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ปัจจยัการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัแบก็ส์

แอนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสีมา 
Teamwork factors affecting work efficiency of employees in 

 Bags and Gloves Company Limited 
นายยศวรรธน์ ลิม้พงษา 

บทคดัย่อ 
การวิจ ัยในครัง้น้ีเป็นการศึกษาปจัจัยการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนด์โกลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา มวีตัถุประสงค ์1)
เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา 2)
เพื่อศึกษาปจัจยัการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากัด สาขา 5 จงัหวัด
นครราชสมีา 3)เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็ส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั 
สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา 4)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บรษิทัแบก็สแ์อนด์โกลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 5)เพื่อศกึษา
ปจัจยัการท างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ 
จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา โดยการวจิยัในครัง้นี้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 190 
ราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นวจิยั คอื แบบสอบถามใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ช ้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช่ค่าท ีวเิคราะหค์วามแปรปรวณ
ทางเดยีงโดยใชค้่าเอฟ เมื่อพบความแตกต่างรายคู่ใชว้ธิ ีของ Scheffé  และวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ ซึ่ง
การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติิใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป SPSS โดยงานวจิยัในครัง้นี้ก าหนด
นัยส าคญัทางสถติอิยู่ที่ระดบั 0.05 ผลการวจิยัในครัง้นี้พบว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิง มอีายุ 20-30 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ที่ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีต าแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏบิตักิาร ระยะเวลาในการปฏบิตังิานจะมอีายุ 1-3 ปี มรีายได้ต่อเดอืน 10,000-15,000 บาท ระดบั
ความคดิเหน็ต่อปจัจยัการท างานเป็นทมีอยู่ที่ระดบัมาก และระดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานอยูท่ีร่ะดบัมากที่สุด ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานจ าแนกตามปจัจยัส่วน
บุคคล พบว่าทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการท างานไม่
แตกต่างกนั และผลการวิเคราะห์ปจัจยัการท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน 
พบว่า ปจัจยัการท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มทีัง้หมด 2 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้น
การทบทวนการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ และดา้นการพฒันาตนเอง 
ค าส าคญั : การท างานเป็นทมี,ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
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Abstract 

The study was about exploring teamwork factors affecting work efficiency of employees 
in Bags and Gloves Company Limited. The objectives of the study were 1)To study personal 
factors of employees in Bags and Gloves Company Limited. 2)To study teamwork factors of 
employees in Bags and Gloves Company Limited. 3)To study work efficiency of employees in 
Bags and Gloves Company Limited. 4)To compare work efficiency of employees in Bags and 
Gloves Company Limited employee by personal factors. 5)To study teamwork factors affecting 
work efficiency of employees in Bags and Gloves Company Limited. Research Instruments was 
questionnaires by collecting data from 190 participants The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test ,One way anova with Scheffe's 
method multiple comparison and multiple linear regression. Data was analyzed by using 
computer program SPSS. The level of statistical significance of the study was at 0.05. The 
findings showed mostly employees who responsed the questionnaires are female, 20-30 years 
old, undergraduate, job function is operator with 1-3 years experience, income 10,000-15,000 
baths, the level of opinion on teamwork factors was good and the level of opinion on work 
efficiency was excellent. Work efficiency comparation by personal factors shown who had 
different personal factors would give same level of opinion on work efficiency and teamwork 
factors affecting work efficiency had 2 factors, regular review and individual development. 
Keywords: Teamwork, Work efficiency 

บทน ำ 

ปจัจุบนัการท างานเป็นทมี (Teamwork) ถอืเป็นสิง่ทีค่วามส าคญัทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานในองคก์รและพฒันาสิง่ต่างๆภายในองคก์รรวมถงึการสรา้งหรอืรเิริม่สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ
ภายในองคก์ร เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัในการด าเนินธุรกจิและยกระดบัความสามารถใน
การด าเนินธุรกจิขององคก์ร บรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั เป็นโรงงานผลติและผูส้่งออกสนิคา้ทีผ่ลติมา
จากแผ่นฟิล์มพลาสตกิมามากกว่า 20 ปี เช่นถุงมอื ผ้ากนัเป้ือน ถุงพลาสตกิและสนิค้าร่วมพฒันากบั
ลกูคา้ วตัถุดบิทีเ่ราใชใ้นการผลติคอืเมด็พลาสตกิ เช่น HDPE, LDPE และ LLDPE รวมถงึเมด็พลาสตกิ
ชวีภาพ บรษิัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั ในปี 2564 ทางบรษิัทได้มกีารรบัผลติสนิค้าในแบรนด์ของ
บรษิทัส่งขายในประเทศและแบรนด์ต่างๆส่งออกขายต่างประเทศมากขึน้ ผู้บรหิารจงึจ าเป็นต้องมกีาร
ขยายสาขาใหมเ่พิม่ขึน้ คอืบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา เพื่อรองรบัก าลงั
การผลติทีเ่พิม่ขึน้,สรา้งมาตรฐานของบรษิทัที่สูงขึน้รวมถงึสรา้งบรรยากาศที่ดใีหก้บัพนักงานในบรษิทั 
แต่ทางบรษิทักย็งัคงประสบปญัหาในการกระบวนการผลติขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานตัง้แต่ต้น
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น ้าไปจนถงึปลายน ้า อยา่งเช่น คุณภาพสนิคา้ไมต่รงตามมาตรฐาน(ดา้นคุณภาพ),ผลติสนิคา้ไม่เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ(ดา้นปรมิาณ),ใชเ้วลาในกระบวนการผลติสูงเกนิไป(ดา้นเวลา) และมตี้นทุนในการผลติ
ที่สูงเกนิไป(ด้านค่าใช้จ่าย) รวมไปถงึการสื่อสารที่ไม่เขา้ใจกนัท าให้เกดิข้อผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 
เป็นตน้ (Peterson and Plowman,1953)ซึง่ผูบ้รหิารไดเ้ลง็เหน็ว่าพนกังานในบรษิทัยงัมกีารปฏบิตังิานที่
ไมเ่ป็นหน่ึงเดยีวหรอืทมีเดยีวกนัจงึเป็นผลท าใหป้ระสบปญัหาการขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยู่
อยา่งต่อเน่ือง ผูบ้รหิารจงึมคีวามจ าเป็นทีต่้องการจะแก้ไขปญัหาการขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
เพื่อท าให้องค์กรมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัในการด าเนินธุรกจิและยกระดบัความสามารถในการ
ด าเนินธุรกจิ 

ถึงแม้ว่าบรษิัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั ได้มกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2564 แต่ก็ยงัคง
ประสบปญัหาการขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้น้ี ผู้วจิยัจงีมคีวามสนใจที่
จะศกึษาปจัจยัการท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบ็กส์
แอนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา เพื่อที่จะน าผลการศกึษาทีไ่ปไดไ้ปเป็นขอ้มลูใหผู้บ้รหิาร
ในการสรา้งนโยบายบรหิารจดัการองค์กร อกีทัง้น าขอ้มูลที่ได้ไปปรบัปรุงแก้ไขการท างานเป็นทมีเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์รต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานบรษิทัแบก็ส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดั 
นครราชสมีา 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัการท างานเป็นทมีของพนักงานบรษิัทแบก็ส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั สาขา 5 
จงัหวดันครราชสมีา 

3. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 
5 จงัหวดันครราชสมีา 

4. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั 
สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 

5. เพื่อศกึษาปจัจยัการท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา 

สมมติฐานของงานวิจยั 

1. พนักงานบรษิทัแบก็ส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันคราชสมีา ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัการท างานเป็นทมีส่งผลต่อประสทิธใินการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนด์
โกลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา 

 



4 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฎษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัการท างานทมี 

Woodcock (1989) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของการท างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่มลีกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ 

1.บทบาทที่สมดุล (Balanced Roles) คอื ในทมีการท างานจะผสมผสานทกัษะความรู ้
ความสามารถ ที่แตกต่างกนัของบุคคลและใช้ความแตกต่างด าเนินบทบาทของแต่ละงานได้อย่าง
เหมาะสม ตามสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศึกษา 
 4. ต  าแหน่งงาน 
 5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 6. รายไดต้่อเดือน 
 

ปัจจยัการท างานเป็นทมี  
1. บทบาทท่ีสมดุล 
2. วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายท่ี
เห็นพอ้งตอ้งกนั 
3. การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้
เพ่ือการแกไ้ขปัญหา 
4. การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั 
5. ความร่วมมือ และการใชค้วามขดัแยง้
ในทางสร้างสรรค ์
6. กระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
7. ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม 
8. การทบทวนการปฏิบติังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 
9. การพฒันาตนเอง 
10. ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
11. การส่ือสารท่ีดี  
อา้งอิง : Woodcock (1989) 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
 1. ดา้นคุณภาพ 
 2. ดา้นปริมาณ 
 3. ดา้นเวลา 
 4. ดา้นค่าใชจ่้าย 
 อา้งอิง : Peterson and Plowman (1953) 
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2.วตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเป้าหมายทีเ่หน็พอ้งต้องกนั (Clear Objectives and Agreed Goals) 
คอื ทีมการท างานมเีป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน สอดคล้องกนั สมาชิกทุกคนในทมีรบัรู้และ
ยอมรบั เป้าหมายและวตัถุประสงคน์ัน้ 

3.การเปิดเผยต่อกนัและการเผชญิหน้าเพื่อการแก้ไขปญัหา (Openness and Confrontation) 
คอืบรรยากาศในการท างานเป็นทมีเป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรู้สึกความ
คดิเหน็ของตนต่อการทท างานไดม้กีารสื่อสารโดยตรง หนัหน้ามาร่วมกนัแก้ไขปญัหา สรา้งความเขา้ใจ
กนั 

4.การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกนั (Support and Trust) คอื สมาชกิทุกคนได้รบ้การ
ช่วยเหลอืสนบัสนุนซึง่กนัและกนัมคีวามจรงิใจต่อกนั สามารถพูดไดอ้ย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกบัปญัหาที่
เกดิขึน้ในการท างาน พรอ้มทีจ่ะรบัมอืในการแกไ้ขปญัหา 

5.ความร่วมมอืและการใช้ความขดัแยง้ในทางสรา้งสรรค์ (Co-operation and Conflict) คอื 
สมาชกิในทีมให้ความร่วมมอืกันท างาน พร้อมที่จะช่วยเหลอืสนับสนุน ช่วยเสรมิสร้างทกัษะความรู้
ความสามารถใหแ้ก่กนั รวมทัง้การสนับสนุนแลกเปลีย่นขอ้มลู ข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการท างาน มี
การใชค้วามขดัแยง้ในทางสรา้งสรรคเ์พื่อรว่มมอืกนัแกไขป้ญัหา 

6.กระบวนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน (Sound Procedures) คอื การท างานของทมีมกีารประชุม
ปรกึษาหารอืและหาแนวทางปฏบิตัริว่มกนัการตดัสนิใจจะใชข้อ้มลูและความเหน็ของสมาชกิทมีทุกคน 

7.ภาวะผู้น าที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานในทีมจะต้องมผีู้น าที่มี
ความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณ์นัน้ๆ โดยสมาชกิทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้น าทมีได้
ขึน้อยูก่บัสถานการณ์นัน้ 

8.การทบทวนการปฏบิตัิงานอย่างสม ่าเสมอ (Regular Review) คอื การติดตามผลการ
ปฏบิตังิานของทมีอยา่งสม ่าเสมอว่ามปีญัหาใดทีจ่ะตอ้งรว่มกนัปรบัปรงุแกไ้ข 

9.การพฒันาตนเอง (Individual Development) คอื การพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถของ
สมาชกิทมีใหโ้อกาสสมาชกิไดใ้ชท้กัษะความรูค้วามสามารถทีม่ใีนการท างานอยา่งเตม็ที่ 

10.ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม (Sound Inter-Group Relations) คอื การท างานทีม่สีมัพนัธภาพ
ทีด่มีกีารรว่มมอืใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

11.การสื่อสารทีด่ ี(Good Communications) คอื การตดิต่อสื่อสารในทมีเป็นไปอย่างถูกต้อง
ชดัเจน เหมาะสม สื่อสารกนัทางตรง สมาชกิในทมีมกีารสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความ
คดิเหน็ 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 Peterson and Plowman (1953) โดยไดต้ดับางหวัขอ้ออก แต่มคีวามคล้ายกบัแนวคดิของ 
Emerson สรปุองคป์ระกอบของประสทิธภิาพไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั คอื 
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1.คุณภาพของงาน (Quality) ซึง่จะหมายถงึความมคีุณภาพสูงทีผู่ผ้ลติและผูใ้ชง้านไดป้ระโยชน์ 
คุ้มค่าและความพงึพอใจของผลการท างานมคีวามถูกต้องได้มาตรฐานรวดเรว็ นอกจากนี้ผลงานที่มี
คุณภาพจะสามารถท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค 

2.ปรมิาณงาน (Quantity) ซึ่งจะหมายถงึการท าให้ไดป้รมิาณงานเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หน่วยงาน โดยปรมิาณงานทีป่ฏบิตัไิดจ้ะตอ้งเป็นปรมิาณทีเ่หมาะสมตามแผนงานหรอืเป้าหมายทีบ่รษิทั
ไดก้ าหนดเอาไวแ้ละควรมกีารวางแผนในเรือ่งเกีย่วกบัเวลาเพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด
เอาไว ้

3.เวลา (Time) ซึ่งจะหมายถึงเวลาที่ใช้ส าหรบัการด าเนินงานที่จะต้องอยู่ภายใต้ลกัษณะที่
ถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั มกีารพฒันาความรู ้ทกัษะและเทคนิคในการท างานให้
สะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

4.ค่าใช้จ่าย (Costs) ซึง่จะหมายถงึค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทัง้หมดจะต้องเหมาะสมกบังาน
และวธิกีารคอืจะตอ้งลงทุนน้อยและไดผ้ลก าไรมากทีสุ่ด ประสทิธภิาพในมุมของค่าใชจ้่ายหรอืต้นทุนการ
ผลติ ได้แก่การใช้ทรพัยากรด้านการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลยทีี่มอียู่อย่างประหยดัคุ้มค่าและเกิดการ
สญูเสยีน้อยทีสุ่ด 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและขนาดตัวอย่าง พนักงานบริษัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากัด สาขา 5 จงัหวัด
นครราชสีมา จ านวนทัง้หมด 361 ราย โดยใช้สมการในการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane,1973) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 190 ราย 
 2. วธิกีารสุ่มตวัอย่าง เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ต้องอาศยัหลกัความน่าจะเป็นมาช่วย (Non-
Probability Sample) แบบใชเ้กณซผ์ูว้จิยั (Purposive Sampling) จากสถานการณ์ Covid-19 ในปจัจุบนั
จงึต้องด าเนินการสร้างแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างจาก
พนกังานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา 
 3. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ซึง่ได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 4
ส่วนดงันี้ แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงาน แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัการท างาน
เป็นทมีของพนกังาน แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบัตังิานของพนักงาน และค าถามเพื่อ
สอบถามขอ้เสนอแนะ 
 4.สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  4.1 ค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4.2 วเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตาม



7 
 

ปจัจยัส่วนบุคคล วเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช่ค่าทแีละวเิคราะหค์วามแปรปรวณทางเดยีงโดยใชค้่าเอฟ 
เมือ่พบความแตกต่างรายคู่ใชว้ธิขีอง Scheffé  โดยมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

4.3 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบปจัจยั
การท างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั 
สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา 

ผลการวิจยั 
สมมตฐิานข้อที่ 1 พนักงานบรษิัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันคราชสมีา ที่มี

ปจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า
พนกังานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันคราชสมีา ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะ
มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ปจัจยัการท างานเป็นทมีส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปจัจยัการ
ท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั 
สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 มทีัง้หมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทบทวนการปฏบิตังิานอยา่งสม ่าเสมอ (Beta=0.402) และดา้นการพฒันาตนเอง (Beta=0.210) 

อภิปรายผลการวิจยั 
 พนักงานบรษิัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากัด สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั จะใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการท างานไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของอัครเดช ไม้จนัทร์ (2560) ศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมตดิตัง้เครื่องจกัรสายการผลติในจงัหวดั
สงขลา ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมตดิตัง้เครือ่งจกัรสายการผลติใน
จงัหวดัสงขลา ทีม่เีพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอายุงานแตกต่างกนัจะ
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั และงานวจิยัของน่ิมนวน ทองแสน (2557) ศกึษาปจัจยัที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจงัหวัดปทุมธานี 
ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มธุรกจิผลติเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่มี
เพศ รายได้ต่อเดอืนและต าแหน่งงานแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกจิ
ผลติเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกนั เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากปจัจุบนัต่างคนต่างมคีวามรู้
ความสามารถเฉพาะดา้นเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ อายุน้อยหรอือายุมาก ระดบั
การศกึษาระดบัไหน ต าแหน่งงานอะไร ระยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยหรอืมากแค่ไหน และรายไดต่้อ
เดอืนน้อยหรอืมากแค่ไหน ก็สามารถปฏบิตังานในหน้าที่รบัผดิชอบทีต่นเองไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้เมือ่พนกังานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสีมาปฏบิตังาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจะท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 
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ปจัจยัการท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทแบ็กส์
แอนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มทีัง้หมด 2 ดา้น 
ได้แก่ ด้านการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ  และด้านการพฒันาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของดาราวรรณ ล๊อตเยอร์, จ าเนียร ราชแพทยาคม และพนมพทัธ ์สมติานนท์ (2564) ไดศ้กึษา
คุณลกัษณะการท างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานบุคลากรส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
ผลการวิจยัพบว่าด้านคุณลักษณะการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ระดบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานบุคลากรในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงูทีสุ่ด คุณลกัษณะการท างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของบุคลากรทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ การก าหนดบทบาทของสมาชกิอย่างสมดุลและชดัเจน การพฒันา
ตนเอง และการตดิต่อสื่อสารทีด่ ี 

ข้อเสนอแนะ 

1.จากผลการศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานบรษิัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จ ากัด สาขา 5 
จงัหวดันครราชสมีา จะเหน็ได้ว่าพนักงานโดยภาพรวมจะมรีะยเวลาปฏบิตังิานอายุ 1-3 ปี ซึง่ถอืเป็น
ระยะเวลาปฏบิตังิานค่อนขา้งน้อย จงึท าให้องค์กรขาดองค์ความรู้ในองค์กรและมพีนักงานที่มคีวามรู้
ความสามารถเฉพาะดา้นน้อย ดงันัน้จงึขอเสนอแนะผูบ้รหิารหาแนวทางแก้ไขดา้นการบริหารทรพัยากร
มนุษย ์เพื่อสรา้งก าลงัในการขบัเคลื่อนองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ 

 2. จากผลการศกึษาปจัจยัการท างานเป็นทมีของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 
5 จงัหวดันครราชสมีา จะเหน็ไดว้่าพนักงานโดยภาพรวมใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัการท างานเป็น
ทมีของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา อยู่ทีร่ะดบัมากหรอืมกีาร
ท างานเป็นทีมมาก แต่เฉพาะด้านพฒันาตนเองอยู่ที่ระดับปานกลาง เนื่องจากองค์กรมโีอกาสให้
พนักงานศึกต่อในระดบัที่สูงขึ้นน้อย มกีารอบรมเพื่อเพิ่มความรู้  พฒันาทกัษะและความสามารถใน
องคก์รน้อย และมกีารวางแผนพฒันาพนักงานทีต่รงกบัความรบัผดิชอบ  ดงันัน้จงึขอเสนอแนะผูบ้รหิาร
หาแนวทางปรบัปรุงด้านพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเป็นการปรบัปรุงการท างานเป็นทีมของ
พนกังานใหด้ยีิง่ขึน้ 

 3. จากผลการศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กลฟ์ จ ากดั 
สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา จะเหน็ไดว้่าพนกังานโดยภาพรวมใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็ส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา  อยู่ที่ระดบั
มากทีสุ่ดหรอืมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด แต่มดีา้นปรมิาณและดา้นค่าใชจ้่ายทีม่คี่าเฉลีย่ที่
ต ่า เนื่องจากในด้านของปรมิาณงานทีไ่ด้รบัมอบหมายไม่เหมาะสมกบัทีพ่นักงานสามารถปฏบิตังิานได ้
และในส่วนของดา้นค่าใชจ้า่ยพนกังานใชว้สัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมากเกนิความเหมาะสม ดงันัน้จงึ
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ขอเสนอแนะผู้บริหารหาแนวทางปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน เพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานใหด้ยีิง่ขึน้ 

 4. จากการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัแบก็สแ์อนดโ์กล์ฟ 
จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล จะเหน็ได้ว่าพนักงานที่มปีจัจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นเพศ,อายุ,ระดบัการศกึษา,ต าแหน่งงาน,ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และ
รายไดต่้อเดอืน จะใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการท างานไม่แตกต่าง ดงันัน้จงึขอเสนอแนะ
ผูบ้รหิารในส่วนของปจัจยัส่วนบุคคลต่างๆในปจัจุบนัไม่ไดท้ าให้ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 
ควรเน้นไปที่ความรูท้กัษะและความสามารถของพนักงานใหต้รงกบัหน้าที่รบัผดิชอบของพนักงาน ซึ่ง
สามารถน าไปเป็นนโยบายในการท างานขององคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ได้ 

 5. จากการศกึษาปจัจยัการท างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บรษิทัแบก็ส์แอนด์โกล์ฟ จ ากดั สาขา 5 จงัหวดันครราชสมีา จะเหน็ไดว้่า ปจัจยัการท างานเป็นทมีที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน มอียู่ 2 ดา้น คอื ดา้นการทบทวนการปฏบิตังิาน
อยา่งสม ่าเสมอและดา้นการพฒันาตนเอง โดยดา้นการทบทวนการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอจะเป็นดา้น
ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด แต่ในส่วนดา้นพฒันาตนเองจะส่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงานในด้านลบ ซึ่งทางบริษัทได้มีการเพิ่มในด้านการพัฒนาตนเองมากขึ้นจะท าให้
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานลดลง เนื่องจากมกีารให้พนักงานโอกาสพนักงานศกึษาในระดบัที่สูงขึน้
และมกีารอบรมเพื่อเพิม่ความรู ้พฒันาทกัษะและความสามารถมากขึน้แต่พนักงานกย็งัคงลาออกโดยทีม่ ี
อายงุานน้อย จงึท าใหใ้นบรษิทัขาดองคค์วามรูใ้นองคก์ร ดงันัน้จงึขอเสนอแนะผูบ้รหิารสามารถเน้นการ
ปรับปรุงการท างานเป็นทีมในด้านการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม ่ าเสมอดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

6.ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป (1) น ากรอบแนวคดิของงานวจิยัในครัง้นี้ไปใชใ้หม่แต่
ท าการศึกษาเกี่ยวกบัตวัแปรต้นอื่นๆที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน อย่างเช่น 
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ความผูกพนัธต่์อองคก์ร และองคป์ระกอบของความคาดหวงั เป็นต้น เพื่อท า
ใหท้ราบตวัแปรอื่นๆทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานขององคก์ร (2) ควรท างานวจิยัในเชงิ
คุณภาพ โดยมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลากหลายวธิ ีเช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกตุ เพื่อใหผ้ลการวจิยั
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ (3) น ากรอบแนวคดิของงานวจิยัในครัง้นี้ไปศกึษากบับรษิทับรษิทัแบก็สแ์อนด์
โกลฟ์ จ ากดั สาขาอื่นๆ เพิม่ เพื่อใหห้าแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานขององคก์รสาขา
อื่นดว้ย 
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