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ
การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตของเวลา คือ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ธันวาคม 2560
1.5.4 ขอบเขตด้ำนตัวแปร
1.5.4.1 ตัวแปรต้น มี 2 ตัวแปร คือ
1) ลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน อายุงาน
2) สภาพแวดล้ อ มในการท างาน คื อ บรรยากาศในการท างาน ความสั มพั นธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
1.5.4.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิท ธิภ าพการทางานเป็น ทีมของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.6 กรอบแนวคิด
แนวทางในการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 1.1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษาสูงสุด
- ตาแหน่งงาน
- อายุงาน

ประสิทธิภำพกำรทำงำนเป็น
ทีมของพนักงำนธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร จังหวัด
อุบลรำชธำนี

สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
- บรรยากาศในการทางาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงำนวิจัย

- ด้านการสื่อสาร
- ด้านความสามัคคี
- ด้านการแก้ไขปัญหา
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.7.1 ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคคล คือ การปฏิบัติงานใดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
โดยใช้ความรู้ ความสามารถหรือทักษะส่วนบุคคล เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7.2 ประสิทธิภ ำพของกำรทำงำนเป็นทีม คือ การทางานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ปฏิบัติงานที่
ได้ รั บ มอบหมายร่ ว มกั น โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี ในที ม และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
1.7.3 กำรทำงำนเป็นทีม คือ ลักษณะกลุ่มทางานที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ในการทางาน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มและรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตาม
โครงสร้างถาวรที่มีอยู่ในองค์การ รวมทั้งเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทางานร่วมกัน
1.7.4 สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในขณะที่ทางาน ทั้งเป็นสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการทางาน อาคารสถานที่ ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
1.7.5 บรรยำกำศองค์กำร หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีต่อการรับรู้ของพนักงาน
ภายในองค์การที่ตนปฏิบั ติงานอยู่ ซึ่งแต่ล ะองค์การมีแตกต่างกัน โดยพนักงานสามารถรับรู้ได้ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการท างานเป็ น ที ม ของพนั ก งานธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี แต่จะเป็นคน
ที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวว่า แนวความคิดด้านประชากรเป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของ
ความเป็น เหตุเป็ น ผล กล่ าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมา
กระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540) ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ
ของครอบครัว และอาชีพจะมีความต้องการความคิดเห็นต่าง ๆ แตกต่างไปตามปัจจัย เหล่านี้ ดังนั้น
จึงต้องศึกษาพื้นฐานเฉพาะบุคคล ผู้มีอายุแตกต่างกันไม่ต้องการเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน เด็ก ๆ
ต้องการที่จะมีความสนุกสนาน วัยรุ่นต้องการให้เพื่อนยอมรับ ต้องการมีอิสระในการแสดงออก ผู้ใหญ่
มีความต้องการที่จะประสบความสาเร็จในสายอาชีพ และมีฐานะมั่นคง ผู้สูงอายุต้องการความสงบสุข
เป็ น ต้น ผู้มีรายได้น้ อยต้องการสิ น ค้าราคาพอสมควร คุณ ภาพพอใช้ได้ ปริมาณให้ เพียงพอ แต่ผู้ มี
รายได้สูงต้องการสินค้าคุณภาพเยี่ยม ราคาไม่เกี่ยงปริมาณไม่ต้องมาก ใน สมัยก่อนเพศหญิงและชาย
จะแสดงออกถึงความแตกต่างที่แยกกันอย่างชัดเจน แต่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สามารถเสนอ
ขายชายหญิงโดยไม่แยกเพศ เช่น เสื้อผ้า รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า บริการทาผม กีฬา กิจกรรมด้านบันเทิง
รวมไปถึงการเลือกอาชีพ เป็นต้น
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึง อายุ เพศ การศึกษา รายได้ เป็นต้น
ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้า
ทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยส่วนบุคคล ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็
จะหมดไป หรือลดความสาคัญลง
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่เกิด
จากแรงบังคับภายนอกมากระตุ้น แต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
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ภายนอกของบุคคลหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนด
ลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม โดยเลือกศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ
การศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน และอายุงาน
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพการทางาน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อย
ที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่าสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย คือ
ประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ทาสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (Doing
Things Right)” เป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสมดุล คือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใช้คน
ให้เหมาะกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้ตัวชี้วัดผลงานหลักหรือตัวชี้วัด
ของความสาเร็จที่ทา โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ดีและการใช้เวลาที่เหมาะสมทาให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจในการทางาน อันเป็นผลทาให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ซึ่งก็คือ ประสิทธิผล (แอนนา สุภศร, 2556)
มัลลิกา ต้นสอน (2544) กล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพ คือ การทางานให้ได้ผล
ลัพธ์ โดยการใช้ทรัพยากรหรือปัจ จัยนาเข้า (input) ให้ คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะทาให้ ความสาคัญ กับ
วิธีการหรือกระบวนการในการทางาน
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการทางาน
ของ องค์กรนั้น ว่าทางานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมาก น้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้
แรงงานไปมาก น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพ
จึงหมายถึง การทางานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน สามัคคี มีสันติภาพ
และความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย
สิริรัตน์ สวยสม (2546) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทางานเป็นความสามารถของพนักงาน
ในการทางานตามที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบหน้าที่
สามารถประเมินได้ 2 ลักษณะ คือ ประสิทธิภาพจากการประเมินผลการทางานโดยตนเอง คื อ เป็น
การพิ จ ารณาความรู้ ค วามสามารถของตนเอง ทั้ ง เรื่ อ งประเมิ น ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจ การประสบ
ความสาเร็จในการทางาน การแก้ไขปัญหาในการทางาน และประสิทธิภาพจากการประเมินผลงานจาก
ผู้บังคับบัญชา คือ เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อการทางานของพนักงาน ในด้าน
ความรู้ความสามารถ ความกระตือรือร้น ความรวดเร็วในการทางาน การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทางาน
Becker and Neuhauser (1975; อ้า งอิง จาก โสฬส ปั ญ จะวิ สุ ท ธ์ , 2541) ได้ เสนอ
แบบจ าลองเกี่ย วกับ ประสิทธิภ าพขององค์กร (Model of Organization Efficiency) โดยกล่าวว่า
ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยนาเข้าและ
ผลิตผลขององค์กร คือ การบรรลุ เป้าหมาย แล้วองค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด (Open
System) ยังมีปัจจัยประกอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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2.2.2.1 หากสภาพแวดล้ อมในการทางานขององค์กรมี ความซับ ซ้อนต่า หรือมีความ
แน่นอน มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติในการทางานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่ชัด อันจะนาไปสู่
ความมีประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานยุ่งยากซับซ้อนสูง
2.2.2.2 การกาหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการทางานที่มองเห็นได้ มีผลทาให้
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
2.2.2.3 ผลการทางานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
2.2.2.4 หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่า การกาหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน
และผลของการทางานที่มองเห็นได้ มีความสัม พันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัว
ตามล าพั ง และยั งเชื่ออีกว่า การสามารถมองเห็ น ผลการท างานขององค์กรได้ มีความสั มพั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติได้ ซึ่งระเบียบปฏิบัติ
และผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุป ได้ว ่า ประสิท ธิภ าพการท างานของบุคคล คือ
การปฏิบัติงานใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยใช้ความรู้ ความสามารถหรือทักษะส่วนบุคคล
เพื่ อให้ งานแล้ วเสร็จตามที่ ได้รับมอบหมาย และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ Becker and
Neuhauser (1975; อ้างอิงจาก โสฬส ปัญจะวิสุทธ์ , 2541) มาใช้ในการวัดประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการทางานให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีปัจจัย 2 อย่างสอดคล้องกัน คือ ความรู้ความสามารถ
บุคคลและเป้าหมายองค์กร หากทั้งสองปัจจัยมีทัศนคติหรือเป้าหมายที่แตกต่างกันประสิทธิภาพก็จะ
ไม่เกิดขึ้นในองค์กร
2.2.3 ความหมายการทางานเป็นทีม
จิน ตนา ณ ระนอง (2545; อ้างอิงจาก ธนกร กรวัชรเจริญ, 2555) ให้ความหมายการ
ทางานเป็ นทีมว่า บุ คคลหลาย ๆ คนรวมตัวกันเป็น หนึ่ งกลุ่ม เพื่อจะทาวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจ ความรู้ความสามารถในการทางานเพื่อทาให้วัตถุประสงค์นั้นสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
ปริญญา ตันสกุล (2547) กล่าวว่า ทีมงาน คือ การที่คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันทางาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการทางานเป็นทีมได้ โดย
อาศัยความตั้งใจจริงและเวลาเป็นพื้นฐาน นอกจากนั้น ผู้บริหารหรือผู้นาต้องให้ความสาคัญอย่างจริงจัง
จึงจะประสบผลสาเร็จ
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) ให้ความหมายไว้ว่า การทางานเป็นทีม คือ การที่บุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร่วมทากิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการใช้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีการประสานงานอย่างดีเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของทีมได้
Woodcock and Francis (1994) กล่า วว่า ทีม หมายถึง กลุ ่ม บุค คลที ่ต้อ งมี การ
ปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน บุคคลที่ทางานร่วมกันจะถือว่ามีการทางาน
เป็นทีมได้นั้น ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิกในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
Holder and Wardle (1989; อ้างอิงจาก เปรมวดี คฤหเดช, 2540) การทางานเป็นทีม
หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความร่วมมือ
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ประสานงานกัน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ มีการช่วยเหลือสนับสนุนกัน เพื่อให้งานหรือกิจกรรมนั้น บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกันเป็นอย่างดี
วิวัฒน์ โรยสกุล (2527) กล่าวว่า การทางานเป็นทีมมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อหน่วยงานหรือ
องค์การต่าง ๆ เพราะลักษณะการทางานในหน่วยงานหรือองค์การนั้น เป็นลักษณะการทางานร่วมกัน
มีการท างานเป็ น ที ม มิใช่การท างานโดยล าพั ง โดยเฉพาะในปัจจุบัน ระบบการบริห ารงานภายใน
หน่วยงานที่มีสภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริหารเพียงผู้เดียวย่อมไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
ที่อยู่ภายในขอบเขตความรับผิดชอบให้ปรากฏผลดีได้เท่าที่ควร ลักษณะงานส่วนใหญ่จาเป็นต้องอาศัย
สติปัญ ญา ความรู้ค วามเชี่ย วชาญ จากหลาย ๆ คน หลาย ๆ ฝ่าย และหลาย ๆ ระดับเข้าช่วยกัน
ปฏิบัติงาน จึงจาเป็นจะต้องมีการร่วมมือกัน “ทางานเป็นทีม”
ภิญโญ มนูศิลป์ (2558) กล่าวว่า ทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งใช้ ทักษะและความสามารถ
ที่ มีอ ยู่ ร่ ว มกัน ปฏิ บั ติ งานขององค์ การภายใต้ก ารมี ป ฏิ สั มพั นธ์ระหว่างกัน มีพ ลั งความผู กพั น และ
ตระหนักถึงบทบาทที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันกาหนด
ไว้ กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของทีมเป็นผลลัพธ์ที่แสดงถึงการบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายของทีม
ที่กาหนดไว้ การบรรลุความต้องการในเชิงการสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก และสามารถธารง
ความเป็นทีมให้คงอยู่ได้ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากผลการปฏิบัติงานของทีม ที่อยู่ในรูปแบบของ
ผลผลิตหรือบริการ เจตคติของสมาชิกในทีมจะพิจารณาจากความพึงพอใจในการทางาน และการธารง
ความเป็ น ทีม จะพิจ ารณาจากการร่ว มกันสร้างที มให้ เจริญ ก้าวหน้ าและรักษาที มให้ คงอยู่ต่อไปใน
อนาคต ความมีประสิทธิผลของทีมจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกทีม เมื่อพิจารณาส่วนที่สาคัญ พบว่าปัจจัยด้านบริบทองค์การ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ภาระงาน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของทีม และปัจจัยด้านกระบวนการของทีม ถือเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของทีม ดังนั้น การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ การออกแบบงานที่เหมาะสม
การจัดโครงสร้างและระบบของทีมที่ดีรวมถึงจัดการให้กระบวนการดาเนินงานของทีม เป็นไปด้วย
ความราบรื่นจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์การ ผู้นาทีมและสมาชิกทุกคนในทีมต้องตระหนักให้ความสาคัญ
และร่วมมือกันในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของทีมอย่างเต็มที่
2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีม
Dalton and et al. (2000; อ้างอิงจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543) ได้เสนอแนวคิดใน
การสร้างทีมที่มีประสิทธิผล (Characteristics of Effective Team) ว่าปัจจัยสาคัญ คือ ผู้นาทีมจะต้องมี
ความรับผิดชอบและมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มอบหมายงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
(2) มีความคาดหวังทีช่ ัดเจน
(3) กระตุ้นผู้ร่วมทีม โดยมีการสอนงาน ช่วยเหลือ และตอบคาถาม
(4) มีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมีมุมมองใหม่ๆ
(5) มีการวางแผนที่ดี
(6) มีการเสริมพนักงานใหม่เข้ามาในทีม เพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ
(7) ให้การกระตุ้น จูงใจ และมุ่งมั่นต่อผู้ร่วมทีม
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(8) ให้รางวัลสาหรับ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นการเสริมทางบวกและเป็นการเห็น
คุณค่าของพนักงาน
(9) มีการกาจัดอุปสรรคที่ทาให้ทีมไม่บรรลุเป้าหมาย
(10) มีความมุ่งมั่นที่จะนาทีมไปสู่ความก้าวหน้า
นอกจากตัวผู้นาทีมแล้ว สมาชิกในทีมก็ต้องมีลักษณะที่ดี ดังต่อไปนี้
(1) คิดถึงคาว่า “ทีม” แทนที่ “ตัวเอง”
(2) ยืดหยุ่น
(3) พอใจที่จะแบ่งปันข้อมูล ความคิด และมีการยอมรับจากผู้อื่น
(4) ประสบความสาเร็จร่วมกับคนอื่น
(5) มีความสนใจ และความกระตือรือร้น
(6) รักษาความจงรักภักดีต่อทีม และสมาชิกในทีม
นอกจากนี้ สมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
(1) รู้บทบาทของตนเอง และเป้าหมายของกลุ่ม
(2) พอใจที่จะเป็นสมาชิกทีม
(3) ทางานร่วมกัน และประสานกับสมาชิกในทีม
(4) สนับสนุนสมาชิกในทีม โดยการกระตุ้นและสนับสนุน
(5) แบ่งปัน ยกย่อง ชมเชย
(6) เมื่ อ ความขั ด แย้ งเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งยอมรับ และเปลี่ ย นความคิ ด ให้ เป็ น ประสบการณ์
ทางบวก
ดังนั้น การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลจึงจาต้องอาศัยความร่วมมือในการทางานของทั้ง
สองฝ่าย คือ ผู้นาทีมที่ต้องมีภาวะผู้นาที่ดี และสมาชิกในทีมที่จะต้องมีคุณลัก ษณะที่สาคัญ เช่น ทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบ เป็นต้น
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2543) ได้แบ่งประเภทการทางานเป็นทีมออกเป็น 5 ประเภท คือ
(1) การทางานเป็นทีมขั้นสูง หมายถึง การทางานเป็นทีมที่รับผิดชอบ มีการกาหนดและ
พัฒนากลยุทธ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกาหนดทิศทางขององค์กร ตลอดจนการตัดสินใจใน
เรื่องสาคัญ ๆ การทางานเป็นทีมอาจมีสมาชิกชั่วคราวที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กรได้
(2) การทางานเป็นทีมบริห าร หมายถึง การทางานเป็นที มที่กาหนดจุดมุ่งหมายในการ
ปฏิบัติงาน ประสานงานและควบคุมการทางานของสมาชิกในองค์กร จัดหาทรัพยากรและวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
(3) การทางานเป็นทีมปฏิบัติงาน หมายถึง การทางานเป็นทีมที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานให้
สาเร็จ รับผิดชอบในการแปรรูปปัจจัยให้เป็นผลผลิต ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสินค้าหรือบริการได้
(4) การทางานเป็น ทีม เทคนิค หมายถึง การทางานเป็นทีมที่รับผิดชอบในเรื่องของ
การกาหนดมาตรฐานการปฏิบั ติงาน เพื่อเป็นหลั กประกันว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรมีวิธีการ
ดาเนินการที่เป็นรูปแบบเดียวกันอย่างได้มาตรฐาน
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(5) การทางานเป็นทีมแบบสนับสนุน หมายถึง การทางานเป็นทีมภายนอกกระบวนการ
ทางานปกติ ซึ่งการทางานเป็นทีมประเภทนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนทางอ้อมที่จาเป็นต่อความสาเร็จ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ Parker (1990; อ้างอิงจาก ธนกร กรวัชรเจริญ, 2555) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้
(1) ต้องมีความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกาหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกัน และวางแผนการทางานซึ่งสมาชิกทุกคนต่างยอมรับ
(2) มีลักษณะสะดวกสบาย มีบรรยากาศการทางานทีไ่ ม่เป็นทางการ
(3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน ซึ่งสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการทางานและการ
อภิปรายต่าง ๆ มาก
(4) การเกิดความไม่ลงรอยกันเป็นการนาไปสู่การพัฒนาทีมที่ดีขึ้น
(5) ยึดมติความเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจ และการตัดสินใจต้องอยู่บนความเห็นพ้องกัน
ของสมาชิกในทีทั้งหมด
(6) มีการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยไม่ซ่อนเร้น
(7) มีการรับมอบหมายงาน การแบ่งงานและบทบาทหน้าที่การทางานที่ชัดเจน
(8) มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องภาวะผู้นา สมาชิกทุคนในทีมสามารถแลกเปลี่ยนทัศนะ
เรื่องพฤติกรรมของผู้นาที่มีประสิทธิผลได้
(9) ความสัมพันธ์กับภายนอก ภายในทีมต้องให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์
ด้านทรัพยากรและความน่าเชื่อถือจากองค์กรภายนอก
(10) รูปแบบการทางานมีค วามหลายหลาย คือ มีมุม มองการทางานที่กว้าง มีความ
หลากหลายทั้งด้านกระบวนการทางานและทักษะในการทางาน
(11) มีการประเมินผลตนเอง เป็นการตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานตนเองอยู่ในระดับ
ใด และมีการประเมินตนเองว่าได้มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การทางานเป็นทีม คือ ลักษณะกลุ่มทางานที่บุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการตัดสินใจร่วมกัน
ในการทางาน และต้องรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตามโครงสร้างที่มีอยู่ในองค์การ รวมทั้ง
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทางานร่ว มกัน และเมื่อ พิจ ารณาจากแนวคิดของทฤษฎีของนักวิชาการ
ท่านต่าง ๆ ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดของ Parker (1990; อ้างอิงจาก ธนกร กรวัชรเจริญ , 2555) เหมาะที่
จะนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการทางานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความสัมพันธ์ทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านสมาชิกในทีม ด้านผู้นาทีม และด้านองค์กรที่สัมพันธ์กัน เนื่องจากการที่องค์กรจะมุ่งสู่
เป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น องค์กรจะต้องมีการพัฒนาทั้ง 3 ด้านให้เกิดความสอดคล้องกัน จึงจะทาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการทางานเป็นทีม คือ การทางาน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน โดยมีการตัดสินใจร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารที่
ดีในทีม และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.3.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้มนี ักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย ดังนี้
ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กล่าวว่า การทางานของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่งใดก็ตาม
ย่อมได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในการทางาน ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ทางสั งคม บุ ค คลในบางอาชีพ เช่น แพทย์ หรือพยาบาล ต้อ งอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ เสี่ ยงต่อการ
เจ็บป่วยจากการติดเชื้อ บางอาชีพ เช่น ตารวจหรือทหาร ก็ต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าบางอาชีพอาจจะดูไม่มีความเสี่ยงมากนัก เช่น พนักงานที่ทางานธุรการ แต่ก็ยัง
มีความเสี่ยงจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการนั่งทางานอยู่กับที่เป็นเวลานาน ดังนั้น จึงอาจกล่าว
ได้ว่าสภาพแวดล้อมในการทางานมีอิทธิพลต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
สุมิดา เหมือนครุฑ (2550) ให้ ความหมายของสภาพแวดล้ อมในการทางาน หมายถึง
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวพนักงานในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการทางาน เช่น เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ
อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสียง ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ฝุ่นควัน เป็นต้น
Robbins (2001) สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่าง ๆ จะมีผลต่อลักษณะโครงสร้างขององค์การและจะมีผลกระทบต่อการทางานของบุคลากร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยความไม่แน่นอนเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี
สุระ จั่นเพ็ชร์ (2553) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทางาน ดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมกายภาพในที่ทางาน (Physical Condition of Work) คือ สิ่งต่าง ๆ
ในบริเวณที่ทางาน เช่น ลักษณะอาคาร ห้องทางาน การออกแบบห้องทางาน อากาศ อุณหภูมิระดับ
เสียง โต๊ะทางาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร ระยะระหว่างโรงอาหารกับที่ทางาน รวมไปถึงที่จอด
รถของบริษัท เป็นต้น
(2) สภาพแวดล้อมด้านเวลาในการทางาน
(2.1) การทางานเป็นช่วงเวลา ปัจจุบันการดาเนินการทางธุรกิจได้มีการลงทุนอย่าง
มากในด้านเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตด้วยงบประมาณค่อนข้างสูง ประกอบกับเครื่องมือเครื่องจักร
บางชนิด จาเป็นจะต้องทางานตลอดเวลา หรือจะต้องใช้ระยะเวลาและพลังงานค่อนข้างมากในการที่
จะเริ่มให้ เครื่องจักรทางานใหม่ในกรณีที่มีการหยุดทางานของเครื่องจักร ดังนั้น โรงงานหรือสถาน
ประกอบการจึงต้องจัดให้มีการปฏิบัติงานมากกว่า 8 ชั่วโมงหรือตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คุ้มกับการ
ลงทุน และนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติงานอื่นที่จาเป็นต้องดาเนินการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ เจ้าหน้ าที่ดับ เพลิง การผลิ ตกระแสไฟฟ้า การดูแลผู้ ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น
ดังนั้นโรงงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ จึงต้องมีการหมุน เวียนกันทางานเป็น ช่วงเวลา โดยเริ่ม
ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. จาก 16.00 น. ถึง 24.00 น. และจาก 24.00 น. ถึง 08.00 น.
(2.2) การทางานครบ 80 ชั่ว โมงต่อสัปดาห์ ปัจ จุบัน ประเทศในแถบยุโ ปและ
อเมริกาได้ มีการเปลี่ยนแปลงตารางการทางานจากแบบเดิม คือ ทางานวัน ละ 8 ชั่ว โมง เป็นเวลา
5 วัน มาเป็นให้ สามารถทางานเพิ่มขึ้นได้ เช่น ทางานวันละ 10 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 วันต่อสัปดาห์หรือ
อาจจะทางานรวมชั่ว โมงเอาไว้ได้ เช่น วัน จัน ทร์ 10 ชั่ว โมง วั นอังคาร 8 ชั่วโมง วันพุธ 12 ชั่วโมง
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วันพฤหัสบดี 10 ชั่วโมง เป็นต้น นั้นคือ คนทางานจะมีวันหยุดว่างขึ้นอีก 1 วันในหนึ่งอาทิตย์รวมเป็น
วันหยุด 3 วัน คือ จะมีเวลาว่างสาหรับครอบครัวมากขึ้นหรือโรงงานก็จะลดค่าใช้จ่าย 1 วัน เป็นต้น
(2.3) การทางานแบบยืดหยุ่น ตารางการทางานแบบยืดหยุ่นนี้ได้มีผู้เสนอแนะและ
เริ่มใช้กันตั้ง แต่ปี ค.ศ. 1970 และขณะนี้ ประเทศไทยในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้เปิด
โอกาสให้คนงานได้เลือกเวลาที่เหมาะสมสาหรับตัวเองในการทางาน โดยให้เลือกว่าจะมาถึงที่ทางาน
ในเวลาใดและควรกลับเวลาใด แต่ทุกคนจะต้องมาทางานในเวลาที่กาหนดไว้ ส่วนใหญ่แล้วจะกาหนดไว้
คือ ช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น. และเวลาทีย่ ืดหยุ่นได้ คือ ช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. นั่นคือ พนักงาน
สามารถเลือกเวลาเริ่มทางานและเลิก ทางานได้ตั้งแต่ช่ว งเวลา 06.00 – 18.00 น. กล่าวคือ บางคน
อาจจะเริ่มทางาน 07.00 – 16.00 น. เป็นต้น การทางานแบบนี้จะลดการมาทางานสายได้เพราะเมื่อ
มาถึงที่ทางานแล้วก็จะทาต่อเนื่องไปจนครบ 8 ชั่วโมงใน 1 วัน แต่จะไม่เหมาะกับการทางานเป็นทีม
(2.4) การทางานในเวลาปกติ ในปัจจุบันประกาศกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดและ
ให้โรงงานหรือสถานประกอบการเปิด กล่าวคือ เมื่อรวมชั่ วโมงทางานแล้วต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมาย
กาหนด
(2.5) การทางานล่ว งเวลา ในกรณีที่น ายจ้า งได้กาหนดเวลาทางานปกติไว้แล้ว
หากนายจ้างมีความจาเป็นที่จะให้ลูกจ้างทางานนอกหรือเกินเวลาที่กาหนดไว้ก็อาจกระทาได้ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ และเรียกการทางานในช่วงนี้ว่าการทางานล่วงเวลา
(2.6) เวลาพัก ในระหว่างเวลาทางานเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อนคลายความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยล้า นายจ้างจะต้องกาหนดเวลาพักให้ลูกจ้าง
(2.7) วันหยุด นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันหยุด 3 ประเภท วันหยุด
ประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจาปี
(2.8) งานในวัน หยุด ในกรณี ที่นายจ้างได้กาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุด
ตามประเพณีหรือวันหยุดพักผ่อนประจาปีไว้แล้ว หากนายจ้างมีความจาเป็นที่จะให้ลูกจ้างมาทางาน
ในวันหยุดที่กาหนดไว้ อาจกระทาได้ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายกาหนดได้และเรียกการทางานในช่วง
นี้ว่า การทางานในวันหยุด
(2.9) พนักงานสามารถลางานได้ตามกฎหมาย คือ ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาเพื่อรับ
ราชการทหาร ลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
(3) สภาพแวดล้อมด้านจิตใจในการทางาน ได้แก่ ความเหนื่อยล้า (Fatigue) เป็นเรื่องที่
สนใจของฝ่ายบริหารและพนักงานเพราะถ้าคนงานเกิดความเหนื่อยล้ าขึ้น จะมีผลต่อการทางานทันที
และจะทาให้ผลผลิตของการทางานลดลง การทางานของพนักงานอาจจะเกิดอุบัติเหตุ พนักงานลางาน
ขาดงาน เป็นต้น จึงทาให้งานไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความเหนื่อยล้า หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายหลังจากได้กระทาสิ่งหนึ่ง สิ่งใดผ่านไป เช่น การนั่งทางานประจา
ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป อาจทาให้เมื่อยล้ากล้ามเนื้อจนไม่สามารถทางานต่อไปได้ หรือหลังจาก
ทางานหนักสั กระยะอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ทาให้ กาลังลดลง เป็นต้น การป้องกันไม่ให้เกิดความ
เหนื่อยล้าทาได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องหาวิธีในการลดความเหนื่อยล้าให้น้อยที่สุด โดยการ
หยุดพักในขณะที่เกิดอาการเหนื่อยล้า ไม่ควรปล่อยให้เกิดอาการมากขึ้นก่อนจึงจะหยุดพักและความ
เหนื่อยล้าอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานมากกว่าการใช้ความคิด แสงสว่าง
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ไม่เพียงพอ ทาให้ต้องเพ่งสายตานาน อากาศร้อนถ่ายเทอากาศไม่ดี การทางานที่ซ้าซากทาให้เกิดความ
ล้าทั้งสายตาและกล้ามเนื้อ
สภาพแวดล้อมในที่ทางานในแต่ละแห่งจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกัน ไม่ว่า จะเป็นเรื่อง
แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ หรือแม้กระทั่งมลภาวะในอากาศ เช่น ร้อนเกินไป เย็นเกินไป แสงสว่างน้ อย
เกิน ไป หรือ มี แสงแยงตามากเกิ น ไป หรือมี ส ารระเหยที่ เป็ น พิ ษ เป็ น ต้ น สิ่ งเหล่ านี้ ล้ ว นก่อ ให้ เกิ ด
อุบัติเหตุและสุขภาพทรุดโทรมได้
Schultz (1990; อ้างอิงจาก นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ, 2558) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมใน
การทางานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
(1) สภาพการทางานด้านกายภาพ (Physical Working Conditions) ประกอบ ด้วยปัจจัย
หลายอย่างตั้งแต่ที่จอดรถ สถานที่ตั้งของที่ทางาน ความสว่าง เสียง อุณหภูมิและความชื้นในที่ทางาน
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
(2) สภาพการท างานด้ านเวลา (Temporal Working Conditions) ได้ แ ก่ เวลาที่ ใช้ ใน
การทางาน ชั่วโมงในการทางานที่ใช้ในการปฏิบัติจริง การทางานเป็นกะ การทางานแบบยืดหยุ่นเวลา
หยุ ด พั ก ระหว่างงานหากชั่ ว โมงการท างานระบุ ไว้ ม ากขึ้ น เท่ าใดชั่ ว โมงในการท างานที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริงยิ่งน้อยลงเท่านั้น
(3) สภาพการทางานด้านจิต วิท ยาและสั งคม (Psychological and Social Working
Conditions) เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของงาน การออกแบบงานและผลกระทบของงานที่มีต่อพนักงาน
เช่น งานนั้นสร้างความพึงพอใจ ความสาเร็จให้กับพนักงาน หรืองานนั้นทาให้พนักงานรู้สึกเหนื่อย เกิด
ความเบื่ อหน่าย หรืองานบางประเภทถูกออกแบบให้ ง่ายมาก ไม่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะเฉพาะก็
สามารถทาได้ งานประเภทนี้มักทาให้พนักงานมีอาการเบื่องานได้ง่าย และโดยเฉพาะเมื่อต้องทาอยู่
อย่างเดิมซ้า ๆ อาการเบื่อหน่ายจะเริ่มเปลี่ยนเป็นความอ่อนล้า (Fatigue) ได้เช่นกัน
Hayhurst (2005; อ้างอิงจาก ธัญยากร อัญมณีเจริญ, 2555) แบ่งสภาพแวดล้อมในการ
ทางานออกเป็น 10 ด้าน คือ
(1) ความเกี่ยวข้องในการทางาน (Involvement) เป็นลั กษณะความต้องการมีส่ ว นร่ว ม
การได้รับการยอมรับด้านความคิดเห็น ทาให้รู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ และมีความเคารพในตนเอง
มากขึ้ น การที่ ส มาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม มี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมต่ าง ๆ ได้ ผ สมผสานความรู้ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น งานก็จะมีประสิทธิภาพตรงกันข้ามหาก
องค์การไม่เปิ ดโอกาสให้ พนั กงานมีส่ว นร่วม หรือมีความรู้สึ กเกี่ยวข้องในการทางาน ลั กษณะการ
ท างานอยู่ ภ ายใต้ ก ารชี้ แ นะและเน้ น ที่ ผ ลผลิ ต คื อ การท างานจะมุ่ งตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บังคับบัญชาและขององค์การทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนต้องพึ่งพาบุคคลอื่น ผลคือ พนักงานจะรู้สึก
ทุกข์ใจ ผลผลิตต่าและอาจมีการปรับตัวโดยการลาออก
(2) การได้รับการสนับสนุน (Support) การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาก็ เป็ น องค์ ป ระกอบอย่ างหนึ่ งที่ จ ะส่ งเสริ ม หรือ หยุ ด ยั้งประสิ ท ธิภ าพในการท างาน
ถ้าบุคคลใดมีเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถสูง พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และมีความเป็นมิตร
อาจจะทาให้บุคคลมีความพอใจในสภาพแวดล้อมในการทางานมากกว่าผู้อื่น
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(3) การได้รับการกระตุ้นให้ได้แสดงออก (Spontancity) คือ การที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเต็มที่ หากบุคคลมีความกลัวในการแสดงออก
การติดต่อสื่อสารจะกระทาได้ไม่เต็มที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดจะไม่ถูกนา
ออกมาแก้ปัญหา
(4) ความเป็นอิสระในการทางาน (Autonomy) คือ พนักงานมีอิสระที่จะใช้ความคิดริเริ่ม
ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการทางาน และงานชิ้นนั้นจะสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับตัวพนักงาน ความไม่มี
อิสระในการทางานและไม่มีอานาจในตัดสินใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในอาชีพได้
ทั้งนี้เนื่องจากว่าพนักงานมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อม ในการทางานได้
(5) การได้รับการแนะนาในเรื่องการทางาน (Practical Orientation) ลักษณะการให้
คาแนะนาในเรื่องการทางานเป็นการพัฒนาบุคคลโดยจัดให้มีการแนะนาและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้
พนักงานได้มีการปรับปรุงทักษะในการทางาน เมื่องานเริ่มมีความยุ่งยากและเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ
มากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้ามีสิ่งใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี เช่น มีวิธีการผลิต มีการจัดโครงสร้าง
ของบทบาทและการรับผิดชอบต่องานใหม่ การเปลี่ยนแปลงขององค์การอาจก่อให้เกิดความตึงเครียด
ได้อันเนื่องมาจากการขาดการแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน
(6) การได้ รั บ ค าแนะน าเรื่ องปั ญหาส่ วนบุ คคล (Personal Problem Orientation) เมื่ อ
พนักงานมีปัญหาเกิดขึ้น และไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ผู้บั งคับบัญชาก็อาจจะกระตุ้นให้
พนั ก งานได้ แ สดงความรู้ สึ ก ออกมา โดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา ต้ อ งมี ทั ก ษะอย่ า งดี
ในการฟังปัญหาของพนักงาน แล้วกระตุ้นหรือสนับสนุนให้พนักงานเล่าปัญหาให้ฟัง พนักงานที่ได้รับ
การให้คาปรึกษาทาให้สามารถลดความตึงเครียดทางอารมณ์ได้
(7) การแสดงความโกรธและความก้าวร้าว (Anger and Aggression) คือ การเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถแสดงความคิด เห็น ในเรื่อ งต่าง ๆ ได้ และสามารถโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างเสรี
(8) การสั่ ง การและระเบี ย บในองค์ ก าร (Order and Organization) คื อ กฎและ
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การต้องมีความน่าเชื่อถือและเข้มงวด เพื่อให้พนักงานเชื่อฟังและถือปฏิบัติ
(9) ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ งาน (Program Clarity) คื อ ลั ก ษณะงานต้ อ งมี ค วาม
ชัดเจน มีขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคน และมีพนักงานต้องเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
(10) การควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา (Staff Control) คือ รูปแบบการบังคับบัญชา และ
การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา ความสาคัญและบทบาทของสภาพแวดล้อม
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการทางาน คือ สิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่รอบตัวในขณะที่ทางาน ทั้งเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทางาน อาคารสถานที่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น และเมื่อ
พิจ ารณาจากแนวคิด และทฤษฎีของนั กวิช าการแล้ ว ผู้ วิจัยเห็ นว่า แนวคิ ดของ Hayhurst (2005)
สามารถนามาปรับ ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการทางานที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ด้านองค์กรหรือแม้กระทั้งด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสภาพแวดล้อม
ในการท างานนั้ น องค์ กรต้อ งมีก ารจัด สวัส ดิการที่ เหมาะสมแก่ พ นั กงาน มี การออกกฎระเบี ย บที่
เหมาะสม มีการจัดสรรตาแหน่งให้เพีย งพอต่อปริมาณงาน ในด้านบุคคล พนักงานทั้งผู้บังคับบัญชา
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หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการทางานแบบมีส่วนร่วม มีการยอมรับความคิดเห็น เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วน ร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หรือมีการสนับสนุน แนะนากันในเรื่องต่าง ๆ
2.3.2 ความหมายของบรรยากาศองค์การ
จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541) ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การ คือ การรับรู้ความรู้สึก
หรือความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อลักษณะขององค์การในแง่ต่าง ๆ ที่แวดล้อมอยู่รอบ ๆ ตัวของ
ผู้ป ฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
นงค์เยาว์ แก้วมรกต (2542) ให้ความหมายว่า การรับรู้ของพนักงานต่อสิ่งต่าง ๆ ภายใน
องค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละองค์ การและมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในองค์การ
ของพนักงาน
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ได้ให้ความหมาย บรรยากาศองค์การว่าเป็นการรับรู้ และ
ประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การและลักษณะเฉพาะขององค์การเป็นสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร
จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า นักวิชาการแต่ละท่าน ได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกัน
จึงสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีต่อการรับรู้ของพนักงาน
ภายในองค์การที่ตนปฏิบั ติงานอยู่ ซึ่งแต่ล ะองค์การมีแตกต่างกัน โดยพนักงานสามารถรับรู้ได้ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ
2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบรรยากาศองค์การ
องค์ป ระกอบของบรรยากาศองค์การเป็น ตัว บ่งชี้ ถึงลักษณะขององค์การ นักวิชาการ
หลายท่านได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ไว้ดังนี้
ลักษณาวดี ใจเย็น (2537) ได้สรุปบรรยากาศองค์การไว้ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ความเป็นอิสระของบุคคล (Individual Autonomy) คือ ความเป็นอิสระของบุคคล
ในการทางานตามที่ตนรับผิดชอบ ไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นและได้ใช้ความคิดริเริ่ม
(2) ระดับของโครงสร้าง (Degree of Structure) คือ ระดับของเป้าหมายในการทางาน
และวิธีการที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งจะถูกกาหนดขึ้นและมีการสื่อสารภายในองค์การ
(3) เน้น การให้รางวัล (Reward Orientation) คือ ระดับที่องค์การให้ รางวัลแก่บุคคล
สาหรับการทางานหนัก หรือทางานได้ประสบความสาเร็จ
(4) การเอาใจใส่ ความอบอุ่ น และการสนั บ สนุ น (Consideration, Warmth and
Support) คือ การสนับสนุน และได้รับการกระตุ้นจากหัวหน้างาน
จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การเป็น 5 ด้าน คือ
(1) โครงสร้างองค์การหมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเป้าหมาย และนโยบายของ
องค์การ ลักษณะของการแบ่งสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบต่าง ๆ ความซับซ้อนของระบบการ
ทางาน สภาพแวดล้อมในการทางานและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ
(2) ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อภาระหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
ความยากง่าย และความท้าทายของงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ตลอดจนคุณค่าของงาน
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(3) การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การรับรู้ของบุค ลากรที่มีต่อลักษณะการ
บริ ห ารและการตั ด สิ น ใจของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา การให้ ก ารสนั บ สนุ น ไว้ ว างใจ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษของผู้บังคับบัญชา
(4) สัมพันธภาพภายในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อความสัมพั นธ์
ระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการทางาน ความอบอุ่นเป็นมิตร
ความสามัคคี และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
(5) ค่าตอบแทนและสวัส ดิก าร หมายถึง การรับ รู้ ของบุคลากรที่มีต่อเงินเดือนหรือ
ผลตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่อานวยความสะดวกให้ ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การ
จัดหาบ้านพัก รถรับส่ง รวมทั้ง สิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ
นงค์เยาว์ แก้วมรกต (2542) แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การออกเป็น 6 ด้าน คือ
(1) โครงสร้างขององค์การ หมายถึง การรับ รู้ของพนักงานที่มี ต่อลั กษณะโครงสร้าง
องค์การ เช่น การแบ่ง หน่ว ยงาน ความชัดเจนในการแบ่ง สายการบังคับบัญชา เป้าหมายองค์การ
ความซับซ้อนของระบบงาน กฎระเบียบต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการติดต่อ
สื่อสารภายในองค์การ
(2) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของพนักงาน ต่อ
ปรั ช ญา และแนวทางในการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลทั้ งหมดขององค์ ก าร ทั้ งในด้ านการสรรหา
การรักษาและการพัฒนาพนักงาน
(3) ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความยากง่ายและความท้าทายของงาน ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ตลอดจนคุณค่าของงาน
(4) การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การรับรู้ของพนักงานที่มีลักษณะการ
บริ ห ารและการตั ด สิ น ใจของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา การให้ ก ารสนั บ สนุ น ไว้ ว างใจ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษของผู้บังคับบัญชา
(5) สัมพันธภาพของในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการทางาน ความอบอุ่นเป็น
มิตร ความสามัคคี และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
(6) ค่าตอบแทนและสวัส ดิ การ หมายถึง การรับ รู้ของบุ คลากรที่ มี ต่ อ เงิน เดื อนหรือ
ผลตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์การ
จากการศึกษาองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของนักวิชาการดังกล่ าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีลักษณะที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งองค์ประกอบบรรยากาศองค์การนั้นมีความสาคัญ
หลั ก ๆ หลายด้าน เช่น มีผ ลต่อการกาหนดพฤติกรรมมนุ ษย์ เป็น เครื่องมือที่ช่วยกาหนดรูปแบบ
ความหวังของสมาชิก องค์ก าร เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารสามารถจัดวางรูป แบบของบรรยากาศองค์การต่ อ
พนั ก งานได้ อ ย่ า งเหมาะสม เป็ น ตั ว ก าหนดความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค์ ก ร เป็ น ตั ว เพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององค์การ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าบรรยากาศองค์การเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อองค์การเป็นเครื่องมือที่ทาให้
สามารถเข้าใจรูปแบบของแต่ละองค์การได้ โดยบรรยากาศองค์การมีความสาคัญต่อพฤติกรรมในการ
ท างาน การจะเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพขององค์ การจาเป็ น จะต้อ งทราบถึ งการรับ รู้ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ
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บรรยากาศองค์การและหากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา องค์การจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศองค์การด้วย
จากองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ทาให้เกิดลักษณะของบรรยากาศองค์การใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึง่ บรรยากาศการทางานในองค์การแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (พรรณราย ทรัพยะประภา,
2532)
(1) บรรยากาศที่ไม่เป็นสุข (Defensive Climate) ประกอบด้วย
(1.1) การวิพากษ์วิจารณ์ ผู้บริหารจะวิพากษ์วิจารณ์ ตาหนิติเตียน สั่งสอน และ
ตัดสินผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งไม่ยอมรับฟังคาอธิบายจากผู้ใต้บังคับบัญชา
(1.2) การบังคับควบคุม ผู้บริหารสั่งงานในลักษณะเผด็จการ ถืออานาจบาตรใหญ่
ของตน และพยายามจะเปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชาตามความต้องการของตน
(1.3) การบิ ดเบื อนหรือไม่จริงใจ ผู้บริห ารใช้ผู้ใต้บังคับบัญ ชาเพื่ อประโยชน์ของ
ตนเอง ไม่ปฏิบัติตามที่พูด หรือไม่ก็บิดเบือน หรือตีความหมายอย่างผิด ๆ
(1.4) ความเพิกเฉย ผู้ บริห ารไม่ให้ความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพิกเฉยต่อความ
ทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชามี ปัญหาส่วนตัว หรือมีความขัดแย้งใด ๆ ก็ไม่ใส่ใจที่จะ
ช่วยเหลือ
(1.5) การมีอานาจเหนือกว่า ผู้บริหารคอยควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ติดตามการทางาน และทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าบกพร่องอยู่เสมอ
(1.6) ความดื้อดึง ผู้บริห ารเป็นคนหั วเก่ายึดมั่นในกฎระเบียบและไม่ เต็มใจที่จะ
ยอมรับความผิดใด ๆ องค์การที่มีบรรยากาศไม่เป็นสุข พนักงานจะมีลักษณะตัวใครตัวมัน ชอบแก้ตัว
และมีขวัญกาลังใจต่า
(2) บรรยากาศที่มีการสนับสนุน (Supportive Climate) ประกอบด้วย
(2.1) ความยืดหยุ่น ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทดลองทาอะไรใหม่ ๆ
และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(2.2) ความเข้า ใจ ผู ้บ ริห ารพยายามท าความเข้า ใจและ รั บ ฟั ง ปั ญ หาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(2.3) ความเสมอภาค ผู้บริห ารไม่เอาตาแหน่ง หรือสถานภาพของตนมาควบคุม
สถานการณ์ มีความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
(2.4) ความเปิดเผยจริงใจ ผู้บริหารต้องมีลักษณะจริงใจ ปราศจากแรงจูงใจอื่นที่
ซ่อนเร้น ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างอิสระ
(2.5) เน้นการแก้ปัญหา ผู้บริหารทาหน้าที่อธิบายปัญหามากกว่าจะให้ข้อสรุปของ
ปัญหา เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายปัญหาร่วมกัน
(2.6) การสื่อความหมายชัดเจน ผู้บริ หารต้องอธิบายสถานการณ์ อย่างเป็นธรรม
และชัดเจน
ลักษณะของบรรยากาศองค์การตามที่นักวิชาการได้แบ่งลักษณะไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
ลักษณะบรรยากาศที่มีการสนับสนุน มีสภาพบรรยากาศที่ดี มีความยืดหยุ่น มีความเสมอภาค มีความ
จริงใจ ก็จะทาให้องค์การมี ส ภาพแวดล้อมที่ดีพนักงานจะมีขวัญ และกาลังใจดี เข้าใจกันและช่วยกัน

19
แก้ปัญหาอย่างสร้า งสรรค์ แต่ห ากลัก ษณะบรรยากาศที่ไม่เป็น สุข มีบรรยากาศเป็นลบ เช่น การ
ไม่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา การบังคับควบคุม การใช้อานาจในทางที่ไม่ถูก ความไม่เคารพซึ่งกันและกัน
จะทาให้องค์การมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่ และอาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านการทางานตามมา
2.3.4 แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ น
ร่วมงาน
ดลนภา ดีบุปผา (2555) การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร คือ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เป็นพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ระหว่างบุคคล เพื่อความรู้จัก
กัน เพื่อให้ได้ซึ่งความรักใคร่ ความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะนามาซึ่งความสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกันของ
บุคคลและสังคม เพื่อให้เกิดการปรับตัวกันของสังคม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพใน
สิทธิผู้อื่น รู้จักการให้และการยอมรับ พึ่งพาซึ่งกันและกัน
คเณศ จุลสุคนธ์ (2554) ได้สรุปไว้ว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งแสดงออกในลักษณะการร่วมมือกัน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การยอมรับซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
Beyer and Marshall (1981) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับมิติสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการ
ทางานไว้ 8 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) ความมั่นใจและความไว้วางใจที่มีต่องานและเพื่อนร่วมงาน (Confidence and Trust)
ความมั่นใจและความไว้วางใจเป็นพฤติกรรมที่อยู่คู่กันไป เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดความไว้วางใจต่อกันก็
จะเกิดความเชื่อมั่นอย่างจริงจังต่อกัน โดยไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะมีความเชื่อมั่น
อยู่ภายในความรู้สึกปรารถนาดีและเชื่อถือได้การสร้างความรู้สึกไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไม่ได้
เกิดขึ้นโดยง่ายจากเทคนิควิธีที่ผู้สร้างตั้งใจจะให้เกิดขึ้น หากแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอต้น
เสมอปลายมากกว่าความเข้าใจกันได้บุคคลจะไม่ระบายความรู้สึก หรือบอกข้อมูลสาคัญแก่บุคคลอื่น
หากไม่เกิดความไว้วางใจและความมั่นใจว่าจะเชื่อถือได้
(2) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Help) มีความสาคัญยิ่ง บุคคลควรมี
ความยินดีแบ่งปันช่วยกันทางาน ไม่นิ่งดูดายแม้เป็นงานหนักของผู้ อื่น หรือหวงแหนสิ่งที่ตนเองได้มา
โดยเฉพาะส่วนที่จะได้ร่วมกัน
(3) การให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Mutual Support) โดยมีหลักสาคัญว่า องค์กร
จะมีผลสัมฤทธิ์สูงได้ก็ต่อเมื่อทุกกระบวนการของความต้องการภายในองค์กรได้รับการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน อาจแสดงออกถึงพฤติกรรมได้หลายลักษณะ เช่น ความเต็มใจรับฟังผู้อื่น การให้การยอมรับ
นับถือยกย่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับแง่บวก และยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความจริงใจ เป็นต้น
(4) ความเป็น มิต รและความรื่น รมย์ (Friendliness and Enjoyment) บุคคลทั่ วไป
มั ก จะคบหาสมาคมกั บ คนที่ ต นเองชอบ โดยเฉพาะกั บผู้ ที่ มี ความเป็ น กั น เองและมี ค วามเข้ าใจใน
ธรรมชาติของบุคคลอื่น ซึ่งลักษณะบุคคลประเภทนี้จะก่อให้เกิดความเป็ นมิตรและความรื่นรมย์ได้ง่าย
อันเป็นความต้องการโดยทั่วไปที่บุคคลปรารถนา เช่น เพื่อนร่วมงานซึ่งนับว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะถ้าขาดซึ่งความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ในขณะที่ทางานร่วมกันแล้ว บรรยากาศของการทางานจะ
เต็มไปด้วยความตึงเครียด อึดอัด และขาดความเป็นกั นเอง อันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่พึงปรารถนา ดังนั้น
ความเป็น มิตรและความรื่น รมย์ จึงเป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งที่จะอธิบายลักษณะของสัมพันธภาพ
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ของบุคคลได้รวมทั้ง สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพที่ปฏิบัติงานร่วมกัน บุคคลที่มีความเป็นมิตรและความ
รื่น รมย์ต่อกัน ย่อ มที่จ ะกล้า แสดงความรู้ส ึก และปัญ หาต่าง ๆ ต่อเพื่อนร่วมงานของตนเองได้ง่าย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทางานของตนเองและกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง
(5) การทางานที่มีความมุ่งความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Team Effort Toward
Goal Achievement) การทางานเป็นทีมหรือกลุ่ม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร และก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายประการ เนื่องจากในการรวมกลุ่มที่มุ่งทางานเพื่อให้สาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร
นั้น จะมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยการที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันในรูปต่าง ๆ และพฤติกรรมที่แสดงออกภายในกลุ่มยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นการแสดงถึง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วย อันเป็นสิ่งจาเป็นที่สาคัญมากในการทางานเป็นทีม
(6) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความสามารถระดับสูงของสมองให้สามารถ
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และมีความสามารถในการประมาณค่า การริเ ริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องของความคิด
จิน ตนาการประยุกต์ ที่ส ามารถน าไปสู่ สิ่ งประดิษ ฐ์ เป็น ความคิดในลั กษณะที่ คนอื่น คาดไม่ถึงหรือ
มองข้าม เป็ นความคิด ที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล เป็นทั้ง ปริมาณและคุณ ภาพ อาจเกิดจากการ
ผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ ๆ กับประสบการณ์เดิมให้เกิดสิ่งใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาและ
เอื้ อ อ านวยประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั งคม บุ ค คลทุ ก คนย่ อ มมี ค วามคิ ด ริเริ่ม สร้า งสรรค์ อ ยู่ ในตน
เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ มนุษย์ไม่ได้ผูกติดอยู่กับอดีต
หากแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(7) การติดต่อสื่อสารแบบเปิด (Open Communication) เป็นกระบวนการส่งความคิด
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้สึกของบุคคลออกสู่ผู้อื่น ซึ่งข่าวสารนั้นจะสื่อความหมายด้วยการเขียน พูด
กิริยาท่าทาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่มการติด ต่อสื่อสารมี
ทั้งระบบปิ ดและระบบเปิ ด แต่การติดต่อสื่ อสารที่ก่อให้ เกิดประประสิทธิภาพมากที่สุ ด คือ การติดต่อ
สื่อสารแบบเปิด เพราะสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องและตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
ข่าว และยังเป็นการติดต่อแบบตัวต่อตัวโดยตรง (Face to Face) เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารกันต่อ
หน้าอย่างตรงไปตรงมา ประกอบด้วยความรู้สึกและความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อกัน
(8) ความเป็นอิสระจากการคุกคาม (Freedom Threat) ไม่ว่าจะเป็นความอิสระเสรี
หรือการถูกบังคับหรือถูกคุกคามเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลมีทางเลือกที่จะทาอะไรได้มากกว่าหนึ่งทาง
ความเป็นอิสระเสรี คือ การเลือกสิ่งใดก็ได้ตามใจปรารถนาของบุคคล ในขณะที่การถูกบังคับหรือถูก
คุกคาม คือ การถูกขัดขวางไม่ให้เลือกจากจานวนหลายๆ ทางที่สามารถทาได้ พฤติกรรมทั้งสองชนิดนี้
มักจะเกิดขึ้นในขณะทางานได้เสมอ แต่บุคคลมักจะเลือกพฤติกรรมความเป็นอิสรเสรีมากกว่า เพราะ
ในการทางานทุกชนิดย่อมต้องการความเป็นอิสระในการทางานเหมือนกัน ซึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการทางาน
วัชรา มณีกาศ (2543; อ้างอิงจาก นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ, 2558) กล่าวว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ทั้งจากตัว
บุคคล เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก การติชม การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ทัศนคติและ
ปัจจัยในเรื่องขององค์กรเป็นปัจจัยรองลงมา ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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(1) ปัจจัยจากตัวบุคคล
(1.1) สภาพร่างกายและสภาพจิต ใจ ซึ่ง มีก ารพัฒ นาการที่มี ความสมบูรณ์และ
วุฒิ ภาวะที่แตกต่างกัน อันเป็น ผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก วัฒ นธรรม ศาสนา กล่อมเกลา
ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสังคมที่ตนอยู่ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของกิริยาท่าทางและอุปนิสัย
ซึง่ ส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การให้ความไว้วางใจ ความเชื่อถือต่อผู้อื่น อันมีผล
ต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้ดีขึ้น
(1.2) การศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นตัวช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพ เนื่องจาก
บุคคลที่มีระดับการศึกษาด้อยกว่า ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าเทียมผู้ที่เด่นกว่า
(1.3) การได้รั บ การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุ คคล ทั้งในด้านความ
ต้องการทางสรีระและด้านจิตใจ หากความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ บุคคลจะเกิด
ความพึ งพอใจและมี พ ฤติ กรรมที่ ดี ต่อ บุ คคลอื่ น ตามมา ซึ่ งเป็น สิ่ งที่ ส าคั ญ ที่ จะท าให้ เกิด การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น
(1.4) พลังอานาจในตัวบุคคลมีอิทธิพลต่อสัมพันธภาพของบุคคลอย่างเห็นได้ชัดใน
บางสั ม พั น ธภาพ เช่ น พ่ อ แม่ มี อ านาจในการลงโทษลู ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี อ านาจในการลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบั ญชา เป็นต้น แต่พลังอานาจก็ไม่ ได้มีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น อาจมีทั้งสองฝ่ายก็ได้
บุคคลที่ต้องการพลังอานาจมากจะมีการต่อสู้เพื่อพลังอานาจนั้นและจะทาให้มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้
อย่างไม่ยงั่ ยืน
(1.5) ทัศนคติของแต่ละบุคคลมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคล
เนื่องจากความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของมนุษย์มีบทบาทชี้นาการกระทาหรือการปฏิบัติต่อผู้อื่น หาก
บุคคลมีทัศนคติในทางลบกับบุคคลอื่น มักจะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติกับบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นมิตร เป็น
เหตุให้สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างกัน ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีทัศนคติกับบุคคลอื่นในทางบวก
แนวโน้ ม ที่ บุ ค คลจะปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ด้ ว ยความให้ เกี ย รติ แ ละมี คุ ณ ค่ า ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น อั น ส่ ง ผลให้
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันตามมาในที่สุด
(1.6) ทักษะความสามารถในการแสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
อันได้แก่ ความรู้สึกเปิดเผย ความรู้สึกร่วม การเคารพและยอมรับให้ผู้อื่น การรู้จักเปิดโอกาสหรือ
เปิดตัวให้กับบุคคลอื่น หากบุคคลมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์จะนาไปสู่สัมพันธภาพ
ที่ใกล้ชิดอบอุ่น แม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นก็สามารถยุติความขัดแย้งลงได้
(2) ปัจจัยจากองค์กร
(2.1) ขนาดขององค์กร องค์กรที่มีขนาดใหญ่ โอกาสของบุคคลที่จะมีปฏิสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับบุคคลอื่นจะน้อยลง เพราะมีข้อปลีกย่อยและรายละเอียดของงานประจาของกลุ่มมาก
ขึ้น ทาให้มีช่องว่างของมิตรภาพก็มากขึ้นตามมา
(2.2) ระบบงาน งานที่มีการสร้ างระบบที่มีการติดต่อประสานงานกันน้อย มีการ
สร้างระบบการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการมากเกินไป หรือเป็นการสื่อสารที่ต้องผ่านสื่อหลายสื่อการ
สร้างกฎเกณฑ์พิธีการและมาตรการขึ้นมากมาย มีขั้นตอนของการติดต่อหลายขั้นตอน การแบ่งแยก
กลุ่มบุคคลกันโดยหน้าที่โดยบทบาท หรือโดยกระบวนการนั้น สัมพันธภาพก็เริ่มมีการจาแนกความ
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พิเศษและข้อมูลจากัดมากขึ้น เพราะต่างคนต่างมีเอกสิทธิ์ในความสัมพันธ์ทาให้เกิดความรู้สึกห่างเหิน
ไม่ใกล้ชิดสนิทสนม ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลไม่ดีตามไปด้วย
(2.3) การสร้างสายสั มพั นธ์ภ ายในองค์กร อาจเป็น ไปในรูป แบบของการพบปะ
ประชุมร่ว มกัน การเปิ ดโอกาสให้ มีการสั งสรรค์ท าความรู้จักกันกับคนหมู่มาก ได้เห็ นหน้ าตาเห็ น
บทบาท บุค ลิก ภาพ การวางตัว การพูด การแต่งกายของบุคคล เหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนสร้างสรรค์
สัมพันธภาพทางสังคมในทางอ้อม ทาให้เกิดการปรับตัวให้เหมาะสมเข้ากับบุคคลอื่น
(2.4) ลักษณะงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น งานที่มีลั กษณะที่ต้อง
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
แนวคิดด้านความสั มพั น ธ์ระหว่างเพื่อนร่ว มงานที่ นั กวิช าการได้ จาแนกลั กษณะไว้ ข้างต้น
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อก่อให้เกิดมีความรักใคร่ สามัคคีกลม
เกลีย ว มีเคารพซึ่งกัน และกัน ทั้งด้านความคิดและการกระทา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและวาง
ไว้วางใจกับ เพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้บังคับบัญชา มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน เพื่อให้ บรรยากาศในการ
ทางานเป็นสุข
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรกนก บุญชูจรัส (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทางานเป็นทีมของพัฒนากรใน
พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการทางานเป็นทีมของพัฒ นากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านการคิดเชิงบวก การรวมทีม การจัดการความรู้
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ความสมดุลของชีวิตกับการทางาน โครงสร้างของทีม
การกาหนดภารกิจ ของหน่ วยงาน และกลยุทธ์ในการบริห ารงาน ซึ่งปัจจัยด้านต่าง ๆ เหล่านี้ห าก
ในองค์กรมีร่วมกัน จะก่อให้ เกิดการทางานที่ มีป ระสิ ทธิภ าพหรือการทางานเป็นทีม ทั้งนี้เนื่องจาก
การท างานของพั ฒ นากรต้ อ งมี ภ ารกิ จ และกลยุ ท ธ์ ในการบริ ห ารจั ด การที่ ชั ด เจนจึ งจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้จะต้องมีโครงสร้างของทีม กล่าวคือมีสาย
งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน จะสามารถลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ปัจจัยแวดล้อมที่
มีส่วนสาคัญในการปฏิบัติงาน คือ การจัดการความรู้ ซึ่งเป็นสิ่ งสาคัญในการปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
เพราะพัฒนากรต้องมีการเพิ่มพูน ความรู้และแลกเปลี่ยนรู้เรียน ซึ่งประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากนั้น
แล้วยังต้องเรียนรู้และร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ปองปรัชญ์ บือราแง (2554) ได้ศึกษา การทางานเป็นทีมที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศ กรณีศึกษา
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า พนักงานให้ความสาคัญกับด้านเสรีภาพใน
การแสดงความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด เพราะส่ ว นใหญ่ ไม่มี ก ารส่ งเสริม ให้ พ นั ก งานได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว ม
โดยนาเอาความรู้ความสามารถของพนักงานเข้ามาใช้ร่วมกับผู้บริหาร หรืออาจเพราะว่าหากพนักงาน
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจเรื่องใด จะทาให้พนักงานมีกาลังใจในการทางานมาก
ยิ่งขึ้น
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กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิทธิภาพการทางานของ
บุ คลากร: กรณี ศึกษาส าหรั บ สถาบั นเทคโนโลยีปทุมวัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความผูกพันต่อหน่วยงาน ด้านการทางานเป็นทีม ด้านความก้าวหน้า
ในการท างาน ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นรายได้ แ ละสวั ส ดิ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์เชิ งบวกกั บ
ประสิทธิภาพการทางาน แต่เมื่อทดสอบด้วยการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยในด้านความก้าวหน้า และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรมากที่สุด
ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา
และตาแหน่ง งานที่แตกต่างกัน มี ผลต่อประสิทธิภ าพการทางานเป็นทีมที่แตกต่างกัน ส่ วนอายุงาน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน โดยพนักงานมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยองค์ประกอบของการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าลักษณะการปฏิบัติงานและ
การแสดงออกส่งผลต่อประสิทธิภาพมาก
เบญจมาภรณ์ คาหาญพล (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ฟาร์มเฮ้าส์ จากัด จากการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐาน
ในการทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน โดยด้านที่มีค่าสัมพันธ์สูง
ที่สุดคือด้านสถานภาพของสมาชิก ควรมีการกาหนดมาตรฐานและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน
ขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ (2556) ได้ศึกษา ระบบการทางานและการทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) จากการวิจัยพบว่า การที่องค์กรมี
การกาหนดเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ร่วมกันของการทางานเป็นทีม อีกทั้งมีการติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงาน มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทางานเป็นทีมกับหั วหน้างานอย่างอิสระ เมื่อมีการ
ท างานผิ ด พลาดจะได้รั บ ความเห็ น ใจจากเพื่ อ นร่ว มงาน ท าให้ ส ภาพการท างานมี บ รรยากาศที่ ดี
จึงส่ งผลให้ ป ระสิ ทธิผ ลของการทางานของพนักงานดีด้วย ในด้ านเสรีภ าพการแสดงความคิดเห็ น
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทางานของพนักงาน เนื่องจากที่ทางานแต่ละแห่งย่อมมีการเต็มใจที่จะ
รับฟังและพิจารณาความคิดเห็น มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือพูดถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
งานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงในองค์กรจัดให้มีการนาทักษะความรู้ความสามารถของแต่ละคนมาใช้ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงทาให้การทางานเป็นทีมด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการทางานของพนักงาน
อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง ผลการวิจัย
พบว่ า ปั จ จั ย ด้ านบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ านการท างานเป็ น ที ม ปั จ จั ย ด้ า นความก้ าวหน้ า ของบุ ค คลากร
มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการทางาน ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านความ
ผูกพันกับองค์กร กับการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการทางาน
อภิพงศ์ โชติรัตน์ (2557) ได้ศึกษา การรับรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในการ
ทางานของพนักงานย่านอโศก กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศในองค์กร
พบ พบว่า การรับรู้ บรรยากาศในองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในการทางานของพนักงานย่านอโศก
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ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ สูงสุดคือ ด้านความอบอุ่น และการสนับสนุน และจากผลการศึกษาด้านความ
ผูกพันในการทางาน พบว่า พนักงานมีความผูกพันในการทางานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่
ความผูกพันด้านรู้สึก ความผูกพันจากมาตรฐานสังคม และความผูกพันต่อเนื่อง
นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม
ในการทางาน และแรงจูงใจในงานที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการธารงรักษาคนเก่งของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในองค์กร จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจ ที่มีเพศ อายุ แตกต่างกันมีความคาดหวังในองค์กรแตกต่างกัน ส่วนของสถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน ทีแ่ ตกต่างกันมีความคาดหวังในองค์กรไม่แตกต่างกัน
ส่ ว นลั ก ษณะของหั ว หน้ า งานและเพื่ อ นร่ ว มงานมี สั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระดั บ ปานกลาง
สภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวมมีสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ากับความคาดหวัง และ
แรงจูงใจในงานในภาพรวมมีสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง
จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทางานเป็นทีม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการทางาน
เป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทในการทางานเป็นทีม
องค์ ป ระกอบและคุ ณ ลั ก ษณะของที ม และกระบวนการท างานเป็ น ที ม เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิผลของการทางานเป็นทีม
สมคิด ผลนิล (2559) ได้ศึก ษาเรื่อ ง การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์แ ละบรรยากาศองค์การ
ที่มีอิท ธิพ ลต่อ การทางานเป็น ทีม กรณีศึก ษากรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ป่า และพัน ธ์พืช จากผล
การศึกษาวิจั ยพบว่า การทางานเป็นทีมมีความสั มพั นธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบรรยากาศองค์การ
ซึ่งบรรยากาศองค์ก ารโดยรวม การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ด้า นการทางาน เป็นทีม บรรยากาศ
องค์การด้านความรับ ผิดชอบ และบรรยากาศองค์ก ารด้านความผูกพั นเป็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อการ
ทางานเป็น
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ตารางที่ 2.1 สรุปตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรกนก บุญชูจรัส (2553)

/

/

ธนกร กรวัชรเจริญ (2555)

/

/

เบญจมาภรณ์ คาหาญพล (2555)

/

/

ขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ (2556)

/

/

/

/

นันท์ธนาดา สวามิวสั สุกิจ (2558)

/

จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช (2559)

/

สมคิด ผลนิล (2559)

/
9

/

ความผูกพันในการทางาน

การทางานเป็นทีม

/
/
/

/

/
/

/

/

/

อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557)
อภิพงศ์ โชติรัตน์ (2557)

ประสิทธิภาพการทางาน

/
/

กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สริ ิ (2554)

การสร้างบรรยากาศ

การรับรู้บรรยากาศองค์กร

/

ปองปรัชญ์ บือราแง (2554)

รวม

การทางานเป็นทีม

ตัวแปรตาม

สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความผูกพันองค์กร

/

ระบบงาน

/

ความก้าวหน้า

องค์ประกอบทีม

ชื่อเรื่องงานวิจัย

ตัวแปรต้น

ประชากร

ตัวแปร

/

/
/

/

/
/

/

/

/
/

5

1

2

6

2

2

2

/
1

7

3

1
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ออกแบบงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิง
สารวจ โดยมีหัวข้อในการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร คือ พนัก งานธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 561 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
2560)
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบคลัสเตอร์ จานวน 240 คน โดยใช้สูตรคานวณตามแนวทางของ Yamane
(1973; อ้างอิงจาก ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550) โดยมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
สูตร
เมื่อ

แทนค่า

n

N
1  Ne 2

(3.1)

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e แทน ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
n

561
2
1  5610.05 

= 234
ใช้ขนาดตัวอย่ างอย่ างน้ อย 234 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมี ความผิ ดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 240 ตัวอย่าง ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี มีจานวนทั้งสิ้น 25 สาขา จะทาการแบ่งการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 จำนวนพนักงำนกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม
ลำดับ

สำขำ

จำนวนพนักงำน (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กุดข้าวปุ้น
เขมราฐ
เขื่องใน
คาเจริญ
ชัยมงคล
ดอนจิก
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ตาลสุม
ทุ่งศรีอุดม
นาจะหลวย
น้าขุ่น
น้ายืน
บ้านกอก
บุณฑริก
พิบูลมังสาหาร
โพธิ์ไทร
ม่วงสามสิบ
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
ศรีเมืองใหม่
สว่างวีระวงศ์
สาโรง
สิรินธร
เหล่าเสือโก้ก
สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
รวม

17
29
23
19
19
18
38
22
21
17
18
17
26
17
23
19
24
26
26
24
17
15
24
18
21
23
561

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม (คน)
7
12
10
8
8
8
16
9
9
7
8
7
12
7
10
8
10
12
12
10
7
6
10
8
9
10
240

28
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
3.2.1 ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง อายุงาน
3.2.2 ส่วนที่ 2 ปั จ จั ย ด้ ำ นสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน ได้ แก่ บรรยากาศในการท างาน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อคาถามมาจาก (ปองปรัชญ์
บือราแง, 2554)
3.2.3 ส่วนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรทำงำนเป็น ทีม ผู ้วิจัย ปรับ ปรุง ข้อคาถามมาจาก (อรสุดา
ดุสิตรัตนกุล, 2557)
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบ่งเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีการกาหนดระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความสาคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความสาคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
การวัดข้อมูล ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) เป็ นการวัดแบบมาตรฐานส่ ว น
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยการรวมคะแนนที่ได้จากคาตอบทุกข้อของแต่ละคาถาม
นามาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายการจัดระดับความสาคัญ ของสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ มีผ ลต่อประสิ ท ธิภ าพการทางานเป็น ทีม ของพนั กงานธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี โดยใช้ เกณฑ์ ก ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ย ใน
แบบสอบถาม (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
งานวิจั ย นี้ ใช้ แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ซึ่ งมี ขั้ น ตอนในการสร้าง
เครื่องมือดังนี้
3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดการสอบถาม
3.3.2 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อให้ครอบคลุม
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.3.3 ร่างแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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3.3.4 เพื่ อ ให้ แ บบสอบถามมี ค วามเที่ ย งตรง (validity) ได้ น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา (Content validity) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
IOC หรือค่าสอดคล้ องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ซึ่งหากค่า IOC มีค่าต่ากว่า 0.5 ผู้ วิจัยจะ
นาไปปรับปรุงข้อคาถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งจนกว่าค่า IOC มีค่าเกิน 0.5 ถือว่าใช้ได้ ซึ่ง
จากการนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้อง
เครื่องมือวิจัย พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 แสดงว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.3.5 เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุง
ไปทดสอบกับกลุ่ มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 ชุด เพื่อหา
ข้อบกพร่องของแบบสอบถาม และตรวจสอบว่าคาถามแต่ละข้อมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
หัวข้อหรือประเด็นนั้นหรือไม่ และนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) ที่คานวณได้ต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้และ
สามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)
ตำรำงที่ 3.2 ค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถำม
ค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability)
โดยภาพรวม
ด้านบรรยากาศในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ด้านการสื่อสาร
ด้านความสามัคคี
ด้านการแก้ไขปัญหา

30 ตัวอย่ำง
0.96
0.75
0.89
0.94
0.82
0.83

240 ตัวอย่ำง
0.96
0.84
0.91
0.91
0.89
0.87

3.3.6 นาแบบสอบถามที่ได้ทาการแก้ไขสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ต่อไป
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.4.1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านช่องการ
จั ด ท าแบบสอบถามผ่ า น google form ส่ ง ผ่ านแอพพลิ เคชั่ น ไลน์ ข องกลุ่ ม พนั ก งานธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจ้งพนักงานในสังกัด ตอบแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.2 นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3.4.3 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 240 คน มาดาเนินการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติดังนี้
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3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น ได้แก่
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x̅) ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่ง ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาสรุปคะแนนคาตอบของแต่ละตัว
แปร และใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป
3.5.2 สถิติเ ชิง อนุม าน (Inferential Statistic) เป็น การใช้ส ถิติท ดสอบการทดสอบค่าที
(Independent Sample t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
และการใช้สถิติหาความสัมพันธ์ร ะหว่า งตัว แปรด้ว ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
3.6.1 การคานวณหาข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใช้สถิติ
คือ การหาค่าความถี่ (frequency) เพื่อคานวณหาค่าร้อยละ
3.6.2 การคานวณหาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
โดยใช้สถิติ คือ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6.3 คานวณหาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน
เป็นทีม โดยใช้สถิติ คือ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6.4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศที่มีผลต่อประสิทธิภ าพการทางานเป็นทีมของ
พนักงาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์หาความแตกต่าง t-test เพื่อตอบตามสมมติฐานที่ 1
3.6.5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงานอายุงานที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (ANOVA) และหากพบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดย
ใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่อตอบตามสมมติฐานที่ 2, 3, 4, 5
3.6.6 การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพการทางาน
เป็นทีมของพนักงาน โดยใช้สถิติ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อตอบสมมติฐานข้อที่ 6

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น ที ม ของพนั ก งาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน และประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน จากกลุ่มตัวอย่าง 240 คน โดยแยก
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 240 คน โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงานปัจจุบัน และอายุงาน โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายผลข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
98
142
240

ร้อยละ
40.8
59.2
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ลัก ษณะส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ
ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมา เป็นเพศชาย
จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามอายุ
อายุ
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
รวม

จานวน (คน)
79
81
63
17
240

ร้อยละ
32.9
33.8
26.3
7.1
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ลัก ษณะส่วนบุคคล จาแนกตามอายุ
ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 31-40 ปี จานวน 81 คน เป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ
21-30 ปี จานวน 79 คน เป็นร้อยละ 32.9 กลุ่มอายุ 41-50 ปี จานวน 63 คน เป็นร้อยละ 26.3 และ
กลุ่มอายุ 51-60 ปี จานวน 17 คน เป็นร้อยละ 7.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
น้อยกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
11
191
38
240

ร้อยละ
4.6
79.6
15.8
100.0

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมี ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจานวน
191 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
15.8 และระดับน้อยกว่าปริญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามตาแหน่งงานปัจจุบัน
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บริหาร
พนักงานการเงิน
พนักงานสินเชื่อ
พนักงานธุรการ
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
9
78
116
34
3
240

ร้อยละ
3.8
32.5
48.3
14.2
1.3
100.0
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จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ลักษณะส่ วนบุคคล จาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ ของกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสินเชื่อ จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3
รองลงมาคือ พนักงานการเงิน จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 พนักงานธุรการ 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 ผู้บริหาร จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และอื่น ๆ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตามอายุงาน
อายุงาน
1 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 ปี
20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
147
34
53
2
4
240

ร้อยละ
61.3
14.2
22.1
0.8
1.7
100.0

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามอายุงาน พบว่า
ส่ว นใหญ่ข องกลุ ่ม ตัว อย่า งมีอ ายุง าน 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.3
รองลงมาคือ ช่วง 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ช่วง 10 ปีขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 20 ปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 อื่น ๆ คือ น้อยกว่า 1 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
1.7 และมากกว่า 30 ปี จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
4.1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล เกี่ยวกับระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อม
ในการทางานของกลุ่มตัวอย่าง โดยเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการทางาน
และด้ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างเพื่ อ นร่ว มงานและผู้ บั งคั บ บั ญ ชา มี ข้ อ ค าถามทั้ งสิ้ น 14 ข้ อ ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในภาพรวม
ข้อ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

1. ด้านบรรยากาศในการทางาน
2. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ น
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)
4.14
4.32
4.23

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน (SD)
0.56
มาก
0.58
มากที่สุด
0.58

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จจัย ด้านสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางานโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.23, SD = 0.56) และเมื่อจาแนกผลการวิเคราะห์ออกมา
เป็นรายด้า น พบว่า ด้า นความสัม พัน ธ์ ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.32, SD = 0.58) และด้า นบรรยากาศในการทางานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.14, SD = 0.56)
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านบรรยากาศในการทางาน
ข้อ

ด้านบรรยากาศในการทางาน

1. บรรยากาศมีความเหมาะสมต่อการทางาน
2. อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมต่อการทางาน
3. มีอิสระที่จะกาหนดวิธีการและวางแผน
การทางาน
4. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
เป็นธรรม
6. มีความปลอดภัย เมื่อออกปฏิบัติงานนอก
สถานที่
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)
4.19
4.06
3.95

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.79
0.74
0.79

ระดับ

4.42

0.69

มากที่สุด

4.03

0.78

มาก

4.21

0.76

มากที่สุด

4.14

0.76

มาก

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน ด้านบรรยากาศในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x̅ = 4.14, SD = 0.76) และเมื่ อ
จาแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ พบว่า การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
( x̅ = 4.42, SD = 0.69) และมี ค วามปลอดภั ยเมื่ อออกปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ ( x̅ = 4.21, SD =
0.76) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนบรรยากาศมีความเหมาะสมต่อการทางาน (x̅ =
4.19, SD = 0.79) อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมต่อการทางาน (x̅ = 4.06, SD = 0.74) การประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม (x̅ = 4.03, SD = 0.78) และมีอิสระที่จะกาหนดวิธีการและการ
วางแผนการทางาน (x̅ = 3.95, SD = 0.79) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ข้อ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
การสร้างแรงจูงใจในการทางานของ
หัวหน้างาน
มีความเป็นกันเองในที่ทางาน
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และยอมรับ
ความสามารถ
ทางานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
เปิดโอกาสให้ท่านได้คิดและทางานได้อย่างมี
อิสระ
พอใจทีไ่ ด้ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งใน
ผลงาน
เต็มใจรับฟังและพิจารณาตามคาแนะนา
ทางานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเป็น
มิตร
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)
4.15

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.81

ระดับ

4.33
4.27

0.73
0.76

มากที่สุด
มากที่สุด

4.45
4.28

0.68
0.68

มากที่สุด
มากที่สุด

4.30

0.74

มากที่สุด

4.49
4.28

0.66
0.83

มากที่สุด
มากที่สุด

4.32

0.74

มากที่สุด

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.32,
SD = 0.74) และเมื่อจาแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานเต็มใจรับฟังและพิจารณา
ตามคาแนะนา (x̅ = 4.49, SD = 0.66) มีการทางานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน (x̅ = 4.45, SD = 0.68)
มีความเป็ น กั น เองในที่ ท างาน ( x̅ = 4.33, SD = 0.73) พอใจที่ ได้ช่ว ยเหลื อและเป็ น ส่ ว นหนึ่งใน
ผลงาน (x̅ = 4.30, SD = 0.74) เปิดโอกาสให้ได้คิดและทางานได้อย่างมีอิสระ (x̅ = 4.28, SD = 0.68)
มีการทางานร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเป็นมิตร (x̅ = 4.28, SD = 0.83) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และยอมรับความสามารถ (x̅ = 4.27, SD = 0.76) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ
การสร้างแรงจูงใจในการทางานของหัวหน้างาน (x̅ = 4.15, SD = 0.81) มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก
4.1.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็น
ทีมของกลุ่มตัวอย่าง โดยเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านความสามัคคี และ
ด้านการแก้ไขปัญหา มีข้อคาถามทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4.9 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของประสิ ท ธิ ภ าพการทางานเป็ น ที ม
ในภาพรวม
ข้อ

ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม

1. ด้านการสื่อสาร
2. ด้านความสามัคคี
3. ด้านการแก้ไขปัญหา
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)
4.26
4.31
4.35
4.31

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.60
0.67
0.60
0.62

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.31, SD = 0.62) และเมื่อจาแนกผลการวิเคราะห์ออกมาเป็น
รายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการแก้ไขปัญหา (x̅ = 4.35, SD = 0.60)
ด้านความสามัคคี (x̅ = 4.31, SD = 0.67) และด้านการสื่อสาร (x̅ = 4.26, SD = 0.60) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของประสิ ท ธิ ภ าพการทางานเป็ น ที ม
ด้ า นการสื่อสาร
ข้อ

ด้านการสื่อสาร

1. ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทางานอย่างทั่วถึง
2. สามารถซักถามข้อสงสัยหรือปัญหาในการ
ทางาน
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมทีม
4. แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างตรงไปตรงมา
5. การติดต่อสื่อสารในทีมมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
6. ผู้นาทีมมีความสามารถในการสั่งการและ
การมอบหมายงาน
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)
4.09
4.33

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน (SD)
0.72
มาก
0.71
มากที่สุด

4.33
4.32
4.30

0.66
0.76
0.72

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20

0.82

มาก

4.26

0.73

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ด้ านการสื่ อ สาร โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( x̅ = 4.26, SD = 0.73) และเมื่ อ จ าแนกผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ พบว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมทีม (x̅ = 4.33, SD = 0.66)
พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยหรือปัญหาในการทางาน (x̅ = 4.33, SD = 0.71) มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันอย่างตรงไปตรงมา (x̅ = 4.32, SD = 0.76) และการติดต่อสื่อสารในทีมมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
(x̅ = 4.30, SD = 0.72) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้นาทีมมีความสามารถในการ
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สั่งการและการมอบหมายงาน ( x̅ = 4.20, SD = 0.82) และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทางาน
อย่างทั่วถึง (x̅ = 4.09, SD = 0.72) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.11 ค่า เฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิ ภ าพการทางานเป็น ที ม
ด้านความสามัคคี
ข้อ
7.
8.
9.
10.

ด้านความสามัคคี
เมื่อเกิดปัญหา สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ยอมรับความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมได้
เต็มใจช่วยเหลือ นอกเหนือจากงานของตน
มีการประสานงานอย่างเต็มใจ ระหว่างแผนก
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
(x̅)
มาตรฐาน (SD)
4.28
0.75
4.25
0.77
4.48
0.74
4.24
0.83
4.31
0.77

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ด้านความสามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.31, SD = 0.77) และเมื่อจาแนกผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานเต็มใจช่วยเหลือ นอกเหนือจากงานของตน (x̅ = 4.48, SD = 0.74)
เมื่อเกิดปั ญ หาเพื่ อนร่ วมงานสามารถให้ ความช่วยเหลื อได้ ( x̅ = 4.28, SD = 0.75) ยอมรับ ความ
ผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมได้ ( x̅ = 4.25, SD = 0.77) และมีการประสานงานอย่างเต็มใจระหว่าง
แผนก (x̅ = 4.24, SD = 0.83) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 4.12 ค่า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของประสิทธิ ภ าพการทางานเป็น ที ม
ด้ า นการแก้ไขปัญหา
ข้อ

ด้านการแก้ไขปัญหา

11. เมื่อเกิดความผิดพลาด สามารถแก้ไขได้
12. มีการปรึกษาหาสาเหตุของปัญหา และมีการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
13. สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการ
ทางานได้อย่างเต็มที่
โดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)
4.37
4.37

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน (SD)
0.65
มากที่สุด
0.63
มากทีส่ ุด

4.32

0.72

มากที่สุด

4.35

0.67

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ด้านการแก้ไขปั ญ หา โดยรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (x̅ = 4.35, SD = 0.67) และเมื่ อ จ าแนกผลการ
วิเคราะห์ข้อ มูล เป็น รายข้อ พบว่า การปรึกษาหาสาเหตุข องปัญ หาและมีก ารแก้ไขปัญหาร่วมกัน
(x̅ = 4.37, SD = 0.63) และเมื่อเกิด ความผิดพลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้ (x̅ = 4.37, SD = 0.65)
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และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทางานได้อย่างเต็มที่ (x̅ = 4.32, SD = 0.72) มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 เพศแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Independent sample t-test) ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐาน เมื่อค่าสถิติมีนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05
ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบความแตกต่างทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม จาแนกตามเพศ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
โดยภาพรวม

เพศ
ชาย
หญิง

n
98
142

x̅

4.28
4.31

SD
.59
.55

t

Sig.

-.42

.68

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ระดับ ความแตกต่า งมีผ ลต่อ ประสิท ธิภ าพ
การทางานเป็นทีม จาแนกตามเพศ โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เพศต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานเป็นทีมที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า sig มีค่าเท่ากับ 0.68 ซึง่ มากกว่า 0.05
ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบความแตกต่า งที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
จาแนกตามเพศ วิเคราะห์รายด้าน
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
รายด้าน
ด้านการสื่อสาร
ด้านความสามัคคี
รวมด้านการแก้ไขปัญหา
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพศ

n

x̅

SD

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

98
142
98
142
98
142

4.21
4.30
4.33
4.30
4.35
4.35

.66
.57
.66
.68
.60
.59

T

Sig.

-1.09

.28

.34

.74

-.02

.98
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จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ระดับ ความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็ น ที ม จ าแนกตามเพศ แยกรายด้ า น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เพศต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิท ธิภ าพการทางานเป็น ทีม แต่ล ะด้า นไม่แตกต่างกัน เนื่อ งจากแต่ละด้า นมี ค่า sig มากกว่า
0.05
4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยทาการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐาน
เมื่อค่า Sig น้อยกว่า 0.05 และหากพบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะนาไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้ อนโดยใช้วิธ ีท ดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื ่อ หาค่าเฉลี่ ย คู่ใดบ้ างที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบความแตกต่า งที่ มีผ ลต่อ ประสิทธิ ภ าพการทางานเป็น ที ม
จาแนกตามอายุ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม แหล่งความ SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 1.89
โดยภาพรวม
ภายในกลุ่ม 73.74
รวม
75.64

df

MS

f

Sig.

3
236
239

.63
.31

2.02

.11

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ระดับ ความแตกต่า งที่มีผ ลต่อ ประสิทธิภาพ
การทางานเป็ นทีม จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็ น ต่ อประสิท ธิภ าพการทางานเป็น ทีม ที ่ไ ม่แ ตกต่า งกัน เนื่อ งจากค่า sig มีค่าเท่ ากับ 0.11
ซึง่ มากกว่า 0.05
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ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบความแตกต่างทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ น ที ม จาแนก
ตามอายุ วิเคราะห์รายด้าน
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
รายด้าน
ด้านการสื่อสาร
ด้านความสามัคคี
ด้านการแก้ไขปัญหา

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

f

Sig.

3.06
84.24
87.30
1.51
106.40
107.91
1.64
83.06
84.70

3
236
239
3
236
239
3
236
239

1.02
.36

2.86

.04*

.50
.45

1.11

.34

.55
.35

1.55

.20

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภ าพ
การทางานเป็นทีม จาแนกตามอายุ วิเคราะห์รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีระดับความ
คิดเห็ น ต่อประสิทธิภ าพการทางานเป็นทีม ด้านการสื่ อสาร มีค่า Sig เท่ากับ 0.04 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 หมายความว่ า อายุ ที่ แ ตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น ที ม ด้ านการสื่ อ สาร
แตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความสามัคคีและด้านการแก้ไขปัญหา
มีระดับ ความคิดเห็ นที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า sig มีค่ามากกว่า 0.05 และจากการวิเคราะห์ ข้อมูล
พบว่า ด้านการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าคู่ใดที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ร ะหว่างอายุที่แตกต่างกันกับประสิทธิภาพ
การทางานเป็นทีม ด้านการสื่อสาร
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี

ค่าเฉลี่ย
4.27
4.13
4.42
4.27

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

21-30 ปี
4.27
-

31-40 ปี
4.13
0.14
-

41-50 ปี
4.42
0.15
0.30*
-

51-60 ปี
4.27
0.00
0.15
0.15
-
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จากตารางที ่ 4.17 ผลการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บ ความแตกต่ า งเฉลี่ ย รายคู่ ข อง
ประสิทธิภาพการทางานเป็น ทีม ด้า นการสื่อ สาร โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการทางานเป็นทีม ด้านการ
สื่อสาร แตกต่างจากกลุ่มตัว อย่างที่มีอายุร ะหว่า ง 41-50 ปีอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
(sig = 0.04) ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็น
ทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ผู้ วิจั ย ท าการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ในการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% จะยอมรับ
สมมติฐานเมื่อค่า Sig น้อยกว่า 0.05 และหากพบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะนาไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม จาแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวม
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม แหล่งความ SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม .16
โดยภาพรวม
ภายในกลุ่ม 75.48
รวม
75.64

df

MS

f

Sig.

2
237
239

.08
.32

.25

.78

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
เป็นทีม จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมที่ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า sig มีค่า
เท่ากับ 0.78 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
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ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม จาแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด วิเคราะห์รายด้าน
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
รายด้าน
ด้านการสื่อสาร
ด้านความสามัคคี
ด้านการแก้ไขปัญหา

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

f

Sig.

.12
87.18
87.30
.61
107.30
107.91
.23
84.47
84.70

2
237
239
2
237
239
2
237
239

.06
.37

.16

.85

.31
.45

.67

.51

.11
.36

.3

.73

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานเป็นทีม จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด วิเคราะห์รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากค่า sig มีค่ามากกว่า 0.05
4.2.4 สมมติฐานข้อที่ 4 ตาแหน่งงานแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจั ยท าการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ในการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะยอมรับ
สมมติฐานเมื่อค่า Sig น้อยกว่า 0.05 และหากพบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะนาไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม จาแนก
ตามตาแหน่งงาน โดยภาพรวม
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
โดยภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

f

Sig.

2.28
73.36
75.64

4
235
239

.57
.31

1.83

.12

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานเป็นทีม จาแนกตามตาแหน่งงานโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีตาแหน่งงานต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า sig มีค่าเท่ากับ
0.12 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม จาแนก
ตามตาแหน่งงาน วิเคราะห์รายด้าน
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ด้านการสื่อสาร
ด้านความสามัคคี
ด้านการแก้ไขปัญหา

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

f

Sig.

2.61
84.69
87.30
3.46
104.45
107.91
1.06
83.64
84.70

4
235
239
4
235
239
4
235
239

.65
.36

1.81

.13

.87
.44

1.95

.10

.26
.36

.74

.56

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ระดับความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภ าพ
การทางานเป็นทีม จาแนกตามตาแหน่งงาน วิเคราะห์รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงาน
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า
sig มีค่ามากกว่า 0.05 ทุกด้าน
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4.2.5 สมมติ ฐานข้ อ ที่ 5 อายุงานแตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิภ าพการท างานเป็ น ที ม ของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจั ยท าการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ในการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะยอมรับ
สมมติฐานเมื่อค่า Sig น้อยกว่า 0.05 และหากพบว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จะนาไป
เปรีย บเที ย บเชิงซ้ อนโดยใช้ วิธีท ดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่ อหาค่าเฉลี่ ย คู่
ใดบ้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม จาแนก
ตามอายุงาน โดยภาพรวม
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
โดยภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

f

Sig.

1.48
74.16
75.64

4
235
239

.37
.32

1.17

.33

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ระดับความแตกต่างที่มีผลต่อประสิท ธิภ าพ
การทางานเป็นทีม จาแนกตามอายุงาน โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็ น ต่อประสิทธิภ าพการทางานเป็นทีมที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า sig เท่ากับ 0.33 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05
ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม จาแนก
ตามอายุงาน วิเคราะห์รายด้าน
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ด้านการสื่อสาร
ด้านความสามัคคี
ด้านการแก้ไขปัญหา
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

f

Sig.

2.97
84.34
87.30
1.01
106.90
107.91
1.14
83.56
84.70

4
235
239
4
235
239
4
235
239

.74
.36

2.07

.09

.25
.46

.55

.70

.37
.32

1.17

.33
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จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานเป็ นทีม จาแนกตามอายุงาน วิเคราะห์รายด้าน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุงานต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า sig มีค่า
มากกว่า 0.05
4.2.6 สมมติฐานที่ 6 สภาพแวดล้อมในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจั ยท าการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ส ถิ ติ ในการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ของประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม ซึ่งค่าที่ได้ต้องมี
ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงจะยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ตัวแปร
b
SE.
ด้านบรรยากาศในการทางาน
0.14
0.05
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
0.72
0.05
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
Adjusted R2 = 0.73 SEE = 0.29 F = 324.18*

Beta
0.14

p-value
0.01*

0.74

0.00*

VIF
2.42
2.42

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ส ถิติ ถดถอยของประสิ ท ธิภ าพการท างานเป็ น ที ม พบว่า ปั จจั ยด้ าน
บรรยากาศในการทางานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 อีกทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 เช่นเดียวกัน แสดงว่า
ปั จ จั ย ด้ า นบรรยากาศในการท างานและปั จ จั ย ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
ที่ร้อยละ 73 เมื่อพิจ ารณาประสิ ท ธิภ าพการทางานเป็ นที มแล้ ว พบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลมากที่สุ ดคื อ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการทางาน
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดค่า Variance inflation factor (VIF) ไม่ควรเกิน 5.3 (ลัดดาวัลย์
เพชรโรจน์ และคณะ, 2547) จากผลการศึกษาพบว่า มีค่า VIF เท่ากับ 2.42 ซึ่งไม่เกินค่าที่กาหนด
หมายความว่า ปัจจัย ด้านบรรยากาศในการทางานและด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ที่ น ามาใช้ ในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ กั น กั บ การยอมรั บ
จึงสามารถนาไปวิเคราะห์สมการถดถอยได้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ค วามมุ่ งหวั งศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น ที ม ของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
อุบลราชธานี ซึง่ ผู้วิจัยนาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสินเชื่อ และมีอายุงาน 1 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อ มในการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.23, SD = 0.58) โดยมีระดับความคิดเห็น
ต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการ
ทางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามารถอธิบายได้ดังนี้
5.1.2.1 ด้านบรรยากาศในการทางาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
(x̅ = 4.14, SD = 0.76) โดยให้ความสาคัญในเรื่องการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
และเรื่องความปลอดภัย เมื่อต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่มากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศมีความ
เหมาะสมต่อการทางาน มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมต่อการทางาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นธรรมและต้องมีอิสระในการกาหนดวิธีการและการวางแผนงานของตนเอง
5.1.2.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.32, SD = 0.74) โดยให้ความสาคัญในเรื่องการเต็มใจรับฟัง
และพิจารณาตามคาแนะนา รองลงมาคือ การทางานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ความเป็นกันเองในที่
ทางาน พอใจที่ได้ช่วยเหลื อ เปิ ดโอกาสได้คิดและทางานอย่างมีอิส ระ มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน และการสร้างแรงจูงใจในการทางานของหัวหน้างาน ตามลาดับ
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.31, SD = 0.62) โดยมีระดับ
ความคิดเห็นด้านการแก้ไขปัญหามากที่สุด (x̅ = 4.35, SD = 0.67) รองลงมาคือด้านความสามัคคี
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(x̅ = 4.31, SD = 0.77) และด้านการสื่อสาร (x̅ = 4.26, SD = 0.73) ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายข้อ
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
5.1.3.1 ด้านการแก้ไขปัญหา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดย
พนักงานให้ความสาคัญเรื่องการปรึกษาและการแก้ไขปัญหาร่วมกันมากที่สุด ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาใน
การทางานขึ้น พนักงานต้องสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือขอคาแนะนาในการแก้ไขปัญหาได้ ต้อง
สามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทางานได้อย่างเต็มที่
5.1.3.2 ด้านความสามัคคี กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยให้
ความสาคัญในเรื่องความเต็มใจช่ว ยเหลือ นอกเหนือ จากงานของตนมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิ ดปัญหาขึ้นได้ ทีมสามารถยอมรับความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมได้ และมี
การติดต่อประสานงานอย่างเต็มใจระหว่างแผนก ดังนั้น การที่ทีมจะประสบความสาเร็จได้นั้น เกิดจาก
เพื่อนร่วมทีมต้องมีความร่วมมือร่วมใจในการทางาน ไม่เกิดการแบ่งแยกในทีมและมี การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
5.1.3.3 ด้านการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างมีระดับความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดย
ให้ ความสาคัญเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถซักถามข้อสงสัยกับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุด
รองลงมาคือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายในการสื่อสาร
ผู้นาทีมมีความสามารถในการสั่งการและการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทางานอย่างทั่วถึง ดังนั้น การที่
ทีมจะมีประสิทธิภาพต้องมีการสื่อสารทีช่ ัดเจนในทีม ต้องสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรงกัน ทั้งผู้นาทีม
ต้องมีความสามารถในการสั่งงานลูกน้องหรือการควบคุมการทางานได้ เพื่อให้เกิดการเข้าในที่ตรงกัน
ในทีม
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
5.2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอ ายุแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการสื่อสารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนด้านความสามัคคีและด้านการแก้ไขปัญหามีระดับความคิดเห็ น
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
5.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน
มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
5.2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ตาแหน่งงานแตกต่างกัน
มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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5.2.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
5.2.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย
ด้านบรรยากาศในการทางานและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี
5.3 การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปประเด็นและอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.3.1 ผลการอภิปรายปัจจัยส่วนบุคคล
5.3.1.1 เพศ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของ
พนักงาน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด ผลนิล (2559)
ที่ศึกษาเรื่องการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพ ลต่อการทางานเป็นที ม
กรณีศึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีการทางาน
เป็นทีมโดยรวมที่ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย ของแอนนา สุภศร (2556) ที่ศึกษาเรื่อง
ความแตกต่างของประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมและความสัมพันธ์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของ
พนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จากัด พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีผลต่อระดับประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันให้ความเท่าเทียมในเรื่องเพศ ไม่แบ่งแยกว่าตาแหน่งใด
เหมาะสมกับเพศอะไร หากมีความรู้ความสามารถเพียงพอกับงานนั้น ก็สามารถประกอบอาชีพได้ จึง
ทาให้ไม่เกิดความแตกต่างกับงานวิจัยอื่น ๆ
5.3.1.2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนั กงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการสื่อสารที่แตกต่างกัน ส่วนด้านการ
แก้ไขปัญหาและความสามัคคี มีผลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกร กรวัชรเจริญ
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภ าพการทางานเป็นทีม ด้านการสื่อสาร
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการแก้ไขปัญหามีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อ
พิจ ารณาความแตกต่างของงานวิจั ย พบว่า ช่ว งอายุ ของผู้ ต อบแบบสอบถามงานวิจัย ที่เกิด ความ
แตกต่างคือ อายุมากกว่า 46 ปี ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานวิจัยนี้ที่กลุ่มช่วงอายุที่ส่งผลต่อความ
แตกต่างด้านประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน คือ ช่วงอายุ 31-40 ปี จะเห็นได้ว่าความ
แตกต่างระหว่างช่วงอายุ (generation) ที่มีลักษณะนิสัยหรือลักษณะส่วนบุคคลส่งผลให้งานวิจัยเกิด
ความแตกต่าง อีกทั้งบริบทของลักษณะงานและลักษณะองค์กรมีความแตกต่างกัน คือ ธุรกิจธนาคาร
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงทาให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ แอนนา
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สุภศร (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความแตกต่างของประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมและความสัมพันธ์การ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จากัด พบว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีผลต่อ
ระดับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากจานวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มาก
ที่สุดมีช่วงอายุระหว่าง 30 - 40 ปี เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ จึงทาให้มีความสอดคล้องกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิทธิเดช นาคะเกตุ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สิ่งที่
สอดคล้องกันของงานวิจัยคือ กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน จึงทาให้ผลการวิจัยเกิดความ
สอดคล้อง
5.3.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน อธิบายได้
ว่า พนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใดทุกคนมีภาระงานเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกว่าแต่
ละคนจะมี ร ะดั บ การศึ ก ษาเท่ า ใด ซึ่ งการแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบงานจะมี ก ารจั ด สรรให้ เหมาะกั บ
ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทรัพยากร
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของ สมคิด ผลนิ ล (2559) ที่ ศึก ษาเรื่องการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และ
บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อการทางานเป็นทีม กรณี ศึกษากรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธ์พืช พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการทางานเป็นทีมโดยรวมที่ไม่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ กรรณิการ์ จันทะนาม (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยกระบวนทัศน์
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตจังหวัดอุดรธานี พบว่า ระดับศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานส่วนการคลังที่ไม่แตกต่างกัน
5.3.1.4 ตาแหน่งงาน แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า
ตาแหน่งงานแต่ละสายงานมีเกณฑ์ในการประเมินผลที่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละ
สายงาน โดยพนักงานทุกคนจะมีเกณฑ์การประเมินขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่เท่ากัน ขึ้นอยู่
กับว่าจะสามารถพัฒนาตนเองและทาผลงานให้ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ นิ่ มนวน ทองแสน (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภ าพการทางานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน และสอดคล้องกับ งานวิจัยชอง สิทธิเดช นาคะเกตุ (2559)
ที่ศึก ษาเรื่อ ง ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง านของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบว่า ตาแหน่งงานที่
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน
5.3.1.5 อายุง าน แตกต่า งกัน มี ผลต่อประสิท ธิภ าพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า
ธนาคารได้มีการฝึกอบรมสายงานในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน พนักงานก็ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการจัดให้พนักงานที่มีอายุงานมากเป็นผู้สอนงานพนักงานรุ่นน้อง จึงทาให้
ไม่เกิดความแตกต่างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แอนนา สุภศร (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความแตกต่าง
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ของประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมและความสัมพันธ์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท
บริการวิศวกรรม จากัด พบว่า อายุงานที่แตกต่างกันจะมีผลต่อระดับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิเดช นาคะเกตุ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติง านของพนัก งานธนาคารกสิก รไทย พบว่า อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน
5.3.2 ผลการอภิปรายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
5.3.2.1 บรรยากาศในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากด้วยลักษณะงานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก พนักงานจาเป็นต้องมี
การปรับสมดุลของชีวิตทั้งด้านการทางานและการใช้ชี วิตประจาวันให้มีความเหมาะสม มีการจัดสรร
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานอย่างเหมาะสม อีกทั้ง บรรยากาศในการทางานเป็นสิ่งที่ทาให้พนักงาน
สามารถผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทางาน อาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่อาจช่วยบรรเทาให้
ลดน้อยลงได้ หากที่ทางานมีบรรยากาศที่ไม่เหมาะสม แออัด คับแคบ หรือมีความขัดแย้งในที่ทางาน
ก็จะทาให้พนักงานปฏิบัติงานได้ไม่ดี ผลกระทบที่ตามมาคือ ผลงานไม่ได้ตามที่ธนาคารได้วางเป้าหมาย
ไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก บุญชูจรัส (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ทางานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการทางานเป็นทีมของพัฒนากรต้องมีความสอดคล้องกันจึงจะทาให้เกิด
การทางานที่มีประสิทธิภาพการทางาน เนื่องจากอัตลักษณ์เฉพาะของบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชน
เป็นงานที่ค่อนข้างหนักพัฒนากรผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องปรับความสมดุลของชีวิตและการทางานให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม ทั้งการทางานของพัฒนากรต้องมีภารกิจและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน
จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะภาระหน้าที่ที่ได้รับเป็นงาน
ชุมชนที่ค่อนข้างลาบากเพื่อเป็นการลดอุปสรรคและความท้อแท้ของผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมคิด ผลนิล (2559) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์การที่มี
อิทธิพลต่อการทางานเป็นทีม กรณีศึกษากรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช พบว่า บรรยากาศ
องค์ ก ารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท างานเป็ น ที ม โดยมี บ รรยากาศองค์ ก ารโดยรวม
บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ และบรรยากาศด้านความผูกพัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทางานเป็นทีม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท
ในการทางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทางานของทีมพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยการ
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรในการทางานอย่างเพียงพอ มีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจในการตัดสินใจ
และการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการให้รางวัลอย่างเป็นธรรม
5.3.2.1 ความสั มพัน ธ์ระหว่างเพื่ อนร่ว มงานและผู้บังคับบัญ ชามีผ ลต่อประสิทธิภ าพ
การทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีความเต็มใจรับฟังและพิจารณาตามคาแนะนาของผู้ร่วมงาน มีการ
ทางานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีความเป็นกันเองในที่ทางาน พอใจที่ได้ ช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ได้
คิดและทางานอย่างมีอิสระ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน จึงต้องมีการสร้างความเชื่อมั่น
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ในทีมให้เกิดขึ้น เพราะในการทางานจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่ อสารที่เข้าใจตรงกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดและขอคาแนะนาในการทางานได้ อีกทั้ง ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นกลาง และ
เคารพการตัดสินใจของผู้ใต้บั งคับบัญชา สามารถให้คาปรึกษาแก่สมาชิกในทีมได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรกนก บุญชูจรัส (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทางานเป็นทีมของ
พัฒนากรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกล่าวว่า การทางานต้องมี
โครงสร้างของทีม มีสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน จะทาให้สามารถลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และส่ง ผลต่อ ประสิท ธิภ าพในการทางานของพัฒ นากร และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ จิราภรณ์
เตชะอุดมเดช (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทางานเป็นทีมของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะการทางานของพยาบาลจาเป็นต้องมีการ
ทางานเป็นทีม มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการ
ทางานร่วมกันที่ชัดเจน ทาให้พยาบาลมีการติดต่อสื่อสารและมีการประสานงานที่ดีในทีม มีอิสระใน
การตัดสินใจและปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการทางาน นอกจากนี้การทางานเป็นทีม
ช่วยให้ปฏิบัติงานได้สาเร็จภายใต้ทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีจากัด
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
เป็ น ทีมของพนั กงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานขององค์กร ดังนี้
5.4.1.1 ด้ า นบรรยากาศในการท างาน ธนาคารต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบั ติงานให้ มีความเหมาะสม บรรยากาศในที่ทางานต้องมีความเหมาะสม
ทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ แ ละด้ า นจิ ต ใจของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เช่ น มี อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ส านั ก งานที่ เ พี ย งพอ
มีระบบปฏิบั ติการของธนาคาร (Core Bank System) ที่ทันสมัยและครอบคลุมในการทางานของ
พนักงาน มีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้รับความผ่อนคลายนอกเหนือจากเวลางาน พนักงานมีอิสระ
ในการวางแผนการปฏิบัติงานของตนได้ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
5.4.1.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมมากที่สุด องค์กรนอกจากจะมีการวางแผนพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
โดยทั่วไปแล้ว ควรเน้นในเรื่องกระบวนการทางานเป็นทีมให้แก่พนักงานแต่ละช่วงอายุ เพราะสิ่งที่เป็น
ปัญหามากคือ ความแตกต่างระหว่างช่วงอายุที่มีลักษณะนิสัยที่ขัดแย้งกัน ควรเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมร่วมกัน ผู้บริหารควรมอบหมายให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงานที่บรรจุเข้าทางานใหม่หรือพนักงานที่
ปฏิบัติงานมานาน
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5.4.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
5.4.2.1 ควรศึกษางานวิจัย ในรูป แบบของงานวิจัย เชิง คุณ ภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกเพื่อให้ทราบข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนขึ้น
5.4.2.2 ควรศึกษาเจาะลึกเฉพาะตาแหน่งงาน เนื่องจากลักษณะงานของแต่ละสายงาน
มีความแตกต่างกัน หากทาการศึกษาเฉพาะสายงานจะทาให้ องค์กรทราบถึงปัญ หาที่ชัดเจนและ
นาไปใช้ในการปรับปรุงองค์กรได้
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาค้ น คว้ าอิ ส ระตามหลั ก สู ต รบริห ารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 14 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม 13 ข้อ
เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ตอบครบทุกข้อและเป็นจริง ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับผู้ศึกษาจะปกปิดเป็นความลับ และจะไม่มีผลต่อผู้ตอบ
แบบสอบถาม แต่ประการใด พร้อมขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน ณ โอกาสนี้
หิรัญญิการ์ ลาสา
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตุลาคม 2560
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แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / หรือเติมข้อความลงในช่องที่กาหนดให้ ที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด
1. เพศ
ชาย

หญิง

21 - 30 ปี

31 – 40 ปี

2. อายุ
41 – 50 ปี

51 - 60 ปี

อื่น ๆ (โปรดระบุ).................
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สูงกว่าปริญญาตรี

4. ตาแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บริหาร

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ

อื่น ๆ (ระบุ)....................................
5. อายุงาน
1 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี
20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี

10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 ปี
30 ปีขึ้นไป

6. สาขาที่สังกัด ณ ปัจจุบัน (โปรดระบุ)........................................................

ฝ่ายธุรการ
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านบรรยากาศในการทางาน
1. บรรยากาศในที่ทางานมีความเหมาะสมต่อ
การทางาน
2. องค์กรของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อม
ต่อการทางาน
3. ท่านมีอิสระที่จะกาหนดวิธีการและวาง
แผนการทางานได้ด้วยตนเอง
4. ท่านได้รับการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
เป็นธรรม
6. ท่านมีความปลอดภัยในการทางาน เมื่อ
ท่านต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
7. หัวหน้างานสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานได้
8. ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีความ
เป็นกันเองในที่ทางาน
9 เพื่อนร่วมงานของท่าน มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่และยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน
10. ท่านและเพื่อนร่วมงานทางานโดยมี
เป้าหมายเดียวกัน
11. ในการปฏิบัติงาน มีการเปิดโอกาสให้ท่าน
ได้คิดและทางานได้อย่างมีอิสระ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
12. พนักงานทุกคนในที่ทางาน พึงพอใจที่ได้
ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของ
เพื่อนร่วมงาน
13. ท่านเต็มใจรับฟังและพิจารณาตามความ
คิดเห็น เมื่อได้รับคาแนะนาในการทางาน
14. ในที่ทางานของท่าน พนักงานทางาน
ร่วมกันในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าง
เป็นมิตร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม
ด้านการสื่อสาร
1. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทางานอย่าง
ทั่วถึง
2. ท่านสามารถซักถามข้อสงสัยหรือปัญหาใน
การทางานกับทีมได้
3. ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร่วมทีมได้
4. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันอย่างตรงไปตรงมา
5. การติดต่อสื่อสารในทีมมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
6. ผู้นาทีมมีความสามารถในการสั่งการและ
การมอบหมายงาน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม
ด้านความสามัคคี
7. เมื่อท่านเกิดปัญหา เพื่อนร่วมงานสามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้
8. สมาชิกภายในทีมยอมรับความผิดพลาด
ของเพื่อนร่วมทีมได้
9. ท่านเต็มใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
นอกเหนือจากงานของตน
10. มีการประสานงานอย่างเต็มใจระหว่าง
เพื่อนร่วมงานต่างแผนก
ด้านการแก้ไขปัญหา
11. เมื่องานที่ท่านปฏิบัติเกิดความผิดพลาด
ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เสมอ
12. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการปรึกษาหา
สาเหตุของปัญหา และนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
13. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงการทางานได้อย่างเต็มที่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ประวัติผู้วิจยั
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นางสาวหิรัญญิการ์ ลาสา
พ.ศ. 2549 - 2552 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ง
พนักงานพัฒนาธุรกิจ
สถานทีท่ ํางานปัจจุบนั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

