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ปัจจัยการทางานเป็ นทีมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั แบ็กส์
แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา
Teamwork factors affecting work efficiency of employees in
Bags and Gloves Company Limited
นายยศวรรธน์ ลิม้ พงษา
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาป จั จัย การท างานเป็ น ทีม ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา 2)
เพื่อ ศึก ษาป จั จัย การท างานเป็ น ทีม ของพนั ก งานบริษัท แบ็ก ส์แ อนด์โ กล์ฟ จ ากัด สาขา 5 จัง หวัด
นครราชสีมา 3)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด
สาขา 5 จัง หวัด นครราชสีม า 4)เพื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง านของพนั ก งาน
บริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล 5)เพื่อศึกษา
ปจั จัยการทางานเป็ นทีมทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ
จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยการวิจยั ในครัง้ นี้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า งเป็ นจานวน 190
ราย เครื่องมือทีใ่ ช้ในวิจยั คือ แบบสอบถามใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช่ค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวณ
ทางเดียงโดยใช้ค่าเอฟ เมื่อพบความแตกต่างรายคู่ใช้วธิ ีของ Scheffé และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS โดยงานวิจยั ในครัง้ นี้กาหนด
นัยสาคัญทางสถิตอิ ยู่ท่รี ะดับ 0.05 ผลการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานตอบแบบสอบถาม
เป็ นเพศหญิง มีอ ายุ 20-30 ปี ระดับการศึก ษาอยู่ท่รี ะดับต่ ากว่าปริญ ญาตรี ต าแหน่ งเป็ นพนักงาน
ปฏิบตั กิ าร ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านจะมีอายุ 1-3 ปี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ระดับ
ความคิดเห็นต่อปจั จัยการทางานเป็ นทีมอยู่ท่รี ะดับมาก และระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านอยูท่ ร่ี ะดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านจาแนกตามปจั จัยส่วน
บุคคล พบว่าทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะให้ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการทางานไม่
แตกต่ างกัน และผลการวิเคราะห์ปจั จัยการทางานเป็ นทีมที่ส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
พบว่า ปจั จัยการทางานเป็ นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน มีทงั ้ หมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การทบทวนการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ และด้านการพัฒนาตนเอง
คาสาคัญ : การทางานเป็นทีม,ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
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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
บทนำ
ปจั จุบนั การทางานเป็ นทีม (Teamwork) ถือเป็ นสิง่ ทีค่ วามสาคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านในองค์กรและพัฒนาสิง่ ต่างๆภายในองค์กรรวมถึงการสร้างหรือริเริม่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
ภายในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจและยกระดับความสามารถใน
การดาเนินธุรกิจขององค์กร บริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด เป็นโรงงานผลิตและผูส้ ่งออกสินค้าทีผ่ ลิตมา
จากแผ่นฟิ ล์มพลาสติกมามากกว่า 20 ปี เช่นถุงมือ ผ้ากันเปื้ อน ถุงพลาสติกและสินค้าร่วมพัฒนากับ
ลูกค้า วัตถุดบิ ทีเ่ ราใช้ในการผลิตคือเม็ดพลาสติก เช่น HDPE, LDPE และ LLDPE รวมถึงเม็ดพลาสติก
ชีวภาพ บริษัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด ในปี 2564 ทางบริษัทได้มกี ารรับผลิต สินค้าในแบรนด์ของ
บริษทั ส่งขายในประเทศและแบรนด์ต่างๆส่งออกขายต่างประเทศมากขึน้ ผู้บริหารจึงจาเป็ นต้องมีการ
ขยายสาขาใหม่เพิม่ ขึน้ คือบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับกาลัง
การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ,สร้างมาตรฐานของบริษทั ที่สูงขึน้ รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดใี ห้กบั พนักงานในบริษทั
แต่ทางบริษทั ก็ยงั คงประสบปญั หาในการกระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ต้น
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น้าไปจนถึงปลายน้า อย่างเช่น คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน(ด้านคุณภาพ),ผลิตสินค้าไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ(ด้านปริมาณ),ใช้เวลาในกระบวนการผลิตสูงเกินไป(ด้านเวลา) และมีต้นทุนในการผลิต
ที่สูงเกินไป(ด้านค่าใช้จ่าย) รวมไปถึงการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
เป็นต้น (Peterson and Plowman,1953)ซึง่ ผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นว่าพนักงานในบริษทั ยังมีการปฏิบตั งิ านที่
ไม่เป็ นหนึ่งเดียวหรือทีมเดียวกันจึงเป็ นผลทาให้ประสบปญั หาการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอยู่
อย่างต่อเนื่อง ผูบ้ ริหารจึงมีความจาเป็ นทีต่ ้องการจะแก้ไขปญั หาการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อทาให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจและยกระดับความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจ
ถึงแม้ว่าบริษัทแบ็กส์แ อนด์โกล์ฟ จากัด ได้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อ งในปี 2564 แต่ ก็ยงั คง
ประสบปญั หาการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จีงมีความสนใจที่
จะศึกษาปจั จัยการทางานเป็ นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์
แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่จะนาผลการศึกษาทีไ่ ปได้ไปเป็นข้อมูลให้ผบู้ ริหาร
ในการสร้างนโยบายบริหารจัดการองค์กร อีกทัง้ นาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขการทางานเป็ นทีมเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัด
นครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปจั จัยการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5
จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา
5 จังหวัดนครราชสีมา
4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด
สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
5. เพื่อศึกษาปจั จัยการทางานเป็ นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานของงานวิ จยั
1. พนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนคราชสีมา ที่มปี จั จัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน
2. ปจั จัยการทางานเป็ นทีมส่งผลต่อประสิทธิในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์
โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา
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กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6. รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยการทางานเป็ นทีม
1. บทบาทที่สมดุล
2. วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนและเป้ าหมายที่
เห็นพ้องต้องกัน
3. การเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิญหน้า
เพื่อการแก้ไขปั ญหา
4. การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน
5. ความร่ วมมือ และการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์
6. กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
7. ภาวะผูน้ าที่เหมาะสม
8. การทบทวนการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่าเสมอ
9. การพัฒนาตนเอง
10. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
11. การสื่ อสารที่ดี
อ้างอิง : Woodcock (1989)

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
1. ด้านคุณภาพ
2. ด้านปริ มาณ
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
อ้างอิง : Peterson and Plowman (1953)

แนวคิ ด ทฎษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับปจั จัยการทางานทีม
Woodcock (1989) ได้อธิบายถึงลักษณะของการทางานเป็ นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
1.บทบาทที่ส มดุล (Balanced Roles) คือ ในทีมการทางานจะผสมผสานทักษะความรู้
ความสามารถ ที่แ ตกต่ างกนัข องบุ ค คลและใช้ค วามแตกต่ า งดาเนิน บทบาทของแต่ ล ะงานได้อ ย่า ง
เหมาะสม ตามสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกันไป
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2.วัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนและเป้าหมายทีเ่ ห็นพ้องต้องกัน (Clear Objectives and Agreed Goals)
คือ ทีมการทางานมีเ ป้าหมายและวัต ถุ ประสงค์ท่ชี ดั เจน สอดคล้องกัน สมาชิกทุ กคนในทีมรับรู้แ ละ
ยอมรับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์นนั ้
3.การเปิ ดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อการแก้ไขปญั หา (Openness and Confrontation)
คือ บรรยากาศในการทางานเป็ นทีมเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรู้ส ึกความ
คิดเห็นของตนต่อการททางานได้มกี ารสื่อสารโดยตรง หันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปญั หา สร้างความเข้าใจ
กัน
4.การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน (Support and Trust) คือ สมาชิกทุกคนได้รบ้ การ
ช่วยเหลือสนับสนุ นซึง่ กันและกันมีความจริงใจต่อกัน สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปญั หาที่
เกิดขึน้ ในการทางาน พร้อมทีจ่ ะรับมือในการแก้ไขปญั หา
5.ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (Co-operation and Conflict) คือ
สมาชิกในทีมให้ความร่วมมือกันทางาน พร้อมที่จะช่ว ยเหลือ สนับสนุ น ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่กนั รวมทัง้ การสนับสนุ นแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการทางาน มี
การใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์เพื่อร่วมมือกันแกไข้ปญั หา
6.กระบวนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน (Sound Procedures) คือ การทางานของทีมมีการประชุม
ปรึกษาหารือและหาแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันการตัดสินใจจะใช้ขอ้ มูลและความเห็นของสมาชิกทีมทุกคน
7.ภาวะผู้น าที่เ หมาะสม (Appropriate Leadership) การทางานในทีมจะต้อ งมีผู้นาที่ม ี
ความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณ์นัน้ ๆ โดยสมาชิกทุกคนสามารถที่จะเป็ นผู้นาทีมได้
ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์นนั ้
8.การทบทวนการปฏิบตั ิงานอย่างสม่ าเสมอ (Regular Review) คือ การติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของทีมอย่างสม่าเสมอว่ามีปญั หาใดทีจ่ ะต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข
9.การพัฒนาตนเอง (Individual Development) คือ การพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถของ
สมาชิกทีมให้โอกาสสมาชิกได้ใช้ทกั ษะความรูค้ วามสามารถทีม่ ใี นการทางานอย่างเต็มที่
10.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Sound Inter-Group Relations) คือ การทางานทีม่ สี มั พันธภาพ
ทีด่ มี กี ารร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
11.การสื่อสารทีด่ ี (Good Communications) คือ การติดต่อสื่อสารในทีมเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม สื่อสารกันทางตรง สมาชิกในทีมมีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความ
คิดเห็น
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
Peterson and Plowman (1953) โดยได้ตดั บางหัวข้อออก แต่มคี วามคล้ายกับแนวคิดของ
Emerson สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ
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1.คุณภาพของงาน (Quality) ซึง่ จะหมายถึงความมีคุณภาพสูงทีผ่ ผู้ ลิตและผูใ้ ช้งานได้ประโยชน์
คุ้มค่าและความพึงพอใจของผลการทางานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่ม ี
คุณภาพจะสามารถทาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
2.ปริมาณงาน (Quantity) ซึ่งจะหมายถึงการทาให้ได้ปริมาณงานเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หน่วยงาน โดยปริมาณงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จะต้องเป็ นปริมาณทีเ่ หมาะสมตามแผนงานหรือเป้าหมายทีบ่ ริษทั
ได้กาหนดเอาไว้และควรมีการวางแผนในเรือ่ งเกีย่ วกับเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด
เอาไว้
3.เวลา (Time) ซึ่งจะหมายถึงเวลาที่ใช้สาหรับการดาเนินงานที่จะต้องอยู่ภายใต้ลกั ษณะที่
ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและเทคนิคในการทางานให้
สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
4.ค่าใช้จ่าย (Costs) ซึง่ จะหมายถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทัง้ หมดจะต้องเหมาะสมกับงาน
และวิธกี ารคือจะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกาไรมากทีส่ ุด ประสิทธิภาพในมุมของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการ
ผลิต ได้แ ก่การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีท่มี อี ยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการ
สูญเสียน้อยทีส่ ุด
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและขนาดตัว อย่า ง พนัก งานบริษัท แบ็กส์แ อนด์โ กล์ฟ จ ากัด สาขา 5 จัง หวัด
นครราชสีม า จ านวนทัง้ หมด 361 ราย โดยใช้ ส มการในการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane,1973) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 190 ราย
2. วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง เป็ นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ต้องอาศัยหลักความน่ าจะเป็ นมาช่วย (NonProbability Sample) แบบใช้เกณซ์ผวู้ จิ ยั (Purposive Sampling) จากสถานการณ์ Covid-19 ในปจั จุบนั
จึงต้องดาเนินการสร้างแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ เ พื่อ ใช้ใ นการเก็บข้อมูลตัวอย่างจาก
พนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ ได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 4
ส่วนดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยการทางาน
เป็นทีมของพนักงาน แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏับตั งิ านของพนักงาน และคาถามเพื่อ
สอบถามข้อเสนอแนะ
4.สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตาม
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ปจั จัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช่ค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวณทางเดียงโดยใช้ค่าเอฟ
เมือ่ พบความแตกต่างรายคู่ใช้วธิ ขี อง Scheffé โดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบปจั จัย
การทางานเป็นทีมทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด
สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิ จยั
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบริษัทแบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนคราชสีมา ที่ม ี
ปจั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
พนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนคราชสีมา ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะ
มีประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปจั จัยการทางานเป็ นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปจั จัยการ
ทางานเป็ นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษัทแบ็กส์แ อนด์โกล์ฟ จากัด
สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 มีทงั ้ หมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทบทวนการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ (Beta=0.402) และด้านการพัฒนาตนเอง (Beta=0.210)
อภิ ปรายผลการวิ จยั
พนัก งานบริษัทแบ็กส์แ อนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จัง หวัด นครราชสีมา ที่มปี จั จัยส่ ว นบุ ค คล
แตกต่างกัน จะให้ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีร ะดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของอัค รเดช ไม้จ นั ทร์ (2560) ศึก ษาป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่ มอุตสาหกรรมติดตัง้ เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา ผลการวิจยั พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้ เครือ่ งจักรสายการผลิตใน
จังหวัดสงขลา ทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนและอายุงานแตกต่างกันจะ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของนิ่มนวน ทองแสน (2557) ศึกษาปจั จัยที่
ส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่ มธุ รกิจผลิต เครื่อ งสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจยั พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่ม ี
เพศ รายได้ต่อเดือนและตาแหน่ งงานแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ
ผลิตเครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน เป็ นเช่นนี้เนื่องจากปจั จุบนั ต่างคนต่างมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรือเพศหญิง อายุน้อยหรืออายุมาก ระดับ
การศึกษาระดับไหน ตาแหน่ งงานอะไร ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านน้อยหรือมากแค่ไหน และรายได้ต่อ
เดือนน้อยหรือมากแค่ไหน ก็สามารถปฏิบตั งานในหน้าที่รบั ผิดชอบทีต่ นเองได้รบั มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ เมือ่ พนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมาปฏิบตั งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทาให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
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ปจั จัยการทางานเป็ นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริษัทแบ็กส์
แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 มีทงั ้ หมด 2 ด้าน
ได้แ ก่ ด้า นการทบทวนการปฏิบ ัติงานอย่างสม่ าเสมอ และด้า นการพัฒ นาตนเอง ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของดาราวรรณ ล๊อตเยอร์, จาเนียร ราชแพทยาคม และพนมพัทธ์ สมิตานนท์ (2564) ได้ศกึ ษา
คุณลักษณะการทางานเป็ นทีมทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านบุคลากรสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผลการวิจ ยั พบว่ า ด้า นคุ ณ ลัก ษณะการท างานเป็ น ทีม ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิผ ลในการปฏิบ ัติง านของ
บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ระดับประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านบุคลากรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงทีส่ ุด คุณลักษณะการทางานเป็นทีมทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ การก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างสมดุล และชัดเจน การพัฒนา
ตนเอง และการติดต่อสื่อสารทีด่ ี
ข้อเสนอแนะ
1.จากผลการศึก ษาป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานบริษัท แบ็ก ส์แ อนด์โ กล์ฟ จ ากัด สาขา 5
จังหวัดนครราชสีมา จะเห็นได้ว่าพนักงานโดยภาพรวมจะมีระยเวลาปฏิบตั งิ านอายุ 1-3 ปี ซึง่ ถือเป็ น
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านค่อนข้างน้ อย จึงทาให้องค์กรขาดองค์ความรู้ในองค์กรและมีพนักงานที่มคี วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้านน้อย ดังนัน้ จึงขอเสนอแนะผูบ้ ริหารหาแนวทางแก้ไขด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างกาลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้
2. จากผลการศึกษาปจั จัยการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา
5 จังหวัดนครราชสีมา จะเห็นได้ว่าพนักงานโดยภาพรวมให้ระดับ ความคิดเห็นต่อปจั จัยการทางานเป็ น
ทีมของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา อยู่ทร่ี ะดับมากหรือมีการ
ทางานเป็ น ทีม มาก แต่ เ ฉพาะด้า นพัฒ นาตนเองอยู่ท่ีระดับ ปานกลาง เนื่ อ งจากองค์ก รมีโ อกาสให้
พนักงานศึก ต่อ ในระดับที่สูงขึ้นน้ อย มีก ารอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถใน
องค์กรน้อย และมีการวางแผนพัฒนาพนักงานทีต่ รงกับความรับผิดชอบ ดังนัน้ จึงขอเสนอแนะผูบ้ ริหาร
หาแนวทางปรับ ปรุง ด้า นพัฒ นาตนเองของพนัก งาน เพื่อ เป็ น การปรับ ปรุง การท างานเป็ น ทีม ของ
พนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้
3. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด
สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา จะเห็นได้ว่าพนักงานโดยภาพรวมให้ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา อยู่ท่รี ะดับ
มากทีส่ ุดหรือมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด แต่มดี า้ นปริมาณและด้านค่าใช้จ่ายทีม่ คี ่าเฉลีย่ ที่
ต่ า เนื่องจากในด้านของปริมาณงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่เหมาะสมกับทีพ่ นักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้
และในส่วนของด้านค่าใช้จา่ ยพนักงานใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านมากเกินความเหมาะสม ดังนัน้ จึง
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ขอเสนอแนะผู้บริห ารหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิง านของพนักงาน เพื่อ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้
4. จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ
จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล จะเห็นได้ว่าพนักงานที่มปี จั จัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,ตาแหน่ งงาน,ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และ
รายได้ต่อเดือน จะให้ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่าง ดังนัน้ จึงขอเสนอแนะ
ผูบ้ ริหารในส่วนของปจั จัยส่วนบุคคลต่างๆในปจั จุบนั ไม่ได้ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน
ควรเน้นไปที่ความรูท้ กั ษะและความสามารถของพนักงานให้ตรงกับหน้าที่รบั ผิดชอบของพนักงาน ซึ่ง
สามารถนาไปเป็นนโยบายในการทางานขององค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้
5. จากการศึกษาปจั จัยการทางานเป็ นทีมทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษทั แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จากัด สาขา 5 จังหวัดนครราชสีมา จะเห็นได้ว่า ปจั จัยการทางานเป็ นทีมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มีอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการทบทวนการปฏิบตั งิ าน
อย่างสม่าเสมอและด้านการพัฒนาตนเอง โดยด้านการทบทวนการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอจะเป็ นด้าน
ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด แต่ในส่วนด้านพัฒนาตนเองจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบ ัติง านในด้า นลบ ซึ่ง ทางบริษัท ได้ม ีก ารเพิ่ม ในด้า นการพัฒ นาตนเองมากขึ้น จะท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านลดลง เนื่องจากมีการให้พนักงานโอกาสพนักงานศึกษาในระดับที่สูงขึน้
และมีการอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถมากขึน้ แต่พนักงานก็ยงั คงลาออกโดยทีม่ ี
อายุงานน้อย จึงทาให้ในบริษทั ขาดองค์ความรูใ้ นองค์กร ดังนัน้ จึงขอเสนอแนะผูบ้ ริหารสามารถเน้นการ
ปรับ ปรุ ง การท างานเป็ น ทีม ในด้ า นการทบทวนการปฏิบ ัติง านอย่ า งสม่ า เสมอดีย ิ่ง ขึ้น เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
6.ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป (1) นากรอบแนวคิดของงานวิจยั ในครัง้ นี้ไปใช้ใหม่แต่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรต้นอื่นๆที่มคี วามเกี่ ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน อย่างเช่น
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ความผูกพันธ์ต่อองค์กร และองค์ประกอบของความคาดหวัง เป็ นต้น เพื่อทา
ให้ทราบตัวแปรอื่นๆทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านขององค์กร (2) ควรทางานวิจยั ในเชิง
คุณภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลากหลายวิธ ี เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตุ เพื่อให้ผลการวิจยั
ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ (3) นากรอบแนวคิดของงานวิจยั ในครัง้ นี้ไปศึกษากับบริษทั บริษทั แบ็กส์แอนด์
โกล์ฟ จากัด สาขาอื่นๆ เพิม่ เพื่อให้หาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านขององค์กรสาขา
อื่นด้วย
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