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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุ คลากรสหกรณ การเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการทํางาน (3) เพื่อศึกษาการ
ทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 160 คน
โดยใช แบบสอบถามเป น เครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมขอ มู ล สถิติ ที่ ใช ในการวิ เคราะห เชิ ง พรรณนา ได แก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (x̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช
สถิติ t-test และสถิติ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต างระหว างตัวแปร
จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร อายุการทํางาน ตางกันทําใหความสําเร็จในการปฏิบัติงานตางกัน สวนการทํางานเปนทีม
ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
และด า นผู นํ า ในการทํ า งานเป น ที ม มี ผ ลต อความสํ า เร็จ ในการปฏิบั ติ ง านของบุ คลากรสหกรณ การเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี
คําสําคัญ: การทํางานเปนทีม, บุคลากรสหกรณการเกษตร

2
ABSTRACT
This research study has the objectives (1) to study the success of the work of agricultural
cooperative personnel in Pathum Thani Province. (2) to study the achievements in the work of
agricultural cooperative personnel in Pathumthani Province classified by gender, age, education
level. Type of personnel, working age. (3) to study teamwork that affect operational success. Of
agricultural cooperative personnel in Pathumthani Province
The sample group used in this research was 160 of staffs of Agriculttural Cooperatives
in Parham Thani Province. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The
data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation.
The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA, (F-test), in case
of its had statistical significant different testing a pair of variables by Least Square Difference
methods (LSD) and Multiple Regression Analysis.
The hypothesis test showed that the agricultural cooperative personnel in Pathumthani
Province with sex, age, education level Different types of personnel, different working age, and
different successes in their operations. Team work the members are satisfied with the team. The
members have good communication. To solve problems and obstacles effectively and the
leadership in teamwork It affects the success of the work of agricultural cooperative personnel
in Pathum Thani province.
Keywords: Team work, Agricultural Cooperative Personnel

บทนํา
“ สหกรณ” เปนองคกรธุรกิจสังคมที่จัดตั้งและดําเนินการโดยสมาชิก เพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมรวมกัน สภาพการแขงขันในธุรกิจปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น ฉะนั้นจึงตองเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานขององคการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลขึ้นกับองคกร
เพราะการทํางานในองคการนั้นไมมีใครสามารถทํางานอยางสําเร็จไดดวยตัวคนๆ เดียว การทํางานจะตองมี
การรวมมือกับบุคลากรคนอื่นไดในองคการไมวาจะเปนการรวมมือกับผูบริหาร ผูนํากลุม หรือบุคคลในกลุม
การกระทําเชนนี้ คือ การรวมกันเพื่อทํางานเปนทีม (Team Work)
จากสภาพปญหาและอุปสรรคในการทํางานที่เกิดขึ้น มีความแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ
เดิม ทักษะในการทํางานและทัศนคติสวนบุคคล ดังนั้น จึงถือเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองสรางและพัฒนา
การทํ า งานเป น ที ม อยู เ สมอ เพื่ อ ให แ ต ล ะคนเห็ น ความสํ า คั ญ ของงานและผลประโยชน ร ว มกั น มากกว า
ความสําคัญหรือผลประโยชนสวนบุคคล ผลตอบแทนที่ไดรับความยุติธรรม ความเสมอภาค และการสนับสนุน
จากเพื่อนรวมงาน
การที่สหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จะประสบความสําเร็จในการทํางานสหกรณ เจาหนาที่
สหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการจะตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ความเขาใจ ในหลักการและ

3
วิธีการดําเนินงานของสหกรณ มีทุนดําเนินการที่ไดมาจากคาหุน เงินรับฝาก เงินชวยเหลือจากบุคคลอื่นมีปริมาณ
ธุรกิจที่เพียงพอตอการรองรับ รายจาย จากการดําเนินธุรกิจ ผูจัดการมีความรับผิดชอบและควบคุมกิจ การ
ของสหกรณอยางใกลชิด มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ซื่อสัตย ขยันและบุคลากรจะตองเห็นถึงความสําคัญ
ของการทํางานเปนทีม และจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการทํางานตามกฎหมายใหมของสหกรณ
และมุงเนนที่จะผลักดันสหกรณไปสูความสําเร็จ
การวิจัยในครั้งนี้ จึงมุงที่จะศึกษาปจจัยในการทํางานเปนทีม วามีปจจัยใดบาง ที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการทํางาน
เปนทีม ที่จะทําใหการทํางานสหกรณประสบความสําเร็จ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการทํางาน
3. เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี

ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษา การทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีจํานวน
241คน (ที่มา: กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี, 2562) กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย จํานวน 160 คน
2. ด า นเนื้ อ หา คือ เป น การศึกษาความสํ า เร็จ ในการปฏิบั ติ ง านของบุ คลากรสหกรณ การเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี มี 4 ลักษณะ ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร
ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร อายุ
การทํ า งาน (2) ป จ จั ย การทํ า งานเป น ที ม แบ ง ออกเป น 4 ด า น ได แ ก ด า นสมาชิ ก มี ค วามพึ ง พอใจในที ม
ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานผูนําในการทํางานเปนทีม
2. ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
มี 4 ลักษณะ ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจของทุกฝาย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สหกรณสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ ไปวิเคราะหถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานและการบริหาร
งานสหกรณ และปรับใชในการทํางานรวมกัน และการทํางานเปนทีม
2. สหกรณสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสหกรณ เปนการ
เพิ่มสมรรถนะในการทํางาน
3. ผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

บททวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง การทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการทํางานเป็ นทีม
เนตรพัณณา ยาวิราช (2560) ไดใหแนวคิดวา ทีมงาน คือ กลุมสมาชิกที่มาทํางานรวมกันไมทุกกลุม
ในองคกรที่มารวมกันทํางานเปนทีมแตละทีม ที่ที่เกิดขึ้น ก็คือกลุมนั่นเอง คุณสมบัติของกลุมคลายกัลปทีมตรง
ที่วาสมาชิกมีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในปจจุบันภาวการณเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหตองอาศัยการทํางานเปนทีม
ทิศนา แขมมณี (2550) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึง คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่มีสัมพันธ
คอนขางจะใกลชิดกันมารวมดําเนินกิจกรรมทั้งหลายใหบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนชวยเหลือ
เอาใจใสซึ่งกันและกัน
ลําเทียน เผาอาจ (2559) การทํางานเปนทีมมีความหมาย คือ กระบวนการทํางานในองคการ โดยมี
สมาชิกตัง้ แต 2 คนขึ้นไป มาทํางานรวมกัน เพื่อรวมกันไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน บุคลากร ในองคการมีภาระหนา
ทีรับผิดชอบแตกตางกัน แตตองขับเคลื่อนการทํางานไปพรอม ๆ กัน การทํางานเปนทีมจึงตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจ ความสามัคคี การพึ่งพาอาศัยกัน การยอมรับ ความคิดเห็นของคนอื่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน การทํางานเปนทีมตองใช การประสานงานเปนหลักในการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกภายในกลุม
และหน ว ยงานภายงาน ภายนอก การปฏิ สั ม พั น ธ ที ดี จ ะเป น ผลลั พ ธ ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเข า มามี ส ว นร ว ม
ในการทํางาน เมื่อเกิดปญหาสามารถรวมกันแกไขและตัดสินใจได ดังนั้น องคการใดทีมีผูปฏิบัติงานมีศักยภาพ
ในการดําเนินงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จได
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความสําเร็ จในการปฏิบัติงาน
อานันท ชินบุตร (2554) กลาววา ความสําเร็จ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน
การตั้งเปาหมาย และวัตถุประสงคใหบรรลุตามที่ตั้งไว
บรรยงค โตจิ น ดา (2539 อ า งใน ธราริ น ทร ใจเอื้ อ พลสุ ข , 2561)ได ใ ห ค วามหมายการประเมิ น
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน(Work Success Evaluation) ซึ่งจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ
ได กล า วถึง การประเมิ น ความสํ า เร็จ ในการปฏิบั ติ ง านไว ว า การประเมิ น ความสํ า เร็จ ในการปฏิบั ติ ง านเปน
กระบวนการของการตั ด สิ น ใจการวิ นิ จ ฉัย การตี ความหมายสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อย า งเป น ระบบและมี หลั กเกณฑ
โดยอาศั ย ความยุ ติ ธ รรม (Value Judgment) ความไม ลํ า เอี ย งหรื อ อคติ ของผู ป ระเมิ น บุ คคลทุ กคนต องให
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ความสําคัญของการประเมินความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานเนื่องจากบุคคลที่จัด ตั้งขึ้นมาหวังที่ประสบความ
เจริญกาวหนา องคกรทั้งหลายปรารถนาที่จะทําใหเงินทุกบาทที่ตนลงทุนไปถูกใชอยางคุมคาและจากความหมาย
ความสําเร็จของการทํางานที่สรุปไวแลวนั้น
ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณ
ความหมายของสหกรณ พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ .ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.
2562 (มาตรา3) ให ค วามหมาย สหกรณ คื อ คณะบุ ค คลซึ่ ง ร ว มกั น ดํ า เนิ น กิ จ การเพื่ อ ประโยชน ท าง
เศรษฐกิจ และสั ง คมของสมาชิกสหกรณ ผู มี สั ญ ชาติ ไทยโดยช วยตนเองและชว ยเหลื อซึ่ งกัน และกันและได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ค า นิ ย มสหกรณ กรมส ง เสริ ม สหกรณ (2563) สหกรณ อ ยู บ นฐานค า นิ ย มของการพึ่ ง พาตนเอง
และพึ่งพากันและกัน รับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความสามัคคี สมาชิก
สหกรณตั้งมั่นอยูในคานิยมทางจริยธรรม แหงความซื่อสัตย เปดเผย รับผิดชอบตอสังคม และเอื้ออาทรต อ
ผูอื่น ตามแบบแผน ที่สืบทอดมาจากผูริเริ่มการสหกรณ
อุดมการณสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ (2563) อุดมการณสหกรณ คือ แนวความคิดที่เชื่อวาวิธีการ
สหกรณจะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกทั้งหลายใหมีความอยูดีกินดีและมีความเปน
ธรรม สันติสุขในสังคมโดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
วิ ธี ก ารสหกรณ กรมส ง เสริ ม สหกรณ (2563) วิ ธี ก ารสหกรณ คื อ การนํ า หลั ก การสหกรณ
มาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชนโดยไม
ละเลยหลักการการดําเนินธุรกิจที่ดี
หลักการสหกรณ ประกอบดวย1) การเปนสมาชิกโดยสมัครใจ และเปดกวาง 2) การควบคุมโดยสมาชิก
ตามหลักประชาธิปไตย 3) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4) การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
5) การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ 6) การรวมมือระหวางสหกรณ 7) การเอื้ออาทรตอชุมชนความรูเ กี่ยวกับ
สหกรณ หมายถึง ความรูความเขาใจในความหมายของสหกรณ คือการรวมตัวกันของของสมาชิกเพื่อแกไข
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตามอุดมการณสหกรณที่เชื่อรวมกันวา การชวยตนเอง และการชวยเหลือ
ซึ่งกัน และกัน ตามหลักการสหกรณ จะนําไปสูการกินดีอยูดสี ันติสุขในสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธรารินทร ใจเอื้อพลสุข (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี
ไดแก ดานความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ ดานกระบวนการที่
เกี่ยวของกับลูกคา ดานการจัดการทรัพยากร ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ดานการติดตามตรวจสอบ
ของสํานักงานบัญชี และดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขวัญชัย พูลวิวัฒนชัยการ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการทํางานและการทํางานเปนทีมที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ (ยานสีลม) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26 – 29 ปสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 15,001 – 20,000 บาทและอายุงานที่ทําในองคการ 3 – 5 ปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
บุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของการทํางานของ
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พนักงานระดับปฏิบัติการ (ยานสีลม) ไมแตกตางกัน สวนอายุงานที่ทําที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของการทํางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ(ยานสีลม) แตกตางกันการทํางานเปนทีมและระบบงานของบริษัทที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ยานสีลม) พบวา การทํางานเปนทีมดานการอภิปราย
อยางเปดเผย (Beta= 0.170) และระบบงานของบริษัทดานการติดตามและประเมินผล (Beta = 0.330) สงผล
ตอประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ยานสีลม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

วิธีการดําเนินการวิจัย
การเก็บขอมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยที่เรียกวา แบบไมทดลอง เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทํา หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติ
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 241 คน
(ที่มา : กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี (2562)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก จํานวนบุคลากรของสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
ผูวิจัยไดใชสูตรตาม แนวคิดของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (Yamane, Taro 1973 อางใน ศิริพงศ พฤทธิ
พันธ, 2553) ในกรณีทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และยอมรับคาความคลาดเคลื่อน
ไดไมมากกวารอยละ 5 ตามสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ โ ดยการใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป น การตอบ
แบบสอบถามดวยตนเองของผูตอบแบบสอบถามในการเก็บขอมูลขอการทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี แบงขอมูลออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสงบุคคล มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-ended Form)
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการทํางานเปนลักษณะคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว จํานวน 5 ขอ
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย การทํ า งานเป น ที ม แบ ง ออกเป น 4 ด า น ประกอบด ว ย
ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานผูนําในการทํางานเปนทีม จํานวน 17 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แบงขอคําถามเปน 4 ดาน ประกอบดวย
ด า นการบรรลุ เ ป า หมายความสํ า เร็ จ ด า นการจั ด หาป จ จั ย ทรั พ ยากร ด า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความพึงพอใจของทุกฝาย จํานวน 14 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน(Rating Scale) ซึ่งจัดอยูระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แตละขอคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ตามวิธีการของ
Likert scale คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เกณฑการกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 5 = ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด 4 = ระดับความคิดเห็นมาก 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง 2 = ระดับความคิดเห็น
นอย 1 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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ส วนที่ 4 เป น คํา ถามเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะอื่ นๆ เพื่ อให ผู ต อบแบบสอบถามได แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 ขอ
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงชวงของระดับความคิดเห็นดวยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น
โดยแบงความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ใชในการวิเคราะหคาในสวนที่
2 และสวนที่ 3 กําหนดให คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 3.41 - 4.20 = ระดับ
ความคิดเห็นมาก 2.61 - 3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง 1.81 - 2.60 =ระดับความคิดเห็นนอย 1.00 1.80 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุงานทํางาน
2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณไดแก การทํางานเปนทีม ประกอบดวยดานสมาชิกมีความ
พึ ง พอใจในที ม ด า นสมาชิ กมี การสื่ อสารที่ ดี ด า นการแกป ญ หาอุ ป สรรคได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด า นผู นํ า
ในการทํางานเปนทีม และความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามเพศ ประเภทบุคลากร โดยใชสถิติ t-test
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปร จะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD
3. เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยใช ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัย
การวิ เคราะห ขอมู ล แบบสอบถามการวิ จั ย เรื่อง การทํ า งานเป น ที ม ที่ส ง ผลต อความสํา เร็จ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานีสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ย
มากสุด ไดแก ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ดานความพึงพอใจของทุกฝาย
2. ผลการเปรียบเทียบความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน อายุการทํางาน สามารถสรุป
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การวิจัย ไดดังนี้บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร
อายุการทํางาน ตางกัน ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตางกัน
3. ผลการวิเคราะหการทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
การทํางานเปนทีมดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหา
อุ ป สรรคได อย า งมี ป ะสิ ท ธิ ภาพ และด า นผู นํ า ในการทํ า งานเป น ที ม มี ผ ลต อความสํ า เร็จ ในการปฏิบั ติ ง าน
ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี

อภิปรายผล
ผลการวิจัย การทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการจัดหาปจจัยทรัพยากรสูงที่สุด อภิปรายผลได
ดังนี้
1.1 ด า นการจั ดหาปจจั ยทรัพ ยากร มี ความคิด เห็ นอยู ในระดับ มาก เป น ไปได วา บุ คลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี มีงบประมาณเพียงพอ ยังสามารถจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม และบุคลากรมีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา และประหยัด สอดคลองกับผลวิจัยของ ธรารินทร
ใจเอื้อพลสุข (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ไดแก ดานความ
รับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา
ดานการจัดการทรัพยากร ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ดานการติดตามตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี
และดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลวิจัยของธรารินทร ใจเอื้อ
พลสุข (2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย พบวา ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานการจัดการทรัพยากรอันไดแก ดานเครื่องมือ
อุปกรณ และดานทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย และพบว า ป จ จั ย ระบบคุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ด า นการจั ด การทรั พ ยากร อั น ได แก
ดานเครื่องมืออุปกรณ และดานทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาและการใชปจจัยทรัพยากร
ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.2 ด า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มาก เป น ไปได ว า บุ ค ลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี มีการจัดโครงสรางบทบาทหนาที่ มีขั้นตอน และกระบวนการทํางาน ในการ
ปฏิบัติงานและเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ ยังมีการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชใน
การทํางาน สอดคลองกับผลวิจัยของกาญจนา มังคละตีรี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ องคประกอบของการทํางานเปน
ที ม ที่ ส ง ผลต อประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย น สั ง กัด เทศบาลเมื องนครพนม พบว า องคป ระกอบของการทํ า งาน
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เปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานผูนําทีม
ดานกระบวนการทํางานของทีม สอดคลองกับผลวิจัยของ กรวิภา งามวุฒิวงศ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอการทํางานเปนทีมภายในสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวาผลการวิเคราะห
ปจจัยการทํางานเปนทีมทั้ง 6 ดาน คือ คือ 1.ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 2.ดานบทบาทของสมาชิกใน
ทีมงาน 3.ดานการติดตอสื่อสาร 4.ดานกระบวนการทํางาน 5.ดานวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 6.ดาน
ภาวะผูนําทีมของคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) และคณะกรรมการประจํา สงผลตอการ
ทํางานเปนทีมในคณะทํางานทั้ง 2 ประเภท โดยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน เพราะปจจัยการ
ทํางานทั้ง6 ดานนั้น ตามความคิดเห็นของผูที่มีคําสั่งในทุกคณะกรรมการที่สํารวจ ลงความเห็นวาปจจัยทั้ง 6 ขอ
นั้น มีผลตอการทํางานเปนทีมในทุกคณะทํางาน
1.3 ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวา บุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี มีคามรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง จัดอันดับความสําคัญของงานได
ตรงตามเปาหมาย และยังสามารถตัดสินใจไดอยางในประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงานตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว
สอดคลองกับผลวิจัยของสุพัตรา สมวงศ (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท
บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยในการทํางาน
ของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานสูงที่สุด ประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงาน ดานการบรรลุวัตถุประสงคของงานมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อทําการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา อายุที่แตกตางกัน สงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน ของพนักงานกับปจจัย
ในการทํ า งาน พบว า ป จ จั ย ในการทํ า งานทุ กด า น มี คา Sig น อยกว า ระดั บ นั ย สํ า คัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05
หมายความวา ปจจัยในการทํางานตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของธั ญ ญ ณ ณั ช รุง โรจน สุ ว รรณ (2553) ได ศึกษาวิ จั ย เกี่ย วกับ ป จจั ย ที่ มี ผลตอประสิท ธิ ภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด พบวาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และความสัมพันธภายในองคกรนั้น
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานควร
พิจารณาลักษณะพนักงาน และลักษณะงานควรสงเสริมดานความรวมมือภายในองคกรและโอกาสความกาวหนา
ในหนาที่การทํางาน
1.4 ด า นความพึง พอใจของทุ กฝาย มี ความคิด เห็ น อยู ในระดับ มาก เป น ไปได วา บุ คลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ใหความรวมมือ ชวยเหลือผูอื่นในการทํางาน และมีผลงานความสําเร็จ ที่เปน
ที่ยอมรับของทุกฝาย สอดคลองกับผลวิจัยของวรรณภา ชํานาญเวช (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยสูความสําเร็จ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ทักษะความสามารถ
ของพนักงาน ทักษะดานการทํางานอยูในระดับดี บุคลิกภาพของพนักงาน ความพอใจในชีวิตความเปนอยู และ
ความสําเร็จในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับดี สอดคลองกับผลวิจัยของ ธงชัย อนุพงศสาคเรศ (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวาความพึงพอ
ใจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 8 ดานคือ
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ดานลักษณะของงาน ดานนโยบายของสหกรณ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานการบังคับบัญชา และดานผลตอบแทนที่ไดรับ
ตามลําดับขอเสนอแนะดานการใหสวัสดิการ การจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน การจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานดวยกัน เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและเนนความสําคัญดาน
ลักษณะงานหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัด
ปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการทํางาน
อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศตางกัน ทําใหความสําเร็จในการทํางาน
โดยรวมต า งกั น ซึ่ ง ผลวิ จั ย พบว า เพศหญิ ง ในหน ว ยงาน มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านมากกว า เพศชาย
สอดคลองกับผลวิจัยของณัฐกรานต นวมจริต (2561) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบั ติ การกลุ มโรงงานผลิตภัณฑ คอนกรีต บริษั ท เนาวรัต นพัฒนาการ จํ า กัด (มหาชน) ซึ่ ง พบวาพนักงาน
ปฏิบัติการที่มีเพศตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สอดคล อ งกั บ ผลวิ จั ย ของอั ค ริ น ทร พาฬเสวต (2546) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) พบวาพนักงานเพศชาย
และหญิงมีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมที่แตกตางกัน
2.2 บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุตางกัน ทําใหความสําเร็จในการทํางาน
โดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา อายุในชวง 31-40 ป มีความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากกวาชวงอายุอื่นๆ ทั้งใน
ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย สอดคลองกับผล
วิจัยของณัฐพัชร ผาก่ํา (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสวัสดิการออมทรัพยไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารอากาศโยธิน จํากัด พบวา อายุที่แตกตางจะเปนตัว
บงชี้ถึงประสบการณการชีวิตในดานตางๆ โดยเฉพาะสมาชิกที่มีอายุมากจะมีโอกาสไดพบเจอเรื่องราวตางๆ
มากมายจึงทําใหเกิดมุมมองในเรื่องตางๆ มีความแตกตางกันและทําใหความคิดเห็นในเรื่องตางๆ แตกตางกัน
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของวรรณภา ชํ า นาญเวช (2551) ได ศึ ก ษา ป จ จั ย สู ค วามสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน
ของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา อายุที่แตกตางกันมีความสําเร็จ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางทีม่ ี
อายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป และ 31-40 ป มีความสําเร็จในการทํางาน นอยกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 51
ปขึ้นไป
2.3 บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความสําเร็จในการ
ทํางานโดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา ผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ทั้งในดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดาน
ความพึงพอใจของทุกฝาย สอดคลองกับผลวิจัยของอาณัฐ ชัยเอี่ยมพงษ (2561) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพใน
การปฏิบั ติ ง านของพนักงานบริษัท ที.เอ.ซี .คอนซู เมอร จํ า กัด (มหาชน) พบว า พนั กงานในบริษัท ที่มี ระดับ
การศึกษาตางกันทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับผลวิจัยของ
สอดคลองกับผลวิจัยของณัฐพัชร ผาก่ํา (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสวัสดิการ
ออมทรัพยไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพย หนวยบัญชาการทหารอากาศโยธิน จํากัด พบวา ระดับ
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การศึกษาของสมาชิกที่แตกตางกัน สงผลตอวิธีการคิดและพฤติกรรมการใชบริการจากสหกรณ ทั้งนี้สมาชิกที่มี
ระดับการศึกษาสูงๆ จะมีการวิเคราะหและใหความคิดที่มีเหตุผลกอนตัดสินใจเสมอ จึงทําใหระกับการศึกษา
ที่แตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของนโยบายสวัสดิการออมทรัพยไปปฏิบัติแตกตางกัน
2.4 บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีประเภทบุคลากรตางกัน ทําใหความสําเร็จ
ในการทํางานโดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา คณะกรรมการในหนวยงาน มีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
มากกว า เจ า หน า ที่ ส หกรณ สอดคล อ งกั บ ผลวิ จั ย ของของวรรณภา ชํ า นาญเวช (2551) ได ศึ ก ษา ป จ จั ย สู
ความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ตําแหนง
งานที่แตกตางกัน มีความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตางกัน เนื่องมากจากลุมตัวอยางที่มีตําแหนงที่สูงกวา ประสบความสําเร็จในการทํางานยอมมีมากกวา
พนักงานที่มีตําแหนงนอยกวากัน ไมสอดคลองกับผลวิจัยของ พชร สุลักษณอนวัช (2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ความสํ า เร็จ ในอาชีพ เชาวอารมณ และความพึง พอใจในชีวิ ตโดยมี ความภาคภูมิ ใจในตนเอง เป น ตั ว แปรสื่อ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรู
ความสําเร็จในอาชีพดานบทบาทการทํางานมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตการทํางานพนักงานจะไดรับ
มอบหมายในหนาที่ตามโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพทําใหองคกรมีการพัฒนาไปสูความสําเร็จ
2.5 บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุการทํางานตางกัน ทําใหความสําเร็จในการ
ทํางานโดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา ผูบุคลากรที่มีอายุการทํางาน 6-10 ป มีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ทั้งในดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝา ย สอดคลองกับผลวิจัย ของณัฐ กรานต
นวมจริ ต (2561) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารกลุ ม โรงงาน
ผลิตภัณฑคอนกรีต บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกัน ทําให
ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิบัติ งานของพนักงานแตกต างกัน สอดคล องกับ งานวิ จั ยของ สุ พั ต รา สมวงศ (2561)
ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตกตางกัน
3. ผลการศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้
3.1 การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม
ของบุ คลากรสหกรณ การเกษตรในจัง หวั ด ปทุ มธานี แต เมื่ อจํ า แนกเป น รายด าน พบว า การทํ า งานเปนทีม
ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานดาน ซึ่งแสดงใหเห็นวา การทํางานตอง
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถของตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นคงในหนาที่ และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในทีม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม
ของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีม อยูในระดั บ มาก
คือในด า นองคประกอบและคุณลั กษณะด านสภาพแวดลอมดานการออกแบบงานดานกระบวนการทํางาน
และมีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก คือในดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานการแกปญหา
อุ ป สรรคได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด า นการสื่ อ สารที่ ดี สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของณั ฐ ธั ญ ถนั ด รบ (2545)
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ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถ การรถไฟแหงประเทศไทย
พบวาปจจัยดานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ความรักและภูมิใจในอาชีพ
การงานความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นร ว มงาน ความมี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น ในงาน และความพอใจ
ในผลตอบแทน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบเอาใจใส
ในงาน และความซื่อสัตยภักดีตอองคกร ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถ
การรถไฟแหงประเทศไทยภาพรวมอยูในระดับสูง
3.2 การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา การทํางานเปนทีม ที่สงผลตอความสําเร็จไดนั้น
การรับรูขอมูลขาวสาร ในการทํางานอยางชัดเจนตรงไปตรงมา ไมปกปดขอมูล และสามารถรับฟงความคิดเห็น
ซักถามโตตอบ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของ
พนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีมอยูในระดับมาก คือในดาน
องค ป ระกอบและคุ ณ ลั ก ษณะด า นสภาพแวดล อ มด า นการออกแบบงานด า นกระบวนการทํ า งาน และมี
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก คือในดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานการแกปญหา
อุ ป สรรคได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด า นการสื่ อสารที่ ดี สอดคล องกับ งานวิ จั ย ของลั คพงษ โกษาแสง (2553)
ไดศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอําเภอ
สอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาจันทบุรี เขต ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีม ดานการสื่อสารอยางเปดเผย อยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของกรวิภา งามวุฒิวงศ (2559) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีมภายในสํานักอํานวยการ
ส านักงานปลัดกระทรวง มีความคิดเห็นวาปจจัยทั้ง 6 ดาน คือ ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน ดานบทบาท
ของสมาชิกในทีมงาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานกระบวนการทํางาน ดานวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
และดานภาวะผูนําทีม อยูในระดับมาก
3.3 การทํางานเปนทีม ดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานจะมี
ความสําเร็จได บุคลากรในทีมตองมีการแลกเปลี่ยน ความรู และปญหา เพื่อมาปรับใชในการทํางาน เขารวม
ฝ ก อบรม เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาตนเองในการแก ไ ขป ญ หา และมี ส ว นร ว มในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ซึ่ ง สอดคล องกับงานวิจั ยของ ธนกร กรวั ช รเจริญ (2555) ได ศึกษาเกี่ย วกับ ป จ จั ย ที่ ส งผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีมอยู
ในระดับมาก คือในดานองคประกอบและคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมดานการออกแบบงานดานกระบวนการ
ทํางาน และมีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก คือในดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานการ
แกป ญ หาอุ ป สรรคได อย า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ ด า นการสื่ อสารที่ ดี สอดคล องกับ อั จ ฉราพร ดอนไชย (2554)
ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การทํางานเปนทีมดานวิชาการของขาราชการครูในศูนยเครือขายโรงเรียนอนุบาลเวียงปา
เปา จังหวัดเชียงราย พบวา ขาราชการครูสวนใหญไดทํางานเปนทีมบอยครั้งในดานการไววางใจซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายรวมกับสมาชิกดวยความเต็มใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากของตนเอง
ดานการแกไขปญหาความขัดแยงนั้นขาราชการครู จะใชเหตุผลในการแกปญหา สวนการตัดสินใจโดยฉันทามติ
นั้น เปนบางครั้งที่ขาราชการครูเกินครึ่งแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
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3.4 การทํ า งานเป น ที ม ด า นผู นํ า ในการทํ า งานเป น ที ม มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานจะมีความสําเร็จได
ผูนําตองมีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความมุงมั่นในการทํางาน สามารถถายทอดความรู ความสามารถในการ
ทํางานไดอยางชัดเจน และมีความเชื่อมั่นและไววางใจได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับกาญจนา
มั ง คละตี รี (2552) ศึกษาเกี่ย วกับ องคป ระกอบของการทํ างานเป นที มที่ สง ผลตอประสิ ทธิ ผลของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบวา องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานผูนําทีม ดานกระบวนการทํางานของทีม สอดคลองกับ
กรวิภา งามวุฒิวงศ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีมภายในสํานักอํานวยการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีม ของคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ (AdhocCommittee) และคณะกรรมการประจํา มีความคิดเห็นวาปจจัยทั้ง 6 ดาน คือ ดานความสัมพันธ
ของเพื่ อ นร ว มงาน ด า นบทบาทของสมาชิ ก ในที ม งาน ด า นการติ ด ต อ สื่ อ สาร ด า นกระบวนการทํ า งาน
ดานวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร และดานภาวะผูนําทีม อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน
ไดแสดงความรูความสามารถอยางเต็มที่ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความความมั่นคงในหนาที่การทํางาน
ชวยเหลือ รวมมือรวมใจกัน นําไปสูเปาหมาและคามสําเร็จในการทํางาน
2. การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี หนวยงานควรเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมไดรับขอมูล
ขา วสาร ป ญ หาในการทํางาน อย า งชั ด เจนตรงไปตรงมาและทั่ว ถึง เพื่ อให บุ คลการมีส วนรวมในการรับฟง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นําไปสูความสําเร็จในการทํางานไดเร็วขึ้น
3. การทํางานเปนทีม ดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานควรมีการจัดเขารับ
การฝกอบรม เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน บุคลากรทุกคนไดแสดง
ความคิดเห็นในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ
4. การทํางานเปนทีม ดานผูนําในการทํางานเปนทีม หนวยงานควรเลือกผูนําที่มีความซื่อสัตย ยุติธรรม
ในการทํางาน มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสหกรณใหประสบความสําเร็จ และมีความรู ความสามารถในการถายทอด
วิสัยทัศน เปาหมายในการทํางานไดอยางชัดเจน เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการทํางานของหนวยงาน
5. จากผลการศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความสําเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู ในระดั บ มากอยู แล ว โดยมี ความสํ า เร็จ ในการปฏิบั ติ ง านด า นการจั ด หาป จ จั ย ทรัพ ยากรสู ง ที่ สุ ด ดั ง นั้ น
หนวยงานจึงควรคงความเปนมาตรฐานของความสําเร็จในการปฏิบัติงานแบบนี้สืบตอไปยอมสงผลใหหนวยงาน
สามารถบรรลุเปาหมาย ตรงตามมาตรฐานที่วางไว และสงผลถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
6. การเปรียบเทียบความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการทํางานตางกัน
ทําใหความสําเร็จในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ดังนั้น หากหนวยงานตองการใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ควรใหความสําคัญกับปจจัยสวนบุคคล เชน ควรสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง โดยการสงเขารับการ
ฝกอบรมตางๆ เปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนตอและพัฒนาความรู นํามาถายทอดความรูใหกับผูที่มีประสบการณ
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ที่นอยกวา เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายตรงตามมาตรฐานไดเร็วขึ้น และสงผลถึง
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
7. การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหาอุปสรรค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานผูนําในการทํางานเปนทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานทุกดาน หนวยงาน
ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถของตนเอง สงเสริม พัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นคงใน
หนาที่ เชน สงเขารับการฝกอบรม เพื่อนําความรูมาพัฒนาหนวยงาน ภายในหนวยงานตองไดรับรูขอมูลขาวสาร
ในการทํ า งานอย า งชั ด เจนตรงไปตรงมา ไม ป กป ด ข อ มู ล เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารแก ป ญ หาอุ ป สรรคได อ ย า ง
ในประสิ ท ธิ ภ าพ รวมไปถึ ง ผู นํ า ควรที่ จ ะมี ค วามมุ ง มั่ น ในการพั ฒ นาหน ว ยงาน ป จ จั ย ทุ ก ด า นล ว นมี ผ ลต อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสหกรณในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของหนวยงาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมากยิ่งขึ้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมในดานอื่น ที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เพื่อขยาย
ผลการศึกษาและเปนขอเสนอแนะกับหนวยงานอื่นๆ
2. ควรโดยการทําวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม โดยการสัมภาษณเชิงลึก นําไปสูการ
วิเคราะหที่ไดขอมูลละเอียดยิ่งขึ้น
3. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ศึ ก ษาเพี ย งบุ ค ลากรบุ ค ลากรสหกรณ ก ารเกษตรในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เท า นั้ น
ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางออกไป เชน สหกรณประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากสหกรณการเกษตร เพื่อนํา
ผลมาเปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจมีความแตกตางกันมากนอย ก็สามารถนํามาปรับใชใหเขากับลักษณะหนวยงาน
ไดมากยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษาตั ว แปรอื่ น ที่ เกี่ย วข องกับ การทํ า งานเป น ที ม และความสํ า เร็จ ในการทํ า งานเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากตัวแปรที่ศึกษาไปแลว เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
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