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บทคดัย่อ 

การวจิยัครงันีมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาการทํางานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ในการ 

ทํางานของพนักงานและลูกจา้งธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  การทํางานเป็นทมีเป็นกลยุทธ์สําคญั

ในการดาํเนินงานขององคก์ร เพอืใหเ้กดิการทาํงานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ไดน้ัน สมาชกิทุกคนใน

ทีมควรต้องเข้าใจหลกัการทํางานเป็นทีม และต้องมผีู้นําทีมทีมีทักษะและวสิัยทศัน์ทดีีกลุ่มตวัอย่าง

สําหรับการศึกษานีคือพนักงานและลูกจ้างธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต   คน โดยใช้

แบบสอบถาม และใชข้อ้มูลสถติเิป็นเปอรเ์ซน็ต์ ค่าเฉลยี ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและ

การวเิคราะห์จากความแปรปรวนทางเดียว ผลลพัธ์แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามพอใจกบัการ

ทํางานเป็นทมีอยู่ระดบัสูงเมอืพจิารณาทุกด้าน บทความนีมวีตัถุประสงค์ 3 ประการ คอื )เพอืศึกษา

ปัจจยัสว่นบุคคลของพนักงาน ธนาคารกสกิรไทย เหนือ 2 เขต 1 2)เพอืศกึษาแนวคดิการทํางานเป็นทมี

ใหป้ระสบผลสาํเรจ็ )เพอืศกึษาการทาํงานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ในการทาํงานของพนกังานและ

ลูกจ้าง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  กรอบแนวคดิทนํีาเสนอนีเป็นเครอืงมอือนัเป็นประโยชน์ใน

การหาองค์ความรู้ใหม่เกยีวกบัการทํางานเป็นทมีทสี่งผลต่อความสําเรจ็โดยใช้หลกัการทํางานร่วมกนั

เป็นทีม และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถปฏิบตัิงาน

ร่วมกนัไดซ้งึนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทพีงึประสงคข์ององคก์ร 

 

คาํสาํคญั : การทาํงานเป็นทมี  

 

 



ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study teamwork that affects the success of 

Work of employees and employees of Kasikorn Bank North 2 Region 1 Teamwork is an important 

strategy in the organization's operations. In order to work as a team that can affect the success. 

All team members should understand the principles of teamwork. and must have a team leader 

with good skills and vision. The sample for this study was employees and employees of KBank 

North 2 districts 1 400 people questionnaires and statistical data were used as percentage, mean, 

standard deviation. T test and one-way variance analysis. The results showed that respondents 

were satisfied with the high level of teamwork in all aspects. This article has three objectives: 1) 

to study the personal factors of employees; Kasikorn Bank North 2 Area 1 2)To study the concept 

of teamwork to be successful 3) To study teamwork that affects the success of employees and 

employees KASIKORNBANK North 2 Zone 1 This conceptual framework is a useful tool for 

acquiring new knowledge about teamwork that contributes to success by using teamwork 

principles. And can be used as a guideline to develop personnel within the organization to be 

able to work together, leading to the goal of the organization's desired goals. 

Keywords : service quality 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศในปัจจบุนันีดําเนินไปอย่างรวดเรว็ตามยุคโลกาภวิตัน์หรอืยุค

ขอ้มลูขา่วสารไรพ้รหมแดนสง่ผลทาํใหส้ถาบนัการเงนิมกีารแข่งขนัทสีงูและธุรกรรมต่างๆไดม้ี

ววิฒันาการไปอย่างรวดเรว็ รวดเรว็ เช่น การทเีทคโนโลยเีขา้มบีทบาทมากขนึในการทาํงาน ความเจรญิ

รุดหน้าทรีวดเรว็ไมว่่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และการศกึษา ดงันันมนุษยต์อ้งรูจ้กัพฒันา

และปรบัตวัใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มท ีเจรญิกา้วหน้าเหล่านี เทคนิคในการบรหิารจดัการไดถู้กคดิคน้

แลว้นํามาทดลองใชเ้รอืยมา ระบบหนึง ทนีับว่าเป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหนึงของการบรหิารจดัการในยุคนี

คอืเรอืงของ “การทาํงานเป็นทมี”  

 การทํางานเป็นทีม (Team Work) การทํางานเป็นทมีนันจะดไูดว้่าดหีรอืไม่ต้องดทูผีลงาน สว่น

ผลงานจะดหีรอืไม่ตอ้งขนึอยู่กบัการประสานงานของฝ่ายต่างๆ และการประสานงานของฝ่ายต่างๆ จะ

ทําไดด้หีรอืไมข่นึอยู่กบัความร่วมมอืทไีดร้บัว่าจะมากหรอืน้อย ซงึตอ้งมคีวามเขา้ใจ ซงึกนัและกนัใน



กลุ่มผูป้ฏบิตังิานเป็นอย่างดี ความเขา้ใจกนัในหมู่ผูป้ฏบิตังิานจะมมีากหรอืน้อยย่อม ขนึกบัการสอืสาร

เป็นสาํคญั ซงึจะเหน็ไดว้่าการสอืสารนันเป็นพนืฐานทสีาํคญัของการทาํงานเป็นทมี 

 ธนาคารกสกิรเป็นธนาคารไทยพาณิชยท์จีะตอ้งผลกัดนัในเรอืงของการทาํงานเป็นร่วมกนัเป็น

ทมีใหอ้อกมามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในภาพรวมและทางธนาคารยงัมุ่งมนัพฒันาองคก์รอย่าง

สมาํเสมอเพอืใหบ้รกิารทเีป็นเลศิ ภายใตค้าํขวญั “บรกิารทุกระดบัประทบัใจ”เพอืสง่มอบบรกิารทาง

การเงนิทมีคีุณภาพมาตรฐานสากล และสรา้งความยงัยนืแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ทางธนาคารตระหนัก

ดวี่าพลงัสาํคญัของธนาคารมาจากการร่วมมอืร่วมใจกนัของพนักงาน ซงึธนาคารกสกิรไทยมพีนกังาน

ในช่วงวยัทแีตกต่างกนั โดยเฉพาะเรอืงอายุ ซงึบคุลากรในแต่ละช่วงอายุจะมมุีมมอง ทศันคตแิละ

คุณลกัษณะการเรยีนรู ้และการพฒันาทแีตกต่างกนั (เวบ็ไซต ์ธนาคารกสกิรไทย) การทํางานเป็นทมีถอื

ว่าเป็นสงิสําคญัภายในองค์กรเพราะงานจะสามารถเดนิไดนั้นจะต้องมทีมีงานทมีากกว่า  คนเพอืทจีะ

สามารถปรกึษาปัญหาหรอืแก้ไขปัญหาไดด้กีว่าคนเดยีวอยู่แลว้ การทจีะทําใหอ้งคก์รไปสูค่วามสําเรจ็ไม่

ว่าจะในระดบัไหนกต็ามจงึจําเป็นตอ้งมทีมีงานทมีคีุณภาพแลว้เขา้ใจในวตัถุสงคใ์นการดําเนินงานหรอื

เป้าหมายของทมี มกีารยอมรบัความแตกต่างและรบัฟังความคดิเหน็ในทมี รวมถงึการใหเ้กยีรตเิพอืน

ร่วมทมี จนทําใหเ้กดิความเชอืถอืซงึกนัและกนั การร่วมมอืกนัระหว่างสมาชกิภายในทมี การแบ่งหน้าที

กนัของสมาชกิภายในทมีเพอืใหต้รงกบัความถนดัของสมาชกิทาํให้กจิกรรมนนัเกดิประสทิธภิาพสูงสุด

และมกีารรบัผดิชอบของแต่ละคนภายในทมี สมาชกิทุกคนรูจ้กับทบาทและหน้าทขีองตนเองต่อทมีและ

ยงัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง เพอืใหเ้กดิความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนักงานและการบรหิาร

ขององคก์ร (วราภรณ์ ตระกูลสฤษด ิ,  :  และไพลนิ นิลนิยม, 2554 : 172)  

การทํางานกนัเป็นทมีของพนกังานแต่ละช่วงวยัจะตอ้งดาํเนินการ แก้ปัญหาและพฒันา โดยเน้น

ทกีารทาํความเขา้ใจในการทาํงานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ของพนกังานและลูกจา้งไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาด้านความสามารถในการสอืสารภายในองคก์ร ปัญหาดา้นระดบัประสทิธผิลในการทาํงานเป็นทมี 

ปัญหาด้านรปูแบบการดาํเนินชวีติ ซงึประกอบดว้ย ด้านกจิกรรม ดา้นความสนใจในการทํางาน และดา้น

ความคดิเหน็ในการทาํงานจากทกีล่าวมาผูท้ําวจิยัมองเหน็ถงึความสําคญัของการทํางานเป็นทมีทสี่งผล

ต่อความสําเรจ็ในการทํางานของพนกังานและลูกจา้งของธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ทงันี

เพอืทจีะไดนํ้าผลการศกึษาไปประยุกตแ์ละปรบัไปเป็นแนวในการเพมิศกัยภาพการทาํงานขององคก์ร

เพอืเพมิความ สามารถและพฒันาบุคคลากรทจีะสามารถปรบัสภาพเขา้กบัในยุคปัจจุบนัซงึมกีารแขง่ขนั

สงูและสามารถตอบสนองความต่อการของลูกคา้ทมีา 

จากขอ้มลูขา้งต้นซงึผูว้จิยัจงึสนใจการทํางานเป็นทมีทสี่งผลต่อความสําเรจ็ในการทํางานของ 

พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  เพอืนํามา เป็นแนวทางในการสรา้งความผูกพนั

ในงานของพนักงานต่อองคก์ารใหด้ยีงิขนึรวมทงัการมสี่วนร่วมในการพฒันาในดา้นต่างๆเพอืใหอ้งคก์าร



กา้วไปสู่ความสําเรจ็ตามเป้าหมายทวีางไวเ้พอืเป็นแนวทางสาํหรบัผูบ้รหิารและผู้ทเีกยีวขอ้งใชใ้นการ

วางแผน การรกัษาและพฒันาพนกังานทมีคีุณภาพใหค้งอยู่เพอืสรา้งความสาํเรจ็ให้กบัองคก์ารอย่าง

ยงัยนืตลอดไปและสามารถใชเ้ป็นโครงการนําร่องสําหรบัการศกึษาการทาํงานเป็นทมีต่อองคก์ารของ

พนักงานและลูกจ้างธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ต่อไปในอนาคต 

 

วถัตุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพอืศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ธนาคารกสกิรไทย เหนือ 2 เขต 1 

2. เพอืศกึษาแนวคดิการทํางานเป็นทมีใหป้ระสบผลสําเรจ็ 

3. เพอืศกึษาการทาํงานเป็นทีมทสีง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการทาํงานของพนักงาน 

และลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

การศึกษาปัจจยัการทาํงานเป็นทีมทีสง่ผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานและลกูจา้ง 

ธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต   

.ปัจจยัสว่นบุคคลทีแตกต่างกนัมีผลต่อการทาํงานเป็นทีมทีสง่ผลต่อความสาํเร็จในการทาํงาน

ของพนกังานและลกูจา้ง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต  

.การทํางานของธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ทีส่งผลต่อความสาํเรจ็ในการทาํงานของ

พนกังานและลกูจา้ง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต  

ขอบเขตของการวิจยั 

 . ประชากรการศกึษาครงัน ีคอื พนกังานและลูกจ้าง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ซงึไม่

ทราบจํานวนประชากรทแีน่นอน โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977 อา้งถงึใน ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 

2543) ในกรณีไม่ทราบสดัส่วนของประชากร หรอื p= 0.5  

 . กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการศกึษาครงันี คอื พนกังานและลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต 

 จาํนวน 400 คน โดยจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทงัหมด  คน และเพมิจํานวนตวัอย่างอกี 15 คน เพอื

ป้องกนัความคลาดเคลอืนของขอ้มูล ดงันันจงึมจีาํนวนกลุ่มตวัอย่างทกีําหนดไวท้งัหมด 400 คน และใช้

วธิจีากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย 

 3. ขอบเขตดา้นเนือหา 

 4. ขอบเขตด้านเวลา การวจิยัเรอืงการทํางานเป็นทมีทสี่งผลต่อความสําเรจ็ในการทํางานของ

พนักงานและลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ครงันีจะดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระหว่าง

วนัท ี1 -  มถุินายน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเกบ็ขอ้มูล จาํนวน 400 ชุด 

 



ตวัแปรทีเกียวข้องกบัการวิจยั 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย . เพศ  

. อายุ . ระดบัการศกึษาสูงสุด . ประเภทตําแหน่ง . ประสบการณ์ทาํงาน . รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 

แนวคดิการทํางานเป็นทมีใหป้ระสบผลสาํเรจ็ ประกอบดว้ย 1. มเีป้าหมายทชีดัเจน . รูห้น้าทแีละมี

ระบบทชีดัเจน . รูจ้กัทมี สรา้งความสมัพนัธ์ . เสรมิพลงัแห่ง Teamwork ดว้ย  คาํ สนบัสนุน 

สามคัค ีแบ่งปัน .  ชนืชมความสาํเรจ็และร่วมภาคภูมใิจพรอ้มกนั 

  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความสําเรจ็ในการทํางานเป็นทมี 1. ด้านภาวะผูนํ้า

ทมี  2. ดา้นความสมัพนัธข์องเพอืนร่วมงาน  3. ดา้นการตดิต่อสอืสาร  4. ดา้นบทบาทของสมาชกิใน

ทมีงาน  5. ดา้นกระบวนการทาํงาน  6. ดา้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพือใหท้ราบถึงขอ้มลูปัจจยัการทํางานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ในการทาํงานของ 

พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ 2 เขต 1 

2. เพอืใหท้ราบถงึการทํางานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ในการทํางานของพนักงานและ 

ลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ 2 เขต 1 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

แนวคิดเกียวกบัทีมงานและการทาํงานเป็นทีม 

ความหมายของทมีงาน เป็นกลุ่มบุคคลทมีคีวามสมัพนัธก์นัและตอ้งพงึพากนั เพอืปฏบิตังิานให้

บรรลุเป้าหมายหรอืปฏบิตังิานใหเ้สรจ็สมบูรณ์ ทมีงานจะมคีวามหมายรวมถงึความเป็นผู้นํากลุ่ม 

กระบวนการตดัสนิใจของกลุ่ม การใชท้รพัยากรของกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และการผสมผสาน

สมาชกิของกลุ่มซงึจะมผีลต่อการทํางานร่วมกนัซงึการทํางานร่วมกนัทํางานของแต่ละคนย่อมมคีวาม

แตกต่างกนัไปตามความรูป้ระสบการณ์เดมิ แต่ละคนเหน็ความสําคญัของงานและผลประโยชน์ร่วมกนั

มากกว่าความสําคญัหรอืผลประโยชน์สว่นบคุคลเพอืใหก้ารทํางานบรรลุประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ตามเป้าหมายทมีงานทดีจีงึเปรยีบ สเหมอืนพลงัในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร 

แนวคดิเกยีวกบัการทํางานเป็นทมี คอื การรวมตวัของบุคคลตงัแต่ 2 คนขนึไปเขา้มาทํางานให้

สาํเรจ็ตามจุดมุ่งหมายทตีงัไวโ้ดยร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ และพงึพาอาศยักนั และใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป

ในทศิทางหรอืแนวทางเดยีวกนั การทํางานเป็นทมีมลีกัษณะเป็นกระบวนการ ประกอบดว้ย การกําหนด 

โครงสรา้งทแีบ่งภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบ มผีูนํ้ากลุม่มสีมาชกิกลุ่ม ร่วมกนัวางแผน และกําหนด

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทแีน่นอน มกีารตดิต่อประเมนิผลการทํางานอย่างสมําเสมอ 

 

ปัจจยัสู่ความสาํเรจ็ในการทาํงานเป็นทีม 



ปัจจยัทสีูค่วามสาํเรจ็ในการทํางานเป็นทมี การทาํงานเป็นทมีตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างททีําให้

การทํางานเป็นทมีนันมปีระสทิธภิาพ ซงึแต่ละปัจจยันันลว้นเป็นปัจจยัททีําให้การทํางานเป็นทีมสําเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีเช่น การตดิต่อสอืสาร ซงึเป็นปัจจยัทสีําคญัมากในการทํางานเป็นทมีหากการทํางานมี

การติดต่อสอืสาร ทไีม่ดีแล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานอย่างยิงการสอืสาร มอียู่ 2 แบบ คอื การ

สอืสารทางเดยีว เช่น ประกาศ คาํสงั และการสอืสารแบบสองทาง เช่น จดหมายตอบกลบั โทรศพัท ์เป็น

ต้น การทํางานเป็นทมีก่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของสมาชกิในทมี ร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมรบัผดิชอบ และมี

การมอบหมายงานอย่างชดัเจน สงิเหล่านีลว้นแต่เป็นปัจจยัทสีาํคญัททีาํใหป้ระสบผลสาํเรจ็ทงัสนิ 

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

อคัรเดช ไมจ้นัทร ์และนุจรยี์ แซ่จวิ  ทําการศกึษาวจิยัเรอืง ปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตงัเครอืงจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการวจิยั

พบว่า ผลการ หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการทํางานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทงั 5 ดา้น 

ได้แก่ ความรู้และความ เข้าใจในงานทีทํา สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสมัพนัธ์กับบุคลในที

ทํางาน ความมนัคงกา้วหน้าในงาน และ ขวญัและกําลงัในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานได ้

ไมตร ีงามวงษ์วาน  ไดศ้กึษาเกยีวกบัการสรา้งทมีงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั เขตพนืที

การศกึษาชลบุร ี เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า 1) ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครตู่อการสรา้งทมีงานของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัเขตพนืทกีารศกึษาชลบุร ีเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงลําดบัจากมากสุด 3 อนัดบัแรก คอื ดา้นบทบาททสีมดลุ 

ดา้นวตัถุประสงคท์ชีดัเจนและเป้าหมายทเีหน็พอ้งตอ้งกนั กระบวนการทํางาน และด้านการตดัสนิใจที

ถูกต้องเหมาะสม 2) การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ผู้บรหิารสถานศกึษาขนัพนืฐานและครูสงักดัเขตพนืที

การศกึษาชลบุร ี เขต 1 ต่อการสรา้งทมีงานของผู้บรหิารสถานศกึษา ขนัพนืฐาน จําแนกตําแหน่ง มผีล

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติริะดบั .05 และเมอืจาํแนก ตามขนาดของสถานศกึษา โดยรวม

แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสําคญัทางสถติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 การวิจยัครงันีกําหนดกรอบแนวคิดเกียวกับปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ

พนักงานและลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ไดนํ้าแนวคดิทฤษฎสีภาพปัญหา และผลงานวจิยั

ทเีกยีวขอ้งกบัการศกึษาครงันี สามารถเขยีนกรอบแนวคดิการวจิยัได ้ดงันี 

 

ตวัแปรต้น (Independent Variable)                             ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 



 

 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

การวจิยันีมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาการทํางานเป็นทมีทสี่งผลต่อความสําเรจ็ใน 

การทํางานของพนกังานและลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ 2 เขต 1การศกึษาในครงันี เป็นการวจิยัใน

เชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช ้แบบสอบถามปลายปิด เป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู ดาํเนินการศกึษาคน้ควา้ตามความมุ่งหมายทกีําหนดไวโ้ดยมวีธิตีามลําดบั ดงันี 

การประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การศกึษานีศกึษาประชากรพนกังานและลูกจ้าง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ประชากรมี

ขนาดใหญ่และไมท่ราบแน่ชดัว่ามปีระชากรกคีน จงึสามารถคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดไ้ดจ้ากสตูร

ของ Cochran สาํหรบัขนาดกลุ่มตวัอย่างทไีม่ทราบขนาด (Cochran, 1977, อา้งใน TheRawut Ekakul, 

) โดยใหร้ะดบัความเชอืมนั  เปอรเ์ซน็ต ์และระดบัความผดิพลาด  เปอรเ์ซน็ 

กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการศกึษาครงันีผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัเกณฑใ์นการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  

โดย เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยการเลอืกตวัอย่างเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์(Purposeful) ของการวจิยัเพอืศกึษาการทาํงานเป็นทีมทสี่งผลต่อความสําเรจ็ในการทาํงาน

ของพนักงานและลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  คอื พนกังานและลูกจ้าง ธนาคารกสกิรไทย 

เหนือ  เขต   จาํนวน  คน โดยจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทงัหมด  คน และเพมิจํานวนตวัอย่างอกี  

คน เพอืป้องกนัความคลาดเคลอืนของขอ้มลู ดงันนัจงึมจีาํนวนกลุ่มตวัอย่างทกีําหนดไวท้งัหมด  คน 

และใชว้ธิจีากการสุม่ตวัอย่างแบบงา่ย 

เครอืงมอืทีใช้ในการวิจยั 

เครอืงมอืทนํีามาใช้เกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทผีูว้จิยัไดส้รา้งขนึมาจาก 

กรอบแนวความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง โดยคาํนึงถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นหลกั

เนือหาของแบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น  สว่น ไดแ้ก่  

 สว่นท ี  แบบสอบถามเกยีวกบัขอ้มลูทวัไป ไดแ้ก ่เพศ  อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด ประเภท

ตําแหน่ง ประสบการณ์ทาํงาน รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 

สว่นท ี  เป็นส่วนทเีกยีวกบัแนวคดิการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ ของพนักงาน ธนาคารกสกิร

ไทย เหนือ 2 เขต 1 เพอืดูว่าพนักงาน ธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการ

ทํางานใหป้ระสบความสําเรจ็มากน้อยเพยีงใด ประกอบไปดว้ย  ดา้น คอื มเีป้าหมายทชีดัเจน รูห้น้าที



และมรีะบบทชีดัเจน รูจ้กัทมี สรา้งความสมัพนัธ ์เสรมิพลงัแห่ง Teamwork ดว้ย  คาํ สนับสนุน สามคัค ี

แบ่งปัน ชนืชมความสําเรจ็และร่วมภาคภูมใิจพรอ้มกนั 

 สว่นท ี  สอบถามความสาํเรจ็ในการทาํงานเป็นทมี ได้แก่ ดา้นภาวะผูนํ้าทมี ดา้นความสมัพนัธ์

ของเพอืนร่วมงาน ดา้นการตดิต่อสอืสาร ดา้นบทบาทของสมาชกิในทีมงาน ดา้นกระบวนการทํางาน 

ดา้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร  เป็นแบบ มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ของ

ลเิคอรท์ (Likert’Rating Scale) ม ี5 ระดบั แบบสอบถามมทีงัหมด 6 ดา้น คอื ดา้นความสมัพนัธข์อง

เพอืนร่วมงาน, ดา้นบทบาทของสมาชกิในทมีงาน, ดา้นการตดิต่อสอืสาร, ดา้นกระบวนการทาํงาน, ดา้น

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร, ดา้นภาวะผู้นําทมีโดยกําหนดเกณฑเ์ป็นระดบัดงันี  

ระดบัคะแนน    หมายถงึ   พงึพอใจมากทสีุด  

ระดบัคะแนน    หมายถงึ   พงึพอใจมาก  

ระดบัคะแนน    หมายถงึ   พงึพอใจปานกลาง  

ระดบัคะแนน    หมายถงึ   พงึพอใจน้อย  

ระดบัคะแนน    หมายถงึ   พงึพอใจน้อยทสีุด 

 

 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

เมอืผูศ้กึษารวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามไดค้รบถว้นแลว้ ผูศ้กึษาจะทาํการวเิคราะหแ์ละ

ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปูโดยวธิทีางสถติ ิSPSS ซงึสถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ปัจจยัสว่นบุคคล 

ของกลุ่มตวัอย่างซึงประกอบดว้ย เพศ  อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด ประเภทตําแหน่ง ประสบการณ์

ทํางาน รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืนรวมถงึแนวคดิการทาํงานใหป้ระสบผลสําเรจ็ ของพนักงาน ธนาคารกสกิร

ไทย เหนือ 2 เขต 1 และ ความสาํเรจ็ในการทํางานเป็นทมี โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงค่า

รอ้ยละ และอธบิายขอ้มลูทเีกยีวกบัการทาํงานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ โดยจะนําเสนอในรูปแบบ

ของ ค่าเฉลยี (Mean) และค่าสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพอืทดสอบสมมตฐิานส่งผล

ต่อความสําเรจ็ในการทํางานเป็นทมีของพนกังานและลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ 2 เขต 1 

 

ผลการวิจยั 

เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา 

เป็นเพศชาย มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ของผูต้อบแบบสอบถามตามลาํดบั 

อาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 31-40 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ช่วง

อายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ช่วงอาย ุ41-50 ปี จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อย  12.50  และช่วงอายุ51-60 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามลาํดบั 



ระดับการศึกษาสูงสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึงมีจาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา ไดแ้ก่ ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มธัยมศึกษาตอน

ปลาย/ ปวช. จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ สูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ตามลาํดบั 

ประเภทตําแหน่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งประจาํ ซึงมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ .  รองลงมา ไดแ้ก่ ลูกจา้งชวัคราว จาํนวน  คน คิดเป็นรอ้ยละ .  กรรมการผูจ้ดัการ จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  และ แม่บา้น จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ประสบการณ์ทํางาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน  –  ปี ซึงมีจาํนวน 

191 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา ไดแ้ก่ นอ้ยกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   –  ปี

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ มากกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

รายได้เฉลยีต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท

บาท  จํานวน  คน คดิเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ รายได ้30,001 - 45,000 บาท จาํนวน 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.90 รายได ้น้อยกว่าหรอืเทยีบเท่ากบั ,  บาท จํานวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ 

20.20 และรายได้มากกว่า ,  บาท จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .  ตามลําดบั 

 

อภิปรายผล 

สมมุติฐานที  พนกังานธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต  ทีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมี

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงาน ของพนกังานและลูกจา้ง ธนาคารกสิกรไทย 

เหนือ  เขต  ทีไม่แตกต่างกนั พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ประเภทตาํแหน่ง ระดบัการทาํงาน 

และรายไดเ้ฉลียตอ่เดือน ซึงสอดคลอ้งกบั องัคณา ธนานุภาพพนัธุ์,พงศพ์นัธ์ ศรีเมือง ( ) ไดศ้ึกษาเรือง

ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกรณีศึกษาของบริษทัธุรกิจใหบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลือนทีแห่งหนึง พบวา่ เพศ อายุ รายได ้ทีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 สมมุติฐานที  การทํางานของธนาคารกสกิรไทย เหนือ  เขต  ทีสง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการ

ทาํงานของพนกังานและลกูจา้ง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต  พบว่าตวัแปรอิสระ ตวัแปร รู้หนา้ทีและมี

ระบบทีชดัเจน (X2) รู้จกัทีม สร้างความสัมพนัธ์ (X3) และชืนชมความสาํเร็จและร่วมภาคภูมิใจพร้อมกนั 

(X5) ทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานเป็นทีมของพนกังานและลูกจา้งธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซงึสอดคลอ้งกบั สาวิตรี สองศรี ( ) ไดศ้ึกษาเรืองปัจจยัทีสง่ผล

ต่อความสาํเรจ็ในการปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั พบว่าปัจจยัคาํจนุมีผลต่อต่อ



ความสาํเรจ็ในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ดา้นทีมีผลต่อความสาํเรจ็ในการ

ปฏิบตัิงานของบุคลากรสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงัมากทีสดุ คือ ดา้นความมนัคงในการทาํงาน รองลงมา

คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและนอ้ยทีสดุดา้นค่าตอบแทน

มีอาํนาจพยากรณร์อ้ยละ .  (R = 0.632) และสอดคลอ้งกบั ปิยดา วงศวิ์วฒัน ์( ) ไดศึ้กษาเรอืง

ปัจจยัทางการบรหิารทีสง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการเป็นทีมของพนกังานโรงแรม  ดาว พบว่า ปัจจยัทางการ

บริหาร ดา้นความไวว้างใจ  ดา้นการมอบหมายงาน ดา้นบทบาท ดา้นวิธีการทาํงาน ดา้นการพฒันา

ทีมงานใหเ้ขม้แข็ง สง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการทาํงานเป็นทีมของพนกังานโรงแรม  ดาว  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบติั 

 การศึกษาเรืองการทํางานเป็นทมีทสีง่ผลต่อความสําเรจ็ในการทาํงานของพนกังานและ

ลูกจา้ง ธนาคารกสกิรไทย เหนือ 2 เขต 1 สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปนี 

1. ผลการวิจยัชีใหเ้ห็นวา่ระดบัแนวคิดการทาํงานเป็นทีมให้ประสบผลสาํเร็จของ 

พนกังานธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต  โดยระดบัแนวคิดการทาํงานเป็นทีมทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้น

การชืนชมความสาํเร็จและร่วมภาคภูมิใจพร้อมกนั แสดงว่าพนกังานและลูกจา้งมีการแสดงความยนิดีและ

ชืนชมในความสาํเร็จของคนในทีมเดียวกนั แต่ระดบัแนวคิดการทาํงานเป็นทีมทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ดา้น 

เป้าหมายของหน่วยงาน ซึงแสดงให้เห็นวา่ หน่วยงานของท่านไดก้าํหนดเป้าหมาย การวดัผล การ

ประมวลผล และระยะเวลาของเป้าหมายไม่ชดัเจนมากพอ หน่วยงานควรจะมีการประชุมวางแผนการ

ตงัเป้าหมายทีชดัเจน เพือให้พนกังานและลูกจา้งมีเป้าหมายในการทาํงานทีดีขึน 

2. ผลการวิจยัชีใหเ้ห็นวา่ความสาํเรจ็ในการทํางานเป็นทมีของพนกังานธนาคารกสิกร 

ไทย เหนือ  เขต  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ระดบัความสําเร็จในการทํางานเป็นทมีของพนกังาน

ธนาคารกสิกรไทย เหนือ  เขต  ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของเพือนร่วมงาน แสดงวา่ 

ความสัมพนัธ์มีความสําคญัมากในการทาํงานเป็นทีมให้ประสบความสาํเร็จ แต่ระดบัความสําเรจ็ในการ

ทํางานเป็นทมีทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ดา้นภาวะผูน้าํทีม ซึงเป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความสําเร็จในหน่วยงาน

นนัผูน้าํทีมตอ้งช่วยให้ทีมเขา้ใจทิศทางของเป้าหมายและเชือมนัในทิศทางนนัให้สมาชิกทุกคนปรับบทบาท

และความรับผิดชอบให้เขา้กบัเป้าหมายของทีม 



ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครงัต่อไป 

 . การวิจยัในครังนีมีระยะเวลาทีจาํกดั ซึงหากเวลาผ่านไปการศึกษาในครังนีอาจจะไม่ใช่การศึกษา

ทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานแลว้หรืออาจมีการศึกษาใหม่ๆ  เกิดขึนในอนาคต การวิจยัครังนีต่อไป

ควรศึกษาปัจจยัอืนเพมิเติมทีคาดวา่จะส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํงาน การเก็บขอ้มูลแบบอืนๆ เช่น การ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพิมเติม เพือนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัไปใชป้ระกอบผลการวจิยัไดอ้ยา่งครอบคลุมและ

กวา้งขวางมากยงิขึน 

. ควรมีการศึกษาเกียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รทีมีผล 

ต่อความสําเร็จในการทาํงานในเชิงลึกทงัการสังเกตการณ์การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบคุคล และการสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบกลุ่ม เพือใหไ้ดข้อ้มูลโดยละเอียด และสามารถนาํผลทีไดไ้ปใชใชใ้นการปรับปรุงการเป้าหมาย

การดาํเนินงานและออกแบบแผนการดาํ เนินงานได้อยา่งละเอียดมากขึน 
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