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บทคัดย่อภาษาไทย  
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ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
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การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงคล์กัษณะการท างานเป็นทีมต่างเจนเนอเรชั่นส่งผล

ต่อประสิ ท ธิภาพการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งใน เขต
กรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหท์างสถิติ 
โดยใช้การวิเคราะห์ T-Test ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรศาสตร์ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว F-Test (One Way ANOVA) และการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุคูณ  (Multiple Regression) จากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 พบว่า 1.อายุที่แตกต่างกนัมีความสมัพันธต่์อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ลกัษณะการทางานเป็นทีม 2 ดา้น ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 
ดา้นกระบวนการการท างานและการตดัสินใจ และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม มีความสมัพนัธ์
ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพทีมต่างเจนเนอเรชั่น 
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This study aims to determine the personal factors of teamwork that uses with 

different generations to affect the sales performance of employees of commercial banks 
in the Bangkok metropolitan area. It can also be used in a closed questionnaire to 
collect information. The statistics used in data analysis included descriptive statistics, 
including percentage, mean, standard deviation, inferential statistics and multiple 
regression analysis. The results of the hypotheses testing at a 0.05 level of statistical 
significance level were as follows: (1) different generations had relationships which 
affected the sales performance of commercial banks in the Bangkok metropolitan area. 
The two factors that affected teamwork; Sound Working and Decision Procedures and 
Sound Intergroup Relations had a relationship that affected sales performance of 
commercial banks in the Bangkok metropolitan area. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีส้  าเร็จไดด้ว้ยดี  โดยไดร้บัความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างดีจาก
หลายท่านโดยเฉพาะ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา  ขอ้เสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด 
เพื่อใหก้ารศกึษาครัง้นีส้มบรูณท์ี่สดุ จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคณุอาจารย ์ดร. ณัฏฐพัชร มณีโรจน ์ อาจารย ์ดร. เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธิ์ และ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สภุาภรณ ์ประสงคท์นั ที่กรุณาใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมแก่ผูว้ิจยั ท าให้
สารนิพนธฉ์บบันีม้ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอขอบคุณ  เจ้าหน้าที่  เพื่อนร่วมงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยสาหรับข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจยัครัง้นี ้รวมถึงความช่วยเหลือและก าลงัใจใหก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 

ขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาในการใหข้อ้มลู ตลอดจนผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทุกท่าน ที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือจนท าใหก้ารศึกษาครัง้นีเ้สร็จสิน้สมบูรณ์  และลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 

สดุทา้ยนี ้ผูว้ิจยัขอนอ้มร  าลึกถึงคณุของบิดามารดา หวัหนา้งานและครูอาจารย ์ที่อบรมสั่ง
สอนใหค้วามรูเ้ป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนนุผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันการแข่งขันของธนาคารพาณิชยท์ี่มีการแข่งขันสูง นอกจากนีย้ังอยู่ในภาวะที่
ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ประเทศได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) หรือโควิด19 และภาวะเศรษฐกิจหดตัว ท าให้ผูใ้ชบ้ริการผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ลดลงตามไปด้วย และด้วยปัญหาภาวะดังกล่าวท าให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มหาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานใหดี้ขึน้และการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นหัวขอ้ที่ผู ้วิจัยให้ความสนใจเนื่องจากพนักงานฝ่ายขายของธนาคารพาณิชย์แห่งนีท้  างาน
รว่มกนั ช่วยเหลือกนั ยิ่งสามารถพฒันา หรือหาขอ้มลูที่จะพฒันาการท างานเป็นทีมไดผู้ว้ิจยัคิดว่า
จะช่วยใหธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งนีจ้ะสามารถกลบัมามียอดขายและอตัราการท าก าไรที่เพิ่มขึน้ โดย
ประสิทธิภาพในการท างาน   เป็นเรื่องส าคญัที่องคก์รต่างตอ้งการวดัผลโดยเฉพาะเรื่อง คณุภาพ 
ค่าใชจ้่าย และ เวลาในการด าเนินการ  เพื่อแสดงถึงความสามารถในการท างานใหเ้กิดผล หรือ
บรรลุเป้าหมายไดแ้บบประหยัดตน้ทุน เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่ระบุไว ้อา้งอิง Peterson 
and Plowman.(Peterson & Plowman, 1953) นิยามและความหมายของทีม คือ กลุ่มบุคคลที่มี
ความเก่ียวขอ้งกนัและพึ่งพากัน เพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลเุป้าหมาย หรือปฏิบติังานใหเ้สร็จสมบูรณ ์
คนกลุ่มนีม้ีเป้าหมายร่วมกันและเห็นว่าวิธีเดียวที่สามารถท าใหง้านส าเร็จ คือ การท างานร่วมกัน  
จึงเกิดความหลากหลายในการรวมตัวกันของกลุ่มคน โดยอายุกลุ่มพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งนีจ้ะอยู่ช่วง 23-60 ปี และในช่วงอายุดังกล่าวจะ มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ส่งผลใหก้ารท างาน บุคคลในทีมตอ้งมีการปรบัตัวเพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกันไดอ้ย่ างราบรื่น 
และสรา้งประสิทธิภาพสงูสดุ อา้งอิง สนุนัทา เลาหนนัทน ์(สนุนัทา เลาหนนัท,์ 2542) 

ดว้ยเหตผุลดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยัสนใจที่จะศกึษา“ลกัษณะการท างานเป็นทีมแบบต่างเจน
เนอเรชั่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อที่จะน าขอ้คน้พบมาปรบัใชพ้ฒันาการท างาน วางแผนและใชพ้ฒันาการ
ปฏิบติังานของพนกังานพาณิชยแ์ห่งนี ้ใหส้ามารถปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึง
ธนาคารพาณิชยท์ี่สนใจสามารถน าไปพฒันาการท างานเป็นทีมภายในองคก์ร เพื่อที่จะสามารถดึง
ความสามารถของพนกังานทุกเจเนอเรชั่นใหเ้ต็มความสามารถและพฒันาองคก์รในภายภาคหนา้
ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้เปา้หมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ ช่วงอายุ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะการท างานเป็นทีมแบบต่างเจนเนอเรชั่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรบัปรุงการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งให้เกิดประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถน าไปใช้วางแผนเสริมสรา้ง
แรงจงูใจต่อพนกังานกระตุน้การท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

2. ผลการศึกษาวิจยัในครัง้นีส้ามารถน าไปพฒันาต่อส าหรบัผู้ที่สนใจศึกษาในหวัขอ้การ
ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพหรือที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรเป็นพนักงานขายที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในส านักงานใหญ่ในธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหนึ่งโดยท าหนา้ที่น าเสนอผลิตภัณฑท์างการเงินในระดับ Corporate หรือกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นพนกังานขายที่ปฏิบติังานประจ าอยู่ใน

ส านักงานใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน โดยมีทัง้หมด 509 คน (อา้งอิงขอ้มูลจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้
ณ.วนัที่ 30 พฤษจิกายน 2563) โดยใชส้ตูรค านวณของ Yamane 1973  (Yamane, 1973) ที่ระดบั
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และค่าความผิดพลาดที่ยอมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5  จากการค านวนไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัจ านวน 224 คน เมื่อไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างแลว้ผูว้ิจยัเลือกกลุม่ตวัอย่าง
โดยวิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีวิธีการจับฉลาก (Lottery) และ
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การใช้ตารางเลขสุ่ม(Random Table) การจับฉลากท าได้โดยการเขียนชื่อรหัสพนักงานขาย
ทัง้หมด แลว้หยิบครัง้เดียวใหค้รบ 224 คน  ตามสตูรการค านวนของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ซึ่งผูว้ิจยัได้

คดัเลือกตวัแปรอิสระมาศกึษา ดงัต่อไปนี ้

1.1.1 อาย ุ

1.1.3.1 อายนุอ้ยกว่า 25 ปี (Generation Z) 

1.1.3.2 อยู่ในช่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) 

1.1.3.3 อยู่ในช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) 

1.1.3.4 อายตุัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป (Baby Boomer) 

1.1.2 ประสบการณก์ารท างาน 

1.1.4.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 

1.1.4.2 มากกว่า 3 ปี – ไม่เกิน 5 ปี 

1.1.4.3 มากกว่า 5 ปี – ไม่เกิน 10 ปี 

1.1.4.4 มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 

1.1.3 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

1.1.5.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 

1.1.5.2 รายไดอ้ยู่ในช่วง 25,001 – 45,000 บาท 

1.1.5.3 รายไดอ้ยู่ในช่วง 45,001 - 55,000 บาท 

1.1.5.4 รายไดต้ัง้แต่ 55,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 

1.1.6.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
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1.1.6.2 ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 

1.1.6.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.2 ลกัษณะการท างานเป็นทีม 6 ประการ 

1.2.1 วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเปา้หมายที่ยอมรบั 

1.2.2 การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ 

1.2.3 การสนบัสนนุและความไวว้างใจกนั  

1.2.4 ความรว่มมือและความขดัแยง้ 

1.2.5 กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ 

1.2.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ 

2. ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) ได้แก่ ประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบดว้ย คุณภาพของงาน 

ด้านยอดขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร  และด้านการหารายได้อ่ืนๆได้ตามเป้าหมายที่ธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งนีก้  าหนดไว ้

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ประสิทธิภาพ หมายถึง รูปแบบการท างานที่มีจุดประสงคเ์พื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ตาม

จุดประสงคท์ี่ก าหนด โดยมีวิธีบริหารจัดการทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ว่าจะแรงงาน เงินทุน 
หรือทรพัยากรทางธรรมชาติ ที่มีคณุภาพสงูสดุมาด าเนินการอย่างเต็มศกัยภาพ ผ่านกระบวนการ
ที่มีแบบแผน เพื่อใหป้ริมาณการใชท้รพัยากรมีปริมาณนอ้ยที่สุด แต่กลบัก่อเกิดประโยชนไ์ดม้าก
ที่สุด โดยครัง้นีใ้ชรู้ปแบบการท างานเป็นทีมเพื่อใชใ้นการวัดประสิทธิภาพตามที่ธนาคารแห่งนี ้
ก าหนด 

2. ทีมต่างเจเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันโดยผสมช่วงอายุที่หลากหลายเขา้ไว้
ดว้ยกนั ทัง้นีไ้ดแ้บ่งเป็น 4 ช่วงอายตุามเจเนอเรชั่นตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ เพื่อท างานอย่างใดอย่าง
หนึ่งใหส้  าเร็จตามวัตถุประสงค ์รวมทั้งมีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกันและมีเป้าหมายในการท างาน
รว่มกนั 
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3. พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง พนักงานขายที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ใน
ส านักงานใหญ่ในธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งโดยท าหนา้ที่น าเสนอผลิตภัณฑท์างการเงินในระดับ 
Corporate หรือกลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ ของธนาคารใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

4. ลกัษณะการท างานเป็นทีม หมายถึง คณุลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
6 ประการดว้ยกนัดงันี ้

4.1 วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเปา้หมายที่ยอมรบั (Clear Objectives and Agreed 
Goals) หมายถึง ทีมงานไดก้ าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงคใ์นการท างานที่ชดัเจน เพื่อใหท้กุคน
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และทกุคนในทีมมีสว่นรว่มในการก าหนดหนา้ที่และ 
ความรบัผิดชอบ รวมทัง้ช่วยตัง้เป้าหมายและวตัถปุระสงคร์่วมกนัโดยเขียนวตัถปุระสงคข์องทีมให้
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อการปฏิบติัตามไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4.2 การเปิดเผยและการเผชิญหน้า (Openness and Confrontation) หมายถึง 
ทีมงานเป็นทีมที่สามารถจดัการกับปัญหาการเผชิญหนา้กนัสมาชิกในทีมกลา้แสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมาและสามารถท าใหส้มาชิกเปิดเผยต่อกนัใหม้ากที่สดุ 

4.3 การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (Support and Trust) หมายถึงทีมงานมี
ความไวว้างใจต่อกันและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสมาชิกในทีมช่วยเหลือและ
สนบัสนนุกนัในการท างาน 

4.4 ความร่วมมือและความขดัแยง้ (Co-operation and Conflict) หมายถึง สมาชิก
ในทีมร่วมมือกันท างาน มีการแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งขอ้มูลระหว่างสมาชิก ถ้าเกิดความ
ขัดแย้งในทีมต้องเป็นเป็นความขัดแย้งที่ช่วยให้ทีมมีการพัฒนาหรือเป็นความขัดแย้งในเชิง
สรา้งสรรค ์ทุกคนในทีมสามารถน าความขัดแยง้มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยใหก้ารท างานในทีมเกิด
ความกา้วหนา้ได ้

4.5 กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ (Sound Working and Decision 
Procedures) หมายถึงทุกคนในทีมมีการตัดสินใจที่มีความชัดเจนและมีความสมัพันธ์ที่ดีในการ
ท างานเพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยในการแกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในทีมได ้

4.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม (Sound Intergroup Relation) หมายถึง ทกุคนในทีม
ช่วยเหลือกันและกระตุน้การท างานร่วมกัน การตัดสินใจของทีมไดร้บัการสื่อสารและท าความ
เขา้ใจกบัสมาชิกในทีมและสมาชิกในทีมเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น พยายามน าความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นในทีมมาพิจารณาเพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการท างาน 
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5. เจเนอเรชั่น (Generation) หมายถึง การแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม หรือตามความตอ้งการ โดยเหตุผลหลกัของการแสดงออกนัน้ คือ ความตอ้งการเป็นที่
ยอมรบัในสังคม และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่การด า เนินชีวิต 
และยงัเป็นสิ่งที่สามารถบอกไดว้่าใครมีความคิดและการแสดงออกเป็นเช่นเดียวกบัเรา 

5.1 เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์(Generation X) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-
2522 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 41-55 ปีเป็นกลุ่มคนมีลักษณะที่ชอบพึ่งพาตนเอง ทั้งในเรื่องการ
ท างานที่เทคโนโลยีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลใหค้นกลุ่มนีส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสิ่งต่างๆ ได้
อย่างรวดเรว็ 

5.2 เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-
2540 ปัจจุบนัมีอายุระหว่าง 23-40 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพรอ้มเทคโนโลยีและเป็นวยัที่เพิ่งเริ่มเขา้
สูว่ยัท างาน ส่วนมากมีลกัษณะนิสยัชอบแสดงออกและมีความเป็นมั่นใจในตวัเองสงู ไม่ชอบอยู่ใน
กฏเกณฑ์ ไม่ชอบเงื่อนไขมาก าหนด มักจะมีความสามารถในการท างานที่ เก่ียวกับการ
ติดต่อสื่อสาร และยงัสามารถท างานหลายๆ อย่างไดใ้นเวลาเดียวกนั 

5.3 เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541-
2543 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพรอ้มกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแลว้อย่าง
จริงจัง โดยเติบโตมาพรอ้มกับสิ่งอ านวยความสะดวกและทันสมัย สามารถใชง้านเทคโนโลยีได้
อย่างคลอ่งแคลว่ และสามารถเรียนรูท้  าความเขา้ใจไดเ้รว็กว่ากลุม่เจนเนอเรชั่นอ่ืนๆ 

5.4 เบบีบู้มเมอรส์ (Baby Boomer) หรือกลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 
2507 ปัจจบุนั อายตุัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป  

6. ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง เป็นธนาคารในเครือบริษัทในกลุ่มประกันชีวิต ประกอบ
ธุรกิจที่ ให้บริการทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ผู ้ที่สนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย ์
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
ผลิตภณัฑป์ระกนัชิวิต และผลิตภณัฑป์ระกนัคุม้ครองสขุภาพ เป็นตน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
กรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบดว้ย  
1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) มีดงันี ้

- ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ ช่วงอายุ ประสบการณ์การท างาน รายไดต่้อเดือน และ
ระดบัการศกึษา 

- ลกัษณะการท างานเป็นทีม 6 ประการไดแ้ก่ 1. วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมาย
ที่ยอมรบั 2.การเปิดเผยและการเผชิญหน้า 3.การสนับสนุนและความไวว้างใจต่อกัน 4.ความ
รว่มมือและความขดัแยง้ 5.กระบวนการการท างานและ 6.การตดัสินใจและความสมัพนัธร์ะหว่าง
กลุม่ 

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของงาน ด้าน
ยอดขายผลิตภัณฑข์องธนาคาร  และดา้นการหารายไดอ่ื้นๆไดต้ามเป้าหมายที่ธนาคารพาณิชย์
แห่งนีก้  าหนดไว ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษางานวิจัย เรื่องลักษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรชั่ นส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
 
           ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

ลักษณะการท างานเป็นทีม 
1. วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่

ยอมรบั 
2. การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ 
3. การสนบัสนนุและความไวว้างใจกนั  
4. ความรว่มมือและความขดัแยง้ 
5. กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ  
6. ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ 

 

 

 

ประสิทธิภาพของการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง

หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลประชากรศาสตร ์

1. อาย ุ 
2. ระดบัการศึกษา 
3. ประสบการณก์ารท างาน 
4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
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สมมติฐานในการวิจัย  
1.พนกังานขายของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

มี อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การ
ท างานต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั 

2.ลกัษณะการท างานเป็นทีมประกอบดว้ย วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั 
การเปิดเผยและการเผชิญหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจกัน   ความร่วมมือและความ
ขดัแยง้ กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 



 
 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวิจยัในครัง้นี ้ ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม

หวัขอ้ดงันี ้
1. แนวคิดลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. ความหมายของทีมงาน 
3. แนวคิดการท างานเป็นทีม 
4. แนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน 
5. แนวคิดเจเนอเรชั่น 
6. ขอ้มลูของธนาคารแห่งหนึ่งที่ศกึษา 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
8. แนวคิดที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
 

1. แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร ์
ลักษณะประชากรศาสตร ์คือความหลากหลายของภูมิหลังของแต่ละบุคคล  ซึ่งไดแ้ก่ 

อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งสิ่งเหล่านีแ้สดงถึงความ
เป็นมาของบคุคลจากอดีตถึงปัจจบุนับุคคลที่มีลกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัก็จะมีการตดัสินใจ
ที่แตกต่างกนั  

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, 2539) ไดใ้ห้ความหมายของลักษณะ
ประชากรศาสตรไ์วว้่า ประชากรศาสตร ์หมายถึงลกัษณะของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กันออกไปโดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์นี ้จะมี อิทธิพลต่อการสื่อสารลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ซึ่งประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยดงันี ้

1. เพศ (Gender) ความแตกต่างของลกัษณะแต่ละบคุคลที่แตกต่างกนัไปจะมี

อิทธิพลต่อการสื่อสาร ลกัษณะของเพศชายและเพศหญิงที่แตกต่างกนัสง่ผลใหก้ารสื่อสารของเพศ

ชายและเพศหญิงต่างกนั  

2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ี่แตกต่างกนัใหเ้ชื่อฟัง หรือเปลี่ยนทศันคติ หรือเปลี่ยน

พฤติกรรมนัน้มีความยากง่ายต่างกนัยิ่งมีอายมุากยิ่งสอนใหเ้ชื่อฟัง หรือเปลี่ยนพฤติกรรมยากขึน้  
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3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ของการสื่อสารของผูร้บัสาร พบว่าภาษาใหม่ๆแปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวมากกว่าคนสงูอาย ุ

เป็นตน้ โดยมีงานหลายชิน้ชีว้่าการศกึษาของผูร้บัสารนัน้ท าใหผู้ร้บัสารมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ี

แตกต่างกนัไป  

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2539) กล่าวไวใ้นผลการศึกษาคน้ควา้ไวว้่าตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน เป็นลกัษณะที่ส  าคญั 
และขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพประกอบไปดว้ย  

1. อายุ เป็นปัจจยัที่ท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 

คนที่อายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออดุมการณแ์ละมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายมุาก 

ในขณะที่คนอายมุากมกัจะมีความคิดที่เป็นอนรุกัษน์ิยมยึดถือมั่นในการปฏิบติั ระมดัระวงั มอง

โลกในแง่รา้ยกว่าคนที่มีอายุนอ้ย เนื่องมาจากผ่านประสบการณช์ีวิตที่แตกต่างกนั  

2. รายได ้การศกึษา และอาชีพ เป็นองคป์ระกอบที่ท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม และ

พฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มีการศึกษาสงูกว่าจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารที่ดีเพราะ

เป็นผูม้ีความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ และเป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดสว่นแบ่งทาง

การตลาด ปัจจบุนัไม่ไดว้ดัเพียงเกณฑร์ายไดเ้พียงอย่างเดียวแต่ยงัวดัและแบ่งจากระดบัการศึกษา 

รายไดจ้ะสามารถวดัความสามารถในการจบัจ่ายของแต่ละบคุคลไดดี้ และการเลือกซือ้สินคา้

แทจ้รงิแลว้อาจเกิดจากสิ่งแวดลอ้มการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา เป็นตวัก าหนด

เปา้หมายไดเ้ช่นกนั 

3. อาชีพ จะสามารถบ่งชีแ้ละน าไปสูค่วามจ าเป็นในการใชส้ินคา้ไดแ้ละความ

ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีต่างกนั เช่นผูท้ี่มีอาชีพรบัราชการจะซือ้ของที่จ  าเป็น นกัธุรกิจจะซือ้

สิ่งของราคาสงูกว่าความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

4. ลกัษณะครอบครวั มีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือการเขา้สูช่ีวิตสมรส(อายุแรก

สมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเนื่องมาจากการตาย, การแยกกนัอยู่, การหย่ารา้ง) และ

การสมรสใหม่สถานภาพเป็นลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญัที่เก่ียวกบั สงัคม เศรษฐกิจ 

กฎหมาย เป็นเปา้หมายส าคญัของนกัการตลาดโดยสนใจจ านวนและลกัษณะบคุคลในครอบครวั

เพื่อพฒันากลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัตลาดในปัจจบุนันั่นคือประเด็นส าคญัในการศึกษาจาก

สถานภาพสมรสของประชากร คือประเภทของสถานภาพสมรสองคป์ระกอบสหประชาชาติไดร้วม

รวมประเภทของสถานภาพสมรส ดงันี ้
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6.1 โสด 

6.2 สมรส 

6.3 คู่สมรสเสียชีวิตและไม่มีการสมรสใหม่ 

6.4 หย่ารา้ง และไม่สมรสใหม่ 

6.5 สมรสไม่จดทะเบียน (สมรสแต่แยกกนัอยู่แต่ไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

สถานภาพดงักลา่วสงผลต่อความรูส้กึนึกคิดและการตดัสินใจของแต่ละคน โดยคนโสดจะ
มีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานมีครอบครวัแลว้ในการตดัสินใจในหลายเรื่องของคนโสด
สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งรอความคิดเห็นจากผูอ่ื้นโดยสิน้เชิงแต่ในทางกลบักนันัน้
จะเห็นไดว้่าผูท้ี่แต่งงานและมีครอบครวัแลว้จะตอ้งอาศัยการตัดสินใจร่วมกันกับสมาชิกคนใน
ครอบครวั ดงันัน้บุคคลที่โสดจะมีอิสระทางความคิดไดม้ากกว่าและตดัสินใจในทุกเรื่องไดร้วดเร็ว
กว่า 

สรุปไดว้่าปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร ์คือตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็นสิ่งที่ท าให้พนักงานมีความแตกต่างในสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี ้ก็ จะ
เปลี่ยนไปตามกาลเวลามีการเพิ่มขึน้และการลดลงต่างๆของสิ่งแวดลอ้ม ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
น าหลกัของประชากรศาสตรม์าใชใ้นการด าเนินธุรกิจและสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายองคก์ร
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

กิติมา สรุสนธิ (กิติมา สุรสนธิ, 2541) กล่าวว่าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตรห์มายถึง
การแบ่งกลุ่มบุคคลจ าแนกออกเป็นกลุ่มๆตามลกัษณะประชากรซึ่งคณุสมบติัต่างๆจะแตกต่างกนั
ออกไปและมีผลต่อความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ โดยมีปัจจยัดงัต่อไปนี ้ 

1. เพศ (Gender) หญิงชายมีความแตกต่างกนัทัง้ในดา้นความถนดั ดา้นสรีระ ดา้น

ความรูส้กึนึกคิด จากงานวิจยัทางดา้นจิตวิทยาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในเรื่อง

ความคิด ทศันคติ และค่านิยม ทัง้นีเ้พราะสงัคมไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ และกิจกรรมเพศที่

หลากหลายไวแ้ตกต่างกนั 

2. อายุ (Age) อายเุป็นปัจจยัที่ส  าคญัเนื่องจากอายจุะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นสิ่งที่บ่ง

บอกเก่ียวกบัความมีประสบการณใ์นเรื่องต่างๆของบุคคลที่มีอายมุากกว่า สิ่งเหลา่นีล้ว้นแลว้แต่

เป็นเคร่ืองบ่งชี ้หรือแสดงความคิดความเชื่อ ลกัษณะการโตต้อบต่อเหตกุารณต่์างๆ ที่เกิดขึน้ของ

บคุคลคนเราโดยทั่วไปเมื่ออายเุพิ่มขึน้ประสบการณส์งูขึน้ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึน้วิธีคิด

และสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย 
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3. การศกึษา (Education) การศกึษามีอิทธิพลต่อผูร้บัสารเพราะการที่คนไดร้บั

การศึกษาท่ีต่างกนัในยุคสมยัที่ต่างกนั ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกนั จึงมีความรูส้ึกนึกคิด และ

ความตอ้งการที่แตกต่างกนัไปดว้ย ดงันัน้การศกึษาจึงเป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของ

ผูร้บั 

จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดดา้นประชากรศาสตรผ์ูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รตัน์ (ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2539) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในส่วนตัวแปรอิสระ เนื่องจาก
ประชากรศาสตรคื์อลกัษณะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลโดยน าลกัษณะที่แตกต่างกันนัน้มาเป็น
เกณฑท์ี่แสดงถึงความแตกต่างของความตอ้งการของแต่ละบุคคล ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
เป็นลักษณะที่ส  าคัญซึ่งสถิติที่วัดไดข้องประชากรจะช่วยก าหนดเป้าหมาย อธิบายถึงความคิด 
และความรูส้ึกของกลุ่มตัวอย่างไดเ้ป็นอย่างดีซึ่งประกอบดว้ย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่เก่ียวกับประชากรศาสตรข์องพนักงาน
ขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2. ความหมายของทมีงาน 

การด าเนินงานภายในองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามอ านาจหนา้ที่และภารกิจใหเ้ป็น
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมยากที่จะประสบผลส าเร็จไดด้ว้ยตวัเองเพียงคนเดียวหากมีทีมงานที่ดี
ย่อมจะท าใหผ้ลการปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นที่พึงพอใจทัง้นีไ้ดม้ีผูใ้หค้วามหมายของค าว่า
ทีมงานไว ้ดงันี ้

ฟรานซิสและยงั (Francis, 1979) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า ทีม หมายถึงกลุม่บุคคลและผูม้ีความ
ผูกพันรบัผิดชอบที่จะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกในทีมเป็นผูท้ี่ท  างานร่วมกันได้ดี 
และรูส้กึดีและมีความสขุที่จะท างานนัน้ จึงท าใหส้ามารถผลิตผลงานที่มีคณุภาพสงูได ้

ณัฏฐพนัธ ์เขจรนันทน ์(ณัฏฐพันธ์ เขจรนนัทน์, 2546)ใหค้วามหมายว่า ทีมงานคือกลุ่ม
คนที่ตอ้งมาท างานร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั และเป็นการรวมตวักนัที่จะตอ้งอาศยัความ
เขา้ใจ ความผูกพนั และความ รว่มมือซึ่งกนัและกนัของทีมงานและสมาชิกในกลุ่มเพื่อที่สมาชิกแต่
ละคนจะสามารถท างานร่วมกันจนประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมไดใ้นทาง
ปฏิบติัทีมงานอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ไดแ้ต่ส่วนมากแลว้จะประกอบดว้ยหวัหนา้ทีมที่อาจจะมา
จากหน่วยงานต่างๆกนัแต่ทกุคนจะตอ้งพยายามปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งและประสานกนัอย่างเป็น
เอกภาพโดยมีเปา้หมายสงูสดุของทีมเป็นเคร่ืองก าหนด 



  14 

ทองประเสริฐ ใจตรง (ทองประเสริฐ ใจตรง, 2550)  ค าว่าทีมงานมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายหลายลักษณะแต่ความหมายหลายๆความหมายจะเน้นความส าคัญอยู่ที่กลุ่มของ
บคุคลที่จะรว่มในกิจกรรมมีการเก่ียวขอ้งซึ่งกนัและกนั มีการวางแผนรว่มกนัเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย
ที่วางไว ้ตามพจนานกุรมไทยไดใ้หค้วามหมายทีมงานไวด้งันี ้ทีมงาน (Team work) หมายถึงที่รวม
ก าลงักนัทัง้คณะ 

สุนันทา เลาหนันทน ์(สุนันทา เลาหนันท์, 2542)ได้สรุปความหมายของทีม หมายถึง 
กลุ่มของบุคคลที่ท างานร่วมกันมีความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อช่วยกันท างานให้
บรรลเุป้าหมายเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และผูร้ว่มทีมต่างมีความพอใจในการท างานนัน้ โดย
องคก์รประกอบพืน้ฐานที่ส  าคญัของทีมงานมีดงันี ้

1. ตอ้งประกอบไปดว้ยบคุคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
2. สมาชิกในกลุม่ตอ้งมีปฏิสมัพนัธต่์อกนัอย่างมีแบบแผน 
3. สมาชิกในกลุม่ตอ้งสมัพนัธต่์อกนัในการปฏิบติังาน 
4. สมาชิกในกลุม่ตอ้งพึ่งพากนัในการปฏิบติังาน 
5. สมาชิกในกลุม่ถือว่าตนเองเป็นสมาชิกของทีมงาน 
6. สมาชิกในกลุม่มีวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายเดียวกนั 
7. สมาชิกในกลุม่คิดว่าการท างานรว่มกนัช่วยใหง้านส าเรจ็ 
8. สมาชิกในกลุม่มีความสมคัรใจที่จะท างานรว่มกนั 
9. สมาชิกในกลุม่มีความเพลิดเพลินที่จะท างานและผลิตผลงานคณุภาพสงู 
10. สมาชิกในกลุม่พรอ้มจะเผชิญปัญหารว่มกนั 

อ านาจ ธีระวนิช  (อ านาจ ธีระวนิช, 2550) ไดใ้หค้วามหมายของทีมงานไวว้่า ทีมงานคือ
กลุ่มบุคคลที่มีทักษะเสริมกันโดยท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายร่วมกนัขณะที่ยึดติดตนเอง
ในภาระรับผิดชอบต่อกันและกันในผลลัพธ์ของผลการปฏิบัติงานหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระ
รบัผิดชอบต่อกันและกันมีปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลต่อกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ร่วมกันที่
เชื่อมโยงกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ารตลอดจนรูว้่าตนเองเป็นสงัคมหนึ่งในองคก์าร 

ดังนัน้ ค าว่าทีมงานจึงมีความหมาย คือกลุ่มบุคคลที่มารวมกันและท างานร่วมกันเพื่อ
ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส  าเร็จตามวัตถุประสงค์รวมทั้งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและมี
เปา้หมายในการท างานรว่มกนัอีกดว้ย 
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ประโยชนข์องทมีงาน 

โรเบยแ์ละอลัแมนส ์(สนุทร จตรุพิธพร (สนุทร จตรุพิธพร, 2546) อา้งอิงจาก Robey; 
& Altman (Robey, 1982) ไดแ้บ่งประโยชนข์องการสรา้งทีมงานออกเป็น 3 ประการ คือ 

1. ผลลพัธท์ี่เฉพาะเจาะจงต่อบคุคลในการสรา้งทีมงานสว่นใหญ่ตอ้งการผลลพัธ์
ใหส้มาชิกในทีมมีความเขา้ใจในวิธีการบริหาร การควบคมุ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และ
การรวบรวมขอ้มลูทีมงานยงัมีโอกาสไดม้ีการทดลองในการปฏิบติังานใหม่ๆของสมาชิกในทีม ซึ่ง
จะมีการยอมรบักนัเพิ่มมากขึน้และไดแ้สดงความสามารถที่ทา้ทายโดยไม่ตอ้งกลวัผลสะทอ้นกลบั
ทางลบ 

2. ผลลพัธท์ี่เฉพาะเจาะจงต่อการปฏิบติัการและพฤติกรรมกลุม่ 
 2.1 กรอบพืน้ฐานของการท างานเป็นทีมที่ว่ากลุ่มตอ้งท ามีอะไรบา้งกลุ่มจะ

มีการก าหนดระบบการท างานที่แน่นอน และมีประสิทธิภาพ 
2.2 การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบกลไกการวางแผนการใช้

ทกัษะและความรูใ้หเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 การบริหารและการจัดการองคก์ารก าหนดการท างาน การกระจายการ

ท างานสดุทา้ยทีมก็สามารถวินิจฉยัตนเองได ้และเกิดประสิทธิภาพในการบวนการท างาน 
3. ผลลพัธท์ี่มีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์กลุ่ม และบุคคลอ่ืนในองคก์รเมื่อทีมมี

ความเขา้ใจบทบาท และหนา้ที่ของตนเองเป็นอย่างดีแลว้ก็จะสามารถวินิจฉัยและแกปั้ญหาของ
ตนเองไดดี้ดว้ยทีมจะมีความตั้งใจในการท าบทบาทอย่างดีในองคก์าร ดังนั้นทีมจึงตอ้งมีความ
ชัดเจนในบทบาทของทีมต่อองคก์าร และการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองบางครัง้ที่
ปรึกษาอาจจะต้องช่วยเหลือทีมในองค์การที่จะพัฒนาทักษะการวินิจฉัยและเสนอทางเลือกที่
น าไปสู่การปฏิบติัจริง ดงันัน้ผูเ้ชี่ยวชาญจึงไม่ควรจะสรา้งแรงกดดัน และความขัดแยง้ใหเ้กิดเพิ่ม
มากขึน้ 

 
3. แนวคิดการท างานเป็นทมี 

3.1 ความหมายของการท างานเป็นทมี 

การท างานเป็นทีมคือกลุ่มบุคคลที่รวมตวักันเพื่อท าใหเ้กิดการระดมความสามารถและ
สติปัญญาที่แตกต่างของแต่ละบุคคลให้มาช่วยกันคิดช่วยกันท าให้เกิดความคิดที่กวา้งขวาง
รอบคอบและเมื่อน ามาประสานกันอย่างเหมาะสมก็จะช่วยใหก้ารท างานที่ตอ้งใชค้วามสามารถ
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หลายๆอย่างด าเนินไปดว้ยดี สอดคลอ้งกบัค ากล่าวที่ว่าการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่ท าให้
องคก์รมีประสิทธิภาพได ้ทัง้นีไ้ดม้ีผูใ้หค้วามหมายของค าว่าการท างานเป็นทีมไว ้ดงันี ้

วู๊ดค็อก และฟรานซิส (วนัวิสาข ์เกิดผล (วนัวิสาข ์เกิดผล, 2546) อา้งอิง M. Woodcock; 
& D. Francis (Woodcock & Francis, 1994) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัคณุลกัษณะของการท างานเป็น
ทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective teamwork) ว่าจะตอ้งมีคุณลกัษณะส าคัญ 11 ประการดว้ยกนัที่
เรียกว่า “Building Block” ซึ่งประกอบดว้ย 

1. บทบาทที่สมดุล(Balance Roles) สมาชิกในทีมแต่ละคนจะต้องมีความเข้าใจใน
บทบาทของตนเองมีการจัดแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการท ากิจกรรมต่างๆขององคก์ารมีการ
ตัง้และประกาศอย่างเป็นทางการเขียนแผนภูมิแสดงใหค้นทั่วไปไดร้บัรูว้่าใครตอ้งรายงานต่อใคร
ใครท าหน้าที่อะไรเพื่อก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในทีมที่แสดงออกให้ชัดเจนเหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่รบัผิดชอบอยู่นอกจากนั้นการวิเคราะห์บทบาทของแต่ละคนในทีมยังเป็นสิ่งจ าเป็น
เนื่องจากแต่ละคนจะมีบทบาทในทีมที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะคนซึ่งบทบาทต่างๆในทีมไดแ้ก่ผูน้  า
ผูส้นบัสนนุและผูเ้ชี่ยวชาญ 

 1.1 ผูน้  า (Leader) หมายถึงผูท้ี่มีบทบาทตามอ านาจหนา้ที่ซึ่งระบุไวใ้นโครงสรา้งของ
องคก์ารซึ่งพฤติกรรมผูน้  าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือผูน้  ากลุ่มที่เนน้งานและผูน้  ากลุม่ที่เนน้
บคุคลผูน้  าประเภทแรกมกัจะก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาซึ่งทุกคน
ต้อ ง ถื อปฏิ บั ติ เรี ย ก ว่ า  Initiating Structure ส่ วน ผู้ น าป ระ เภ ทหลั งมั ก จ ะสัม พั น ธ์ กั บ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแบบเพื่อนรว่มงานและใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนัผูน้  าแบบนีเ้รียกว่า Consideration 

1.2 ผูส้นบัสนุน (Supporter) ผูส้นบัสนุนเป็นบุคคลที่สรา้งขวญัและก าลงัใจในทีมฉะนัน้
บุคคลในต าแหน่งนีจ้ะต้องเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ดีเยี่ยมทั้งยังเป็นผู้ที่แก้ปัญหาและแก้ความ
ขดัแยง้ในกลุม่ดว้ย 

1.3 ผูเ้ชี่ยวชาญ (Expert) เป็นบุคคลในต าแหน่งบญัชีวิศวกรผูฝึ้กอบรมผู้เชี่ยวชาญ ดา้น
บคุคลหรือผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นอ่ืนซึ่งเป็นผูท้ี่มีบทบาทพืน้ฐานที่ท าใหท้ีมมีความผูเ้ชี่ยวชาญ พิเศษของ
วตัถปุระสงค ์

2. วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั เมื่อวตัถุประสงคม์ีความชดัเจนจะท าให้
คนสามารถการท างานรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสมาชิกในทีมยงัสามารถตดัสินใจในสิ่งที่
เก่ียวขอ้งและมีความส าคัญได้รวดเร็ว และยังท าให้สมาชิกในทีมได้รบัการยอมรบัเพื่อก าหนด
วตัถุประสงคด์งันัน้ผูเ้ก่ียวขอ้งในการบริหารจึงควรใหค้วามส าคญัต่อการเริ่มการสรา้งทีมงานดว้ย
การก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนก่อน 
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3. การเปิดเผยและการเผชิญหน้า ทีมงานจะท างานได้ดีนั้น  ทีมที่สามารถจัดการกับ
ปัญหาการเมื่อตอ้งเผชิญหนา้กันและสามารถท าใหส้มาชิกเปิดเผยต่อกันใหม้ากที่สุด กลา้แสดง
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งการเปิดเผยของทุกคนในทีมจะตอ้งปลอดภัยพูดคยุถึงปัญหา
ต่างๆไดอ้ย่างสบายใจ 

 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงหลกัการพฒันาการเปิดเผยและการเผชิญหนา้ของทีมที่มา: M. Woodcock 

and D. Francis. 1994 :103 

 
เพื่อใหส้มาชิกมีการปรบัพฤติกรรมที่ตอ้งการอย่างรวดเรว็ การเปิดเผยและการเผชิญหนา้

กันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรูไ้ดโ้ดยใชค้วามตั้งใจแน่วแน่ๆการฟังแบบใหค้วามสนใจและการ
ใหผ้ลสะทอ้นกลบั 

3.1 ความตัง้ใจแน่วแน่ๆ คนที่มีความตัง้ใจจะเป็นคนที่รูว้่าตนคิดและตอ้งการอะไรมีวิ ธี
ท างานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายมีการน าเสนออย่างชัดเจนมีการจัดการกับ
ปัญหาทีละปัญหา ไม่ใช่จดัการหลายๆปัญหาในเวลาเดียวกนัการหลีกเลี่ยงไม่ใหผู้อ่ื้นมามีอิทธิพล
และหาทางประนีประนอมกนัอย่างรอบคอบและเป็นไปในทิศทางที่ดี 
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3.2 การฟังแบบใหค้วามสนใจการเปิดเผยและการเผชิญหน้ามักจะเก่ียวขอ้งกันทั้งใน
ความรูส้ึกทางบวกและทางลบดงันัน้การฟังแบบใหค้วามสนใจหรือการตัง้ใจฟัง จึงเป็นทกัษะหนึ่ง
ส าหรบัทีมที่ตอ้งน าไปปฏิบติั เมื่อมีปัญหาหรือมีการประชุมการตัง้ใจฟังและการแสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมาจะท าใหส้มาชิกมีความสบายใจที่จะแสดงออกดว้ยการเปิดเผยวิธีนีเ้ป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยปรบัปรุงการสื่อสารของบคุคลดว้ยความเต็มใจ  

3.3 การให้ผลสะท้อนกลับ เป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของ
ความรูส้ึก  ดังนั้นการให้ข้อมูลกลับเป็นการตั้งค าถามในฐานะคติของบุคคล และการพัฒนา
ความสมัพนัธ์ใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึน้ เมื่อผลสะทอ้นกลบัไดร้บัการพัฒนาในทีมจะท าใหส้มาชิกในทีม
สามารถเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัซึ่งจะช่วยใหท้ีมมีความเขม้แข็งยิ่งขึน้ 

4. การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกันเป็นลักษณะส าคัญของการพัฒนาความ
ความสมัพนัธข์องมนษุย ์ซึ่งจะช่วยใหทุ้กคนในทีมงานมีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั ปัญหาที่ท าใหก้าร
สนบัสนุนกนัไม่ประสบความส าเรจ็ ประการแรกก็คือการที่คนเรามีความแตกต่างกนั ประการที่สอง 
คือการแข่งขันภายในองค์กรที่ท างานอยู่ ประการที่สามก็คือการเพิกเฉยไม่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน และประการที่สี่คือ สมาชิกในทีมจะตอ้งไวว้างใจซึ่งกนัและกนัแต่
ละคนจะเลา่เรื่องต่างๆไดอ้ย่างสบายใจ เพื่อใหเ้พื่อนรว่มงานไดท้ราบถึงรายละเอียดซึ่งแต่ละคนยงั
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา หากสมาชิกในทีมทกุคนเห็นคณุค่าของการ
สนับสนุนและความไวว้างใจซึ่งกันและกัน ก็จะท าให้ทีมงานเกิดความพึงพอใจและท าให้เกิด
ประสิทธิภาพดว้ย 

5. ความร่วมมือและความขดัแยง้ความร่วมมือเป็นคณุลกัษณะของวิธีการท างานเป็นทีม
เพื่อใหบุ้คคลเกิดการยอมรบัในการท างานเป็นทีมโดยมีการแบ่งแยกทกัษะและประสบการณต่์างๆ
รวมทัง้ขอ้มลูระหว่างสมาชิกซึ่งกนัและกนั  

5.1 การสรา้งความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการสรา้งความร่วมมือเพื่อความเขา้ใจซึ่งกัน
และกนัจะมีบุคคลอยู่ 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายผูข้อความรว่มมือและผูฝ่้ายใหค้วามรว่มมือ โดยความรว่มมือ
จะเกิดขึน้ไดเ้มื่อฝ่ายผูข้อความรว่มมือและผูฝ่้ายใหค้วามรว่มมือใหค้วามรว่มมือกนั นบัว่าเป็นเรื่อง
ส าคญัเพราะว่าเรื่องของจิตใจผูใ้หอ้าจไม่เต็มใจใหด้ว้ยเหตุผลต่างๆ คือขาดผลประโยชนไ์ม่อยาก
ใหค้นอ่ืนไดดี้กว่าตน สมัพนัธภ์าพระหว่างผูข้อผูใ้หไ้ม่ดีวตัถุประสงคข์องทัง้สองฝ่ายไม่ตรงกนั ไม่
เห็นดว้ยกับวิธีการท างาน ขาดความพรอ้มที่จะร่วมมือ งานที่ขอความร่วมมือนัน้เสี่ยงมากเกินไป
เป็นตน้ 
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5.2 ความขดัแยง้ความขดัแยง้หมายถึงความคิดที่เกิดขึน้ระหว่าง 2 คนขึน้ไปหรือระหว่าง
กลุม่โดยมีลกัษณะ ขดัแยง้ ไม่สอดคลอ้ง กีดกนั จึงส่งผลใหค้วามคิด กิจกรรมนัน้เสียหายด าเนินไป
ไดย้าก ไม่ราบรื่นหรือสง่ผลท าใหก้ารท างานเป็นทีมลดลง 

5.2.1 ขัน้ตอนที่ส  าคญัในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
5.2.1.1 การตรวจสอบว่าอะไรคือปัญหาของความขดัแยง้ 
5.2.1.2 การน าทัง้สองฝ่ายมาหารือการเก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ 
5.2.1.3 การน าบทบาทต่างๆความคาดหวงัและความตอ้งการผลลพัธเ์ฉพาะ

ใหช้ดัเจน 
5.2.1.4 การส่งเสริมการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและการตรวจสอบประเด็น

นัน้ๆอย่างรอบคอบ 
5.2.1.5 การพิจารณาในแต่ละประเด็นที่ขัดแยง้กันและความพยายามที่จะ

หาทางแกไ้ขที่สอดคลอ้งกนัหรือใหท้กุฝ่ายเห็นชอบ 
ประโยชนข์องการบริหารความขดัแยง้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา

ต่างๆซึ่ งทกัษะการแกปั้ญหาเราจะสามารถเรียนรูแ้ละน าประยุกตใ์ชใ้นสถานการณต่์างๆ ไดโ้ดย
ทีมที่พัฒนาแลว้จะประสบผลส าเร็จในดา้นความร่วมมืออย่างมาก ซึ่งจะช่วยใหเ้ราสามารถน า
ทรพัยากรในกลุ่มมาใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งนีเ้มื่อความสัมพันธ์เกิดขัดแย้งเราควรยอมรบัความ
แตกต่างนัน้อย่างสรา้งสรรคเ์พื่อช่วยใหท้ีมเกิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละยอมรบัความเป็นจริง
ในการท างานรว่มกนัเป็นทีม 

6. กระบวนการการท างานและการตัดสินใจที่ถูกตอ้งและเหมาะสม ทีมงานทุกทีมจะ
ประกอบไปดว้ยคนหลายๆคนมารวมกันซึ่งคนเหล่านีม้ีความรบัผิดชอบที่แตกต่างกันตามหน้าที่
หรือความสามารถเฉพาะทาง ดงันัน้การด าเนินการเพื่อสรา้งความชดัเจนในเรื่องบทบาทต่างๆเมื่อ
ทีมท างานร่วมกัน สมาชิกและทีมงานจ าเป็นต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่ ดีในงานเพื่อให้
กระบวนการท างานเป็นไปดว้ยความราบรื่นและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ไดฉ้ะนั้นผูบ้ริหารทีม
จะตอ้งมีความชดัเจน  

7. ภาวะผูน้  าที่เหมาะสม ทีมงานที่พฒันาแลว้จะถูกเปลี่ยนภาวะผูน้  าไปตามสถานการณ์
นั่นคือจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้น าภายในกลุ่มตลอดเนื่องจากการท างานที่ดีนั้น
จะตอ้งดึงเอาความสามารถของบุคคลมาใชไ้ม่ใช่ผูน้  าเป็นผูท้  าเสียเองทัง้หมด ผูน้  าทีมควรเป็นผู้
ชีแ้นะประเด็นที่ส  าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการมอบหยายหนเที่ต่างๆเพื่อใหท้ีมงานสามารถท า
ผลงานมากที่สดุ 
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8. ความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างกลุ่ม การท างานเป็นทีมแม้ว่าทีมงานจะมีคุณลักษณะ
ดงักล่าว มาแลว้ดีเพียงใดก็ตามแต่ถา้ขาดความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบคุคลในกลุ่ม
แลว้ ความส าเรจ็ของการท างานเป็นทีมก็จะมีอปุสรรค 

9. การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารที่ดีจะตอ้งมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้ริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อความหรือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน และกันการติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานให้เกิด
มนุษยสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารจึงตอ้งอาศัยศิลปะในการถ่ายทอดขอ้ความคือต้องหาวิธีอย่าง
ความตอ้งการอารมณค์วามรูส้กึของผูร้่วมงานทุกคนเพื่อจะไดถ้่ายทอดขอ้มลูต่างๆ ถา้หากใชส้ื่อที่
เป็นค าพูดผูพ้ดูตอ้งใชศิ้ลปะในการพูดถา้เป็นการเขียนก็ตอ้งใชศิ้ลปะในการเขียนไม่ว่าจะเป็นการ
พดูหรือการเขียนย่อมมีอิทธิพลต่อการสื่อสารทัง้สิน้การสื่อสารที่ไม่ดีจะก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจไม่
ตรงกนัซึ่งน าไปสูค่วามขดัแยง้หรือความลม้เหลวในการท างานได ้ 

การติดต่อสื่อสารและการเลือกใชว้ิธีในการติดต่อสื่อสารภายในองคก์ารมี 2 วิธีคือการ
ติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการและการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 

11.1 การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการหมายถึงการติดต่อสื่อสารที่มีระเบียบแบบ
แผนมีข้อก าหนดไว้อย่างชัดเจนมีลายลักษณ์อักษรที่บ่งบอกระเบียบวิธีการต่างๆ  ดังนั้น
ผูบ้งัคับบญัชาหรือหวัหนา้งานควรใชก้ารติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการเมื่อเป็นงานที่เป็นพิธีการ
และตอ้งหาหลกัฐานบนัทกึไว ้ 

11.2 การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการหมายถึงการติดต่อสื่อสารที่เกิดจากความ
ใกลช้ิดสนิทสนมเป็นการส่วนตัวส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบเป็นกันเองเช่นการทักทายปราศรยั
พูดคุยระหว่างผูบ้งัคับบญัชากับผูใ้ตบ้งัคับบญัชาหรือการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนร่วมงานเหมาะ
ส าหรบัการติดต่อสื่อสารที่ตอ้งการความเรง่ด่วนรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ใชใ้นการบงัคบับญัชา 

คาร ์&โจแฮนสัน (Carr, 1995)กล่าวว่า ทีมงานเป็นสิ่งที่มากกว่าคนมารวมกันเป็นกลุ่ม
โดยอา้งผลการส ารวจผูเ้ชี่ยวชาญ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผูม้ีอ  านาจ สมาชิกในทีม ฯลฯ ในหน่วยงานแห่ง
หนึ่งพบว่า ทีมที่มีความส าเรจ็เพิ่มสงูขึน้มาจากประสิทธิภาพการสื่อสารที่สมาชิกในทีมสามารถท า
ไดอ้ย่างเต็มที่ และทีมมีความตระหนกัในวิสยัทศันแ์ละวตัถุประสงค ์เปรียบไดก้บัทีมฟุตบอลที่รวม
ดารานกัเตะชัน้ยอดสูก้บัทีมที่เป็นแชมป์ ถา้ดใูนรูปการแลว้ย่อมสูท้ีมที่เป็นแชมป์ไม่ได ้เพราะทีมที่
เป็นแชมป์มีการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอมาเป็นเวลานาน การประสานงาน การสื่อสารติดต่อกนัท าให้
เกิดทักษะที่จะเล่นเขา้ขากันอย่างคล่องแคล่ว จึงพิชิตชัยชนะไดส้่วนทีมดาราแมจ้ะดูน่าเกรงขาม
เพราะผู้เล่นชั้นเยี่ยมหลายคน แต่เป็นลักษณะเพียงการรวมกลุ่มดาราฟุตบอลเท่านั้นการ
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ประสานงานจึงท าไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร เหมือนกบัทีมที่เป็นแชมป์ เพียงแค่นี ้คงพอมองเห็นแลว้ว่า “ทีม
มีคณุค่ามากกว่ากลุม่คนที่มารวมกนั” 

เอลตัน เมโย (Mayo, 2004) ซึ่งได้ท าการทดลองวิจัย ทฤษฎีฮอรว์ธอรน์ (Hawthorn 
Studies) ในตอนปลายของช่วงปี 1930s และคน้พบว่าขวญัของคนงานมีความส าคญัต่อการเพิ่ม
ผลผลิตกลุ่มคนงานเห็นว่าควรพยายามสรา้ง บรรทัดฐานโดยมีการก าหนดมาตรฐานของกลุ่มขึน้
เอง ซึ่งเมโยเชื่อว่าการใหร้างวลัทางเศรษฐกิจเป็นเพียงมลูเหตจุงูใจส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานเท่านัน้ ถา้ฝ่ายจดัการไม่ยอมใหค้นงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
คนงานไม่มีความรูส้ึกว่ามีความมั่นคงในงานที่ท าอยู่แม ้จะใหผ้ลตอบแทนทางดา้นการเงินมาก 
ผลงานก็จะไม่เพิ่มขึน้เท่าที่ควร ซึ่งเมโยจะเนน้เรื่องทีมงานว่าจะช่วยเพิ่มความส าเร็จขององคก์าร 
โดยพอจะสรุปไดด้งันี ้

1. ผูบ้งัคับบัญชาย่อมมีผลประโยชนแ์ละชื่อเสียงส่วนตัวอยู่ดว้ยในความส าเร็จของ
แต่ละคนที่เป็นสมาชิกทีม 

2. สมาชิกทีมจะมีความภาคภมูิใจในการเขา้มามีสว่นรว่มในผลงานของทีม 
3. ทีมงานจะร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการท างานร่วมกันขึน้เองโดยการช่วยเหลือของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
4. หัวหน้างานสามารถตรวจสอบผลงานของทีมงานตามที่ไดร้บัมอบหมายไวโ้ดย

อาศยัขอ้มลูปอ้นกลบั (Feedback) 
5. ทีมงานย่อมมีส่วนร่วมในความส าเร็จของแต่ละบุคคล และภูมิใจที่บุคคลภายใน 

ใหค้วามสนใจในผลงานที่สมาชิกในทีมไดร้ว่มกนัสรา้งขึน้ 
6. ทีมงานจะไม่มีความรูส้กึว่าถกูกดดนัหรือบงัคบัใหเ้ปลี่ยนแปลง 
7. ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละครัง้ทีมงานจะไดร้บัการปรกึษาหารือ 
8. การพฒันาทีมงานแต่ละครัง้สมาชิกทีมจะรูส้กึเชื่อมั่น และไดร้บัการปรกึษาหารือ 

สันติ บางออ้ (สันติ บางออ้, 2541)อธิบายว่าการท างานเป็นทีม เป็นการวางแผนการ
ท างานที่มีการวางเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเอาไว ้เพื่อใหบุ้คคลแต่ละคนสามารถท างานไดอ้ย่าง
เต็มศกัยภาพอย่างมีแบบแผนมีระบบสรา้งความรูส้ึกว่าใหส้มาชิกในทีมสมัพนัธก์บัสมาชิกคนอื่นๆ 
เพื่อความส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้รวมทัง้การท างานเป็นทีมยังมี ผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของหน่วยงานนัน้ๆ อีกดว้ย  

อ านวย มีสมทรพัย ์(อ านวย มีสมทรพัย,์ 2553)ไดใ้หท้ศันะว่า การมีส่วนรว่มเป็นการเปิด
โอกาสใหส้มาชิกทีมงานไดม้ีส่วนร่วม ร่วมกนัคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ร่วมกนัพิจารณาร่วมกนัตดัสินใจ 
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ร่วมกนัปฏิบติั และร่วมกันรบัผิดชอบเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อทีมงานของตนการมีส่วนร่วมท า
ใหส้มาชิกไดม้ีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ตนเก่ียวขอ้งมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการรวมกัน
เพื่อให้เกิดพลังความคิดความสามารถในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อการท างานหรือเกิด
ประสิทธิภาพของการท างานมากที่สุด โดยทีมงานจะตอ้งมีความเชื่อพืน้ฐานว่าตนเองจะเขา้ไปมี
ส่วนในการสรา้งความส าเร็จหรือความลม้เหลวให้กบัทีมงานและขัน้ตอนต่างๆ ของการมีส่วนร่วม 
อาจเริ่มตัง้แต่ร่วมกันคิดก าหนดเป้าหมายนโยบายด าเนินกิจกรรมที่รบัผิดชอบ และรบัผิดชอบผล
ของการด าเนินกิจกรรมพรอ้มปรบัปรุงพฒันาการท างานใหม้ีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 

 
3.2 วัตถุประสงคใ์นการท างานเป็นทมี 

เหตผุลหลกัในการท างานเป็นทีมก็คือการตระหนกัถึงความจ าเป็นในการท างานร่วมกัน
โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้

1. เพื่อสรา้งความไวว้างใจกนัในหมู่สมาชิกของทีม 
2. คนเราจะท างานรว่มกนัไดดี้ขึน้เมื่อมีการเปิดเผยและจรงิใจต่อกนั โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเมื่อมีปัญหาหรืออปุสรรคที่จะตอ้งแกไ้ขร่วมกนั 
3. การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึน้เมื่อสมาชิกทีมได้ช่วยกันเสริมสรา้ง

ทกัษะความเชี่ยวชาญใหเ้พิ่มพนูมากยิ่งขึน้ซึ่งเป็นการใชท้รพัยากรบุคคลที่มีอยู่ในทีมอย่างเต็มที่ 
4. ประสิทธิภาพการท างานของทีมจะลดต ่าลง และความตึงเครียดจะเพิ่มสงูขึน้ หาก

หลีกเลี่ยงการปอ้นกลบัขอ้มลูและวิพากษว์ิจารณซ์ึ่งกนัและกนั  
5. สนบัสนุนการเรียนรูท้ี่จะรบัฟังความคิดเห็นและขอ้มลูข่าวสารของผูอ่ื้นอย่างตัง้ใจ

โดยใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั 
6. เป็นการพัฒนากระบวนการตัดสินใจและเป็นการฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหา

รว่มกนัในทีม 
7. เป็นการช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างบุคคล เนื่องจากสมาชิกทีมไดเ้รียนรูถ้ึงทกัษะ

พัฒนาความสัมพันธ์มากขึน้ มีความพรอ้มที่จะปฏิบติังานร่วมกันมากขึน้ ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคใ์นหมู่สมาชิกทีมและเสรมิสรา้งขวญัและความพงึพอใจในการปฏิบติังาน 

 
4. แนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน 

4.1 ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน 
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Peterson and Plowman. (Peterson & Plowman, 1953) ได้ ให้ แน ว คิ ดที่ เ ก่ี ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีการสรุปส่วนประกอบของประสิทธิภาพในการท างานไว ้4 หวัขอ้ 
ดงันี ้

1) คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึงงานที่ไดจ้ะตอ้งมีคณุภาพสูง โดยผู้ผลิตและ
ผูใ้ชจ้ะตอ้งไดร้บัความค่า และมีความพึงพอใจและผลลพัทข์องการท างานจะตอ้งมีความถูกตอ้ง 
รวดเร็ว สรา้งความประทับใจและพึงพอใจใหก้ับผูบ้ริโภคหรือหรือผูท้ี่มารบับริการ และก่อใหเ้กิด
ประโยชนต่์อองคก์ร  

2) ปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง ผลลัพท์ของงานที่เกิดขึน้จะต้องเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว ้ผลงานที่ปฏิบัติไดน้ั้นจะตอ้งมีปริมาณงานที่เหมาะสมตามแผนงานที่ไดต้าม
เปา้หมายที่บรษิัทวางไว ้และควรมีการวางแผนบรหิารเวลาเพื่อใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายที่มี
การก าหนดไว ้โดยผลงานที่ออกมานัน้ตอ้งสมดลุกบัอตัราก าลงัคนในแต่ละหน่วยงาน 

3) ระยะเวลาที่ใชใ้นงาน (Time) หมายถึง เวลาที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินงานจะต้องมี
การก าหนดอย่างเหมาะสมตามลกัษณะของงาน มีการพัฒนาเทคนิคหรือน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
เพื่อใหก้ารท างานให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ และเพื่อใหผ้ลงานเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดเมื่อเทียบกบัความยากง่ายของงาน  

4) ค่าใชจ้่ายในการท างาน (Cost) หมายถึง ค่าใชจ้่ายของส่วนด าเนินงานทั้งหมด
จะตอ้งมีความเหมาะสมกับความยกง่ายของงานโดยจะตอ้งใชเ้งินลงทุนให้น้อยที่สุดและได้ผล
ก าไรมากที่สุด และประสิทธิภาพในด้านค่าใชจ้่ายหรือตน้ทุนคือการใชท้รพัยากรดา้นต่างๆที่มีอยู่
อย่างจ ากดัใหป้ระหยัดและคุม้ค่าที่สดุ มีการวางแผนก่อนเริ่มงานเพื่อขจดัความซ า้ซอ้นในการลด
ตน้ทุนของการผลิต น าความรูจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้นงานโดยก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และให้
ความรว่มมือในการประหยดัพลงังาน  

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์ (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์2544) ไดก้ล่าวว่าทีมงานหรือกลุ่ม
ท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความรูส้ึกที่ดีต่อสมาชิกในทีมและผูท้ี่เป็นหวัหนา้ตอ้งเขา้ใจ
ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพตอ้งมีเงื่อนไขที่ส  าคญั ดงันี ้

1) ความรบัผิดชอบและความผูกพันต่อองคก์ร โดยความผูกพนัต่อองคก์รเป็นความ
ผูกพันใน 3 ลกัษณะ คือ ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกในองคก์รมีความ
ตัง้ใจ และความตัง้ใจที่จะใชค้วามพยายามที่มีอยู่เพื่อองคก์ร มีความเชื่อมั่นในองคก์รและยอมรบั
ในคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความเข้าใจในเก่ียวข้อง
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ระหว่างบุคคลเนื่องจากบุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญมีความคิดแบบริเริ่มและ
สรา้งสรรคก์บัความกา้วหนา้ใหอ้งคก์ร  

2) ความจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของสมาชิกโดยส่งเสริมให้
สมาชิกใหม้ีความรู ้และความช านาญงานตลอดจนเทคนิคการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น  

3) มีอุปกรณ์อ านวยสะดวกเพื่อให้ทีมงานท างานได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการมีที่
ปรกึษาเป็นบคุคลที่สามซึ่งท าหนา้ที่เป็นผูร้วบรวมขอ้มลูเพื่อพฒันาการท างานใหข่้าวสารยอ้นกลบั 
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และการไกลเ่กลี่ยในองคก์ร 

อรุณ บริรกัษ์ (อรุณ บริรกัษ์, 2547) กล่าวถึงการประเมินประสิทธิภาพและผลงานของผู้
ใหบ้ริการ องคก์รผูซ้ือ้บรกิารควรก าหนดดชันีชีว้ดั Key Performance Indicators (KPIs) เพื่อใชใ้น
การวัดประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานของผู้ให้บริการ โดยก าหนด KPI ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรเพื่อผลักดันการด าเนินงานของผู้ให้บริการมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว ้
ดงันัน้ทัง้สองฝ่าย ไดแ้ก่ผูซ้ือ้บริการและผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัในตวัชีว้ดั และมีความ
จริงจังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพและผลงานที่ดีที่สุดเพื่อให้ธุรกิจทั้งสองฝ่ายเติบโต
กา้วหนา้ไปพรอ้มกันดว้ยผลประโยชนท์างธุรกิจร่วมกัน การวัดผลปฏิบัติจะสรุปผลเป็น Service 
Level ของผูใ้หบ้รกิาร  

ดนัย เทียนพุฒ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546)กล่าวว่า Key Performance Indicators (KPIs) 
หรือ Balanced Scorecard (BSC) คือ มองให้เป็นสิ่งเดียวกันและใช้วัดกลยุทธ์ธุรกิจทั้งด้าน
การเงิน (Financial Perspective) และไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Perspective) ซึ่งถ้า
ขยายความก็คือดา้นการเงิน วัดลูกคา้ วัดดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต 
แนวคิดของ KPIs ตอ้งการวดัธุรกิจทัง้ดา้นการเงินและไม่ใช่เงินทัง้นีก้็เพราะว่า  

1. การวดัตวัเลขทางการเงินเป็นสิ่งที่บ่งบอกอดีตหรือความส าเรจ็ที่ผ่านมา  
2. การวดัดา้นลกูคา้  
3. กระบวนการภายในเป็นการบ่งบอกความส าเรจ็ในปัจจุบนั  
4. การวดัดา้นการเรียนรูแ้ละการเติบโตจะเป็นการบ่งบอกความส าเรจ็ในอนาคต  

พรสรญั รุ่งเจริญกิจกุล (พรสรญั รุ่งเจริญกิจกุล, 2542) กล่าวถึงตวัชีว้ดั 5 ดา้นต่อไปนีท้ี่
สามารถใชไ้ดก้บักิจการทุกประเภทเพราะเป็นตวัชีว้ดัที่ส  าคญัในการแข่งขนัแบบเศรษฐกิจยุคใหม่
และเป็นกรอบใหญ่ที่ผูบ้รหิารสามารถน าไปแตกเป็นวตัถปุระสงคย์่อยๆได ้

 1. การบรรลุ เป้ าหมายทางการเงิน  (Achieving Financial Performance) ผล
ประกอบการทางการเงินคงเป็นตัวชีว้ัดที่ส  าคัญที่สุดส าหรบักิจการที่แสวงหาผลก าไรจากการ
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ประกอบธุรกิจ เพราะผูถื้อหุน้ตอ้งการผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน และการบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินก็เป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุที่ท าใหก้ิจการอยู่รอดและเติบโตไดร้ะยะยาว กิจการที่ประสบ
ความส าเร็จมักสามารถท าก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่องนั่นคือสามารถสรา้งรายไดใ้หส้งูขึน้ และควบคุม
ค่าใชจ้่ายใหอ้ยู่ในระดับที่ต  ่าที่สุดโดยยังคงสามารถผลิตสินคา้และบริการที่ลูกคา้พอใจไดฉ้ะนั้น 
กิจการควรจะเพิ่ม  รายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้มี
ความสามารถในการท าก าไรดีขึน้ การวดัความส าเรจ็ทางการเงินที่เป็นภาพรวมของกิจจะการจึงมี
ดชันีหลายตวัเช่น  

1.1 อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin)  
1.2 ก าไรต่อหุน้ (KPS-Earnings Per Share)  
1.3 ผลตอบแทนของก าไรต่อสินทรพัยร์วม (ROA-Return on Equity)  
1.4 ผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE-Return on Equity)  
1.5 ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร ์(EVA Economic Value Added)  
1.6 มลูค่าของกิจการ (Corporate Value) ซึ่งสะทอ้นอยู่ในราคาหุน้  

ตวัเลขดชันีชีว้ดัต่างๆ ดงักล่าวจ านวนเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าประสบความส าเร็จขึน้อยู่
กบั ประเภทของอตุสาหกรรม และลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฉะนัน้กิจการควรจะทราบว่าเพื่อให้
เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัควรจะก าหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างไร ขอ้ส าคญัคือกิจการ
ควรจะมีการวิเคราะหข์อ้มูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การวางแผนและตัดสินใจที่ 
ถกูตอ้ง และกิจการควรจะมีระบบการวดัผลที่ดีเพื่อบ่งชีจ้ดุแข็งจุดอ่อนในการด าเนินงานดา้นต่างๆ 
และควบคุมใหก้ิจการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได ้นอกจากนัน้การวดัความส าเร็จควร
เปรียบเทียบกับกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันการเรียนรูข้อ้มูลของคู่แข่ง หรือธุรกิจที่คลา้ย 
คลึงกนัจะท าใหก้ิจการมีเป้าหมายในระยะยาวที่ชดัเจนว่าความส าเร็จที่ตอ้งการจะบรรลคืุออะไร 
และถา้ตอ้งการจะรกัษาสถานภาพการแข่งขันไวใ้หไ้ดก้ิจการควรจะมีจุดเด่นที่เหนือกว่าในดา้น  
ใดบา้ง  

2. การสนองตอบความตอ้งการของลูกค้า (Meeting Customer Needs) ก าไรของ
กิจการจะสูงหรือต ่าขึน้อยู่กับว่ากิจการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้พียงใดใน
ระยะยาว ความพึงพอใจของลกูคา้จึงเป็นปัจจยัชีว้ดัที่ส  าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของกิจการ ดังนัน้
แทนที่จะคิดถึงก าไรก่อนกิจการควรคิดถึงลกูคา้ก่อนเพราะลูกคา้น ามาซึ่งผลก าไร กิจการที่มุ่งคา้
ก าไรเกินควรโดยที่ไม่ไดค้  านึงความตอ้งการของลกูคา้ในที่สดุลกูคา้ก็จะหนีหายไปหาคู่แข่งกนัหมด 
กิจการก็จะอยู่ไม่ได้ กิจการมีอัตราการเติบโตสูงจึงมักมีลักษณะเด่นในการให้ความส าคัญกับ
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ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ การวัดความพึงพอใจของลูกคา้ไม่สามารถท าไดช้ัดเจนเหมือนตัวเลขทาง
การเงินเพราะไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน เราจะทราบได้อย่างไรว่าลูกค้าอาจพอใจหรือไม่พอใจ 
แน่นอนเราต้องไม่รอจนกระทั่งปลากฎผลว่ายอดขายตกเพราะลูกคา้หนีหาย  กิจการควรเฝ้าดู
ปัจจัยส าคัญๆสองด้าน นั่นคือความอ่อนไหวของลูกค้าและการบริการ (Customer Sensitivity 
and Service) และความถูกกาลเวลา (Timeliness) ความอ่อนไหวของลูกคา้ คือการตระหนักถึง
ความปรารถนาของลกูคา้และการคาดการณเ์ก่ียวกบัการที่ลกูคา้อยากเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
การตระหนักถึงความอ่อนไหวนีจ้ะน าไปสู่การบริหารที่ลกูคา้พึงพอใจเพราะไดร้บัในสิ่งที่ตอ้งการ
และชอบมากกว่าการด าเนินการเช่นนีเ้ป็นการบรหิารในเชิงรุกแทนที่จะรอจนกระทั่งลกูคา้เรียกรอ้ง 
หรือเมื่อเกิดปัญหาขึน้องค์กรขนาดใหญ่มักจะมีหน่วยงานท าการวิจัยด้านการตลาดและมี
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ดี และช่วยในการ
คาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกับแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไป กิจการตอ้ง
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการบริการลกูคา้อย่างต่อเนื่องเพราะ
ลกูคา้ย่อมคาดหวงัจะไดร้บัในสิ่งที่ดียิ่งๆขึน้ไป วิธีการวดัว่ากิจการไดต้อบสนองต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดดี้เพียงไร วิธีหนึ่งคือ Gap Analysis ซึ่งจะศกึษาเก่ียวกบัความพงึพอใจของลกูคา้ โดย
เปรียบเทียบสิ่งที่ลกูคา้ไดร้บัจากสินคา้ หรือบริการของกิจการกบัความคาดหวงัของลกูคา้ที่แทจ้ริง 
การวดัประสิทธิภาพดา้นความรวดเรว็และระยะเวลาลาในการใหบ้รกิารก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการใช้เทคโนโลยียุคใหม่จะท าให้เป้าหมายเรื่องนี ้
บรรลุผลไดง้่ายขึน้ สิ่งที่ควรระวัง คือ ไม่ควรมุ่งดา้นความรวดเร็วอย่างเดียวเพราะอาจจะท าให้
คณุภาพเสียไปการวดัผลควรจะก าหนดทัง้ระยะเวลาตน้ทุน และคณุภาพที่สมดลุกนัส าหรบัแต่ละ
กิจกรรม  

3. การสร้างสินค้าและบริการที่ มี คุณ ภาพ  (Building Quality Products and 
Services) คุณภาพสินคา้และบริการมีความส าคญัมากขึน้ เพราะลกูคา้มีทางเลือกมากมาย การ
บริหารคุณภาพ (Quality Management) จึงเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความส าคัญ ธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างสม ่าเสมอให้เข้ากับยุคสมัย ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อที่จะ
ท าใหย้อดขายขององคก์รสงูขึน้และยงัช่วยลดตน้ทนุใหต้ ่าลงดว้ย   

4. การส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ (Encouraging Innovation and 
Creativity) ในโลกธุรกิจการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หนีไม่พน้ลกูคา้มีรสนิยมและความชอบในสินคา้  
และบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคู่แข่งก็พยายามแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อจะแย่งส่วนแบ่ง  
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ตลาดไปใหไ้ดม้ากที่สุดภายในองคก์รและพนักงานก็ตอ้งหมั่นหาวิธีการท างานใหม่ๆที่ท าใหผ้ลิต
ภาพและประสิทธิภาพสูงขึน้ เทคโนโลยีใหม่ๆถูกพัฒนาขึน้มาตลอดเวลา ฉะนั้นหนทางเดียวที่
ธุรกิจจะคงอยู่ไดแ้ละแข่งขนัไดคื้อตอ้งมีความสามารถในการสรา้งสรรคคิ์ดคน้นวตักรรมใหม่ๆ และ
มีความพรอ้มที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเององคก์รที่ประสบความส า เร็จจึงควรมีวัฒนธรรม 
องคก์รที่สง่เสรมิแนวทางบริหารงานดงักล่าวเพื่อไม่ใหธุ้รกิจเขา้สู่วงจรถดถอย การวดัผลว่ากิจการ
ประสบความส าเร็จในดา้นนีเ้พียงไรเป็นสิ่งที่ยาก ฉะนั้นตอ้งวัดที่ผลลพัธ์ เช่นจ านวนของสินคา้ 
หรือบริการใหม่ที่ออกสู่ตลาด ยอดขายหรือก าไรที่เพิ่มขึน้จากกลยุทธ์ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการด าเนินงานที่น าไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึน้ เป็นตน้ นอกจากนีค้วามร่วมมือและความ
กระตือรือรน้ของพนกังานในการพยายามเสนอความคิดสรา้งสรรคท์ี่ดีก็เป็นตวัวดัไดเ้ช่นกนั  

5. ได้รับความผูกพันจากพนักงาน (Gaining Employee Commitment) ประสบ
ความส าเรจ็จะประกอบดว้ยพนกังานที่รกังานที่ตนเองท ามีความภาคภูมิใจและมีความรูส้ึกผูกพนั 
กับงานและองคก์รท างานดว้ยความทุ่มเท และห่วงใย มีแรงจูงใจที่จะท างานออกมาใหไ้ดดี้ที่สุด 
วิธีหนึ่งที่สรา้งความผกูพนักบังานที่ท าคือการสง่เสรมิใหพ้นกังานมีโอกาสใชค้วามสามารถไดเ้ต็มที่ 
หรือมีรูปแบบหรือมีโครงการที่ท าใหพ้นักงานมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้ โอกาส
พนกังานที่เติบโตโดยสนบัสนนุดา้นการฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องใหร้างวลั หรือผลตอบแทน
ที่จูงใจและสรา้งสรรค ์หรือใหอ้ านาจในการท างานและตดัสินใจแทนหวัหนา้ มอบหมายใหม้ีความ
รบัผิดชอบมากขึน้ (Empowerment) การวดัความส าเร็จในดา้นนีอ้าจจะท าไดโ้ดยการประเมินใน
ผลการปฏิบัติงาน  (Performance-Appraisal) เพื่อดูว่าพนักงานท างานได้ตามที่คาดหวังได้ดี
เพียงใด การวัดเพื่อใชป้ระโยชนเ์ต็มที่จากก าลังผลที่มี (Workforce Utilization) ซึ่งสามารถวัดได้
จากการสังเกตพฤติกรรม 13 ของพนักงาน และวัดจ านวนผลผลิตต่อหัว (Productivity) รวมทั้ง
เปรียบเทียบกบัฝ่ายอ่ืนหรือองคก์รอ่ืน การมีก าลงัพลมากไปหรือนอ้ยเกินไปลว้นก่อใหเ้กิดผลเสีย
ต่อการด าเนินงาน เช่นถ้าหากใชจ้ านวนพนักงานน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณงานแมว้่าจะมี
ผลิตผลต่อหัวสงูแต่การท างานเกินก าลงัเป็นระยะเวลานาน พนักงานจะเกิดความเหนื่อยลา้และ
ประสิทธิภาพถดถอยอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้พนักงานจะมีความพอใจต่องานน้อยลง 
นอกจากนีก้ิจการตอ้งพิจารณาจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน ซึ่งจะท าใหพ้นกังานแต่ละคนท างานได้
เต็มความสามารถและเกิดความทุ่มเทเพราะสนุกกับงานรวมทั้งการดูอัตราการหมุนเวียนของ
พนกังาน (Turnover) หรือจ านวนขาดลาในการท างาน (Absenteeism) ก็เป็นดชันีที่แสดงถึงความ
ผกูพนัและรบัผิดชอบต่อการงานไดค่้อนขา้งชดัเจนจากทฤษฎีเก่ียวกบัตัวชีว้ดัประสิทธิภาพ สรุปได้
ว่าตวัชีว้ดัประสิทธิภาพ (Key Performance Indicators: KPIs) หรือดชันีชีว้ดัสมรรถนะการท างาน 
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คือเครื่องมือที่ใชใ้นการวดั หรือประเมินว่าผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆขององคก์รเป็นอย่างไร 
ซึ่งการก าหนดตวัชีว้ดันัน้มีวิธีการหลายวิธีตวัชีว้ดัประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ตอ้งมาควบคู่กบัระบบการ
ประเมินผลเพราะตัววัดจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราวัดนั้นมีสะถานะเช่นใดจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้
ประเมินที่จะต้องน าผลที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าสถานะเช่นนั้นดี หรือไม่ดี และให้
ค าแนะน าหรือก าหนดสิ่งที่จะปฏิบติัต่อไป แนวคิดที่ส  าคัญอีกประการหนึ่งคือการวดัผลเรามักจะ
วดัเฉพาะในสิ่งที่ส  าคัญ ในการวัดเรื่องที่ส  าคัญมากหรือมีความซบัซอ้นมากๆจ าเป็นตอ้งสรา้งตัว
วดัขึน้มามาก แต่ถา้เป็นเรื่องเล็กนอ้ยไม่ซบัซอ้นเขา้ใจง่ายตัวชีว้ดัจะลดลงไปตามส่วน นั่นคือที่มา
ของค าว่า Key Performance Indicators: KPIs เพื่อเป็นการแสดงว่าจะวดัและประเมินเฉพาะสิ่งที่
มีความส าคัญเท่านัน้ ซึ่งสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดต่อองคก์รคือสิ่งที่สมัพันธก์ับกลยุทธ์ขององคก์ร
นั่นเอง 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าการประเมินประสิทธิภาพและผลงานของผู้
ใหบ้ริการองคก์รผูซ้ือ้บริการควรก าหนดดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อใชใ้น
การวัดประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานของผู้ให้บริการ โดยก าหนด KPI ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรเพื่อผลักดันการด าเนินงานของผู้ให้บริการมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว ้
ดงันัน้ ทัง้สองฝ่ายไดแ้ก่ผูซ้ือ้บริการและผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัในตวัชีว้ดั และมีความ
จริงจังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพและผลงานที่ดีที่สุดเพื่อให้ธุรกิจทั้งสองฝ่ายเติบโต
กา้วหนา้ไปพรอ้มกันดว้ยผลประโยชนท์างธุรกิจร่วมกัน การวัดผลปฏิบัติจะสรุปผลเป็น Service 
Level ของผูใ้หบ้รกิารตามที่อรุณ บรริกัษ ์(อรุณ บรริกัษ,์ 2547)กลา่วไว ้ 

 
5. แนวคิดเจเนอเรชั่น 

ณัฐวฒุิ พงศส์ิริ (ณัฐวุฒิ พงศส์ิริ, 2552) ,อา้งใน ปิยนุช รตันกุล (ปิยนุช รตันกุล, 2553) 
ได้เสนอแนวคิดการบริหารคนต่างรุ่นในองค์การ (Managing Cross Generational Workforce) 
สรุปไดด้งันี ้เนื่องจากองคก์ารประกอบไปดว้ยคนภายในองคการ์ที่มีความหลากหลายทั้งเพศอายุ
เชือ้ชาติ ศาสนา ประสบการณ์ สถานะทางสงัคม หรืออัตลักษณ์ของกลุ่มหรือที่มาของแต่ละคน 
เป็นตน้ ท าใหผู้ป้ฏิบติังานในแต่ละองคก์ารมีความหลากหลายทัง้บุคลิกภาพ ความสามารถ ดังนัน้
รูปแบบในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานจึงเป็นปัญหาของผู้บริหารและฝ่ายทรพัยากรบุคคลการ
บรหิารคนที่มีความแตกต่างกนัในองคก์ารจึงเป็นเรื่องที่ส  าคญั 

ในปัจจุบันคนวัยท างานจะอยู่ใน 3 ช่วง ได้แก่ Baby Boomers , Generation X และ 
Generation Y ดังนั้นองค์การต้องมีความรูค้วามเข้าใจลักษณะ ของบุคคลทั้ง 3 รุ่น เพื่อที่จะ
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สามารถบริหารจัดการกับคนทั้ง 3 วัย ไดอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อประโยชนแ์ก่บุคลากรและองคก์ร ทั้งนี ้
ลกัษณะของบคุคลทัง้ 3 ช่วงวยั มีดงันี ้

1 คณุลกัษณะของเบบีบ้มูเมอรส์ (Baby Boomer) หรือกลุม่ประชากรที่เกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2489-2507 ปัจจบุนัอายตุัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป ลกัษณะเฉพาะ  

1.1 อัตราการเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพิ่มขึน้เพื่อเป็นการทดแทนในช่วง 
สงคราม สภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลง เช่น การมีโทรทัศน์การเริ่มเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิ 
พลเมือง ภาคประชาชนมีความเขม้แข็งในการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจรญิมั่นคง 

1.2 สภาพการณท์ี่ดีหลังสงครามเป็นแรงบันดาลใจใหรู้ส้ึกถึงความมั่นคงโอกาส 
และความเจรญิมั่งคั่ง เช่น คณุภาพของสขุภาพ ความผาสกุ การเจรญิเติบโต และการอุม้ชดูแูล  

1.3 มีความเขา้ใจในหลกัการท างานหนักเพื่อการเลีย้งชีพและมีแนวโนม้ในการ 
เป็นผูบ้า้งาน บางทียอมใหค้วามส าคญักบัการท างานมากกว่า เรื่องครอบครวั  

2. คุณลักษณะของเจเนอเรชั่ นเอ็กซ์ (Generation X) หรือกลุ่มประชากรที่ เกิด 
ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 ปัจจบุนัอายชุ่วง 40-55 ปี ลกัษณะเฉพาะ  

2.1 เกิดในช่วงเวลาที่มนษุยชาติสง่ยานอวกาศออกไปนอกโลกไดส้  าเรจ็  
2.2 พวกเขาเติบโตมาในยุค รอยต่อของ Analog กับ Digital อยู่ ท่ามกลาง

เทคโนโลยีที่สรา้งความตื่นตาต่ืนใจ  
2.3 สงัคมยุคนีส้่วนใหญ่สถาบันครอบครวัสั่นคลอน ความภักดีต่อองคก์ารของ

คนรุน่นีจ้ึงคลายลงมากน ามาสูก่ารลาออกและเปลี่ยนงาน  
2.4 ปฏิเสธการท างานล่วงเวลา หรือลาออกไปหางาน สมัครงานใหม่หนา้ตาเฉย 

หากไม่พอใจ ทัง้นีเ้พราะ Generation X เชื่อวา่งานไม่ใช่ทกุสิ่งทกุอย่างของชีวติ  
3. คุณลักษณะของเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือกลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ 

พ.ศ. 2524-2538 ปัจจบุนัอายชุ่วง 25-39 ปีลกัษณะเฉพาะ  
3.1 เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

เศรษฐกิจและการเมืองรวมทัง้เทคโนโลยทีี่กา้วหนา้ 
3.2 มีบุคลิกลกัษณะดา้นหนึ่งตามสมยันิยมมีความเก่งกลา้ในการแสดงออกและ

กลา้คิดซึ่งมีประโยชนต่์อองค์การเพราะเป็นปัจจัยดา้นบวกที่ช่วยใหก้ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นใน
องคก์ร โดยเฉพาะในภาวะที่องคก์รจะตอ้งปรบัตัวตามสภาวะการแข่งขันของตลาดและพฤติกรรม
ของพนกังานที่เปลี่ยนแปลงไป 
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6. ข้อมูลของธนาคารแห่งหน่ึงทีศ่ึกษา 
ธนาคารแห่งหนึ่งที่ศึกษาเป็นธนาคารพาณิชยท์ี่มุ่งมั่นสนบัสนุนใหล้กูคา้เติบโตทางธุรกิจ

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ดว้ยบริการไฟแนนซ์ ทัง้ในกลุ่มลกูคา้บุคคลทั่วไปและลูกคา้ธุรกิจขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ ที่เป็นเอกลกัษณข์องธนาคาร โดยมีพนัธกิจ 4 ขอ้ ดงันี ้

1.ใหบ้รกิารทางการเงินที่ดีที่สดุแก่ผูป้ระกอบการรายย่อยทั่วประเทศ 
2.สง่เสรมิใหล้กูคา้ทกุคนมีความรูแ้ละวินยัทางการเงิน 
3.สรา้งสรรคอ์งคก์รใหท้กุคนมีความกระตือรือรน้และภาคภมูิใจในสิ่งที่รว่มกนัท า 
4.สรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

กลุ่มธุรกิจที่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งนีมุ้่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของผูป้ระกอบการรายย่อย ให้
สามารถเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึน้ ส่งเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งใหก้ับผูป้ระกอบการและ
สังคมไทย Development หมายถึงธนาคารพาณิชย์แห่งนี ้มุ่งมั่นพัฒนาแบบบูรณาการทั้งการ
ส่งเสริมความรูท้างดา้นการเงิน ความรูใ้นการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ
ไมโครสามารถด าเนินธุรกิจและเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมไปการแสดงความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม ทัง้ 3 ดา้นตามหลกัการการธนาคารเพื่อความอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking) ดว้ย
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจไมโครอย่างยั่งยืน ธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้ไดจ้ัดตั้ง
โครงการที่หลากหลายและครอบคลุมการสนับสนุนทั้งในรูปแบบของการใหค้วามรูท้างการเงิน 
(Financial Literacy) ความรูแ้ละกิจกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างบูรณาการ กิจกรรมเพื่อ
สงัคม การวิเคราะหแ์ละวิจัยทางเศรษฐกิจที่จะช่วยส่งเสริมและตอบโจทยแ์ก่ผูป้ระกอบการราย
ย่อย เยาวชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ด้วยความเชี่ยวชาญและความเขา้ใจในกลุ่มธุรกิจไมโคร 
พรอ้มทั้งเล็งเห็นความส าคัญของธุรกิจดังกล่าวที่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
ธนาคารไม่เพียงแต่สนบัสนุนบรกิารทางการเงิน แต่ยงัผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการรายเล็กๆ ไดเ้ติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามปรชัญาของธนาคารที่ว่า “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”  

ซึ่งธนาคารไดม้ีพนกังานขายหรือพนักงานดแูลความสมัพนัธก์ับลกูคา้ไวค้อยใหบ้ริการผู้
ที่สนใจ โดยปัจจบุนัธนาคารใหบ้รกิารสินเชื่อ  5 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1.สินเชื่อไม่ใชห้ลกัประกนั 
2.สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME 
3.สินเชื่อที่มีทองค าเป็นหลกัประกนั 
4.สินเชื่อที่ใชบ้า้นเป็นหลกัประกนั 
5.สินเชื่อหมนุเวียนสว่นบคุคล 
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ทั้งนี ้เพื่อเป็นการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์แห่งนี ้จึงมีเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ
พนกังานขายผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการท างานของทางธนาคารแห่งนีด้งันี ้

1.ดา้นยอดขายผลิตภณัฑข์องธนาคาร  
1.1 มีลกูคา้ที่ใชบ้รกิารผลิตภณัฑส์ินเชื่อต่างๆตามที่ธนาคารก าหนด 

2.ดา้นการหารายไดอ่ื้นๆ  
2.1 มลีกูคา้ที่ใชบ้รกิารผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตตามที่ธนาคารก าหนด 
2.2 มีลกูคา้ที่ใชบ้รกิารผลิตภณัฑป์ระกนัสขุภาพตามที่ธนาคารก าหนด 
2.3 การไม่ขอลดอตัราดอกเบีย้จากปรกติตามอตัราส่วนที่ธนาคารก าหนด 

3.ดา้นคณุภาพการขาย 
3.1 การท างานโดยไม่มีขอ้ผิดผลาดตามระเบียบของธนาคาร 
3.2 การน าเสนอผลิตภณัฑไ์ดถ้กูตอ้งตามระเบียบของธนาคาร 
3.3 ไม่มกีารทจุรติในกระบวนการท างาน 
3.4 ไม่มีหนีเ้สียเกิดขึน้กบัลกูคา้ที่ใชบ้รกิารผลิตภณัฑท์ี่น าเสนอไป 

 

 
ภาพประกอบ 2  แสดง KPI ที่ธนาคารแห่งนีใ้ช่ในการวดัประสิทธิภาพ 

7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
พัณศา คดีพิศาล (พัณศา คดีพิศาล, 2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการ

ท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท เวิลด์พลาส จ ากัด และบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานในเรื่องประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมเพื่อเปรียบเทียบ
การท างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
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การวิจัยคือพนักงานจ านวน 110 คน ผลวิจัยพบว่าพนักงานมีความเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและแบ่งเป็นในรายดา้น ไดแ้ก่บทบาทหนา้ที่ การมี
สว่นรว่มผูน้  านัน้อยู่ในระดบัมาก ส่วนการติดต่อสื่อสารและการประชุมหารืออยู่ในระดบัปานกลาง 
พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความเห็นในเรื่องประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมที่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนพนกังานที่มีอายุประสบการณ์ท างานระดับการศึกษาต าแหน่งงานมี
ความเห็นในเรื่องประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั ที่ระดบั 0.05 

ศยามล เอกะกุลานันต์  (ศยามล  เอกะกุลานันต์ , 2550)ได้ท าการวิจัย เรื่อ ง 
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกทีมและกระบวนการทีมที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของทีมขา้มสาย
งานในโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนตก์ลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยเป็นทีมขา้มสายงานในโรงงานผลิต
ชิน้สว่นยานยนตจ์ านวน 156 ทีม มีสมาชิกทีมทัง้หมด 822 คน ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้ 

1. รูปแบบโครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขา้มสายงาน
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ มีค่าไคสแควร ์และดชันีความเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น
ระดั บ ที่  ยอม รับ ได้  (179, n= 156) = 161.22, p – value = .83, GFI = .92, SRMR = .04, 
RMSEA = .00) โดยสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมร่วมกันอธิบาย
ประสิทธิผลของทีมขา้มสายงานได ้82%  

2. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูน้  าทีมส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมขา้มสายงาน
มากที่สดุ  

3. สภาพแวดล้อมภายในทีม ได้แก่ความหลากหลายของทีมและภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ของผูน้  าทีมสง่ผลโดยออ้มต่อประสิทธิผลของทีมขา้มสายงาน 

 4. สภาพแวดล้อมภายนอกทีม ได้แก่ การรับรู ้ การสนับสนุนจากองค์การส่งผล
ทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีมขา้มสายงาน  

5. กระบวนการทีม ไดแ้ก่ความฉลาดทางอารมณข์องทีมและความเหนียวแน่นในทีม
ส่งผล โดยตรงต่อประสิทธิผลของทีมข้ามสายงานโดยความฉลาดทางอารมณ์ของทีมส่งผล
โดยตรงต่อ ประสิทธิผลของทีมขา้มสายงานมากที่สุด นอกจากนี ้ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม
ความไวว้างใจในทีมและการรบัรูค้วามสามารถของทีมยงัสง่ผลโดยออ้มต่อประสิทธิผลของทีมขา้ม
สายงาน 
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8. แนวคิดทีน่ ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร ์

ผูว้ิจัยขออา้งอิงของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2539) โดยตอ้งการที่จะ
ศึกษาการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึ่งเป็นลกัษณะที่ส  าคัญจะช่วยในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย เพราะลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ต่างกนัจะก าหนดลกัษณะพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไปดว้ย ประกอบดว้ย อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน เพื่ อน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การศึกษาที่วิจัยครัง้นีว้่าจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ 

 
แนวคิดการท างานเป็นทมี 

ผูว้ิจัยของอา้งอิงแนวความคิดของ M. Woodcock and D. Francis (Woodcock & 
Francis, 1994) ซึ่งกล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และใน
การศกึษาครัง้นีจ้ะมุ่งเฉพาะเรื่อง 6 เรื่องดงันี ้

1. วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเปา้หมายที่ยอมรบั  
2. การเปิดเผยและการเผชิญหนา้  
3. การสนบัสนนุและความไวว้างใจต่อกนั  
4. ความรว่มมือและความขดัแยง้  
5. กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ  
6. ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่   

เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่วิจยัครัง้นีว้่าจะมีความสมัพันธต่์อความสมัพนัธ์
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือไม่ เพราะ 6 เรื่องดงักล่าวที่ผูว้ิจยัสนใจศึกษามีความเก่ียวของกับกลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงาน
ขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้โดยหัวขอ้ทั้ง 6 ทางผูว้ิจัยเห็นว่าส าคัญต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานขาย และผลงานการขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้ รวมถึงธนาคารพาณิชย์
แห่งนีไ้ดใ้หค้วามส าคญัมากที่สดุโดยอา้งอิงจากน า้หนกัการวดัผลงาน (KPI) ของพนกังานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งนีท้ี่ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัหนึ่งที่สดัส่วน 50% และใหน้ าหนกัดา้นคณุภาพ
ของการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ที่สัดส่วน 30% และ น ้าหนักด้านของการขาย
ผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มรายไดอ่ื้นๆใหก้บัธนาคารพาณิชยท์ี่สดัสว่น 20%  
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แนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน 
ผูว้ิจยัขออา้งอิงแนวคิดของ Peterson and Plowman (Peterson & Plowman, 1953) และ อรุณ 
บรริกัษ์ (อรุณ บริรกัษ์, 2547) มาประเมินประสิทธิภาพทีมงานในดา้นคณุภาพของงาน ปรมิาณ
งาน เวลาที่ใชใ้นการท างานและวดัประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานของผูใ้หบ้รกิาร โดยใช ้KPI 
ตามหลกัขององคก์รเพื่อผลกัดนัการด าเนินงานของผูใ้หบ้รกิารมุ่งสูเ่ปา้หมายที่วางไว ้ น าทฤษฎี
เหลา่นีม้าประยกุตใ์ชแ้ละศกึษาความสมัพนัธต่์อความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง”ลักษณะการท างานเป็นทีม ต่างเจเนอเรชั่ นส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษาตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือเพื่อใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. จดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง
ส านักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าหน้าที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระดับ 
Corporate หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (อา้งอิงขอ้มลูจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ณ.วนัที่ 30 พฤษจิกายน 2563 ) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นพนกังานขายที่ปฏิบติังานประจ าอยู่ใน

ส านักงานใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน โดยมีทัง้หมด 509 คน โดยใชส้ตูรค านวณของ Yamane 1973  (Yamane, 1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และค่าความผิดพลาดที่ยอมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5  โดยใชส้ตูรค านวณหา
ขนาดของกลุม่ตวัอย่างมีดงันี ้

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁ⅇ2
 

 
เมื่อ n แทน  ขนาดตวัอย่าง  

 𝑁 แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผูว้ิจยัก าลงัสุม่ 509 คน  
 e แทน ค่าความผิดพลาดสงูสดุที่เกิดขึน้ = .05 
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แทนค่าในสตูรดงันี ้
 

  𝑛 =
509

1+(509 × 0.05)2 

 
      = 223.98 หรือ 224 คน 
 
ดงันัน้จะไดก้ลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 224 คน  
เมื่อไดข้นาดกกลุ่มตัวอย่างแลว้ผูว้ิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการการสุ่มอย่าง

แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มีวิธีการจับฉลาก (Lottery) และการ ใชต้ารางเลข
สุ่ม(Random Table) การจับฉลากท าไดโ้ดยการเขียนชื่อรหัสพนักพนักงานขายทัง้หมด 509 ตน
มาท าฉลากแลว้ หยิบจนครบตามจ านวนที่ตอ้งการ วิธีการหยิบจะหยิบครัง้เดียวใหค้รบ 224 คน 

  
การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือขั้นที1่ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจัยไดส้รา้ง

ขึน้เพื่อการศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร ์ลกัษณะการท างานเป็นทีม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 
3 สว่นคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ
ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  โดยเป็นค าถามแบบหลาย
ตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

ข้อที่ 1 อายุ เป็นระดับการวัดขอ้มูลแบบประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
โดยใช้มาตรฐานการจัดกลุ่มอายุตาม Standard International Age Classification ในการวิจัย
ครัง้นีผู้ ้วิจัยใช้กลุ่ม 10 ปีเป็นหลักในการแบ่งความกวา้งของช่วงอายุ และเพื่อให้ได้ค าตอบที่มี
คณุภาพจึงขอเริ่มแจกแบบสอบถามตัง้แต่อาย ุ20 ปีขึน้ไป ดงันี ้ 

1. อายนุอ้ยกว่า 25 ปี (Generation Z) 
2. อายอุยู่ในช่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) 
3. อายอุยู่ในช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) 
4. อายตุัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป (Baby Boomer) 
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ข้อที่ 2 ประสบการณก์ารท างาน เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ 
(Nominal Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 
2. มากกว่า 3 ปี – ไม่เกิน 5 ปี 
3. มากกว่า 5 ปี – ไม่เกิน 10 ปี 
4. มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 
ข้อที่ 3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 

(Ordinal Scale) ก าหนดรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนจากขอ้มลูฐานเงินเดือนขัน้ต ่าของต ่าแหน่งพนกังาน
ขายของธนาคารพานิชยแ์ห่งนีคื้อ  25,000 บาทต่อเดือน ผูว้ิจัยจึงขอเริ่มตน้จากช่วงแรกเป็นนอ้ย
กว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้ 

1. นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 
2. รายไดอ้ยู่ในช่วง 25,001 – 45,000 บาท 
3. รายไดอ้ยู่ในช่วง 45,001 - 55,000 บาท 
4. รายไดต้ัง้แต่ 55,001 บาท ขึน้ไป 
ข้อที่ 4 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 

Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้ 
1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า 
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท์ี่ชัดเจนและเป้าหมายที่
ยอมรบั การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ การสนับสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือและ
ความขัดแยง้กระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใชร้ะดับการวดัขอ้มูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหา
อนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย  
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ตาราง 1 การก าหนดระดบัคะแนนต่อระดบัความคิดเห็นของแบบสอบถาม 
 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 
เห็นดว้ยมาก 

5 
4 

ปานกลาง 
เห็นดว้ยนอ้ย 

3 
2 

เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 1 

 
เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจัยใชสู้ตร

ส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้  ดงันี ้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  ข้อมูลที่ มี ค่ าสูงสุด  – ข้อมูลที่ มี ค่ าต ่ าสุด 

                                             จ านวนชัน้ 

               = 
5−1

5
      =  0.8 

ดงันัน้ เกณฑเ์ฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่
ยอมรบั การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ การสนับสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือและ
ความขัดแยง้กระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

 
ตาราง 2 การก าหนดระดบัค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.21 - 5.00 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.41 - 4.20 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผลผลิตของงาน และความพึงพอใจของ
สมาชิก โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 5 ขอ้ 
โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย  

 
ตาราง 3 การก าหนดระดบัคะแนนต่อระดบัความคิดเห็นของแบบสอบถาม 
 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 
เห็นดว้ยมาก 

5 
4 

ปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

2 
1 

  
เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจัยใชสู้ตร

ส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้  ดงันี ้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  ข้อมูลที่ มี ค่ าสูงสุด  – ข้อมูลที่ มี ค่ าต ่ าสุด 

                       จ านวนชัน้ 

        = 
5−1

5
  = 0.8 

ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผลผลิตของงาน และ
ความพงึพอใจของสมาชิก สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

 
ตาราง 4  การก าหนดระดบัค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 

 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

การแปลความหมาย 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

4.21 - 5.00 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 - 4.20 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ที1่ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่

ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2.ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์

ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อการประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ลกัษณะการท างานเป็นทีมและประสิทธิภาพในการท างาน 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา เพื่อปรบัปรุงแก้ไขครัง้สุดทา้ย
ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

7. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
40 คน เพื่อวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์

อลัฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบคั (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่
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ใกลเ้คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดไ้ม่ต ่ากว่า 
0.7 โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง ซึ่ง
แบบสอบถามชุดนีม้ีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.946 หมายความว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง และหาก
พิจารณารายดา้นได ้จะผลดงันี ้

1.ลกัษณะของการท างานเป็นทีมโดยรวม   0.928 
2.วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเปา้หมายที่ยอมรบั  0.969 
3.การเปิดเผยและการเผชิญหนา้    0.935 
4.การสนบัสนนุและความไวว้างใจต่อกนั   0.933 
5.ความรว่มมือและความขดัแยง้    0.933 
6.กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ   0.932 
7.ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่     0.934 
8.ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานโดยรวม  0.943 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. แห ล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ ผู ้วิ จัย ได้จากการใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 224 ชดุ 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการท าการศึกษาคน้ควา้จาก
หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารงานวิจัยต่างๆ และแหล่งข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ตของ
หน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าการศกึษาวิจยัครัง้นี ้

 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ ในการตอบ
แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณเ์ท่านัน้ 

2. ท าการลงรหัสขอ้มูล (Coding)  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน า
ขอ้มลูบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

3. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และ
อตัราสว่นรอ้ยละ (Percentage) 

4.2 การวิเคราะหล์กัษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท์ี่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั การเปิดเผย
และการเผชิญหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน ความร่วมมือและความขัดแย้ง
กระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยใชแ้บบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 19 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 การวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
scale questions) รวมจ านวน 8 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

4.4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent sample t-test, One-way 
analysis of variance, สถิติ Brown-Forsythe และสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis)  

4.4.1 สมมติฐานที่ 1. พนักงานขายที่มี อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ 
One-way analysis of variance, สถิติ Independent t-test และสถิติ Brown-Forsythe (B)  

4.4.2 สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ที่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั การ
เปิดเผยและการเผชิญหนา้ การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือและความขดัแยง้
กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ และความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มจะทดสอบสมมติฐานโดย
ใชส้ถิติการวิเคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) โดยใชส้ถิติวิเคราะหส์มการถดถอยเชิง
พห ุ(Multiple Regression Analysis)  

5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาค้นควา้ครัง้นี ้ผู ้วิจัยเลือกใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคแ์ละ
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ความหมายของขอ้มลูที่ใชใ้นวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชล้กัษณะประชากรศาสตรข์อง
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ลกัษณะการท างานเป็นทีม และประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาวิเคราะหด์ว้ย
ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1.1 การหารอ้ยละ (Percentage)  

𝑃      =
f
n

x100 
เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ 
       F แทน ความถ่ีของคะแนน 
       N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

5.1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x̅)  

  x̅ = 
∑ x

n
 

เมื่อ x̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
   ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
       n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
5.1.3การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)  

S.D. =    √
𝑛 ∑ x 2−(∑ x )2

𝑛(𝑛−1)
 

เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง (Standard 
Deviation) 

∑ x 2     แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

(∑ x )2 แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
  N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) 

5.2 สถิติที่ใชท้ดสอบค่าความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้
วิธีหาค่าครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha)  

∝=   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

  เมื่อ ∝ แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
  k แทน จ านวนค าถาม 

 covariancⅇ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 
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 variancⅇ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
5.3 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบดว้ย 

5.3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาค่า t ดงันี ้

กรณีที่  S2
1 = S2

2 

สตูร  t = 
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = n1+n2-2 
กรณีที่       S2

1  S2
2 

t     =       
x̅1−x̅2

√
S  1  + 

2

n1

S  2
2

n2

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

เมื่อ  t แทน  ค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  x̅1  แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

  x̅2 แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

  s   1
2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

  s  2
2    แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

     n1 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

     n2 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
  df      แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 
5.3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) 

ใชค่้า F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั มีสตูรดงันี ้
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ตาราง 5  แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ (B) k-1 SS(B) MS(B)  = 
( )

1

BSS

k −
 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

ภายในกลุม่ (W) n - k SS(W) MS(W) =  ( )

1

WSS

k −
 

รวม (T) n - 1 SS(T)   

 

สตูร F = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

เมื่อ F   แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่ (k-1 และภายใน  

   กลุม่ (n - k 
k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน จ านวนตวัอย่างที่ทัง้หมด 
SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between sum of square) 
SS(W) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 

MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (Mean square 
    between groups) 

MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  (Mean square 
    within groups) 

n – k แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of  
    freedom) 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว ต้องท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกัน โดยใชว้ิธี Fisher’s least 
significant difference (LSD)   
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𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2

; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1
𝑁𝑖

+
1

𝑁𝑗
]  

โดยที่  Ni – Nj  
    df = n – k 

 โดยที่   1 jn n=    
เมื่อ LSD    แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ที่ I และ j 

1 ;
2

n k
t 
− −

     แทน  ค่าที่ ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n – k 
   MSE      แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 

   1n               แทน  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ I 

  jn       แทน  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j 

        แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
5.3.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่

มากกว่า 2 กลุม่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั มีสตูรดงันี ้
 

 β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −

𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

เมื่อ β แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ Brown-Forsythe 

𝑀𝑆(𝐵)  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean 
     Square Between Group) 

 𝑀𝑆(𝑊)  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 
     Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

 k   แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
 Nj  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ in 
 N  แทน ขนาดของประชากร 

 S1
2   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น
รายคู่เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Dunnett’s T3  มีสตูรดงันี ้
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𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) [
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

]
 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม(Mean 
     Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

  �̅�𝑖   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

  �̅�𝑗   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

  𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

  𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอย่างกลุม่ที่ j 
5.3.4 สถิติวิเคราะหแ์บบการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression 

Analysis) เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ k ตัว (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) ที่มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม Y โดยที่ความสมัพนัธอ์ยู่ในรูปเชิงเสน้ จะไดส้มการถดถอยเชิงซอ้นซึ่ง
แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง Y และ (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) ดงันี ้ 

Y  = β0 +  β1X1 +  β2X2 + ⋯ + βkXk 

โดยก าหนดให ้
β0   แทน สว่นตดัแกน Y เมื่อก าหนดให ้X1 = X2 = … = Xk = 0 
β1,  β2, …, βk แทน สมัประสิทธิความถดถอยเชิงสว่น  
βi  แทน ค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม Y เมื่อตวั 

แปรอิสระ Xi เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยที่ตวัแปรอิสระ X  
ตวัอ่ืนๆมีค่าคงที่ 
จะตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการค านวณหา Durbin-Watson statistic ที่สตูร 

                                        d = 
2

2

– 1( ) 

t

et et

e

 −


  

หาก  d> dU แสดงว่าเราไม่มีปัญหา autocorrelation  
           dL< dU แสดงว่า ผลการทดสอบยงัก ากวม  



 
 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยัเรื่อง  ”ลกัษณะการท างานเป็น

ทีมต่างเจเนอเรชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 x̅  แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – distribution  
 MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
 SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
 F-prob  แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนัยส าคญัทางสถิติ (ตาราง One-
Way ANOVA)  
 F-ratio  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution  
 LSD  แทน Least Significant Difference 
 r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
 H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 **  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัครัง้
นี ้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 
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 ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการท างานเป็นทีม 6 ประการ 
ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 

สมมติฐานที่ 1 พนกังานขายที่มี อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  2 ลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 
 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 6  จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

อายนุอ้ยกว่า 25 ปี  (Generation Z) 6 2.70 

อยู่ในช่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) 148 66.10 

อยู่ในช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) 67 29.90 

ตัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป (Baby boomer) 3 1.30 

               รวม 224 100.00 
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จากตาราง 6 พบว่า ขอ้มูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 224 คน ผูท้ี่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุช่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) จ านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
66.10รองลงมา คือ อายุช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.90 
อายุ นอ้ยกว่า 25 ปี  (Generation Z) จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.70 และ อายุตัง้แต่ 56 ปีขึน้
ไป (Baby boomer) จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.30 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอายุมีความถ่ีค่อนขา้งต ่า 
ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการตดัขอ้มลูที่นอ้ยออกแลว้ท าการวิเคราะหใ์หม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐาน
ดงันี ้

 
ตาราง 7  จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

อายชุ่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) 145 67.40 

อายชุ่วง 41 – 55 ปี (Generation X) 70 32.60 

               รวม 215 100.00 

  

จากตาราง 7 พบว่า ขอ้มูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 215 คน ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุช่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
67.40รองลงมา คือ อายุช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 8  จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัประสบการณก์ารท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ประสบการณก์ารท างาน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
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ตาราง 8 (ต่อ)   

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 36 16.70 

มากกว่า 3 ปี – ไม่เกิน 5 ปี 44 20.50 

มากกว่า 5 ปี  – ไม่เกิน 10 ปี 53 24.70 

มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 82 38.10 

               รวม 215 100.00 

  

จากตาราง 8 พบว่า ขอ้มลูประสบการณก์ารท างานของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้  านวน 
215 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีประสบการณก์ารท างานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป จ านวน 82
คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.10 รองลงมา คือ มากกว่า 5 ปี  – ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 24.70 ประสบการณ์การท างาน มากกว่า 3 ปี – ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
20.50 และนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 115 53.50 

25,001 - 45,000 บาท 51 23.70 

45,001 - 55,000 บาท 20 9.30 

55,001 บาท ขึน้ไป 29 13.50 

               รวม 215 100.00 
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จากตาราง 9 พบว่า ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 
215 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท จ านวน 115
คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.50 รองลงมา คือ 25,001 - 45,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
23.70 รายได ้55,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 รายได ้45,001 - 55,000 
บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.30 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10  จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ระดบัการศึกษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 17 7.90 

ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 159 74.00 

สงูกว่าปรญิญาตรี 39 18.10 

               รวม 215 100.00 

  

จากตาราง 10 พบว่า ขอ้มูลรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 
215 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 159 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.00 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.10 
และต ่ากว่าปรญิญาตรีจ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.90 ตามล าดบั 
  

ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการท างานเป็นทีม 
 

ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะการท างานเป็นทีม 
 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม x̅ S.D. แปลผล 

วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั 3.69 1.04353 มาก 
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ตาราง 11 (ต่อ)    

การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ 4.15 0.86091 มาก 

การสนบัสนนุและความไวว้างใจต่อกนั 4.20 0.83753 มาก 

ความร่วมมือและความขดัแยง้ 4.17 0.80740 มาก 

กระบวนการท างานและการตดัสินใจ 4.12 0.85082 มาก 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม 4.27 0.80367 มากที่สดุ 

ลกัษณะการท างานเป็นทีมโดยรวม 4.11 0.73795 มาก 

 

จากตาราง 6 การวิเคราะหล์กัษณะการท างานเป็นทีมโดยรวม พนกังานขายของธนาคาร
พาณิชย์แห่งนีท้ี่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สดุ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกัน ความรว่มมือและความขดัแยง้ การเปิดเผยและการ
เผชิญหนา้ กระบวนการท างานและการตัดสินใจ และวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20  4.17  4.15  4.12 และ 3.69 

 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นวตัถปุระสงคท์ี่
ชดัเจนและเปา้หมายท่ียอมรบั 

 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน

และเปา้หมายที่ยอมรบั 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ทราบวตัถุประสงคข์องทีม มีการสื่อสารเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร อย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

3.49 1.39717 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ)    

2. มีสว่นรว่มในการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบและ

วตัถุประสงคร์ว่มกนักบัทีม 

3.52 1.36308 มาก 

3. เปา้หมายที่ทีมก าหนดนัน้ สามารถปฏิบติัไดจ้รงิ 4.06 1.02558 มาก 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน

และเปา้หมายที่ยอมรบัโดยรวม 

3.69 1.04353 มาก 

 

จากตาราง 12 การวิเคราะหล์กัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นวตัถุประสงคท์ี่ชัดเจนและ
เป้าหมายที่ยอมรบั โดยรวมพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งนีม้ีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ เป้าหมายที่ทีมก าหนดนัน้ สามารถ
ปฏิบติัไดจ้รงิ มีส่วนรว่มในการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบและวตัถุประสงคร์ว่มกนักบัทีม ทราบ
วัตถุประสงค์ของทีม มีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน และเขา้ใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.06 3.52 และ 3.49 ตามล าดบั  

 
ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นการเปิดเผย
และการเผชิญหนา้ 

 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นการเปิดเผยและการ

เผชิญหนา้ x̅ S.D. แปลผล 

4. สามารถจดัการกบัปัญหาไดเ้ป็นอย่างดีเมื่อเกิดการ

เผชิญหนา้กนักบัสมาชิกในทีม 

4.18 0.87522 มาก 

5. กลา้แสดงความคิดเห็นกบัสมาชิกในทีมอย่าง

ตรงไปตรงมา 

4.19 0.97918 มาก 

6. มีสว่นรว่มแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุอย่างเปิดเผย 4.09 0.95247 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ)    

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นการเปิดเผยและการ

เผชิญหนา้โดยรวม 

4.15 0.86091 มาก 

 

จากตาราง 13 การวิเคราะห์ลักษณะการท างานเป็นทีม ด้านการเปิดเผยและการ
เผชิญหนา้โดยรวม พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนีท้ี่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งนีม้ีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ สามารถจัดการกับปัญหาไดเ้ป็นอย่างดีเมื่อ
เกิดการเผชิญหนา้กนักบัสมาชิกในทีม กลา้แสดงความคิดเห็นกบัสมาชิกในทีมอย่างตรงไปตรงมา มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเปิดเผย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  4.18 และ 4.09 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นการสนบัสนนุ
และความไวว้างใจต่อกนั 
 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นการสนบัสนนุและความไวว้างใจ

ต่อกนั x̅ S.D. แปลผล 

7. มีความไวว้างใจต่อสมาชกิในทีม 4.18 0.92202 มาก 

8. มีเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นต่อสมาชิกในทีม 4.18 0.97290 มาก 

9. สามารถช่วยเหลือและสนบัสนนุกนัในการท างานของสมาชิกใน

ทีมไดเ้ป็นอยา่งด ี

4.23 0.90920 มากที่สดุ 

10. เมื่อมีปัญหา ท่านสามารถไดร้บัการชว่ยเหลือ และการ

สนบัสนนุจากสมาชิกในทีมงานของเป็นอยา่งดี 

4.20 0.91815 มาก 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นการสนบัสนนุและความไวว้างใจ

ต่อกนัโดยรวม 

4.20 0.83753 มาก 
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จากตาราง 14 การวิเคราะหล์ักษณะการท างานเป็นทีม ดา้นการสนับสนุนและความ
ไวว้างใจต่อกนั พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนกังานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งนีม้ีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ สามารถช่วยเหลือและสนบัสนุนกนัในการท างาน
ของสมาชิกในทีมไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่  เมื่อท่านมีปัญหา สามารถได้รับการช่วยเหลือ และการ
สนับสนุนจากสมาชิกในทีมงานของเป็นอย่างดี มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกในทีม 
ท่านมีความไวว้างใจต่อสมาชิกในทีม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.20 4.18 และ 4.18 ตามล าดบั 

 
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นความรว่มมือ
และความขดัแยง้ 

 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นความรว่มมือและความ

ขดัแยง้ x̅ S.D. แปลผล 

11. ไดร้บัการยอมรบัจากสมาชิกในทีมไดเ้ป็นอย่างดี 4.16 0.85372 มาก 

12. ใหค้วามรว่มมือในการท างาน แบ่งปันทกัษะ และ

ประสบการณก์ารขายผลิตภณัฑข์องธนาคารในทีมอยู่

เสมอ 

4.21 0.89693 มากที่สดุ 

13. สามารถรวบรวมความคิดเห็นและสามารถใชค้วาม

คิดเห็นที่เกิดจากการขดัแยง้ของสมาชิกในทีมใหเ้กิด

ประโยชนไ์ดอ้ย่างมาก 

4.14 0.91006 มาก 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นความรว่มมือและความ

ขดัแยง้โดยรวม 

4.17 0.80740 มาก 
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จากตาราง 15 การวิเคราะห์ลักษณะการท างานเป็นทีม ด้านความร่วมมือและความ
ขัดแยง้ พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการท างาน แบ่งปันทักษะ และ
ประสบการณก์ารขายผลิตภณัฑข์องธนาคารในทีมอยู่เสมอ ไดร้บัการยอมรบัจากสมาชิกในทีมได้
เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนี ้มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ สามารถรวบรวมความคิดเห็นและสามารถใช้ความคิดเห็นที่เกิดจากการ
ขัดแย้งของสมาชิกในทีมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.14 
ตามล าดบั 
 
ตาราง 16  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นกระบวนการ
ท างานและการตดัสินใจ 

 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นกระบวนการท างาน

และการตดัสินใจ 
x̅ S.D. แปลผล 

14. มีกระบวนการตดัสินใจกบังานที่ท าอย่างชดัเจน 4.20 0.93828 มาก 

15. มีสว่นรว่มในทีมในการตดัสินใจทกุเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 4.07 0.90381 มาก 

16. สามารถท ากระบวนการท างานในทีมใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดไดอ้ย่างราบรื่นและสามารถแกปั้ญหา

ไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของธนาคาร 

4.09 0.93466 มาก 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นกระบวนการท างาน

และการตดัสินใจโดยรวม 

4.12 0.85082 มาก 

 
จากตาราง 16 การวิเคราะหล์กัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นกระบวนการท างานและการ

ตัดสินใจโดยรวมพนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกขอ้ มีค่าเฉลี่ย 
4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มี
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กระบวนการตดัสินใจกบังานที่ท าอย่างชดัเจน สามารถท ากระบวนการท างานในทีมใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดไดอ้ย่างราบรื่นและสามารถแกปั้ญหาไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของธนาคาร มีส่วนร่วมใน
ทีมในการตดัสินใจทกุเรื่องที่เก่ียวขอ้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20  4.09 และ 4.07 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุม่ 

 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่ม x̅ S.D. แปลผล 

17. สนบัสนนุการท างานระหวา่งทีมและผลกัดนัใหเ้กิดการ

ท างานรว่มกนัภายในทีมใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ 

4.21 0.89693 มากที่สดุ 

18. การกระท าและการตดัสินใจไดร้บัการส่ือสารและความสรา้ง

เขา้ใจต่อสมาชกิในทีม 

4.22 0.81411 มากที่สดุ 

19. มีมิตรภาพท่ีดี กบัสมาชิกทกุคนในทีม 4.39 0.93023 มากที่สดุ 

ลกัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่ม

โดยรวม 

   4.27 0.73795 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 17 การวิเคราะหล์กัษณะการท างานเป็นทีม ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่ม

โดยรวมพนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.27 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีมิตรภาพที่
ดี กับสมาชิกทุกคนในทีม การกระท าและการตัดสินใจได้รบัการสื่อสาร ความสรา้งเข้าใจต่อ
สมาชิกในทีม และสนบัสนุนการท างานระหว่างทีมและผลกัดนัใหเ้กิดการท างานร่วมกนัภายในทีม
ใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 4.22 และ 4.21  

ตอนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ประสิทธิภาพในการท างาน x̅ S.D. แปลผล 

1. สามารถน าผลงานของท่านเขา้ระบบธนาคารโดยไมเ่กิด 3.99 0.89910 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ)    

ขอ้ผิดพลาด (Not Register)    

2. สามารถน าเสนอผลิตภณัฑด์า้นสินเชื่อเพื่อธุรกจิของธนาคาร

ไดถ้กูตอ้งแม่นย า และโปรง่ใส 

4.28 0.93152 มากที่สดุ 

3. สามารถน าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติควบคู่การน าเสนอ

ผลิตภณัฑอ์ื่นๆของธนาคารไดถ้กูตอ้งแม่นย าและโปร่งใส 

4.26 0.91051 มากที่สดุ 

4. มีการวางแผนการบรหิารเวลาเพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

4.23 0.88313 มากที่สดุ 

5. สามารถปฏิบตังิานและมีปรมิาณงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่

ไดก้ าหนดไว ้

4.20 0.81911 มาก 

6. มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมตาม

ลกัษณะของงาน 

4.25 0.85499 มากที่สดุ 

7. สามารถน างานเขา้ระบบธนาคารไดต้ามก าหนดเวลา 4.20 0.83605 มาก 

8. ผลงานการขายผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามเปา้หมายที่ธนาคาร

ก าหนดไว ้

4.19 0.92520 มาก 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 4.20 0.73046 มาก 

 
จากตาราง 18 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม พนักงานที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ไดแ้ก่ สามารถน าเสนอผลิตภณัฑด์า้นสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจของธนาคารได้ถูกต้องแม่นย า และโปร่งใส  สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ควบคู่การน าเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนๆของธนาคารได้ถูกต้องแม่นย าและโปร่ งใส มีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมตามลกัษณะของงาน มีการวางแผนการบริหารเวลา
เพื่อใหไ้ด้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  4.26  4.25 
และ 4.23 ตามล าดับ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานและมี
ปริมาณงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ สามารถน างานเข้าระบบธนาคารได้ตาม



  60 

ก าหนดเวลา ผลงานการขายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารก าหนดไว้ สามารถน า
ผลงานของท่านเขา้ระบบธนาคารโดยไม่เกิดขอ้ผิดพลาด (Not Register) เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.20 4.20 4.19 และ 3.99 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานขายที่มี อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานขายที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

H0: พนกังานขายที่มีอายุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: พนักงานขายที่มีอายุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene's test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 19  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขาย
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่อายโุดยใช ้Levene’s test 
 

ตวัแปรลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์

test for Equality of Variances 

Levene’s F Sig. 
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ตาราง 19 (ต่อ)    

อายุ  3.74 0.050* 

ประสบการณก์ารท างาน 1.062  0.380 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 0.215  0.970 

ระดบัการศึกษา 0.249  0.685 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ ทั้งสองกลุ่มมีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.051 ซึ่งมากกว่า .05 ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นจึงต้องใชค่้าสถิติ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 20  แสดงผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ 
 

ประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนกังานขายของ

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

t-test of Equality of Means 

x̅ S.D. t df Sig. 

อาย ุ  

อายชุ่วง 25 – 40 ปี  

อายชุ่วง 41 – 55 ปี  

 

4.13 

 

0.77587 

 

-2.170* 

 

213 

 

0.031 

4.35 0.60228    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า 
มีค่าความน่าจะเป็น (Prob.) เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้อยกว่า .05 คือปฎิเสธสมมติฐานหลัก 

(Ho) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่โดยรวมแตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 20 พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Prob.) จากการทดสอบความ

เท่ากนัของความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประสบการณ์การท างาน รายได้ และระดับการศึกษา 
เท่ากับ 0.380  0.970 และ 0.685 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 ดังนั้นจึงยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(Ho)ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกช่วงประสบการณก์ารท างาน รายไดต่้อเดือน 
และระดับการศึกษา มีความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ดงันัน้จึงจะใชส้ถิติ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบ  

 
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานขายที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ

ในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
H0: พนกังานขายที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
H1: พนกังานขายที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานขายที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
H0: พนักงานขายที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
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H1: พนักงานขายที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.4 พนกังานขายของที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: พนักงานขายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: พนักงานขายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่ ประสบการณก์าร
ท างาน รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาโดยใช ้One way ANOVA 
 

ตวัแปรลกัษณะทาง 
ประชากรศาสตร ์

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ประสบการณก์ารท างาน ระหว่าง
กลุม่ 

3 3.348 1.116 2.125 0.098 

ภายในกลุม่ 211 110.835 0.525   

รวม 215 114.183    

รายไดต่้อเดือน 

ระหว่าง
กลุม่ 

3 1.359 0.453 0.847 0.469 

ภายในกลุม่ 211 112.824 0.535   
รวม 215 114.183    

ระดบัการศึกษา 

ระหว่าง
กลุม่ 

3 0.232 0.116 0.216 0.806 

ภายในกลุม่ 211 113.951 0.538   
รวม 215 114.183    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
ประสบการณ์การท างาน รายไดต่้อเดือน และระดับการศึกษาโดยใชส้ถิติ F-test ในตาราง One 
Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า 

ประสบการณ์การท างานมีค่า  Sig. เท่ากับ 0.098 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีประสบการณก์ารท างานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ 

รายไดต่้อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.469 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานขาย
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ระดับการศึกษามีค่า Sig. เท่ากับ 0.806 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานขาย
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

  
สมมติฐานที่  2 ลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายมีความสัมพั นธ์กับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
H0: ลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: ลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนกังานขายมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนกังานขายกบั
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 

Model  df 
Sum of 

squares 

Mean of 

square 
F-Ratio Sig 

1 Regression 6 73.497 12.249 62.623* 0.00* 

 Residual 208 40.686 0.196   

 รวม 214 114.183    

*นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 22 พบว่า ความถดถอยพหุคูณลกัษณะการท างานเป็นทีม
ของพนกังานขายกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) ด้วยเทคนิค  Enter มี ค่า Sig. เท่ ากับ  .000 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่า .05 นั่ น คือ  ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H๐) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์ เชิงเสน้ตรงกับ
กลุ่มตวัแปรอิสระ ในปัจจยัลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนกังานขาย ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคท์ี่
ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั (X1) ดา้นการเปิดเผยและการเผชิญหนา้ (X2 ) ดา้นการสนบัสนุน
และความไวว้างใจต่อกัน(X3) ความร่วมมือและความขัดแยง้ (X4) กระบวนการท างานและการ
ตัดสินใจ (X5) และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (X6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสามารถสรา้ง สมการเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์ สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 23 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนกังานขาย
กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

Model 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

 1 (Constant) 1.121 0.175  6.396* 0.000 

 วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเปา้หมาย

ที่ยอมรบั (X1 )  

-0.035 0.032 -0.050 -1.099 0.273 

การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ (X2)  0.133 0.072 0.157 1.841 0.067 

การสนบัสนนุและความไวว้างใจต่อ

กนั (X3) 

0.018 0.086 0.021 0.214 0.830 

ความรว่มมือและความขดัแยง้ (X4) 0.018 0.088 0.020 0.205 0.838 

กระบวนการท างานและการตดัสนิใจ 

(X5) 

0.272 0.088 0.317 3.103* 0.002 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่ม (X6) 0.324 0.084 0.356 3.851* 0.000 

r=0.802 

F=62.62 

Adjusted R2=0.633 

SE=0.442 

R2=0.644 

Sig=0.000 

*นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 23 พบว่า ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม (Y) ที่ระดบั
นัยส าคัญทางสถิ ติ  .05 ได้แก่  ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ  (X5) และด้าน
ความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่ม(X6 ) โดยตัวแปรที่มี ความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
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พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถ
ร่วมกันท านายประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 64.4 (R2=0.644) และมีค่า Sig. เท่ากบั .000 

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 61.5  

 
สรุปผลการศึกษา  

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) ในด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ  พบว่า มี 
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผูต้อบ แบบสอบถามมีความเห็น
ในดา้นกระบวนการท างานและการตัดสินใจ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมา
เก่ียวขอ้ง ผูต้อบแบบสอบถามจะมีระดบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคาร
โดยรวม เพิ่มขึน้ 0.272หน่วย 

ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย (B) ในดา้นความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มพบว่า มี ความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายไดว่้า  ผูต้อบ แบบสอบถามมีความเห็นในประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานขายของธนาคารเพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมา
เก่ียวขอ้ง ผูต้อบแบบสอบถามจะมีระดบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคาร
โดยรวม เพิ่มขึน้ 0.324 หน่วย 

ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 มี 4 ตวัแปร คือใน
ปัจจยัลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนกังานขาย ไดแ้ก่ ดา้นวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมาย
ที่ยอมรบั (X1 ) ดา้นการเปิดเผยและการเผชิญหนา้ (X2) ดา้นการสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อ
กนั(X3) และดา้นความรว่มมือและความขดัแยง้ (X4) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 24 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 

อาย ุ Independent Sample t-
test 

ยอมรบัสมมตุฐิาน 

ระดบัการศกึษา One way ANOVA ปฎิเสธสมมตุิฐาน 

ประสบการณก์ารท างาน One way ANOVA ปฎิเสธสมมตุิฐาน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน One way ANOVA ปฎิเสธสมมตุิฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในกาท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั Multiple 

Regression 
ปฎิเสธสมมตุิฐาน 

การเปิดเผยและการเผชิญหนา้ Multiple 
Regression 

ปฎิเสธสมมตุิฐาน 

การสนบัสนนุและความไวว้างใจต่อกนั Multiple 
Regression 

ปฎิเสธสมมตุิฐาน 

ความรว่มมือและความขดัแยง้ Multiple 
Regression 

ปฎิเสธสมมตุิฐาน 

กระบวนการท างานและการตดัสินใจ Multiple 
Regression 

ยอมรบัสมมตุฐิาน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม Multiple 
Regression 

ยอมรบัสมมตุฐิาน 



 
 

บทที ่5  
สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี ้ มุ่งศึกษาเรื่อง “ลักษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรชั่นส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาและปรบัปรุงใหก้ารท างานเป็นทีมของพนกังานขายของธนาคารพาณิชย ์
ใหไ้ดร้บัการพัฒนาและส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าไปใชว้างแผนและพัฒนา
เพื่อการเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สังเขปการวิจัย 
 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ ช่วงอายุ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ที่มีผล
ต่อประสิท ธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาลกัษณะการท างานเป็นทีมต่างเจนเนอเรชั่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
สมมติฐานในการวิจัย 

1.พนกังานขายของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มี อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การ
ท างานต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั 

2.ลกัษณะการท างานเป็นทีมประกอบดว้ย วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั 
การเปิดเผยและการเผชิญหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจกัน   ความร่วมมือและความ
ขดัแยง้ กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นพนักงานขายที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ใน

ส านักงานใหญ่ในธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งโดยท าหนา้ที่น าเสนอผลิตภัณฑท์างการเงินในระดับ 
Corporate หรือกลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ เป็นพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดย ขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 224 คน  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. แห ล่งข้อมู ล ทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ ผู ้วิจัยได้จากการใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 224 ชดุ 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการท าการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ 

วิทยานิพนธ ์วารสาร เอกสารงานวิจยัต่างๆ และแหล่งขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตของหน่วยงานที่มีการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าการศกึษาวิจยัครัง้นี ้

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณก์ารท างาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 

2. การวิเคราะหล์ักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท์ี่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ การเปิดเผย
และการเผชิญหน้า การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน ความร่วมมือและความขัดแย้ง
กระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยใชแ้บบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 19 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
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3. การวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
scale questions) รวมจ านวน 8 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

4. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิ ติ  Independent sample t-test, One-way 
analysis of variance ห รือ  ส ถิ ติ  Brown-Forsythe แล ะสมการถดถอย เชิ งพ หุ  (Multiple 
Regression Analysis) 

4.1 สมมติฐานที่ 1. พนักงานขายที่มี อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ 
One-way analysis of variance, สถิติ Independent t-test และสถิติ Brown-Forsythe (B)  

4.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะการท างานเป็นทีมของพนักงานขายของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั การ
เปิดเผยและการเผชิญหนา้ การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือและความขดัแยง้
กระบวนการการท างานและการตดัสินใจ และความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มจะทดสอบสมมติฐานโดย
ใชส้ถิติการวิเคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) โดยใชส้ถิติวิเคราะหส์มการถดถอยเชิง
พห ุ(Multiple Regression Analysis)  

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัเรื่อง ลกัษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ผลไดด้งันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
อายุ ขอ้มลูอายุของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันีจ้  านวน 215 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 รองลงมา 
คือ อายชุ่วง 41 – 55 ปี (Generation X) จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 ตามล าดบั 
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ประสบการณก์ารท างาน ผูข้อ้มลูประสบการณก์ารท างานของกลุม่ตวัอย่างในการ
วิจัยนีจ้  านวน 215คน   ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี
ขึน้ไป จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.10 รองลงมา คือ มากกว่า 5 ปี  – ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 53 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.70 ประสบการณก์ารท างาน มากกว่า 3 ปี – ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 44 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 20.50และนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ขอ้มูลรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้
จ  านวน 115 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.50 รองลงมา คือ 25,001 - 45,000 บาท จ านวน 51 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 23.70 รายได ้55,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 และ รายได ้
45,001 - 55,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.30 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ขอ้มูลรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 
215 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า จ านวน 159 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.00 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.10 
และต ่ากว่าปรญิญาตรีจ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.90 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการท างานเป็นทีม 
วัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ พนกังานขายของธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
เป้าหมายที่ทีมก าหนดนั้น สามารถปฏิบัติได้จริง ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหน้าที่ความ
รบัผิดชอบและวัตถุประสงคร์่วมกันกับทีม ท่านทราบวัตถุประสงคข์องทีม มีการสื่อสารเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร อย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 3.52 และ 3.49 ตามล าดบั 

การเปิดเผยและการเผชิญหน้า พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ท่านกลา้
แสดงความคิดเห็นกบัสมาชิกในทีมอย่างตรงไปตรงมา ท่านสามารถจดัการกบัปัญหาไดเ้ป็นอย่าง
ดีเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันกับสมาชิกในทีม ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่าง
เปิดเผย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 4.18 และ 4.09 ตามล าดบั 

การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่งที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อพิจารณาเป็น
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รายขอ้ พบว่า พนักงานขายมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ ท่านสามารถช่วยเหลือและ
สนับสนุนกันในการท างานของสมาชิกในทีมไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 พนักงาน
ขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ เมื่อท่านมีปัญหา ท่าน
สามารถไดร้บัการช่วยเหลือ และการสนบัสนนุจากสมาชิกในทีมงานของเป็นอย่างดี ท่านมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกในทีม ท่านมีความไวว้างใจต่อสมาชิกในทีม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.20 4.18 และ 4.18 ตามล าดบั 

ความร่วมมือและความขัดแย้ง พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
พนักงานขายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ให้ความร่วมมือในการท างาน แบ่งปัน
ทกัษะ และประสบการณก์ารขายผลิตภณัฑข์องธนาคารในทีมอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ไดร้บัการยอมรบั
จากสมาชิกในทีมไดเ้ป็นอย่างดี ท่านสามารถรวบรวมความคิดเห็นและสามารถใชค้วามคิดเห็นที่
เกิดจากการขดัแยง้ของสมาชิกในทีมใหเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และ 
4.14 ตามล าดบั 

กระบวนการท างานและการตัดสินใจ พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง
ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ท่าน
มีกระบวนการตัดสินใจกับงานที่ท าอย่างชัดเจน ท่านสามารถท ากระบวนการท างานในทีมให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดไดอ้ย่างราบรื่นและสามารถแก้ปัญหาไดเ้ป็นไปตามขั้นตอนของธนาคาร 
ท่านมีสว่นร่วมในทีมในการตดัสินใจทกุเรื่องที่เก่ียวขอ้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.09 และ 4.07 
ตามล าดบั 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ท่านมีมิตรภาพที่ดี กับสมาชิกทุกคนในทีม การกระท าและการตัดสินใจของท่านไดร้บัการสื่อสาร
และความสรา้งเขา้ใจต่อสมาชิกในทีม สนับสนุนการท างานระหว่างทีมและผลักดันใหเ้กิดการ
ท างานร่วมกันภายในทีมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 4.22 และ 4.21 
ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ไดแ้ก่ ท่าน
สามารถน าเสนอผลิตภณัฑด์า้นสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารไดถู้กตอ้งแม่นย า และโปร่งใส  ท่าน
สามารถน าเสนอผลิตภัณฑป์ระกันชีวิตควบคู่การน าเสนอผลิตภัณฑอ่ื์นๆของธนาคารไดถู้กตอ้ง
แม่นย าและโปร่งใส ท่านมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมตามลกัษณะ
ของงาน ท่านมีการวางแผนการบริหารเวลาเพื่อใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้เป็น
ตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 4.26 4.25 และ 4.23 ตามล าดบั พนกังานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ งมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ได้แก่สามารถน างานเข้าระบบธนาคารได้ตาม
ก าหนดเวลา สามารถปฏิบัติงานและมีปริมาณงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว้ ผลงาน
การขายผลิตภัณฑเ์ป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารก าหนดไว ้ท่านสามารถน าผลงานของท่านเขา้
ระบบธนาคารโดยไม่เกิดขอ้ผิดพลาด (Not Register) เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.20 
4.19 และ 3.99 ตามล าดบั  
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 4 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานขายของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณก์ารท างานต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที่ 1.1 พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกนั มี

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั พบว่าพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีประสบการณ์การ
ท างานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  พบว่าพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มี
ประสบการณก์ารท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคาร
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พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่าพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีรายไดต่้อเดือน
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่าพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที ่2 ลกัษณะการท างานเป็นทีมของพนกังานขายมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ตวัแปรที่มีผล
ต่อประสิท ธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม (Y) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ในปัจจัยบรรยากาศองคกร ไดแ้ก่ 
ดา้นกระบวนการท างานและการตัดสินใจ (X5) และดา้นความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่ม(X6 ) โดยตัว
แปรที่มี ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวนีส้ามารถร่วมกันท านายประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 61.5    (R2=0.615) 
และมีค่า Sig. เท่ากบั .000 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 61.5 ผูว้ิจัยจึงได้น า
ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย (B) ของตัวท านายมาเขียนเป็นสมการความสมัพันธ์ของประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัเรื่อง”ลกัษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ลักษณะประชากรศาสตร ์   
1.1 อายุ พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ

ในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
พบว่าประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากพนกังานขายที่อายุ
มาก (Generation X) มีการเรียนรูแ้ละการปรบัตัวเพื่อใหเ้ขา้กบัการแข่งขันกบัพนกังานที่อายุนอ้ย
กว่า (Generation Y) เพราะอายุที่มากกว่าส่วนใหญ่เป็นระดับอาวุโสของทีมและเป็นที่คาดหวัง
ของธนาคารพาณิชยก์ลุ่มเหล่านีจ้ะเขา้ใจการวัดผลงานและประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ส่งผลให้
สอดคลอ้งกับบทความของภัทรียา กลางณรงค ์(ภทัรียา กลางณรงค,์ 2558) กล่าวไวว้่าพนักงาน
ขายที่มีผลงานที่ดีจะทราบว่า ควรท าอย่างไรเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหม้ากกว่าคน
อ่ืนๆ ท าใหทุ้กคนทุกวัย ต่างมีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกัน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานแตกต่างกนัไปดว้ย จึงท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานขึน้อยู่กบัอายุของพนกังานขาย 
จากในเรื่อง “Unlock Productivity Lesson” โดยอ้างอิงงานวิจัยของ S. M. Daselaar and R. 
Cabeza (Sander, 2004) ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “Age-Related Changes in Hemispheric 
Organization,”  ที่พบว่า ไม่จ าเป็นเสมอไป ที่ทกัษะและความสามารถของคนท างานที่มีอายุมาก
ขึน้ จะลดลง และลูกจ้างที่มีผลงานดี จะทราบว่า ควรท าอย่างไรเพื่อสรา้งความได้เปรียบให้
มากกว่าคนอ่ืนในยคุที่คนท างานมีอายเุฉลี่ยเพิ่มมากขึน้  

1.2 ประสบการณท์ างาน พบว่า พนกังานขายที่มีประสบการณท์ างานที่แตกต่างกนัมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากองคก์รมีการจัดฝึกอบรมจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลอย่างสม ่าเสมอใหก้ับ
พนักงานทุกคนทั้งพนักงานขายทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อใหพ้นักงานขายมีความรู ้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการท างานและผลิตภัณฑข์องทางธนาคารอย่างถูกตอ้ง ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการกระท าผิด
ตามกฏระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรมีค่านิยมให้พนักงานขายแชร์
ประสบการณ์ในการณ์ท างานของแต่ละคนอยู่สม ่าเสมอใหท้ีม ท าใหพ้นักงานขายของธนาคารมี
ความรูค้วามสามารถใกลเ้คียงกัน ดังนัน้พนกังานขายที่มีประสบการณ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ ธนกร กรวัชรเจริญ  (ธนกร กรวัชรเจริญ , 2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอริตีเ้ฮ้าส์ จ ากัด  ผลการศึกษาพบว่า 
พนกังานที่มีประสบการณท์ างาน แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั 

1.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
ผลการวิจยั พบว่า พนกังานขายที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
พนักงานขายทุกช่วงรายไดต่้อเดือนในการท างานใหม้ีประสิทธิภาพนั้นพนักงานขายแต่ละคนใน
ทีมจะไดร้บัมอบหมายงานในลกัษณะแตกต่างกนัไป และทุกคนตอ้งท างานที่ไดร้บัมอบหมายนัน้
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่องคก์รตัง้ไว้ไม่ว่าจะระดบัเงินเดือนเท่าใดก็ตาม  การปฏิบติังานในทีมก็
เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นส าคัญ อัตราเงินเดือนจึงมิใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธัญรดา จิตสุรผล (ธัญรดา จิตสุรผล, 
2553) ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ความเครียด และพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท
ประกนัวินาศภยั ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั และดา้นการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั 

 
1.4 ระดับการศึกษา  
ผลการวิจยัพบว่าพนกังานขายที่มีการศึกษาที่แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ลกัษณะงานที่เป็นงานดา้นการขายเป็นงานที่ใชท้กัษะเฉพาะในดา้นการเจรจาต่อรองและการโนม้
นา้วเป็นหลกั จึงท าใหพ้นกังานขายระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า และสงูกว่า
ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างานไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ผลการวิจัย
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจพร มีเจริญ (เบญจพร มีเจริญ, 2555) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
การขายผ่านทางโทรศัพทข์องพนกังานขายทางโทรศพัท ์(Tele-sales) ของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา
พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขายทางโทรศพัทท์ี่ท ายอด
ไดถ้ึงเป้า แต่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานขายทางโทรศพัทท์ี่ ท ายอดไดไ้ม่ถึงเป้า
เกิดจากประสิทธิภาพของระบบงานที่มีความซบัซอ้นมากเกินไป 

  
2. ลักษณะการท างานเป็นทมี 
2.1 วัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อทีมงานมีไม่การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานอย่างชัดเจน ท าให้สมาชิกไม่สามารถท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพเพราะถา้หากสมาชิกในทีมไม่มีส่วนรว่มในการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบรวมทั้ง
ก าหนดวตัถุประสงคร์่วมกันและไม่เขียนใหเ้ป็นลายลกัษณอ์ักษรก็จะส่งผลใหส้มาชิกไม่รูส้ึกตอ้ง
รบัผิดชอบในงานนัน้ๆ ท าใหง้านหรือผลลพัทท์ี่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พวงเพ็ญ หงสอ์ุปถัมภไ์ชย์ (พวงเพ็ญ หงสอ์ุปถมัภไ์ชย์, 2540) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมงานของกลุ่มควบคุมคุณภาพของโรงงานอตุสาหกรรมในเขตนิคม
อตุสาหกรรมนวนคร” พบว่า ปัจจยัการท างานเป็นทีมไม่ไดข้ึน้อยู่กับ 4 ปัจจัย ซึ่งไดแ้ก่ เป้าหมาย 
บทบาท กระบวนการ และความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ไม่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็น
ทีม   

2.2 การเปิดเผยและการเผชิญหน้า  ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อทีมงานเป็นทีมที่ไม่สามารถ
จดัการกบัปัญหาการเผชิญหนา้กนั สมาชิกในทีมไม่กลา้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและ
ไม่สามารถท าใหส้มาชิกเปิดเผยต่อกันส่งผลใหปั้ญหาต่างๆที่เกิดขึน้ไม่ไดร้บัการแกไ้ข จึงท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลงตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัภิกา วิบูลยอ์ทุยั (อมัภิ
กา วิบูลย์อุทัย, 2549) ท าการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของทีมงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั”  

2.3 การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องการที่ทีมพัฒนามา
จนกระทั่งสมาชิกเกิดความไวว้างใจซึ่งกนัและกนัแลว้อาจยงันอ้ยเกินไปที่จะท างานใหส้  าเรจ็ได ้ทีม
ตอ้งพฒันาไปสูข่ัน้ของการรว่มมือรว่มใจ ความผูกพนัและตัง้ใจที่จะท าใหส้  าเรจ็ (ความเหนียวแน่น
ในทีม) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศยามล เอกะกุลานันต์ (ศยามล  เอกะกุลานันต์, 2550) 
ท าการศึกษาเรื่อง “สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีมและกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทีมขา้มสายงานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นยานยนต”์  

2.4 ความร่วมมือและความขัดแย้ง ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อสมาชิกในทีมไม่ช่วยเหลือ
กันท างานและท าใหเ้กิดความขัดแยง้ในการท างานเป็นทีม ไม่มีการแบ่งปัน ประสบการณ์ และ
ข้อมูลในการท างานระหว่างสมาชิก  ท าให้การท างานในทีมไม่ เกิดการพัฒนาและไม่มี
ความสามารถในการที่จะแข่งขัน จึงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปริทศัน ์โชคไพบูลย์ (ปรทิศัน ์โชคไพบูลย,์ 2548) ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้การพฒันาตนเองที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของทีมงาน”  
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2.5 กระบวนการท างานและการตัดสินใจ ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีกระบวนการ
การท างานและการตัดสินใจมีผลในทางเดียวกันกบั ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดว้่า เมื่อสมาชิกในทีมงานมี
กระบวนการตัดสินใจที่มีความชัดเจนและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานเพื่อให้กระบวนการ
ท างานเป็นไปอย่างราบรื่นจะช่วยใหท้ีมสามารถแกปั้ญหาต่างๆที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างราบรื่น จึงท าให้
ประสิทธิภาพทีมงานเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สธุาสินี อาภาศิรกิลุ (สธุาสินี 
อาภาศิริกุล, 2556) ท าการศึกษาเรื่อง “ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงาน
ของพนกังานบรษิัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร”  

2.6 ความสัมพันธร์ะหว่างกลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานขาย
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสมาชิกในทีมงานที่มีความสมัพนัธ์
ที่ดีจะมีการสนับสนุนการท างานระหว่างทีมและผลกัดันการท างานร่วมกัน สามารถช่วยให้การ
กระท าและการตัดสินใจของทีมได้รบัการสื่อสารและความเขา้ใจ สมาชิกในทีมสามารถเขา้ใจ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และพยายามน าความคิดเห็นของผู้อ่ืนในทีมมาพิจารณาเพื่อให้เกิด
ประโยชนใ์นการท างาน จึงท าใหป้ระสิทธิภาพทีมงานเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สธุาสินี อาภาศิริกุล (สธุาสินี อาภาศิริกุล, 2556) ท าการศึกษาเรื่อง “ลกัษณะการท างานเป็น
ทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนกังานบรษิัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร”   

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 

ผลจากการวิจยั ลกัษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงันี ้

1. ผลการวิจยัพบว่าอายุที่แตกต่างกนัมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพทีมงานผูว้ิจยัเห็น
ว่าในการท างานเป็นทีมควรใหม้ีการผสมพนักงานที่อยู่ใน Generation X คือช่วงอายุ 41 – 55 ปี 
เขา้ร่วมเป็นสว่นหนึ่งของทีมงานซึ่งกลุ่มคนที่มีอายใุนช่วงดงักลา่วจะมีความรบัผิดชอบ เพื่อที่จะได้
น าความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ ์จากพนักงานขายอาวุโสมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทีม เนื่องจากพนกังานขายที่มีอายใุนช่วงดงักลา่ว มกัจะมีประสบการณ ์แนวทางในการท างาน 
และความรบัผิดชอบสงู ซึ่งจะช่วยเป็นแบบอย่างและช่วยเพิ่มทกัษะใหก้บัพนกังานที่อายุนอ้ยกว่า
เรียนรูแ้ละเอาเป็นแบบอย่างเพื่อช่วยใหป้ระสิทธิภาพการท างานเป็นทีมดียิ่งขึน้ตามหลกัการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบติั 
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2. ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการท างานเป็นทีม 2 ดา้น ไดแ้ก่ กระบวนการการท างาน
และการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ
ประสิทธิภาพการท างาน ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพทีมงานที่เพิ่มมากขึน้ ควรสนับสนุนและให้
ความส าคญักบัลกัษณะการท างานเป็นทีมทัง้ 2 ดา้นดงันี ้

2.1 ดา้นกระบวนการท างานและการตัดสินใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานใน
การท างาน ผูบ้ริหารจควรมีการพัฒนาใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในทีมในการตดัสินใจทุกเรื่องที่
เก่ียวขอ้ง และสมาชิกทกุคนสามารถท ากระบวนการท างานในทีมใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดไดอ้ย่าง
ราบรื่นและสามารถแกปั้ญหาไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของธนาคาร รวมถึงใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล
จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาดา้นกระบวนการคิดการตดัสินใจใหท้ีมงานมีกระบวนการตดัสินใจที่มี
ความชัดเจนและมีความสมัพันธ์ที่ดีในการท างานเพื่อใหก้ระบวนการท างานเป็นไปอย่างราบรื่น
สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดโดยไม่สรา้งความขดัแยง้อย่างสม ่าเสมอ 

2.2 ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในการท างาน 
ผูบ้ริหารควรสนับสนุนการท างานระหว่างทีมและผลักดันใหเ้กิดการท างานร่วมกันภายในทีมให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ให้ได้รบัการสื่อสารและความสรา้งเข้าใจต่อสมาชิกในทีมอย่างทั่วถึงและ
รวดเรว็ รวมถึงเสนอใหม้ีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์เช่น การส่งเสริมพฒันา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจ าปีของบริษัท (Company outing 
trip) อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่พฒันาไปในทางที่ดียิ่งขึน้  

 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

ผลจากการวิจยัเรื่อง ลกัษณะการท างานเป็นทีมต่างเจเนอเรชั่นสง่ผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานขายของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัต่อไป ดงันี ้

 1. จากการศึกษาพบว่าลกัษณะการท างานเป็นทีมในดา้นกระบวนการการท างานและ
การตดัสินใจ และ ความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่ม ส่งผลกบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานขาย 
ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาค้นคว้าในด้านกระบวนการการท างานหรืออบรมพัฒนา
พนักงานขายที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการการท างานและการตัดสินใจ และ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ ใหพ้ฒันาไดดี้ยิ่งขึน้ 

2.จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันกลุ่มคนอายุช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) มีผลกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน ผูว้ิจยัจึงอยากเนน้ใหศ้ึกษาในดา้นการพัฒนาและดูแล พนกังานขาย
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ในช่วงอายุ 41 – 55 ปี (Generation X) ให้มีความรกัและผูกพันเพื่อที่สามารถอยู่กับองค์กรได้
อย่างยั่งยืนอย่างเหมาะสม 

3. จากการวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์
ส  านักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ ท าหน้าที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในระดับ 
Corporate หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้
งานวิจัยที่หลากหลายมากขึน้ เช่น ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเงินทุนหลักทรพัย ์
บรษิัทของรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 
 ลกัษณะการท างานเป็นทีมแบบต่างเจนเนอเรชั่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานขายของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะการท างานเป็นทีม
แบบต่างเจนเนอเรชั่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานขายของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการท างานเป็นทีม 6 ประการ 
 สว่นที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพของพนกังานบริษัทธนาคารในกรุงเทพมหานคร 
 สว่นที่ 4 ขอ้เสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้นทุกขอ้ และตอบใหต้รงกบัสภาพ
ความเป็นจรงิที่สดุ ขอ้มลูที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อ การประกอบอาชีพของท่าน และน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อการศกึษาวิจยัเท่านัน้ 
 
 

ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี  ้
ผูว้ิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  87 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
กรุณาใสเ่ครื่องหมาย X ลงในช่องว่าง (  ) ที่ตรงกบัความจรงิของท่านเพียงค าตอบเดียว 

1.อายุ 
         (  ) อายนุอ้ยกว่า 25 ปี  (Generation Z) 
  (  ) อายุอยู่ในช่วง 25 – 40 ปี (Generation Y) 
  (  ) อายุอยู่ในช่วง 41 – 55 ปี (Generation X) 
  (  ) อายุตัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป (Baby Boomer) 
 2. ประสบการณก์ารท างาน 
  (  ) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 
  (  ) มากกว่า 3 ปี – ไม่เกิน 5 ปี 
  (  ) มากกว่า 5 ปี – ไม่เกิน 10 ปี 
  (  ) มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 
 3.  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
  (  )  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท      
  (  )  รายไดอ้ยู่ในช่วง 25,001 – 45,000 บาท 
  (  ) รายไดอ้ยู่ในช่วง 45,001 - 55,000 บาท 
  (  ) รายไดต้ัง้แต่ 55,001 บาท ขึน้ไป 
 4.  ระดบัการศึกษา 
  (  )  ต ่ากว่าปรญิญาตรี      
  (  ) ปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 
  (  ) สงูกว่าปรญิญาตรี 
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ส่วนที ่2 ลกัษณะการท างานเป็นทีม 6 ประการ 
กรุณาใสเ่ครื่องหมาย X ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความจรงิของท่านเพียงค าตอบเดียว  
 คะแนน 5  หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ 
 คะแนน 4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนน 1  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

ลักษณะการท างานเป็นทีม  

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

 
5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
 

 
3 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
 
2 

เหน็
ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

 
1 

2.1 วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและเป้าหมายที่ยอมรบั (ผลงาน)      

1. ท่านทราบวตัถุประสงคข์องทีม มีการสื่อสารเป็นลายลกัษณอ์กัษร อย่าง
ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

     

2. ท่านมีสว่นร่วมในการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบและวตัถุประสงคร์ว่มกนั
กบัทีม 

     

3. เปา้หมายที่ทีมก าหนดนัน้ สามารถปฏิบติัไดจ้รงิ      

2.2 การเปิดเผยและการเผชิญหนา้           

4. ท่านสามารถจดัการกบัปัญหาไดเ้ป็นอย่างดีเมื่อเกิดการเผชิญหนา้กนักบั
สมาชิกในทีม 

     

5. ท่านกลา้แสดงความคิดเห็นกบัสมาชิกในทีมอย่างตรงไปตรงมา      

6. ท่านมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุอย่างเปิดเผย      

2.3 การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั           

7. ท่านมีความไวว้างใจต่อสมาชิกในทีม      

8. ท่านมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกในทีม       

9. ท่านสามารถช่วยเหลือและสนบัสนนุกนัในการท างานของสมาชิกในทีมได้      
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เป็นอย่างดี 

10. เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถไดร้บัการช่วยเหลือ และการสนบัสนุน
จากสมาชิกในทีมงานของเป็นอย่างดี 

     

2.4 ความรว่มมือและความขดัแยง้      

11. ท่านไดร้บัการยอมรบัจากสมาชิกในทีมไดเ้ป็นอย่างดี      

12. ท่านใหค้วามรว่มมือในการท างาน แบ่งปันทกัษะ และประสบการณก์ารขาย
ผลิตภณัฑข์องธนาคารในทีมอยู่เสมอ  

     

13. ท่านสามารถรวบรวมความคิดเห็นและสามารถใชค้วามคิดเห็นที่เกิดจาก
การขดัแยง้ของสมาชิกในทีมใหเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ย่างมาก 

     

2.5 กระบวนการท างานและการตดัสินใจ      

14. ท่านมีกระบวนการตดัสินใจกบังานที่ท าอย่างชดัเจน      

15. ท่านมีสว่นรว่มในทีมในการตดัสินใจทกุเรื่องที่เก่ียวขอ้ง      

16. ท่านสามารถท ากระบวนการท างานในทีมใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดไดอ้ย่าง
ราบรื่นและสามารถแกปั้ญหาไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของธนาคาร 

     

2.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม      

17. ท่านสนบัสนุนการท างานระหว่างทีมและผลกัดนัใหเ้กิดการท างานร่วมกนั
ภายในทีมใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ 

     

18. การกระท าและการตดัสินใจของท่านไดร้บัการสื่อสารและความสรา้งเขา้ใจ
ต่อสมาชิกในทีม 

     

19. ท่านมีมิตรภาพที่ดีกบัสมาชิกทกุคนในทีม       
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ส่วนที ่3  ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
กรุณาใสเ่ครื่องหมาย X ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความจรงิของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 คะแนน 5  หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ 
 คะแนน 4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนน 1  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

 
5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
 

 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

 
1 

1. ท่านสามารถน าผลงานของทา่นเขา้ระบบธนาคารโดยไม่เกดิ
ขอ้ผิดพลาด (Not Register) 

     

2. ท่านสามารถน าเสนอผลิตภณัฑด์า้นสินเชื่อเพื่อธุรกจิของธนาคาร
ไดถ้กูตอ้งแม่นย า และโปรง่ใส 

     

3. ท่านสามารถน าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติควบคู่การน าเสนอ
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆของธนาคารไดถ้กูตอ้งแม่นย าและโปรงใส 

     

4. ท่านมีการวางแผนการบรหิารเวลาเพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

          

5. ท่านสามารถปฏิบตัิงานและมปีรมิาณงาน เป็นไปตามเปา้หมายที่
ไดก้ าหนดไว ้

     

6. ท่านมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานอยา่งเหมาะสมตาม
ลกัษณะของงาน 

     

7. ท่านสามารถน างานเขา้ระบบธนาคารไดต้ามก าหนดเวลา      

8. ผลงานการขายผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามเปา้หมายที่ธนาคารก าหนดไว ้      

 

 



 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นาย วรทรรศน ์ สาระคณุ 
วัน เดือน ปี เกิด 22 กนัยายน 2523 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2551  

บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด  
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์    
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