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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท  เคอรี่ เอ็กเพรส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม ด้านความสามารถของสมาชิกในทีม ด้านบุคลิกลักษณะ
ของสมาชิกในทีม ด้านการจัดสรรบทบาทด้านความหลากหลาย ด้านขนาดของทีม ด้านความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม และ
ความชอบของสมาชิกในทีม ส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมาย
ของทีม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ด้านการกระจายความเป็นผู้น าและด้านการ
ตัดสินใจร่วมกัน โดยจ าแนกตามสภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน  

ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานของบริษัท บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด 255 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า มีพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 255 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.0 และเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีอายุ  21-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.0  รองลงมาระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 
และต่ ากว่า 15-20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4  
รองลงมาสถานภาพสมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ,สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และ
สถานภาพหม้าย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  ส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6  
รองลงมาปริญญาโท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง15,001-25,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6  รองลงมา 25 ,001-30,000 บาทจ านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมามากกว่า 30,001 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  และน้อยกว่า 15,000 บาท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

ผลการศึกษาพบว่า การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ในส่วนที่ 1 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ 



ความสามารถของสมาชิกในทีม ด้านความหลากหลาย ด้านบุคลิกลักษณะของสมาชิกในทีม ด้านการจัดสรรบทบาท ด้านความ
ยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม ด้านขนาดของทีม และด้านความชอบของสมาชิกในทีม  ตามล าดับ และในส่วนที่ 2 การท างานเป็น
ทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
ก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม ด้านการกระจายความเป็นผู้น า ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ด้านการสื่อสาร
กันอย่างเปิดเผย และด้านการตัดสินใจร่วมกัน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การท างานเป็นทีม ,องค์ประกอบและคุณสมบัติ,ประสิทธิภาพ,พนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ABSTRACT 

The research of Teamwork of  Staff  Kerry Express (Thailand) co., Ltd. The objective is to study The 
Efficiency teamwork of Kerry Express (Thailand) co., Ltd employees. Part 1 The Composition and 
qualifications of Teamwork. The Ability of team members, The Personality of team members, Role 
allocation, The diversity, The size of the team , The flexibility of team members and Likes of team 
members. Part 2 The Efficiency teamwork of employees. The Defining mission and team goals, The 
Assignment of duties, Open communication, Leadership distribution and Joint decision making. Classified 
by personal conditions included Gender, Age, Marital status, Graduation and Salary. 
 The Population in this research is Employees in Kerry Express (Thailand), All respondents 255 
persons. The research instruments consisted is Questionnaire. Perform data analysis using computer 

software (SPSS) to find Frequency, Percentage, Average ( ̅), Standard deviation (SD). 
 Findings are as follows: The Employees all respondents 255 persons, There are female 148 
persons representing 58.0% and male 107 persons representing  42.0% and The Most age 21-30 years old 
143 persons representing 56.0% , Next are 31-40 years old 70 persons representing 27.5%, 41-50 years old 
39 persons representing 15.3%, Below 15-20 years old 3 persons representing 1.2%. Most are single 154 
persons representing 60.4%, Next are marital 86 persons representing 33.7%, Divorce 13 persons 
representing 5.1% and Widowed 2 persons representing 0.8%. Most of The Graduated are Bachelor’s 
degree 198 persons representing 77.6%, Next Master’s degree 33 persons representing 13.0% and Diploma 
/ High Vocational 24 persons representing 9.4%. Most of The Salary are 15,001 – 25,000 baht’s 106 persons 
representing 41.6%, Next are, 25,001 – 30,000 bath’s 81 persons representing 31.8%, Over 30,001 bath’s 66 
persons representing 25.8% and below 15,000 bath’s 2 persons representing 0.8% respectively. 
 Teamwork of Staff Kerry Express (Thailand) co., Ltd. The overall opinion of employees in Part 1 
The Composition and qualifications of Teamwork was at high level When considering each aspects found 
Every aspect was at a high level namely The Ability of team members, The diversity, The Personality of 
team members, Role allocation, The flexibility of team members, The size of the team and Likes of team 
members respectively. And Part 2 The Efficiency teamwork of employees was at high level When 
considering each aspects found Every aspect was at a high level namely The Defining mission and team 



goals, Leadership distribution, The Assignment of duties, Open communication, and Joint decision making 
respectively. 
Keyword : teamwork, The Composition and qualifications of Teamwork, Efficiency, Kerry Express (Thailand) 
co., Ltd. employees 

 
บทน า 
 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ ในปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่องจากหน้าร้านออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ 

เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram: IG) เพื่อการขายสินค้าประเภท แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

ความงาม อาหาร สินค้าไอที ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจการขายอออนไลน์ ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงใน

ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งพัสดุ จึงท าให้บริษัท Kerry Logistics จ ากัด ได้น า Kerry Express  เข้ามาท าธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุ

ด่วน ด้วยการประกาศความเป็น “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกที่ ทั่วไทย” โดยตั้งชื่อในนาม บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาถึงระดับการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท  เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรอิสระ  ประกอบด้วย 
1.ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน  
2 ปัจจัยด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม ประกอบด้วยความสามารถของสมาชิกในทีม บุคลิกลักษณะของ

สมาชิกในทีม การจัดสรรบทบาท ความหลากหลาย ขนาดของทีม ความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม และความชอบของสมาชิกใน
ทีม 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
1.ปัจจัยการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม ด้านการ

มอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ด้านการกระจายความเป็นผู้น า และด้านการตัดสินใจร่วมกัน  
ขอบเขตด้านประชากร 
และกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท Kerry Express 700 คน (ข้อมูลจากแผนกบุคคลบริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากัด ณ เดือน กรกฎาคม 2562) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้สูตรในการค านวณตัวอย่างของ 
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5 % ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 255 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม  ถึง  เดือนกันยายน 2562 

 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท  เคอร่ีเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของทีมของพนักงาน บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 
และการพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลต่อไป 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
 ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีของรอบบินส์ (Robbins , 2001) ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่  
1. สภาพแวดล้อมหรือบริบทในการท างานเป็นทีม  
2. องค์ประกอบและคุณลักษณะของทีม (Composition) องค์ประกอบและคุณลักษณะของทีม ประกอบด้วย 7 

องค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ 1) ความสามารถของสมาชิกทีม 2) บุคลิกลักษณะของสมาชิกทีม 3) การจัดสรรบทบาท 4) ความ
หลากหลาย 5) ขนาดของทีม 6) ความยืดหยุ่นของสมาชิกทีม และ 7) ความชอบของสมาชิกทีม 

3. กระบวนการท างานของทีม (Process) กระบวนการท างานของทีม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ 1) 
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) เป้าหมายชัดเจนเฉพาะ 3) ความสามารถของทีม 4) ระดับของความขัดแย้ง และ5) ความสูญเปล่าทาง
สังคม 
 ปาร์คเกอร์ (1990) ได้อธิบายคุณลักษณะ 12 ประการ ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพแนวใหม่ ดังนี้ 

1. มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (Clear Sense of Purpose) 2. บรรยากาศการท างานที่ปราศจากพิธีรีตอง 
(Informal Climate) 3. การมีส่วนร่วม (Participation) 4. การรับฟังซึ่งกันและกัน (Listening) 5. ความไม่เห็นด้วยในทางบวก 
(Civilized Disagreement) 6. ความเห็นพ้องกัน (Consensus) 7. การสื่อสารที่เปิดเผย (Open Communication) 8.บทบาท
และการมอบหมายงานที่ชัดเจน (Clear Roles and Work Assignments)  9. ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership) 10. 

การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธภิาพของ
พนักงาน Kerry Express 

- ด้านการก าหนดภารกิจและเปา้หมาย
ของทีม 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาท
หน้าที ่
- ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย 
- ด้านการกระจายความเปน็ผูน้ า 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- รายได้ต่อเดือน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม 
- ความสามารถของสมาชิกในทมี 
- บุคลิกลักษณะของสมาชิกในทมี 
- การจัดสรรบทบาท 
- ความหลากหลาย 
- ขนาดของทีม 



ความสัมพันธ์กับภายนอก (External Relations) 11. รูปแบบการท างานที่หลากหลาย (Style Diversity) 12. การประเมินผล
ตนเอง (Self-Assessment) 

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ ปาร์คเกอร์ เป็นกรอบตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1) ด้านการ
ก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม 2) ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ 3) ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย 4) ด้าน
การกระจายความเป็นผู้น า 5) ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กมลนิตย์ วิลัยแลง (2559) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้าน
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมเป็นอันดับสุดท้าย . ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น 
ด้านการมีส่วนร่วม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ.05 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ ยกเว้น ด้านการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมภายในส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc 
Committee) และคณะกรรมการประจ า มีความคิดเห็นว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน ด้าน
บทบาทของสมาชิกในทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านกระบวนการท างาน ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และ
ด้านภาวะผู้น าทีม อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ปัจจัยของการท างานเป็นทีมในคณะกรรมการเฉพาะกิจและคณะกรรมการ
ประจ าจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภท ต าแหน่ง กลุ่มงาน ประสบการณ์การ
ท างาน อัตราเงินเดือน มีค่าอิสระต่อกันกับปัจจัยการท างานเป็นทีม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ .05 ปัจจัยที่มีผลต่อ
การท างานเป็นทีมในคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจ าด้านที่มีล าดับมากที่สุดของทั้ง 
2 คณะ คือ ด้านภาวะผู้น าทีมและด้านที่มีล าดับน้อยที่สุดของทั้ง 2 คณะ คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ส่วนปัจจัยการท างานเป็น
ทีมกับการท างานในคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจ า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และเป็นความสัมพันธ์ระดับมากทุกด้าน 
 ชลิดา ชาญวิจิตร (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างานของทีม ด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่
มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความคล้ายคลึงด้านการแก้ไขความขัดแย้ง ได้แก่ การรับฟัง
ความคิดเห็นของทีม การวางแผนการท างานร่วมกันการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้างงานที่ถูก
ออกแบบ การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชามีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามมติของทีมงาน 
และการแข่งขันกันท างานภายในทีมมีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และพบว่า ความคล้ายคลึงด้านการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การ
รับฟังความคิดเห็นของทีม การวางแผนการท างานร่วมกัน การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้างงานที่ถูก
ออกแบบการมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชามีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามมติของทีมงาน
และการแข่งขันกันท างานภายในทีมมีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งผลในการศึกษาในครั้งนี้



สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการก าหนดแผนการพัฒนาการท างานเป็นทีมของฝ่ายสนับสนนุที่ท าหน้าที่ด้านบริหารงานทั่วไปของ
แต่ละคณะวิชา และออกแบบจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การท างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า 1) การ
ท างานเป็นทีม ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และด้านการกระจายความ
เป็นผู้น าส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 2) ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพัน 
ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านความผูกพัน ด้านบรรทัดฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)และใช้วิธีการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่ จ านวน 700 คน 

((ข้อมูลจากแผนกบุคคล ณ เดือน กรกฎาคม 2562) 

 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% จากประชากรทั้งหมด 700 คน ใช้สูตรค านวณ

แล้วได้จ านวนตัวอย่างจากการค านวณ 255 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) 

ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จ ากัด  ได้แก่ เพศ  

อายุ  สถาภาพ  ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน อายุงาน  แผนกงาน มีจ านวน 7 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออก 5 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นการประเมินแบบลิเคิร์ต 5 

ระดับ ดังนี้ 5 = มากที่สุด , 4 = มากที่ , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์

เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยก าหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่  โดย ค่า +1 หมายถึง สอดคล้อง  ค่า 0 หมายถึง ไม่

แน่ใจ  ค่า -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 



3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ขั้นตอนสุดท้าย แล้วน ามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการแจกแบบสอบถามในรูปแบบทางออนไลน์ให้แก่

ประชากรที่ก าหนดไว้ เมื่อได้รับแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเมื่อเมื่อรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว น าไปจัดท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
1) ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2) ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เคอรี่ 

เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
255 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ส่วน
ใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และต่ ากว่า 15-20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4  รองลงมาสถานภาพสมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 , 
สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และสถานภาพหม้าย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ส่วนใหญ่มีระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.6  รองลงมา 25,001-30,000 บาทจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมามากกว่า 30,001 บาท จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.8  และน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 การวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
จ ากัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม และส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

ของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าการท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์

เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ในส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.72 ) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความสามารถของสมาชิกในทีม ด้านความหลากหลาย ด้านบุคลิกลักษณะของ
สมาชิกในทีม ด้านการจัดสรรบทบาท ด้านความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม ด้านขนาดของทีม และด้านความชอบของสมาชิกใน

ทีม ( ̅= 3.90 ,  ̅=  3.81 ,  ̅= 3.73 ,  ̅= 3.73 ,  ̅= 3.66 ,  ̅= 3.60 ,   ̅= 3.58 ) ตามล าดับ และการท างานเป็นทีมของ
พนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ในส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวม



อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีม ด้านการกระจายความเป็นผู้น า ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และด้านการ

ตัดสินใจร่วมกัน ( ̅= 3.92 ,  ̅=  3.88 ,  ̅= 3.66 ,  ̅= 3.52 ,  ̅= 3.48) ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
เพื่อศึกษาเรื่องการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท  เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ ากัด  ผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 255 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และเพศชาย จ านวน 107 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 143คน คิดเป็นร้อยละ 56.0  รองลงมาระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และต่ ากว่า 15-20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.2  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4  รองลงมาสถานภาพสมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.7, สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และสถานภาพหม้าย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ส่วนใหญ่
มีระดับปริญญาตรี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และ
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง15,001-25,000 บาท จ านวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.6  รองลงมา 25,001-30,000 บาทจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมามากกว่า 30 ,001 บาท 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  และน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 การวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
จ ากัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม และส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

ของพนักงาน ด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าการท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์

เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ในส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.72 ) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความสามารถของสมาชิกในทีม ด้านความหลากหลาย ด้านบุคลิกลักษณะของ
สมาชิกในทีม ด้านการจัดสรรบทบาท ด้านความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม ด้านขนาดของทีม และด้านความชอบของสมาชิกใน

ทีม ( ̅= 3.90 ,  ̅=  3.81 ,  ̅= 3.73 ,  ̅= 3.73 ,  ̅= 3.66 ,  ̅= 3.60 ,   ̅= 3.58 ) ตามล าดับ และการท างานเป็นทีมของ
พนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ในส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีม ด้านการกระจายความเป็นผู้น า ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และด้านการ

ตัดสินใจร่วมกัน ( ̅= 3.92 ,  ̅=  3.88 ,  ̅= 3.66 ,  ̅= 3.52 ,  ̅= 3.48) ตามล าดับ 

การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความสามารถของสมาชิกในทีม ด้านความหลากหลาย ด้านบุคลิกลักษณะของสมาชิกในทีม 
ด้านการจัดสรรบทบาท ด้านความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม ด้านขนาดของทีม และด้านความชอบของสมาชิกในทีม ตามล าดับ 
และส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก คือ ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม ด้านการกระจายความเป็นผู้น า ด้านการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าที่ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และด้านการตัดสินใจ ตามล าดับ 



 
การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท  เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม และส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของ
พนักงาน โดยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม  

1. ด้านความสามารถของสมาชิกในทีม การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
จ ากัด  ในส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สมาชิกในทีมแต่ละคนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเป็นผู้ฟังที่ดี ยอมรับและรู้จัก
แก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้ง สมาชิกในทีมแต่ละคนมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยการประเมินทางเลือกที่ดีที่สดุ 
และ สมาชิกในทีมแต่ละคนต่างมีทักษะความช านาญด้านเทคนิค ตามล าดับ  สอดคล้องกับจิราภรณ์ เตชะอุดมเดช (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหรือ
บริบทในการท างานเป็นทีม องค์ประกอบและคุณลักษณะของทีม กระบวนการท างานของทีม มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างสูง
กับประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมสามารถท านายประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 68.2 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

2. ด้านบุคลิกลักษณะของสมาชิกในทีม การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
จ ากัด ในส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สมาชิกในทีมยึดมั่นในหลักการ ประสานงานและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในทีมแต่
ละคนสามารถสื่อสารต่อกันได้อย่างเปิดเผย และ สมาชิกในทีมแต่ละคนมีความมั่นคงในอารมณ์ รู้จักการควบคุมตนเองได้เป็น
อย่างดี ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับ กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมภายในส านัก
อ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ของคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจ า มีความคิดเห็นว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของ
เพื่อนร่วมงาน ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านกระบวนการท างาน ด้านวัตถุประสง ค์และ
เป้าหมายขององค์กร และด้านภาวะผู้น าทีม อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ปัจจัยของการท างานเป็นทีมในคณะกรรมการเฉพาะ
กิจและคณะกรรมการประจ าจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภท ต าแหน่ง กลุ่มงาน 
ประสบการณ์การท างาน อัตราเงินเดือน มีค่าอิสระต่อกันกับปัจจัยการท างานเป็นทีม พบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ .05 
ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทีมในคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจ าด้านที่มีล าดับ
มากที่สุดของทั้ง 2 คณะ คือ ด้านภาวะผู้น าทีมและด้านที่มีล าดับน้อยที่สุดของทั้ง 2 คณะ คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ส่วนปัจจัย
การท างานเป็นทีมกับการท างานในคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจ า มีความสัมพันธ์
เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และเป็นความสัมพันธ์ระดับมากทุกด้าน 

3. ด้านการจัดสรรบทบาท การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ส่วนที่ 1 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ



มาก คือ สมาชิกแต่ละคนในทีมได้รับการจัดสรรหน้าที่ตามความถนัดและความสนใจ ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้แก่
สมาชิกทุกคนในทีมได้อย่างเหมาะสม และสมาชิกในทีมสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ ไม่
สอดคล้องกับ ชลิดา ชาญวิจิตร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างานของทีม ด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่ อ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความคล้ายคลึงด้านการแก้ไขความขัดแย้ง ได้แก่ การ
รับฟังความคิดเห็นของทีม การวางแผนการท างานร่วมกันการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้างงานที่ถูก
ออกแบบ การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชามีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามมติของทีมงาน 
และการแข่งขันกันท างานภายในทีมมีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และพบว่า ความคล้ายคลึงด้านการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การ
รับฟังความคิดเห็นของทีม การวางแผนการท างานร่วมกัน การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้างงานที่ถูก
ออกแบบการมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชามีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามมติของทีมงาน
และการแข่งขันกันท างานภายในทีมมีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งผลในการศึกษาในครั้งนี้
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการก าหนดแผนการพัฒนาการท างานเป็นทีมของฝ่ายสนับสนนุที่ท าหน้าที่ด้านบริหารงานทั่วไปของ
แต่ละคณะวิชา และออกแบบจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ด้านความหลากหลาย  การท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ส่วนที่ 1 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ สมาชิกในทีมมีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่หลากหลายช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  สมาชิกในทีมมี
ความสามารถและความคิดที่หลากหลาย และ สมาชิกในทีมมีความคล้ายคลึงกัน ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย ทองค า 
(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  12 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 หญิง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 มีอายุต่ ากว่า 41 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.70 มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.90 และ สู งกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ 12 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดย

ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (μ = 3.93) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครู อยู่ใน

ระดับมาก เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล (μ = 4.02) ด้าน

การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (μ = 3. 93) และด้านหลักการท างานเป็นทีม (μ = 3.83) 
5. ด้านขนาดของทีม  การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ส่วนที่ 1 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ ทีมงานมีขนาดที่เหมาะสมง่ายต่อการสื่อสารและร่วมกันรับผิดชอบในการท างาน  ขนาดของทีมส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายทางความคิด และขนาดของทีมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อกัน  ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับ  สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล 
(2558) ศึกษาเรื่องการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายด้าน 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) กา ร
ท างานเป็นทีมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เรียงตามล าดับได้แก่ ด้านเป้าหมายของทีม ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร และ



ด้านการยอมรับนับถือ สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ร้อยละ 55.50 

6. ด้านความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  
จ ากัด ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก คือ สมาชิกในทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สมาชิกในทีมสามารถช่วยเหลือและ
ท างานแทนสมาชิกคนอื่นได้ และสมาชิกในทีมมีลักษณะการท างานที่ยึดหยุ่นพร้อมเรียนรู้งานทุกด้าน  ตามล าดับ ไม่สอดคล้อง
กับ  นายธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยองค์ประกอบของทีมอยู่ในระดับมาก คือในด้านองค์ประกอบและ
คุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมด้านการออกแบบงานด้านกระบวนการท างานและมีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีมอยู่ใน
ระดับมากคือ ในด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีมด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารที่ดี  

7. ด้านความชอบของสมาชิกในทีม  การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก คือ สมาชิกในทีมชอบที่จะประสานความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในการท างานร่วมกัน  สมาชิกในทีมชอบที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ และสมาชิกในทีมมีความเต็มใจที่จะท างานร่วมกัน  ตามล าดับ  ไม่
สอดคล้องกับ กมลนิตย์ วิลัยแลง (2559) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก ่
ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมเป็นอันดับสุดท้าย . ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น 
ด้านการมีส่วนร่วม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ.05 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ ยกเว้น ด้านการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน 
1. ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม  การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศ

ไทย)  จ ากัด ส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สมาชิกในทีมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สมาชิกในทีมเข้าใจวัตถุประสงค์และก าหนดแนวทางในการท างานได้ร่วมกัน  และ สมาชิกทุกคนยอมรับและเต็มใจที่จะให้
ความส าคัญกับเป้าหมายร่วมมากกว่าส่วนตัว ตามล าดับ สอดคล้องกับ วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, สุรี พฤกษ์
ทวีศักดิ์ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง การท างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า 1) การท างานเป็นทีม ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และด้านการกระจายความเป็นผู้น าส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ 2) ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพัน ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านความผูกพัน ด้าน
บรรทัดฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 



2. ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่  การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย)  จ ากัด ส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ลักษณะการท างานมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการ
แบ่งภาระงานอย่างเสมอภาค และ สมาชิกทุกคนเคารพในบทบาทของทีมงานและสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือบทบาทได้หาก
จ าเป็น ตามล าดับ สอดคล้องกับ เหมือนฝัน บุรกิจภาชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายหนองลู ไล่โว่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า 
สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายหนองลู ไล่โว่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการรับรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม ด้านการกระตุ้นให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการัดสินใจของทีม ด้านการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีม และด้านการก าหนดกลยุทธ์และ
ทิศทางของทีม ส่วนการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายหนองลู ไล่โว่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน พบว่า มี
สมรรถนะการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน 

3. ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย  การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด 
ส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สมาชิกทุกคนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุกกันและกัน สมาชิกทุกคนยินดีที่จะอภิปราย
ปัญหาระหว่างกันด้วยความจริงใจและเต็มใจอย่างเปิดเผย และ สมาชิกทุกคนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
ตามล าดับ สอดคล้องกับ ขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ (2558) ศึกษาเรื่อง ระบบการท างานและการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 26 – 29 ปีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 
บาทและอายุงานที่ท าในองค์การ 3 – 5 ปีผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษารายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) ไม่แตกต่างกัน ส่วน
อายุงานที่ท าที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ(ย่านสีลม) แตกต่างกันการท างานเป็นทีม
และระบบงานของบริษัทที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) พบว่า การท างานเป็น
ทีมด้านการอภิปรายอย่างเปิดเผย (Beta= 0.170) และระบบงานของบริษัทด้านการติดตามและประเมินผล (Beta = 0.330) 
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

4. ด้านการกระจายความเป็นผู้น า  การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด 
ส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สมาชิกทุกคนเห็นว่าการกระจายความเป็นผู้น า ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สมาชิกทุกคนพร้อมที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนภาวะ การเป็นผู้น าตามสถานการณ์ และสมาชิกทุกคนมีความสามารถในการเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี ตามล าดับ ไม่สอดคล้องกับ  นางสาวกรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็น
ทีมภายในส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุในช่วงระหว่าง 31-40 สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาโท ต าแหน่งข้าราชการ คณะกรรมการที่ผู้ตอบแบบ 
สอบถามเลือกตอบมากที่สุด คือ ค าสั่งส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะ 
ท างานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลังของส านักอ านวยการ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี



งบประมาณ 2560 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะ 
กรรมการประจ ามีความคิดเห็นว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน 
ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านกระบวนการท างานด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และด้านภาวะผู้น าทีม อยู่ในระดับ
มาก 3. การวิเคราะห์ปัจจัยของการท างานเป็นทีมในคณะกรรมการเฉพาะกิจและคณะกรรมการประจ าจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง กลุ่มงาน ประสบการณ์การท างาน อัตราเงินเดือน มีค่าอิสระต่อ
กันกับปัจจัยการทางานเป็นทีม และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ .05 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทีมในคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจ าด้านที่มีล าดับมากที่สุดของทั้ง 2 คณะ คือ ด้านภาวะผู้น าทีมและ
ด้านที่มีล าดับน้อยที่สุดของทั้ง 2 คณะ คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร 5. ปัจจัยการท างานเป็นทีมกับการท างานในคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ  (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจ า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และ
เป็นความสัมพันธ์ระดับมากทุกด้าน 

5. ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  การท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด ส่วนที่ 
2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ลักษณะการตัดสินใจร่วมกันควรยึดหยุ่นตามสถานการณ์ สมาชิกทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตาม
มติและ สมาชิกทุกคนมีการตัดสินใจร่วมกัน ตามล าดับ สอดคล้องกับ  ล าเทียน เผ้าอาจ (2559) ศึกษาเรื่อง การท างานเป็นทีม
ของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการศึกษา
พบว่า 1. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส  อ าเภอเมืองตราด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ความไว้วางใจซึงกันและกัน การมีส่วนร่วม การ
ยอมรับนับถือและการสื่อสารอย่างเปิดเผย 2. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูใน
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งหน้าที่ 
และขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม 

1. ด้านความสามารถของสมาชิกในทีม  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ  ในการท างานผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานใน
ทีมได้แสดงความคิดเห็นทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการท างาน และผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการ
ประเมินผลตนเองทั้งด้านทักษะความช านาญทางเทคนิค ทักษะด้านการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ รวมถึงด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และแสวงหาแนวทางปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

2. ด้านบุคลิกลักษณะของสมาชิกในทีม  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ผู้บริหารควรเน้นให้สมาชิกในทีมประสานงานและ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้งานนั้นส าเร็จ คือ ผู้บริหารควรควรจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้รู้จัก คุ้นเคยและ
ตอบค าถามเกี่ยวกับตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในทีม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการท างานให้
สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้หลักการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน การประสานงาน การส่งเสริมและเก้ือกูลกันและกัน เน้นการใช้ปัญญา
มากกว่าอารมณ์ในการท างาน เพื่อให้เป็นทีมที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

3. ด้านการจัดสรรบทบาท  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ผู้บริหารจัดสรรหน้าที่ตามความถนัดและความสนใจ คือ ผู้บริหาร
จึงควรพิจาณามองหมายงานตามความถนัดของพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานและ สร้างสภาพแวดล้อมให้สมาชิก



ในทีมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน เช่น จัดท าแผนการปฏิบัติงานซึ่งมีการระบุผู้รับผิดชอบงานในแต่ละส่วน 
ก าหนดระยะเวลา วันเวลา เป้าหมายงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือรายปี โดยปิดประกาศให้สมาชิกในทีมได้รับรู้ทั่ว
หน้า นอกจากนั้นอาจมีการประชุมเพื่อรายงานหรือติดตามความก้าวหน้า 

4. ด้านความหลากหลาย  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ผู้บริหารควรมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างานเพื่อช่วย
ให้พนักงานสมารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และควรส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละคนอาจ
มีความโดดเด่นทางความสามารถที่ต่างกัน และผู้บริหารเองก็ควรมีความสามารถในการน าความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละคน
ออกมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว  

5. ด้านขนาดของทีม  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ  ผู้บริหารควรก าหนดจ านวนสมาชิกในทีมงานให้มีขนาดที่เหมาะสมมาก
ขึ้น โดยอาจก าหนดสมรรถนะของสมาชิกที่จ าเป็นกับงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก ท าให้ทีมมีความเหนียวแน่น มีความผูกพันต่อกัน ร่วมกันรับผิดชอบในการท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

6. ด้านความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ผู้บริหารควรคัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะมีลักษณะที่
สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ คือ พิจารณาจากประสบการณ์การท างานว่าอายุการท างานในแต่ละที่นั้นมีระยะการ
ท างานมากน้อยแค่ไหน รวมถึงบุคลิกส่วนตัวว่าสามารถเข้ากับเพื่อร่วมงานได้หรือไม่ มีมนุษย์สัมพันธ์อย่างไร มีน้ าใจต่อเพื่อน
ร่วมงานหรือไม่ 

7. ด้านความชอบของสมาชิกในทีม  
สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรสนใจศึกษาสมาชิกทีมงานว่ามีความชอบสนใจในสิ่งใด เพื่อค้นหาจุดสนใจ

ร่วมที่ท าให้เกิดความเห็นพ้องต่อสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในการสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้น  
 
ส่วนที่ 2 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน 
1. ด้านการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ผู้บริหารควรสร้างระบบการจูงใจที่ดี เช่น การ

ฝึกก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกันโดยสมาชิกในทีมงาน การจัดสรรประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกันในทีมงาน การให้
ความส าคัญต่อผู้ร่วมทีมงานอย่างเสมอภาค เป็นต้น 

2. ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ  ผู้บริหารจึงควรค านึงถึงความสามารถและความ
แตกต่างของบุคคลในการท างานแต่ละด้านก่อนมอบหมายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมี
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละคนเห็นความส าคัญของงานและผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความส าคัญของ
บุคคล  

3. ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยหน้าที่  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกใน
ทีมเป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจทัศนคติและความรู้สึกของผู้อื่น การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อการแก้ไขปัญหา  

4. ด้านการกระจายความเป็นผู้น า  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงภาวะผู้น า 
โดยมุ่งเน้นเรื่อง ความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจต่อกัน และไม่ยึดหลักการใช้อ านาจเพื่อการบังคับสั่งการ แต่เป็น
ความสัมพันธ์เชิง “การแบ่งปันอ านาจ หรือ การใช้อ านาจร่วมกัน” เป็นส าคัญ โดยความเป็นผู้น าของบุคคลสามารถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งไปตามแต่ละตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 

5. ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ  ผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้ทีมงานอภิปราย วิเคราะห์ลักษณะ
ของปัญหาที่จะตัดสินใจ รวมถึงตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) โดยเปรียบเทียบกับภาครัฐและ

ภาคเอกชนอื่นที่มีการท างานอยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น เช่น เปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของ
พนักงาน บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นต้น  

2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณถึงท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งอาจจะให้ข้อมูลไม่ลึกซึ้งเพียงพอต่อการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรศึกษาเชิง
คุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและเพื่อสามารถสร้างผลก าไรที่มากข้ึน 
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