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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (๑) ศึกษาระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร 

กสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (๓) ศึกษาการท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย 

เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน ๑๘๑ คน ผลการศึกษา 

พบว่า (๑) ระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (๒) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรี-

อยุธยา อยู่ในระดับมาก และ (๓) การท�างานเป็นทีม ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการมีเป้าหมาย

เดียวกัน ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และด้านการยอมรับนับถือ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�าหรับด้านการมีส่วนร่วม ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค�าส�าคัญ : การท�างานเป็นทีม; ผลกระทบ; ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน; ธนาคารกสิกรไทย

Abstract 
 The objectives of the study were as follows. (1) Study teamwork of employees of 

Kasikorn Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. (2) Study the performance efficiency 

of employees of Kasikorn Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. (3) Study teamwork 

affects the performance efficiency of employees of Kasikorn Bank in Phra Nakhon  

Si Ayutthaya Province. The study is quantitative research by using the questionnaire as 

an instrument to collect data. The sample group used in this study were 181 employees 

of Kasikorn Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The study found the following. 

(1) Teamwork of employees of Kasikorn Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province at  

a high level (2) The performance efficiency of employees of Kasikorn Bank in Phra Nakhon 

Si Ayutthaya Province at a high level. (3) Teamwork by the issue of open communication, 

shared goals, mutual trust, and acceptance affect the performance efficiency of  

employees of Kasikorn Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. In contrast,  

participation does not affect the performance efficiency of employees of Kasikorn  

Bank in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

Keywords : Teamwork; Affects; Performance efficiency; Kasikorn Bank

บทน�า 
 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบการบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้บริการที่ถูกใจ

ลกูค้า ซึง่การบรกิารทีเ่ป็นเลศิจะเป็นปัจจยัแห่งความส�าเร็จของธรุกจิเป็นการสะท้อนถงึผลลัพธ์ ทางธรุกจิ

ในรูปแบบของผลก�าไร ความชื่นชมของสังคม และเกิดแบรนด์ขององค์กรที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้น  

หากองค์กรใดสามารถสร้างบริการท่ีโดดเด่นและแตกต่าง รวมทั้งสร้างความผูกพันในการให้บริการใน 

ระยะยาว สร้างประสบการณ์ที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกตราตรึงใจได้ย่อมจะท�าให้องค์กรนั้นได้ใจจากลูกค้าและ 

รักองค์กรเราเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน
1

 1
 พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล, งานบริการออกแบบอย่างไร, (กรุงเทพมหานคร : โปรดักทิวิตี้ เวิลด์, ๒๕๕๙), หน้า 

๕๘.
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79การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฯ

 ด้วยเหตุที่การบริการที่ดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรในมิติคุณภาพในการบริการ ดังนั้น  

ส�าหรับคุณภาพในการบริการของธนาคาร ความสวยงามของท่ีท�าการของธนาคาร การจัดสัดส่วนของ 

การบริการและการมีป้ายบอกอย่างชัดเจน การแต่งกายอย่างภูมิฐานของพนักงาน ความรวดเร็วของ 

ระบบคอมพิวเตอร์ ความถูกต้องของตัวเลขยอดเงิน มีเครื่องมือทันสมัยจัดไว้ครบครันส�าหรับบริการ 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องปรับยอดเงินในสมุดอัตโนมัติ เคร่ืองฝากเงิน เป็นต้น ต้องสนอง 

ความต้องการของผู้รับบริการด้วยเช่นกัน ส�าหรับธนาคารพาณิชย์ท่ีเปิดกิจการมานาน มีชื่อเสียงมานาน

มักจะได้ชื่อว่ามีคุณภาพของการบริการดีด้วยการตัดสินของผู้รับบริการ โดยดูจากประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงาน แม้ผลประกอบการอาจจะออกมาไม่ดีผู้รับบริการก็ยอมรับได้ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกองทุนรวมท่ีได้รับจริงน้อยกว่าการคาดการณ์ไว้ในครั้งแรกที่เสนอขาย ผู้รับบริการก็อาจจะยอมรับได้ 

เพราะเห็นว่าทางธนาคารมีความสนใจ และมีการชี้แจงกับผู้รับบริการอย่างสม�่าเสมอ ต่างจากธนาคาร

พาณิชย์ที่เพิ่งเป็นที่รู้จักผู้รับบริการอาจรู้สึกตรงข้ามอย่างส้ินเชิง อาจเป็นเพราะว่าการส่ือสารท่ีพนักงาน 

มีให้กับผู้รับบริการยังไม่เข้าใจ ความทันสมัยและความคล่องตัวในการให้บริการยังไม่ดีพอ สิ่งเหล่านี้ท�าให้

คุณภาพบริการของธนาคาร ในสายตาของผู้รับบริการยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งด้วยความเป็นจริงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานอาจไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ผู้รับบริการไม่มีโอกาสรับรู้ว่าได้รับบริการที่ดีอย่างไร
2 

จากเดิม

ที่คิดว่าผู้ให้บริการควรเป็นผู้ก�าหนดและตัดสินคุณภาพของบริการ แต่กลับพบว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือ

ใช้ประโยชน์จากบริการคือ ผู้รับบริการและเมื่อพิจารณาร่วมกับแนวคิดทางการตลาด ซ่ึงให้ความส�าคัญ

แก่ความต้องการของลูกค้าผู้มารับบริการ ดังนั้น ผู้ท่ีควรตัดสินว่าบริการมีคุณภาพหรือไม่ ควรจะเป็น 

ผูท้ีม่ารบับรกิารนัน่เอง การทีจ่ะให้ผูรั้บบรกิารรบัทราบและเกดิความประทบัใจนัน้ คณุภาพบริการทีไ่ด้รบั

จะต้องเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละคน การประเมินของผู้รับ

บริการนั้นจะประเมินตามคุณภาพของบริการท่ีได้รับรู้เท่านั้น ไม่ส�าคัญว่าบริการจริง ๆ จะเป็นเช่นใด

กระบวนการในการให้บริการจึงมีบทบาทมากในเรื่องของคุณภาพบริการ
3 

 ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารด้านต่าง ๆ  ให้มคีวามทนัสมยัสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะมาใช้บริการของธนาคารได้อย่าง

ครบวงจร เช่น บริการรับฝากเงิน บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ บริการด้านสินเชื่อ บริการด้านการ

โอนเงิน การรับช�าระค่าสินค้าและบริการ บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์บริการด้านวานิชธนกิจ บริการ

 2
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, การตลาดบริการ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓.

 3
 ณัชชา มิลินทานุช, “คุณภาพงานบริการวิสัญญี โรงพยาบาลราชวิถีตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับ

บริการ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๖๐), หน้า ๖๔.
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ด้านธรุกจิ บรกิารด้านธรุกจิหลกัทรพัย์ เป็นต้น
4  

ธนาคารพาณชิย์การแข่งขนัเพิม่มากขึน้ในเรือ่งการด�าเนนิ

กิจการทางการตลาดเพื่อรักษาลูกค้าและขยายฐานลูกค้าของธนาคาร เพื่อเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม

จากการให้บรกิารเสรมิให้มากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้การให้บรกิารบางชนดิไม่ได้จ�ากดัแค่ในวงการของธรุกจิธนาคาร

พาณิชย์แต่ขยายตัวไปสู่ผู ้ประกอบการอ่ืนด้วย โดยการแข่งขันเน้นทั้งการขยายฐานกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 

รายใหญ่ (Corporate) และลูกค้ารายย่อย (SME’s) ซึ่งธุรกิจหรือลูกค้ารายใหญ่ก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคง 

และท�าให้ลูกค้ารายย่อยเกิดความเชื่อมั่นต่อธนาคารเสมือน ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ฉะนั้น ธนาคาร

จึงส่งเสริมรากฐานและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขยายฐานลูกค้ารายใหญ่ พร้อมกันนี้ยังได้ด�าเนินการ

ทางด้านข้อมลูลกูค้าให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้าแบบเฉพาะกลุ่ม ประกอบกบัยงัได้มขีบวนการ

ที่จะด�าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจให้ลูกค้ารายย่อยด้วยการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความทันสมัยและเน้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย  

การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�าให้สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าผู้ท�า

ธรุกรรมทางการเงนิมคีวามสะดวกปลอดภัยและง่ายขึน้ โดยธนาคารยงัคงให้ความส�าคญักบับรกิารธนาคาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์สร้างจุดเด่นด้วยการขยายผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มช่องทางการให้บริการอย่าง 

ครบวงจร ขยายขอบเขตขีดความสามารถการให้บริการเพิ่มขึ้น เพ่ือเพิ่มช่องส่วนแบ่งทางการตลาด 

ของธนาคาร และลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับธนาคาร

 ธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่กล้กบันคิมอตุสาหกรรม ซ่ึงมพีนกังาน

ของโรงงานต่าง ๆ มากมายท่ีสามารถเป็นลูกค้าของธนาคารได้เป็นอย่างดี แต่เน่ืองจากในบริเวณพ้ืนที่ 

ดังกล่าว มีธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งถือว่ามีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ดังนั้น การพัฒนา

คณุภาพการให้บรกิารของธนาคารทีส่ามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

ของธนาคาร สามารถสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศอย่าง 

เสมอภาค ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ลูกค้า  

เห็นคุณค่าและให้เกียรติลูกค้าอยู่เสมอ 

 การพฒันาทมีงานสมาชกิในทมีงานจะต้องมพีฤตกิรรมการท�างานเป็นทมี เช่น มจีดุมุง่หมายร่วมกนั 

มีการสื่อความหมายที่ดีต่อกัน มีผู้น�ากลุ่มที่ดี มีการกระจายงาน อย่างท่ัวถึงตามความสามารถและ 

ความถนัดของแต่ละคน มีการร่วมกันแก้ปัญหา มีความจริงใจและซ่ือสัตย์ต่อกัน มีการร่วมใจกันท�างาน 

จนส�าเรจ็ มีความเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั มกีารยอมรบัซึง่กนัและกัน มกีารตดัสนิใจโดยสมาชกิส่วนใหญ่ได้ 

 4
 อตินุช ครุฑเดชะ, “คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบงั (เขตประกอบการเสร ี๒) จงัหวัดชลบรุ”ี, วทิยานพินธ์ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ, (มหาวิทยาลยั
บูรพา, ๒๕๖๑), หน้า ๕๙.
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81การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฯ

มกีารยดืหยุน่ตามสถานการณ์ การตดัสนิใจอาศยัข้อเทจ็จรงิเป็นหลัก
5 
การท�างานเป็นทมีทีดี่ ประกอบด้วย 

การส่ือสารอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วม การมีเป้าหมายเดียวกัน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการ

ยอมรับนับถือ
6 
จะเห็นได้ว่า การท�างานเป็นทีมจะน�าไปสู่คุณภาพการบริการที่ดีและน�าไปสู่ความพึงพอใจ

ของลูกค้าในที่สุด

 จากการที่การท�างานเป็นทีมเป็นส่วนหน่ึงการพัฒนาคุณภาพการบริการ ธนาคารกสิกรไทย  

ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงึมปัีญหาจากการท�างานเป็นทีมของพนกังาน เช่น ปัญหาการส่ือสารกนัน้อย 

ปัญหาการหลีกเลี่ยงท่ีจะเผชิญกับความผิดพลาดที่ผ่านมา และใช้ประโยชน์จากความผิดพลาด ปัญหา 

ความขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นและหารือกันในทางที่สร้างสรรค์ ปัญหาไม่มีเวลาในการประชุม

หารือกัน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ท�าให้ต่างคนต่างท�างาน และปัญหาขาดความ

สัมพันธ์อันดีกับทีมอื่น นอกจากนั้น มีปัญหาจากประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน เช่น ปัญหา 

ขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน จึงไม่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการท�างานให้กับทีมอย่างเต็มท่ี 

ปัญหาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่ระดับล่าง ปัญหาการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไป 

ตรงมา ท�าให้พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการร้องเรียนถึงการท�างาน

ของพนักงานอยู่เป็นประจ�า 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในเรื่องของการท�างานเป็นทีมและ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงมีความสนใจที่จะท�าวิจัยเรื่อง การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น

ข้อมลูให้ผูบ้ริหารของธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เพ่ือน�าข้อมลูจากการวจิยัมาปรับปรงุ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อลูกค้าท่ีมาใช้บริการรวมถึงสามารถแข่งขันกับ

ธนาคารพาณิชย์อื่นและเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพือ่ศกึษาระดบัการท�างานเป็นทมีของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

 ๒.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรี-

อยุธยา

 ๓.  เพื่อศึกษาการท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร 

กสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 5
 สมชาติ กิจยรรยง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ประชุมช่าง, ๒๕๕๘), หน้า ๓๑. 

 6
 ล�าเทยีน เผ้าอาจ, “การท�างานเป็นทมีของข้าราชการครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส อ�าเภอเมอืงตราด สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๙), หน้า ๗๔.
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82 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

วิธีการศึกษา  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จ�านวน ๑๘๑ คน
7 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

จ�านวน ๑๘๑ คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane
8
 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่

ร้อยละ ๙๙ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสาขา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เกี่ยวกับการท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อ

ประสิทธภิาพการปฏบัิตงิานของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซ่ึงมแีนวค�าถาม

ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษามี เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย ๔ 

ตอน ดังนี้ ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน และสาขา มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ ๒ 

การท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านการ

สื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  

และด้านการยอมรับนับถือ ใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ 

ระดับ ตอนที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใช้มาตราวดัแบบ Likert Scale มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดบั ตอนที ่๔ ข้อเสนอแนะ 

มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด

 ส�าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ อาศัยมาตราวัดแบบ Likert Scale โดยก�าหนดให้มีค�าตอบ ๕ ตัวเลือก คือ 

๑–๕ ซึ่งจะมีระดับการให้คะแนนแต่ละความคิดเห็น ดังนี้

  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ ๕ คะแนน

  ระดับความคิดเห็นมาก   มีค่าเท่ากับ ๔ คะแนน

  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  มีค่าเท่ากับ ๓ คะแนน

  ระดับความคิดเห็นน้อย   มีค่าเท่ากับ ๒ คะแนน

  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน
9
 

 7
 ธนาคารกสิกรไทย, รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓, (กรุงเทพมหานคร : ธนาคารกสิกรไทย, ๒๕๖๓), หน้า ๑๘.

 8
 Taro Yamane, Statistics : An Introductory Analysis, (New York : Harper and Row, 1973), p 49.

 9
 บุญชม ศรีสะอาด, วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๕), หน้า ๘๒.
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83การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฯ

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้

  ๑.  น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา ไปให้ผู้เช่ียวชาญ ๓ ท่าน 

ประกอบด้วย (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัชฌา ตรีมงคล (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ส�าราญ 

และ (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญดา รื่นสุข ตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 

เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ การครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย ภาษาที่ใช้ ผู้วิจัยจะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าว

ไปปรบัปรงุแบบสอบถามให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ โดยพิจารณาค่าดัชนรีะหว่าง ข้อค�าถามกบัวตัถุประสงค์งานวจัิย

โดยเรียกว่า การหาค่า IOC (Index of Item–Objective Congruence) เมื่อได้ค่า IOC แล้ว หากค่า IOC 

มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕๐ แสดงว่าข้อค�าถามนั้นตรงตามเนื้อหา ที่ศึกษา ถ้าค่า IOC ที่ค�านวณได้น้อยกว่า 

๐.๕๐ แสดงว่าข้อค�าถามนั้นไม่ตรงตามเนื้อที่ศึกษา จากการค�านวณ พบว่า ค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖

  ๒.  ตรวจสอบความเชือ่มัน่ โดยน�าแบบสอบถามทีผ่่านการปรบัปรงุ ตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ

มาทดสอบ เพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องมือนั้นสามารถให้ผลการวัดคงที่แน่นอน ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งก็ตาม  

ผลที่ได้จะเท่าเดิมหรือใกล้เคียงกับค่าเดิม คือ ข้อค�าถามส่งผลตรงตามเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการวัด 

ด้วยการน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดอื่น ที่ไม่ใช ่

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๓๐ ชุด แล้วหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า 

สัมประสิทธ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่นที่ได้ ระหว่าง ๐–๑ 

ถ้าใกล้ ๑ แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง ถ้าใกล้ ๐ แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นต�่า  

ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของค�าถามทั้งฉบับ มีค่ามากกว่า ๐.๗๐ จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 

และสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรง จากการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของการท�างาน 

เป็นทีม เท่ากับ ๐.๙๗ และค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เท่ากับ ๐.๙๒

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

  ๑.  การวเิคราะห์สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การแจกแจง

ความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

  ๒.  การวเิคราะห์เชงิอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การทดสอบสมมติฐาน

ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ๑ ตัวกับตัวแปรอิสระหลายตัว (ต้ังแต่ ๒ ตัวขึ้นไป) ตามสมมติฐาน 

ของการวจิยั ดังนี ้การท�างานเป็นทมี ด้านการสือ่สารอย่างเปิดเผย ด้านการมส่ีวนร่วม ด้านการมเีป้าหมาย

เดียวกัน ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการยอมรับนับถือ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการ Stepwise
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84 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยน�าเสนอสรุปผลการวิจัยตามล�าดับของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

  ๑.  ระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังนี้

  ระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ

สื่อสารอย่างเปิดเผย อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ 

คิดเห็นมากที่สุด คือ การติดต่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ ( X = ๔.๒๘) 

รองลงมา คอื การแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเปิดเผยเมือ่มปัีญหาอปุสรรค (X = ๔.๒๓) และการได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร อย่างครบถ้วน ( X = ๔.๑๘) ตามล�าดับ

  ระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ 

มีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด 

คอื การมส่ีวนร่วมในการวางแผนการบรหิารงาน (X = ๔.๒๕) รองลงมา คอื การมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ

ข้อบกพร่องในการท�างาน ( X = ๔.๒๓) และการมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาเมือ่มปัีญหาเกดิข้ึน (X = ๔.๑๖) 

ตามล�าดับ

  ระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ 

มีเป้าหมายเดียวกัน อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น 

มากที่สุด คือ การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ( X = ๔.๒๙) รองลงมา คือ การร่วมก�าหนด 

เป้าหมายในการท�างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ( X = ๔.๑๗) และการมีความเข้าใจในทิศทางการท�างาน

อย่างชัดเจน ( X = ๔.๑๕) ตามล�าดับ

  ระดบัการท�างานเป็นทมีของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา ด้านความ 

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ 

คิดเห็นมากที่สุด คือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงาน ( X = ๔.๒๐) รองลงมา คือ การมีอิสระ

ในการท�างานท่ีรับผิดชอบ ( X = ๔.๑๒) และการมีความเช่ือมั่นว่าเพื่อนร่วมงานจะช่วยแก้ปัญหาในการ

ท�างานได้ ( X = ๔.๐๙) ตามล�าดับ

  ระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ

ยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น 

มากที่สุด คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงาน ( X = ๔.๒๕) รองลงมา คือ การเคารพใน 

บทบาทและหน้าที่ของเพื่อนร่วมงาน ( X = ๔.๑๗) และการยอมรับความรู้ความสามารถในการท�างาน 

ของเพื่อนร่วมงาน ( X = ๔.๑๓) ตามล�าดับ
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85การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฯ

  ๒.  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ  

การพัฒนา การท�างานโดยใช้รูปแบบการท�างานใหม่ๆ อยู่เสมอ ( X = ๔.๓๑) รองลงมา คือ การเริ่มงาน

และเลิกท�างานตรงตามระเบียบท่ีธนาคารก�าหนด ( X = ๔.๒๓) และการร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานท�าให้

ท�างานได้รวดเรว็ข้ึน ( X = ๔.๒๗) ตามล�าดับ

  ๓.  การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สมมติฐานของการวิจัยที่ ๑ การท�างานเป็นทีมด้านการส่ือสารอย่างเปิดเผยมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านการสื่อสารอย่าง

เปิดเผย มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (β = ๐.๒๔, p <๐.๐๕) หมายความว่า การท�างานเป็นทีม  

ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร 

กสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานที่ ๑

 สมมติฐานของการวิจัยท่ี ๒ การท�างานเป็นทีมด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม ไม่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการ

วิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าปฏิเสธสมมติฐานที่ ๒

 สมมติฐานของการวิจัยที่ ๓ การท�างานเป็นทีมด้านการมีเป้าหมายเดียวกันมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านการมีเป้าหมาย

เดยีวกัน มีผลต่อประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (β = ๐.๓๒, p <๐.๐๕) หมายความว่า การท�างานเป็นทีม  

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร 

กสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานที่ ๓

 สมมติฐานของการวจิยัท่ี ๔ การท�างานเป็นทมีด้านความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนัมผีลต่อประสทิธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านความไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรี-

อยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (β = ๐.๕๖, p <๐.๐๕) หมายความว่า การท�างาน 

เป็นทมี ด้านความไว้วางใจซึง่กนัและกนั มผีลกระทบเชงิบวกต่อประสิทธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน

ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานที่ ๔
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86 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 สมมติฐานของการวิจัยที่ ๕ การท�างานเป็นทีมด้านการยอมรับนับถือมีผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ  

มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (β = ๐.๖๕, p <๐.๐๕) หมายความว่า การท�างานเป็นทีม ด้านการ

ยอมรบันบัถอื มผีลกระทบเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานที่ ๕

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน = ๑.๒๗ + ๐.๒๔ (ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย) + ๐.๓๒ (ด้านการ

มีเป้าหมายเดียวกัน) + ๐.๕๖ (ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน) + ๐.๖๕ (ด้านการยอมรับนับถือ)

ผลการวิจัย  
 การศึกษามีบทสรุป ดังนี้ 

  ๑)  ระดับการท�างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

  ๒)  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อยู่ในระดับมาก

  ๓)  การท�างานเป็นทีม ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านความ 

ไว้วางใจซึง่กนัและกนั และด้านการยอมรบันบัถอื มผีลต่อประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคาร 

กสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�าหรับด้านการมีส่วนร่วม ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะ  
 การศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.  จากการศึกษาพบว่า การท�างานเป็นทีม ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยมีผลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรส่งเสริมให้พนักงานส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจ แสดง 

ความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยเมื่อมีปัญหาอุปสรรค และได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่างครบถ้วน

  ๒.  จากการศึกษาพบว่า การท�างานเป็นทีม ด้านการมีเป้าหมายเดียวกันมีผลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรส่งเสริมให้พนักงานยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ร่วมก�าหนด

เป้าหมายในการท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และการมีความเข้าใจในการท�างานอย่างชัดเจน 
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87การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฯ

  ๓.  จากการศกึษาพบว่า การท�างานเป็นทมี ด้านความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนัมผีลต่อประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย  

ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ควรส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามไว้วางใจกบัเพือ่นร่วมงาน มอีสิระในการท�างาน

ที่รับผิดชอบ และมีความเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมงานจะช่วยแก้ปัญหาในการท�างานได้ 

  ๔.  จากการศึกษาพบว่า การท�างานเป็นทีม ด้านการยอมรับนับถือมีผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ดังนัน้ ธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ควรส่งเสริมให้พนักงานให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน เคารพในบทบาทและหน้าที่ของ 

เพื่อนร่วมงาน และยอมรับความรู้ความสามารถในการท�างานของเพื่อนร่วมงาน 

วิจารณ์ 
 ๑.  การท�างานเป็นทีม ด้านการสือ่สารอย่างเปิดเผย มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิติังานของพนกังาน

ธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ผลการวเิคราะห์นี้

แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานที่ ๑ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การสื่อสารในองค์กร  

นับเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การแจ้งผู้อื่นให้ 

รับทราบและเข้าใจถึงเจตนา ความต้องการปัญหา ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ แนวคิด ท่าทีความ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ในการปฏิบัติงาน การอธิบายในด้านภาพรวม รายละเอียด วัตถุประสงค์เหตุผล 

เป้าหมายและผลงาน การนัดหมาย ต่อรองทางธุรกิจ และเรื่องอื่นๆ ทุกเรื่อง จึงไม่เป็นที่ต้องสงสัยว่า  

ผูบ้ริหารจัดการ และผูน้�านัน้จ�าต้องตระหนกัถงึความส�าคญัและบทบาทของการสือ่สารในฐานะทีเ่ป็นดชันี

ที่ได้บ่งชี้ที่ส�าคัญประการหนึ่งของความส�าเร็จขององค์กร ดังนั้น การสื่อสารอย่างเปิดเผย จึงมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ
10 

ได้ท�าการศึกษาเร่ือง ระบบการท�างานและการท�างานเป็นทีม 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) ผลการศึกษาพบว่า  

การท�างานเป็นทีมด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย (Beta= ๐.๑๗๐) ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท�างาน 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

 ๒.  การท�างานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วม ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าปฏิเสธสมมติฐานที่ ๒ 

ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า พนกังานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา มคีวาม

รับผิดชอบและภารกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาขาดความรู้สึกมี 

 10
 ขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ, ระบบการท�างานและการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท�างาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๖), หน้า ๘๐.
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88 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน ปัญหาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่ระดับล่าง ปัญหาการแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมา จึงไม่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการท�างานให้กับทีมอย่างเต็มที่ ดังนั้น  

การมีส่วนร่วม จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี อาภาศิริกุล
11

 ได้ท�าการศึกษาเร่ือง ลักษณะ 

การท�างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า  

การท�างานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิผลทีมงาน 

 ๓.  การท�างานเป็นทีม ด้านการมเีป้าหมายเดยีวกนั มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ผลการ 

วเิคราะห์นีแ้สดงให้เหน็ว่ายอมรบัสมมตฐิานที ่๓ ผลการวิจยัปรากฏเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า การมเีป้าหมาย

เดียวกัน เป็นการร่วมกันท�างานของสมาชิก โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท�าอะไร

แล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการท�างานร่วมกัน การมีเป้าหมายเดียวกันมีความส�าคัญ 

ในทุกองค์กรการท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 

บริหารงาน ดังนั้น การมีเป้าหมายเดียวกัน จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี อาภาศิริกุล
12 

ได้ท�าการศึกษา

เรือ่ง ลกัษณะการท�างานเป็นทีมทีม่ผีลต่อประสทิธผิลทมีงานของพนกังานบริษทัเอกชน ในกรงุเทพมหานคร 

ผลการวจัิยพบว่า ลักษณะการท�างานเป็นทีม ด้านการมเีป้าหมายเดยีวกนั มคีวามสมัพนัธ์ไปในทางเดียวกัน

กับประสิทธิผลทีมงาน

 ๔.  การท�างานเป็นทีม ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ผลการ

วิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานที่ ๔ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความ

มั่นใจ ความไว้ใจจะช่วยลดความไม่แน่นอน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการ 

ความคิดในการตอบสนองอย่างทันทีทันใดที่มีต่อผู้น�าองค์การ ดังนั้น ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงมีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวาสนา เภอแสละ
13 

ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การท�างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน

 11
 สุธาสินี อาภาศิริกุล, ลักษณะการท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัท เอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๖๐), หน้า ๖๑.

 12
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๕.

 13
 วาสนา เภอแสละ, การท�างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๖๑), หน้า ๕๕.

06. ��������������� (��������� 77-90).indd   88 28/11/2565   20:24:16



89การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฯ

ต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า 

การท�างานเป็นทีม ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

 ๕.  การท�างานเป็นทีม ด้านการยอมรับนับถือ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ผลการ 

วิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานท่ี ๕ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้าง 

การยอมรับนับถือภายในองค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  

เป็นพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ ตอบโต้ระหว่างบุคคล เพื่อความรู้จักกัน เพื่อให้ได้ซึ่ง ความรักใคร่ความเข้าใจ

อันดต่ีอกัน อนัจะน�ามาซ่ึงความสมัพนัธ์ซึง่เกีย่วข้องกนัของบคุคลรวมทัง้สงัคม ให้เกดิการปรบัตวักบัสงัคม 

ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในสิทธิผู้อื่น รู้จักการให้และการยอมรับพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

ดงันัน้ การยอมรบันบัถอื จงึมผีลต่อประสทิธิภาพการปฏบิติังานของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี อาภาศิริกุล
14 

ได้ท�าการศึกษาเร่ือง ลักษณะ 

การท�างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อประสทิธผิลทีมงานของพนกังานบรษัิทเอกชน ในกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบว่า ลักษณะการท�างานเป็นทีม ด้านการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิผล
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