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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ

การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร 
ในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการทํางาน (3) เพื่อศึกษาการ
ทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธาน ี

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 160 คน
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (x̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช
สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปร  
จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี  ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร อายุการทํางาน ตางกันทําใหความสําเร็จในการปฏิบัติงานตางกัน สวนการทํางานเปนทีม  
ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และดานผูนําในการทํางานเปนทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร 
ในจังหวัดปทุมธานี 
 
คําสําคัญ: การทํางานเปนทีม, บุคลากรสหกรณการเกษตร
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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 
การรวมมือกับบุคลากรคนอ่ืนไดในองคการไมวาจะเปนการรวมมือกับผูบริหาร ผูนํากลุม หรือบุคคลในกลุม 
การกระทําเชนนี้ คือ การรวมกันเพื่อทํางานเปนทีม (Team Work) 

จากสภาพปญหาและอุปสรรคในการทํางานที่เกิดขึ้น มีความแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ
เดิม ทักษะในการทํางานและทัศนคติสวนบุคคล ดังนั้น จึงถือเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองสรางและพัฒนา 
การทํางานเปนทีมอยูเสมอ เพื่อใหแตละคนเห็นความสําคัญของงานและผลประโยชนรวมกัน มากกวา
ความสําคัญหรือผลประโยชนสวนบุคคล ผลตอบแทนที่ไดรับความยุติธรรม ความเสมอภาค และการสนับสนุน
จากเพื่อนรวมงาน  

การที่สหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จะประสบความสําเร็จในการทํางานสหกรณ เจาหนาที่
สหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการจะตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ความเขาใจ ในหลักการและ
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วิธีการดําเนินงานของสหกรณ มีทุนดําเนินการที่ไดมาจากคาหุน เงินรับฝาก เงินชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนมีปริมาณ
ธุรกิจที่เพียงพอตอการรองรับรายจาย จากการดําเนินธุรกิจ ผูจัดการมีความรับผิดชอบและควบคุมกิจการ 
ของสหกรณอยางใกลชิด มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ซื่อสัตย ขยันและบุคลากรจะตองเห็นถึงความสําคัญ
ของการทํางานเปนทีม และจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการทํางานตามกฎหมายใหมของสหกรณ 
และมุงเนนที่จะผลักดันสหกรณไปสูความสําเร็จ 

การวิจัยในครั้งนี้ จึงมุงที่จะศึกษาปจจัยในการทํางานเปนทีม วามีปจจัยใดบาง ที่สงผลตอความสําเร็จ 
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการทํางาน 
เปนทีม ที่จะทําใหการทํางานสหกรณประสบความสําเร็จ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธาน ี
 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. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร 
ในจังหวัดปทุมธานี มี 4 ลักษณะ ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร  
ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย 
   

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร อายุ
การทํางาน (2) ปจจัยการทํางานเปนทีม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม  
ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ด ีดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานผูนําในการทํางานเปนทีม 

2. ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี    
มี 4 ลักษณะ ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจของทุกฝาย 
 



4 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. สหกรณสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ ไปวิเคราะหถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานและการบริหาร 
งานสหกรณ และปรับใชในการทํางานรวมกัน และการทํางานเปนทีม 
 2. สหกรณสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสหกรณ เปนการ
เพิ่มสมรรถนะในการทํางาน  
 3. ผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 

บททวนวรรณกรรม 

 การวิจัยเรื่อง การทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการทํางานเป็นทีม 

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
สมาชิกตัง้แต 2 คนขึ้นไป มาทํางานรวมกัน เพื่อรวมกันไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน บุคลากร ในองคการมีภาระหนา
ทีรับผิดชอบแตกตางกัน แตตองขับเคลื่อนการทํางานไปพรอม ๆ กัน การทํางานเปนทีมจึงตองอาศัยความรวมมอื 
รวมใจ ความสามัคคี การพึ่งพาอาศัยกัน การยอมรับ ความคิดเห็นของคนอ่ืน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน การทํางานเปนทีมตองใช การประสานงานเปนหลักในการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกภายในกลุม
และหนวยงานภายงาน ภายนอก การปฏิสัมพันธทีดีจะเปนผลลัพธที่กอใหเกิดความเขามามีสวนรวม 
ในการทํางาน เมื่อเกิดปญหาสามารถรวมกันแกไขและตัดสินใจได ดังนั้น องคการใดทีมีผูปฏิบัติงานมีศักยภาพ 
ในการดําเนินงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จได 

แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

อานันท ชินบุตร (2554) กลาววา ความสําเร็จ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
การตั้งเปาหมาย และวัตถุประสงคใหบรรลุตามที่ตั้งไว 

บรรยงค โตจินดา (2539 อางใน ธรารินทร ใจเอ้ือพลสุข, 2561)ไดใหความหมายการประเมิน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน(Work Success Evaluation) ซึ่งจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ  
ไดกลาวถึงการประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงานไววา การประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงานเปน
กระบวนการของการตัดสินใจการวินิจฉัย การตีความหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเปนระบบและมีหลักเกณฑ  
โดยอาศัยความยุติธรรม (Value Judgment) ความไมลําเอียงหรืออคติของผูประเมินบุคคลทุกคนตองให
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ความสําคัญของการประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงานเนื่องจากบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาหวังที่ประสบความ
เจริญกาวหนา องคกรทั้งหลายปรารถนาที่จะทําใหเงินทุกบาทที่ตนลงทุนไปถูกใชอยางคุมคาและจากความหมาย
ความสําเร็จของการทํางานที่สรุปไวแลวนั้น 

ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณ 
ความหมายของสหกรณ พระราชบัญญัติสหกรณพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2562 (มาตรา3) ใหความหมาย สหกรณ คือ คณะบุคคลซึ่ งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ ผูมีสัญชาติไทยโดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันและได 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

คานิยมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ (2563) สหกรณอยูบนฐานคานิยมของการพึ่งพาตนเอง 
และพึ่งพากันและกัน รับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความสามัคคี สมาชิก 
สหกรณตั้งมั่นอยูในคานิยมทางจริยธรรม แหงความซื่อสัตย เปดเผย รับผิดชอบตอสังคม และเอ้ืออาทรตอ 
ผูอื่น ตามแบบแผน ที่สืบทอดมาจากผูริเริ่มการสหกรณ 

อุดมการณสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ (2563) อุดมการณสหกรณ คือ แนวความคิดที่เชื่อวาวิธีการ
สหกรณจะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกทั้งหลายใหมีความอยูดีกินดีและมีความเปน
ธรรม สันติสุขในสังคมโดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

วิธี การสหกรณ  กรมส ง เสริมสหกรณ  (2563) วิธีการสหกรณคือ การนําหลักการสหกรณ 
มาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชนโดยไม
ละเลยหลักการการดําเนินธุรกิจที่ด ี

หลักการสหกรณ ประกอบดวย1) การเปนสมาชิกโดยสมัครใจ และเปดกวาง 2) การควบคุมโดยสมาชกิ
ตามหลักประชาธิปไตย 3) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4) การปกครองตนเองและความเปนอิสระ  
5) การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ 6) การรวมมือระหวางสหกรณ 7) การเอ้ืออาทรตอชุมชนความรูเกี่ยวกับ
สหกรณ หมายถึง ความรูความเขาใจในความหมายของสหกรณ คือการรวมตัวกันของของสมาชิกเพื่อแกไข
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตามอุดมการณสหกรณที่เชื่อรวมกันวา การชวยตนเอง และการชวยเหลือ 
ซึ่งกัน และกัน ตามหลักการสหกรณ จะนําไปสูการกินดีอยูดสีันติสุขในสังคม 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ธรารินทร ใจเอ้ือพลสุข (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
ประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตัิการ (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 
 การเกบ็ขอมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยที่เรียกวา แบบไมทดลอง เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทํา หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเคร่ืองมือวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิต ิ

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 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  
 เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนการตอบ
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 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการทํางานเปนทีม  แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย  
ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ด ีดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดานผูนําในการทํางานเปนทีม จํานวน 17 ขอ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แบงขอคําถามเปน 4 ดาน ประกอบดวย
ดานการบรรลุ เปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน  
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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สวนที่ 4  เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
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) และคาความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุงานทํางาน 

2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณไดแก การทํางานเปนทีม ประกอบดวยดานสมาชิกมีความ 
พึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานผูนํา 
ในการทํางานเปนทีม และความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธาน ี
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามเพศ ประเภทบุคลากร โดยใชสถิติ t-test 

2. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปร จะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD 

3. เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสหกรณ 
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการ

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
อุปสรรคไดอยางมีปะสิทธิภาพ และดานผูนําในการทํางานเปนทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย การทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการจัดหาปจจัยทรัพยากรสูงที่สุด อภิปรายผลได
ดังนี้ 
 1.1 ดานการจัดหาปจจัยทรัพยากร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวา บุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี มีงบประมาณเพียงพอ ยังสามารถจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม และบุคลากรมีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา และประหยัด สอดคลองกับผลวิจัยของ ธรารินทร 
ใจเอ้ือพลสุข (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ 
ในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ไดแก ดานความ
รับผิดชอบของหัวหนาสํานักงาน ดานขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณ ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคา  
ดานการจัดการทรัพยากร ดานการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี ดานการติดตามตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี 
และดานการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลวิจัยของธรารินทร ใจเอ้ือ
พลสุข (2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย พบวา ปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานการจัดการทรัพยากรอันไดแก ดานเครื่องมือ
อุปกรณ และดานทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย และพบวาปจจัยระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชี ดานการจัดการทรัพยากร อันไดแก  
ดานเครื่องมืออุปกรณ และดานทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บัญชีคุณภาพในประเทศไทย ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาและการใชปจจัยทรัพยากร  
ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 ดานกระบวนการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวา บุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี มีการจัดโครงสรางบทบาทหนาที่ มีขั้นตอน และกระบวนการทํางาน ในการ
ปฏิบัติงานและเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ ยังมีการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชใน
การทํางาน สอดคลองกับผลวิจัยของกาญจนา มังคละตีรี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ องคประกอบของการทํางานเปน
ทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบวา องคประกอบของการทํางาน 
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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
ในการทํางาน พบวา ปจจัยในการทํางานทุกดาน มีคาSig นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความวา ปจจัยในการทํางานตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของธัญญณณัช รุงโรจนสุวรรณ (2553) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด พบวาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะงาน 
ที่รับผิดชอบ โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และความสัมพันธภายในองคกรนั้น  
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานควร
พิจารณาลักษณะพนักงาน และลักษณะงานควรสงเสริมดานความรวมมือภายในองคกรและโอกาสความกาวหนา
ในหนาที่การทํางาน 

1.4 ดานความพึงพอใจของทุกฝาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวา บุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ใหความรวมมือ ชวยเหลือผูอ่ืนในการทํางาน และมีผลงานความสําเร็จ ที่เปน 
ที่ยอมรับของทุกฝาย สอดคลองกับผลวิจัยของวรรณภา ชํานาญเวช (2551) ไดศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยสูความสําเร็จ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ทักษะความสามารถ
ของพนักงาน ทักษะดานการทํางานอยูในระดับดี บุคลิกภาพของพนักงาน ความพอใจในชีวิตความเปนอยู และ
ความสําเร็จในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับดี สอดคลองกับผลวิจัยของ ธงชัย อนุพงศสาคเรศ (2551) ไดศึกษาเก่ียวกับเร่ืองความพึง
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
โดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา เพศหญิงในหนวยงาน มีความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย 
สอดคลองกับผลวิจัยของณัฐกรานต นวมจริต (2561) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการกลุมโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ซึ่งพบวาพนักงาน
ปฏิบัติการที่มีเพศตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลวิจัยของอัครินทร พาฬเสวต (2546) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
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 
สอดคลองกับผลการวิจัยของวรรณภา ชํานาญเวช (2551) ไดศึกษา ปจจัยสูความสําเร็จในการทํางาน 
ของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา อายุที่แตกตางกันมีความสําเร็จ 
ในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางทีม่ี
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 ชัยเอ่ียมพงษ (2561) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทที.เอ.ซี.คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานในบริษัทที่มีระดับ
การศึกษาตางกันทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับผลวิจัยของ
สอดคลองกับผลวิจัยของณัฐพัชร ผาก่ํา (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสวัสดิการ
ออมทรัพยไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารอากาศโยธิน จํากัด พบวา ระดับ
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การศึกษาของสมาชิกที่แตกตางกัน สงผลตอวิธีการคิดและพฤติกรรมการใชบริการจากสหกรณ ทั้งนี้สมาชิกที่มี
ระดับการศึกษาสูงๆ จะมีการวิเคราะหและใหความคิดที่มีเหตุผลกอนตัดสินใจเสมอ จึงทําใหระกับการศึกษา 
ที่แตกตางกันมีผลตอความสําเร็จของนโยบายสวัสดิการออมทรัพยไปปฏิบัติแตกตางกัน 

2.4 บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีประเภทบุคลากรตางกัน ทําใหความสําเร็จ 
ในการทํางานโดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา คณะกรรมการในหนวยงาน มีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
มากกวาเจาหนาที่สหกรณ สอดคลองกับผลวิจัยของของวรรณภา ชํานาญเวช (2551) ไดศึกษา ปจจัยสู
ความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ตําแหนง
งานที่แตกตางกัน มีความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตางกัน เนื่องมากจากลุมตัวอยางที่มีตําแหนงที่สูงกวา ประสบความสําเร็จในการทํางานยอมมีมากกวา
พนักงานที่มีตําแหนงนอยกวากัน ไมสอดคลองกับผลวิจัยของ พชร สุลักษณอนวัช (2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 
ความสําเร็จในอาชีพเชาวอารมณและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีความภาคภูมิใจในตนเอง เปนตัวแปรสื่อ 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรู
ความสําเร็จในอาชีพดานบทบาทการทํางานมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตการทํางานพนักงานจะไดรับ
มอบหมายในหนาที่ตามโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพทําใหองคกรมีการพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

2.5 บุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุการทํางานตางกัน ทําใหความสําเร็จในการ
ทํางานโดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา ผูบุคลากรที่มีอายุการทํางาน 6-10 ป มีความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
ทั้งในดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย สอดคลองกับผลวิจัยของณัฐกรานต  
นวมจริต (2561) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการกลุมโรงงาน
ผลิตภัณฑคอนกรีต บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกัน ทําให
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา สมวงศ (2561) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
สาขากรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานแตกตางกัน 

3. ผลการศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้ 

3.1 การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม 
ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี แตเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา การทํางานเปนทีม  
ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานดาน ซึ่งแสดงใหเห็นวา การทํางานตอง
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถของตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นคงในหนาที่ และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในทีม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม 
ของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีมอยูในระดับมาก  
คือในดานองคประกอบและคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมดานการออกแบบงานดานกระบวนการทํางาน  
และมีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก คือในดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานการแกปญหา
อุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานการสื่อสารที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐธัญ ถนัดรบ (2545)  
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ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถ การรถไฟแหงประเทศไทย 
พบวาปจจัยดานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ความรักและภูมิใจในอาชีพ 
การงานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในงาน 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
องคประกอบและคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมดานการออกแบบงานดานกระบวนการทํางาน และมี
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก คือในดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานการแกปญหา
อุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานการสื่อสารที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของลัคพงษ 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
ฝกอบรม เพื่อนํามาพัฒนาตนเองในการแกไขปญหา และมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆ ที่ เกิดขึ้น  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ 
การทํางานเปนทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับปจจัยองคประกอบของทีมอยู
ในระดับมาก คือในดานองคประกอบและคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมดานการออกแบบงานดานกระบวนการ
ทํางาน และมีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก คือในดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานการ
แกปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานการสื่อสารที่ดี  สอดคลองกับ อัจฉราพร ดอนไชย (2554)   
ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การทํางานเปนทีมดานวิชาการของขาราชการครูในศูนยเครือขายโรงเรียนอนุบาลเวียงปา
เปา จังหวัดเชียงราย  พบวา ขาราชการครูสวนใหญไดทํางานเปนทีมบอยครั้งในดานการไววางใจซึ่งกันและกัน 
ปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายรวมกับสมาชิกดวยความเต็มใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากของตนเอง 
ดานการแกไขปญหาความขัดแยงนั้นขาราชการครู จะใชเหตุผลในการแกปญหา สวนการตัดสินใจโดยฉันทามติ
นั้น เปนบางครั้งที่ขาราชการครูเกินคร่ึงแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
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3.4 การทํางานเปนทีม ดานผูนําในการทํางานเปนทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานจะมีความสําเร็จได 
ผูนําตองมีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความมุงมั่นในการทํางาน สามารถถายทอดความรู ความสามารถในการ
ทํางานไดอยางชัดเจน และมีความเชื่อมั่นและไววางใจได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับกาญจนา 
มังคละตีรี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบวา องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานผูนําทีม ดานกระบวนการทํางานของทีม สอดคลองกับ 
กรวิภา งามวุฒิวงศ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีมภายในสํานกัอํานวยการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีม ของคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ (AdhocCommittee) และคณะกรรมการประจํา มีความคิดเห็นวาปจจัยทั้ง 6 ดาน คือ ดานความสัมพันธ
ของเพื่อนรวมงาน ดานบทบาทของสมาชิกในทีมงาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานกระบวนการทํางาน  
ดานวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร และดานภาวะผูนําทีม อยูในระดับมาก            
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 1. การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน 
ไดแสดงความรูความสามารถอยางเต็มที่ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความความมั่นคงในหนาที่การทํางาน 
ชวยเหลือ รวมมือรวมใจกัน นําไปสูเปาหมาและคามสําเร็จในการทํางาน 
 2. การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี หนวยงานควรเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมไดรับขอมูล
ขาวสาร ปญหาในการทํางาน อยางชัดเจนตรงไปตรงมาและทั่วถึง เพื่อใหบุคลการมีสวนรวมในการรับฟง 
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
อยูในระดับมากอยูแลว โดยมีความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานการจัดหาปจจัยทรัพยากรสูงที่สุด ดังนั้น
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 และสามารถบรรลุเปาหมายตรงตามมาตรฐานไดเร็วข้ึน และสงผลถึง
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
7. การทํางานเปนทีม ดานสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ดานสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ดานการแกปญหาอุปสรรค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานผูนําในการทํางานเปนทีม มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานทุกดาน หนวยงาน
ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถของตนเอง สงเสริม พัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นคงใน
หนาที่ เชน สงเขารับการฝกอบรม เพื่อนําความรูมาพัฒนาหนวยงาน ภายในหนวยงานตองไดรับรูขอมูลขาวสาร      
ในการทํางานอยางชัดเจนตรงไปตรงมา ไมปกปดขอมูล เพื่อนําไปสูการแกปญหาอุปสรรคไดอยาง 
ในประสิทธิภาพ รวมไปถึงผูนําควรที่จะมีความมุงมั่นในการพัฒนาหนวยงาน ปจจัยทุกดานลวนมีผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสหกรณในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของหนวยงาน 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมากยิ่งขึ้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
เพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมในดานอ่ืน ที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เพื่อขยาย
ผลการศึกษาและเปนขอเสนอแนะกับหนวยงานอ่ืนๆ 

2. ควรโดยการทําวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม โดยการสัมภาษณเชิงลึก นําไปสูการ
วิเคราะหที่ไดขอมูลละเอียดยิ่งขึ้น 

3. การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเพียงบุคลากรบุคลากรสหกรณการเกษตรในจังหวัดปทุมธานีเทานั้น  
ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางออกไป เชน สหกรณประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากสหกรณการเกษตร เพื่อนํา
ผลมาเปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจมีความแตกตางกันมากนอย ก็สามารถนํามาปรับใชใหเขากับลักษณะหนวยงาน
ไดมากยิ่งข้ึน 

4. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีม และความสําเร็จในการทํางานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากตัวแปรที่ศึกษาไปแลว เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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