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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ลักษณะการท างานเป็นทีมต่างเจนเนอเรช่ันส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
การวิเคราะห์ T-Test ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรศาสตร์ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว F-
Test (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression) จากการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1.อายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ลักษณะการทางานเป็นทีม 2 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านกระบวนการ
การท างานและการตัดสินใจ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพทีมต่างเจนเนอเรช่ัน การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขาย 
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to determine about personal factor, Teamwork with different generations 
affects to sales performance of a commercial bank in Bangkok metropolitan. It can be used in a closed 
questionnaire to collect information. The statistics used in the data analysis include descriptive statistics; 
percentage, mean and standard deviation and inferential statistics; multiple regression analysis. Results of 
the hypotheses test at the 0.05 statistical significance level are as follows: Different generations had 
relationship with affects to sales performance of a commercial bank in Bangkok metropolitan. The two 
factors of affects to teamwork; Sound Working and Decision Procedures and Sound Intergroup Relation 
had relationship with affects to sales performance of a commercial bank in Bangkok Metropolitan. 
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บทน า 
ปัจจุบันการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีการแข่งขันสูง นอกจากน้ียังอยู่ในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ที่ประเทศได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือโควิด19 และภาวะเศรษฐกิจหดตัว ท าให้
ผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารลดลงตามไปด้วย และด้วยปัญหาภาวะดังกล่าวท าให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มหาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานให้ดีขึ้นและการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยให้ความ
สนใจเนื่องจากพนักงานฝ่ายขายของธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ยิ่งสามารถพัฒนา หรือหาข้อมูลที่จะ
พัฒนาการท างานเป็นทีมได้ผู้วิจัยคิดว่าจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้จะสามารถกลับมามียอดขายและอัตราการท าก าไรที่
เพิ่มขึ้น โดยประสิทธิภาพในการท างาน   เป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรต่างต้องการวัดผลโดยเฉพาะเรื่อง คุณภาพ ค่าใช้จ่าย และ 
เวลาในการด าเนินการ  เพื่อแสดงถึงความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้แบบประหยัดต้นทุน เสร็จ
ทันเวลา ภายในคุณภาพท่ีระบุไว้ อ้างอิง Peterson and Plowman. (Peterson & Plowman, 1953) นิยามและความหมาย
ของทีม คือ กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันและพึ่งพากัน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ 
คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายร่วมกันและเห็นว่าวิธีเดียวที่สามารถท าให้งานส าเร็จ คือ การท างานร่วมกัน  จึงเกิดความหลากหลายใน
การรวมตัวกันของกลุ่มคน โดยอายุกลุ่มพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งนี้จะอยู่ช่วง 23-60 ปี และในช่วงอายุดังกล่าวจะ 
มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยส่งผลให้การท างาน บุคคลในทีมต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่น และสร้างประสิทธิภาพสูงสุด อ้างอิง สุนันทา เลาหนันทน์ (สุนันทา เลาหนันท์, 2542) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา“ลักษณะการท างานเป็นทีมแบบต่างเจนเนอเรช่ันที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อที่จะน าข้อค้นพบมา
ปรับใช้พัฒนาการท างาน วางแผนและใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานพาณิชย์แห่งนี้ ให้สามารถปฏิบัติ งานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงธนาคารพาณิชย์ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาการท างานเป็นทีมภายในองค์กร เพื่อท่ีจะสามารถดึง
ความสามารถของพนักงานทุกเจเนอเรช่ันให้เต็มความสามารถและพัฒนาองค์กรในภายภาคหน้าต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ ช่วงอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาลักษณะการท างานเป็นทีมแบบต่างเจนเนอเรชั่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย

ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย  
1. พนักงานขายของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี อายุ ประสบการณ์การ

ท างาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 
2. ลักษณะการท างานเป็นทีมประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ การเปิดเผยและการ

เผชิญหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจกัน  ความร่วมมือและความขัดแย้ง กระบวนการการท างานและการตัดสินใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แ ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย

ในส่วนตัวแปรอิสระ เนื่องจากประชากรศาสตร์คือลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลโดยน าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมาเป็น
เกณฑ์ที่แสดงถึงความแตกต่างของความต้องการของแต่ละบุคคล ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญซึ่งสถิติที่
วัดได้ของประชากรจะช่วยก าหนดเป้าหมาย อธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดีซึ่งประกอบด้วย 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาท่ีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของพนักงาน
ขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดการท างานเป็นทีม ผู้วิจัยของอ้างอิงแนวความคิดของ M. Woodcock and D. Francis (1994) ซึ่งกล่าวถึง
คุณลักษณะส าคัญของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และในการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเฉพาะเรื่อง 6 เรื่องดังนี้  1. 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ 2. การเปิดเผยและการเผชิญหน้า 3. การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน 4. 
ความร่วมมือและความขัดแย้ง 5. กระบวนการการท างานและการตัดสินใจ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่วิจัยครั้งนี้ว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ เพราะ 6 เรื่องดังกล่าวที่ผู้ วิจัยสนใจศึกษามีความเกี่ยวของกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ โดยหัวข้อทั้ง 6 ทางผู้วิจัยเห็นว่าส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานขาย และผลงานการขายของธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ รวมถึงธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ได้ให้ความส าคัญมากที่สุดโดย
อ้างอิงจากน้ าหนักการวัดผลงาน (KPI) ของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ที่ให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งที่สัดส่วน 
50% และให้น าหนักด้านคุณภาพของการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ที่สัดส่วน 30% และ น้ าหนักด้านของการขาย
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้อื่นๆให้กับธนาคารพาณิชย์ที่สัดส่วน 20%  

แนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน อ านวย มีสมทรัพย์ (2553) ได้ให้ทัศนะว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกทีมงานได้มีส่วนร่วม ร่วมกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกันพิจารณาร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันรับผิดชอบ
เรื่องต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อทีมงานของตนการมีส่วนร่วมท าให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ตนเกี่ยวข้องมาก
ที่สุด อีกทั้งยังเป็นการรวมกันเพื่อให้เกิดพลังความคิดความสามารถในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อการท างานหรือเกิด
ประสิทธิภาพของการท างานมากที่สุด โดยทีมงานจะต้องมีความเชื่อพื้นฐานว่าตนเองจะเข้าไปมีส่วนในการสร้างความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวให้กับทีมงานและขั้นตอนต่างๆ ของการมีส่วนร่วม อาจเริ่มตั้งแต่ร่วมกันคิดก าหนดเป้าหมายนโยบายด าเนิน
กิจกรรมที่รับผิดชอบ และรับผิดชอบผลของการด าเนินกิจกรรมพร้อมปรับปรุงพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัย  คือพนักงานขายของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งส านักงานใหญ่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยท าหน้าที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระดับ Corporate หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (อ้างอิงข้อมูล
จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ.วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นพนักงานขายที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในส านักงานใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยมีทั้งหมด 509 คนสูตรค านวณของ Yamane (1973) ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5   

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการการสุ่มอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มีวิธีการจับฉลาก 
(Lottery) และการ ใช้ตารางเลขสุ่ม(Random Table) การจับฉลากท าได้โดยการเขียนช่ือรหัสพนักพนักงานขายทั้งหมด 509 
คนมาท าฉลากแล้ว หยิบจนครบตามจ านวนท่ีต้องการ วิธีการหยิบจะหยิบครั้งเดียวให้ครบ 224 คน 
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เคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เพื่อการศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ลักษณะการท างานเป็นทีม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือก
เพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ การเปิดเผยและการเผชิญหน้า การสนับสนุนและความ
ไว้วางใจต่อกัน ความร่วมมือและความขัดแย้งกระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale)                 
มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลผลิตของงาน และความพึงพอใจของสมาชิก โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale questions) รวมจ านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) มี 5 ระดับ  
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอันตรภาคช้ัน เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 224 ชุด 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร 

เอกสารงานวิจัยต่างๆ และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการท าการศึกษาวิจัยครั้งนี ้

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถามและคัดแยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 
2. ท าการลงรหัสข้อมูล (Coding)  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for Social Science) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน โดยการหาความถี่ (Frequency) และอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์ลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของธนาคารพาณชิย์แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ การเปิดเผยและการเผชิญหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งกระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยใช้แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 19 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 
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การวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 8 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent sample t-test, One-way analysis of variance, สถิติ 
Brown-Forsythe และสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

สมมติฐานที่ 1 พนักงานขายที่มี อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จะทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way analysis of variance, สถิติ Independent t-test และสถิติ Brown-Forsythe (B)  

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ การเปิดเผยและการเผชิญหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน 
ความร่วมมือและความขัดแย้งกระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจะทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยใช้สถิติวิ เคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ลักษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรช่ันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           

โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ ข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ านวน 215 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุช่วง 25 – 40 ปี 

(Generation Y) จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40 รองลงมา คือ อายุช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.60 ตามล าดับ 

ประสบการณ์การท างาน ผู้ข้อมูลประสบการณ์การท างานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ านวน 215 คน ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมา คือ 
มากกว่า 5 ปี  – ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 ประสบการณ์การท างาน มากกว่า 3 ปี – ไม่เกิน 5 ปี 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 
รองลงมา คือ 25,001 - 45,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 รายได้ 55,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 29 คน           
คิดเป็นร้อยละ 13.50 และ รายได้ 45,001 - 55,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ านวน 215 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการท างานเป็นทีม 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เป้าหมายที่ทีมก าหนดนั้น สามารถปฏิบัติได้จริง ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหน้าท่ีความ
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รับผิดชอบและวัตถุประสงค์รว่มกันกับทีม ท่านทราบวัตถุประสงค์ของทีม มีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน และ
เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 3.52 และ 3.49 ตามล าดับ 

การเปิดเผยและการเผชิญหน้า พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ท่านกล้าแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในทีมอย่างตรงไปตรงมา ท่านสามารถจัดการกับปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี
เมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันกับสมาชิกในทีม ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเปิดเผย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 4.18 และ 4.09 ตามล าดับ 

การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานขายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ท่านสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันในการท างานของสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 พนักงานขาย
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถได้รับการช่วยเหลือ และการ
สนับสนุนจากสมาชิกในทีมงานของเป็นอย่างดี ท่านมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกในทีม ท่านมีความไว้วางใจ
ต่อสมาชิกในทีม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.18 และ 4.18 ตามล าดับ 

ความร่วมมือและความขัดแย้ง พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานขายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ให้ความ
ร่วมมือในการท างาน แบ่งปันทักษะ และประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารในทีมอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในทีมได้เป็น 
อย่างดี ท่านสามารถรวบรวมความคิดเห็นและสามารถใช้ความคิดเห็นที่เกิดจากการขัดแย้งของสมาชิกในทีมให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.14 ตามล าดับ 

กระบวนการท างานและการตัดสินใจ พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ท่านมีกระบวนการตัดสินใจกับงานท่ีท าอย่างชัดเจน ท่านสามารถท ากระบวนการท างาน
ในทีมให้เป็นไปตามข้อก าหนดได้อย่างราบรื่นและสามารถแก้ปัญหาได้เป็นไปตามขั้นตอนของธนาคาร ท่านมีส่วนร่วมในทีมใน
การตัดสินใจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.09 และ 4.07 ตามล าดับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ท่านมีมิตรภาพที่ดี กับสมาชิกทุกคนในทีม การกระท าและการตัดสินใจของท่านได้รับการสื่อสาร
และความสร้างเข้าใจต่อสมาชิกในทีม สนับสนุนการท างานระหว่างทีมและผลักดันให้เกิดการท างานร่วมกันภายในทีมให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 4.22 และ 4.21 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือเพื่อธุรกิจของธนาคารได้ถูกต้องแม่นย า และโปร่งใส  
ท่านสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่การน าเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคารได้ถูกต้องแม่นย าและโปร่งใส ท่านมี
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน ท่านมีการวางแผนการบริห ารเวลาเพื่อให้ได้
ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 4.26 4.25 และ 4.23 ตามล าดับ พนักงานขายของ
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ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่สามารถน างานเข้าระบบธนาคารได้ตามก าหนดเวลา สามารถ
ปฏิบัติงานและมีปริมาณงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ผลงานการขายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคาร
ก าหนดไว้ ท่านสามารถน าผลงานของท่านเข้าระบบธนาคารโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด (Not Register) เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 4.20 4.19 และ 3.99 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 4 ข้อดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 พนักงานขายของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ 

ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกัน 

1.1 พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่าพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

1.2 พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่าพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

1.3 พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่าพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

1.4 พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่าพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม (Y) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ในปัจจัยบรรยากาศองคกร ได้แก่ 
ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ (X5) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม(X6 ) โดยตัวแปรที่มี ผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวน้ีสามารถร่วมกันท านาย
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 61.5 (R2=
0.615) และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 61.5 ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) ของตัวท านายมา
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์   

     1.1 อายุ พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่าประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานขายที่
อายุมาก (Generation X) มีการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการแข่งขันกับพนักงานที่อายุน้อยกว่า (Generation Y) 
เพราะอายุที่มากกว่าส่วนใหญ่เป็นระดับอาวุโสของทีมและเป็นที่คาดหวังของธนาคารพาณิชย์กลุ่มเหล่านี้จะเข้าใจการวัดผล
งานและประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ส่งผลให้สอดคล้องกับบทความของภัทรียา กลางณรงค์ (ภัทรียา กลางณรงค์, 2558) กล่าวไว้
ว่าพนักงานขายท่ีมีผลงานท่ีดีจะทราบว่า ควรท าอย่างไรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้มากกว่าคนอ่ืนๆ ท าให้ทุกคน
ทุกวัย ต่างมีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกันไปด้วย จึงท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานขึ้นอยู่กับอายุของพนักงานขาย จากในเรื่อง “Unlock Productivity Lesson” โดยอ้างอิงงานวิจัย
ของ S. M. Daselaar and R. Cabeza (Sander, 2004) ท าการศึกษาเรื่อง “Age-Related Changes in Hemispheric 
Organization,” ที่พบว่า ไม่จ าเป็นเสมอไป ที่ทักษะและความสามารถของคนท างานที่มีอายุมากขึ้น จะลดลง และลูกจ้างที่มี
ผลงานดี จะทราบว่า ควรท าอย่างไรเพื่อสร้างความได้เปรียบให้มากกว่าคนอ่ืนในยุคที่คนท างานมีอายุเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น  
     1.2 ประสบการณ์ท างาน พบว่า พนักงานขายที่มีประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากองค์กรมีการจัดฝึกอบรมจาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอให้กับพนักงานทุกคนทั้งพนักงานขายทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อให้พนักงานขายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานและผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารอย่างถูกต้อง ท้ังนี้เพื่อป้องกันการกระท าผิดตามกฏระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรมีค่านิยมให้พนักงานขายแชร์ประสบการณ์ในการณ์ท างานของแต่ละคนอยู่สม่ าเสมอ
ให้ทีม ท าให้พนักงานขายของธนาคารมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน ดังนั้นพนักงานขายท่ีมีประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (ธนกร กรวัชรเจริญ, 2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของพนักงานบริษัท ควอริตี้เฮ้าส์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ท างาน แตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
การท างานไม่แตกต่างกัน 

    1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานขายที่มีรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานขายทุกช่วงรายได้ต่อเดือน
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพนั้นพนักงานขายแต่ละคนในทีมจะได้รับมอบหมายงานในลักษณะแตกต่างกันไป และทุกคน
ต้องท างานท่ีได้รับมอบหมายนั้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตัง้ไว้ไมว่่าจะระดับเงินเดือนเท่าใดก็ตาม  การปฏิบัติงานในทีม
ก็เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นส าคัญ อัตราเงินเดือนจึงมิใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญรดา จิตสุรผล (ธัญรดา จิตสุรผล , 2553) ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ความเครียด และ
พฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และด้านการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน 

    1.4 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าพนักงานขายที่มีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะงานท่ีเป็นงานด้านการขาย
เป็นงานที่ใช้ทักษะเฉพาะในด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเป็นหลัก จึงท าให้พนักงานขายระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างานไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร มีเจริญ (เบญจพร มีเจริญ , 2555) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการขายผ่านทาง
โทรศัพท์ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Tele-sales) ของบริษัทที่ เป็นกรณีศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่ท ายอดได้ถึงเป้า แต่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ขายทางโทรศัพท์ท่ี ท ายอดได้ไม่ถึงเป้าเกิดจากประสิทธิภาพของระบบงานท่ีมีความซับซ้อนมากเกินไป 

2. ลักษณะการท างานเป็นทีม 
    2.1 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อทีมงานมีไม่การก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานอย่างชัดเจน ท าให้
สมาชิกไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากสมาชิกในทีมไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันและไม่เขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะส่งผลให้สมาชิกไม่รู้สึกต้องรับผิดชอบในงานนั้นๆ 
ท าให้งานหรือผลลัพท์ที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงเพ็ญ หงส์อุปถัมภ์ไชย์ (พวงเพ็ญ           
หงส์อุปถัมภ์ไชย์, 2540) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมงานของกลุ่มควบคุมคุณภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร” พบว่า ปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ เป้าหมาย 
บทบาท กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม   

    2.2 การเปิดเผยและการเผชิญหน้า ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อทีมงานเป็นทีมที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาการเผชิญหน้ากัน สมาชิกในทีมไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและไม่สามารถท าให้สมาชิกเปิดเผยตอ่กันส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไมไ่ดร้ับการแก้ไข จึงท า
ให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมภิกา วิบูลย์อุทัย (อัมภิกา วิบูลย์อุทัย , 2549) 
ท าการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของทีมงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด”  
     2.3 การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องการที่ทีมพัฒนามาจนกระทั่งสมาชิกเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วอาจยัง
น้อยเกินไปที่จะท างานให้ส าเร็จได้ ทีมต้องพัฒนาไปสู่ขั้นของการร่วมมือร่วมใจ ความผูกพันและตั้งใจที่จะท าให้ส าเร็จ (ความ
เหนียวแน่นในทีม) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศยามล เอกะกุลานันต์ (ศยามล เอกะกุลานันต์ , 2550) ท าการศึกษาเรื่อง 
“สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีมและกระบวนการทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมข้ามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์”  
     2.4 ความร่วมมือและความขัดแย้ง ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อสมาชิกในทีมไม่ช่วยเหลือกันท างานและท าให้เกิดความขัดแย้งในการท างานเป็นทีม ไม่มี
การแบ่งปัน ประสบการณ์ และข้อมูลในการท างานระหว่างสมาชิก ท าให้การท างานในทีมไม่เกิดการพัฒนาและไม่มี
ความสามารถในการที่จะแข่งขัน จึงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ปริทัศน์ โชคไพบูลย์  
(ปริทัศน์ โชคไพบูลย์, 2548) ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของทีมงาน”  

    2.5 กระบวนการท างานและการตัดสินใจ ลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีกระบวนการการท างานและการตัดสินใจ
มีผลในทางเดียวกันกับ ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อสมาชิกในทีมงานมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความชัดเจนและมีความสัมพันธ์ท่ีดีในการท างานเพื่อให้
กระบวนการท างานเป็นไปอย่างราบรื่นจะช่วยให้ทีมสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่ น จึงท าให้ประสิทธิภาพ
ทีมงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาสินี อาภาศิริกุล (สุธาสินี อาภาศิริกุล , 2556) ท าการศึกษาเรื่อง 
“ลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร”  
     2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสมาชิกในทีมงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีจะมีการสนับสนุนการท างานระหว่างทีมและผลักดัน
การท างานร่วมกัน สามารถช่วยให้การกระท าและการตัดสินใจของทีมได้รับการสื่อสารและความเข้าใจ สมาชิกในทีมสามารถ
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เข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น และพยายามน าความคิดเห็นของผู้อื่นในทีมมาพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการท างาน จึงท า
ให้ประสิทธิภาพทีมงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาสินี อาภาศิริกุล (สุธาสินี อาภาศิริกุล , 2556) 
ท าการศึกษาเรื่อง “ลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร” 
  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ผลการวิจัยพบว่าอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทีมงานผู้วิจัยเห็นว่าในการท างานเป็นทีมควร

ให้มีการผสมพนักงานที่อยู่ใน Generation X คือช่วงอายุ 41 – 55 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานซึ่งกลุ่มคนที่มีอายุ
ในช่วงดังกล่าวจะมีความรับผิดชอบ เพื่อท่ีจะได้น าความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ จากพนักงานขายอาวุโสมา
เพิ่มประสิทธิภาพของทีม เนื่องจากพนักงานขายท่ีมีอายุในช่วงดังกล่าว มักจะมีประสบการณ์ แนวทางในการท างาน และความ
รับผิดชอบสูง ซึ่งจะช่วยเป็นแบบอย่างและช่วยเพิ่มทักษะให้กับพนักงานท่ีอายุน้อยกว่าเรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างเพื่อช่วยให้
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมดียิ่งข้ึนตามหลักการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 

2. ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการท างานเป็นทีม 2 ด้าน ได้แก่ กระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการท างาน ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพทีมงานที่เพิ่ม
มากขึ้น ควรสนับสนุนและให้ความส าคัญกับลักษณะการท างานเป็นทีมทั้ง 2 ด้านดังนี ้

    2.1 ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในการท างาน ผู้บริหารจควรมี
การพัฒนาให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในทีมในการตัดสินใจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกทุกคนสามารถท ากระบวนการ
ท างานในทีมให้เป็นไปตามข้อก าหนดได้อย่างราบรื่นและสามารถแก้ปัญหาได้เป็นไปตามขั้นตอนของธนาคาร รวมถึงให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านกระบวนการคิดการตัดสินใจให้ทีมงานมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความชัดเจน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานเพื่อให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยไม่สร้าง
ความขัดแย้งอย่างสม่ าเสมอ 

    2.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในการท างาน ผู้บริหารควรสนับสนุนการ
ท างานระหว่างทีมและผลักดันให้เกิดการท างานร่วมกันภายในทีมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ให้ได้รับการสื่อสารและความสร้าง
เข้าใจต่อสมาชิกในทีมอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงเสนอให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เช่น การ
ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจ าปีของบริษัท (Company outing trip) อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลจากการวิจัยเรื่อง ลักษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรช่ันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย

ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในงานวิจัยต่อไป ดังนี้ 
1. จากการศึกษาพบว่าลักษณะการท างานเป็นทีมในด้านกระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ส่งผลกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขาย ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาค้นคว้า                
ในด้านกระบวนการการท างานหรืออบรมพัฒนาพนักงานขายที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการการท างานและ           
การตัดสินใจ และ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันกลุ่มคนอายุช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) มีผลกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ผู้วิจัยจึงอยากเน้นให้ศึกษาในด้านการพัฒนาและดูแล พนักงานขายในช่วงอายุ 41 – 55 ปี (Generation X) ให้มีความรักและ
ผูกพันเพื่อที่สามารถอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนอย่างเหมาะสม 

3. จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นพนักงานธนาคารพาณิ ชย์ส านักงานใหญ่ ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ท าหน้าที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระดับ Corporate หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในการศึกษาครั้ง
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ต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้งานวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ บริษัทของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

 

เอกสารอ้างอิง 

ธนกร กรวัชรเจริญ. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอริตี้เฮ้าส์ จ ากัด.  
        การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี.  
ธัญรดา จิตสุรผล. (2553). แรงจูงใจ ความเครียด และพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย  
        ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
เบญจพร มีเจริญ. (2555). ประสิทธิภาพการขายผ่านทางโทรศัพท์ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Tele-sales).  
        สารนิพนธ์ บธ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ปริทัศน์ โชคไพบลูย์. (2548). พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมงาน.  
        วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
พวงเพ็ญ หงส์อุปถัมภ์ไชย์. (2540). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมงานกลุ่มควบคุม คุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม 
        ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
ภัทรียา กลางณรงค์. (2558). Unlock Productivity Lesson. Retrieved from https://www.ftpi.or.th/2015/6189 
ศยามล เอกะกุลานันต์. (2550). สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
        ของทีมข้ามสายงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 14(01).  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2539). พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย. 
สุธาสินี อาภาศิริกุล. (2556). ลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัทเอกชน 
        ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุนันทา เลาหนันท์. (2542). การสร้างทีมงาน. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
อัมภิกา วิบูลย์อุทัย. (2549). ประสิทธิผลของทีมงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด.  
        การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
อ านวย มีสมทรัพย์. (2553). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
        สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. พระนครศรีอยุธยา: 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  
Peterson, E., & Plowman, E. G. (1953). Business organization and management. Illinoise: Richard D. Irwin.  
Sander, D. (2004). Age-Related Changes in Hemispheric Organization. Oxford University: New York.  
Woodcock, M., & Francis, D. (1994). Teambuilding strategy. Gower Publishing Company. 
Yamane, T. (1973). Statistics. An introductory analysis. Harper & Row. 
 


