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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จํากัด (มหาชน) 

 
นายธนกร  กรวัชรเจรญิ1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระคร้ังนี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีม
กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัยและใช้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด จํานวน 350 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่าระดับปัจจัยองค์ประกอบของทีมอยู่ในระดับมาก คือในด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดล้อมด้านการออกแบบงานด้านกระบวนการทํางานและมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก คือในด้าน
สมาชิกมีความพึงพอใจในทีมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารท่ีดี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุงานท่ีแตกต่างกันของหน่วยงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมไม่
แตกต่างกัน สําหรับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.01 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการทํางาน  การทํางานเป็นทีม  ปัจจัยองค์ประกอบของทีม 
 

FACTORS AFFECTING TEAM WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF  
QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this independent study were to study the factors affecting team work efficiency, the 

levels of the effects on team work efficiency, and the relationships between the team elements factors and 
team work efficiency of employees of the Quality Houses Public Company Limited. The questionnaire was 
used as an instrument for data collection, and the samples consisted of 350 participants who were employees 
of the Quality Houses Public Company Limited. Descriptive statistics used for data analysis were Percentage, 
Mean, and Standard Deviation. For the hypothesis testing, inferential statistics included the Independent 
Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference (LSD), and the Pearson Correlation Coefficient. 

The results of the independent study revealed that the factors of team elements which were in 
high levels included the aspects of the elements and environmental characteristics in terms of design and 
process. Besides, the levels of team work efficiency were high in terms of satisfaction of team members, 
efficient problem solving, and good communication.  
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The results of the hypothesis testing indicated that different ages of work did not differently affect 
team work efficiency. On the other hand, different genders, ages, levels of education, and job positions 
significantly and differently affected team work efficiency at a significance level of 0.05. Moreover, the team 
elements factors were positively related to team work efficiency of employees at a significance level of 0.01. 
Keywords: work efficiency, team work, team elements factors  
 
บทนํา (Introduction) 
 ในอดีตท่ีผ่านมาผู้บริหารที่มีความสามารถดี ความรู้ดี บุคลิกภาพดี ความเชื่อม่ันในตนเองสูง ต่างมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จกันท่ัวหน้า แต่ในปัจจุบันนั้นการบริหารท่ีจะประสบความสําเร็จก็จะแตกต่างกันออกไปถึงแม้ผู้บริหารจะมี
ความสามารถดังท่ีกล่าวมา แต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลวในการบริหารงาน เพราะยังมีความคิดแบบเก่า ๆ ท้ังนี้ผู้บริหาร
หลาย ๆ คนยังทํางานแบบคนเดียว (One Man Show) ไม่มอบหมายงาน สั่งงานไม่เป็น ไม่มีการวางแผน หวงอํานาจและไม่
ยอมเปิดโอกาสให้พนักงานหรือลุกน้องคนอ่ืน ๆ ได้ทํา เลยทําให้ผลงานไม่พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างท่ีควร การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบันผู้บริหารจึงได้ยอมรับความจริงว่า ความหลากหลายของงานในปัจจุบันทําให้ผู้บริหารต้องรู้จักการแบ่งงาน 
การมอบอํานาจ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําแทน เพราะผู้บริหารนั้นจะไม่สามารถทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้เพียงลําพัง ดังนั้นผู้บริหารจึงจะต้องเรียนรู้การพัฒนาตนเองและการทํางานเป็นทีม (Teamwork) และ
สามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม (Team Building Effectiveness) เพราะฉะนั้นผู้บริหารควรเปลี่ยนจากการสั่งงานเพียง
อย่างเดียว มาทําหน้าท่ีเป็นการชี้แนะ สอนงาน ควบคุมงาน และร่วมมือกับหัวหน้าคนอ่ืน ๆ เพ่ือจะทําให้งานบรรลุผลตาม
เปา้หมายและวัตถุประสงค์ท่ีทีมต้องการ 
 โดยการบริหารประสิทธิภาพทีมงานนี้ต้องพัฒนาบุคคลในองค์การหรือหน่วยงานการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
และจิตสํานึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน สามารถทํางานได้รวดเร็วเท่าไร องค์การจะย่ิงได้เปรียบและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้มากย่ิงข้ึน การทํางานเป็นทีมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การให้มากขึ้น เนื่องจากทําให้
วัตถุประสงค์รวมขององค์การประสบความสําเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจกับงานท่ีได้รับมอบหมายและมีความ
พอใจและความร่วมมือร่วมใจกับเพ่ือนร่วมงานอีกด้วย 
 บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็นองค์การท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับ ธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัย ธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า/ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์/หรือโรงแรม และธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่า ปัจจุบัน
มีพนักงานท้ังสิ้น 2,500 คน องค์การจึงจําเป็นต้องเน้นเร่ืองประสิทธิภาพของพนักงาน และต้องเน้นเร่ืองการทํางานเป็นทีม
ของภายในองค์การ ดังนั้นทางผู้บริหารจึงต้องให้ความสําคัญกับทีมงานในองค์การให้ทํางานได้อย่างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถและเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาในงานต่างๆร่วมกัน แต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้นได้พบว่า พนักงานยังไม่สามารถ
ทําตามท่ีองค์การคาดหวังไว้ได้ ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เพ่ือนําผลการวิจัยใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนและกําหนด
นโยบายการทํางานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  ให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
 2. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมกับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของ
พนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) 
 2. ทําให้ทราบถึงระดับข้อมูลปัจจัยส่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ 
จํากัด (มหาชน) 
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 3. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมกับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของ
พนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 การวิจัยคร้ังนี้กลุ่มผู้ท่ีให้ข้อมูลในการวิจัยคือพนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัดจํานวน 350 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
  2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการออกแบบงาน และด้านกระบวนการ 
  2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม ได้แก่สมาชิกมีความพึงพอใจในทีมสมาชิก
มีการสื่อสารท่ีดีมีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  3.1 ระยะเวลาท่ีใช้ทําการเก็บข้อมูล พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยองค์ประกอบของทีม ด้านสภาพแวดล้อมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้านการออกแบบงานและ
ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
      
         
          
       
        
  
 
         
         
     
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
       - อายุ 
       - ระดับการศึกษา 
       - อายุงาน 
       - ตําแหน่งงาน 
  

ปัจจัยองค์ประกอบของทีม 
 - ด้านสภาพแวดล้อม 
 - ด้านองค์ประกอบและ
คุณลักษณะ 
 - ด้านการออกแบบงาน 
 - ด้านกระบวนการ 

ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
- ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 
- ด้านสมาชิกมีการสื่อสารท่ีดี 
- ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
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วิธีการวิเคราะห์ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาวิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามที่
สอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้ 
 1.  ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากรและการ
กระจายของข้อมูล 
 2. ค่า t-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกเป็น 2 กลุ่ม  
 3. ค่า F-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปและทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) 
ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 
 เพศ พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 ท่ีเหลือเป็น
เพศชาย มีจํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3  
 อายุ พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี มีจํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 
พนักงานอายุ 35-46 ปีมีจํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 พนักงานอายุ น้อยกว่า 24 ปี มีจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.1 และพนักงานอายุ 46 ปีข้ึนไป มีจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
 ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจํานวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.0 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีจํานวน 147 คน คิดเป็นร้อย-ละ 42.0 และระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีจํานวน 21 คิดเป็นร้อยละ 6.0 
 อายุงาน พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุงาน 1-3 ปี มีจํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0
พนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 9 ปีข้ึนไป มีจํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3พนักงานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปีมีจํานวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.1 พนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6 ปี มีจํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และพนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี มี
จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 
 ตําแหน่งงาน พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตําแหน่งงานระดับพนักงาน มีจํานวน 299 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.4 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานระดับรองหัวหน้างานมีจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ พนักงานท่ีมี
ตําแหน่งงานระดับหัวหน้างานมีจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม และประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อม พนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานเห็นด้วยในเร่ือง ผู้นําทีมมีความสามารถในการสั่งและมอบหมายงาน สมาชิกในทีม
ยอมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในทีม การประเมินผลงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยดูผลงานเป็นหลัก ผู้นําทีมมีความ
ไว้ใจลูกน้องและให้อํานาจในการตัดสินใจ และสมาชิกภายในทีมยอมรับความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมได้ 
 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ พนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า งานที่รับมอบหมายมีลักษณะครอบคลุมหลายด้านงานมีความสําคัญและท้าทายต่อ
ความสามารถและทักษะของท่านสมาชิกภายในทีมสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้สมาชิกในทีมมีความสามารถหลากหลายใน
การทํางานทีมงานมีสมาชิกท่ีเหมาะสมกับภารกิจของงาน 
 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านการออกแบบงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานเห็นด้วยในเรื่อง สมาชิกในทีมได้ใช้ทักษะความสามารถได้อย่างเต็มท่ีกับงานท่ีทํา งานท่ี
ได้รับมอบหมายตรงกับความสามารถของสมาชิกในทีม สมาชิกในทีมมีความสามารถและทักษะความรู้หลากหลายในการ
ทํางานให้ประสบความสําเร็จได้ดี ทีมงานมีอิสระในการปฏิบัติงานของตนเอง 
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 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านกระบวนการทํางานพนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานเห็นด้วยในเรื่องทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายสมาชิกแต่ละคนใน
ทีมงานเข้าใจเป้าหมายของทีมงานถูกต้องตรงกัน เป้าหมายร่วมกันของทีมงานส่งเสริมให้เกิดการทํางานอย่างปราศจากความ
ขัดแย้ง สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการทํางานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว 
 ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกความพึงพอใจในทีมพนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานเห็นด้วยในเรื่องบริษัทของท่านสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานได้
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีสิ่งแวดล้อมในท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยของพนักงานบริษัทของ
ท่านได้ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงในด้านหน้าท่ีการงานของพนักงานอยู่เสมอบริษัทของท่านมุ่งเน้นการให้
ค่าตอบแทนกับพนักงานด้วยความเป็นธรรมและอย่างเพียงพอ 
 ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการส่ือสารที่ดี พนักงานมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานเห็นด้วยในเรื่องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในทีมมีความชัดเจนเข้าใจง่าย สมาชิกในทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค 
 ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพนักงานมีความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานเห็นด้วยในเรื่องทีมงานสามารถสรุปและแก้ไขปัญหาให้
ได้ผลตามเป้าหมายสมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็นสามารถบอกปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยปราศจากความกลัวสมาชิกในทีม
ได้มีการปรึกษาหารือเพ่ือรวบรวมข้อมูลของปัญหาแล้วนําไปแก้ปัญหาตามข้ันตอนร่วมกันบริษัทของท่านมุ่งเน้นให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริษัท 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.1.1 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมี
ความพึงพอใจในทีมท่ีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่า ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.035 ซ่ึงมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหมายความว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมีความ
พึงพอใจในทีมท่ีแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.1.2 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการสื่อสารท่ี
ดีท่ีแตกต่างกัน  
  ผลการทดสอบพบว่า ด้านการสื่อสารท่ีดีมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.113 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมท่ี
ไม่แตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.1.3 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่า ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.051 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม
ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมท่ีไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.2.1 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมี
ความพึงพอใจในทีมท่ีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่าด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมมีค่าSig. เท่ากับ 0.124 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมีความพึงพอใจใน
ทีมท่ีไม่แตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.2.2 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการส่ือสารท่ี
ดีท่ีแตกต่างกัน  
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  ผลการทดสอบพบว่าด้านการสื่อสารท่ีดีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.143 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการสื่อสารท่ีดีท่ีไม่แตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.2.3 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่า ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่าอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.3.1 ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้าน
สมาชิกมีความพึงพอใจในทีมแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่า ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.027 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานซ่ึง หมายความว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมี
ความพึงพอใจในทีมท่ีแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.3.2 ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้าน
การสื่อสารท่ีดีท่ีแตกต่างกัน  
  ผลการทดสอบพบว่าด้านการสื่อสารท่ีดีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ยอมรับสมมติฐาน
หมายความว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการสื่อสารท่ีดีท่ีแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.3.3 ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้าน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่า ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่า Sig. เท่ากับ 0.066 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหมายความว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม
ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 1.4 อายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.4.1 อายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิก
มีความพึงพอใจในทีมแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่าด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.862 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหมายความว่าอายุงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม
ท่ีไม่แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.4.2 อายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
สื่อสารท่ีดีท่ีแตกต่างกัน  
  ผลการทดสอบพบว่าด้านการสื่อสารท่ีดีค่า Sig. เท่ากับ 0.260 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหมายความว่าอายุงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการสื่อสารท่ีดีท่ีไม่แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.4.3 อายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสทิธิภาพท่ีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่าด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพค่า Sig. เท่ากับ 0.862 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหมายความว่าอายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 1.5 ตําแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.5.1 ตําแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้าน
สมาชิกมีความพึงพอใจในทีมแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่าด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.104 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านสมาชิกมีความพึงพอใจ
ในทีมท่ีไม่แตกต่างกัน 
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  สมมติฐานท่ี 1.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
สื่อสารท่ีดีท่ีแตกต่างกัน  
  ผลการทดสอบพบว่าด้านการสื่อสารท่ีดีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐาน หมายความว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม ด้านการสื่อสารท่ีดีท่ีแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.5.3 ตําแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบพบว่า ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้าน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
 สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมในด้านสภาพแวดล้อมของพนักงานนั้นมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การทํางานเป็นทีม 
 ผลการทดสอบพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า 
ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านสภาพแวดล้อมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน 
 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมในด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะงานของพนักงานมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
 ผลการทดสอบพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า 
ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน 
 สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมในด้านการออกแบบงานของพนักงานนั้นมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
 ผลการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า 
ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านการออกแบบงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน 
 สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านกระบวนการของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็นทีม 
 ผลการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า 
ปัจจัยองค์ประกอบของทีมด้านกระบวนการของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกัน 
 สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
 ผลการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า 
ปัจจัยองค์ประกอบของทีมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 
และอยู่ในทิศทางเดียวกัน 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด 
สามารถนําผลวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 
 พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงาน 1-3 ปี 
และส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงาน มีระดับปัจจัยองค์ประกอบของทีมอยู่ในระดับมากในด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
สภาพแวดล้อมด้านการออกแบบงานด้านกระบวนการทํางานและมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมอยู่ในระดับมากในด้าน 
ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารท่ีดี 
 พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมโดยรวมด้านสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจใน
การทํางานด้านการสื่อสารท่ีดี ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากเนื่องจากประสิทธิภาพการ
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ทํางานเป็นทีมมีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานทําให้ภารกิจของหน่วยงาน
บรรลุผลสําเร็จได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับแนวความคิดของเนตร์พัณณา  ยาวิราช (2547 : 215) กล่าวว่าความพอใจเป็น
พ้ืนฐานสําคัญของบุคคลหากทุกคนพอใจทํางานผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานแล้วเขาจะอุทิศกําลังกายกําลังใจให้กับองค์การ
หน่วยงานตลอดจนทีมงานอย่างเต็มความสามารถซ่ึงความพอใจท่ีสําคัญคือความพอใจท่ีเกิดจากความรู้สึกว่าตนเองม่ันคงเป็น
ท่ียอมรับนับถือของเพ่ือนร่วมงานได้รับความรักความไว้วางใจจากองค์การและสมาชิกในทีมงานความรู้สึกท่ีดีเช่นนี้มีส่วนช่วย
สร้างมนุษย์-สัมพันธ์ในการทํางานเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรวดี  รัตนวงศ์ (2550) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ผลกระทบ
ของประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมท่ีมีต่อความสําเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
จํานวน 400 คน พบว่า ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม ด้านสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในการทํางานด้านการสื่อสารท่ีดี 
ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบของทีม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ 
ด้านการออกแบบงาน ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าลักษณะการปฏิบัติงานและการแสดงออกมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ใต้บังคับบัญชามีการกล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ได้กล่าวถึงการทํางานเป็นทีมว่าสมาชิกต้องทํางานในบรรยากาศท่ีจริงใจต่อกัน เปิดเผย เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจ ให้
ความสําคัญต่อกัน ไม่ชิงดีชิงเด่น มีขวัญกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก อยู่เอม (2548) ท่ีพบว่า
องค์ประกอบการสร้างทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วยบทต่าง ๆ ท่ีสมดุล วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน การ
สนับสนุนและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ความร่วมมือและความขัดแย้งการดําเนินงานท่ีราบรื่น ผู้นําท่ีเหมาะสม และการ
พัฒนาของบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มท่ีดี 
 เพศของพนักงานท่ีมีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมภาพรวมแตกต่างกันซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้โดยพนักงานเพศชายมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมสูงกว่าพนักงานเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อัครินทร์ พาฬเสวต (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานบริษัท คาโอ 
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) พบว่า พนักงานบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) ชายและหญิงมีประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทีมแตกต่างกัน 
 อายุของพนักงานท่ีมีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมในภาพรวมแตกต่างกัน ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าพนักงานท่ีมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 46 ปีข้ึน ไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างจาก
พนักงานท่ีมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 25-35 ปี และ 36-46 ปี อธิบายได้ว่า พนักงานอายุมากไม่ชอบกฎระเบียบต่างกันแล้วอยู่ในระบบ
การบริหารงานเดียวกัน  ถือกฎระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีเหมือนกัน มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีคล้ายคลึงกัน จึงทําให้
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมในภาพรวมแตกต่างกัน ซ่ึงแสดงว่า
ระดับการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม อธิบายได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  รองลงมา
คือตํ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงทําให้พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมสูงกว่าพนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ผลมาจากพนักงานส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและเป็นพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถและสามารถเรียนรู้งานได้ไวจึงทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมท่ีสูงกว่าพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี 
 อายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องจาก บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จํากัด มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน มีการฝึกอบรมในสายงานท่ีรับผิดชอบท่ัวถึง
ทุกคน และพนักงานมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าท่ีของตน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย พัณศา คดีพิศาล (2553) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเวิลด์พลาส จํากัด และบริษัทในเครือ โดยพบว่า อายุงานของ
พนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน 
 ตําแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมในภาพรวมแตกต่างกันซ่ึงแสดงว่า
ตําแหน่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมอธิบายได้ว่า ตําแหน่งงานระดับหัวหน้างานมีประสิทธิภาพการทํางานเป็น
ทีมสูงกว่าตําแหน่งระดับรองหัวหน้างานและระดับพนักงาน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ตําแหน่งงานระดับหัวหน้างานมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบสูงและต้องการสร้างผลงานให้ตรงตามเป้าหมายพนักงานระดับหัวหนา้งานจึงต้องมีความรู้ความสามารถท่ีดีเพ่ือท่ีจะ
ได้มีประสิทธิในการทํางานและเป็นคนคอยสั่งงานและควบคุมงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทได้นั้นเอง  
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 ปัจจัยองค์ประกอบของทีมใน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้านการออกแบบงาน และ
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมพบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากโดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยองค์ประกอบของทีม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ ด้าน
การออกแบบงาน และด้านกระบวนการ ของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมในทางบวก ดังนั้นการ
มีการส่งเสริมและกําหนดองค์ประกอบของทีมท้ัง 4 ด้านอย่างชัดเจนมากข้ึนย่อมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม
ของพนักงาน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางได้ดังนี้ 
 ด้านสภาพแวดล้อม จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับท่ีมาก ในส่วนท่ีควรเพ่ิมเติม
คือการให้สมาชิกภายในทีมยอมรับความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมได้เพราะเม่ือเกิดความผิดพลาดจากสมาชิกภายในทีมเพ่ือน
ร่วมทีมก็จะได้นําปัญหามาท่ีผิดพลาดนํามาแก้ไขจะได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างดีข้ึน 
 ด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับท่ีมาก ในส่วน
ท่ีควรเพ่ิมเติมคือทีมงานมีสมาชิกท่ีเหมาะสมกับภารกิจของงานดังนั้นควรมีการจัดฝึกอบรมหรือเทรนน่ิงให้แก่สมาชิกในทีมเพ่ือ
พัฒนาทักษะให้เข้ากับงานท่ีได้รับมอบหมายย่ิงข้ึน 
 ด้านการออกแบบงาน จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับท่ีมาก ในส่วนท่ีควร
เพ่ิมเติมคือทีมงานมีอิสระในการปฏิบัติงานของตนเอง ควรให้อิสระในการปฏิบัติงานท่ีได้มอบหมายอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้งาน
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
 ด้านกระบวนการ จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับท่ีมาก ในส่วนท่ีควรเพ่ิมเติมคือ
สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการทํางานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทราบถึงแนว
ทางการดําเนินงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานเป็นทีมของพนักงาน 
 3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้
ตรงประเด็น 
 
บทสรุป (Conclusion) 
 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี อายุงาน 1-3 ปี และส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงาน มีระดับปัจจัยองค์ประกอบของทีมอยู่ในระดับมาก ในด้านองค์ประกอบ
และคุณลักษณะ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการออกแบบ ด้านกระบวนการทํางาน และมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมอยู่ใน
ระดับมาก ในด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารท่ีดี ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุงานท่ีแตกต่างกันของหน่วยงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน 
สําหรบัเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญท่ี 0.05 และปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และอยู่ในทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.01 
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