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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน รายไดต่้อเดอืนทีม่ผีลต่อประสทิธผิลทมีงานของพนักงานบรษิทัเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจัจยัลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มผีลต่อประสทิธิผลทีมงานของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 งานวจิยันี้เกบ็รวมรวมขอ้มูลจากพนักงานบรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ การค านวณ            
ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ส าหรบัประชากรสองกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ 

 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 25 ถึง     
29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปริญญาตร ีส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การท างาน
ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี มีรายได้ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 12,000 ถึง 24,000 บาท และเคยท างานในลกัษณะทีมงาน 
นอกจากนี้พนักงานมลีกัษณะการท างานเป็นทมีโดยรวมอยู่ในระดบัดแีละมรีะดบัประสทิธผิลของทมีงานโดยรวม              
อยู่ในระดบัมาก  

 จากการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1. ประสบการณ์การท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลทมีงาน 

 2. ลกัษณะการท างานเป็นทมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเป้าหมายทีย่อมรบั การเปิดเผย
และการเผชญิหน้า ความร่วมมอืและความขดัแย้ง กระบวนการการท างานและการตดัสนิใจ และความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่ม มคีวามสมัพนัธไ์ปในทางเดยีวกนักบัประสทิธผิลทมีงาน 

 

ค าส าคญั : ลกัษณะการท างานเป็นทมี ประสทิธผิลทมีงาน 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the individual factors affecting effectiveness of 
employees in private companies in Bangkok Metropolis; and 2) to study the teamwork affecting 
effectiveness of employees in private companies in Bangkok Metropolis.  

 Questionnaires were used for collecting data. The samples consisted of 400 employees in 
Bangkok Metropolis. The statistics methods used for data analysis included percentage, frequency, 
means, and standard deviation. Hypotheses were tested by the test of comparative mean of two 
independent population groups (t-test), one way analysis of variance (one-way ANOVA or F-test) and 
multiple regression analysis. 

 Most of the respondents were female, aged between 25-29 years old, single, and held a 
bachelor’s degree. Most of them had work experience between 6 to 10 years with the average monthly 
salary of 12,000 to 20,000 baht and had teamwork experience. Respondents in the overall had effective 
teamwork and teamwork effectiveness at high level. 

 Results of the hypotheses test at the 0.05 statistical significance level are as follows:  

 1. Work experience had relationship with teamwork effectiveness. 

 2. The five factors of effective teamwork; Clear Objectives and Agreed Goals, Openness and 
Confrontation, Co-operation and Conflict, Sound Working and Decision Procedures and Sound Intergroup 
Relation had relationship with teamwork effectiveness. 

 

Keywords: Teamwork, Teamwork affecting effectiveness.  
 
บทน า 
 ในปจัจุบัน สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจอยู่ในภาวะที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น แต่ละองค์กรอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ และเพื่อใหอ้งคก์รสามารถรบัมอื
และด าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ทันกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์กรควรท าการพฒันาหรือปรับปรุงวิธี       
การด าเนินงานเพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปแลว้ว่าการท างานเป็นทมีเป็นแนวปฏบิตัทิีก่ าลงัไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวาง 
ทัง้นี้เนื่องจากได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทีมงานให้ท างานได้คล่องตัวช่วยให้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นหลายประการเช่น ทีมงานสามารถเสนอวิธีที่ท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได ้         
บางทมีงานมอีสิระทีจ่ะปรบัเปลี่ยนวธิกีารท างานของกลุ่มใหม้คีวามยดืหยุ่น มกีารประสานงานทีด่ ีควบคู่กบัการ
สรา้งขวญัและก าลงัใจ ยงัผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานของพนกังานเพิม่ขึน้ (สนุนัทา เลาหนนัทน์. 2540: 35) 
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 การท างานเป็นทมีเป็นเทคนิคการท างานทีมุ่่งประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของงานรวมทัง้ความพงึพอใจ
ของผูร้่วมงานทีท่ างานร่วมกนั เนื่องจากการท างานเป็นทมีจะมกีารบรหิารงานดว้ยโครงสรา้งงานทีช่ดัเจน มงีาน
และลกัษณะงานที่ก าหนดไว้ รวมถึงมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการท างาน ซึ่งทุกคนจะมีการท างาน
สมัพนัธก์นักบัสมาชกิคนอื่นๆ เพื่อความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ การท างานเป็นทมีจงึเป็นกลยุทธส์ าคญั
ของการที่จะท าให้การบรหิารจดัการขององค์กรประสบความส าเรจ็มากขึน้ และทมีงานจะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย (อภริด ีปราสาททรพัย.์ 2550: 1) 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อ
ประสทิธผิลทมีงานของพนักงานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร” เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลจากการศกึษาครัง้นี้มาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง วางแผน ในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัเอกชนในทมีงานใหป้ฏบิตังิาน
โดยเกดิประสทิธผิลมากขึน้นอกจากน้ียงัสามารถท าใหอ้งคก์รเอกชนสามารถหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การท างานเป็นทีมภายในองค์กร เพื่อที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กบัองค์กรได้ยาวนานที่สุดและ
ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ ทัง้นี้กเ็พื่อประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รและ                 
การบรหิารงานขององคก์รในภายภาคหน้าต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การ
ท างาน และรายไดต่้อเดอืน ทีม่ผีลต่อประสทิธผิลทมีงานของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่ผีลต่อประสทิธผิลทมีงานของพนักงานบรษิทัเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  - ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน 
และรายไดต่้อเดอืน 
  - ลกัษณะการท างานเป็นทมี 6 ประการ ได้แก่ วตัถุประสงค์ที่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั     
การเปิดเผยและการเผชญิหน้า การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมอืและความขดัแยง้ กระบวนการ
การท างานและการตดัสนิใจ และความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม   
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประสทิธผิลทมีงานของพนักงานบรษิัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ย ผลผลติของงานและความพงึพอใจของสมาชกิ 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาประสบการณ์การท างาน รายได ้
ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลทมีงานของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 ลกัษณะการท างานเป็นทมี ได้แก่ วตัถุประสงค์ทีช่ดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั การเปิดเผยและการ
เผชญิหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกนั  ความร่วมมอืและความขดัแย้ง  กระบวนการการท างานและ
การตดัสนิใจ และความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลทมีงานของพนักงานบรษิทัเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเรื่องลกัษณะการท างานเป็นทีม ใช้แนวคิดของ วู๊ดคอ็ก และฟรานซสิ (วนัวสิาข ์เกดิผล. 
2546: 13-21; อา้งองิจาก M. Woodcock; & D. Francis. 1994: 96-128) ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัคุณลกัษณะของการ
ท างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ (effective teamwork) ว่าจะตอ้งมคีุณลกัษณะส าคญั 11 ประการดว้ยกนัที่เรยีกว่า 
“Building Blocks” ซึง่ประกอบดว้ย 

 1. บทบาททีส่มดุล (Balanced Roles) สมาชกิในทมีแต่ละคนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในบทบาทของตนเอง 
มกีารจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการท ากจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร มกีารตัง้และประกาศอย่างเป็นทางการ
เขยีนแผนภูมแิสดงให้คนทัว่ไปได้รบัรู้ว่าใครต้องรายงานต่อใคร ใครท าหน้าที่อะไร เพื่อก าหนดพฤติกรรมของ
สมาชกิในทมีทีแ่สดงออกใหช้ดัเจน เหมาะสมกบัต าแหน่งทีร่บัผดิชอบอยู่ นอกจากนัน้ การวเิคราะหบ์ทบาทของ
แต่ละคนในทมียงัเป็นสิง่จ าเป็นเนื่องจากแต่ละคนจะมบีทบาทในทมีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะคนซึง่บทบาทต่างๆ   
ในทมีไดแ้ก่ ผูน้ า ผูส้นบัสนุน และผูเ้ชีย่วชาญ 

 2. วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายทีย่อมรบั (Clear Objectives and Agreed Goals) หาก
วตัถุประสงคข์องกจิกรรมมคีวามชดัเจนจะท าใหค้นสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมคีุณค่า ทัง้ยงัสามารถตดัสนิใจ
ในสิง่ที่เกีย่วขอ้งและมคีวามส าคญั นอกจากนัน้ ยงัท าใหส้มาชกิในทมีไดร้บัการยอมรบัเพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์
ดงันัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูในทมีจงึตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการเริม่การสรา้งทมีงานดว้ยโดยการก าหนดวตัถุประสงคท์ี่
ชดัเจนก่อน 

 3. การเปิดเผยและการเผชญิหน้า (Openness and Confrontation) ทมีงานจะท างานไดด้นีัน้ต้องเป็น
ทมีที่สามารถจดัการกบัปญัหาการเผชญิหน้ากนัและสามารถท าให้สมาชกิเปิดเผยต่อกนัให้มากที่สุด กล้าแสดง
ความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมา ซึง่การเปิดเผยของสมาชกิในทมีจะตอ้งปลอดภยั พดูคุยถงึปญัหาต่างๆ  ไดอ้ย่าง
สบายใจ 

 4. การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (Support and Trust) การสนับสนุนและไวใ้จกนัเป็นสิง่ทีม่กั
ไปดว้ยกนั ถา้ปราศจากอย่างใดอย่างหนึ่งแลว้จะท าใหไ้ม่ไดร้บัความส าเรจ็อย่างดทีีสุ่ดได ้ทัง้ยงัเป็นคุณลกัษณะที่
ส าคญัของความสมัพนัธข์องมนุษย ์ซึง่จะช่วยใหม้นุษยม์คีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ปญัหาทีท่ าใหก้ารสนับสนุนกนั
ไม่ประสบผลส าเรจ็ ประการทีห่นึ่งกค็อื การทีค่นเรามคีวามแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น เช่น การศกึษา ครอบครวั 
ค่านิยม ความมุ่งหวงั ประการทีส่องคอื การแขง่ขนัภายในองคก์ารทีส่งักดัอยู่ ประการทีส่ามกค็อื การไม่มสีว่นร่วม
ในการก าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน และประการทีส่ีค่อื สมาชกิในทมีจะต้องไวว้างใจซึง่กนัและกนั แต่ละคนจะ
เล่าเรื่องต่างๆ ได้อย่างสบายใจ เพื่อใหเ้พื่อนร่วมงานได้รบัทราบถึงรายละเอยีด ซึ่งแต่ละคนยงัมเีสรภีาพในการ
แสดงความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะไดร้บัผลรา้ยทีจ่ะมต่ีอเนื่องมาภายหลงัทัง้การสนับสนุน 
และการยอมรบัจงึมคีวามส าคญักบัทมีที่มคีุณภาพ หากสมาชกิทุกคนเหน็คุณค่าของการสนับสนุน และความ
ไวว้างใจซึง่กนัและกนั กจ็ะท าใหท้มีงานเกดิความพงึพอใจ และท าใหเ้กดิประสทิธผิลต่อองคก์ารนัน้ๆ ดว้ย  

 5. ความร่วมมอืและความขดัแยง้ (Co-operation and Conflict) ความร่วมมอื เป็นคุณลกัษณะของ
วธิกีารท างานเป็นทมี เพื่อใหบุ้คคลสามารถน าทมีบรรลุวัตถุประสงค ์ความร่วมมอืยงับ่งบอกเป็นนัยเพื่อใหบุ้คคล
เกดิการยอมรบัในการท างานเป็นทมีโดยมกีารแบ่งทกัษะ และประสบการณ์ต่างๆ รวมทัง้ขอ้มูลระหว่างสมาชกิซึง่
กนัและกนั แต่เมื่อคนมคีวามร่วมมอืต่อกนัมากขึน้ สิง่ทีต่อ้งเกดิขึน้กบัทมี กค็อื ความขดัแยง้ ฉะนัน้ คนจะต้องเกดิ
การเรยีนรูใ้นการใช้การบรหิารความขดัแยง้ในเชงิสร้างสรรค์ การท างานในทมีจงึจ าเป็นต้องใชค้วามสามารถใน
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การบริหารความขดัแย้งในเชิงสร้างสรรค์เหมือนกบัว่า ความขดัแย้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้งานในทีมเกิด
ความกา้วหน้า 

 6. กระบวนการการท างานและการตดัสนิใจทีถู่กต้องและเหมาะสม (Sound Working and Decision 
Procedures) ทมีงานทุกทมีจะประกอบไปดว้ยคนหลายๆ คนมารวมกนั ซึง่คนเหล่าน้ีมคีวามรบัผดิชอบทีแ่ตกต่าง
กนัตามหน้าที ่หรอืความสามารถเฉพาะทาง โดยพฤตกิรรมของแต่ละคนสง่ผลกระทบต่อสมาชกิในทมี ดงันัน้ การ
ด าเนินการเพื่อสร้างความชดัเจนในเรื่องบทบาทต่างๆ เมื่อทมีท างานร่วมกนั สมาชกิจ าเป็นต้องมกีระบวนการ
ตดัสนิใจและความสมัพนัธท์ีด่ใีนงาน เพื่อใหก้ระบวนการท างานเป็นไปดว้ยความราบรื่น สามารถแกป้ญัหาต่างๆ 
ได ้ฉะนัน้ ผูบ้รหิารทมีจะตอ้งมคีวามชดัเจนในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 7. ภาวะผูน้ าทีเ่หมาะสม (Appropriate Leadership) ทมีงานทีพ่ฒันาแลว้จะถูกเปลีย่นภาวะผูน้ าไปตาม
สถานการณ์ นัน่คอื จะมกีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัเป็นผูน้ าภายในกลุ่มตลอด เน่ืองจากการท างานทีด่นีัน้จะตอ้ง
ดงึเอาความสามารถของบุคคลออกมาใช ้มใิช่ผู้น าเป็นผู้ท าเสยีเอง ผูน้ าทมีควรเป็นผูช้ี้แนะ  ประเดน็ทีส่ าคญัอกี
ประการหนึ่งกค็อื การท าให้ได้ผลงานมากที่สุด นัน่คอืการมอบหมายงาน (Delegation) ซึ่งไม่เพยีงแต่จะท าให้
ผูบ้รหิารมเีวลาในการทีจ่ะคดิเพื่อแกไ้ขปญัหาอื่นๆ เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการพฒันาการบรหิารอกีดว้ย การทีส่มาชกิ
ของทมีงานไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูน้ าตอ้งพรอ้มทีจ่ะใหอ้ านาจหน้าทีใ่หเ้หมาะสมกบังานทีไ่ดร้บั 

 8. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธิกีารท างาน (Regular Review) ในการทบทวนผลงานควรท า
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อจะปรบัปรุงการปฏบิตังิานของทมีงานในดา้นต่างๆ 

 9. การพฒันาตนเอง (Individual Development) จุดมุ่งหมายของการท างานเป็นทมีกค็อื การน าคนทีม่ี
ทกัษะหลากหลายมาท างานร่วมกนั เพื่อให้เกดิผลลพัธ์ที่ดีขึน้ ทมีควรให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะ และ
ความสามารถของแต่ละคนในทมี ซึง่ถอืว่าเป็นปจัจยัทีส่ าคญัของทมี  

 10. ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกลุ่ม (Sound Intergroup Relation) การท างานเป็นทมีแมว้่าทมีงานจะมี
คุณลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ดเีพยีงใดกต็าม แต่ถา้ขาดความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกลุ่ม หรอืระหว่างบุคคลในกลุ่มแลว้ 
ความส าเรจ็ของการท างานเป็นทมีกจ็ะมอีุปสรรค 

 11. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communication) จะต้องมกีารติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร 
(ผู้บงัคบับญัชา) กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา หรอืผู้ร่วมปฏบิตัิงานอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสื่อความหรอื
แลกเปลี่ยนข่าวสารกนัและกนั การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารงานใหเ้กดิมนุษยส์มัพนัธก์าร
ตดิต่อสือ่สารจงึตอ้งอาศยัศลิปะในการถ่ายทอดขอ้ความ คอื ต้องหาวธิหียัง่ความต้องการ อารมณ์ ความรูส้กึของ
ผูร้่วมงานทุกคนเพื่อจะไดถ่้ายทอดขอ้มลูต่างๆ เช่น ค าพดู กริยิาท่าทาง สหีน้า แววตา ภาษาเขยีน สญัลกัษณ์หรอื
สื่อมวลชน เป็นต้น ถ้าหากใช้สื่อที่เป็นค าพูด ผู้พูดต้องใช้ศลิปะในการพูด ถ้าเป็นการเขยีนต้องใช้ศลิปะในการ
เขยีนไม่ว่าจะเป็นการพดูหรอืการเขยีน ย่อมมอีทิธพิลต่อการสือ่สารทัง้สิน้การสือ่สารทีไ่ม่ดจีะก่อให้เกดิความเขา้ใจ
ไม่ตรงกนัซึง่น าไปสูค่วามขดัแยง้หรอืความลม้เหลวในการท างานได ้ 

 แนวคิดเรื่องประสิทธิผลทีมงาน ใชแ้นวคดิของ ดบัลนิ ( Dubrin. 2005: 206) กล่าวว่า การประเมนิ
ประสทิธผิลของทมีมาจาก 2 เกณฑ ์คอื  
  1. ผลผลิตของงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการท างานในทีมได้ตรงตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ 
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  2. ความพงึพอใจของสมาชกิ หมายถงึ สมาชกิของทมีมคีวามรูส้กึทีด่ทีีไ่ดท้ างานในทมี ทมีสามารถ
สนองตอบในความตอ้งการของสมาชกิ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้คอืพนักงานประจ าทีป่ฏบิตัิงานอยู่ในบรษิัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
ไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบมขีัน้ตอน โดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) จบัฉลากจากเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครกลุ่มละ 1 เขต               
ไดจ้ านวน 4 เขต คอื เขตสาทร เขตวฒันา เขตลาดพรา้ว และเขตจตุจกัร และใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิี
ก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) ของจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขตพืน้ทีข่องเขตทีสุ่ม่จบัฉลากทีไ่ด ้จ านวน  4 เขต 
เขตละ 100 ตัวอย่าง รวมทัง้สิ้น 400 ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยน าแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูแต่ละเขต จนครบจ านวนที่
ตอ้งการ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะสว่นบุคคลของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะ
แบบสอบถามประกอบดว้ย ค าถามแบบมคี าตอบใหเ้ลอืก 2 ค าตอบ (Simple-dichotomy question) จ านวน 1 ขอ้ 
ได้แก่ เพศ และค าถามมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple-dichotomy question) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และรายไดต่้อเดอืน  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 18 ขอ้ โดยมคี าถามทัง้หมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเป้าหมายทีย่อมรบั   
การเปิดเผยและการเผชญิหน้า การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมอืและความขดัแยง้กระบวนการ
การท างานและการตดัสนิใจ และความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธผิลทมีงานของพนักงานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 6 ขอ้  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัไดศ้กึษาขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุตยิภูมิ โดยมแีหล่งขอ้มูลในการศกึษา
คน้ควา้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอืแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการใชแ้บบสอบถามใน
การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูล
จากหนังสอืทางวชิาการ เอกสาร วารสารทีส่ามารถอา้งองิได้ สารนิพนธ ์ ปรญิญานิพนธ์ ผลงานวจิยัต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  
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 การจดักระท าข้อมูล 
  เมื่อไดร้บัแบบสอบถามคนื ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีร่วบรวมได้มาด าเนินการ ตรวจสอบขอ้มูล 
(Editing) ลงรหสั (Coding) และน าขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้มาบนัทกึโดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อการประมวลผลขอ้มลู
โดยใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปูเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์  
 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
  1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธบิายคุณลกัษณะ
ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean:   ) ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
  2. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดย
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent- Sample T-test) การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว โดยใชส้ถติิ One–Way ANOVA (One–Way Analysis of Variance) และการวเิคราะห์
การถดถอย (Regression Analysis) โดยใชส้ถติวิเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิมจี านวน 243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.8   และเพศชาย            
มจี านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.2 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25 ถึง 29 ปีมจี านวน 161คน คดิเป็นร้อยละ 40.3 
รองลงมามีอายุระหว่าง 30 ถึง 34 ปีมีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 อายุ 35 ปีขึ้นไปมีจ านวน 66 คน                
คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 และอายุระหว่าง 20 ถงึ 24 ปีมจี านวน 57 คน คดิเป็น รอ้ยละ 14.2  
 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสดมจี านวน 308 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.0 รองลงมาคอื
สถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนัมจี านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 และสถานภาพหย่ารา้ง, หมา้ย และแยกกนั
อยู่มจี านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตรมีากทีส่ดุ
มจี านวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.0 รองลงมาเป็นระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีจี านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 
และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรมีจี านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 
 5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุการท างานระหว่าง 6-10 ปี มจี านวน164 คน คดิเป็นร้อยละ 
41.0 รองลงมามอีายุการท างานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ปีมจี านวน 154 คน คดิเป็นร้อยละ 38.4 อายุการท างาน
ระหว่าง 11-15 ปีมจี านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 13.3 และอายุการท างาน 16 ปีขึน้ไปมจี านวน 29 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.3 
 6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง 12,000 ถงึ 24,000 บาท มจี านวน 147 
คน คดิเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมามรีายได้ต่อเดือนระหว่าง 24,001 ถึง 36,000 บาทมจี านวน 126 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 31.5 รายได้ต่อเดอืนระหว่าง 36,001 ถึง 48,000 บาทมจี านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 16.8 และรายได ้           
ต่อเดอืน 48,001 บาทขึน้ไปมจี านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 
 7. ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในดา้นวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเป้าหมายทีย่อมรบั
ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีงานมวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและ
เป็นที่ยอมรบัจากสมาชกิผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในระดบัดีมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.25 รองลงมาคอื ขอ้สมาชกิในทมีงานมสี่วนร่วมในการก าหนดหน้าที ่ความรบัผดิชอบและวตัถุประสงคร์่วมกนั
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และมกีารเขยีนวตัถุประสงคข์องทมีงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเขา้ใจง่าย สามารถปฏบิตัติามได ้ผูต้อบแบบสอบถาม
มลีกัษณะการท างานเป็นทมีในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 และ 3.94 ตามล าดบั 
 8. ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในดา้นการเปิดเผยและการเผชญิหน้าในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีใน
ดา้นการเปิดเผยและการเผชญิหน้าในระดบัดทีุกขอ้ โดยขอ้ทมีงานเป็นทมีทีส่ามารถจดัการกบัปญัหาไดเ้มื่อเกดิ
การเผชญิหน้ากนั มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 รองลงมาคอื ขอ้สมาชกิทุกคนในทมีงานมสี่วน
ร่วมแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมอย่างเปิดเผย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 และขอ้สมาชกิทุกคนในทมีงานกล้า
แสดงความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 
 9. ผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในด้านการสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกนัใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างาน
เป็นทีมในด้านการสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกนัในระดบัดทีุกขอ้ โดยข้อสมาชิกในทีมงานช่วยเหลือและ
สนับสนุนกนัในการท างานมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 รองลงมาคือ ข้อสมาชิกในทมีงานมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 และขอ้สมาชกิในทีมงานมคีวามไว้วางใจต่อกนั              
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 
 10. ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในดา้นความร่วมมอืและความขดัแยง้ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีใน
ดา้นความร่วมมอืและความขดัแยง้ในระดบัดทีุกขอ้ โดยขอ้สมาชกิในทมีงานร่วมมอืกนัท างานและยอมรบัในการ
ท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ ข้อทีมงานมีการแบ่งปนัทักษะ
ประสบการณ์รวมทัง้ข้อมูลระหว่างสมาชิก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และข้อทีมงานมีการประสานความคิด            
และใชค้วามคดิทีข่ดัแยง้ของสมาชกิใหเ้กดิประโยชน์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 
 11. ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในดา้นกระบวนการการท างานและการตดัสนิใจใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมลีักษณะการท างาน
เป็นทมีในดา้นกระบวนการการท างานและการตดัสนิใจในระดบัดทีุกขอ้ โดยขอ้สมาชกิในทมีงานมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 รองลงมาคอื ขอ้สมาชกิในทมีงานมกีระบวนการตดัสนิใจที่
มคีวามชดัเจน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 และขอ้กระบวนการท างานในทมีเป็นไปอย่างราบรื่นและการแกป้ญัหา
ของทมีงานเป็นไปตามขัน้ตอน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 
 12. ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะการท างานเป็นทมีในดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มในระดบัดทีุกขอ้ โดยขอ้สมาชกิในทมีงานสนับสนุนการท างานระหว่างทมีและผลกัดนั
การท างานร่วมกนัมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 รองลงมาคอื ขอ้การกระท าและการตดัสนิใจของ
ทมีงานไดร้บั การสื่อสารและความเขา้ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และขอ้สมาชกิในทมีงานเขา้ใจความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น น าความคดิเหน็มาพจิารณาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 
 13. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัระดบัประสทิธผิลของทมีงานของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมปีระสทิธผิลทมีงานโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.75 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มรีะดบัประสทิธผิล
ทมีงานในระดบัมากทุกขอ้ โดยข้องานของทมีงานบรรลุตามเป้าหมายที่บรษิัทตัง้ไว้ มค่ีาเฉลี่ยมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 รองลงมาคือข้อสมาชิกในทีมงานรวมถึงตัวท่านมีความรู้สกึที่ดีที่ได้ท างานในทีมโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ขอ้สมาชกิในทมีงานพอใจทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็ตามทีต่้องการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 
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ขอ้งานของทมีงานเสรจ็ทนัเวลาที่ก าหนด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 และขอ้งานของทมีงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71และขอ้สมาชกิในทมีงานไดร้บัการตอบสนองในสิง่ทีต่้องการ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.60 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. เพศกบัประสทิธผิลทมีงาน จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญงิ
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลทมีงาน เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของทัง้เพศชายและเพศหญงิ พบว่าค่าเฉลีย่ของทัง้
สองกลุ่มใกลเ้คยีงกนัมาก จงึท าใหป้ระสทิธผิลทมีงานไม่แตกต่างกนั และผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าในสงัคมปจัจุบนั
เพศชายกบัเพศหญิงได้รบัการยอมรบัว่าเท่าเทียมกนั และมีความรู้ความสามารถรวมทัง้โอกาสในการท างาน     
ไม่แตกต่างกัน มีความเสมอภาคกันมากขึ้นกว่าในอดีตการเปิดกว้างทางการศึกษาท าให้ผู้หญิงมีความรู ้
ความสามารถเท่าเทยีมกบัผู้ชายในการปฏบิตัิงานร่วมกนัในทมีงานจงึท าให้ประสทิธผิลทมีงานไม่แตกต่างกนั 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงเพ็ญ หงส์อุปถัมภ์ไชย์ (2540: 65) ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสทิธผิลของทมีงานของกลุ่มควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ทีพ่บว่า 
เพศไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบัประสทิธผิลของทมีงานและการจดัการพนักงานเขา้ทมีงาน ไม่จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุสยาม อนันตสายนนท์ (2544: 122) 
ท าการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของลกัษณะส่วนบุคคล เชาวน์อารมณ์ ระดบับุคคลและกลุ่มทีม่ีอทิธพิลต่อประสทิธผิล
ต่อทมี ซึง่พบว่าพนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลของทมีงานไม่แตกต่างกนั 
 2. อายุกบัประสทิธผิลทมีงาน จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ พบว่า ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลทมีงาน เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของขอ้มูลเกี่ยวกบัอายุในแต่ละช่วง พบว่าค่าเฉลีย่
ของแต่ละช่วงอายุค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั จงึท าใหป้ระสทิธผิลทมีงานไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ประสทิธผิลของทมีงานจะ
แตกต่างกนัหรอืไม่นัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัอายุของพนกังาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาร ีววิฒัน์พนัธนนท ์(2544: 
103) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานแบบกลุ่ม: ศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทัไทยฟูจิ            
ซรีอ็กซ์ จ ากดั ที่พบว่า พนักงานช่างบรกิาร บรษิัทฟูจซิรีอ็กซ์ จ ากดั ที่มลีกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อายุใน     
การท างานและสถานทีท่ างานต่างกนั มปีระสทิธผิลในการท างานแบบกลุ่มไม่แตกต่างกนัทัง้รายดา้นและโดยรวม 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธญัรดา จิตสุรผล (2553: 118) ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ความเครยีด และ
พฤตกิรรมการท างานของพนกังานบรษิทัประกนัวนิาศภยั ในกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่า อายุไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการท างานด้านการท างานเป็นทีมโดยที่พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท างานด้าน      
การท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนั  
 3. สถานภาพสมรสกบัประสิทธิผลทีมงาน จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส 
พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสิทธผิลทมีงาน เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของขอ้มูล
เกี่ยวกบัสถานภาพสมรสในแต่ละช่วง พบว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงค่อนขา้งใกล้เคียงกนั จงึท าให้มปีระสทิธิผล
ทมีงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุสยาม อนันตสายนนท์ (2544: 122) ท าการศึกษาเรื่อง 
อทิธพิลของลกัษณะส่วนบุคคล เชาวน์อารมณ์ ระดบับุคคลและกลุ่มที่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลต่อทมี ซึ่งพบว่า
พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลของทมีงานไม่แตกต่างกนั  
 4. ระดบัการศกึษากบัประสทิธผิลทมีงาน จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา พบว่า 
ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลทมีงาน เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของขอ้มูลเกีย่วกบั
ระดบัการศึกษาในแต่ละช่วง พบว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงค่อนข้างใกล้เคยีงกนั จึงท าให้ประสทิธผิลทีมงานไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรทิศัน์ โชคไพบูลย ์(2548: 60) ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการจดัการ
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ความขัดแย้ง การพัฒนาตนเอง ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดับ
การศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลของทมีงานไม่แตกต่างกนั 
 5. ประสบการณ์ท างานกบัประสทิธิผลทีมงาน จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลด้านประสบการณ์
ท างาน พบว่า ประสบการณ์ท างานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลทมีงาน พนักงานทีม่ปีระสบการณ์
ท างานการท างานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี และ 5-10 ปี มปีระสทิธผิลทมีงานน้อยกว่าพนักงานทีม่ปีระสบการณ์
ท างาน 11-15 ปี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dunham-Taylor (2000) ทีพ่บว่า ประสทิธผิลทมีงานจะสูงขึน้ หาก
ผูป้ฏบิตังิานมรีะยะเวลาการท างานยาวนานกว่า เนื่องจากผูท้ีม่รีะยะเวลาในการท างานมากกว่าจะมปีระสบการณ์
ในการท างานมากกว่า มคีวามรู ้ทกัษะและความช านาญในการแกป้ญัหาไดด้กีว่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อภริด ีปราสาททรพัย ์(2550: 154-155) ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ
โครงสรา้งพหุระดบัประสทิธผิลทมีงาน ซึง่พบว่า ระยะเวลาในการท างานของผูใ้หข้อ้มลูทีต่่างกนัมผีลท าใหค้่าเฉลีย่
ของตัวแปรตามทัง้ 6 ตัวได้แก่ ตัวแปรการแก้ปญัหา การวางแผน การสื่อสารเปิดเผย ผลโดยภาพรวม           
และการแกไ้ขความขดัแยง้มคี่าแตกต่างกนัท าใหม้ปีระสทิธผิลทมีงานต่างกนั สว่นพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ท างาน
การท างาน 11-15 ปี มปีระสทิธผิลทมีงานมากกว่าพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 16 ปีขึน้ไป ผูว้จิยัมคีวามเหน็
ว่า บุคคลทีม่ปีระสบการณ์ท างานนานมากเกนิไปอาจเกดิความรูส้กึไม่กระตอืรอืรน้ในการท างานและท าใหค้วาม
ร่วมมือในการท างานเป็นทีมอาจลดลง ดังนัน้พนักงานที่มีประสบการณ์ท างานการท างาน 11-15 ปี จึงมี
ประสทิธผิลทมีงานมากกว่าพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 16 ปีขึน้ไป  
 6. รายไดต่้อเดอืนกบัประสทิธผิลทมีงาน จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดอืน พบว่า 
รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลทมีงาน เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของขอ้มูลเกี่ยวกบั
รายไดต่้อเดอืนในแต่ละช่วง พบว่าค่าเฉลีย่ในแต่ละช่วงใกลเ้คยีงกนัมาก จงึท าใหม้ปีระสทิธผิลทมีงานไม่แตกต่าง
กนั ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ในการท างานเป็นทมีนัน้สมาชกิแต่ละคนในทมีจะไดร้บัมอบหมายงานในลกัษณะแตกต่าง
กนัไป และไม่ว่าระดบัเงนิเดอืนเท่าใดกจ็ะตอ้งท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของทมีงานนัน้ ท าใหไ้ดผ้ล
งานในระดบัเดยีวกนั การปฏบิตังิานในทมีกเ็ป็นไปตามภาระหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบเป็นส าคญั อตัราเงนิเดอืน 
จงึมิใช่ปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิผลทีมงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธญัรดา จติสุรผล (2553: 120-121) 
ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ความเครียด และพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย           
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มอีตัราเงนิเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมดา้นการปฏบิตัติาม
ระเบยีบขอ้บงัคบั และดา้นการท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนั  
 7. ลกัษณะการท างานเป็นทมีที่มวีตัถุประสงค์ทีช่ดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบักบัประสทิธผิลทมีงาน
จากการศกึษาลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีวตัถุประสงค์ที่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั พบว่า ลกัษณะการ
ท างานเป็นทมีทีม่วีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเป้าหมายทีย่อมรบัมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัประสทิธผิล
ทมีงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สามารถอธบิายไดว้่า เมื่อทมีงาน
มกีารก าหนดวตัถุประสงคใ์นการท างานอย่างชดัเจน เพื่อสมาชกิสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมคีุณค่า สมาชกิ  
ในทมีมสีว่นร่วมในการก าหนดหน้าที ่ความรบัผดิชอบ รวมทัง้ก าหนดวตัถุประสงคร์่วมกนั และเขยีนวตัถุประสงค์
ของทมีให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ขา้ใจง่ายเพื่อการปฏบิตัติามไดช้่วยใหป้ระสทิธผิลทมีงานเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พวงเพญ็ หงส์อุปถัมภ์ไชย์ (2540: 65) ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อ
ประสทิธผิลของทมีงานของกลุ่มควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ทีพ่บว่า 
ปจัจัยการท างานเป็นทีม 4 ปจัจยั ซึ่งได้แก่ เป้าหมาย บทบาท กระบวนการ และความสมัพันธ์ระหว่างกัน          
มอีทิธผิลต่อประสทิธผิลของทมีงาน 



11 

 

  

 8. ลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่กีารเปิดเผยและการเผชญิหน้ากบัประสทิธผิลทมีงาน จากการศกึษา
ลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่กีารเปิดเผยและการเผชญิหน้า พบว่า ลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่กีารเปิดเผยและ
การเผชญิหน้ามคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัประสทิธผิลทมีงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อทีมงานเป็นทีมที่สามารถจัดการกับปญัหา             
การเผชญิหน้ากนั สมาชกิในทมีกลา้แสดงความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมาและสามารถท าใหส้มาชกิเปิดเผยต่อกนั
ให้มากที่สุดจึงท าให้ประสทิธิผลทีมงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อมัภิกา วิบูลย์อุทยั 
(2549: 90) ท าการศกึษาเรื่อง ประสทิธผิลของทมีงานตวัแทนประกนัชวีิต บรษิัท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
พบว่า ผูบ้รหิารทมีงานตวัแทนประกนัชวีติมหีลกัการด าเนินการบรหิารทมีงาน โดยมกีารลงประชามตกิารสื่อสาร
กนัอย่างเปิดเผย มีบทบาทและหน้าที่ในการแจกจ่ายงานที่แน่ชดั ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อ
ความส าเรจ็และเกดิประสทิธผิลในการท างานเป็นทมี 
 9. ลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีการสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกันกับประสิทธิผลทีมงาน        
จากการศกึษาลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่กีารสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั พบว่า ลกัษณะการท างานเป็น
ทมีทีม่กีารสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกนัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลทมีงาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ศยามล เอกะกุลานันต์ (2550: 157) ท าการศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีม และ
กระบวนการทมีที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของทมีขา้มสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า
ความไว้วางใจในทีมไม่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีมแต่ส่งผลโดยอ้อมผ่านความเหนียวแน่นในทีม      
เพราะการที่ทมีพฒันามาจนกระทัง่สมาชกิเกดิความไวว้างใจซึ่งกนัและกนัแล้วอาจยงัไม่เพยีงพอที่จะท างานให้
ส าเรจ็ได ้ทมีตอ้งพฒันาไปสูข่ ัน้ของการร่วมมอืร่วมใจและมุ่งมัน่ทีจ่ะส าเรจ็ (ความเหนียวแน่นในทมี) 
 10. ลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่คีวามร่วมมอืและความขดัแยง้กบัประสทิธผิลทมีงาน จากการศกึษา
ลกัษณะการท างานเป็นทมีที่มคีวามร่วมมอืและความขดัแย้ง พบว่า ลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่คีวามร่วมมอื
และความขดัแย้งมีความสมัพนัธ์ไปในทางเดียวกนักบัประสทิธิผลทีมงาน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อสมาชิกในทีมร่วมมือกันท างานและเกิด         
การยอมรบัในการท างานเป็นทมี มกีารแบ่งทกัษะ ประสบการณ์ รวมทัง้ขอ้มูลระหว่างสมาชกิ ความขดัแย้งที่
เกดิขึน้ในทมีเป็นความขดัแย้งในเชงิสร้างสรรค ์สมาชกิในทมีสามารถน าความขดัแยง้มาเป็นเครื่องมอืทีช่่วยให้   
การท างานในทมีเกดิความกา้วหน้าจงึท าใหป้ระสทิธผิลทมีงานเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ซึ่ งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ปรทิศัน์ โชคไพบูลย์ (2548: 63-64) ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการจดัการความขดัแยง้ การพฒันาตนเองที่
สง่ผลต่อประสทิธผิลของทมีงาน ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการจดัการความขดัแยง้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
ตรงกนัข้ามกบัประสทิธิผลของทีมงาน ในการท างานเป็นทีมต้องอาศยัความร่วมมือจึงจะประสบความส าเร็จ      
หากมกีารแขง่ขนัสงูกจ็ะท าใหป้ระสทิธผิลของทมีงานต ่าลง 
 11. ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีกระบวนการการท างานและการตดัสนิใจกบัประสทิธิผลทีมงาน    
จากการศกึษาลกัษณะการท างานเป็นทมีทีม่กีระบวนการการท างานและการตดัสนิใจ พบว่า ลกัษณะการท างาน
เป็นทีมที่มีกระบวนการการท างานและการตัดสินใจมีความสมัพันธ์ไปในทางเดียวกนักบัประสทิธิผลทีมงาน             
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอธบิายได้ว่า เมื่อสมาชกิใน
ทมีงานมกีระบวนการตดัสนิใจทีม่คีวามชดัเจนและมคีวามสมัพนัธ ์  ที่ดใีนการท างาน เพื่อใหก้ระบวนการท างาน
เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถแก้ปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จึงท าให้ประสิทธิผลทีมงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย                 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พวงเพญ็ หงส์อุปถัมภ์ไชย์ (2540: 65) ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อ
ประสทิธผิลของทมีงานของกลุ่มควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ทีพ่บว่า 
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ปจัจัยการท างาน เป็นทีม 4 ปจัจัย ซึ่งได้แก่ เป้าหมาย บทบาท กระบวนการ และความสมัพนัธ์ระหว่างกัน                 
มอีทิธผิลต่อประสทิธผิลของทมีงาน 
 12. ลกัษณะการท างานเป็นทมีที่มีความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มกบัประสทิธผิลทีมงาน จากการศึกษา
ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม พบว่า ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มมคีวามสมัพนัธไ์ปในทางเดยีวกนักบัประสทิธผิลทมีงาน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 สามารถอธบิายไดว้่า เมื่อสมาชกิในทมีงานสนับสนุนการท างานระหว่างทมีและ
ผลกัดนัการท างานร่วมกนั การกระท าและการตดัสนิใจของทมีไดร้บัการสือ่สารและความเขา้ใจ สมาชกิในทมีเขา้ใจ
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และพยายามน าความคิดเหน็ของผูอ้ื่นในทมีมาพจิารณาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการท างาน
จึงท าให้ประสิทธิผลทีมงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ พวงเพ็ญ หงส์อุปถัมภ์ไชย์               
(2540: 65) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของทมีงานของกลุ่มควบคุมคุณภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ที่พบว่า ปจัจยัการท างานเป็นทีม 4 ปจัจยั ซึ่งได้แก่ เป้าหมาย 
บทบาท กระบวนการ และความสมัพนัธร์ะหว่างกนั มอีทิธผิลต่อประสทิธผิลของทมีงาน 
 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบังานวิจยั 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานครผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาหรบัน าผลไปใชป้ระโยชน์ทางการปฏบิตัแิละการท าศกึษา
คน้ควา้ครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลการวจิยัพบว่าประสบการณ์ท างานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลทมีงาน ผูว้จิยัเหน็
ว่าในการท างานเป็นทมีควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานทีม่ปีระสบการณ์ท างานหลายปีเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของทมีงาน 
เพื่อทีจ่ะไดน้ าความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ จากพนักงานเหล่านัน้มาเพิม่ประสทิธผิลของทมี 
เน่ืองจากพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานวุฒภิาวะและความรบัผดิชอบสงูจะช่วยเพิม่ทกัษะในการท างาน
เป็นทมีใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 
 2. ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะการท างานเป็นทมี 5 ด้าน ได้แก่ วตัถุประสงค์ที่ชดัเจนและเป้าหมาย      
ทีย่อมรบั การเปิดเผยและการเผชญิหน้า ความร่วมมอืและความขดัแยง้ กระบวนการการท างานและการตัดสนิใจ 
และความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม มคีวามสมัพนัธ์ไปในทางเดยีวกนักบัประสทิธผิลทมีงาน ดงันัน้เพื่อประสทิธผิล
ทมีงานทีเ่พิม่มากขึน้ ควรสนบัสนุนและใหค้วามส าคญักบัลกัษณะการท างานเป็นทมีทัง้ 5 ดา้นเพราะปจัจยัทุกดา้น
มอีทิธผิลต่อประสทิธผิลของทมีงานทีเ่พิม่ขึน้ โดยผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าควรเน้นสนับสนุนและใหค้วามส าคญักบั
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มเพิม่เตมิ เพราะเป็นสว่นทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธผิลทมีงานมากทีส่ดุแต่
ค่าเฉลีย่ของลกัษณะการท างานเป็นทมียงัค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัดา้นอื่น ถา้ผูบ้รหิารทมีงานในองคก์รสนับสนุน
และให้ความส าคญัเพิม่ขึ้นโดยเน้นให้สมาชกิในทีมงานสนับสนุนการท างานระหว่างทีมและผลกัดนัการท างาน
ร่วมกนั เน้นการสื่อสารให้สมาชกิในทมีงานมีความเข้าใจการตดัสนิใจของทีม รวมทัง้เน้นสนับสนุนให้สมาชิก       
ในทมีงานเขา้ใจความคดิเหน็ของผูอ้ื่น น าความคดิเหน็มาพิจารณาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ จะช่วยท าใหป้ระสทิธผิล
ของทมีงานในองคก์รเพิม่มากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัในประเด็นเดียวกันโดยเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้งานวิจยัที่ หลากหลาย     
มากขึ้น เช่นศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานธนาคาร บริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์ บริษัทของรฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานราชการเป็นตน้ 
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 2. ควรมกีารศกึษาถึงตวัแปรเกี่ยวกบัทมีงานในด้านอื่นๆ ด้วยเนื่องจากประสทิธผิลทมีงานอาจเกิด   
จากการท างานเป็นทมีในดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากทีผู่ว้จิยัไดท้ าการวจิยั 
 3. ควรศึกษาเจาะลึกปจัจยัที่มีผลต่อประสทิธิผลทีมงานของพนักงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ และสามารถนาผลการวจิยัและแนวคดิไปศกึษาต่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ในงานวจิยัหรอืพฒันาองคก์ารต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง       
จาก อาจารย์ ดร.มนู ลีนะวงศ์ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไข      
สารนิพนธ์ ผู้วิจยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์      
ของ อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิและ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์
ทีใ่หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ 
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