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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ทํางานของพนักงานและลูกจ้างธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต การทํางานเป็ นทีมเป็ นกลยุทธ์สําคัญ
ในการดําเนินงานขององค์กร เพือให้เกิดการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จได้นัน สมาชิกทุกคนใน
ทีมควรต้องเข้าใจหลัก การทํางานเป็ นทีม และต้อ งมีผู้นําทีมทีมีท ักษะและวิส ัยทัศ น์ ทดีี ก ลุ่มตัว อย่ า ง
สํ า หรับ การศึก ษานี คือ พนั ก งานและลู ก จ้ า งธนาคารกสิก รไทย เหนื อ เขต
คน โดยใช้
แบบสอบถาม และใช้ขอ้ มูลสถิตเิ ป็ นเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์จากความแปรปรวนทางเดียว ผลลัพธ์แ สดงให้เห็นว่าผู้ต อบแบบสอบถามพอใจกับการ
ทํางานเป็ นทีมอยู่ระดับสูงเมือพิจารณาทุกด้าน บทความนีมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ )เพือศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย เหนือ 2 เขต 1 2)เพือศึกษาแนวคิดการทํางานเป็ นทีม
ให้ประสบผลสําเร็จ )เพือศึกษาการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงานและ
ลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต กรอบแนวคิดทีนํ าเสนอนีเป็ นเครืองมืออันเป็ นประโยชน์ ใน
การหาองค์ความรู้ใหม่เกียวกับการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จโดยใช้หลักการทํางานร่วมกัน
เป็ นทีม และสามารถนํ าไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบุ ค ลากรภายในองค์กรให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ร่วมกันได้ซงนํ
ึ าไปสูก่ ารบรรลุเป้ าหมายทีพึงประสงค์ขององค์กร
คําสําคัญ : การทํางานเป็ นทีม

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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศในปั จจุบนั นีดําเนินไปอย่างรวดเร็วตามยุคโลกาภิวตั น์หรือยุค
ข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดนส่งผลทําให้สถาบันการเงินมีการแข่งขันทีสูงและธุรกรรมต่างๆได้มี
วิวฒ
ั นาการไปอย่างรวดเร็ว รวดเร็ว เช่น การทีเทคโนโลยีเข้ามีบทบาทมากขึนในการทํางาน ความเจริญ
รุดหน้าทีรวดเร็วไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ดังนันมนุษย์ตอ้ งรูจ้ กั พัฒนา
และปรับตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อมที เจริญก้าวหน้าเหล่านี เทคนิคในการบริหารจัดการได้ถูกคิดค้น
แล้วนํามาทดลองใช้เรือยมา ระบบหนึง ทีนับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึงของการบริหารจัดการในยุคนี
คือเรืองของ “การทํางานเป็ นทีม”
การทํางานเป็ นทีม (Team Work) การทํางานเป็ นทีมนันจะดูได้ว่าดีหรือไม่ต้องดูทผลงาน
ี
ส่วน
ผลงานจะดีหรือไม่ตอ้ งขึนอยู่กบั การประสานงานของฝ่ ายต่างๆ และการประสานงานของฝ่ ายต่างๆ จะ
ทําได้ดหี รือไม่ขนอยู
ึ ่กบั ความร่วมมือทีได้รบั ว่าจะมากหรือน้อย ซึงต้องมีความเข้าใจ ซึงกันและกันใน

กลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี ความเข้าใจกันในหมู่ผปู้ ฏิบตั งิ านจะมีมากหรือน้อยย่อม ขึนกับการสือสาร
เป็ นสําคัญ ซึงจะเห็นได้ว่าการสือสารนันเป็ นพืนฐานทีสําคัญของการทํางานเป็ นทีม
ธนาคารกสิกรเป็ นธนาคารไทยพาณิชย์ทจะต้
ี องผลักดันในเรืองของการทํางานเป็ นร่วมกันเป็ น
ทีมให้ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวมและทางธนาคารยังมุ่งมันพัฒนาองค์กรอย่าง
สมําเสมอเพือให้บริการทีเป็ นเลิศ ภายใต้คาํ ขวัญ “บริการทุกระดับประทับใจ”เพือส่งมอบบริการทาง
การเงินทีมีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยังยืนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ทางธนาคารตระหนัก
ดีว่าพลังสําคัญของธนาคารมาจากการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงาน ซึงธนาคารกสิกรไทยมีพนักงาน
ในช่วงวัยทีแตกต่างกัน โดยเฉพาะเรืองอายุ ซึงบุคลากรในแต่ละช่วงอายุจะมีมุมมอง ทัศนคติและ
คุณลักษณะการเรียนรู้ และการพัฒนาทีแตกต่างกัน (เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย) การทํางานเป็ นทีมถือ
ว่าเป็ นสิงสําคัญภายในองค์กรเพราะงานจะสามารถเดินได้นันจะต้องมีทมี งานทีมากกว่า คนเพือทีจะ
สามารถปรึกษาปั ญหาหรือแก้ไขปัญหาได้ดกี ว่าคนเดียวอยู่แล้ว การทีจะทําให้องค์กรไปสูค่ วามสําเร็จไม่
ว่าจะในระดับไหนก็ตามจึงจําเป็ นต้องมีทมี งานทีมีคุณภาพแล้วเข้าใจในวัตถุสงค์ในการดําเนินงานหรือ
เป้ าหมายของทีม มีการยอมรับความแตกต่างและรับฟั งความคิดเห็นในทีม รวมถึงการให้เกียรติเพือน
ร่วมทีม จนทําให้เกิดความเชือถือซึงกันและกัน การร่วมมือกันระหว่างสมาชิกภายในทีม การแบ่งหน้าที
กันของสมาชิกภายในทีมเพือให้ตรงกับความถนัดของสมาชิกทําให้กจิ กรรมนันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมีการรับผิดชอบของแต่ละคนภายในทีม สมาชิกทุกคนรูจ้ กั บทบาทและหน้าทีของตนเองต่อทีมและ
ยังต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพือให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านของพนักงานและการบริหาร
ขององค์กร (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ,
: และไพลิน นิลนิยม, 2554 : 172)
การทํางานกันเป็ นทีมของพนักงานแต่ละช่วงวัยจะต้องดําเนินการ แก้ปัญหาและพัฒนา โดยเน้น
ทีการทําความเข้าใจในการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จของพนักงานและลูกจ้างไม่ว่าจะเป็ น
ปั ญหาด้านความสามารถในการสือสารภายในองค์กร ปั ญหาด้านระดับประสิทธิผลในการทํางานเป็ นทีม
ปัญหาด้านรูปแบบการดําเนินชีวติ ซึงประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจในการทํางาน และด้าน
ความคิดเห็นในการทํางานจากทีกล่าวมาผูท้ ําวิจยั มองเห็นถึงความสําคัญของการทํางานเป็ นทีมทีส่งผล
ต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงานและลูกจ้างของธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ทังนี
เพือทีจะได้นําผลการศึกษาไปประยุกต์และปรับไปเป็ นแนวในการเพิมศักยภาพการทํางานขององค์กร
เพือเพิมความ สามารถและพัฒนาบุคคลากรทีจะสามารถปรับสภาพเข้ากับในยุคปั จจุบนั ซึงมีการแข่งขัน
สูงและสามารถตอบสนองความต่อการของลูกค้าทีมา
จากข้อมูลข้างต้นซึงผูว้ จิ ยั จึงสนใจการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต เพือนํามา เป็ นแนวทางในการสร้างความผูกพัน
ในงานของพนักงานต่อองค์การให้ดยี งขึ
ิ นรวมทังการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆเพือให้องค์การ

ก้าวไปสู่ความสําเร็จตามเป้ าหมายทีวางไว้เพือเป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริหารและผู้ทเกี
ี ยวข้องใช้ในการ
วางแผน การรักษาและพัฒนาพนักงานทีมีคุณภาพให้คงอยู่เพือสร้างความสําเร็จให้กบั องค์การอย่าง
ยังยืนตลอดไปและสามารถใช้เป็ นโครงการนําร่องสําหรับการศึกษาการทํางานเป็ นทีมต่อองค์การของ
พนักงานและลูกจ้างธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ต่อไปในอนาคต
วัถตุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย เหนือ 2 เขต 1
2. เพือศึกษาแนวคิดการทํางานเป็ นทีมให้ประสบผลสําเร็จ
3. เพือศึกษาการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน
และลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต
สมมติ ฐานของการวิ จยั
การศึกษาปั จจัยการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต
.ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน
ของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต
.การทํางานของธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต
ขอบเขตของการวิ จยั
. ประชากรการศึกษาครังนี คือ พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ซึงไม่
ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) ในกรณีไม่ทราบสัดส่วนของประชากร หรือ p= 0.5
. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต
จํานวน 400 คน โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
คน และเพิมจํานวนตัวอย่างอีก 15 คน เพือ
ป้ องกันความคลาดเคลือนของข้อมูล ดังนันจึงมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทีกําหนดไว้ทงหมด
ั
400 คน และใช้
วิธจี ากการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
3. ขอบเขตด้านเนือหา
4. ขอบเขตด้านเวลา การวิจยั เรืองการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ครังนีจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
วันที 1 - มิถุนายน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บข้อมูล จํานวน 400 ชุด

ตัวแปรทีเกียวข้องกับการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย . เพศ
. อายุ . ระดับการศึกษาสูงสุด . ประเภทตําแหน่ง . ประสบการณ์ทาํ งาน . รายได้เฉลียต่อเดือน
แนวคิดการทํางานเป็ นทีมให้ประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วย 1. มีเป้ าหมายทีชัดเจน . รูห้ น้าทีและมี
ระบบทีชัดเจน . รูจ้ กั ทีม สร้างความสัมพันธ์ . เสริมพลังแห่ง Teamwork ด้วย คํา สนับสนุ น
สามัคคี แบ่งปั น . ชืนชมความสําเร็จและร่วมภาคภูมใิ จพร้อมกัน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีม 1. ด้านภาวะผูน้ ํา
ทีม 2. ด้านความสัมพันธ์ของเพือนร่วมงาน 3. ด้านการติดต่อสือสาร 4. ด้านบทบาทของสมาชิกใน
ทีมงาน 5. ด้านกระบวนการทํางาน 6. ด้านวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
1. เพือให้ทราบถึงข้อมูลปั จจัยการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ 2 เขต 1
2. เพือให้ทราบถึงการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงานและ
ลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ 2 เขต 1
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
แนวคิ ดเกียวกับทีมงานและการทํางานเป็ นทีม
ความหมายของทีมงาน เป็ นกลุ่มบุคคลทีมีความสัมพันธ์กนั และต้องพึงพากัน เพือปฏิบตั งิ านให้
บรรลุเป้ าหมายหรือปฏิบตั งิ านให้เสร็จสมบูรณ์
ทีมงานจะมีความหมายรวมถึงความเป็ นผู้นํากลุ่ม
กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สงู สุด และการผสมผสาน
สมาชิกของกลุ่มซึงจะมีผลต่อการทํางานร่วมกันซึงการทํางานร่วมกันทํางานของแต่ละคนย่อมมีความ
แตกต่างกันไปตามความรูป้ ระสบการณ์เดิม แต่ละคนเห็นความสําคัญของงานและผลประโยชน์ร่วมกัน
มากกว่าความสําคัญหรือผลประโยชน์สว่ นบุคคลเพือให้การทํางานบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้ าหมายทีมงานทีดีจงึ เปรียบ สเหมือนพลังในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
แนวคิดเกียวกับการทํางานเป็ นทีม คือ การรวมตัวของบุคคลตังแต่ 2 คนขึนไปเข้ามาทํางานให้
สําเร็จตามจุดมุ่งหมายทีตังไว้โดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และพึงพาอาศัยกัน และให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไป
ในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน การทํางานเป็ นทีมมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ ประกอบด้วย การกําหนด
โครงสร้างทีแบ่งภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ มีผนู้ ํากลุม่ มีสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันวางแผน และกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีแน่นอน มีการติดต่อประเมินผลการทํางานอย่างสมําเสมอ
ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีม

ปัจจัยทีสูค่ วามสําเร็จในการทํางานเป็ นทีม การทํางานเป็ นทีมต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างทีทําให้
การทํางานเป็ นทีมนันมีประสิทธิภาพ ซึงแต่ละปั จจัยนันล้วนเป็ นปั จจัยทีทําให้การทํางานเป็ นทีมสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เช่น การติดต่อสือสาร ซึงเป็ นปั จจัยทีสําคัญมากในการทํางานเป็ นทีมหากการทํางานมี
การติดต่อสือสาร ทีไม่ดีแล้ว จะเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานอย่างยิงการสือสาร มีอ ยู่ 2 แบบ คือ การ
สือสารทางเดียว เช่น ประกาศ คําสัง และการสือสารแบบสองทาง เช่น จดหมายตอบกลับ โทรศัพท์ เป็ น
ต้น การทํางานเป็ นทีมก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และมี
การมอบหมายงานอย่างชัดเจน สิงเหล่านีล้วนแต่เป็ นปั จจัยทีสําคัญทีทําให้ประสบผลสําเร็จทังสิน
งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
อัครเดช ไม้จนั ทร์ และนุจรีย์ แซ่จวิ ทําการศึกษาวิจยั เรือง ปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตังเครืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจยั
พบว่า ผลการ หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการทํางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทัง 5 ด้าน
ได้แก่ ความรู้และความ เข้าใจในงานทีทํา สภาพแวดล้อ มในการทํางาน ความสัมพัน ธ์ก ับบุ ค ลในที
ทํางาน ความมันคงก้าวหน้าในงาน และ ขวัญและกําลังในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านได้
ไมตรี งามวงษ์วาน ได้ศกึ ษาเกียวกับการสร้างทีมงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด เขตพืนที
การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูต่อการสร้างทีมงานของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านบทบาททีสมดุล
ด้านวัตถุประสงค์ทชัี ดเจนและเป้ าหมายทีเห็นพ้องต้องกัน กระบวนการทํางาน และด้านการตัดสินใจที
ถูกต้องเหมาะสม 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานและครูสงั กัดเขตพืนที
การศึกษาชลบุรี เขต 1 ต่อการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา ขันพืนฐาน จําแนกตําแหน่ง มีผล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตริ ะดับ .05 และเมือจําแนก ตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิต

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การวิจยั ครังนี กําหนดกรอบแนวคิดเกียวกับปั จจัย ทีส่งผลต่ อความสําเร็จในการทํางานของ
พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ได้นําแนวคิดทฤษฎีสภาพปัญหา และผลงานวิจยั
ทีเกียวข้องกับการศึกษาครังนี สามารถเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ ดังนี
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

วิธีการดําเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ 2 เขต 1การศึกษาในครังนี เป็ นการวิจยั ใน
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดําเนินการศึกษาค้นคว้าตามความมุ่งหมายทีกําหนดไว้โดยมีวธิ ตี ามลําดับ ดังนี
การประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานีศึกษาประชากรพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ประชากรมี
ขนาดใหญ่และไม่ทราบแน่ชดั ว่ามีประชากรกีคน จึงสามารถคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ได้จากสูตร
ของ Cochran สําหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างทีไม่ทราบขนาด (Cochran, 1977, อ้างใน TheRawut Ekakul,
) โดยให้ระดับความเชือมัน เปอร์เซ็นต์ และระดับความผิดพลาด เปอร์เซ็น
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยการเลือกตัวอย่างเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ (Purposeful) ของการวิจยั เพือศึกษาการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน
ของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต คือ พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย
เหนือ เขต จํานวน คน โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
คน และเพิมจํานวนตัวอย่างอีก
คน เพือป้ องกันความคลาดเคลือนของข้อมูล ดังนันจึงมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทีกําหนดไว้ทงหมด
ั
คน
และใช้วธิ จี ากการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีนํามาใช้เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนมาจาก
กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก
เนือหาของแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น ส่วน ได้แก่
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภท
ตําแหน่ง ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้เฉลียต่อเดือน
ส่วนที เป็ นส่วนทีเกียวกับแนวคิดการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ของพนักงาน ธนาคารกสิกร
ไทย เหนือ 2 เขต 1 เพือดูว่าพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต มีระดับความคิดเห็นต่อการ
ทํางานให้ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ประกอบไปด้วย ด้าน คือ มีเป้ าหมายทีชัดเจน รูห้ น้าที

และมีระบบทีชัดเจน รูจ้ กั ทีม สร้างความสัมพันธ์ เสริมพลังแห่ง Teamwork ด้วย คํา สนับสนุ น สามัคคี
แบ่งปั น ชืนชมความสําเร็จและร่วมภาคภูมใิ จพร้อมกัน
ส่วนที สอบถามความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีม ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ ําทีม ด้านความสัมพันธ์
ของเพือนร่วมงาน ด้านการติดต่อสือสาร ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน ด้านกระบวนการทํางาน
ด้านวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร เป็ นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ
ลิเคอร์ท (Likert’Rating Scale) มี 5 ระดับ แบบสอบถามมีทงหมด
ั
6 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของ
เพือนร่วมงาน, ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน, ด้านการติดต่อสือสาร, ด้านกระบวนการทํางาน, ด้าน
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร, ด้านภาวะผู้นําทีมโดยกําหนดเกณฑ์เป็ นระดับดังนี
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจมากทีสุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยทีสุด

วิ ธีการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
เมือผูศ้ กึ ษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผูศ้ กึ ษาจะทําการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยวิธที างสถิติ SPSS ซึงสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างซึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทตําแหน่ง ประสบการณ์
ทํางาน รายได้เฉลียต่อเดือนรวมถึงแนวคิดการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ของพนักงาน ธนาคารกสิกร
ไทย เหนือ 2 เขต 1 และ ความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีม โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงค่า
ร้อยละ และอธิบายข้อมูลทีเกียวกับการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จ โดยจะนําเสนอในรูปแบบ
ของ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพือทดสอบสมมติฐานส่งผล
ต่อความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ 2 เขต 1
ผลการวิ จยั
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา
เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ของผูต้ อบแบบสอบถามตามลําดับ
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 31-40 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ช่วง
อายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อย 12.50 และช่วงอายุ51-60 ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ตามลําดับ

ระดับการศึกษาสู งสุ ด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึงมีจาํ นวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา ได้แก่ ปริ ญญาโท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และ สูงกว่าปริ ญญาโท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ตามลําดับ
ประเภทตําแหน่ ง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นลูกจ้างประจํา ซึงมีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมา ได้แก่ ลูกจ้างชัวคราว จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กรรมการผูจ้ ดั การ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และ แม่บา้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ประสบการณ์ ทํางาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํ งาน – ปี ซึงมีจาํ นวน
191 คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา ได้แก่ น้อยกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
– ปี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และ มากกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
รายได้เฉลียต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท
บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาได้แก่ รายได้ 30,001 - 45,000 บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.90 รายได้ น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
20.20 และรายได้มากกว่า , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
อภิ ปรายผล
สมมุติฐานที พนักงานธนาคารกสิ กรไทย เหนือ เขต ทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันจะมี
ระดับการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการทํางาน ของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิ กรไทย
เหนือ เขต ทีไม่แตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุ ด ประเภทตําแหน่ ง ระดับการทํางาน
และรายได้เฉลียต่อเดือน ซึงสอดคล้องกับ อังคณา ธนานุภาพพันธุ์,พงศ์พนั ธ์ ศรี เมือง (

) ได้ศึกษาเรื อง

ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรณี ศึกษาของบริ ษทั ธุรกิจให้บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีแห่งหนึง พบว่า เพศ อายุ รายได้ ทีแตกต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที การทํางานของธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต ทีส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ เขต พบว่าตัวแปรอิสระ ตัวแปร รู ้หน้าทีและมี
ระบบทีชัดเจน (X2) รู ้จกั ทีม สร้างความสัมพันธ์ (X3) และชืนชมความสําเร็ จและร่ วมภาคภูมิใจพร้อมกัน
(X5) ทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานและลูกจ้างธนาคารกสิ กรไทย เหนือ เขต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ซึงสอดคล้องกับ สาวิตรี สองศรี (

) ได้ศึกษาเรืองปั จจัยทีส่งผล

ต่อความสําเร็จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พบว่าปัจจัยคําจุนมีผลต่อต่อ

ความสําเร็จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ด้านทีมีผลต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมากทีสุด คือ ด้านความมันคงในการทํางาน รองลงมา
คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและน้อยทีสุดด้านค่าตอบแทน
มีอาํ นาจพยากรณ์รอ้ ยละ . (R = 0.632) และสอดคล้องกับ ปิ ยดา วงศ์วิวฒ
ั น์ (

) ได้ศึกษาเรือง

ปัจจัยทางการบริหารทีส่งผลต่อความสําเร็จในการเป็ นทีมของพนักงานโรงแรม ดาว พบว่า ปั จจัยทางการ
บริหาร ด้านความไว้วางใจ ด้านการมอบหมายงาน ด้านบทบาท ด้านวิธีการทํางาน ด้านการพัฒนา
ทีมงานให้เข้มแข็ง ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานโรงแรม ดาว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือการปฏิ บตั ิ
การศึกษาเรืองการทํางานเป็ นทีมทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงานและ
ลูกจ้าง ธนาคารกสิกรไทย เหนือ 2 เขต 1 สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะได้ดงั ต่อไปนี
1. ผลการวิจยั ชีให้เห็นว่าระดับแนวคิดการทํางานเป็ นทีมให้ประสบผลสําเร็ จของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทย เหนือ เขต โดยระดับแนวคิดการทํางานเป็ นทีมทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ด้าน
การชืนชมความสําเร็ จและร่ วมภาคภูมิใจพร้อมกัน แสดงว่าพนักงานและลูกจ้างมีการแสดงความยินดีและ
ชืนชมในความสําเร็ จของคนในทีมเดียวกัน แต่ระดับแนวคิดการทํางานเป็ นทีมทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ด้าน
เป้ าหมายของหน่วยงาน ซึงแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานของท่านได้กาํ หนดเป้าหมาย การวัดผล การ
ประมวลผล และระยะเวลาของเป้าหมายไม่ชดั เจนมากพอ หน่วยงานควรจะมีการประชุมวางแผนการ
ตังเป้าหมายทีชัดเจน เพือให้พนักงานและลูกจ้างมีเป้าหมายในการทํางานทีดีขึน
2. ผลการวิจยั ชีให้เห็นว่าความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีมของพนักงานธนาคารกสิ กร
ไทย เหนือ เขต ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุด ระดับความสําเร็จในการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
ธนาคารกสิ กรไทย เหนื อ เขต ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ของเพือนร่ วมงาน แสดงว่า
ความสัมพันธ์มีความสําคัญมากในการทํางานเป็ นทีมให้ประสบความสําเร็ จ แต่ระดับความสําเร็จในการ
ทํางานเป็ นทีมทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ด้านภาวะผูน้ าํ ทีม ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จในหน่วยงาน
นันผูน้ าํ ทีมต้องช่วยให้ทีมเข้าใจทิศทางของเป้าหมายและเชือมันในทิศทางนันให้สมาชิกทุกคนปรับบทบาท
และความรับผิดชอบให้เข้ากับเป้าหมายของทีม

ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครังต่อไป
. การวิจยั ในครังนีมีระยะเวลาทีจํากัด ซึงหากเวลาผ่านไปการศึกษาในครังนี อาจจะไม่ใช่การศึกษา
ทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการทํางานแล้วหรื ออาจมีการศึกษาใหม่ๆ เกิดขึนในอนาคต การวิจยั ครังนีต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยอืนเพิมเติมทีคาดว่าจะส่งผลต่อความสําเร็ จในการทํางาน การเก็บข้อมูลแบบอืนๆ เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพิมเติม เพือนําข้อมูลทีได้จากการวิจยั ไปใช้ประกอบผลการวิจยั ได้อย่างครอบคลุมและ
กว้างขวางมากยิงขึน
. ควรมีการศึกษาเกียวกับประสิ ทธิภาพในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรทีมีผล
ต่อความสําเร็ จในการทํางานในเชิงลึกทังการสังเกตการณ์การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกลุ่ม เพือให้ได้ขอ้ มูลโดยละเอียด และสามารถนําผลทีได้ไปใชใช้ในการปรับปรุ งการเป้าหมาย
การดําเนิ นงานและออกแบบแผนการดํา เนินงานได้อย่างละเอียดมากขึน
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