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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนกังาน
องค์การเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานองค์การเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใช ้แบบสอบถาม วเิคราะหผ์ล ดว้ยค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า พบว่าพนักงานองค์การเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของทมี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 
3.94 มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 
และมีความสมัพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะของทีมกบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

หมายเหต ุ: ค าส าคญั (Key Words) (1) การท างานเป็นทมี (2) ประสทิธภิาพของการท างาน (3) องคป์ระกอบของทมี 

Abstract 

The purpose of this research was to investigate factors that influence team performance of private 
organization employees in Bangkok. The samples were 400 Bangkok private organization employees. The 
data was collected by using questionnaires and the statistical analysis used including frequency, percentage, 
mean value, standard deviation and analyze the Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results 
found that overall attention towards team characteristics factors of private organization employees in Bangkok 
is at a high level with the mean value of 3.94 Furthermore, the overall feedback level towards working  

 

*บทความนี้เรยีบเรยีงจากงานคน้ควา้อสิระเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนักงาน
องคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไดผ้่านการสอบป้องกนังานคน้ควา้อสิระเรยีบรอ้ยแลว้ 
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performance is at a high level with the mean value of 3.93 and the overall correlation between team 
characteristics and working performance of private organization employees in Bangkok is at a moderate 
positive level with the statistical significance level of 0.01 

บทน า 
จากภาพในอดตีทีผ่่านมาการท างานทุกอย่างตอ้งมผีูป้ฏบิตังิาน บุคลากร และมหีวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชา

ทีต่้องรบัผดิชอบเป้าหมายของการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ และผลกัดนัศกัยภาพทัง้ของผูป้ฏบิตัหิรอืบุคลากรให้
ออกมาอย่างเต็มที่ หวัหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาก็ต้องบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ หาก
พจิารณาในแนวลกึซึง่มากยิง่ขึน้ เรากลบัพบว่าเมื่อเราคดิและปฏบิตัตินในฐานะเป็นผูป้ฏบิตังิาน บุคลากร หวัหน้างาน 
หรอืผูบ้งัคบับญัชา เราต่างคดิว่าจะตอ้งท าหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามหน้าทีแ่ละกรอบภาระงานทีต่นรบัผดิชอบ มกีฎ 
ระเบยีบ วนิัยเป็นตวัครอบการปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตามหน้าที่และสถานภาพที่ตนด ารงอยู่ ซึ่งเรามกัพบว่าการท างาน
ดงักล่าวมกัไม่คอยพบการทุ่มเท การพฒันางาน การหาวธิกีารท างานหรอวธิกีารแกป้ญัหางานทีห่ลากหลาย หรอืทุ่มเท 
พฒันางาน ก็เป็นรายบุคคล ซึ่งมองในภาพรวมถึงการขบัเคลื่อนและการพฒันาองค์กรจะเป็นไปได้อย่างช้าและไร
ทศิทางซงึการพฒันาจะเป็นไปตามกรอบแนวคดิรายบุคคลเช่นกนั (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 2016 ) 

ในปจัจุบนัโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในทุกมติทิัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลย ีอนั
เป็นผลมาจากเทคโนโลยสีารสนเทศได้รบัการพฒันาไปอย่างรวดเรว็ อกีทัง้สภาพการแข่งขนัในตลาดโลกมคีวามท้า
ทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท า ให้องค์กร ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึมหีลายหน่วยงาน หลายองคก์รไดพ้ยายามคน้หาแนวทางการท างานทีจ่ะท าใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุสง่ผลใหห้น่วยงาน องคก์รมกีารขบัเคลื่อนไดร้วดเรว็ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เรยีนรูร้่วมกนั และ
พฒันาก้าวไปขา้งหน้าร่วมกนัและการท างานเป็นทีมถือเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรนิยมน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย การ
ท างานในองคก์รนัน้ไม่มใีครสามารถท าส าเรจ็ไดด้ว้ยตวัคนเดยีวเพราะในองคก์รประกอบไปดว้ยบุคลากรทีห่ลากหลาย
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่แตกต่างกันไปตามลกัษณะของงาน  ส่วนส าคญัต่อผลส าเร็จในการ
บรหิารงานของหน่วยงานมปีจัจยัทีส่ าคญัทีส่ง่ผลใหก้ารบรหิารงานบรรลุผลส าเรจ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ คอื การ
ประสานงานของทมีงาน หรอื การท างานเป็นทมี 

การท างานเป็นทมีนัน้ ผลงานทีไ่ดจ้ากทมีจะมากกว่าผลงานของแต่ละคนทีท่ างานคนเดยีวมารวมกนั ดงันัน้ 
การท างานเป็นทมีจงึเป็นวธิกีารที่ได้ผลมากที่สุด ในการปรบัปรุงประสทิธผิลในการท างานมอียู่หลายกรณีที่ผลงาน
ออกมาดกีว่าและประหยดักว่ากลุ่มย่อย จะมคีวามรูส้กึของการท างานทีเ่ป็นทมีมาก จงึเป็นผลใหส้มาชกิกลุ่มพรอ้มทีจ่ะ
ร่วมในกจิกรรมกลุ่ม และเมื่อมสีว่นร่วมกม็คีวามผกูพนัและสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในกลุ่มเป็นอย่างด ีและถ้า
มุ่งปรบัคุณภาพความสมัพนัธท์ีม่อียู่ต่อกนัระหว่างสมาชกิของกลุ่ม และมุ่งเน้นความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มกบังานทีก่ลุ่ม
ก าลงัท า จะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธผิลและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการขององคก์ารเป็นการสรา้งพื้นฐานส าคญั
เกีย่วกบัความรู ้ความเขา้ใจในการท างานเป็นทมี และสามารถน าไปสูก่ารพฒันาทมีงานไดโ้ดยตอ้งอาศยัเทคนิค วธิกีาร
หลายอย่างทีจ่ะสรา้งทมีงานใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาทมีงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อองคก์ารทีเ่ขม้แขง็ต่อไป (จริาภรณ์ สขีาว) 

โดยการบรหิารทมีใหม้ปีระสทิธภิาพคอื การพฒันาบุคคลากร ใหม้คีุณภาพและจติส านึกในการท างานเป็นทมี
โดยอาศยัศกัยภาพของคนในกลุ่ม เพื่อท างานร่วมกนั คดิร่วมกนั วางแผนร่วมกนัและแกป้ญัหาร่วมกนั เพราะ “ คน ” 
หรือ “ ทรพัยากรบุคคล ” เป็นสิง่ส าคญัในการ พฒันาองค์กรสู่การแข่งขนั ทัง้นี้เพราะคน เป็นผู้ปฏิบตัิและด าเนิน
กจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้การท างานเป็นทมี ถอืว่าเป็นหวัใจหน่ึงในการท างานร่วมกนั 



องค์กรไหน บริษัทไหน หน่วยงานไหน ที่สามารถสร้างทีม พฒันาทีม ให้ท างานร่วมกนัได้ องค์กรนัน้ บริษัทนัน้ 
หน่วยงานนัน้จะเจรญิกา้วหน้าไปไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ถงึแมว้่าการท างานเป็นทมีจะมคีวามส าคญัอย่าง ยิง่ต่อการปฏบิตังิานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร ใน
ปจัจุบนัแต่ในความเป็นจรงิแลว้ เราไม่สามารถทราบไดเ้ลยว่าแต่ละองคก์รมสีภาพการท างานเป็นอย่างไรมกีารท างาน
เป็นทมีทีแ่ทจ้รงิ หรอืไม่ หากมแีลว้จะมปีจัจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการ ท างานเป็นทมีของพนักงาน ดงันัน้ ผูว้จิยั
จงึสนใจ ศกึษาถงึเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนักงานองคก์ารเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้นการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงองคก์ารเอกชนในดา้นกระบวนการท างาน
เป็นทมี ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนักงานองคก์ารเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีทีแ่ตกต่างกนั 
2. ปจัจยัดา้นลกัษณะของทมีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมี 

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานทีท่ างานองคก์ารเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ (independent variable) ไดแ้ก่ ปจัจยัสว่นบุคคล  และคุณลกัษณะของทมี 

2. ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพการท างาน  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของทมีในดา้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน ดา้น
ความสมดุลในบทบาท ด้านกระบวนการท างานและการตัดสนิใจ ด้านการสนับสนุน ด้านการพฒันา
บุคคล และดา้นการตดิต่อสื่อสารทีด่ ีประสทิธภิาพการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณงาน ดา้น
เวลา และดา้นค่าใชจ้า่ย 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการท างานเป็นทมีของพนักงานองคก์ารเอกชน เพื่อเป็นแนวทางให้
องค์กรเอกชนใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการบรหิารงาน และน าไปปรบัปรุงแก้ไข พฒันาองค์กรให้การ
ท างานเป็นทมีในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้เพื่อพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานและเสรมิสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นทมีมากขึน้ 

 



การทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของ
พนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความหมายของประสิทธิภาพการท างาน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2562) ไดใ้หค้วามหมายของประสทิธภิาพว่า หมายถงึ ความสามารถใน
การท างาน 

กติตยิา ฐติคิุณรตัน์ (2556) กล่าวว่าประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน หมายถงึการผลติสนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ด้
มากที่สุด โดยพจิารณาถึงการใช้ต้นทุนหรอืปจัจยัการน าเขา้ให้น้อยที่สุดประหยดัเวลามากทีสุ่ด ใช้ความพยายาม 
ความสามารถ ความรวดเรว็ในการปฏบิตัิงาน มคีวามถูกต้อง และการท างานใหส้ าเรจ็ โดยการเปรยีบเทยีบผลการ
ปฏบิตังิานทีไ่ด ้คอื ตรงกบัมาตรฐาน การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

พณัศา คดพีศิาล (2550) กล่าวว่าประสทิธภิาพการท างานหมายถงึ การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็จาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้โดยใหผ้ลผลติออกมาดแีละมากทีสุ่ด ในขณะทีใ่ชท้รพัยากรในการด าเนินกจิกรรมน้อยทีสุ่ดโดย
การท างานนัน้ตอ้งมกีลยุทธ ์ระบบการท างานในรูปแบบต่างๆ ทีส่มาชกิในทมีมคีวามเหน็ร่วมกนัและมุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดยีวกนั 

 
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

Perterson,Plowman (1953 , อ้างถึงใน อุสุมา ศกัดิไ์พศาล 2554)   ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของ
ประสทิธภิาพการท างาน ไวด้งันี้คอื 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมคีุณภาพสงู คอื ผูผ้ลติและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่าและมคีวามพงึพอใจ 
การท างานมคีวามถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเรว็ นอกจากนี้ผลงานทีม่คีุณภาพควรก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รดว้ย 

2. ปรมิาณ (Quality) งานทีเ่กดิขึน้ต้องเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยผลงานทีไ่ด ้ต้องมปีรมิาณที่
เหมาะสมตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นเป้าหมาย 

3. เวลา (Time) คอื ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานต้องมคีวามเหมาสมกบัหลกัการท างาน ต้องมคีวาม
ทนัสมยั และตอ้งใชเ้วลาใหเ้กดิความคุม้ค่ามากทีส่ดุ  

 4. ค่าใชจ้่าย (Cost) เป็นการด าเนินการทัง้หมดทีจ่ะต้องเหมาะสมกบังานและวธิกีาร เพื่อใหไ้ดผ้ลออกมามี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ โดยจะตอ้งลงทุนน้อยและไดผ้ลก าไรมากทีส่ดุ 

คณุลกัษณะของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 องคก์รทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการท างานตามเป้าหมายนัน้ ผูน้ าทมี สมาชกิทมีจ าเป็นต้องรบัรูแ้ละเขา้ใจ
คุณลกัษณะของการท างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพร่วมกนัเป็นอย่างด ี 

Woodcock (1989, อา้งถงึใน ปรชีา พึง่เจยีม 2557) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ
จะต้องประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะที่ดีจะต้องมคีุณลกัษณะส าคญั 11 ด้าน ที่เรยีกว่า “ Building block ” ได้แก่          



1) ดา้นบทบาทที่สมดุล (Balanced roles) 2) ดา้นวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเหน็ดว้ยกบัเป้าหมาย (Clear objectives 
and agree goals) 3) ดา้นการเปิดเผยและการเผชญิหน้า (Openness and confrontation) 4) ดา้นการสนับสนุนและ
จรงิใจต่อกนั (Support and trust) 5) ดา้นความร่วมมอืและความขดัแยง้ (Co-operation and conflict) 6) ด้าน
กระบวนการท างานและการตดัสนิใจทีถู่กต้องและเหมาะสม  (Sound Working and Decision Procedures) 7) ดา้น
ภาวะผูน้ าที่เหมาะสม (Appropriate leadership) 8) ดา้นการทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอ (Regular review) 9) 
ดา้นการพฒันาตนเอง (Individual development) 10) ดา้นสมัพนัธภ์าพระหว่างกลุ่ม (Sound inter-group relation) 11) 
ดา้นการสือ่สารทีด่ ี(Good communications) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ธดิารตัน์ บูรณ์กุศล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของการท างานเป็นทีมกบั
ประสทิธภิาพของการท างานของทมีก ากบัดูแลผู้เสยีภาษี ในเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรภาค 9และภาค 10 ผล
การศกึษาพบว่า ระดบัค่าเฉลีย่คุณลกัษณะของทมี และประสทิธภิาพการท างาน ของทมีก ากบัดูแลผู้เสยีภาษีในเขต
ทอ้งที่ส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของทมีกับ
ประสิทธิภาพของการท างานของทีมก ากบัดูแลผู้เสียภาษีในเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรภาค 9และภาค 10 ใน
ภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวกระดบัสงู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์
เท่ากบั 0.737 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่พนักงานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดย

การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชเ้พื่อการเกบ็ขอ้มูลในส่วนของการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยวธิกีารค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ท าการวจิยัโดยการสรา้งแบบสอบถามซึง่ใช้ ขอ้มูลเกี่ยวกบัทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะของการ

ท างานเป็นทมีและประสทิธภิาพการท างาน ซึง่แบบสอบถามจะน าไปทดสอบความเชื่อถอืได ้(reliability) ในภาคสนาม
กบักลุ่มทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มประชากรของการศกึษาทีม่ใิช่กลุ่มตวัอย่างจรงิของการวจิยัครัง้นี้ จ านวน 30 คน 
แลว้น ามาค านวณหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางสถติใินการวเิคราะหพ์บว่า ผลการวเิคราะหไ์ดค่้าสมัประสทิธิแ์อลฟาไดค่้าเท่ากบั 0.950  

การวิเคราะหข์้อมูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนาใช ้ความถี่ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชงิอนุมาน เพื่อวเิคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน ดว้ยสถติ ิt-test ส าหรบัคุณลกัษณะของประชากรทีแ่บ่งได ้2 กลุ่ม และ
สถติ ิone-way ANOVA ส าหรบัคุณลกัษณะของประชากรทีแ่บ่งได ้3 กลุ่มขึน้ไปจากนัน้ท าการทดสอบความสมัพนัธ์ 
ของตวัแปรโดยใชก้ารวเิคราะหส์มัประสทิธิ ์สหสมัพนัธ ์ของเพยีรส์นั (Pearson’s Correlation Analysis) 

 

 



ผลการวิจยั 

 พบว่าพนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของทมี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 มรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธิภาพการท างาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 และมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของทมีกบัประสทิธภิาพ
การท างานของพนักงานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกในระดบัปาน
กลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

อภิปรายผล 

จากการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนักงานองคก์ารเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อภปิรายผลดงันี้ 

1.ปจัจยัสว่นบุคคลกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างาน ไดแ้ก่ ดา้น
คุณภาพ ดา้นค่าใชจ้่าย ทีไ่ม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในปจัจุบนั ทัง้เพศชาย และเพศหญงิ ต่างมคีวามรูค้วามสามารถ 
สิทธิเสรีภาพทางสังคมเท่าเทียมกัน ดังนัน้ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ สทิธเิดช  นาคะเกตุ (2558) ทีศ่กึษา ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
พนกังานธนาคารกสกิรไทย พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน ไม่แตกต่างกนั  

พนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างาน ไดแ้ก่ ดา้น
ปรมิาณงาน ดา้นเวลา ที่แตกต่างกนั เนื่องจากลกัษณะงานบางประเภท มคีวามเฉพาะเจาะจงเฉพาะ ที่ต้องใชค้วาม
ละเอยีดอ่อน เอาใจใส่ ในการใหบ้รกิารทุก ๆ รายละเอยีด ต้องใช้ความมมีนุษยส์มัพนัธต์ดิต่อประสานงานเพื่อใหง้าน
บรรลุเป้าหมายเพศหญิงจึงมีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าเพศชาย ในขณะที่งานบางประเภท ที่ต้องใช ้
พละก าลงั ความอดทนในการท างานเพศชายกอ็าจจะมปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าเพศหญงิ 

พนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างาน ไดแ้ก่ ดา้น
คุณภาพ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ทีไ่ม่แตกต่างกนั เนื่องจากการท างานเป็นทมีนัน้ สมาชกิในทมีต้องมกีารก าหนด
บทบาทและหน้าทื่ของสมาชกิแต่ละคนไวอ้ย่างชดัเจน และสมาชกิมตีอ้งความเขา้ใจเป็นอย่างดถีงึบทบาทหน้าทีข่องตน 
ดงันัน้ไม่ว่าสมาชกิจะมอีายุเท่าไหร่กจ็ะต้องปฏบิตัิตนตามหน้าที่และบทบาททไีดร้บั สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
อคัรเดช ไมจ้นัทร ์(2560) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตัง้เครื่องจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพการท างาน ไม่
แตกต่างกนั 

พนักงานองค์การเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพการท างาน ด้ าน
ปริมาณงาน ที่แตกต่างกนั เนื่องจากพนักงานที่มีอายุแต่ละช่วงวยั จะมีหน้าที่ความรบัผิดชอบที่แตกต่างกนัไป 
พนกังานทีม่อีายุมากกว่าอาจจะสามารถทีจ่ะท างานไดต้ัง้แต่ต้นจนจบโดยอาศยัความถนัดในงาน ประสบการณ์ความรู ้
และ ความสามารถ ไดม้ากกว่าบุคคลทีม่อีายุน้อย ทีย่งัไม่มปีระสบการณ์ในการท างาน  

พนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างาน 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นเวลา ทีไ่ม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อคัรเดช ไมจ้นัทร ์(2560)  ทีศ่กึษาเรื่อง



ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมตดิตัง้เครื่องจกัรสายการผลติในจงัหวดั
สงขลา พบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างาน ไม่แตกต่างกนั 

พนกังานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างาน 
ดา้นปรมิาณงาน ดา้นค่าใชจ้่าย ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้เป็นเพราะว่า พนกังานทีม่กีารศกึษาทีต่ ่าสว่นใหญ่แลว้จะอยู่ในระดบั
ปฏบิตัิการซึ่งมคีวามกดดนัที่ต้องท างานแข่งกบัเวลา ต่างจากพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาที่สูงที่มกัจะท างานอยู่ใน
ระดบับรหิาร ซึม่คีวามกดดนัน้อยกว่า 

พนักงานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการ
ท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นเวลา ทีไ่ม่แตกต่างกนั เพราะค่าแรงในปจัจุบนัอยู่ในระดบัเดยีวกนัเป็นส่วนใหญ่ และ
ยิง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัฐานเงนิเดอืนจงึมคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก  

พนักงานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการ
ท างาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นค่าใชจ้่าย ทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมภีาระ ค่าใชจ้่ายทีต่้องรบัผดิชอบ
แตกต่างกนั พนกังานแต่ละคนจงึมคีวามตอ้งการเงนิเดอืน ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร เพิม่ขึน้จากเดมิอยู่ตลอดเวลา  

พนักงานองคก์ารเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพ
การท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่าย ทีไ่ม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมตดิตัง้เครื่องจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา พบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมี
ประสทิธภิาพการท างาน ไม่แตกต่างกนั 

2.จากผลการวจิยัปจัจยัทีม่คีวาสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนกังานองคก์ารเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า   

ปจัจยัคุณลกัษณะของทีม ด้านวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจน ด้านความสมดุลในบทบาท ด้าน
กระบวนการท างานและการตัดสินใจ ด้านการสนับสนุน ด้านการพัฒนาบุคคล และด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยพนักงานใหค้วามส าคญัในระดบัปาน
กลาง กล่าวคอืหากพนกังานมคีุณลกัษณะการท างานเป็นทมีกจ็ะมปีระสทิธภิาพในการท างานเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาของ ธดิารตัน์ บุญกุศล (2559) ศกึษาเรื่อง ความสัมพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของการท างานเป็นทมีกบั
ประสทิธิภาพของการท างานของทีมก ากบัดูแลผู้เสยีภาษีในเขตท้องที่ส านักงานสรรพากรภาค 9 และภาค 10 ผล
การศกึษาพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของทมี กบัประสทิธภิาพของการท างานของทมีก ากบัดแูลผูเ้สยีภาษี
ในเขตทอ้งที่ส านักงานสรรพากรภาค  9 และภาค 10 ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีช่ดัเจน ควรส่งเสรมิใหส้มาชกิในทมี ร่วมกนัก าหนดการก าหนดหน้าที ่
ความรบัผดิชอบ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของทมีใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏบิตังิาน ของ
ทมีใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ขา้ใจง่ายเพื่อการปฏบิตัติาม  



2. ด้านความสมดุลในบทบาท ควรก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่การปฏิบตัิงานให้ชดัเจนให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสมาชิก โดยการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความสามารถของตนได้ตามความถนัด ความรู้ และ 
ความสามารถของตนเองใหช้ดัเจน  

3. ดา้นกระบวนการท างานและการตดัสนิใจ ควรใหส้มาชกิมอีสิระในการปฏบิตังิาน และการตดัสนิใจในการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่เพื่อใหง้านออกมามปีระสทิธภิาพสงูสุด และยงัสรา้งความภาคภูมใิจในการปฏบิตังิานใหก้บัตวั
สมาชกิ  

4. ดา้นการสนบัสนุน สมาชกิในทมีควรสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีหเ้กดิขึน้ภายในทมี ควรมกีารแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กนั และการท ากจิกรรมร่วมกนั ซึง่จะสง่ผลถงึประสทิธภิาพในการท างาน โดยการจดักจิกรรมทีใ่หส้มาชกิในทมี
ไดร้่วมกนัท ากจิกรรม  

5.  ดา้นการพฒันาบุคคล ใหโ้อกาสในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ตลอดจนทกัษะการปฏบิตังิานเพื่อใหส้มาชกิมกีารพฒันาและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

6. ดา้นการตดิต่อสือ่สารทีด่ ีควรมกีารปรบัใชรู้ปแบบการตดิต่อสื่อสาร ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การ
จดัตัง้กลุ่มไลน์ส าหรบัทมีงานปฏบิตังิาน จะท าใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัในทมีนัน้มคีวามรวดเรว็ ทนัถ่วงท ี 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัในประเดน็เดยีวกนัโดยเปลีย่นกลุ่มตวัอย่างเพื่อใหง้านวจิยัมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
เช่น ศกึษากลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนกังานของหน่วยงานราชการ หรอื รฐัวสิาหกจิ เป็นตน้ 

2. ควรมกีารศกึษาถงึตวัแปรอื่น ๆ ทีอ่าจมคีวามสมัพนัธก์บั ประสทิธภิาพการท างาน เช่น วธิกีารปฏบิตังิาน 
ภาวะผู้น า และด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เป็นต้น เพื่อท าให้ทราบว่าคุณลักษณะของทีมในด้านอื่น ๆ มี 
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานอย่างไร 

3. ควรศึกษาถึงปญัหาและอุปสรรคของการท างานเป็นทมี ที่มีผลต่อประสทิธิภาพการท างานเพื่อน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข 

ค าขอบคณุ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่อบโอกาสใหไ้ดศ้กึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

จนท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในการเรยีน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่านทีไ่ดม้อบความรู้ ใหค้ าปรกึษา 

ค าแนะน า และอบรมสัง่สอนท าใหม้คีวามรู ้และผูว้จิยัจะน าความรูท้ีไ่ดร้บัทัง้หมดน้ีไปใชก้บัการท างานในอนาคตต่อไป 

 

ธรรพณ์ธร  ภวูศกัดิศ์ุภศริ ิ
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