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บทคัดย*อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค/ เพ่ือศึกษาปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีม ท่ีสqงผลตqอประสิทธิผล

การทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทย โดยใชBแบบสอบถามเปsนเคร่ืองมือในการวิจัย และ

ใชBจำนวน 100 ตัวอยqาง เคร่ืองมือท่ีใชBในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีผqานการตรวจสอบคqาความเช่ือถือ และ

มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูBทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชBในการวิเคราะห/ขBอมูลเบ้ืองตBน คือ สถิติ

พรรณนา หาคqารBอยละ คqาเฉล่ีย คqาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชBทำการทดสอบสมมติฐาน ไดBแกq การ

วิเคราะห/ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวqา ผูBตอบแบบสอบถามสqวนใหญqเปsนเพศหญิง มีอายุ 25-35 ป� มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี  อายุงาน 1-3 ป�เปsนสqวนใหญq มีตำแหนqงงานระดับพนักงานช้ันกลาง นอกจากน้ีผลการศึกษายัง

พบวqา ระดับปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีมอยูqในระดับมากท่ีสุด คือ ในดBานการออกแบบงาน และดBาน
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กระบวนการทำงาน ระดับปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีมอยูqในระดับมาก คือ ในดBานสภาพแวดลBอม และ

ดBานองค/ประกอบ และมีประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมอยูqในระดับมากท่ีสุด คือ ในดBานสมาชิกมีความพึง

พอใจในทีม มีประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมอยูqในระดับอยูqในระดับมาก คือ ดBานการส่ือสารท่ีดี และดBานการ

การแกBไขปpญหาอุปสรรคไดBอยqางมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวqา ปpจจัยดBานองค/ประกอบ

ของทีม ไดBแกq ดBานสภาพแวดลBอม ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ ดBานการออกแบบ ดBานกระบวนการ 

สqงผลตqอประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทย อยqางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

คำสำคัญ: ประสิทธิผลการทำงานเปsนทีม ปpจจัยองค/ประกอบทีม 

 

ABSTRACT 

 The study of Factors that affect Effectiveness of sale staff’s teamwork of Kasikorn 

Bank have an objective to study team composition factors that affect Effectiveness of sale 

staff’s teamwork of Kasikorn Bank by using questionnaire as a tools in the research and use 

100 samples. The statistics that used in this research are Descriptive statistics, Percentage, 

Mean, Standard deviation and the statistics that used in the hypothesis test are the 

multiple regression test. 

 The result of the study found that most of the answerer is Female with 25-35 

years of age. And have a Bachelor’s Degree. Most of them have 1-3 years of work 

experience. The position of work are in the middle range. The results also found that the 

factor about Team composition in the highest level is about Environment and about 

composition. The efficiency in team work in the highest level is members are satisfied in 

team have a efficiency in teamwork in a high level is about good communication and 

about solving team problems. The result of the hypothesis test found that the factors 

about team’s composition are about Environment, Compositions and Attribute, Design, 

Process that affect the effectiveness of sale staff’s teamwork of Kasikorn Bank have a 

statistical significant at 0.05 

Keyword: Affect Effectiveness of Teamwork, Team Composition Factor  
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บทนำ 

 ปpจจุบันสภาพการแขqงขันของธนาคารในประเทศตqางทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเปsนอยqางมาก  มีการ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วข้ึนในตลาดโลก ไมqวqาจะเปsนอัตราบุคลากร เศรษฐกิจท่ีตกต่ำ ผลประกอบการท่ีลดลง 

ฯลฯ  อBางอิงจากผลประกอบการของธนาคารกสิกรไทย กำไรสุทธิในไตรมาสท่ี 2/2562 เทqากับ 9.929 ลBาน

บาท ซ่ึงลดลงมากท่ีสุดถึง -9.05% ขณะท่ีธนาคารไทยพาณิชย/ กำไรลดลง -1.22% ธนาคารกรุงเทพ กำไร

สุทธิเพ่ิมข้ึนเล็กนBอย 1.66% สqวนธนาคารธนาคารกรุงไทย กำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 5.99% (ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน/, 2562) ดังน้ันองค/กรตqางๆ จึงตระหนักและพยายามท่ีจะพัฒนาในทุกดBาน เพ่ิมประสิทธิผลการ

ทำงานใหBดีข้ึนมากกวqาเดิม ใหBสามารถแขqงขันกับองค/กรอ่ืนไดB  โดยมีเป�าหมายคือการเพ่ิมความสามารถใน

ดBานการแขqงขัน  ท้ังน้ีองค/กรสqวนใหญqจะมุqงเนBนการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเปsนหลัก สqงเสริมใหBเกิดประสิทธิผลในการทำงานเปsนทีม เน่ืองจากเปsนพ้ืนฐานการทำงานท่ีสำคัญท่ี

ชqวยพัฒนาองค/กรใหBเกิดประสิทธิผลท่ีดีข้ึนไดB 

 การบริหารประสิทธิผลทีมงานจะตBองพัฒนาบุคลากรในองค/กรใหBมีคุณภาพ และมีจิตสำนึกในการ

ทำงาน หากสามารถปฏิบัติไดBอยqางรวดเร็ว และมีประสิทธิผล จะสรBางความไดBเปรียบเหนือคนอ่ืน และชqวย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขqงขันไดBมากย่ิงข้ึน  ซ่ึงการทำงานเปsนทีมเปsนการชqวยเพ่ิมประสิทธิผลของ

องค/กรเปsนอยqางย่ิง เน่ืองจากทำใหBเป�าหมาย และวัตถุประสงค/ขององค/กรประสบความสำเร็จ 

 ธนาคารกสิกรไทยเปsนหน่ึงในธนาคารพาณิชย/ขนาดใหญqของไทย ดำเนินธุรกิจมากวqา 70 ป� 

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย/ และธุรกิจหลักทรัพย/  ปpจจุบันมีบริษัทยqอยจำนวน 37 บริษัท มีเครือขqายการ

ใหBบริการในประเทศ 885 สาขา กระจายอยูqท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย และตqางประเทศ ธนาคาร

เล็งเห็นคุณคqาของพนักงานในทุกระดับช้ัน โดยมุqงเนBนประสิทธิผลการทำงานของพนักงานใหBทำงานไดBอยqางมี

คุณคqา และยังเนBนในเร่ืองการทำงานเปsนทีมเปsนอยqางมาก  จะเห็นไดBจากวัฒนธรรมขององค/กรท่ีเนBนในเร่ือง

การทำงานรqวมกันเปsนทีมของท้ังองค/กร (รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนธนาคารกสิกรไทย, 2555)  โดย

ใหBพนักงานไวBใจกันและใหBเกียรติซ่ึงกันและกัน ส่ือสารอยqางสรBางสรรค/ และรqวมแรง รqวมใจกัน   

 เดิมธนาคารกสิกรไทยไดBนำแนวคิด Re-engineering (ธนาวัฒน/ ทรัพย/ไพบูลย/, 2554) มาปฏิรูป

องค/กร เพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนการทำงาน ซ่ึงเปsนการเปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญq โดยมีเป�าหมายในการ

ปรับปรุงในการเพ่ิมธุรกิจใหมq การพัฒนาระบบงานใหBมีประสิทธิภาพ และการบริหารบุคคลใหBมีศักยภาพ 

ปpจจัยท่ีสำคัญ คือ ความรqวมมือของพนักงานในองค/กร ผลจากการ Re-engineering กqอใหBเกิดความ

คลqองตัวในการดําเนินการ เกิดความคิดริเร่ิมสรBางสรรค/โครงการใหมqๆ ดําเนินงานไดBอยqางรวดเร็ว ทัน

เหตุการณ/ กระจายอํานาจในการบริหารงานอยqางมีคุณภาพ สรรหาคนมีความรูBความสามารถเขBามารqวมงาน 

พนักงานทุกระดับรqวมแรงรqวมใจกันทํางานอยqางมีเป�าหมาย และในปpจจุบันธนาคารกสิกรไทย เพ่ิงไดBริเร่ิม

โครงการใหมq คือ One Team (วารสารการเงิน, 2561) มุqงเนBนทลายกำแพงท่ีแบqงหนBาท่ีของพนักงานใน
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องค/กร และเสริมสรBางความเช่ือใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือไมqใหBเกิดการแบqงแยกของแตqละสายงาน โดยจะใหB

พนักงานทุกฝuายงานในองค/กรทำงานรวมกันและมีเป�าหมายรqวมกัน กqอนหนBาน้ีในแตqละสาขาจะแบqงเปsนสาย

งานรายยqอย และสายงานเอสเอ็มอี โดยท้ังสองสายงานจะมีเป�าหมายท่ีไดBรับของแตqละคน จึงเกิดการแยqง

ลูกคBาระหวqางกันแมBจะเปsนคนในองค/กรเดียวกัน แตqจากน้ีไปจะเปล่ียนใหมqโดยท้ังสายงานเอสเอ็มอีหรือราย

ยqอยจะรวมกันและมีเป�าหมายรqวมกัน ซ่ึงจะชqวยเพ่ิมประสิทธิผลการทำงานใหBดีย่ิงข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ของธนาคารกสิกรไทยน้ันสqงผลตqอองค/กรในธุรกิจประเภท เดียวกันอยqางมาก องค/กรอ่ืนตBองปรับตัวเพ่ือ

รักษาความ ไดBเปรียบในการแขqงขัน   

 ดังน้ันผูBวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองปpจจัยท่ีสqงผลตqอประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขาย

ธนาคารกสิกรไทย เพ่ือนำผลท่ีไดBไปปรุงปรุง แกBไขใหBเกิดประสิทธิผลในการทำงานเปsนทีมท่ีดีข้ึน และการ

วิจัยในคร้ังน้ียังเปsนแนวทางแกqองค/กรอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถนำไปประยุกต/ใชBใหBเกิดประสิทธิผลการทำงานสูงสุด 

 

วัตถุประสงคaของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีมท่ีสqงผลตqอประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuาย

ขายธนาคารกสิกรไทย 

 

ขอบเขตของงานวิจัย                                                                                                  

 1. ขอบเขตดBานพ้ืนท่ีและประชากรกลุqมตัวอยqาง 

  ประชากรท่ีใชBสำหรับการศึกษาวิจัย คือ พนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทย ในสqวน

เครือขqายลูกคBาผูBประกอบการ 2 กทม.2  จำนวน 133 คน 

  ขนาดของกลุqมตัวอยqางท่ีใชBในการวิจัย ดำเนินการโดยใชBวิธีคำนวณตามสูตร (Yamanae, 

1973) ไดBจำนวนประชากรตัวอยqางในการศึกษา เทqากับ 100 ตัวอยqาง การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เปsนการเลือก

กลุqมตัวอยqางแบบอยqางงqาย (Sample Random Sampling)  

 2. ขอบเขตดBานเน้ือหา 

  ตัวแปรอิสระ ประกอบดBวย ปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีม ไดBแกq ดBานสภาพแวดลBอม 

ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ ดBานการออกแบบ ดBานกระบวนการทำงาน 
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  ตัวแปรตาม ประกอบดBวย ประสิทธิผลการทำงานเปsนทีม ไดBแกq สมาชิกมีความพึงพอใจใน

ทีม สมาชิกมีการส่ือสารท่ีดี และสมาชิกมีการแกBไขปpญหาอุปสรรคไดBอยqางมีประสิทธิภาพ 

 3. ขอบเขตดBานเวลา ระยะเวลาท่ีใชBทำการเก็บขBอมูล ประมาณ 2 เดือน ต้ังแตqเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2562 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

สมมติฐานของการวิจัย                                                                                              

  ปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีม ไดBแกq ดBานสภาพแวดลBอม ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ ดBาน

การออกแบบ ดBานกระบวนการทำงาน สqงผลตqอประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขายธนาคาร

กสิกรไทย 

 

ประโยชนaท่ีคาดว*าจะไดeรับ 

 งานวิจัยฉบับน้ีทำใหBสามารถทราบถึงขBอมูลปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีม ท่ีสqงผลตqอประสิทธิผล

การทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงสามารถนำผลการวิจัยไปใชBในการพัฒนา

ประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทย เพ่ือกqอใหBเกิดประโยชน/ตqอ ธนาคาร

กสิกรไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรม                                                                                                    

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขBอง ผูBวิจัยไดBแยกปpจจัยการตัดสินใจออกเปsนดBานดังน้ี 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการทำงาน 

ความหมายของประสิทธิผลการทำงาน 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงานยังแยกไมqออกเม่ือเทียบกับ ประสิทธิผล (Effectiveness) 

เพราะการทำงานน้ันจะมีประสิทธิภาพไมqไดB ถBาหากการทำงานน้ันไมqมีประสิทธิผล แตqในขณะเดียวกัน การ

ทำงานท่ีมีประสิทธิผลก็ไมqจำเปsนวqาการปฏิบัติงานจะตBองมีประสิทธิภาพเสมอไป โดยความหมายของ 

ประสิทธิผลน้ันมีผูBกลqาวไวBหลายทqานดBวยกัน ดังน้ี 
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 Fiedler (1967) อBางถึงใน ขวัญชัย พูลวิวัฒน/ชัยการ (2556) ไดBกลqาววqา ประสิทธิผล คือ การท่ี

กลุqมสามารถทํางานท่ีไดBรับมอบหมายใหBบรรลุวัตถุประสงค/ไดB ซ่ึงถือวqาเปsนประสิทธิผลของกลุqม 

 Steers (1977) อBางถึงใน ขวัญชัย พูลวิวัฒน/ชัยการ (2556) ไดBกลqาววqาประสิทธิผล คือ การท่ีผูBนํา

ไดBใชBความสามารถในการแยกแยะการบริหารและการใชBทรัพยากรใหBบรรลุวัตถุประสงค/ท่ีต้ังไวB 

แนวคิดเก่ียวกับการทำงานเป9นทีม 

 การสรBางทีมงานเปsนกระบวนการสรBางความสัมพันธภาพในกลุqม มุqงปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ/

ท่ีมีอยูqตqอกันระหวqางสมาชิก ใหBมีประสิทธิผลของกลุqมสูงข้ึนไดB เพ่ือมีการวางแผนท่ีมีจุดมุqงหมายในการ

ปรับปรุงหนqวยงานใหBมีประสิทธิภาพผqานการวิเคราะห/อยqางมีระบบและไดBการยอมรับในหนqวยงาน  

ความหมายของการทำงานเป9นทีม 

 จิราภรณ/   สีขาว   (2541.1  อBางมาจาก   Joseph M. Putti)  ไดBกลqาววqา   การทำงานเปsนทีม 

คือ ผลงานท่ีไดBจากทีมจะมากกวqาผลงานของแตqละคนท่ีทำงานคนเดียวมารวมกัน   ดังน้ัน   การทำงานเปsน

ทีมจึงเปsนวิธีการท่ีไดBผลมากท่ีสุดในการปรับปรุงประสิทธิผลในการทำงานมีอยูqหลายกรณีท่ีผลงานออกมา

ดีกวqาและประหยัดกวqากลุqมยqอย จะมีความรูBสึกของการทำงานเปsนทีมมาก   จึงเปsนผลใหBสมาชิกกลุqมพรBอม

ท่ีจะรqวมในกิจกรรมกลุqม   และเม่ือมีสqวนรqวมก็มีความผูกพันและสรBางความสัมพันธ/ระหวqางสมาชิกในกลุqม

เปsนอยqางดี 

 วิชัย   โถสุวรรณจินดา   (2536)  ใหBความหมายของการทำงานเปsนทีมวqา   การท่ีบุคคลต้ังแตq 2 

คนข้ึนไปมาทำงานรqวมกัน   เพ่ือใหBบรรลุจุดมุqงหมายเดียวกันอยqางมีประสิทธิผลและผูBปฏิบัติงานตqางก็พอใจ

ในการทำงานน้ัน    

 วีระวัฒน/   พงษ/พยอม   (2536 : 14)   ไดBใหBคำนิยาม   ทีมงาน   คือ   กลุqมของบุคคลท่ีทำงาน

รqวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค/รqวมกันโดยสมาชิกตBองเสียสละความเปsนสqวนตัวเทqาท่ีจำเปsน   เพ่ือใหBบรรลุ

วัตถุประสงค/น้ัน 

 โดยสรุปแลBววqา การทำงานเปsนทีม คือ สมาชิกต้ังแตq 2 คนข้ึนไปมาทำงานรqวมกัน มีการกำหนด

วัตถุประสงค/และเป�าหมายรqวมกัน ซ่ึงจะชqวยเพ่ิมประสิทธิผลขององค/การ เน่ืองจากทำใหBวัตถุประสงค/และ

เป�าหมายรวมขององค/กรประสบความสำเร็จสูงสุดโดย สมาชิกในทีมมีความพอใจในงานท่ีกระทำและมีความ

พึงพอใจเพ่ือนรqวมงาน 
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การสรeางทีมท่ีมีประสิทธิผล 

 รBอบบินส/ (Robbins) มีความพยายามศึกษาเก่ียวกับปpจจัยท่ีเก่ียวขBองกับประสิทธิผลของทีม 

องค/ประกอบท่ีกqอใหBเกิดทีมท่ีมีประสิทธิผลแบqงเปsน 4 ประการไดBแกq 1.) ดBานกระบวนการ (Process), 2.) 

ทรัพยากรและอิทธิพลทางสภาพแวดลBอมหรือบริบทท่ีสqงผลใหBทีมมีประสิทธิผล (Context), 3.) 

องค/ประกอบและคุณลักษณะ (Composition), 4.) การออกแบบ (Work Design) 

 จากองค/ประกอบท้ัง 4 ดBานท่ีสำคัญ จะกqอใหBเกิดประสิทธิผลของการทำงานเปsนทีมโดยสามารถ

นำเสนอในลักษณะท่ีเรียกวqา รูปแบบของทีมงานท่ีมีประสิทธิผล (A Team Effectiveness Model) มี

รายละเอียดยqอยของปpจจัยท้ัง 4 ดBานดังน้ี 

 1. ดBานสภาพแวดลBอม (Context) เปsนปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับประสิทธิผลของทีม ไดBแกq 

บรรยากาศแหqงความเช่ือถือ ไวBวางใจการประเมินผลงานและใหBรางวัล การมีภาวะผูBนำท่ีดี ทรัพยากรท่ี

เพียงพอ เปsนตBน 

 2. ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ (Composition) เปsนปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับประสิทธิผล

ของทีม ไดBแกq บุคลิกภาพ ความยืดหยุqน ความหลากหลาย ความสามารถของสมาชิก ความชอบของสมาชิก 

ขนาดทีม การจัดสรรบทบาท เปsนตBน 

 3. ดBานการออกแบบงาน (Work design) การออกแบบตBองคำนึงถึงตัวแปรตqางๆ เชqน มีเสรีภาพ 

และอิสระในการทำงาน มีโอกาสไดBใชBทักษะและความรูB งานสามารถทำสำเร็จไดBเปsนภาพรวม เปsนตBน 

 4. ดBานกระบวนการ (Process) เปsนปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ/กับประสิทธิผลของทีม ไดBแกq ความสูญ

เปลqาทางสังคม ความสามารถของทีม เป�าหมายท่ีชัดเจน วัตถุประสงค/รqวมกัน ระดับความขัดแยBง เปsนตBน 

 

ขeอมูลธนาคารกสิกรไทย 

ประวัติ  

 ธนาคารกสิกรไทยกqอต้ังเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดBวยทุนจดทะเบียน 5 ลBานบาท โดยมี

สาขาสำนักถนนเสือปuาในปpจจุบันเปsนท่ีทำการแหqงแรก โดยมีนายโชติ ล่ำซำ และญาติมิตรชาวไทยเช้ือสาย

จีนเปsนผูBรqวมกqอต้ัง โดยในระยะแรกมุqงเนBนลูกคBารายยqอยท่ีเปsนเกษตรกร ซ่ึงเปsนประชากรสqวนใหญqของ

ประเทศ สqงผลใหBเศรษฐกิจของประเทศท่ีฝ¢ดเคืองอยูqในเวลาน้ันเกิดความคลqองตัวข้ึน โดยสำนักงานใหญqแหqง

แรกต้ังอยูqบนถนนเสือปuา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปsนยqานธุรกิจการคBาของชาวจีนท่ีสำคัญแหqงหน่ึง ซ่ึงเร่ิมดBวย



8 
 

พนักงานเพียง 21 คน แตqเพียงงวดบัญชีแรกท่ีส้ินสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มี

ยอดเงินฝากสูงถึง 12 ลBานบาท และมีสินทรัพย/ 15 ลBานบาท 

 ในปpจจุบันธนาคารกสิสรไทยสามารถใหBบริการลูกคBาไดBอยqางสมบูรณ/แบบและครบวงจร ภายใตB

แนวคิด “การยึดลูกคBาเปsนศูนย/กลาง” ซ่ึงนำไปสูqการรวมธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย 

(K Companies) และไดBกำหนด "K KASIKORNTHAI" เปsน สัญลักษณ/ ท่ีรับประกันคุณภาพและมาตรฐาน 

นอกจากน้ี ยังไดBรqวมมือทางยุทธศาสตร/กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการ

จำหนqายผลิตภัณฑ/ประกันผqานชqองทางธนาคาร และเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ  

 ตลอดหลายทศวรรษท่ีผqานมา ธนาคารมุqงม่ันพัฒนาองค/กรและผลิตภัณฑ/ทางการเงินใหมqอยqาง

สม่ำเสมอเพ่ือใหBบริการท่ีเปsนเลิศ ภายใตBคำขวัญ “บริการทุกระดับประทับใจ” 

 

แนวคิดเก่ียวกับการปรับเปล่ียนองคaกรของธนาคารกสิกรไทย 

 ธนาคารกสิกรไทยตBองการเปล่ียนแปลงการบริหารงานแบบเดิม ทฤษฎีเดิม ในขณะท่ี

สภาพแวดลBอมไดBเปล่ียนไปแลBว ดBวยความท่ีตBองการกBาวทันความเปล่ียนแปลง ของยุคโลกาภิวัตน/ กBาวทัน

ความกBาวหนBาของเทคโนโลยี รูBเทqาทันการเปล่ียนแปลงดBานกฎหมายและขBอบังคับ ท่ีทําใหBเกิดคูqแขqงทาง

ธุรกิจการเงินมากมาย และมีความสามารถเหนือกวqาคูqแขqงในสภาวะของการเปªดกวBางของตลาดเงินเสรี จึง

เกิดการปฏิรูปองค/กรขนานใหญq ประกอบกับในขณะน้ันแนวความคิด Re-engineering กําลังเปsนท่ี

แพรqหลายในสหรัฐอเมริกา ทําใหBเปsนโอกาสอันเหมาะสมท่ีจะนําแนวคิดน้ีมาใชBเปsนเคร่ืองมือในการยกเคร่ือง

องค/กรธนาคารกสิกรไทย ปรับการบริหารจากระบบครอบครัวสูqระบบสากล ดึงบุคลากรรุqนใหมqท่ีมีความรูB

ความสามารถใหBเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือนําความคิดเห็นใหมqๆ มาใชBประโยชน/ 

 Re-engineering (ธนาวัฒน/ ทรัพย/ไพบูลย/, 2554) หรือ การยกเคร่ืององค/กร หมายถึง การ

ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน หรือ กระบวนการดําเนินธุรกิจเสียใหมq เปsนการเปล่ียนแปลง อยqางรวดเร็ว

ฉับพลันชนิดถอนรากถอนโคน ภายใตBการช้ีนําของผูBบริหารระดับสูง ดBวยเป�าหมายท่ีจะผqาทางตันทางธุรกิจ 

หรือประกอบกิจการการคBาของตนใหBเกิดสมรรถภาพในการดําเนินงาน ท้ังทางดBานคุณภาพ สินคBา ตBนทุน

การผลิตท่ีตqํา การผลิตท่ีรวดเร็ว และการ บริการลูกคBาท่ีดี หัวใจหลักของการทํา Re-engineering คือ ตBอง 

เปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐาน ตBองเปล่ียนแปลงแบบถอนราก ถอนโคน ตBองเปล่ียนแปลงอยqางย่ิงใหญqเพ่ือบรรลุ 

จุดสูงสุด และตBองสรBางสินคBา/บริการท่ีมีคุณภาพและ มีประโยชน/”  
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 Re-engineering โดยมีเป�าหมายของ การปรับปรุงท้ังหมด 3 ดBาน ดังน้ี การเพ่ิมธุรกิจใหมq การ

พัฒนาระบบงานใหBมีประสิทธิภาพ และการบริหารบุคคลใหBมีศักยภาพ ปรับเปล่ียนตําแหนqงบริหารและปรับ

คุณภาพบุคลากรขนานใหญq เพ่ือใหBเปsนไปตามเป�าหมาย ธนาคารกสิกรไทยไดBต้ัง ทีมงานข้ึนมา 4 ชุด ดังน้ี  

 1. ดBานการตลาด ทําหนBาท่ีศึกษาถึงผลิตภัณฑ/ใหมqและปรับปรุงงานบริการ 

 2. ดBานการเงิน ทําหนBาท่ีวางแผนและพัฒนาดBานการเงินและดBานงบประมาณ  

 3. ดBานบุคลากร ทําหนBาท่ีดูแลการจัดระบบการทํางานของพนักงาน ในขณะน้ันการใหBบริการของ

ธนาคารกสิกรไทยลqาชBามาก มีข้ันตอนการใหBบริการมากเกินไป จึงไดBปรับฝuายและสายงานดBวยการกําหนด

ลักษณะงานและหนBาท่ีท่ีรับผิดชอบเสียใหมq โดยยุบตําแหนqงงานท่ีซ้ำซBอนกันออกไป รวมถึงปรับอํานาจ

หนBาท่ีความรับผิดชอบของแตqละฝuายไมqใหBซ้ำซBอนกัน พนักงานตBองไดBรับการอบรมใหBมีความรูBใหมqๆ เพ่ือ

เตรียมรับมือกับรูปแบบใหมqของการทําธุรกิจในอนาคต 

 4. ดBานพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร ทําหนBาท่ีดูแลดBานการลงทุนเทคโนโลยีของธนาคาร โดย

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตqางๆ ใหBทันสมัยและคลqองตัวย่ิงข้ึน เพ่ือใหBพนักงานสามารถทํางานและจัดเก็บขBอมูลไดB

มีประสิทธิภาพ  

 ปpจจัยสําคัญท่ีจะทําใหBการ Re-engineering ของ ธนาคารกสิกรไทยสําเร็จ คือ  

 1. ผูBบริหารสูงสุด บัณฑูร CEO ของธนาคารกสิกรไทยตBองเปsนแกนหลักในการผลักดันใหBเกิดการ

เปล่ียนแปลง  

 2. กลไกชqวยขับเคล่ือน ปpจจัยสําคัญท่ีใชBในการผลักดันใหBเกิดการเปล่ียนแปลง คือ กลไกชqวย

ขับเคล่ือน หรือทีมงานท่ีสรBางข้ึนมาเฉพาะกิจ ในโลกยุคปpจจุบันคนเพียงคนเดียวไมqสามารถคิดและ

เปล่ียนแปลงองค/กรขนาดใหญqไดB จําเปsนตBองใชBคนท่ีมีศักยภาพจํานวนมากท่ีคอยชqวยคิดชqวยทํา โดยใชBกล

ยุทธ/กระจายอํานาจ โดยการต้ัง “หนqวยปรับร้ือ ระบบ” ท่ีข้ึนตรงตqอกรรมการผูBจัดการโดยตรง และมีทีมงาน

ท่ีคอยดูแลการเปล่ียนแปลงใน 4 ดBานหลักตามท่ี กลqาวไวBขBางตBน  

 3. ความรqวมมือของคนในองค/กร คนสqวนใหญqตBองเห็นดBวยกับการเปล่ียนแปลง Re-engineering 

จึงจะสําเร็จลุลqวงลงไดB 

 ผลจากการ Re-engineering คร้ังน้ัน กqอใหBเกิดความคลqองตัวในการดําเนินการ เกิดความคิดริเร่ิม

สรBางสรรค/ โครงการใหมqๆ ดําเนินงานไดBอยqางรวดเร็ว ทันเหตุการณ/ กระจายอํานาจในการบริหารงานอยqาง

มีคุณภาพ สรรหาคนมีความรูBความสามารถเขBามารqวมงาน พนักงานทุกระดับรqวมแรงรqวมใจกันทํางานอยqางมี

เป�าหมาย  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวขeอง 

 ธนกร กรวัชรเจริญ (2555 :บทคัดยqอ) ไดBคBนควBาอิสระเร่ือง ปpจจัยท่ีสqงผลตqอประสิทธิภาพการ

ทำงานเปsนทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮBาส/ จำกัด (มหาชน) มีวัตุประสงค/ เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีสqงผลตqอ

ประสิทธิภาพการทำงานเปsนทีมของพนักงาน ระดับปpจจัยท่ีสqงผลตqอประสิทธิภาพการทำงานเปsนทีมของ

พนักงานและความสัมพันธ/ระหวqางปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีมกับประสิทธิภาพการทำงานเปsนทีมของ

พนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮBาส/ จำกัด (มหาชน) โดยใชBแบบสอบถามเปsนเคร่ืองมือในการวิจัยและใชBกลุqม

ตัวอยqาง คือ พนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮBาส/ จำกัด (มหาชน) จำนวน 350 คน โดยใชBสถิติเชิงพรรณนา ไดBแกq 

คqารBอยละ คqาเฉล่ีย คqาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทำการทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ Independent Samples t-

test, One-way Anova, LSD และคqาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ/อยqางงqายของเพียร/สัน ผลการศึกษาพบวqา

ระดับปpจจัยองค/ประกอบของทีมอยูqในระดับมาก คือ ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ ดBานสภาพแวดลBอม 

ดBานการออกแบบงาน ดBานกระบวนการทำงาน  และมีประสิทธิภาพการทำงานเปsนทีมอยูqในระดับมาก คือ 

ดBานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดBานการแกBไขปpญหาอุปสรรคไดBอยqางมีประสิทธิภาพ ดBานการส่ือสารท่ีดี

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวqา อายุงานท่ีแตกตqางกันของหนqวยงานสqงผลตqอประสิทธิภาพการทำงานเปsน

ทีมไมqแตกตqางกัน สำหรับเพศ อายุ ตำแหนqงงาน และระดับการศึกษา ท่ีแตกตqางกันน้ันจะสqงผลตqอ

ประสิทธิภาพการทำงานเปsนทีมแตกตqางกัน อยqางมีนัยสำคัญท่ี 0.05 และปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีมมี

ความสัมพันธ/ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการทำงานเปsนทีมของพนักงาน อยqางมีนัยสำคัญท่ี 0.01 

 กิตติยา ฐิติคุณรัตน/ (2556 :บทคัดยqอ) ไดBคBนควBาอิสระเร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท ซันไชน/อินเตอร/เนช่ันแนล จํากัด มีวัตถุประสงค/เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตqอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีตqอแผนกวางแผนผลิต บริษัทซันไชน/อินเตอร/เนชันแนล จํากัด 

และเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตqอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีตqอแผนกวางแผนผลิต

บริษัทซันไชน/อินเตอร/เนช่ันแนล จํากัด จําแนกตามปpจจัยสqวนบุคคล ไดBแกq เพศ อายุ การศึกษา หนqวยงาน 

อายุงานและตําแหนqงงาน กลุqมประชากรท่ีใชBในการวิจัยมีจํานวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชBในการเก็บรวบรวม

ขBอมูลเปsนแบบสอบถาม ซ่ึงไดBคqาความเช่ือมัน เทqากับ .8 สถิติท่ีใชBในการวิเคราะห/ขBอมูล ไดBแกq คqาสถิติรBอย

ละ คqาเฉล่ีย คqาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคqาที (t–test) การวิเคราะห/คqาความแปรปรวนทางเดียว F–

test (One -Way ANOVA) และการตรวจสอบความแตกตqางรายคูq LSD แลBวนําเสนอผลการศึกษาดBวยสถิติ

เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวqา 1) ระดับความคิดเห็นท่ีมีตqอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ซันไชน/อินเตอร/เนช่ันแนล จํากัด ตqอการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิต บริษัท ซันไชน/

อินเตอร/เนช่ันแนล จํากัด โดยรวมอยูqในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปsนรายดBาน พบวqา ดBานลักษณะงาน ดBาน

ความรวดเร็วการปฏิบัติงาน ดBานความถูกตBองของการปฏิบัติงาน ดBานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดBาน

ความมีมนุษยสัมพันธ/อยูqในระดับมาก สqวนดBานความสําเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยูqในระดับปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบพบวqา พนักงานท่ีมีเพศ และอายุงานแตกตqางกัน มีความคิดเห็นตqอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวมไมqแตกตqางกน พนักงานท่ีมีอายุ การศึกษา หนqวยงาน 
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และตำแหนqงงานตqางกัน มีความคิดเห็นตqอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิต

แตกตqางกัน อยqางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558 :บทคัดยqอ) ไดBคBนควBาอิสระเร่ือง อิทธิพลตqอประสิทธิภาพการทำงาน/

แรงจูงใจในการทำงาน/ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/องค/การบริหารสqวนจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค/เพ่ือ

ศึกษาปpจจัยอิทธิพลและปpจจัยแรงจูงใจในการทำงานท่ีมีผลตqอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอง

คก/ารบริหารสqวนจังหวัดชลบุรี กลุqมตัวอยqางเปsนมีจำนวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใชBในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชBในการวิเคราะห/ขBอมูล ไดBแกq คqาสถิติพ้ืนฐาน และวิเคราะห/การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) ผลการวิจัย พบวqาปpจจัยอิทธิพลตqอการปฏิบัติงาน มีคqาเฉล่ียเทqากับ 3.58 แรงจูงใจในการ

ทำงาน มีคqาเฉล่ียเทqากับ 3.56 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค/การบริหารสqวนจังหวัด

ชลบุรี มีคqาเฉล่ียเทqากับ 3.78 ซ่ึงมีความสำคัญอยูqในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบวqา ปpจจัยอิทธิพล

ตqอการปฏิบัติงาน คือ โครงสรBาง และความสามารถ มีความสัมพันธ/กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยูqในระดับนBอย (R = .492) และมีผลตqอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค/การ

บริหารสqวนจังหวัดชลบุรีอยqางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 39.428, df = 2, Sig. = .000) ปpจจัย

แรงจูงใจในการทำงาน คือ ความสำเร็จในงาน ตำแหนqงงาน ความรับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการ

ทำงาน มีความสัมพันธ/กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูqในระดับปานกลาง (R = .727) และ

มีผลตqอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค/การบริหารสqวนจังหวัดชลบุรีอยqางมีนัยสำคัญสถิติท่ี

ระดับ .05 (F = 68.663, df = 4, Sig. = .000) ปpจจัยแรงจูงใจในการทำงานโดยรวม มีความสัมพันธ/กับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูqในระดับปานกลาง (R = .632) และมีผลตqอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองค/การบริหารสqวนจังหวัดชลบุรีอยqางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 

164.651, df=1, Sig. = .000) สqวนปpจจัยอิทธิพลตqอการปฏิบัติงานโดยรวมไมqมีผลตqอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค/การบริหารสqวนจังหวัดชลบุรี  

 

วิธีดำเนินการวิจัย                                                                                                       

 ประชากรท่ีใชBในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทยในสqวนเครือขqายลูกคBา

ผูBประกอบการ 2 กทม.2  มีจำนวน 133 คน กำหนดขนาดของกลุqมตัวอยqางท่ีใชBในการวิจัย ดำเนินการโดยใชB

วิธีคำนวณตามสูตร (Yamanae, 1973)  จากการคำนวณขนาดของกลุqมตัวอยqางขBางตBน ไดBจำนวนประชากร

ตัวอยqางในการศึกษา ปpจจัยท่ีสqงผลตqอประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทย

ในสqวนเครือขqายลูกคBาผูBประกอบการ 2 กทม.2 เทqากับ 100 ตัวอยqาง การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เปsนการเลือก

กลุqมตัวอยqางแบบบังเอิญ (Accident Sampling)  
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เคร่ืองมือท่ีใชeในการวิจัยประกอบดeวย                                                                          

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูBวิจัยไดBใชBแบบสอบถาม ซ่ึงเปsนเคร่ืองมือหลักท่ีผูBวิจัยใชBในการเก็บรวบรวมขBอมูล 

โดยผูBวิจัยไดBศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขBองกับงานวิจัยท่ีจะศึกษา เพ่ือสรBางเปsนกรอบ

แนวคิดท่ีเปsนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขBอมูลจากกลุqมตัวอยqาง แบบสอบถามท่ีใชBใน

การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดBวยคำถามปลายปªดถามใหBเลือกตอบ(Closed-ended question) โดยผูBวิจัยมี

คำตอบใหBผูBตอบแบบสอบถามไดBเลือกตอบ โดยแบqงแบบสอบถามเปsน 3 สqวน 

 สqวนท่ี 1  แบบสอบถามขBอมูลปpจจัยดBานประชากรศาสตร/ของผูBตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดBวย 

ดBานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตำแหนqงงาน ซ่ึงลักษณะคำถามเปsนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก 

 สqวนท่ี 2  แบบสอบถามไดBเก่ียวกับขBอมูลดBานองค/ประกอบของทีม ประกอบไปดBวย ดBาน

สภาพแวดลBอม ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ ดBานการออกแบบงาน ดBานกระบวนการโดยแบบสอบถาม

เปsนคำถามท่ีใชBประเมินคqา 5 ระดับ (Rating Scale)  

 สqวนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับขBอมูล ประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมในแตqละดBาน ไดBแกq สมาชิกมี

ความพึงพอใจในทีม สมาชิกมีการส่ือสารท่ีดี และสมาชิกมีการแกBไขปpญหาอุปสรรคไดBอยqางมีประสิทธิภาพ 

โดยแบบสอบถามเปsนคำถามท่ีใชBประเมินคqา 5 ระดับ (Rating Scale)  

 

การวิเคราะหaขeอมูล                                                                                                                       

 ผูBวิจัยไดBดำเนินการวิเคราะห/ขBอมูลท่ีไดBจากแบบสอบถามท่ีสอบถามจากกลุqมประชากรตัวอยqางโดย

ใชBโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห/หาคqาสถิติ ดังน้ี 

 1. คqาสถิติรBอยละ คqาเฉล่ีย และคqาสqวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห/ขBอมูลท่ัวไปของกลุqม

ประชากรและการกระจายของขBอมูล 

 2. วิเคราะห/ความสัมพันธ/ระหวqางตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม โดยใชBสถิติ การวิเคราะห/การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัย 

 ผูBตอบแบบสอบถามสqวนใหญqเปsนเพศหญิง มีอายุ 25-35 ป� มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  อายุงาน 

1-3 ป�เปsนสqวนใหญq มีตำแหนqงงานระดับพนักงานช้ันกลาง นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวqา ระดับปpจจัยดBาน

องค/ประกอบของทีมอยูqในระดับมากท่ีสุด คือ ในดBานการออกแบบงาน และดBานกระบวนการทำงาน ระดับ

ปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีมอยูqในระดับมาก คือ ในดBานสภาพแวดลBอม และดBานองค/ประกอบ และมี
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ประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมอยูqในระดับมากท่ีสุด คือ ในดBานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม มีประสิทธิผล

การทำงานเปsนทีมอยูqในระดับอยูqในระดับมาก คือ ดBานการส่ือสารท่ีดี และดBานการการแกBไขปpญหาอุปสรรค

ไดBอยqางมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวqา ปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีม ไดBแกq ดBาน

สภาพแวดลBอม ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ ดBานการออกแบบ ดBานกระบวนการ สqงผลตqอประสิทธิผล

การทำงานเปsนทีมของพนักงานฝuายขายธนาคารกสิกรไทย อยqางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ขeอเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยช้ีใหBเห็นวqา ปpจจัยดBานองค/ประกอบของทีม แบqงเปsน 4 ดBาน ดังน้ี ดBานสภาพแวดลBอม 

ดBานองค/ประกอบและคุณลักษณะ ดBานการออกแบบ ดBานกระบวนการ ของพนักงานมีความสัมพันธ/กับ

ประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมในระดับมาก ดังน้ันหากมีการสqงเสริมและกำหนดองค/ประกอบของทีมอยqาง

ชัดเจนมากข้ึน ยqอมเปsนการเพ่ิมประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงงานเพ่ิมย่ิงข้ึน ดังน้ันผูBศึกษามี

ขBอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 ดBานสภาพแวดลBอม จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะอยูqในระดับท่ีมาก  สqวนท่ีควร

เพ่ิมเติมคือการใหBสมาชิกในทีมยอมรับความผิดพลาดของเพ่ือรqวมทีมไดB เพราะหากเกิดความผิดพลาดจาก

สมาชิกในทีม เพ่ือนรqวมทีมก็จะไดBนำปpญหาท่ีผิดพลาดมารqวมกันแกBไข ซ่ึงชqวยใหBสามาเพ่ิมประสิทธิผลของ

ทีมไดBย่ิงข้ึน 

 ดBานองค/ประกอบ จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะอยูqในระดับท่ีมาก  สqวนท่ีควรเพ่ิมเติม

คือการใหBสมาชิกเห็นความสำคัญกับผลงานทีมมากกวqาผลงานสqวนบุคคล หากสมาชิกในทีมชqวยเหลือเก้ือกูล

กัน ใสqใจท้ังผลงานทีมและผลงานบุคคล จะสqงผลใหBทุกคนในทีมเกิดความกBาวหนBาในองค/กรพรBอมกัน 

 ดBานการออกแบบงาน จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะอยูqในระดับท่ีมากท่ีสุด  สqวนท่ี

ควรเพ่ิมเติมคือการใหBทีมงานมีอิสระในการปฏิบัติงานของตนเอง การมีอิสระในการทำงานจะสqงผลใหBผลงาน

ท่ีออกมามีประสิทธิผลอยqางมาก และสรBางความภูมิใจในการทำงานใหBกับพนักงาน 

 ดBานกระบวนการทำงาน จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจะอยูqในระดับท่ีมากท่ีสุด  สqวนท่ี

ควรเพ่ิมเติมคือทีมงานควรปฏิบัติงานไดBสำเร็จตามเป�าหมายท่ีต้ังไวB ทีมมีบทบาทสำคัญท่ีจะนำไปสูq

ความสำเร็จของงาน โดยตBองอาศัยความรqวมมือของสมาชิกทุกคนในทีม เป�าจะบรรลุไดBเม่ือทุกคนรqวมกัน 

แทนท่ีจะตqางคนตqางลงมือทำ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 1. ควรศึกษาเก่ียวกับปpจจัยการบริหารงานท่ีสqงผลตqอประสิทธิผลการทำงานเปsนทีมของพนักงาน

 2. ควรศึกษาปpญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตqอการทำงานเปsนทีม เพ่ือหาแนวทางในการแกBไขปpญหา

ดังกลqาวใหBดีย่ิงข้ึน 
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