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การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาบุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีม
และความผกูพนัต่อองคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
สายการบิน โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความแตกต่างระหว่างความเช่ือถือไวว้างใจใน
ทีมและความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
เช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์าร
ในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methology) 
ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัโดย
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คน ใน 5 สายการบิน แบ่งเป็นสมาชิกในทีมแบบดั้งเดิมสาย
การบินละ 30 คน และสมาชิกในทีมเสมือนจริงสายการบินละ 30 คน และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test ซ่ึงก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และ .01 และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interviews) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) พนกังานท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง 
แต่เคยเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิม 2) พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง ของทั้ง 5 
สายการบิน องคก์ารละ 2 ท่าน รวมจ านวน 10 ท่าน จากนั้นน าขอ้มูลมาท าการจดัหมวดหมู่และแยกแยะ
ขอ้มูลต่างๆ (Categoring) หรือท าดชันีขอ้มูล (Indexing) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) พนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีความเช่ือถือไวว้างใจใน
ทีมโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยทีมเสมือนจริงมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจ
โดยรวมสูงกว่าทีมดั้ งเดิม เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า พนักงานในทีมเสมือนจริงมีความเช่ือถือ
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ไวว้างใจในทีม ดา้นความส าเร็จผลงานหรือการท างานส าเร็จ และดา้นการแสดงความดูแลเอาใจใส่
มากกว่าทีมดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนทีมเสมือนจริงมีความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความ
ตรงไปตรงมามากกวา่ทีมดั้งเดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  2) พนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือน
จริงมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงทีมเสมือนจริงมี
ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมสูงกวา่ทีมดั้งเดิม เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า พนกังานในทีม
ดั้งเดิม และทีมเสมือนจริง มีความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์าร และดา้นการใชค้วามพยายามอยา่งเต็มความสามารถแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
3) ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิม ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญั 4 ประการดงัน้ี 
(1) ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น (2) ความสามารถในการปรับตวั (3) การส่ือสารอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ (4) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมเสมือนจริง ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญั 3 ประการดงัน้ี (1) รูปแบบการ
ท างานท่ีมีมาตรฐาน (2) เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และ (3) ทกัษะ 
ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 4) ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิม ประกอบดว้ย 
ปัจจยัท่ีส าคญั 8 ประการดงัน้ี (1) วฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครัว (2) ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมี
ความมัน่คง (3) ความชอบในงาน (4) ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ียุติธรรม (5) สภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีน่าอยู่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน (6) โอกาสท่ีได้รับ (7) ผูบ้ริหาร/
หวัหนา้งาน และ (8) เพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมเสมือนจริง 
ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญั 7 ประการดงัน้ี (1) ภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีมีความมัน่คง (2) ความชอบใน
งาน (3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ียุติธรรม (4) การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ (5) โอกาสท่ี
ไดรั้บ (6) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน และ (7) เพื่อนร่วมงาน 

จากผลการศึกษาดงักล่าว เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการเน่ืองจากการศึกษาเร่ืองทีมเสมือน
จริงปัจจุบนัมีค่อนขา้งนอ้ยและถือวา่เป็นงานวจิยัใหม่ ท่ียงัไม่มีผูท้  าการศึกษามากนกั และในเชิงการ
น าไปปฏิบติัผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัท่ีส าคญัซ่ึงน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิม 
คือ เร่ืองของการส่ือสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อน
ร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีส าคญัซ่ึงน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมเสมือนจริง คือ เร่ืองเทคโนโลยี
ในการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงรูปแบบในการท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากงานวิจยัน้ีไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงนโยบาย แนวทางในการ
บริหารจดัการ รวมถึงการพฒันาระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ีผลการศึกษา
ยงัแสดงถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง คือการให้
ความส าคญักบัเร่ืองของการจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการท่ียุติธรรม และโปร่งใสซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความผกูพนัต่อองค์การ ดงันั้นองคก์ารควรให้ความส าคญักบัทรัพยากรมนุษยท่ี์
เป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหอ้งคก์ารมีความเขม้แข็งและด ารงอยูไ่ดใ้นสภาวะท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
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 This study is the investigation of Antecedents and Differences between Trust in Team 
and Organization Engagement between Employees Working in Traditional Team and Virtual 
Team: A Case Study of Companies in Aviation Industry. The objectives of the study are as 
follow: 1) to examine the level of differences between trust in team and organization Engagement 
between employees working in traditional team and virtual team. 2) to examine factors contributing to 
trust in traditional team and virtual team. 3) to examine factors contributing to organization Engagement 
in traditional team and virtual team. 
 This study adopts mixed methods as the research method. The methodology comprises 
quantitative research method and qualitative research method. The quantitative aspect utilizes 
questionnaire as the research tool, collecting data from 300 samples in five different airlines. In 
each airline, thirty participants are from traditional team and thirty are from virtual team. The data 
were analyzed using statistics package software determining percentage, frequency, mean ( ), 
standard deviation (S.D.) and test of hypothesis using t-test which determine statistical significance at 
.05 and .01.The qualitative aspect utilizes in-depth interviews dividing samples into two groups: 
1) employees who have been members of the tradition team but have never been in the virtual 
team. 2) employees who have been members of the virtual team. The number of the interview 
samples is 10, 2 from each airline. The data obtained were categorized and indexed using content 
analysis method.  

The results show that 1) the employees in the traditional team and the virtual team overall 
have significant different level of trust in the teams. The virtual team has a higher level of overall 
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trust in team than the traditional team. Considering various aspects of trust, it is found that 
employees in the virtual team, on the one hand, have a significantly higher level of trust in team 
than the employees in the traditional team in terms of success, task accomplishment and 
solicitude. The traditional team, on the other hand, places a significantly greater trust on 
straightforwardness than the virtual team. 2) the employees in the traditional and virtual teams 
have significantly different overall organization engagement. The virtual team appears to have a 
higher level of organization engagement than the traditional team. Considering each aspect, it is 
found that both the employees in the traditional team and the virtual team have significantly 
different level of engagement determined by the will to be members of the organization and the 
level of effort. 3) There are four important factors contributing to trust in the traditional team: (1) 
Skills and specific ability (2) adapting ability (3) communication ability both in formal and 
informal manner (4) good relationship with colleagues. There are three important factors 
contributing to trust  in the virtual team (1) standardized working patterns (2) quick and efficient 
communication technology (3) Skills and specific ability 4) There are eight factors contributing to 
organization engagement in the traditional team: (1) family-like organizational culture (2) stable 
image of the organization (3) working affection (4) pay and fair welfare (5) pleasant working 
environment and good facilities (6) Opportunity (7) executives and bosses (8) colleagues. As for 
the virtual team, there are seven important factors contributing to trust within the team: (1) image 
of stability of the organization (2) working affection (3) pay and fair welfare (4) team building 
activities (5) Opportunity (6) executives and bosses (7) colleagues. 
 The results mentioned above are academically beneficial. This is because studies about 
traditional and virtual team are very rare and this study can be considered novel as not many 
researchers have studied this topic. Furthermore, the results practically outline factors contributing to 
trust in the traditional team. Such factors are formal and informal communication and making 
good relationship with other colleagues. Also, the factors contributing to trust in the virtual team 
are quick and efficient communication technology and standardized working patterns. The 
information obtained from this study can be used for improving management policy and developing 
efficient working system. Besides, the results also illustrate the factors contributing to organization 
engagement in both the traditional and virtual teams. Such factors are placing importance on the 
pay and fair and transparent welfare system. Therefore, the organization ought to place 
importance on human resources who will be an important force in strengthening the organization 
and making the organization survive in the constantly changing world of business.  
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ปรารถนา ประติธนายุทธ์ ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีเมตตาและให้โอกาสผู้เขียนใน
การพฒันาความรู้ความสามารถ ทั้งยงัทุ่มเทกายใจอยา่งเต็มท่ีและเป็นก าลงัใจท่ีดีตลอดมา ตลอดจน
ขอขอบพระคุณคณาจารย ์คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่านท่ี
ประสาทวชิาความรู้และใหค้วามปรารถนาดีกบัผูเ้ขียนมาโดยตลอด  
 ขอขอบคุณองคก์ารกรณีศึกษาและกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  
 ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละเจา้หน้าท่ีห้องสมุดทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี ตลอดจนกลัยาณมิตรทุกคนทั้งท่ีโรงเรียนและ
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

การท างานให้ส าเร็จข้ึนอยูก่บัความสามารถสองอยา่งเป็นส าคญั คือ สามารถในการใชว้ิชา
ความรู้อย่างหน่ึง สามารถในการประสานสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอีกอย่างหน่ึง ทั้งสองประการน้ีตอ้ง
ด าเนินคู่กนัไป และจ าเป็นตอ้งกระท าดว้ยความสุจริตกายสุจริตใจ ดว้ยความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ
ปราศจากอคติ และดว้ยความถูกตอ้งตามเหตุตามผลดว้ย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมาย และ
ประโยชน์ท่ีพึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง... (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือน เน่ืองในวนัขา้ราชการพลเรือน เม่ือวนัท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๒๘)  

จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงให้ความส าคญักับการท างาน
ร่วมกนัเป็นอยา่งยิง่ ประกอบกบัสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั ซ่ึงมีพื้นฐานจากการประสานสัมพนัธ์ การท างานร่วมกนั ในแต่ละหนา้ท่ี แต่ละฝ่าย ซ่ึงประสบ
กบัปัญหา ความขดัแยง้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีทศันะวา่ การท่ีปัจเจกบุคคลจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ตามความมุ่งหมาย และจดัเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพส าหรับสังคมไทย 
จะตอ้งมีองคป์ระกอบหลกั ในสองดา้นดว้ยกนั คือ ปัจเจกบุคคลจะตอ้งเป็นผูรู้้วิธีการท างานที่ไดผ้ล
เป็นประการแรกและประการที่สองบุคคลผูน้ั้นจะตอ้งเป็นคนดี (ไกรยุทธ ธีรตยาคีนนัท์, 2531)  
ซ่ึงในโลกยุคทุนนิยมโลกาภิวฒัน์ท่ีปรากฏในรูปลกัษณ์ของทุนนิยมไร้พรหมแดนและกติกาการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจการคา้ท่ีตดัสินดว้ยความเหนือกว่าของขอ้มูลข่าวสารและความรู้ ย  ้าถึงความ
จริงท่ีวา่ “ทรัพยากรมนุษย”์ เป็นตน้ทุนพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศ เป็นปัจจยัท่ีก่อเกิด ด ารง
ไวแ้ละเพิ่มขีดความสามารถ ความเขม้แขง็มัน่คงของประเทศ การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นการ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าใหแ้ก่ “ทุนมนุษย”์ ท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตอ้งเร่งท าความเขา้ใจ
วางแนวทางการกระท าของตน เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่สามารถรับมือกบัสภาวการณ์การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้ม ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองท่ีแปรผนัอยา่งรวดเร็ว (ชาติชาย ณ 
เชียงใหม่, 2549: ความน า) และดว้ยสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และมี
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ความซับซ้อนมากข้ึนจึงท าให้องค์การหน่ึงๆอาจไม่สามารถจดัหาหรือควบคุมทรัพยากรไดด้้วย
ตนเองทั้งหมด ดงันั้นองคก์ารหน่ึงจึงตอ้งมีการพึ่งพาองค์การอ่ืน (น าชยั เติมศิริเกียรติ, 2545) เช่น 
บริษทั แอปเป้ิล คอมพิวเตอร์ จ  ากดั (Apple Computer) มีขอ้จ ากดัในเร่ืองก าลงัการผลิตคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค้ (PowerBook) และไม่มีความเช่ียวชาญในการผลิตเทคโนโลยีขนาดเล็ก จึงท าสัญญากบั
บริษทั โซน่ี คอร์เปอเรชัน่ (Sony Corporation) ซ่ึงมีความช านาญและมีเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทนัสมยัให้ท าการผลิตแทน ดว้ยวิธีน้ีจึงท าให้ Apple Computer สามารถน าสินคา้ออกสู่ตลาดได ้
และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึน (Dess and Mclaughlin, 1995) ประกอบกบักระแส
ของการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดา้นการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงส่งผลท าให้
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบท่ีเช่ือมโยงและใกล้ชิดกันมากข้ึน (One–World 
Business ) การแข่งขนัระหวา่งองคก์ารมีการทวีความรุนแรงและแนวโนม้การแข่งขนัอยูใ่นระดบั
ระหว่างประเทศ มีการเปิดเขตการคา้เสรีมากข้ึน อาทิ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
(ASEAN Economics Community) ท่ีจะเร่ิมในปี 2558 โดยมีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ  
แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือกมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้อาเซียนมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือ 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกนั 2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันา
ทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั 4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก (AEC, 2555) 
ซ่ึงท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานอย่างเสรี ท าให้องค์การเร่ิมขาดแคลนทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน เป็นตน้  

จากกระแสการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท าให้องค์การไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งหมด 
ดงันั้นโครงสร้างองคก์ารท่ีเคยมีประสิทธิภาพในอดีตอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ได ้การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปจึงเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถ
ด ารงอยูห่รือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั จากการกระจายตวัของพนกังานตามพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึง
ท าใหเ้กิดความยากล าบากในการในการติดตาม ควบคุม ดงันั้นแลว้ส่ิงท่ีทา้ทายของผูบ้ริหาร คือ การ
คดัเลือกพนกังานท่ีมีจริยธรรมสูงเขา้มาท างานในองคก์ร อีกทั้งยงัตอ้งสร้างวิธีการจูงใจแบบใหม่
เพื่อรักษาพนกังานเหล่านั้นไว ้(Ariss, Nikodym and Cole–Laramore, 2002) ตลอดจนการปลูกฝัง
ใหเ้กิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในองคก์าร (Casio, 2000)  
 

1.1.1  ควำมเช่ือถือไว้วำงใจในทมี (Trust) 
ความไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท าให้องคก์ารด ารงอยูแ่ละประสบผลส าเร็จ เน่ืองจาก

การท างานร่วมกนัตอ้งพึ่งพาอาศยักนั แนวโนม้ในปัจจุบนัมีความหลากหลายขององคป์ระกอบใน
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การท างานมากข้ึน ความไวว้างใจกนัระหวา่งสมาชิกในองคก์ารมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ความไวว้างใจ
เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมาจากความร่วมมือเป็นพื้นฐาน (Shaw, 1997) และความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนัของบุคคลในองคก์ารก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อองคก์าร (Reynolds, 1997) ซ่ึงความ
ไวว้างใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลักท่ียึดส่วนต่างๆ เข้าไวด้้วยกันและสามารถเอ้ืออ านวยให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย พร้อมกบัความเจริญเติบโตขององค์การ หากองคก์ารใดปราศจากความ
ไวว้างใจของบุคคล ในองค์การจะท าให้เสียเวลา  เสียทรัพยากรในการบริหารจดัการเป็นจ านวน
มากกว่าองค์การจะประสบผลส าเร็จได้ ดังนั้ นแล้วการจะเปล่ียนแปลงบุคคลอ่ืนหรือองค์การ 
จะตอ้งเร่ิมตน้จากการสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนให้ไดก่้อน เพราะส่ิงน้ีจะเป็นรากฐานท่ีส าคญั
ของความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีกวา้งข้ึนไป ในการท างานเป็นทีมจะไม่ส าเร็จไปไดด้ว้ยดี หากสมาชิก
ในทีมขาดความเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกันและกัน การสร้างและรักษาระดับความเช่ือไวว้างใจใน
สถานท่ีท างานนั้นยากแลว้ แต่จะยากมากข้ึนไปอีกถา้กระบวนการในการสร้างความเช่ือถือไวว้างใจ
ในทีมท่ีถึงแมว้่าจะท างานร่วมกนัแต่อาจไม่เคยพบเจอกนัเลย (Keith, 2012) ซ่ึงการท่ีองค์การจะ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจ าเป็นตอ้งบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ 2 ประการ 
ประการแรก คือ นโยบายการแข่งขนัทางธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ (Winning Competitive Strategy) 
ประการท่ีสอง คือ การจดัการองคก์ารไดอ้ยา่งดีเยี่ยม (Superb Organization Execution) อยา่งไรก็
ตาม อุปสรรคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงต่อการบรรลุวตัถุประสงคท์ั้งสองดงักล่าว คือความไม่ไวว้างใจกนั 
ภายใตเ้ศรษฐกิจการแข่งขนัใหม่ความไวว้างใจกลายเป็นประเด็นส าคญัมากกวา่แค่ประเด็นทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย  ์ โดยเฉพาะในช่วงไม่ก่ีปีน้ีความไวว้างใจไดรั้บการยกยอ่งอยา่งมากวา่เป็น
ปัจจยัต่อความส าเร็จของทุกองคก์าร (Healey, 2008 อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ, 2552)  
 

1.1.2  ควำมผูกพนัต่อองค์กำร (Organization Engagement)  
 บุคลากรในองคก์ารเปรียบเสมือน “ตน้ทุน” ท่ีมีค่ามหาศาลอีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนท่ีองคก์าร
ตอ้งรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาให้บุคลากรมีคุณค่าอย่างเหมาะสมแก่
องคก์ารในระยะยาว การท่ีแต่ละองคก์ารตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไปดว้ยเหตุผล
ใดก็ตามย่อมเท่ากบัองคก์ารตอ้งสูญเสียตน้ทุนท่ีมีค่าไป โดยไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน ในขณะเดียวกนักลบัจะตอ้งลงทุนในอีกหลายๆ ดา้นเพื่อท่ีจะสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม และ
พฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ท าให้องคก์ารสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร  (กรกฎ 
พลพานิช, 2540) ดัง่นั้นบุคลากรทุกคนตอ้งตระหนกัในการท าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด คือ ความ
ผูกพนัต่อองค์การ รวมถึงความรับผิดชอบในหน้าท่ีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะท าให้งานมีประสิทธิภาพ การแสดง
บทบาท รวมถึงการแสดงออกในการมีส่วนร่วม การร่วมคิด การร่วมตดัสินใจ และร่วมปฏิบติังานอยา่งมี



4 

ความรัก ความผูกพนัต่อองค์การจากใจจริง ถ้าจะได้ผลท่ีแท้จริงทุกคนต้องมีความรู้สึกว่าองค์การ
เปรียบเสมือนบา้นท่ีสองของตนเองซ่ึงจะท าให้เกิดการคิดวา่ท่ีท างานนั้นส าคญัต่อบา้นท่ีหน่ึงอยา่งมาก 
อย่างไรก็ตามการสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างความพึงพอใจและมี
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อองค์การ (เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2553) ความผูกพนัต่อองค์การจึงเป็นคุณลกัษณะ
ส าคญัท่ีทุกองคก์ารพึงประสงค์ เน่ืองจากก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายดา้นและส่งผลต่อความ
สม ่าเสมอของการมาท างานของพนกังาน การลดลงของสถิติการขาดงาน ความทุ่มเทในการท างาน 
ผลการปฏิบติังานดีข้ึน อตัราการเขา้ออกจากงานลดลง รวมถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการท างาน 
เช่น ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานเพื่อให้องคก์ารอยูร่อดและสามารถแข่งขนัได ้นอกเหนือจาก
คุณประโยชน์ท่ีเกิดแก่องค์การแล้วอาจส่งผลต่อประเทศในภาพรวมอีกด้วย ในรูปของการลด
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการเปล่ียนงานของคนในประเทศ การเพิ่มผลผลิตของประเทศ หรือเพิ่มคุณภาพ
งาน เป็นตน้ จึงกล่าวไดว้า่ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสามารถแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ขององคก์าร และสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัองคก์าร อีกทั้งยงัช่วยให้ธุรกิจสามารถยืน
หยดัและสร้างความแขง็แกร่งอยูไ่ดใ้นสภาวะความผนัผวนของเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ 
 

1.1.3  ทมีดั้งเดิมและทมีเสมือนจริง (Traditional Team and Virtual Team) 
การท างานเป็นทีมเป็นรูปแบบการท างานท่ีไดรั้บการยอมรับและน ามาใชป้ฏิบติักนัอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถตอบสนองความเป็นมนุษย์ซ่ึงเป็นสัตว์สังคม มีความ
ตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อความต้องการด้านการอยู่รอด ความมัน่คงปลอดภยั ความ
ตอ้งการทางจิตใจ และจากความเจริญกา้วหนา้ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมท าให้การท างานมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน จึงเกิดการประยุกต์ใชก้ารส่ือสารโทรคมนาคมกบัแนวคิดการท างานเป็นทีม 
ซ่ึงเป็นการสร้างรูปแบบการท างานลกัษณะใหม่ ท่ีเรียกวา่ “ทีมเสมือนจริง” (Virtual Team) เพื่อให้
เหมาะสมกบับริบทขององค์การในปัจจุบนัท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารผ่านเครือข่ายต่างๆ 
ความรวดเร็วในการท างานให้ทนักบัความเปล่ียนแปลง ลดตน้ทุนการผลิต และใช้ทรัพยากรอยา่ง
คุม้ค่าเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซ่ึงเป็นท่ีสนใจขององคท์ัว่โลก โดยจากการส ารวจของ RW3 
Culture Wizard ในปี 2010 ท าการแจกแบบสอบถาม 30,000 ชุดให้กบัพนกังานในองคก์ารบรรษทั
ขา้มชาติ (Multinational Corporations) ใน 77 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงมีค าถามท่ีน่าสนใจ คือ คุณคิดวา่
การท างานแบบทีมเสมือนจริง (Virtual Team) นั้น ประสบความส าเร็จหรือไม่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
60 เปอร์เซ็นต ์เห็นวา่ประสบความส าเร็จ โดย 11 เปอร์เซ็นต์ คิดวา่ประสบความส าเร็จมาก และ 49 
เปอร์เซ็นต ์ คิดวา่ประสบความส าเร็จ มีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นท่ีคิดวา่ไม่สบความส าเร็จ เม่ือ
กล่าวถึงจ านวนการประชุม พบปะ ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในทีมเสมือนจริง 46 เปอร์เซ็นต์ กล่าววา่
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ไม่เคยเลย 30 เปอร์เซ็นต์ กล่าววา่ปีละคร้ัง และ 10 เปอร์เซ็นต ์กล่าววา่มากกวา่ 3 คร้ังต่อปี ซ่ึงการ
ท างานเป็นทีมท่ีดีนั้นตอ้งมีการสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เม่ือถามถึงคุณลกัษณะของสมาชิก
ในทีมเสมือนจริงท่ีส าคญั 18 เปอร์เซ็นต ์ กล่าวว่าความเต็มใจท่ีจะแบ่งปันขอ้มูล 17 เปอร์เซ็นต ์
ความผกูพนัในเชิงบวก 17 เปอร์เซ็นต ์ความร่วมมือ 14 เปอร์เซ็นต ์การจดัการ 13 เปอร์เซ็นต ์การมี
ทกัษะทางสังคมท่ีดี 11 เปอร์เซ็นต ์การแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ และ 10 เปอร์เซ็นต ์ในการ
ให้ความช่วยเหลือกบัสมาชิกในทีม ซ่ึงลกัษณะการท างานแบบทีมเสมือนจริงอาจมีบา้งส่วนท่ี
คลา้ยคลึงและแตกต่างกนักบัการท างานแบบทีมดั้งเดิม 

 
1.1.4  อุตสำหกรรมสำยกำรบิน 
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (The International Air Transport Association: 

IATA) รายงานว่า แนวโน้มปริมาณความตอ้งการเดินทางและอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสารท่ี
ลดลงน้ี เป็นสัญญาณแรกท่ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อผลก าไรในปี 2555 ของ
อุตสาหกรรมการบินปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการลดลงของผลก าไรของภาคอุตสาหกรรมสายการบินทัว่
โลก ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มสูงข้ึน เป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรมสายการบินทัว่โลก เน่ืองจากความวิตกต่อปัญหา
วิกฤตของเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป 2) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในยูโรโซน เป็นความเส่ียงท่ี
รุนแรงและเกิดข้ึนได้เร็วท่ีสุดในขณะน้ีซ่ึงหากลุกลามกลายเป็นวิกฤตการณ์ของภาคธนาคาร 
(Banking Crisis) อุตสาหกรรมการบินของยุโรปก็อาจเผชิญกบัภาวการณ์ถดถอยทัว่ทั้งภูมิภาค และ
จะส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ ให้เกิดการชะลอตวัตามมา พร้อมกบัผลก าไรท่ีลดลง 
และ 3) การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนในธุรกิจสายการบิน อยา่งไรก็ตาม จากปัจจยัเส่ียงขา้งตน้ จะ
พบวา่ มีสายการบินท่ีไดรั้บผลกระทบและไดด้ าเนินการเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ส่วนอุตสาหกรรม
สายการบินของไทย ก็มีแนวโนม้เป็นไปตามทิศทางของอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินโลกเช่นกนั 
(สถาบนัการบินพลเรือน ส านักวิจยัและพฒันาธุรกิจการบิน, 2555) จากสภาวการณ์ขา้งตน้อาจ
ส่งผลต่อขวญัก าลงัใจ ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร ความเช่ือถือไวว้างใจลดลงได ้ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อผลประกอบการขององคก์ารหรือแมก้ระทัง่ผลการปฏิบติังานของบุคลากรเพราะความ
ผูกพนัต่อองค์การนับเป็นคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นอย่างหน่ึงของสมาชิกองค์การ เน่ืองจากเป็นเหตุผล
ส าคญัท่ีช่วยน าพาให้องคก์ารมีประสิทธิผลและอยูร่อดต่อไป (ซลัวานา ฮะซานี, 2550) นอกจากน้ี
ความเช่ือถือไวว้างใจยงัสามารถส่งผลต่อรายได้และก าไรในทุกระดับขององค์การ (Davis, 
Schoorman, Mayer, and Tan, 2000) รวมทั้งยงัส่งผลต่อผลการปฏิบติังานงาน การคงอยูใ่นองคก์าร
ของพนกังาน ความตั้งใจท่ีสนบัสนุนและมุ่งมัน่ต่อความเปล่ียนแปลง และการเป็นพนกังานท่ีดีของ
องคก์าร (Brown, 1992)  และประการสุดทา้ยเพื่อเตรียมรับการเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนซ่ึงมีอุตสาหกรรมการบินจะแนวโนม้มีการเติบโตมากข้ึนในภูมิภาคอาเซียน ทุกองคป์ระกอบ
ของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยจะตอ้งมีความเขม้แข็งเพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทั้งดา้นธุรกิจ
และบุคคลากรส าหรับการแข่งขนัในอนาคต 

ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัของ
พนกังานต่อองคก์ารวา่มีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจและความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในทีม
ดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีความแตกต่างกนัอยา่งไร และปัจจยัใดท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจ
ในทีมและความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ซ่ึงผลการวิจยั
สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือวางแผนแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีอาจเกิดข้ึนในองค์การ และเพื่อให้องค์การสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพไวไ้ด ้ซ่ึงยอ่มจะส่งผลดีต่อองคก์ารท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้
 

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาระดบัความแตกต่างระหวา่งความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อ
องคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

 

1.3  ค ำถำมในกำรวจิัย 
 
         1)  การวจิยัเชิงปริมาณ 

(1) ทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมแตกต่างกนั
อยา่งไร 

(2) ทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีระดบัความผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งไร 
2)  การวจิยัเชิงคุณภาพ 

(1) ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง        
(2) ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

3)  สมมติฐานในการวจิยั 
(1) ทีมดั้งเดิมมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมกนัสูงกวา่ทีมเสมือนจริง 
(2) ทีมดั้งเดิมมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสูงกวา่ทีมเสมือนจริง 
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1.4  ขอบเขตและวธิีกำรศึกษำ 
 

การวิจยัเร่ือง บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนั
ต่อองคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง เป็นการวจิยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methology) ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผูว้ิจยัท าการออกแบบสอบถามเร่ือง บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือ
ไวว้างใจในทีมและความผูกพนัต่อองคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง โดย
แจกใหพ้นกังานในทีมเสมือนจริงท่ีเป็นทีมบริการท่ีสามารถปฏิบติังานสนองตอบความตอ้งการได้
ทนัทีเม่ือมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ในกรณีฉุกเฉินโดยท างานข้ามระยะทาง และเขตแดนและ
พนกังานในทีมดั้งเดิมจากองค์การในอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จ านวน 5 สายการบิน 
และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัต่างๆ ของความเช่ือถือไวว้างใจ
ในทีมและความผกูพนัต่อองคก์าร ส่วนท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) จากผูบ้ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษยห์รือฝ่ายอ่ืนๆ และ
พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีเคยท างานในทีมเสมือนจริงและทีมดั้ งเดิม เพื่อให้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ี
น าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ไดท้ราบถึงระดบัความแตกต่างระหวา่งความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อ
องคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

2) ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
3) ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
4) เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการท างานแบบทีมเสมือนจริงให้แก่

สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูท่ี้สนใจและน าผลกการวิจยัท่ีไดไ้ปใช้
ในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

ทีมดั้งเดิม หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์กนั มีการพบปะกบัแบบ
เผชิญหนา้ มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมาท างานร่วมกนัในเวลา สถานท่ีหรือวฒันธรรมเดียวกนั 
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เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Woodcock, 1989; Katzenbach and Smith, 
1998; Holpp, 1999) ส าหรับงานวจิยัน้ีใชส้มาชิกในทีมดั้งเดิมท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมสายการบินโดยมี
ลกัษณะการท างานเป็นทีมแบบเผชิญหนา้ มีการประชุมช่วยเหลือกนัและมาท างานร่วมกนัในเวลา
และสถานท่ีเดียวกนั 

ทีมเสมือนจริง หมายถึง กลุ่มคนท่ีท างานอยูก่นัคนละภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างกนัใน
สถานท่ีหรือวฒันธรรม แต่สามารถท างานร่วมกันได้โดยการติดต่อส่ือสารผ่านทางเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์ของหน่ึงหรือหลายองค์การ (Gassmann 
and Von Zedtwitz, 2003; Powell,  Piccoli and  Ives, 2004; Hertel, Geister and  Konradt, 2005, 
Peters and Manz, 2007) ซ่ึงในงานวจิยัน้ีใชที้มเสมือนจริงในทีมบริการในอุตสาหกรรมสายการบิน
ท่ีสามารถปฏิบติังานสนองตอบความตอ้งการไดท้นัทีเม่ือมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ในกรณีฉุกเฉิน
โดยท างานขา้มระยะทาง และเขตแดนโดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร เทเลกซ์ 
(Telex: Teleprinter Exchange) หรืออินเตอร์เน็ต ในการติดต่อประสานงานระหวา่งกนั 

ควำมเช่ือถือไว้วำงใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความเปิดเผยไม่คลุมเครือ การให้การยอมรับ
ของสมาชิกในทีมวา่จะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความจริงใจ และปฏิบติัในส่ิงท่ีคาดหวงัหรือส่ิง
ท่ีเป็นเป้าหมายของทีมงานและองคก์ารไดส้ าเร็จ  ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Shaw (1997) ท่ีกล่าววา่
ความเช่ือถือไวว้างใจตอ้งประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ 
ความตรงไปตรงมา การแสดงความดูแลเอาใจใส่  

ควำมส ำเร็จในผลงำนหรือกำรท ำงำนส ำเร็จ  หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความคาดหวงั ต่อ
สมาชิกในทีมงานวา่จะมีทกัษะความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ควำมตรงไปตรงมำ หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความคาดหวงั ต่อสมาชิกในทีมงานวา่จะมีความ
ซ่ือสัตย ์ไม่แสแสร้ง ยดึมัน่ในค าสัญญา และมีพฤติกรรมเปิดเผยไม่คลุมเครือ   

กำรแสดงควำมดูแลเอำใจใส่ หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความคาดหวงั ต่อสมาชิกในทีมงานวา่
จะให้ความเป็นห่วงเป็นใย ให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัดว้ยความจริงใจ ให้ค  าปรึกษา และให้ความ
ช่วยเหลืออยา่งเตม็ความสามารถ 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึก และพฤติกรรมในดา้นบวกท่ี
พนักงานท่ีให้ต่อองค์การ โดยท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมและกลายเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
ไดรั้บการยอมรับในองคก์าร ท าให้เกิดความเต็มใจ และพร้อมท่ีจะทุ่มเทพลงัให้กบัการท างานเพื่อ
องคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อประโยชน์และเป้าหมายท่ีตั้งไวข้ององคก์าร โดยผูว้ิจยัใชแ้นวคิด
ของ Hewitt Associates (2011) ท่ีกล่าววา่ การท่ีพนกังานผูกพนัต่อองคก์ารจะแสดงพฤติกรรม 3 ดา้น 
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ไดแ้ก่ การนึกถึงองคก์ารในแง่บวก (Say) ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร (Stay) การใช้
ความพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ (Strive) 

กำรนึกถึงองค์กำรในแง่บวก (Say) หมายถึง ความยินดี ภาคภูมิใจของพนกังานท่ีไดท้  างาน
ในองคก์ารและแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ารในทางท่ีดี 

ควำมปรำรถนำที่จะเป็นสมำชิกขององค์กำร (Stay) หมายถึง ความรู้สึกในการเป็นส่วน
หน่ึงขององค์การ มีความผกูพนักบัองค์การและปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในองคก์ารต่อไปตลอด
ชีวติการท างานของพนกังาน 

กำรใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ (Strive) หมายถึง การท่ีพนกังานใช้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีและให้ความเคารพในกฎระเบียบขององคก์ารเพื่อท าให้
งานออกมาประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 

อุตสำหกรรมสำยกำรบิน หมายถึง องค์การท่ีประกอบธุรกิจในการให้การบริการดา้นสาย
การบิน โดยอาจจะเป็นองค์การท่ีเป็นสายการบินของต่างประเทศท่ีมีฐานการบินในประเทศไทย
หรือเป็นสายการบินของประเทศไทยเองท่ีให้การบริการทั้งในและต่างประเทศในการวิจยัน้ีเก็บ
กลุ่มตวัอยา่งจาก 5 สายการบิน 



 
บทที ่2 

 
การทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความบุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีม

และความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานในทีมดั้ งเดิมและทีมเสมือนจริง กรณีศึกษา : 
อุตสาหกรรมสายการบิน ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเช่ือถือไวว้างใจ  (Trust) 
2.1.1  ความหมายของความเช่ือถือไวว้างใจ 
2.1.2  ความส าคญัของความเช่ือถือไวว้างใจ 
2.1.3  ระดบัของความเช่ือถือไวว้างใจ  
2.1.4  ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร (Organization Engagement)   
2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
2.2.2  ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร 
2.2.3  ความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร 
2.2.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

2.3  แนวคิดของทีมเสมือนจริง (Virtual Team) 
2.3.1  การสร้างทีมในการท างาน 
2.3.2  ความหมายของทีมเสมือนจริง 
2.3.3  วตัถุประสงคข์องทีมเสมือนจริง 
2.3.4  องคป์ระกอบของทีมเสมือนจริง 
2.3.5  ประเภทของทีมเสมือนจริง 
2.3.6  ประโยชน์ของทีมเสมือนจริง 
2.3.7  อุปสรรคของทีมเสมือนจริง 
2.3.8  ลกัษณะของทีมเสมือนจริงท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.4  บริบทอุตสาหกรรมสายการบิน 
2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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 ความเช่ือถือไวว้างใจมีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากความเช่ือถือไวว้างใจเป็นปัจจยัต่อ
ความส าเร็จของศตวรรษท่ี 21 (Perry and Mankin, 2007) เน่ืองจากผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่”ความ
เช่ือถือไวว้างใจ” สามารถเพิ่มระดบัความมัน่ใจในการท างานและความรู้สึกมัน่คงในเร่ืองของ
ความสัมพนัธ์ การสนบัสนุนและการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Earley, 1986 อา้งถึงใน Cristina et al., 
2003: Chap.4) ความไวว้างใจจึงมีความส าคญัต่อความร่วมมือระหวา่งองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพใน
แง่ของเป้าหมาย คุณภาพ ตรงเวลาและความยืดหยุน่ในการท างาน (Zaheer, McEvily and Perrone, 
1998 อา้งถึงใน Cristina et al., 2003: Chap.4) โดยการศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือถือไวว้างใจในหลาย
สาขาวิชาทั้งมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมองค์การ ศาสตร์เก่ียวกบัองคก์าร จิตวิทยาและ
สังคมวิทยา ความเช่ือถือไวว้างใจเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในทีมงานทุกประเภท ในขณะเดียวกนัเป็นส่ิงท่ี
เป็นเง่ือนไขในการท างานของทีมเสมือนจริง (Cristina et al., 2003: Chap.4) เน่ืองจากการท างาน
แบบทีมเสมือนจริงสมาชิกในทีมอาจไม่เคยหรือเจอกนันอ้ยคร้ังท าให้เกิดความระแวดระวงัในการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์และการท างานร่วมกนัซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา (Daniel, 2007)  
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความเช่ือถือไว้วางใจ (Trust) 
 
        2.1.1  ความหมายของความเช่ือถือไว้วางใจ 

ความหมายของความเช่ือถือไวว้างใจภายในองคก์ารนั้นสามารถเร่ิมตน้จากการพิจารณาค าว่า 
“ความเช่ือถือไวว้างใจ” ซ่ึงในภาษาองักฤษนั้นใชค้  าวา่ “Trust” มาจาก ค าวา่ “Trost” ในภาษาเยอรมนั 
ซ่ึงแปลวา่ การใหค้วามสะดวกสบาย หรือความเช่ือวา่บุคคลหน่ึงๆ จะสามารถท าให้เราสมหวงัหรือ
ใหก้ารพึ่งพิงช่วยเหลือเราในเร่ืองหน่ึงๆได ้(Shaw, 1997 อา้งถึงใน ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์, 2552) ยงั
มีนกัวชิาการอีกหลายท่านท่ีใหค้วามหมายของค าวา่ “ความเช่ือถือไวว้างใจ”  หมายถึง ความเช่ือมัน่
ของกนัและกนัระหว่างบุคคลสองฝ่ายในผลของการกระท าท่ีตกลงหรือสัญญาไวซ่ึ้งจะตอ้งมีการ
ติดต่อส่ือสารท่ีซ่ือตรงและจริงใจซ่ึงกนัและกนั มีความคาดหวงัในความสามารถของอีกฝ่าย และ
เป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัโดยไม่ตอ้งมีการระแวดระวงัใดๆ (Reina and Reina, 1999) ซ่ึง 
Mcshane and Von Glinow (2005) เห็นดว้ยท่ีวา่ ความเช่ือถือไวว้างใจ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสภาวะทาง
จิตอนัเป็นความตั้งใจในการให้การยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มอ่ืนโดยอยูบ่นพื้นฐาน
ของความคาดหวงัในทางบวก ความเช่ือถือไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีควรมีให้ซ่ึงกนัและกนัการท่ีจะไดรั้บ
ความเช่ือถือไวว้างใจจากผูอ่ื้นเราตอ้งแสดงออกถึงความเช่ือถือไวว้างใจผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั  

ในส่วน Rotter (อา้งถึงใน ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์, 2552) เสนอวา่ความเช่ือถือไวว้างใจจะ
เก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัของบุคคลหรือกลุ่มท่ีสามารถเช่ือใจในค าสัญญา ค าพูดหรือบนัทึกท่ีเป็น
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ลายลกัษณ์อกัษรของอีกบุคคลหน่ึงหรืออีกกลุ่ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Robbins (2005) ท่ีไดใ้ห้ความหมาย
วา่ ความไวว้างใจเป็นความคาดหวงัในทางบวก ต่อบุคคลอ่ืนไม่วา่จะเป็นค าพดู การกระท า หรือการ
ตดัสินใจท่ีจะกระท าตามสมควรแลว้แต่โอกาส โดยอุชุมพร แกว้ขุนทด (2550) อธิบายเพิ่มเติมวา่ 
ความไวว้างใจ คือ ระดบัของความคาดหวงั ความเช่ือ และความมัน่ใจในความซ่ือสัตย ์สุจริต ความ
มัน่คง ความเช่ือถือได ้ความเปิดเผย และความยติุธรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดว้ยความสมคัรใจ 
และยอมท าตามการกระท าดว้ยความคาดหวงัว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจะกระท าตามค าพูด ค า
สัญญา ทั้งท่ีเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน และจะกระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ดว้ยความสามารถ ความ
เปิดเผย ความห่วงใย และความเช่ือถือได้ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงการควบคุมตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัดิลก ถือกลา้ (2552) ท่ีไดก้ล่าวถึง ความไวว้างใจเป็นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลหรือ
ของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึง ท่ีมีความเช่ือมัน่ต่ออีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่า จะด าเนินการ
ปฏิบติัหรือแสดงออกในทิศทางท่ีตนเองคาดหวงั ไม่ท าความเส่ือมเสียหรือเสียหายให้เกิดข้ึนความ
ไวว้างใจเปรียบไดก้บัเป็นกาวท่ีมองไม่เห็น ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูน้ ากบับุคคลอ่ืนความน่าไวว้างใจ
ถือเป็นมาตรฐานการด ารงอยู่ของการเป็นผูน้ า เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุก ๆองค์กร ท่ีมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการธ ารงรักษาองค์กรเอาไวไ้ด้ ความไวว้างใจไม่สามารถซ้ือหาความ
ไวว้างใจไม่สามารถร้องขอได ้ความไวว้างใจไม่สามารถบงัคบัได ้แต่ความไวว้างใจจะตอ้งเกิดจาก
การถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับ 

กล่าวโดยสรุปแลว้ “ความไวว้างใจ” (Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความเช่ือถือได ้ความ
เปิดเผย การใหก้ารยอมรับของสมาชิกในทีมวา่จะเป็นท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติัในส่ิงท่ี
คาดหวงัหรือส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของทีมและองค์การไดส้ าเร็จ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า “ความเช่ือถือ
ไวว้างใจ” มีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการท างานในทุกรูปแบบ ทั้งการท างานแบบทีมดั้งเดิมท่ีมี
เวลาในการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัซ่ึงหน้าตามสมควร หรือรูปแบบการท างาน
แบบทีมเสมือนจริงท่ีสมาชิกอาจไม่มีเวลามาพบปะ พดูคุยกนัแบบซ่ึงหนา้บ่อยนกั 
 

2.1.2  ความส าคัญของความเช่ือถือไว้วางใจ 
จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท าให้แนวโนม้การท างานในปัจจุบนัและ

อนาคตมีความหลากหลายขององค์ประกอบมากข้ึน ซ่ึงอาจสวนทางกบัความเช่ือถือไวว้างใจ แต่
หากความเช่ือถือไวว้างใจกนัระหว่างสมาชิกในองค์การมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ความร่วมมือของบุคคลในองค์การซ่ึงก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อองค์การ Robbins, 
(2005) กล่าวว่า ในปี ค.ศ.1950 เป็นยุคท่ีเช่ือวา่มีความซ่ือสัตยต่์อการใชอ้  านาจหน้าท่ี แต่การ
คดัเลือกบุคคลเขา้มาท างานหนา้ท่ีเก่ียวกบักฎหมาย ผูบ้ริหารทางธุรกิจนกัวิชาการนกัหนงัสือพิมพ ์
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นกัวจิยั และบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจในการท างานท่ีมีช่ือเสียงนั้นไม่สามารถบอกความจริงไดทุ้ก
คร้ัง เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่แน่ใจเก่ียวกบัการใชอ้  านาจหนา้ท่ี ดงันั้นความเช่ือถือไวว้างใจจึงถูกท าลาย
แบบทั้งส้ินในทุกสถาบนั ท าใหค้วามสัมพนัธ์ของนายจา้ง และพนกังานในองคก์ารไม่ดีมากนกั ใน
ส่วนของการบริหารผลการปฏิบติังาน เน่ืองจากมีองคก์ารเป็นจ านวนมากท่ีจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็น
ระเบียบ พนกังานตอ้งประสบปัญหาในการส่ือสาร สูญเสียความเช่ือถือไวว้างใจเน่ืองจากมีผลท่ี
เกิดข้ึนตามมา เช่น การปฏิบติังานเกิดความผดิพลาดไม่ส าเร็จตามเง่ือนไขการให้รางวลั ละเลยความ
รับผดิชอบ และการลดขนาดองคก์ารท าให้ความเช่ือถือไวว้างใจลดลงแต่ปัญหาไม่มากเท่าการปลด
พนกังาน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและความไม่มัน่คง ความเช่ือถือไวว้างใจมีความส าคญัมาก ใน
สภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และความไม่มัน่คงในสถานท่ีท างาน บุคคลจะตอ้งเปล่ียนไปมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนซ่ึงระดบัความเช่ือถือไวว้างใจจะเป็นตวัก าหนด 

เม่ือความเช่ือถือไวว้างใจก าลงัจะหมดลงท าให้มีการพฒันาแนวทางในการบริหารข้ึน คือ 
การท าขอ้สัญญาทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ หมายถึง ขอ้ตกลงท่ีไม่ได้มีการเขียนถึงเป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารไม่ไดค้าดหวงัจากพนกังาน และส่ิงท่ีพนกังานคาดหวงัจากผูบ้ริหาร ในแง่ของพนกังานขอ้
สัญญาทางจิตวิทยา คือ การรับรู้ของพนกังานท่ีคิดวา่พวกเขาจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้
สัญญาท่ีนายจา้งให้ไวก้บัเขา หากความเช่ือถือไวว้างใจอยู่ในระดบัต ่า พนกังานมีแนวโน้มท่ีจะ
หลีกเล่ียงการเผชิญ ความเส่ียง มีการเรียกร้องมากข้ึน ลกัษณะสังคมแบบน้ีบุคคลในองคก์ารจะตอ้ง
เร่งสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กนัไว ้จะท าใหโ้อกาสท่ีจะไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญานอ้ยลงเน่ืองจาก
การไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญาท าให้เกิดผลในทางลบ เช่น มีความตั้งใจนอ้ยลงในการท่ีจะท างานให้
ไดผ้ลตามตอ้งการ หากความเช่ือถือไวว้างใจอยูใ่นระดบัสูงจะท าให้พฤติกรรมในการปฏิบติังานดี
ข้ึนตามไปดว้ย โครงสร้างความสัมพนัธ์รูปแบบใหม่น้ี ความเช่ือถือไวว้างใจเป็นสารหล่อล่ืนให้เกิด
ความราบร่ืนมีการประสานกนัอยา่งดีในองคก์าร โดยขจดัความขดัแยง้ทางความคิด การบริหารใน
ยคุปัจจุบนัตอ้งการความไวว้างใจ ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีส าคญัขององคก์ารและเป็นการสร้างยึดมัน่
ผกูพนัต่อองคก์าร ความเช่ือถือไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความยึด
มัน่ผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัสูงการท่ีบุคคลมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การนั้น จะเป็นตวั
ก าหนดใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายและรักษาสมาชิกในองคก์ารใหค้งอยู ่

นอกจากน้ีแลว้ พรทิพย ์เกยุรานนท์ (2552) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของความเช่ือถือ
ไวว้างใจวา่มีความส าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพหรือบทบาทไหน 
เม่ือคนมีความไวว้างใจกันก็เป็นท่ีมาของความสุขในการด าเนินชีวิตและการท างานท่ีไม่ต้อง
หวาดระแวงกบัคนรอบขา้ง ว่าจะท าร้าย หรือเกิดส่ิงท่ีไม่ดีกบัตน ครอบครัว คนใกลชิ้ดงาน 
หน่วยงาน สังคม หรือประเทศ เพราะความเช่ือถือไวว้างใจเป็นหวัใจหรือรากฐานท่ีท าให้เกิดความ
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รักความอบอุ่นในครอบครัว และสังคมน่าอยูม่ากข้ึน ความเช่ือถือไวว้างใจยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยให้บุคคล
กลา้ท าในส่ิงต่าง ๆ ทั้งท่ีส่ิงนั้นไม่เคยท ามาก่อนแต่เกิดความมัน่ใจและเช่ือใจกบัส่ิงท่ีท า คนรอบขา้ง 
ผูบ้งัคบับญัชา ลูกนอ้ง และ/หรือระบบของหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการท างานหรือการท าส่ิงต่าง ๆ 
จึงท าใหค้นนั้นประสบความส าเร็จเกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ในงานและในสังคม ท่ีคนอ่ืนสามารถน ามา
ต่อยอดและเกิดประโยชน์กบัหน่วยงานและสังคมมากมายต่อไป และสุดทา้ยความไวว้างใจเป็น
หวัใจหรือรากฐานในการท างานเป็นทีม และเป็นหวัใจส าคญัแห่งการร่วมมือกนัท างาน ท่ีหลาย
หน่วยงานพยายามท่ีจะสร้างทีมงานและกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือในการท างาน เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน 

หากกล่าวโดยสรุปแลว้ความเช่ือถือไวว้างใจมีความส าคญัมาก ทั้งในการท างานแบบทีม
ดั้งเดิมหรือทีมเสมือนจริง เน่ืองจากส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างทีมงานและ
องคก์าร ซ่ึงการท่ีองคก์ารจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจในการท างาน
เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์าร นอกจากนั้นแลว้ ความเช่ือถือไวว้างใจมี
ความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากความเช่ือถือไวว้างใจเป็นปัจจยัความส าเร็จของศตวรรษท่ี 21 
(Healey, 2008 อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 2552) ส่งผลต่อรายไดแ้ละก าไรในทุกระดบัของ
องคก์าร (Davis, Schoorman, Mayer and Tan, 2000) รวมทั้งความเช่ือถือไวว้างใจของพนกังาน
ส่งผลต่อผลการปฏิบติังานงาน การคงอยูใ่นองคก์ารของพนกังาน ความตั้งใจท่ีสนบัสนุนและมุ่งมัน่
ต่อความเปล่ียนแปลง และการเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ (Brown, 1992) ซ่ึงสอดคล้องกบั
นกัวชิาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงผลของความเช่ือถือไวว้างใจวา่ ความเช่ือถือไวว้างใจส่งผลต่อความ
พึงพอใจในงาน การเป็นพนกังานท่ีดีขององคก์าร ความผกูพนักบัองคก์าร การลาออกจากองคก์าร
และผลการปฏิบติังาน (Robbins and Judge, 2007) โดยเม่ือทราบถึงความส าคญัของความเช่ือถือ
ไวว้างใจแล้ว ในหัวข้อต่อไปจะเสนอถึงระดับของความเช่ือถือไวว้างใจว่ามีการแบ่งระดับไว้
อยา่งไร 
 

2.1.3  ระดับของความเช่ือถือไว้วางใจ (ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์, 2552) 
นกัวิชาการท่ีมีความสนใจแนวคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจไดมี้การพิจารณาระดบัของความ

เช่ือถือไวว้างใจภายในองคก์ารทั้งทีมีความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัไป อาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
2.1.3.1  แบ่งระดบัความเช่ือถือไวว้างใจ 2 ระดบั 
Barney และ Hansen, Doney และ Cannon, Jeffiries และ Reed ไดแ้บ่งระดบัความ

ไวว้างใจเก่ียวกบัองคก์ารไว ้ 2 ระดบัคือ ความไวว้างใจระหวา่งบุคคล (Interpersonal Trust) และ 
ความไวว้างใจระหวา่งองค์การ (Inter-Organizational Trust) แต่ทั้งน้ีความไวว้างใจทั้งสองระดบั
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อาจไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกนัเช่น บุคลากรภายในองคก์ารอาจจะมีความไวว้างใจกนัสูงแต่ขณะท่ี
ความเช่ือถือไวว้างใจต่อองคก์ารอ่ืนนั้นมีไม่มากนกั 

2.1.3.2  แบ่งระดบัความเช่ือถือไวว้างใจ 3 ระดบั 
ส าหรับนกัวิชาการในกลุ่มน้ี อาทิ Currall และ Inkpen ไดเ้สนอระดบัความ

ไวว้างใจไวด้ว้ยกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Level) ระหวา่งกลุ่ม (Intergroup 
Level) และระหวา่งองคก์าร (Interorganization Level) ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ Backmann 
และ Zaheer อธิบายถึงระดบัของความไวว้างใจ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระดบั
องคก์าร และสามารถแบ่งคู่ความสัมพนัธ์ไดจ้  านวน 9 คู่ดว้ยกนั เร่ิมตน้ดว้ยความไวว้างใจในระดบั
บุคคลกับบุคคลนั้นทั้งผูท่ี้ให้ความไวว้างใจและผูไ้ด้รับความไวว้างใจจะเป็นบุคคลทั้ งคู่ เช่น
พนกังานให้ความไวว้างใจต่อผูบ้ริหาร ส่วนความไวว้างใจระหวา่งบุคคลต่อกลุ่มนั้นเช่น พนกังาน
ไดใ้หค้วามไวว้างใจต่อกลุ่มผูบ้ริหาร และความไวว้างใจท่ีบุคคลมีต่อองคก์ารเช่น พนกังานมีความ
ไวว้างใจต่อองคก์ารของตน ส่วนในอนัดบัต่อไปเป็นการพิจารณาความไวว้างใจในระดบักลุ่มและ
องค์การเป็นหลกัโดยมีการแสดงความไวว้างใจต่อผูถู้กไวว้างใจซ่ึงมีทั้งระดบับุคคล กลุ่ม และ
องคก์าร 

นอกจากน้ี Shamir and Lapidot (2003) เสนอวา่ความไวว้างใจภายในองคก์าร
พิจารณาได้ 3 ระดบัเช่นกนั แต่มองส่วนขององค์การแตกต่างออกไปโดยให้มองในเชิงระบบ 
(System) ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากองคก์ารเช่นกนั กล่าวคือในระดบับุคคลนั้น ความไวว้างใจเป็นความ
เต็มใจของบุคคลท่ีมีความเช่ือใจต่อการกระท าของอีกฝ่ายท่ีอยู่บนความคาดหวงัว่าอีกฝ่ายจะให้
ความส าคญัแมว้า่จะเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ส าหรับระดบักลุ่มจะเป็นการพิจารณาความ
ไวว้างใจในปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่ม (Collective Phenomenon) เช่น ทีมงานโดยเป็นการ
ตดัสินของบุคคลเก่ียวกบัความไวว้างใจของผูอ่ื้นหรือทีมโดยรวมในประเด็นอาทิ การมีเป้าหมาย
หรือค่านิยมร่วมในการลดความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน กฎระเบียบท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 
เป็นตน้ และส่วนสุดทา้ยความไวว้างใจระดบัของระบบเป็นความไวว้างใจท่ีพิจารณาบนพื้นฐาน
ของบทบาท ระบบและกฎระเบียบต่างๆท่ีไดส้ร้างความไวว้างใจ รวมทั้งโครงสร้างขององคก์ารท่ี
เป็นทางการ  
 

2.1.4  ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความเช่ือถือไว้วางใจ 
การสร้างความเช่ือถือไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญั ในการท่ีเขา้ถึงศกัยภาพสูงสุดของบุคคลนั้น 

แต่เน่ืองจากความความแตกต่างของบุคคลและแหล่งท่ีมาของความเช่ือถือไวว้างใจ ท าให้เป็น
ขอ้จ ากดัในการสร้างความเช่ือถือไวว้างใจ (Zucker, 1986) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างทางวฒันธรรม
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และประสบการณ์ระยะสั้นจากการท างานร่วมกนั ซ่ึงองคก์ารตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ทั้งในระดบั
บุคคลและองคก์าร (Hardy et. al., 1998) โดยปัจจยัท่ีน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจมีนกัวิชาการเสนอไว้
หลายแนวคิด อาทิ  

Shaw (1997 อา้งถึงใน องัสนา ส่านสม, 2553) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเช่ือถือ
ไวว้างใจในองคก์าร ไดแ้ก่ ความส าเร็จในผลงาน ความตรงไปตรงมา และการแสดงความดูแลเอาใจ
ใส่ห่วงใย 

1) ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ (Achieving Results) เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังานของบุคคล เป็นส่ิงท่ีส าคญัใน
องคก์าร ความเช่ือถือไวว้างใจจะไม่เหลืออยูห่ากบุคคลนั้นไร้ความสามารถ หรือมีความสามารถต ่า
หรือไม่มากพอท่ีจะท างานให้ส าเร็จ ตามท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนคาดหวงัไว ้และยากท่ีจะไดรั้บ
ความเช่ือถือไวว้างใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนในโอกาสต่อไป โดย Johnson and Johnson 
(1994 อา้งถึงใน เมตตา ทองตาล่วง, 2546) กล่าวเพิ่มเติมว่าการท่ีจะท าให้ผลงานหรือการท างาน
ประสบความส าเร็จนั้นตอ้งมีการแบ่งปัน (Sharing) คือ ความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันวตัถุดิบ ทรัพยากรใน
การท างานให้กบัผูร่้วมงาน และไดรั้บความความร่วมมือจากสมาชิก (Cooperative Intention) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายได ้

ในการท างานเพื่อให้ประสบความส าเร็จนั้น ผูน้  าท่ีสามารถน าทีมงาน หรือองคก์าร
ให้บรรลุเป้าหมาย หรือมีผลลพัธ์ในทางท่ีดีได้ ย่อมเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของลูกน้อง ผูน้ าท่ีขาด
ความสามารถในการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายของทีมงาน หรือองคก์าร ยอ่มท าให้ลูกนอ้งมี
ความคลาดแคลงใจ ไม่มัน่ใจในความรู้ความสามารถของผูน้ า ซ่ึงชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550) ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า ความเช่ือถือไวว้างใจเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน การท่ีบุคคลเกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัย และไม่ไวว้างใจกนั น าไปสู่ความลม้เหลวในการสร้างสัมพนัธ์ อนัส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานภายในองค์กรเน่ืองจากการไม่ไว้ใจกันเป็นตัวกัดกร่อนความมี
ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมในระยะยาว หวัหนา้งานจึงตอ้งพยายามหาแนวทางในการสร้าง
ความเช่ือถือไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน โดยทัว่ไปหวัหนา้งานสามารถใชว้ิธีการทั้ง 6 ประการดงัต่อไปน้ีใน
การสร้างความเช่ือถือไวว้างใจให้เกิดข้ึนภายในองคก์รได ้คือ 1) การส่ือสาร (Communication) ให้
ขอ้มูลพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ โดยการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และให้ระยะเวลาในการป้อนกลบัขอ้มูล 
และให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองนโยบาย และการตดัสินใจต่าง ๆ นอกจากน้ีตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละ
เปิดเผยเก่ียวกับปัญหาของตนเองและตอ้งไม่ดึงข้อมูลไวเ้พื่อใช้ในการแสวงผลประโยชน์ทาง
การเมืองภายในองคก์ร 2) สนบัสนุน (Support) หวัหนา้งานตอ้งท าตวัให้สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอเม่ือพนกังานตอ้งการความช่วยเหลือ ก าลงัใจ และค าแนะน า นอกจากน้ีตอ้งแสดงความ
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สนใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพนกังาน และเต็มใจท่ีจะปกป้องพนกังาน 3) เคารพ (Respect) 
มอบหมายงานท่ีมีความส าคญัใหแ้ก่พนกังานเพื่อเป็นการแสดงรูปแบบของการจริงใจในการท างาน
ท่ีหวัหนา้งานควรท า ประกอบกบัการเป็นนกัฟังท่ีดี 4) ความยุติธรรม (Fairness) หวัหนา้งานตอ้ง
ประเมินพนกังานอยา่งยติุธรรมและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์หค้วามเช่ือถือและค ายกยอ่งชมเชยต่อ
การท างานท่ีดีของพนกังาน 5) ความสามารถในการคาดการณ์ได้ (Predictability) หวัหนา้งานตอ้งมี
ความสม ่าเสมอและตอ้งพึ่งพาไดใ้นเร่ืองของพฤติกรรมของตนและนอกจากน้ียงัตอ้งรักษาค าพูด
ของตนและ 6) ความสามารถ (Competence) หวัหนา้งานตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีโดยแสดงออก
ถึงการตดัสินใจในทางธุรกิจท่ีดี และตอ้งมีความสามารถทั้งในเชิงบริหารจดัการ รวมถึงมีความเป็น
มืออาชีพในการท างานอีกดว้ย การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์รไม่ใช่เร่ืองยากแต่
อาจตอ้งใชเ้วลาในการสร้างพอสมควร ดงันั้นเราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะไวใ้จผูอ่ื้นก่อน และเม่ือนั้นแลว้
ผูอ่ื้นก็จะหนักลบัมาไวใ้จเราเพราะเม่ือสร้างความเช่ือถือไวว้างใจ ให้เกิดข้ึนภายในองคก์รไดแ้ลว้ก็
จะเกิดการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ซ่ือสัตยจ์ริงใจจริงจงัต่อค าพูดและการกระท า การปฏิบติัอย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปอย่าง
สม ่าเสมอ บุคคลท่ีแสดงออกให้เห็นถึงส่ิงเหล่าน้ีย่อมไดรั้บความไวว้างใจจากฝ่ายอ่ืน เน่ืองจาก
ความไวว้างใจเกิดข้ึนได้ จากความคาดหวงัท่ีจะได้รับผลลัพธ์ในทางบวกจากผูท่ี้เราให้ความ
ไวว้างใจ การไม่รักษาค าพูด การกระท าท่ีไม่โปร่งใส คลุมเครือ ยอ่มท าให้เกิดความรู้สึกวา่บุคคลท่ี
เราใหค้วามไวว้างใจอาจไม่มีความสามารถ หรืออาจมีเจตนาแอบแฝง ซ่ึงการสร้างความซ่ือสัตยใ์น
ทีมงานและองคก์าร สามารถท าไดโ้ดย 1) การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีชดัเจน (Define a 
Clear Purpose) และการมีวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน เป้าหมายในการด าเนินงาน รวมถึง
การก าหนดแนวทางในการปฏิบติั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัได ้ 2) เผชิญหนา้กบั
ความจริง (Confront Reality) มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพของทีมงาน 
และองคก์ารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต   3) เปิดเผยตรงไป ตรงมา (Having Open Agendas) ในทีมงาน
และองคก์ารท่ีมีความไวว้างใจในระดบัสูง ส่ิงท่ีเห็นคือส่ิงท่ีเป็นความจริง ไม่มีการปิดบงัซ่อนเร้น 
ไม่มีเร่ืองทางการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงสอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson (1994 อา้งถึงใน เมตตา 
ทองตาล่วง, 2546) ท่ีให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารความรู้สึก ความคิด และ
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นท่ีกลุ่มก าลงัพิจารณา หรืออภิปราย หรือก าลงัด าเนินการอยา่งเปิดเผย
ตรงไปตรงมา   4) การรักษาค าพูด (Follow Through) การรักษาค าพูด และท าตามท่ีพูดทั้งในส่วน
การปฏิบติัของลูกจา้งต่อองคก์าร และองคก์ารต่อลูกจา้ง 

3)  การแสดงความดูแลเอาใจใส่ (Demonstrating Concerns) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเอาใจใส่ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัของเรา
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โดยทัว่ไปเราจะให้ความไวว้างใจกบัคนท่ีเป็นห่วงเป็นใยเรา เขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ของเรา และไม่
กระท าในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัเรา 

โดยแนวทางการปฏิบติัเพื่อเพิ่มการแสดงออกซ่ึงความเอาใจใส่ในทีมงานและ
องค์การ สามารถท าไดโ้ดย 1) สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในทีมงาน และองคก์าร (Build 
One Vision, One Company) 2) การแสดงออกซ่ึงความเช่ือมัน่ในความรู้ ความสามารถของพนกังาน 
(Show Confidence in People’s Ability) สอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson (1994 อา้งถึงใน เมตตา 
ทองตาล่วง, 2546) ท่ีเช่ือว่า การสนบัสนุน (Support) โดยการติดต่อส่ือสาร โดยการแสดงความ
เช่ือถือในความสามารถ และศกัยภาพของผูอ่ื้นจะท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจได้ 3) สร้าง
ความคุน้เคย ใกลชิ้ดสนิทสนมข้ึนในทีมงานและองค์การ มีการติดต่อส่ือสาร แบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ (Establish Familiarity and Dialogue) 4) การให้ความส าคญักบัพนกังาน ทั้งใน
แง่การจ าได ้การยอมรับ หรือการให้รางวลั (Recognize Contributions) ซ่ึง Johnson and Johnson 
(1994 อา้งถึงใน เมตตา ทองตาล่วง, 2546) ไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนัในเร่ืองของการยอมรับ (Acceptance) 
โดยหมายถึง การติดต่อส่ือสารโดยการแสดงออกถึงความเคารพในความเป็นบุคคลของผูอ่ื้น 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

เน่ืองจากความเช่ือถือไวว้างใจเป็นเร่ืองของพฤติกรรมศาสตร์ Johnson and Johnson 
จึงกล่าวว่า ระดบัความเช่ือถือไวว้างใจ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมการ
ไวว้างใจผูอ่ื้น (Trusting Behavior) และพฤติกรรมความเป็นผูส้ามารถไวว้างใจได ้(Trustworthy 
Behavior) โดยพฤติกรรมการไวว้างใจผูอ่ื้น หมายถึง ความสมคัรใจท่ีจะเผชิญหนา้กบัความเส่ียง ท่ี
เกิดข้ึนจากการกระท าของบุคคลอ่ืน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นไดใ้นทางท่ีดีและไม่ดี พฤติกรรมการ
ไวว้างใจผูอ่ื้น ครอบคลุมถึงการเปิดเผย การยอมรับ และการสนบัสนุน  และพฤติกรรมความเป็นผู ้
สามารถไวว้างใจได ้หมายถึง การตอบสนองต่อความคิดหวงัของผูอ่ื้น ในทางเอ้ือประโยชน์หรือ
เกิดผลดีต่อบุคคลนั้นๆ พฤติกรรมความเป็นผูส้ามารถไวว้างใจได ้ครอบคลุมถึง การยอมรับ การ
แบ่งปัน การสนบัสนุน และความร่วมมือ  

Johnson and Johnson ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงออกซ่ึงระดบัและสนบัสนุน
ความคิดเห็นของสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มไม่ได้หมายความว่าจะตอ้งเห็นดว้ยกบัทุกส่ิงทุกอย่าง โดย
สมาชิกสามารถแสดงออกซ่ึงการยอมรับ และการสนบัสนุนต่อการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น แต่
ในขณะเดียวกนัก็สามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างได ้

นอกจากน้ีปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจตามแนวคิดของ Reina และ Reina 
(1999 อา้งถึงใน ศยามล เอกะกุลานนัต,์ 2550) ซ่ึงไดก้ าหนดไวว้า่ความเช่ือถือไวว้างใจจะเกิดข้ึนได้
นั้นประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
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1) ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) คือ การท่ีบุคคลมี
ความสามารถในการกระท าส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเฉพาะในงานท่ีเฉพาะเจาะจง
หรืองานท่ีมีความลบัซบัซ้อนในการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั รวมถึงความสามารถใน
การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ และการช่วยให้ผูอ่ื้นสามารถท างานของเขาได้
โดยพฤติกรรมท่ีสามารถช่วยสร้างและรักษาความไวว้างใจในศกัยภาพ ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลมีความรู้
ความเช่ียวชาญและมีความสามารถ มีความยุติธรรม สามารถเขา้ใจและรับรู้ถึงศกัยภาพของผูอ่ื้นได้
และสามารถช่วยใหผู้อ่ื้นเกิดทกัษะความช านาญในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ได ้

2)  ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร (Communication Trust) คือ การท่ีบุคคล
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัและกนัอยา่งคงท่ีและสม ่าเสมอ ซ่ึงท าใหก้ารท างานนั้นด าเนินไป
หรือมีความกา้วหนา้ และมีผลต่อความสามารถในการผลิตงานและผลก าไรอีกดว้ย โดยพฤติกรรมท่ี
สนบัสนุนให้เกิดความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั
การพูดในส่ิงท่ีตรงกบัความเป็นจริง มีการยอมรับความผิดพลาด มีการให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั
การรักษาความลบั มีการช้ีแจงถึงความมีเจตนาท่ีดี 

3)   ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา (Contractual Trust) คือ การท่ีบุคคลได้
กระท าในส่ิงท่ีพูดไวว้่าจะกระท า ซ่ึงการกระท าในส่ิงท่ีไดพู้ดไวน้ี้จะก่อให้เกิดการผลผลิตความ
พร้อมท่ีจะให้บริการการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความใส่ใจในการมีส่วนร่วม หรือง่ายต่อการ
ส่ือสารกลบั เม่ือมีการสัญญาไว  ้ ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญาน้ีเก่ียวขอ้งการการรักษาความ
คิดเห็น ความตั้งมัน่ในความซ่ือสัตยแ์ละการแสดงพฤติกรรมอยา่งคงท่ี ความเช่ือมัน่ในความตั้งใจ 
ความแน่นอน และความเช่ือมัน่ของบุคคลในความซ่ือสัตยจ์งรักภกัดีจะท าใหเ้กิดความไวว้างใจดา้น
ค ามัน่สัญญาในการท างาน โดยพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญาไดแ้ก่ การท่ี
บุคคลมีการบริหารจดัการความคาดหวงั มีการสร้างส่ิงยึดเหน่ียวทางใจ มีการให้อ านาจอย่าง
เหมาะสมมีความใส่ใจ มีการแสดงความเห็นดว้ยอยา่งตรงไปตรงมา มีความคงเส้นคงวาและความ
แน่นอนในการกระท า 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ความเช่ือถือไว้วางใจเป็นวิถีทางหน่ึงของการสะท้อนถึง
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลในองคก์าร และเป็นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลท่ีส าคญัแสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลวในสัมพนัธภาพกับความเช่ือถือไวว้างใจ การ
ตอบสนองต่อความเช่ือถือไวว้างใจมี 3 ประการ ดงัน้ี ประการแรก ความเช่ือถือไวว้างใจตอ้งใชเ้วลา
ในการพฒันา การคงไวซ่ึ้งความเช่ือถือไวว้างใจจะตอ้งท าให้มีอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอแต่ก็ไม่อาจพูดได ้
ว่าการสร้างความเช่ือถือไวว้างใจจะใช้เวลานานแต่อาจจะใช้เวลาสั้นก็ได้ โดยตอ้งมีเป้าหมาย
ร่วมกนัท่ีชดัเจนและไม่มีการลงโทษจะท าให้ความเช่ือถือไวว้างใจ พฒันาไดเ้ร็วข้ึนซ่ึงเป็นความทา้
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ทายของผูน้ า ประการท่ีสอง ความตอ้งการความเช่ือถือไวว้างใจตอ้งมีความอดทน ความเช่ือถือ
ไวว้างใจในองคก์ารต ่าก็จะท าให้ผลการปฏิบติังานต ่า ถา้ความเช่ือถือไวว้างใจในองคก์ารสูงจะท า
ใหบุ้คลากรทุกคนมีมาตรฐานในการท างานท่ีสูง และประการสุดทา้ย คือ ความเช่ือถือไวว้างใจตอ้ง
ใช้ทกัษะและการฝึกปฏิบติัซ่ึงการพฒันาทกัษะและจิตใจเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อสัมพนัธภาพความ
เช่ือถือไวว้างใจในการปฏิบติังาน (Reynolds, 1997)  

ปัจจุบนัแนวคิดการพฒันาองคก์ารใหส้ าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ทั้งดา้น
เทคโนโลยีการผลิต ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการท างาน และโอกาสในการแข่งขนั
ทางธุรกิจ แต่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่ง คือ การก าหนดแนวนโยบายทางดา้นการบริหารทรัพยากร
โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงถือเป็นขุมก าลงัหลกัส าหรับการขบัเคล่ือนและก าหนดทิศทาง
ขององคก์ารวา่จะมุ่งไปทางใด จากการส ารวจของ นิตยสาร Human Resource Executive ในปี 2010 
สองส่ิงท่ียงัคงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกองคก์ารตอ้งค านึงถึงคือ การรักษาบุคลการ และ ความผกูพนัของ
พนกังานต่อองคก์าร (Sheridan, 2011) ซ่ึงความไวว้างใจนอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตของ
พนกังานแลว้ยงัมีส่วนในการเพิ่มความผกูพนักบัองคก์ารอยา่งเขม้แข็งดว้ย (Nyhan and Marlowe, 
1997) ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารจะท าให้สามารถทราบถึงธรรมชาติ
และความต้องการของมนุษย์ตลอดจนปัจจยัท่ีสนองตอบความต้องการเหล่านั้นซ่ึงจะช่วยให้
พนกังานเกิดแรงจูงใจท่ีจะอุทิศตนในการท างานใหแ้ก่องคก์าร โดยแนวคิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัและ
ก าลงัไดรั้บความสนใจก็คือ แนวคิดเก่ียวกบัความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement) 
(สกาว ส าราญคง, 2547; ซลัวานา ฮะซานี, 2550) 
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ (Organization Engagement) 
 

2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
2.2.1.1  ทฤษฏีแรงจูงใจของ Maslow (อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์ 2539)  
Maslow ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการของมนุษยท์ัว่ไปซ่ึงมนุษยพ์ยายามหาหนทาง

ตอบสนองความตอ้งการของตน และไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยไ์ว ้ดงัน้ี 
1)   คนทุกคนมีความตอ้งการ และความตอ้งการน้ีจะมีอยูต่ลอดเวลา และไม่

มีท่ีส้ินสุดเป็นขอ้เท็จจริงชดัแจง้ท่ีวา่ คนทุกคนต่างก็จะมีความตอ้งการ และความตอ้งการน้ีจะไม่มี
ทางส้ินสุดนบัตั้งแต่เกิดจนตาย 

2)   ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วก็จะมิใช่แรงจูงใจส าหรับ
พฤติกรรมต่อไปอีกแสดงให้เห็นวา่ ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม จะตอ้งเป็นความ
ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

http://www.hreonline.com/HRE/index.jsp
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3)   ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นล าดับขั้ นจากต ่ าไปหาสูง 
ตามล าดบัของความส าคญั ในขณะท่ีความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการท่ี
สูงข้ึนขั้นต่อไปก็จะตามมา 

Maslow ไดส้รุปลกัษณะของการจูงใจไวว้า่ การจูงใจจะเป็นไปตามล าดบัความตอ้งการ
อยา่งมีระเบียบ โดยล าดบัขั้นของความตอ้งการน้ีคือ Hierarchy of Needs มีอยู ่5 ล าดบัขั้น คือ  

1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) คือ ความหิว 
กระหายท่ีพกัอาศยั ความตอ้งการทางเพศ และความตอ้งการอ่ืน ๆ ทางร่างกาย 

2)   ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) คือ ความมัน่คง และการ
ป้องกนัอนัตรายต่อร่างกายและอารมณ์ 

3)   ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) คือ ความรัก ความรู้สึกเป็น
เจา้ของการยอมรับและความมีมิตรภาพ 

4)   ความตอ้งการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) คือ เร่ืองปัจจยัต่าง ๆ 
ภายในจิตใจ เช่น การยอมรับนบัถือตนเอง ความเป็นอิสระ ความส าเร็จ และปัจจยัต่าง ๆ ภายนอก 
เช่นสถานภาพ ความเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลอ่ืน และการไดรั้บความเอาใจใส่สนใจ 

5)  ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง (Self-Actualization Need) คือ แรงขบั
เคล่ือนท่ีจะเป็นในส่ิงท่ีตนจะสามารถเป็นได ้เช่น การเจริญเติบโต ความส าเร็จความสามารถของตน
และการบรรลุความปรารถนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  Maslow “Hierarchy of Needs” 



22 

2.2.1.2  ทฤษฎี E.R.G (E.R.G Theory)   
Alderfer (1972 อา้งถึงใน ซัลวานา ฮะซานี, 2550) ไดเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการ 

E.R.G.ข้ึน โดยทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบั 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรดา้นความพึงพอใจ (Satisfactions) และ
ความตอ้งการ (Desires) ท่ีเป็นสภาพวะอารมณ์ท่ีอยูภ่ายในของแต่ละบุคคล ซ่ึงทฤษฎี E.R.G. ตั้งอยู่
บนสมมติฐานท่ีวา่มีความตอ้งการ 3 ประเภทท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจ โดยความตอ้งการ 3 ประเภท
นั้นไดแ้ก่ ความตอ้งการมีชีวิต (Existence Needs) คือ ความตอ้งการท่ีช่วยให้มนุษยมี์ชีวิตอยูร่อด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความตอ้งการทางกายภาพและทางวตัถุ เช่น ค่าจา้ง สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
สวสัดิการ ความมัน่คง และความปลอดภยั เป็นตน้ ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น
(Relatedness Needs) คือ ความปรารถนาท่ีจะมีสัมพนัธภาพหรือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ซ่ึงถือ
เป็นความตอ้งการทางสังคม นอกจากน้ียงัรวมถึงความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียอมรับและยกย่องจาก
บุคคลอ่ืนและความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) คือ ความตอ้งการท่ีจะใชค้วามสามารถ
ของตนใหเ้ตม็ศกัยภาพและตอ้งการพฒันาตนเองไปเร่ือยๆ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการดา้นความกา้วหนา้
ในอาชีพการงานดว้ย 

นอกจากน้ี Alderfer ยงัเห็นดว้ยกบัทฤษฎีของ Maslow อีกในแง่ท่ีวา่ ความพอใจใน
ความตอ้งการ มีอิทธิพลต่อความส าคญัของความตอ้งการระดบัสูงกว่าท่ีอยู่ถดัข้ึนไป แต่เขาก็มี
ความเห็นต่างไปจาก Maslow อีกในแง่ท่ีวา่ การขาดความพึงพอใจในความตอ้งการระดบัสูงกวา่ข้ึนไป 
อาจท าใหค้วามตอ้งการระดบัต ่ามีความส าคญัข้ึนมาแทน  
 
ตารางที ่2.1  การเปรียบเทียบทฤษฎี Maslow และทฤษฎี E.R.G. 
 

ทฤษฏีของ Maslow ทฤษฏีของ E.R.G. ตัวอย่างวธีิการทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจ 
Psychological 
Safety - Material 

Existence จดัหาค่าจา้งท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการชั้น
พื้นฐาน และสภาพแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยั 

Safety – Interpersonal 
Love (Belongingness) 
Esteem - Interpersonal 

Relatedness ส่งเสริมบรรยากาศความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลท่ีดีและสนบัสนุนการใหผ้ลสะทอ้นกลบั
อยา่งถูกตอ้ง 

Esteem – Self confirmed 
Self - Actualization 

Growth ใหพ้นกังานไดป้รับปรุงทกัษะและ
ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองทั้งเปิดโอกาสให้
พนกังานไดท้  างานท่ีมีคุณค่าส าหรับเขา 

 
แหล่งทีม่า:  Alderfer, 1972.   
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2.2.1.3  ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory)   
Herzberg (1959 อา้งถึงใน ศรัญ นิลวรรณ, 2544) ไดท้  าการสัมภาษณ์วิศวกรและนกั

บญัชี โดยให้อธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตการท างานท่ีพวกเขารู้สึกมีความสุขในการท างาน
และเหตุการณ์ท่ีท าให้พวกเขารู้สึกเป็นทุกข์หรือความไม่สบายในในการท างาน ผลจากการศึกษา
สามารถตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ 

1)   ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor or Maintenance Factor) เป็นปัจจยั
ภายนอกมกัก่อให้เกิดความสนใจท่ีจะท างาน โดยจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจให้ดีข้ึน เช่น นโยบาย
และการบริหารขององค์การ เทคนิคการจดัการ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน และความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

2)   ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัภายในก่อให้เกิดความรู้สึกท่ี
ดีต่อการท างานต่อไป ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจท่ีจะตอ้งการกา้วหนา้ต่อไปในระดบัสูงข้ึน
อีกเช่น การไดรั้บการยอมรับ ความกา้วหนา้ ลกัษณะงาน และความส าเร็จ เป็นตน้ 

2.2.1.4  ทฤษฏีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory)   
Locke (1984 อา้งถึงใน สกาว ส าราญคง, 2547) เห็นวา่ทฤษฏีท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่

มนุษยมุ์่งแสวงหาความสุขสบาย และหลีกเล่ียงความทุกขน์ั้นไม่เพียงพอในการอธิบายพฤติกรรม
ของมนุษย์ เพราะบางสถานการณ์บุคคลอาจจะยอมแลกกบัความล าบากเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ี
คาดหวงั สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะบุคคลมีความมุ่งหวงั (Intention) หรือมีเป้าหมาย (Goal) 
บางอยา่งอยู ่ดงันั้นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยน่์าจะไดแ้ก่ ส่ิงท่ีมีคุณค่าและเป้าหมาย ส าหรับ
ส่ิงท่ีบุคคลเห็นว่ามีค่าและอยากไดน้ั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบัอารมณ์ซ่ึงสามารถแปรปรวนไดต้าม
สถานการณ์ ส่วนเป้าหมายจะเป็นตวัช้ีน าความคิดและการกระท าท่ีแน่นอนมากกวา่ส่ิงท่ีไดรั้บจาก
ทฤษฏีน้ีคือไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอีกอยา่งหน่ึง ส าหรับองคก์ารนั้น หากรู้วา่อะไร
คือส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับพนกังาน เป้าหมายท่ีตอ้งการหรือรางวลัอะไรท่ีพนกังานแสวงหา  ก็จะช่วย
ใหส้ามารถเลือกใชส่ิ้งจูงใจไดอ้ยา่งถูกทิศทาง ซ่ึง Edwin Locke และนกัวิชาการท่ีสนบัสนุนทฤษฎี
น้ีไดเ้สนอหลกัการตั้งเป้าหมายท่ีมีประสิทธิผลกบัการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1)   เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนยอ่มดีกวา่เป้าหมายท่ีคลุมเครือ 
2)   เป้าหมายท่ียากและทา้ทายดีกวา่เป้าหมายท่ีง่ายและใครๆก็ท าได ้อยา่งไร

ก็ตามไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ียากเกินกวา่ท่ีผูป้ฏิบติัจะสามารถท าได ้
3)   เป้าหมายท่ีบุคคลนั้นมีส่วนร่วมก าหนดยอ่มดีกวา่เป้าหมายท่ีถูกก าหนด

โดยผูบ้ริหารและสั่งใหท้  าโดยไม่มีการยอมรับ 
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4)   ขอ้มูลป้อนกลบัและการรายงานความกา้วหน้าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เพราะจะช่วยให้สามารถแกปั้ญหาอุปสรรต่างๆ เพ่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

เป้าหมายท่ีจูงใจจะเป็นแรงผลกัดันให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงหากสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายตามท่ีตั้ งไวแ้ล้วก็จะส่งผลให้เกิดความต้องการท่ีจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นในคร้ังต่อไป 
เช่นเดียวกบัการท่ีพนกังานมีเป้าหมาย และองค์การได้สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายนั้นดว้ยการ
เตรียมพร้อมในดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การท างาน รวมถึงให้โอกาสท่ีจะท างานนั้นให้ไดดี้ท่ีสุด 
ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้พนกังานสามารถท างานไดส้ าเร็จตามท่ีตั้งเป้าไว ้ เม่ือ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีหวงัโดยมีองคก์ารเขา้เก้ือหนุนแลว้ ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
องคก์ารยอ่มเกิดข้ึน 

2.2.1.5  ทฤษฏีความเสมอภาค (Equity Theory)  
Adams (1963 อา้งถึงใน สกาว ส าราญคง, 2547) กล่าวถึงทฤษฎีความเสมอภาค คือ

พนกังานจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความพยายามของตนกบัรางวลัและผลตอบแทนของ
พนกังานคนอ่ืนๆท่ีอยูใ่นสภาพการท างานคลา้ยคลึงกนั ความเสมอภาพจะเกิดข้ึนเม่ือพนกังานไดรั้บ
รู้วา่ความพยายามของตนเม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีสัดส่วนเท่าเทียมกบัของนกังานคน
อ่ืนๆ ซ่ึงทฤษฎีความเท่าเทียมน้ีมีส่วนประกอบหลกัๆ 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ 

1)   บุคคล (Person) ซ่ึงน าเร่ืองของการรับรู้มาประเมินตนเอง 
2)   ผูอ่ื้น (Other) ท่ีบุคคลน าตนเองไปเปรียบเทียบ 
3)   ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) โดยปัจจยัน าเขา้น้ีก็อยา่งเช่น การศึกษา สติปัญญา 

ประสบการณ์ ทกัษะ วุฒิภาวะ ระดบัความพยายาม สุขภาพ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัน าเขา้เหล่าน้ีอาจจะ
เป็นอะไรก็ไดท่ี้บุคคลเห็นวา่มีคุณค่าและมีความส าคญัท่ีพวกเขาทุ่มเทใหก้บัการท างาน 

4)   ผลลพัธ์ (Outcomes) คือ ผลประโยชน์ทุกอยา่งท่ีไดรั้บจากการท างาน 
โดยผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจอยูใ่นรูปของเงินเดือน สวสัดิการ สภาพการท างาน สัญลกัษณ์ทางสถานภาพ 
เป็นตน้ 

การรับรู้ในดา้นความไม่เสมอภาคก่อให้เกิดความตึงเครียด หากความไม่เสมอภาคมี
มากข้ึนแลว้แรงผลกัดนัก็ยิง่มีมากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแหล่งท่ีมาและความมากนอ้ยของความไม่เสมอ
ภาคซ่ึงจะมีผลให้เกิดการเลือกปฏิบติั เช่น ถา้พนกังานทราบว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บต ่ากว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบุคคลอ่ืนๆแลว้อาจจะเพิ่มหรือลดส่ิงท่ีเขาให้กบัองคก์าร โดยการ
เพิ่มหรือลดความพยายามของเขา ถา้หากการเลือกในการปฏิบติัเหล่านั้นเป็นไปไม่ได ้ บุคคลจะ
พยายามหนีจากสภาพการท างาน และทางเลือกในการปฏิบติัท่ีรุนแรงมากท่ีสุดคือ การลาออกจากงาน 
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ทฤษฏีความเสมอภาค ได้อธิบายและคาดคะเนทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อรางวลั
และผลตอบแทนท่ีไดรั้บและเนน้ถึงความส าคญัของการเปรียบเทียบสถานการณ์การท างาน ผลจาก
การเปรียบเทียบจะช่วยให้มีการปรับปรุงเก่ียวกบัการให้รางวลัและผลตอบแทน ทั้งน้ีเพื่อลดปัญหา
การขาดขวญัก าลงัใจและอตัราการลาออกจากงาน ดงันั้นแนวการปฏิบติัจากทฤษฏีเสมอภาคน้ีก็คือ
ผูบ้ริหารความพิจารณาถึงกลุ่มบุคคลอา้งอิง ผลท่ีบุคคลตอ้งกรไดรั้บจากองคก์าร ตลอดจนความ
เสมอภาคและความพยายามของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส าหรับทฤษฏีความเสมอภาคน้ีเน้นความส าคญั
ของการให้รางวลัตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัทางดา้นค ้าจุนหรือปัจจยัท่ีใช้บ  ารุงรักษาจิตใจ 
(Hygiene Factors) เพียงดา้นเดียวของ Herzberg ดูแตกต่างจากทฤษฎีอ่ืนๆท่ีศึกษามา ซ่ึงการให้
รางวลัตอบแทน หรือ ใชปั้จจยัค ้าจุนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์าร ตอ้งดูถึงความเหมาะสม และการให้ท่ี
ถูกวธีิ เพราะเป็นส่ิงท่ีพนกังานจะรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม 
 

2.2.2  ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 
ตั้งแต่ยุคปี 1990 เป็นตน้มานกัวิชาการไดมี้แนวโนม้หนัมาใชค้  าวา่ (Employee Engagement) 

แทนค าวา่ (Organizational Commitment) เน่ืองจากนกัวิชาการและบริษทัท่ีปรึกษาทางดา้นธุรกิจ
ต่างๆ ไดน้ าแนวคิดเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารมาใชก้บัหน่วยงานธุรกิจมากข้ึน (ฤทธิวฒัน์ ทัง่กลาง, 
2552) 

จากการศึกษาท่ีพบวา่มีนกัคิดหลายท่านให้ความหมายของค าวา่ “ความผูกพนัของพนกังาน” 
(Employee Engagement) โดยมีนยัยะต่างๆท่ีคลา้ยคลึงกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงชูชาติ มหาวนัสุ (2550) 
ไดแ้ยกตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ดงัน้ี  
 มุมมองของนักคิดกลุ่มแรกโดยมีนักคิดท่ีให้ความหมายว่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็น
ความสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน โดยกล่าววา่ บุคคลจะยึดติดกบัองคก์าร เพื่อให้ไดม้าซ่ึงรางวลัหรือ
ผลลพัธ์ท่ีแน่นอนจากองคก์ารหรือท่ี Becker (1960) เสนอนิยายในเชิง Side-Bet Theory วา่ ความ
ผกูพนัต่อองค์การ เป็นสภาพของบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมบางอย่างท่ีเขาได้
ลงทุนและเสียเวลากบัส่ิงนั้นๆ(องคก์าร) ไปกบัส่ิงลงทุนท่ีเรียกวา่ Site-Bet อาทิ การศึกษา อาย ุ
สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน เป็นตน้ ท าให้พฤติกรรมท่ีแสงออกเหมือนการลงทุน
ของตนเองเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงท่ีจะไดรั้บจากองค์การ โดยนกัคิดกลุ่มน้ี เช่น March and 
Simon (1958 อา้งถึงใน สุกานดา ศุภคติสันต,์ 2540), Becker (1960), Hrebiniak and Alutto (1972 
อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549)  

มุมมองของนกัคิดกลุ่มท่ีสองไดร้ะบุว่าค าว่า “Engagement” นั้นมีนยัยะเช่นเดียวกบัค าว่า 
“Commitment” ซ่ึงก็คือความผกูพนั อนัเป็นสภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งอารมณ์และเหตุผลของบุคคล
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ในดา้นงานและองคก์าร โดยจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมหลกั 3 ลกัษณะ  ประการแรก คือ 
การอยู่กบัองค์การ (Stay) คือ ความปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ แมท่ี้อ่ืนจะให้
ผลประโยชน์ท่ีดีกวา่ ประการท่ีสองการพดู (Say) คือ การกล่าวถึงองคก์ารในทางท่ีดีให้แก่บุคคลอ่ืน
ไดฟั้ง ไม่วา่จะเป็นเพื่อน ครอบครัว ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และประการสุดทา้ยการรับใช้ 
(Strive) คือ ภูมิใจในงานท่ีท าวา่เป็นส่วนสนบัสนุนในความส าเร็จขององคก์ารและยินดีท่ีจะท างาน
หนกัเพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต โดยนกัคิดในกลุ่มน้ี เช่น  Buchanan (1974), Herbert (1976),  
March and  Mannari (1977), Steers (1977 อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต, 2542), Mowday et al. 
(1982), Kahn (1990), Allen and Meyer (1991), The Gallup Organization (2000) 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Porter and Smith (1970 อา้งถึงใน ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท,์ 
2529) ท่ีวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) คือ ลกัษณะของความสัมพนัธ์
ของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ารซ่ึงจะถูกบ่งช้ีออกในรูปของ 1) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะยงัคงเป็น
สมาชิกขององคก์ารนั้นต่อไป 2) ความเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงัอยา่งเต็มท่ีในการท างานให้กบัองค์การ
และ 3) มีความเช่ืออย่างแน่นอนและมีการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น
ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารจึงมีความหมายลึกซ้ึงกวา่ความผูกพนัทางกายภาพต่อองคก์าร โดยท่ี
พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะยอมสละความสุขบางส่วนของตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร ส่วน Herbert (1976) มองวา่ความผกูพนักบัองคก์ร คือ การประสานพฤติกรรมของสมาชิก
กบัเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดกิจกรรมและพฤติกรรมไวแ้ลว้ ในการเสนอแนวทางและการเขา้
มามีส่วนร่วม การท่ีสมาชิกแสดงตนเห็นด้วยกบัจุดหมายปลายทางขององค์การและตั้งใจท่ีจะ
ยอมรับจุดหมายนั้นก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้ใช้ผลงานท่ีมีอยู่เพื่อสนองตอบวตัถุประสงค์นั้น การท่ี
สมาชิกยอมรับเป้าหมายท่ีแทจ้ริงก็จะแสดงตนเขา้เป็นพวกอย่างแน่นเฟ้น แมอ้าจจะต้องยอม
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตวับางอยา่งก็ตาม เช่นเดียวกบั Mowday  et al. (1982) ท่ีวา่ความผกูพนั
ต่อองคก์าร คือ การแสดงออกท่ีมากกวา่ความจงรักภกัดี (Loyalty) เพราะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีแน่น
หนาและผลกัดนัให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตนเอง เพื่อการสร้างสรรคใ์ห้องคก์ารอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึง 
Kahn (1990) อธิบายเพิ่มเติมวา่ความผกูพนัของพนกังานมีความแตกต่างจากโครงสร้างทางบทบาท
ต่างๆของพนกังานในงานเช่น การมีส่วนร่วมในงาน (Job Involvement) หรือแรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) แต่ความผกูพนัของพนกังานจะมุ่งเนน้ไป ท่ีประสบการณ์ในการท างาน (ชูชาติ มหาวนัสุ, 
2550) ท าให้พฤติกรรมการแสดงสามารถแยกได ้คือ ความปรารถนาท่ีจะอยู ่(Stay) เป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์าร การพูด (Say) ถึงองคก์ารในแง่ท่ีดีแก่ผูอ่ื้นฟัง ความภูมิใจในงานท่ีท า (Serve) วา่เป็น
ส่วนหน่ึงในความส าเร็จขององคก์าร ความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารความเต็มใจ
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ท่ีจะทุ่มเทพลงังานอยา่งเต็มท่ีให้กบัองค์การยอมความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน มีความเช่ือมี
การยอมรับค่านิยม และเป้าหมายขององคก์าร ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร 
ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร การเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์าร  และความซ่ือสัตยต่์อ
องคก์าร 

มุมมองของนกัคิดกลุ่มสุดทา้ยโดยมีนกัคิด คือ Theresa Welbourne (2003, อา้งถึงใน สมช่ืน 
นาคพลั้ง และศุภรักษ ์อธิคมสุวรรณ, 2547), ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท ์(2529) ให้ความหมายวา่ 
ความผกูพนัต่อองคก์ารพฒันาข้ึนจากทฤษฏีบทบาท (Role Theory) โดยทฤษฏีบทบาทจะพิจารณา
บทบาทท่ีหลากหลายซ่ึงคนจะผกูพนัในท่ีท างาน โดยอธิบายวา่ปัจจยัใดท่ีคนจึงผกูพนัในบทบาทท่ี
ชดัเจนมากกวา่บทบาทอ่ืนๆ โดยบทบาทในท่ีท างานแบ่งเป็น 5 บทบาท ดงัน้ี 

1)   บทบาทเจา้ของงาน (Job Holder Role) พนกังานท างานตามลกัษณะงานท่ีก าหนด 
2)   บทบาทสมาชิกในทีมงาน (Team Member Roles) พนกังานจะท าเกินกวา่ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อช่วยใหเ้พื่อสมาชิกในกลุ่มกา้วไปสู่เป้าหมาย 
3)   บทบาทเจา้ของกิจการ (Entrepreneur Role) พนกังานคน้คิดความคิดใหม่ๆและ

กระบวนการท างาน และท าการทดสอบเพื่อใหบ้รรลุตามท่ีคิดไว ้
4)   บทบาทผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพ (Career Role) พนกังานท าส่ิงท่ีตนอยากพฒันา

ความสามารถ ความเช่ียวชาญสายอาชีพของตน พวกเขาเรียนรู้ น าไปปฏิบติัท าใหเ้กิดเป็นทกัษะมาก
ยิง่ข้ึนเร่ือยๆไป 

5)   บทบาทของสมาชิกในองคก์าร พนกังานท าส่ิงท่ีส่งเสริมและช่วยบริษทั ถึงแมว้า่
งานนั้นจะไม่ใช่ของตน และไม่ใช่งานของทีมงานเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภรณี (กีร์ติบุตร) 
มหานนท ์(2529) ท่ีมองวา่ความผกูพนัในองคก์รสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ประการแรก 
คือ ความผกูพนัเป็นทางการ (Formal Attachment) ต่อองคก์ารซ่ึงแสดงออกโดยการไปปรากฏตวั
ท างานตามเวลาท่ีก าหนด และประการท่ีสอง คือ ความผูกพนัทางด้านจิตใจและความรู้สึก 
(Commitment) ซ่ึงหมายถึงพนกังานมีความผกูพนัหรือสนใจอยา่งจริงจงัต่อเป้าหมายค่านิยม และ
วตัถุประสงคข์องนายจา้ง โดยมีทศันคติท่ีดีต่อนายจา้งและเต็มใจท่ีจะทุ่มเทพลงัในการท างานเพื่อ
องคก์ารจะไดบ้รรลุเป้าหมายไดส้ะดวกข้ึน ท าให้แสดงพฤติกรรม อาทิ ท าการพฒันาความสามารถ
ของตนให้เกิดความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมและช่วยเหลืองานผูอ่ื้น ความมีวินยั ความสนใจ
อยา่งจริงจงัต่อเป้าหมาย ค่านิยมและวตัถุประสงคข์อง มีทศันคติท่ีดีและความเต็มใจ ทุ่มเทพลงัใน
การท างานเพื่อองคก์าร 

จากแนวคิดของนกัวิชาการหลากหลายท่านขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปแนวคิดความผกูพนั
ต่อองคก์าร (Organization Engagement) หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึก และพฤติกรรมในดา้น
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บวกท่ีพนักงานท่ีให้ต่อองค์การ โดยท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมและกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การ ไดรั้บการยอมรับในองค์การ ท าให้เกิดความเต็มใจ และพร้อมท่ีจะทุ่มเทพลงัให้กบัการ
ท างานเพื่อองคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อประโยชน์และเป้าหมายท่ีตั้งไวข้ององคก์าร  

 
2.2.3  ความส าคัญของความผูกพนัต่อองค์การ 
ความผกูพนัต่อองค์การ (Organization Engagement) นบัเป็นคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นอยา่งหน่ึง

ของสมาชิกองค์การ เน่ืองจากเป็นเหตุผลส าคญัท่ีช่วยน าพาให้องค์การมีประสิทธิผลและอยู่รอด
ต่อไปด้วยเหตุผลว่าความผูกพนัต่อองค์การนั้นเป็นทศันคติท่ีมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานกับ
องคก์าร เพื่อน าพาองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้(ซลัวานา ฮะซานี, 2550) ซ่ึง
ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจกนัมาในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา มีการศึกษา
วิจยักนัอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์ารมีความส าคญั (อนนัตช์ยั คงจนัทร์, 2529) 
เน่ืองจากทฤษฎีต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของความผกูพนัต่อองคก์าร ตลอดจนผลการวิจยัต่างๆ ได้
ช้ีให้เห็นวา่ ความผกูพนัต่อองค์การน้ี อาจจะใช้เป็นเคร่ืองพยากรณ์พฤติกรรมของพนกังานของ
องค์การได้ โดย Hewitt Associates (2003) ไดใ้ห้มุมมองว่า ความผูกพนัของพนกังานเป็นส่ิงท่ี
แสดงออกไดท้างพฤติกรรม กล่าวคือ สามารถสังเกตไดจ้ากการพูดถึงองคก์ารในแง่บวก และ
พิจารณาไดจ้ากการด ารงอยู่ นัน่คือ พนกังานปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกองค์การต่อไป โดยดูว่า
พนกังานใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือหรือสนบัสนุนธุรกิจขององค์การ 
ส่วนพฤติกรรมท่ีแสดงในแง่ลบ เช่น อตัราการเปล่ียนงาน (Turnover) อตัราการเขา้ออกจากงานของ
พนกังานในองค์การ เน่ืองจากพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การมีแนวโน้มท่ีจะอยู่กบัองค์การ
นานกวา่และเตม็ใจท่ีจะท างานอยา่งเตม็ความสามารถ เพราะเม่ือคนมีความผกูพนัต่อองคก์าร ก็จะมี
การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง มีความคงเส้นคงวา ไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีท างาน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Buchanan (1974), สุกานดา ศุภคติสันต์ิ (2540), พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ 
(2552)  

 ความผกูพนัต่อองค์การ เป็นผลการศึกษาท่ีต่อเน่ืองหรือพฒันาข้ึนมาจากการศึกษาเร่ือง
ความจงรักภกัดี (Loyalty) ของพนกังานในองคก์ารซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งการให้เกิดข้ึน เน่ืองจากความ
ผกูพนัต่อองคก์ารมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดจ้ากสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานในองคก์ารตอ้งเผชิญในแต่ละวนั แต่ความจงรักภกัดี
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและค่อยๆพฒันาข้ึนช้าๆอย่างมัน่คง สอดคลอ้งกบั Buchanan (1974) และพิชิต 
พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2552) ท่ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงจะเต็มใจท่ี
จะใชค้วามพยายามทุ่มเทท างานให้กบัองคก์าร การท าความเขา้ใจเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์าร ช่วย
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ใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของคนโดยทัว่ไปมากข้ึน ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีคนจะสร้างความผกูพนั 
หรือเกิดความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมยอ่ยๆ เน่ืองจากพฤติกรรมต่างๆ ยอ่มมีผลมาจาก
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในดา้นค่านิยม ทศันคติ 
บุคลิกภาพ และบทบาทความเขา้ใจในกระบวนการน้ีจะช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของคนไดม้ากข้ึน 
เช่นเดียวกบั Buchanan (1974), สุกานดา ศุภคติสันต์ิ (2540), พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั (2552) ท่ีมอง
ว่าความผูกพนัต่อองค์การเป็นปัจจยัเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายของพนักงานกับเป้าหมายของ
องคก์าร โดยท่ีผูท่ี้ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารมีแนวโนม้ท่ีจะให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติัตามนโยบายขององค์การและเป็นตวัช้ีวดัหลกัท่ีสามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพของ
องคก์ารได ้โดย ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท ์(2529) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองของความรู้สึกผกูพนั
จะน าไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิผลขององคก์าร ดงัน้ีคือ 

1)   พนกังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร 
มีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

2)   พนกังานท่ีมีความรู้สึกผูกพนัอย่างสูง มกัมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะ
ยงัคงอยูก่บัองคก์ารต่อไปเพื่อท างานในองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา 

3)   เหตุท่ีบุคคลมีความผูกพนัต่อองค์การ และเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายของ
องค์การบุคคลท่ีมีความรู้สึกผูกพนัดงักล่าวมกัมีความผูกพนัอย่างมากต่องานเพราะเห็นว่างานคือ
หนทางซ่ึงตนสามารถท าประโยชน์กบัองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้ าเร็จ 

4)   เราอาจคาดหวงัไดว้า่บุคคลท่ีมีความรู้สึกผกูพนัสูงจะเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายาม
มากพอควรในการท างานให้กับองค์การซ่ึงในหลายกรณีความพยายามดังกล่าวมีผลท าให้การ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัดีเหนือคนอ่ืน ซ่ึง Gallup Organization (อา้งถึงใน สันตฤ์ทยั ล่ิมวีรพนัธ์, 
2550) ไดแ้บ่งระดบัพนกังานท่ีผกูพนัต่อองคก์ารไว ้3 ระดบั คือ  

ระดบัท่ี 1 พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การ (Engagement Employees) คือ 
พนกังานท่ีมีความทุ่มเทและรู้สึกเก่ียวพนั/ ผูกพนักบัองค์การอย่างลึกซ้ึง ซ่ึงจะส่งผลให้ค  านึงถึง
ความกา้วหนา้ขององคก์าร  

ระดบัท่ี 2 พนกังานท่ีไม่ยึดติดกบัความผกูพนัต่อองค์การ (Not - Engagement 
Employees) คือ พนกังานท่ีไม่ตั้งใจท างาน ท างานไปวนัๆ และไม่มีความทุ่มเทใหก้บังานและ 

ระดบัท่ี 3 พนกังานท่ีไม่มีความผูกพนัต่อองค์การ (Actively Disengagement 
Employees) คือ พนกังานท่ีไม่มีความสุขในการท างาน 

นอกจากน้ีพนกังานท่ีมีความรู้สึกผูกพนัสูงมกัจะมีความตั้งใจอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงอยู่กบั
องคก์ารต่อไป ความตั้งใจดงักล่าวจะถูกแปรไปสู่อายุการท างานท่ียาวนานข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
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ความรู้สึกผกูพนัท่ีเพิ่มข้ึนอีก ซ่ึง Nowstorm and Davis (1997 อา้งถึงใน ทศริน เฟ่ืองวุฒิราญ, 2549) 
ไดเ้สนอตารางผลของความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.2  แสดงผลของความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัต่างๆ 
 

ระดับ 
ความผูกพนั 

ผลของความผูกพนัต่อองค์การ 
ด้านบวก ด้านลบ 

ระดบัต ่า -  การลาออกนอ้ยลง 
-  ความเสียหายในการปฏิบติังาน  
   นอ้ยลง 
-  คุณธรรมของบุคลากรเพิ่มข้ึน 

-  การลาออก การขาดงานเพิ่มข้ึน 
-  ขาดความตั้งใจท่ีจะคงความเป็น 
   สมาชิก 
-  ผลผลิตของงานมีปริมาณต ่า 
-  ขาดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

ระดบักลาง -  บุคลากรคงความเป็นสมาชิก   
   ขององคก์ารเพิ่มข้ึน 
-  ยบัย ั้งความตั้งใจท่ีจะลาออกจาก 
   องคก์าร 
-  มีความพึงพอใจในงานมากข้ึน 

-  บุคคลจ ากดับทบาทของตนเอง 
-  บุคคลจะประเมินระหวา่งความ 
   ตอ้งการขององคก์ารกบัความ  
   ตอ้งการท่ีจะไม่ท างาน 
-  ประสิทธิผลขององคก์ารลดลง 

ระดบัสูง -  มีความรู้สึกวา่งานมีความ  
   ปลอดภยั และมัน่ใจในงาน 
-  บุคลากรยอมรับในเป้าหมายของ 
   องคก์ารท่ีจะเพิ่มผลผลิต 
-  มีการแข่งขนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   การงานเพิ่มข้ึน 
-  วตัถุประสงคข์ององคก์ารบรรลุ  
   เป้าหมาย 

-  องคก์ารไม่สามารถใชท้รัพยากร 
   มนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์าร  
   ได ้
-  บุคลากรขาดความยดืหยุน่ ขาด 
   การปรับตวั และขาดความคิด 
   สร้างสรรค ์
-  บุคลากรไม่พึงพอใจใน 
   สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
-  บุคลากรจะท าผดิกฎระเบียบและมี 
   ความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกบั 
   องคก์าร 

 
แหล่งทีม่า:  Nowstorm and Davis, 1983 อา้งถึงใน ทศริน เฟ่ืองวุฒิราญ, 2549: 11-12. 
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 นอกจากน้ี The Gallup Organization (2000) เป็นบริษทัท่ีปรึกษาทางดา้นธุรกิจ ไดเ้สนอ
แนวทางแกปั้ญหาให้กบัองคก์ารต่างๆ โดยไดน้ าเสนอตวัแบบท่ีเรียกวา่ Gallup Path โดยไดอ้ธิบาย
ว่า ในกระบวนการนั้นไม่ได้ให้ความส าคญักับขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ได้ให้
ความส าคญัในทุกขั้นตอนเท่าๆกนั โดยตอ้งพยายามให้เกิดความเช่ือมโยงในแต่ละขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลการปฏิบติังานโดยจะตอ้งก าหนดจุดแข็งดา้นต่างๆ เช่น ดา้นขีดความสามารถ 
ทกัษะหรือประสบการณ์ของพนกังานแต่ละคนให้เหมาะสมกบังานนั้นๆ รวมทั้งการมีผูจ้ดัการท่ีมี
ทกัษะ ความสามารถท่ีจะตอ้งพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน และสร้างแรงจูงใจ
ให้พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์การมีพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเขาก็จะใชค้วามสามารถ
ท างานอยา่งเต็มท่ี จะส่งผลให้ลูกคา้พึงพอใจ และรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย ลูกคา้ท่ีมีความผกูพนั
เหล่านั้นจะเป็นตวัสร้างผลก าไรให้กบัองคก์ารอยา่งย ัง่ยืนท าให้องคก์ารไดก้ าไรเพิ่มข้ึนและสุดทา้ย
จะส่งผลต่อราคาหุน้ขององคก์ารท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยซ่ึงจะส่งผลดีต่อเป้าหมายขององคก์ารนั้นเอง ดงัภาพ
ท่ี 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  ตวัแบบ Gallup Path 
แหล่งทีม่า:  The Gallup Organization, 2000. 
 

กล่าวโดยสรุปแลว้ องคก์ารท่ีใหค้วามส าคญัและเสริมสร้างให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อ
องคก์าร จะช่วยรักษาใหพ้นกังานคงอยูก่บัองคก์าร ลดอตัราการขาดงานหรือลาออกจากองคก์าร อีก
ทั้งยงัช่วยให้พนกังานทุ่มเทท างานเพื่อประสิทธิผลขององคก์าร รวมทั้งมอบความจงรักภกัดีให้กบั
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องค์การซ่ึงถือว่าเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับองค์การ ดงันั้นการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การจึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั และเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจดัการองคก์ารในยคุท่ีมีการเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว 

 
2.2.4  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
จากการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดป้ระมวลแนวคิดและองค์ความรู้เร่ืองความผูกพนั

ต่อองคก์าร โดยเลือก 5 แนวคิด ดงัน้ี 
2.2.4.1  แนวคิดของ Hewitt Associates 
Hewitt Associate (2011) เป็นบริษทัท่ีปรึกษามีมุมมองในเร่ืองความผูกพนัต่อ

องคก์ารวา่ ความผูกพนัของพนกังานเป็นส่ิงท่ีแสดงออกไดท้างพฤติกรรม กล่าวคือ สามารถดูได้
จากการพดู (Say) โดยจะพดูถึงองคก์ารเฉพาะในแง่บวก และพิจารณาไดจ้ากการด ารงอยู ่(Stay) นัน่
คือพนกังานปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และประเด็นสุดทา้ยจะดูว่าพนกังานใช้
ความพยายามอยา่งเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยเหลือหรือสนบัสนุนธุรกิจขององคก์าร โดย
ไดท้  าการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานกวา่ 6.7 ลา้นคนใน 2,900 องคก์ารทัว่โลก และไดส้รุป
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานมี 6 ประการ ดงัน้ี 

1)   แนวปฏิบติัขององคก์าร (Company Practices) หมายถึง ส่ิงท่ีองค์การ
เป็นอยูห่รือคาดหวงัท่ีจะเป็น เช่น ค่านิยมองคก์าร ปรัชญา ภาพลกัษณ์ขององคก์าร รวมถึงจุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายขององคก์าร 

2)   ลกัษณะงาน (Work) หมายถึง หนา้ท่ีความรับผิดชอบ หรือลกัษณะงาน
ท่ีพนกังานไดรั้บ มอบหมายจากองคก์าร 

3)   ส่ิงตอบแทนโดยรวม (Total Rewards) หมายถึง ส่ิงท่ีพนกังานไดรั้บจาก
องค์การเพื่อเป็นการตอบแทนจากการปฏิบติังานทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น เงินเดือน 
สวสัดิการ โบนสั การไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ 

4)   คุณภาพชีวติ (Quality of Life) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในส่ิงต่างๆท่ี
พนกังานสามารถรับรู้ไดใ้นชีวติการท างานของแต่ละคน 

5) โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) หมายถึง โอกาสในการเจริญกา้วหน้า
ภายในองค์การ รวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
พนกังาน        

6)   บุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ี้ร่วมท างานดว้ย โดยรวมถึงแนวความคิด 
ทศันคติของผูน้ าว่ามีความรู้ความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ และแนวทางในการท่ีจะไปถึง
จุดมุ่งหมายและบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์การ ตลอดจนความสัมพนัธ์ของพนกังานท่ีมีต่อเพื่อน
ร่วมงานในองคก์าร ทั้งในระดบัเดียวกนั สูงกวา่ หรือต ่ากวา่ 
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ภาพที ่2.3  แบบจ าลองวดัความผกูพนัต่อองคก์ารตามแนวคิดของ Hewitt Associate 
แหล่งทีม่า:  Hewitt Associate, 2011. 
 

จากปัจจยัความผกูพนัทั้ง 7 ประการ ตามแนวคิดของ Hewitt Associates นั้น ซ่ึงแต่
ละประการจะมีการอธิบายถึงองค์ประกอบเอาไว้ด้วย เช่น เ ร่ืองส่ิงตอบแทนโดยรวม จะ
ประกอบดว้ยการใหส่ิ้งตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ กองทุน
หลงัเกษียณอาย ุและการใหค้วามส าคญั หรือเร่ืองผูร่้วมงาน ท่ีประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารในทุกระดบั
รวมถึงเพื่อนร่วมงานดว้ย โดยแบบจ าลองน้ีได้กลายเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้วดัความผูกพนัของ
พนกังาน ในองค์การต่างๆ เช่น การศึกษาท่ีผ่านมาในการศึกษาถึงความผูกพนัของพนกังานต่อ
องคก์าร ในประเทศแคนาดา จ านวน 120 องคก์ารจากพนกังานมากกวา่ 80,000 ราย ผลการศึกษา
พบวา่ บริษทัท่ีติดอนัดบัในกลุ่มผูว้า่จา้งท่ีดีท่ีสุด (Best Employers) จ านวน 50 องคก์าร โดยเฉล่ียมี
พนักงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การสูงกว่าบริษัทท่ีไม่ติดอันดับกลุ่มผูว้่าจ้างท่ีดีท่ีสุดถึง 21 
เปอร์เซ็นตแ์ละมีอตัราการเจริญเติบโตของรายรับสูงถึง  16.1 เปอร์เซ็นต ์ เปรียบเทียบกบัอตัราการ
เจริญเติบโตของรายรับของบริษทัท่ีไม่ติดอนัดบักลุ่มผูว้า่จา้งท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงคิดเป็น 6.1 เปอร์เซ็นต ์จะ
เห็นไดว้่า จากการส ารวจบริษทัท่ีติดอนัดบัผูว้่าจา้งท่ีดีท่ีสุดนั้น จะมีระดบัของความผูกพนัของ
พนกังานท่ีสูงกว่าบริษทัท่ีไม่ติดอนัดบัผูว้า่จา้งท่ีดีท่ีสุด และมีอตัราการเจริญเติบโตสูงกว่าเช่นกนั 
แสดงให้เห็นว่าความผูกพนัของพนักงานเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มผล
ประกอบการของบริษทัท่ีมีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัมา (สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) 
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2.2.4.2  แนวคิดของ Burke  
Burke (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) เป็นบริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้น

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และไดท้  าการวจิยัในเร่ืองความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร โดยจากการ
วิจยัพบวา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนัจะตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์ารนั้นๆ และเสียสละเพื่อองคก์าร 
สร้างผลผลิตและให้บริการแก่ลูกคา้และช่วยเหลือองคก์ารให้ประสบความส าเร็จ โดยความผกูพนั
ของพนกังานน้ีจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) และก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ (Profitability) ต่อองคก์าร โดยในการวิจยัไดมี้การกล่าวถึงส่วนประกอบส าคญัท่ีท า
ให้เกิดความผกูพนัของพนกังาน (Engagement Components)โดยเรียกวา่ Employee Engagement 
Index (EEI) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ องคก์าร (Company) คือ เป็นความรู้สึก
ของความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ความภาคภูมิใจในการท างานกบัองคก์าร, ความตั้งใจท่ีจะสนบัสนุน
องคก์าร กลุ่มงาน (Work Group) คือ มีความสัมพนัธ์การท างานท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีความมุ่งมัน่
ร่วมกนัท่ีจะท าให้งานมีคุณภาพ สายอาชีพ (Career Professional) คือ เห็นศกัยภาพในการพฒันา
อาชีพนอกเหนือจากงานในปัจจุบนั ลูกคา้ (Customer) คือ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และภาคภูมิใจ
ในงานท่ีท าใหลู้กคา้ งานท่ีท า (Job) คือ มีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการเขา้มาท างานดว้ย
ความพึงพอใจ และผูจ้ดัการ (Manager) คือ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานและเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการท างาน ดงัภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  แสดงส่วนประกอบความผกูพนัของพนกังาน (Engagement Component) 
แหล่งทีม่า:  Burke, 2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549. 
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นอกจากน้ี Burke ไดเ้สนอ Employee Engagement Model ซ่ึงมีรายละเอียด  
ดงัแผนภาพท่ี 2.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5  โมเดลความผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement Model) 
แหล่งทีม่า:  Burke, 2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549. 

          
จากแผนภาพไดแ้สดงให้เห็นถึงปัจจยัต่าง ๆท่ีเป็นส่วนประกอบของการเกิดความ

ผกูพนัของพนกังาน โดย Burke ไดน้ าปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีมาเป็นปัจจยัในการวดัความผกูพนัของ
พนกังานซ่ึงในแต่ละปัจจยัจะมีหวัขอ้ต่างๆท่ีใชเ้ป็นประเด็นเพื่อวดัความผกูพนัของพนกังาน เช่น 
ในดา้นองคก์าร เป็นค าถามท่ีถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีจดัให้ โดย
ปัจจยัในด้านต่างๆจะน าไปสู่ความผูกพนัของพนักงาน และผลของความผูกพนัของพนักงาน
ดงักล่าวจะแสดงออกมาในลกัษณะของผลการด าเนินงานของพนกังานและองคก์าร การคงอยูข่อง
พนกังานในองคก์าร ความจงรักภกัดีของลูกคา้ และความสามารถในการท าก าไร 

2.2.4.3  แนวคิดของ Gubman  
Gubman (1998 อา้งถึงใน สมช่ืน นาคพลง้ และศุภรักษ ์อธิคมสุวรรณ, 2547) ไดมี้

มุมมองว่าความผูกพนัจะเกิดข้ึนได้ตอ้งเช่ือมโยงกนัทั้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ คุณค่าและความรับผิดชอบ 
(Values and Responsibility) โปรแกรม (Program) และ ความสัมพนัธ์ (Relationship) ซ่ึงแสดงเป็น
แผนภาพล าดบัขั้นของความผกูพนั (Engagement Hierarchy) โดยการจะเพิ่มความผูกพนัให้เกิดใน
องคก์ารนั้นมีความสัมพนัธ์กนั  3 ล าดบัขั้น กล่าวคือ เร่ืองแรกเป็นส่วนของคุณค่าและความรับผิดชอบ
ซ่ึงถือเป็นฐานท่ีท าให้เกิดความผกูพนั ทั้งน้ีการให้คุณค่าของพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม หรือ
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วฒันธรรมองค์การนั้น เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้พนกังานเต็มใจท างานให้องคก์าร นอกจากน้ีเร่ือง
ของโปรแกรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจะจดัให้พนกังาน เช่น เร่ืองการจ่ายค่าจา้ง สวสัดิการหรือการ
จดัฝึกอบรมนั้น ลว้นแต่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารทั้งส้ิน ซ่ึงหากองคก์ารจดัหาปัจจยัเหล่าน้ีได้
ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานอย่างแทจ้ริงแลว้ จะช่วยให้พนกังานอยากท่ีจะอยู่กบัองค์การ
ต่อไป  อยา่งไรก็ตามในบางองคก์ารท่ีทรัพยากรขององคก์ารมีจ ากดัจึงส่งผลให้ไม่อาจท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการของพนักงานได้ทั้งหมด  องค์การจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้วยและ
ประการสุดทา้ยในเร่ืองของความสัมพนัธ์นั้น มีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างให้เกิดความผูกพนัของ
พนกังาน ทั้งน้ีเพราะการจดัการกบัอารมณ์ ความรู้สึก (Management of Mood) ของมนุษยเ์ป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการรับรู้และตดัสินใจต่าง ๆ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นสัมพนัธภาพระหว่างเพื่อน
ร่วมงานหรือหัวหนา้งานจึงลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานทั้งส้ิน (ภาวนา เวชกิจ, 
2550) ดงัภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6  ล าดบัขั้นของความผกูพนั (Engagement Hierarchy) 
แหล่งทีม่า:  ภาวนา เวชกิจ, 2550. 
 

2.2.4.4  แนวคิดของ The Institute for Employment Studies  
The Institute for Employment Studies หรือ IES (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 

2549) เป็นบริษทัท่ีปรึกษางานดา้นการพฒันากลยทุธ์ และงานวจิยั ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ความ
ผกูพนัของพนกังานและไดร้ะบุถึงพฤติกรรมของพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร ไวด้งัน้ี 

1)  มีความเช่ือในองคก์าร 
2)  มีความปรารถนาท่ีจะท างานเพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีข้ึน 
3)  เขา้ใจลกัษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ่ 
4)  มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ 
5)  มีการพฒันาอยูเ่สมอ 
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จากการวิจยัเร่ืองความผกูพนัของพนกังานในปี 2003 กบัพนกังานกวา่ 10,000 คน 
จาก 14 องคก์าร ใน National Health Service (NHS) โดยพบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความผกูพนั
ของพนกังานเกิดจาก 

1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2)  โอกาสท่ีไดแ้สดงความคิดเห็น 
3)  โอกาสในการพฒันาในงาน 
4)  องคก์ารใหค้วามสนใจความเป็นอยูข่องพนกังาน 

นอกจากน้ี จากการศึกษายงัพบว่า ระดบัความผกูพนัของพนกังานสามารถแปรผนั
ไปตามลกัษณะส่วนบุคล โดยในเร่ืองของอายุ พบวา่ ระดบัความผูกพนัของพนกังานลดลงเม่ือ
พนกังานมีอายุมากข้ึน (แต่อายุไม่เกิน 60 ปี) พนกังานในต าแหน่งผูจ้ดัการ มีแนวโนม้ท่ีจะมีความ
ผกูพนัสูงกวา่พนกังานทัว่ไปท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุนอีกดว้ย ในการศึกษาดงักล่าวทาง IES ไดท้  าการ
เสนอตวัแบบและเคร่ืองมือในการวนิิจฉยัความผกูพนั ดงัภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.7  Engagement Model and the Diagnostic Tool 
แหล่งทีม่า:  IES,  2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549. 
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2.2.4.5  แนวคิดของ สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  
สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่ง

ประเทศไทย (PMAT), 2549) ซ่ึงเป็นสมาคมวิชาชีพส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล
ทุกระดบั และนกัวชิาการ ตลอดจนคณาจารยต่์างๆ โดยเป็นท่ียอมรับวา่เป็นสถาบนัท่ีเป็นกลาง เพื่อ
พฒันาความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งและลูกจา้งและเป็นเลิศในทาง วิชาการ ตลอดจนเป็น
ศูนยก์ลางการให้ค  าปรึกษาดา้นการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมได้
ท าการศึกษาและน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความผกูพนั (Engagement Component) 
พบวา่ การเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารนั้น ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
องคก์าร (Company) ดา้นงาน (Job) ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)   ดา้นองคก์าร (Company) ไดแ้ก่ การถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กบั
ทุกหน่วยงานการจดัใหมี้ช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนกังาน การเปิดโอกาสและการรับฟังความคิดเห็น 
นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกล
ยุทธ์ขององคก์ารการมีระบบมาตรฐานการท างาน การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภยั มี
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัด และบทลงโทษท่ีชดัเจนกรณีท่ีพนกังานท าผิด และมีการส่งเสริมให้
พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 

2)   ดา้นงาน (Job) ไดแ้ก่ การให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือให้พนกังานอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ และพนกังานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 

3)   ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ไดแ้ก่ 
การวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม การจดัท าขีดความสามารถ (Competency) 
ขององคก์ารและพนกังาน การเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน (Performance 
Appraisal) ไปสู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน การท าให้พนกังานรู้สึกมีความ
มัน่คงในการท างาน มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน ส่งเสริมให้พนกังาน
ไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโต มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมให้พนักงาน และมีการปรับเปล่ียน
ตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ มีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้มีการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั
ของพนกังานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน 
และมีการจดัการระบบการใหค้  าปรึกษา 
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4)   ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการ
ประเมินให้พนักงานได้ทราบ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงความคาดหวงัในการท างานของพนกังานให้แต่ละหน่วยงานไดรั้บ
ทราบ รวมถึงผูบ้งัคบับญัชามีการให้ค  าแนะน าแนะแนวทาง ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็น
ของพนกังานและผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

จะเห็นไดว้า่ นกัวิชาการและสถาบนัต่างๆ มีแนวความคิดในเร่ืองปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประมวลปัจจยัต่างๆท่ีนกัวิชาการและสถาบนั
ต่างๆขา้งตน้กล่าวมาวา่มีความเห็นสอดคลอ้งหรือต่างกนั ดงัตารางท่ี 2.3 

1)  แนวปฏิบติัขององคก์าร (Company practices) 
2)  ลกัษณะงาน (Work) 
3)  ส่ิงตอบแทนโดยรวม (Total rewards) 
4)  คุณภาพชีวติ (Quality of life) 
5)  โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) 
6)  บุคลากร (People) 

 
ตารางที ่2.3  แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

Hewitt 
Associates 
(2011) 
(6 ปัจจยั) 

Burke (2003) 
(6 ปัจจยั) 

Dr.Ed Gubman 
(1998) 
(3 ปัจจยั) 

IES (2003) 
(4 ปัจจยั ) 

PMAT (2549) 
(4 ปัจจยั ) 

แนวปฏิบติัของ
องคก์าร 
(Company 
Practices) 

องคก์าร 
(Company) 

คุณค่าและความ
รับผดิชอบ 

(Values and 
Responsibility) 

 

ดา้นองคก์าร 
(Company) 

ลกัษณะงาน 
(Work) 

งานท่ีท า (Job)  

ส่ิงตอบแทน
โดยรวม (Total 
Rewards) 

 
 
 

- องคก์ารให้
ความสนใจความ

เป็นอยูข่อง
พนกังาน 

ดา้นงาน (Job) 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
   

Hewitt 
Associates 
(2011) 
(6 ปัจจยั) 

Burke (2003) 
(6 ปัจจยั) 

Dr.Ed Gubman 
(1998) 
(3 ปัจจยั) 

IES (2003) 
(4 ปัจจยั ) 

PMAT (2549) 
(4 ปัจจยั ) 

คุณภาพชีวติ 
(Quality of Life) 

 
 

โปรแกรม 
(Program) 

- โอกาสในการ
พฒันาในงาน 

 
- โอกาสท่ีได้
แสดงความ
คิดเห็น 

 
- การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

(Human 
Resource 

Development) 
 
 

โอกาสท่ีไดรั้บ 
(Opportunity) 

สายอาชีพ 
(Career 

Professional) 
 
บุคลากร 
(People) 

ผูบ้งัคบับญัชา
(Manager) ความสัมพนัธ์ 

(Relationship) กลุ่มงาน  
(Work Group) 

ดา้นภาวะผูน้ า 
(Leadership) 

ลูกคา้  
(Customer) 

   

 
นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่าคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) 

หมายถึงตวัแปรต่างๆ ท่ีระบุคุณสมบติัของบุคคลนั้นๆ เช่น  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ 
สถานภาพสมรส  ความต้องการประสบความส าเร็จ  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ อายงุาน  ความเป็นอิสระ ประสบการณ์การท างาน ส่งผลต่อระดบัความผกูผนัของพนกังาน
ต่อองคก์ารดว้ยเช่นกนั (Steers, 1977; Steer and Porter, 1983 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549)  

เม่ือองคก์ารขบัเคล่ือนปัจจยัต่างๆแลว้ ส่ิงท่ีองคก์ารจะสามารถทราบไดว้า่พนกังานมี
ความผูกพนัต่อองค์การหรือไม่ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของพนักงาน ซ่ึง
พฤติกรรมดงักล่าว นกัวชิาการและสถาบนัต่างๆ ไดแ้สดงความคิดเห็นไวห้ลายมุมมอง อาทิ Hewitt 
Associate (2003), Burke (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) และ The Institute for 
Employment Studies (2003 อา้งถึงในสุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระมวลแนวความคิด 
ดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

Hewitt Associates (2003) Burke (2003) IES (2003) 

การด ารงอยู ่(Stay) มีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร 
(Emotional Commitment) 

มีความปรารถนาท่ีจะท างาน
เพื่อใหเ้กิดส่ิงท่ีดีข้ึน 

การพดูถึงองคก์ารในแง่บวก 
(Say) 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมาย
(Meaningful Relationship) 

เขา้ใจลกัษณะของธุรกิจและ
มองในภาพใหญ่ 
มีความเช่ือในองคก์าร 

ความมุ่งมัน่ในการท างาน 
(Strive) 

การตอบสนองการท างาน 
(Fulfilling Work) 
มีความพยามในการท างาน 
(Discretionary Effort) 

มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ 
มีการพฒันาอยูเ่สมอ 
 

 
อย่างไรก็ตามจากการประมวลองค์ความรู้ความผูกพนัต่อองค์การมีปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งโดยในแต่ละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัมกัเป็นผลมาจากการท าการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัอาจเพราะบริบทของธุรกิจนั้นๆ เช่น ลกัษณะขององคก์าร  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร  ภาวะ
ผูน้ า  วฒันธรรมองค์การ  ค่านิยม  เช้ือชาติ  เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การท่ีจะท าให้พนกังานเกิดความ
ผูกพนักับองค์การประสบความส าเร็จนั้น จะต้องอาศยัองค์ประกอบและปัจจยัต่างๆ ตลอดจน
ประยกุตห์ลกัแนวคิดและทฤษฎีท่ีหลากหลายจึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จได ้ซ่ึงจากการประมวลเอกสาร 
พบว่า ปัจจยัในการท าให้เกิดความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การมีความเหมือนและแตกต่างกนั
บา้ง อาจเน่ืองมาจากบริบทขององคก์ารหรือคุณลกัษณะของพนกังานในองคก์ารท่ีแตกต่างกนั และ
ในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจะมุ่งเน้นศึกษาในบริบทของสมาชิกในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงใน
อุตสาหกรรมสายการบิน 
 

2.3  แนวคดิของทมีเสมอืนจริง (Virtual Team) 
 
 2.3.1  การสร้างทมีในการท างาน 
 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ทีม” คือ กลุ่มคนท่ีมาท างานร่วมกนัมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม โดย Fripp (2000) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงสมาชิกในทีมวา่อาจจะ
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มีประสบการณ์ ความสามารถ หรือการศึกษาท่ีไม่เท่ากนั แต่เม่ือมารวมทีมกนัจึงเกิดการส่งเสริม
ทกัษะซ่ึงกนัและกนั โดยมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายเดียวกนัซ่ึงแต่ละคนจะมีหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบตาม
ความสามารถของตนเอง (Woodcock, 1989; Katzenbach and Smith, 1998; Holpp, 1999)  

ในงานวจิยัน้ีใหค้  าจ  ากดัความของ ทีมดั้งเดิม หมายถึง ทีมท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมสายการบิน
โดยมีลกัษณะการท างานเป็นทีมแบบเผชิญหนา้ มีการประชุมช่วยเหลือกนัและมาท างานร่วมกนัใน
เวลาและสถานท่ีเดียวกนัและทีมเสมือนจริง หมายถึง ทีมบริการในอุตสาหกรรมสายการบินท่ี
สามารถปฏิบติังานสนองตอบความตอ้งการไดท้นัทีเม่ือมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ในกรณีฉุกเฉิน
โดยท างานขา้มระยะทาง และเขตแดนโดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร เทเลกซ์ 
(Telex: Teleprinter Exchange) หรืออินเตอร์เน็ต ในการติดต่อประสานงานระหวา่งกนั 

การสร้างทีมแบบดั้งเดิมนั้น ตามโมเดลของ Tuckman (Tuckman’s Forming Storming 
Norming Performing Model) จะประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นแรก คือ Forming คือการก่อร่าง
สร้างทีมหรือการรวมตวักนัของสมาชิกทีม โดยถา้เปรียบในองคก์รก็คือการเร่ิมตน้สร้างองคก์รใหม่ 
หรือหน่วยงานใหม่ซ่ึงตอ้งมีการรวบรวมสมาชิกตามโครงสร้างองคก์รท่ีก าหนดข้ึน ดงันั้นกลยุทธ์ท่ี
ส าคญัของขั้นตอนน้ีคือการคดัเลือกสมาชิกท่ีมีคุณสมบติัสอด คลอ้งกบัลกัษณะงานซ่ึงในปัจจุบนั
อาจเป็นความสามารถ (Competency) เช่นมีจิตส านึกในการบริการ มีความสามารถในการส่ือสาร 
หรือมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ท่ีสามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ ขั้นท่ี 2 
คือ Storming คือการระดมความคิดเพื่อท าให้ทีมด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือมีการรวมตวักนั
ของสมาชิกซ่ึงยอ่มมีการเร่ิมปฏิสัมพนัธ์กนัอาจถือเป็น จุดเร่ิมของการท างานเป็นทีมกล่าวคือ ตอ้งมี
การพดูคุยกนัเพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมายและบทบาทของสมาชิก ดงันั้นจุดน้ีเองจึงตอ้งมีการแสดง
ความเห็น หรือจุดยนืของแต่ละคนซ่ึงแตกต่างกนัหรือมีการแสวงหาประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง 
ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ไม่เขา้ใจกนั หรือมีการแบ่งฝ่ายกนั ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีน ามาใชค้งตอ้งมี
ผูน้ าทีมท่ีเป็นผูป้ระสานประโยชน์ มีความเป็นธรรม แต่ท่ีส าคญัคือสมาชิกตอ้งเขา้ใจจิตวิทยาความ
แตกต่างของมนุษยท่ี์กล่าวว่า มนุษยย์่อมมีความแตกต่างกนั ดงันั้นการอยูร่่วมกนับทพื้นฐานของ
ความแตกต่าง ซ่ึงไม่แตกแยกจะท าใหปั้ญหาลดนอ้ยลง  ขั้นท่ี 3 คือ Norming คือการก าหนดทิศทาง
เป้าหมาย บรรทดัฐานของทีม กล่าวคือเม่ือมีการระดมความคิดท่ีทั้งแตกต่างและไม่แตกต่างแลว้จะ
น าไปสู่ขอ้ตกลงร่วมกนั เช่น กฎกติกา ระเบียบวธีิปฏิบติั ท่ีท าให้การอยูร่่วมกนัราบร่ืน ซ่ึงในยุคใหม่น้ี
อาจมีการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) และแผนปฏิบติัการ 
(Action Plan) ร่วมกนัเป็นตน้ โดยกลยทุธ์ในขั้นตอนน้ีคือวธีิการก าหนดขอ้ตกลง หรือแผนงานใดๆ 
คงตอ้งใชก้ารมีส่วนรวม (Participative) ของสมาชิกทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้ม เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของพนัธะสัญญาต่างๆ นั้น ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ 
และปฏิบติัตามส่ิงท่ีก าหนดร่วมกนั และขั้นสุดทา้ย คือ Performing คือการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมี
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ประสิทธิภาพ กล่าวคือเม่ือมีการตกลงร่วมกนัแล้วคงตอ้งมีการเร่ิมปฏิบติังาน เช่นใครได้รับ
มอบหมายให้มีบทบาทหนา้ท่ีใดก็ท าตามอยา่งเต็มความสามารถเพื่อ บรรลุเป้าหมายของตนเอง ซ่ึง
จะส่งผลถึงเป้าหมายใหญ่ในภาพรวมของทีมหรือองค์กร โดยกลยุทธ์ในขั้นตอนน้ีคือการใช้การ
ส่ือสาร (Communication) ระหว่างกันทั้ งภายในทีมและนอกทีม การใช้เทคนิคการจูงใจ 
(Motivation) เพื่อใหลู้กนอ้งท างานอยา่งทุ่มเท หรือการสอนแนะ (Coaching) เม่ือลูกนอ้งไม่สามารถ
ท างานได้ดี ซ่ึงกลยุทธ์ต่างๆ ในขั้นตอนน้ีถือเป็นการใช้หลกัการทางการบริหาร (Management 
Principle) มาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง (อ านาจ วดัจินดา, 2548)  ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8  โมเดลของ Tuckman (Tuckman’s Forming Storming Norming Performing Model) 
แหล่งทีม่า:  อ านาจ วดัจินดา, 2548. 
           
 การท างานเป็นทีมอาจไม่ใช่ค าตอบของทุกปัญหา แต่เป็นแนวทางท่ีท าให้องคก์ารสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลก าไรแก่องค์การและยงัถือว่าเป็นการสร้าง
วฒันธรรมอนัดีงามใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร แสดงคุณค่าของพนกังานให้ปรากฏ การท างานเป็นทีมจะ
ท าให้พนกังานรู้สึกว่างานและธุรกิจนั้นเป็นงานและธุรกิจของตนเองอย่างแทจ้ริง (เสรี เดชกลา้, 
2538) และเน่ืองดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและมีสภาพการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
องค์การต่างปรับตวัเพื่อให้กา้วทนัโลกและอยู่รอดได้ ท าให้รูปแบบของทีมงานย่อมมีการพฒันา
และเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม โครงสร้างองค์การ และธรรมชาติของการท างานของ
องคก์ารในแต่ละสมยั การเปล่ียนแปลงขององค์การท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบและ
วธีิการบริหารจดัการทีมงานตามมา ดงัน้ี (Kimball, 1997) 
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ตารางที ่2.5  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานขององคก์าร 
 

จาก เป็น 
-  เป็นสมาชิกของทีมงานแบบถาวร -  เป็นสมาชิกของทีมงานแบบชัว่คราว 
-  สมาชิกของทีมงานมาจากคนภายใน 
   องคก์าร 

-  สมาชิกของทีมงานมาจากคนภายนอก 
   องคก์าร 

-  สมาชิกของทีมงานมีหนา้ท่ีเฉพาะภายใน 
   ทีมงาน 

-  สมาชิกของทีมงานมีหนา้ท่ีอยูใ่นหลาย 
   ทีมงาน 

-  สมาชิกของทีมงานท างานร่วมกนัภายใน 
   องคก์ารและอยูพ่ื้นท่ีเดียวกนั 

-  สมาชิกในทีมงานกระจดักระจายอยูใ่นแต่ละ 
   องคก์ารและอยูต่่างพื้นท่ีกนั 

-  รูปแบบของทีมงานมีลกัษณะคงท่ีตั้งแต่ 
   เร่ิมตน้จนสุดหนา้ท่ี 

-  รูปแบบของทีมงานมีการเปล่ียนแปลง 
   ตลอดเวลา 

-  มีผูบ้ริหารทีมงานเพียงคนเดียว -  มีผูบ้ริหารทีมงานรับผดิชอบหลายคน  
   แตกต่างกนัไปตามภารกิจ หน่วยงาน และ 
   เวลา 

  
           การเปล่ียนแปลงรูปแบบของทีมงานจากอดีตสู่ปัจจุบนั แสดงให้เห็นวา่รูปแบบของทีมท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงไปจากทีมท่ีมีสมาชิกในทีมจ านวนมากมาเป็นจ านวนนอ้ยลง มีความหลากหลาย
มากข้ึนท าให้องคก์ารไดพ้บกบัคุณค่าในของความร่วมมือในการท างานซ่ึงองค์การจะตอ้งมีความ
เขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้ โดยเก็บเก่ียวความรู้เหล่านั้นมาจากประสบการณ์ของสมาชิกในทีม
เพื่อน าความรู้เหล่านั้นมาพฒันาองค์การ (Kimball, 1997) โดยการลกัษณะของทีมดั้งเดิมท่ีมี
ประสิทธิภาพ จิตรเลขา เผ่าสวสัด์ิยรรยง (2544) ท าการสรุปหวัใจหลกั 6 ประการตามแนวคิดของ 
Douglass and Douglass (1992) ดงัน้ี 

1)  เป้าหมาย 
เป้าหมาย คือ บนัไดขั้นแรก คนในทีมงานแต่ละคนตอ้งเขา้ใจ และมีส่วนร่วมใน

เป้าหมายของทีมงานร่วมทั้งจะตอ้งทุ่มเทความพยามยาม เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ โดยสมาชิกทุกคน
ตอ้งเขา้ใจจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีชดัเจน (McGregor, 1960; Woodcock, 1989; 
Mears and Voehl, 1994; เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์, 2538) เพราะการก าหนดเป้าหมายมีความส าคญัในการ
ท างานเป็นทีมเน่ืองจากเป็นตวัน าทิศทางของสมาชิกใหเ้ดินไปในทิศทางเดียวกนั  
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2)  การแสดงออก  
สมาชิกในทีมงานแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะแสดงออกไดอ้ยา่งเสรี มีการส่ือสารเป็นการ

ส่ือสารแบบปิด ระดบับนสู่ระดบัล่าง หรือระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน หรือในระดบัเดียวกนัจะตอ้งมี
ทุกทิศทาง (Woodcock, 1989; เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์, 2538) อีกทั้งแต่ละคนยงัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บฟัง และ
ตอบสนองอยา่งเขา้ใจกนั อยา่งไรก็ตามสมาชิกในทีมมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับฟังสมาชิกคนอ่ืนๆ ซ่ึงท า
ใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้งานจะบรรลุผลส าเร็จ (McGregor, 1960; Mears and Voehl, 1994) 

3)  ความเป็นผูน้ า  
สมาชิกในทีมแต่ละคนจะตอ้งเต็มใจรับหน้าท่ีเป็นผูน้ าได้ โดยตอ้งเขา้ใจในขอ้ดี

ขอ้เสียของการท างานคนเดียว ท าให้แต่ละคนรู้สึกถึงเสรีภาพในการอาสาเขา้ท างาน ผูน้ าหรือ
หวัหนา้ทีมเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยสร้างและสนบัสนุนใหท้ างานเป็นทีม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของทีมงานไม่ใช่เป็นการเผด็จการความคิดของผูน้ าเพียงคนเดียว (McGregor, 1960; 
Mears and Voehl, 1994) 

4)  ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั 
ในการประชุมปรึกษาหารือกนัแลว้มีการบริหารความขดัแยง้ หลีกเล่ียงไม่ได ้ความ

ขดัแยง้ในทีมมกัก่อให้เกิดความริเร่ิมและสร้างสรรค ์ (Woodcock, 1989) สามารถมองเห็นปัญหา
หลายแง่มุมซ่ึงในท่ีสุดก็สามารถเลือกขอ้สรุปท่ีดีได ้ ความขดัแยง้ในทีมมกัตอ้งก่อให้เกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคไ์ม่ใช่เป็นทางให้เกิดการท าให้ทีมงานแตกแยกไป (McGregor, 1960; Mears and 
Voehl, 1994) หลาย ๆ ส่วนเวลาเกิดมีปัญหาขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรงท าให้ทีมงานสลายไปเลิกเลย
โครงการนั้นก็ล้มเหลว ซ่ึงการท างานเป็นทีมต้องมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันเป็นเอกฉันท ์
ทีมงานจะตอ้งพยายามลงมติให้ได้ขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดในการท างานโดยไม่สร้างความกดดนัให้กบั
สมาชิกอ่ืนๆ 

5)  ความไวว้างใจ 
สมาชิกในทีมจะตอ้งไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั แต่ละคนสามารถเล่าเร่ืองราวต่างๆ ได้

อยา่งสบายใจ เพื่อใหส้มาชิกในทีมไดท้ราบถึงรายละเอียด นอกจากน้ีแลว้สมาชิกในทีมยงัมีสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นตรงขา้ม เน่ืองจากถา้ขาดความไวว้างใจความร่วมมือก็ไม่อาจะเกิดข้ึนได 
เพราะเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกคนสามารถพูดคุยได้โดยไม่ตอ้งหวัน่กลวัว่าจะได้รับผลร้ายในภายหลงั 
(Woodcock, 1989; เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์, 2538) 

6)  ความยดืหยุน่ 
ทีมงานจะตอ้งด าเนินคิดหาวธีิการในการปฏิบติังาน กระบวนการท างานให้ดีข้ึนอยู่

เสมอ ทั้งในส่วนของตนเองท่ีเป็นรายบุคคลหรือในภาพรวมของทีม เพื่อในการปฏิบติังานมีความ
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กระชบั ฉบัไวมากข้ึน รวมทั้งช่วยกนัคน้หาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ให้ดีข้ึน (เอกชยั ก่ี
สุขพนัธ์, 2538) โดยอาจท าการตรวจสอบทบทวนผลงานและให้ขอ้มูลป้อนกลบักบัสมาชิกในทีม
อยูเ่สมอ นอกจากน้ีการสร้างบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ มีความรู้สึกสบาย อาจท าให้สมาชอก
ในทีมมีความสนใจและเขา้ร่วมในทีมมากข้ึนเพื่อช่วยกนัแกปั้ญหาและท างานให้ส าเร็จ (McGregor, 
1960; Woodcock, 1989; Mears and Voehl, 1994) 

นอกจากน้ีแล้ว Woodcock (1989) ยงัแสดงความคิดเห็นโดยการมองถึงเร่ืองการพฒันา
ตนเอง (Individual Deverlopment) ท่ีจะท าให้ทีมมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากท างานเป็นทีม
เป็นการรวบรวมทกัษะต่างๆ ของแต่ละคนซ่ึงการกระท าเช่นน้ีจะได้ผลดีข้ึน เพราะการพฒันา
องคก์ารมกัจะมองในเร่ืองทกัษะและความรู้ท่ีแต่ละคนมีอยู ่แลว้ท าการฝึกอบรมให้ดีข้ึน อยา่งไรก็
ตามในวงการธุรกิจมีจ านวนมากทีเดียวท่ีผูบ้ริหารมีทกัษะท่ีเหมาะสมและมีความรู้อ่ืนๆอีกมากมาย 

จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ ทีมดั้งเดิมท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การท างานท่ีสมาชิกมีสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอยา่งชดัเจน และสมาชิกมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีสมาชิกในทีมตอ้งรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีความไวว้างใจกนั ให้การ
ช่วยเหลือกนัและกนั ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการท างานแบบเป็นกนัเอง และผูน้ าก็ตอ้งเป็น
ผูน้ าท่ีไม่ครอบง าความคิดและให้โอกาสสมาชิกอ่ืนๆ ข้ึนมาท าหน้าท่ีได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์นั้น 

 
 2.3.2  ความหมายของทมีเสมือนจริง 

ปัจจุบนัองค์การต่างๆเร่ิมเล็งเห็นถึงความจ าเป็นของการท างานร่วมกนัระหว่างคนใน
องคก์ารและนอกองคก์าร อาศยัความสามารถและประโยชน์ของเทคโนโลยีการส่ือสารมาใชใ้นการ
ท างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนัทั้งดา้นเวลา (Time) สถานท่ี (Space) และวฒันธรรม (Culture) 
บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ท าธุรกิจโดยติดต่อทีมงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพราะแต่ละคนตั้ งแต่
ผูบ้ริหารและสมาชิกของทีมงานต่างกระจดักระจายอยู่ในแต่ละแห่งทัว่โลก โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ใช้ทีมเสมือนจริงขายสินคา้และให้บริการหลงัการขาย (เรวตั แสงสุริยงค์, 
2547) ซ่ึงในการท างานแบบทีมเสมือนจริงนั้นใช้เทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย เช่น โทรศพัท ์
โทรสาร การประชุมทางไกล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกลผ่านวีดีทศัน์ การออกแบบ
เคร่ืองมือร่วมกนั หรือระบบการจดัการความรู้ (Cristina et al., 2003: Chap.1) 

การท างานแบบทีมเสมือนจริงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจในองคก์ารทัว่โลก (Chudoba et 
al., 2005) โดยมีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “ทีมเสมือนจริง” คือ การกระจายทีมงานทีมีสมาชิกอยู่
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ในสภาพภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และใชก้ารประสานงานกนัโดยผา่นทางขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีการส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์ผ่านการท างานโดยมีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัโดยผา่นการท างานแบบการเช่ือมโยงขอ้มูล, ส่ือสาร, และการถ่ายโอนผา่นเทคโนโลยี เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกลผา่นวิดีโอ, โทรศพัท ์ (Lurey and Raisinghani, 2001; 
Gassmann and Von Zedtwitz, 2003; Leenders et al. (2003) Powell, Piccoli and Ives, 2004; Hertel, 
Geister and  Konradt, 2005; Anderson, Mcewan, Bal and  Carletta, 2007; Peters and   Manz, 
2007)  

ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ ทีมเสมือนจริงอาจเป็นกลุ่มคนท่ีมาท างานร่วมกนัในโครงการเฉพาะกิจ
ซ่ึง เป็นไปไดท่ี้พวกเขาอาจท างานใหก้บัองคก์ารใหญ่ของพวกเขา  

จากความหมายทั้งหมดของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาสามารถสรุปความหมายของ ทีมเสมือน
จริง (Virtual Team) หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูก่นัคนละภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างกนัทั้งเวลา สถานท่ี
และวฒันธรรม แต่สามารถท างานร่วมกนัได้โดยการติดต่อส่ือสารผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์ของหน่ึงหรือหลายองค์การ  ซ่ึงเม่ือน ามาพิจารณา
ร่วมกบัลกัษณะของทีมดั้งเดิมแลว้ สามารถเปรียบเทียบลกัษณะของทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
ไดด้งัตารางท่ี 2.6 
 
ตารางที ่2.6  การเปรียบเทียบลกัษณะของทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
 

ทมีดั้งเดิม ทมีเสมือนจริง 
-  สมาชิกในทีมมาจากคนภายในองคก์าร -  สมาชิกในทีมมาจากคนทั้งภายในและนอก 

   องคก์าร 
-  สมาชิกในทีมท างานร่วมกนัภายในองคก์าร -  สมาชิกในทีมกระจายอยูใ่นหลากหลาย 

   องคก์าร 
-  สมาชิกในทีมอยูใ่นพื้นท่ีและเวลาเดียวกนั -  สมาชิกในทีมอยูต่่างพื้นท่ี ต่างเวลากนั 
-  รูปแบบของทีมงานมีลกัษณะคงท่ี -  รูปแบบของทีมมีการเปล่ียนแปลง   

   ตลอดเวลา 
-  มีผูน้ าทีมเพียงคนเดียว -  มีผูน้  าทีมงานรับผดิชอบหลายคน แตกต่าง 

   กนัไปตามภารกิจ หน่วยงาน และเวลา 
-  ใชก้ารติดต่อส่ือสารกนัแบบเผชิญหนา้  
   (Face to Face) 

-  ใชติ้ดต่อส่ือสารผา่นทางเครือข่าย 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 2.3.3  วตัถุประสงค์ของทมีเสมือนจริง 
         การท างานแบบทีมเสมือนจริงเป็นท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคร่ึงหน่ึงของ
บริษทัใหญ่ในอเมริกาก็ใชร้ะบบทีมเสมือนจริงในการท างาน (Devine, Clayton, Philips, Dunford 
and Melner,1999; Kanawattanachai and Yoo, 2002) เพราะวา่ประหยดัค่าใชจ่้าย (Robbins and 
Judge, 2007) เพิ่มขีดความสามารในการแข่งขนั (Bell and Kozlowski, 2002; Driskell, Radtke and 
Salas, 2003) และเตรียมองคก์ารให้สามารถเขา้กบักระแสโลกาภิวฒัน์ (Hertel, Konradt and Voss, 
2006) ท าให้การท างานแบบทีมงามเสมือนจริงเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีแลว้นกัวิชาการกลายท่านได้
ให้เหตุผลของการท างานแบบทีมเสมือนจริงไวอ้ย่างน่าสนใจ อาทิ Kimball (1997) ให้เหตุว่าการ
ท างานร่วมกนัของบุคคลภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารขา้มเขตแดนทางภูมิศาสตร์ และขา้ม
เขตอุตสาหกรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีคุณค่าต่อองคก์าร โดยการท างานแบบทีมเสมือนจริงมีผลต่อ
หลายดา้นดงัน้ี 

ดา้นสังคม (Social Factors) เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากรรถยนตท์ าให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขดั เกิดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) และปัญหาสถานท่ีจอดรถท าให้คนส่วนใหญ่
ตอ้งการท างานในสถานท่ีท่ีสะดวกสบายแก่ตนเอง รวมถึงกลุ่มคนท่ีมีปัญหาในการเดินทางออกมา
ท างานนอกบา้น เช่น คนพิการ ผูมี้ภาระตอ้งเล้ียงดูเด็กหรือคนชรา แต่ไดรั้บการจา้งงานให้ท างานท่ี
บา้นหรือนอกส านกังาน (Gould, 2000 อา้งถึงใน เรวตั แสงสุริยงค,์ 2547) 

ดา้นเทคโนโลยี (Technology Factors) ปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้าน
เทคโนโลยี ตั้งแต่เคร่ืองมือส่ือสารท่ีไม่ซบัซ้อน เช่น โทรศพัท ์เคร่ืองโทรสาร (Fax) จนถึงอุปกรณ์
ส่ือผสม (Multimedia) รวมถึงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการประสานงาน
ร่วมกนั (Collaborative Software หรือ Computer Supported Cooperative Work - CSCW) ท่ีมีราคา
ถูกและสะดวกท่ีจะซ้ือมาใชใ้นการท างานสนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถท างานไดทุ้กสถานท่ีและ
ทุกเวลา (Gould, 2000 อา้งถึงใน เรวตั แสงสุริยงค์, 2547) การท่ีสมาชิกในทีมเสมือนจริงท่ีกระจาย
อยูต่ามภูมิภาคต่างๆ จะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารในการสนบัสนุนการท างาน
ระยะไกล ซ่ึงทั้งสารสนเทศและความรู้จะถูกเก็บและสามารถใช้ได้บนเครือข่ายสาธารณะ เช่น 
Internet หรือWebsite เป็นตน้ (Hutchison,1988) 

ดา้นธุรกิจ (Business Factors) จากหลกัการท าธุรกิจท่ีตอ้งการท าก าไรจึงท าให้เกิดความ
ตอ้งการในการลดค่าใชจ่้ายในการจา้งงาน การสร้างส านกังาน และท่ีจอดรถ ซ่ึงธุรกิจต่างๆ เร่ิมใชว้ิธี
จา้งคนท างานนอกส านกังาน เช่น ท างานอยูท่ี่บา้นหรือท างานอยูท่ี่อ่ืนๆ ตามพื้นท่ีท่ีบริษทัมีธุรกิจอยู ่
ท  าใหบ้ริษทัประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังานจากส านกังานไปหาลูกคา้ (Gould, 2000 
อา้งถึงใน เรวตั แสงสุริยงค,์ 2547) ซ่ึง Hutchison (1988) ใหก้ารสนบัสนุนความคิดน้ีโดยมองวา่การ
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ท างานแบบทีมเสมือนจริงไดผ้ลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก ทั้งในดา้นตน้ทุน (Costs) เพราะ
การท างานแบบทีมเสมือนจริงเพื่อท าให้ต้นทุนต ่าท่ีสุดและได้รับผลผลิตสูงท่ีสุด โดยการลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ เกา้อ้ี โต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้มใหก้บัพนกังาน ดา้นความเป็นสากล (Globalization) ท่ีท าให้องค์การเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวางในตลาดโลกโดยการเขา้ไปตั้งโรงงาน และจา้งคนท่ีมีตน้ทุนต ่าของประเทศต่างๆ หรือ
การเข้าไปแทรกซึมอยู่ภายในตลาดภายใน และด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) สมาชิกของทีม
เสมือนจริงอาจมาจากพนักงานนอกองค์การ คู้ค้า ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Suppliers) และอ่ืนๆ ซ่ึงคน
เหล่านั้นจะท างานร่วมกนัดว้ยความยดืหยุน่และรับผดิชอบมากกวา่พนกังานทัว่ไป 

ดา้นรัฐบาล (Government Factors) ปัจจุบนัรัฐบาลบางประเทศ เช่น รัฐบาลกลางและ
รัฐบาลทอ้งถ่ินของสหรัฐอเมริกายอมรับและสนบัสนุนให้พนกังานของรัฐและเอกชนท างานอยู่ท่ี
บา้นเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขดัและมลพิษ (Gould, 2000 อา้งถึงใน เรวตั แสงสุริยงค,์ 2547) 

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้หลายองค์การทั่วโลกต่างให้การยอมรับและเปิดโอกาสให้
พนักงานของตนสามารถท างานนอกส านักงานมากข้ึนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดย
เล็งเห็นถึงตน้ทุนท่ีตอ้งเสียไปกบัการท างานในส านกังาน อาทิ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
น ้ าประปา ท่ีตอ้งเสียไปในแต่ละเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายและระยะเวลาท่ีพนักงานตอ้งใช้ในการ
เดินทาง นอกจากนั้นยงัเป็นผลดีแก่ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะช่วยลดมลพิษท่ีเกิดจากการจราจร นอกจากน้ี 
Hutchison (1988) ไดแ้สดงมุมมองในการท างานแบบทีมเสมือนจริงว่าเกิดประโยชน์มากกว่านั้น 
กล่าวคือ ในดา้นการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ทีมเสมือนจริงใช้เคร่ืองมือในการ
ท างานร่วมกนั คือ เคร่ืองมือจ าพวกอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อสนบัสนุนการท างานเป็นทีม ซ่ึงส่ิงน้ีท าให้
การท างานร่วมกนัง่ายต่อการจดัการ เก็บบนัทึกขอ้มูลและสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กในการท างาน
อ่ืนต่อไป ส าหรับองค์การท่ีท างานโดยข้ึนอยู่กบัระบบสารสนเทศเปรียบเสมือนเป็นสินทรัพยใ์น
การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การนั้ นๆ และในด้านของผลท่ีเกิดกับองค์การในระยะต่อมา 
(Organizational Consequences)  

การท างานแบบทีมเสมือนจริงท าให้ธรรมชาติขององค์การเปล่ียนไป มีการใส่เครือข่าย
ความเช่ียวชาญให้เป็นศูนยก์ลางของผลผลิตการท างาน ท าให้องคก์ารท่ีมีการแบ่งล าดบัขั้นในการ
ท างานหรือแบบราชการตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบแบนราบและมีโครงไม่
ซบัซอ้น ซ่ึง Lipnack and Seamon (2008) และ Trowbridge and Vear (2001 อา้งถึงใน จิตรเลขา เผา่
สวสัด์ิยรรยง, 2544) ให้เหตุผลท่ีสอดคลอ้งกนัว่า การท างานแบบทีมเสมือนจริงเป็นการท างาน
ร่วมกนับุคลากรหลายภาคส่วน ทั้งในและนอกองคก์าร โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยกีารส่ือสารใหม่ๆ เหมาะสมกบัโลกในปัจจุบนัอยา่งแทจ้ริง 
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 2.3.4  องค์ประกอบของทมีเสมือนจริง 
           ในองคก์ารท่ีตอ้งการน าแนวคิดการท างานแบบทีมเสมือนจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการท างานนั้น Lipnack and Stamps (1997) กล่าวว่าตอ้งประกอบไปด้วย 3 
องคป์ระกอบ คือ คน (People) ความมุ่งหมาย (Purpose) และความเช่ือมโยง (Links) โดยแต่ละองค์
ปรกอบจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

2.3.4.1 คน (People) คือ กลุ่มคนเล็กๆ ท่ีมีจากหลากหลายสาขาอาชีพและหลายระดบั 
ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัตน้จนไปถึงระดบัล่างขององค์การเล็กๆในทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 3 หลกัการ 
คือ  

1) สมาชิกอิสระ (Independent Members) คือ มีความเป็นอิสระและมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง 

2)  การแบ่งปันความเป็นผูน้ า (Shared Leadership) คือ ภาวะผูน้ าแบบไม่
เป็นทางการ มีเทคนิคท่ีหลายหลาก และมีความสามารถในการจดัการความรู้ความช านาญตามความ
ตอ้งการของการท างานแบบขา้มเขตแดน กล่าวคือ อาจมีการหมุนสลบัต าแหน่งในการเป็นผูน้ าของทีม 

3) ผสมผสานในทุกระดับ (Integrate Level) คือ การท างานเป็นทีม
ประกอบดว้ยการท างานระดบับุคคลและระดบักลุ่ม ซ่ึงการท างานแบบทีมเสมือนจริงจะตอ้งบูรณา
การทั้งสองส่วนเขา้ดว้ยกนัเพื่อความส าเร็จของของทีม 

2.3.4.2 ความมุ่งหมาย (Purpose) คือ การตระหนกัถึงเป้าหมายเพื่อเป็นการรวมกลุ่ม
คนเขา้ไวด้ว้ยกนั ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ 

1)  เป้าหมายร่วมกนั (Cooperative Goals) คือ การก าหนดเป้าหมายเพื่อให้
สามารถบรรลุผลส าเร็จได ้

2)  งานแบบเช่ือมโยงกนั (Interdependent Tasks) คือ เป็นลกัษณะของทีม
โดยเป็นการเช่ือมความตอ้งการของทีมเพื่อเขา้กบัผลท่ีไดใ้นตอนทา้ย 

3)  ผลลพัธ์ท่ีเห็นได้ชัด (Concrete Results) คือ เม่ือกระบวนการท างาน
เสร็จส้ินตอ้งตรงตามเป้าหมายในตอนตน้ 

2.3.4.3 ความเช่ือมโยง (Links) คือ การสร้างความสัมพนัธ์ในทีมท่ีมีความอิสระและ
มีความแตกต่างกนัมาก ซ่ึงจะแตกต่างจากการท างานแบบทีมดั้งเดิม ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ 

1) ความหลากหลายของส่ือ (Multiple Media) คือ ใชส่ื้อท่ีมีความหลากหลาย
เป็นตวัขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ทีมเสมือนจริงใหเ้หมือนกบัการสร้างความสัมพนัธ์แบบทีมดั้งเดิม 

2)  การสร้างปฏิสัมพนัธ์ขา้มเขตแดน (Boundary-Crossing Interactions) คือ 
การติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั ถึงแมว้า่จะอยูก่นัคนละภูมิศาสตร์ ทั้งในกระบวนการท างานและชีวิต
ทัว่ไป 
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3)   ความเช่ือถือไวว้างใจ (Trusting Relationship) คือ สมาชิกในทีมตอ้ง
รักษาความสัมพนัธ์เชิงบวก ยอมรับและเช่ือใจกนัซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมากในการท างานทุกสายงาน 
ตอ้งความไวว้างใจมาจ ากดัการท างานตามล าดบัขั้นหรือระบบราชการ 

เม่ือน าทั้ง 3 องคป์ระกอบหลกัดงักล่าวมาจ าลองในแบบจ าลองของทีมเสมือนจริงก็
ปรากฏไดด้งัภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9  แบบจ าลองของทีมเสมือนจริง 
แหล่งทีม่า:  Lipnack and Stamps, 1997.   
 

2.3.5  ประเภทของทมีเสมือนจริง 
นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนวทางในการจดัประเภทของทีมงานไวห้ลากหลายแนวคิด 

โดยส่วนใหญ่มกัแยกประเภทความแตกต่างในรูปแบบของ "การท างานเสมือนจริง" โดยใชจ้  านวน
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและระดบัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทีม  (Ebrahim, Ahmed and Taha, 2009) ได้
ดงัน้ี 

Duarte and Snyder (1999 อา้งถึงใน จิตรเลขา เผา่สวสัด์ิยรรยง, 2544) แบ่งประเภทของทีม
เสมือนจริงออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

1)  ทีมเครือข่าย (Networked Teams) คือ ทีมท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมาท างาน
ร่วมกนัเพื่อบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมาย ตามวตัถุประสงค์ โดยสมาชิกในทีมจะกระจายหมุนเวียน
เปล่ียนงานไปตามความเช่ียวชาญในขณะนั้น และสมาชิกอาจไม่ตอ้งรับรู้ถึงบุคคล ทีมงาน หรือ
องคก์ารทั้งหมดท่ีอยูใ่นเครือข่าย ซ่ึงทีมประเภทน้ีมกัพบในองคก์ารใหค้  าปรึกษาชั้นสูง 

2)   ทีมคู่ขนาน (Parallel Teams) คือ ทีมท่ีตั้งข้ึนเพื่อท างานหรือปฏิบติังานในหนา้ท่ี
หน่ึงๆโดยเฉพาะ ซ่ึงทีมรูปแบบน้ีจะระบุถึงลกัษณะเฉพาะของตนเองออกจากองคก์ารอ่ืนๆเป็นทีม
ท่ีมีความชัดเจนว่าใครอยู่หรือไม่อยู่ในทีม ส าหรับทีมลักษณะน้ีสมาชิกจะท างานร่วมกันใน
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ระยะเวลาอนัสั้น เพื่อสร้างค าแนะน าเพื่อปรับปรุงกระบวนการในการท างาน หรือระบุประเด็นท่ี
เฉพาะทางธุรกิจ องคก์ารท่ีเหมาะสมกบัการใช้ทีมคู่ขนาน คือ องคก์ารขา้มชาติและองค์การระดบั
สากล  

3)   ทีมโครงการหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ (Project or Product – Development Teams) 
คือ ทีมท่ีไม่ท างานแบบงานประจ า (Routine) แต่มีการท างานเป็นช่วงเวลา ผลงานท่ีได้จะมี
ลกัษณะเฉพาะและสามารถวดัได ้ทีมโครงการหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ มีความแตกต่างจากทีมคู่ขนาน
ตรงท่ีทีมโครงการหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ มีระยะเวลาคงอยู่นาน และมีอ านาจในการตดัสินใจส่ิง
ต่างๆ ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ให้ค  าแนะน า นอกจากน้ีทีมโครงการหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ ยงัมีความ
คลา้ยคลึงกบัทีมเครือข่ายในส่วนของการเขา้และออกของสมาชิกท่ีจะเป็นไปตามความเชียวชาญท่ี
ตอ้งการ แต่แตกต่างกนัท่ีทีมเครือข่ายมีความชดัเจนในการจ าแนกแยกแยะสมาชิกจากองคก์ารอ่ืนๆ 
มากกวา่ 

4)   ทีมท างานหรือทีมผลิต (Work or Production Teams) คือ ทีมทีท างานแบบปกติ
และต่อเน่ืองในหน้าท่ีใดหน้าท่ีหน่ึง เช่น การบญัชี การเงิน การฝึกอบรม หรือการวิจยัและพฒันา 
ตอ้งมีความชดัเจนในการก าหนดสมาชิก และสามารถแบ่งแยกงานของทีมออกจากส่วนอ่ืนๆ ของ
องคก์าร 

5)   ทีมบริการ (Service Teams) คือ ทีมมีสมาชิกท่ีแตกต่างกนัและสนบัสนุนลูกคา้ 
และกิจกรรมการท างานแบบเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแต่ละทีมท างานร่วมกนัระหว่างสมาชิกใน
เวลากลางวนั และส่งผา่นงาน รวมทั้งปัญหาต่างๆ ไปยงัเขตเวลาอ่ืนๆตามท่ีระบุไวเ้ม่ือส้ินสุดวนั 

6)   ทีมจดัการ (Management Teams) คือ ทีมท่ีถูกแบ่งแยกจากกนัโดยระยะทางและ
เวลาแต่สามารถท างานร่วมกนัไดทุ้กวนั โดยผา่นระบบ Audio Conference หรือ Video Conference 
หรือติดต่อส่ือสารผา่นทาง E-mail และใชก้ารสนทนาบน Internet อยา่งไรก็ตามทีมลกัษณะน้ีแมจ้  า
ท างานขา้มเขตแดนประเทศ แต่ก็เกือบจะไม่เคยท างานขา้มเขตแดนองคก์ารเลย  

7)   ทีมปฏิบติัการ (Action Teams) คือ ทีมท่ีสามารถปฏิบติังานสนองตอบความ
ตอ้งการได้ทนัทีเม่ือมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ในกรณีฉุกเฉินโดยท างานขา้มระยะทาง และเขต
แดนองคก์ารซ่ึงสมาชิกในทีมตอ้งมีความคล่องตวัและแตกต่างกนั 
 Kimball Fisher และ Kareen Duncan Fisher (2001 อา้งถึงใน เรวตั แสงสุริยงค์, 2547) ได้
เสนอวา่ ทีมงานประเภทใดจะเป็นทีมเสมือนจริงหรือไม่ตอ้งพิจารณาจากความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ดา้นเวลา สถานท่ี และวฒันธรรม ท่ีเร่ิมจากความเหมือนกนั (Same - S) ต่อเน่ือง (Continuum) ไป 
ความแตกต่าง (Different - D) ของตวัแปรทั้ง 3 ตวั เม่ือน าตวัแปรดงักล่าวมาสร้างตวัแบบ 3 มิติ จะ
ท าใหเ้กิดทีมงาน 8 ประเภทดงัน้ี 
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ตารางที ่2.7  ทีมเสมือนจริง 8 ประเภท ท่ีเกิดจากความเหมือนและความแตกต่างกนัของเวลา  
                     สถานท่ี และวฒันธรรม 
 

 
จากตารางความสัมพนัธ์ของตวัแปรทีมงานประเภทท่ี 7 และ 8 ไม่จดัวา่เป็นทีมเสมือนจริง

ท่ีแท้จริง เพราะไม่มีมิติของความแตกต่าง หรือระยะห่างกันในเชิงกายภาพหรือพื้นท่ี ทีมงาน
ประเภทท่ี 1-6 ท่ีจดัวา่เป็นทีมเสมือนจริง เป็นทีมงานท่ีท างานอยูใ่นธุรกิจต่างๆ ดงัน้ี 

ทีมประเภทท่ี 1 และ 4 ทีมบริการลูกคา้ (Customer Support) เช่น การให้บริการตอบค าถาม
ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงต่อว ัน เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมและธุรกิจโกดงั 

ทีมประเภทท่ี 2 และ 5 อาจเป็นทีมโครงการระหวา่งประเทศหรือองคก์ารขนาดใหญ่หรือ
ทีมพฒันาผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

ทีมประเภทท่ี 3 และ 6 เป็นทีมท่ีท างานดา้นบริการและขายสินคา้ภายในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ิน
หน่ึง หรือธุรกิจใหค้  าปรึกษาท่ีอยูภ่ายในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง 
ทีมงานทั้ง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมา มิใช่มีแต่เฉพาะในการบริหารงานของเอกชนเท่านั้น ปัจจุบนัมีการ
บริหารงานภาครัฐท่ีบริหารงานภายใตรู้ปแบบดงักล่าวเช่นกนั 

Cascio and Shurygailo (2003 อา้งถึงใน Ebrahim et al., 2009) ไดเ้สนอรูปแบบท่ีแตกต่าง
ไปของทีมเสมือนจริงโดยแบ่งเป็น 2 ตวัแปรหลกั คือ จ านวนของสถานท่ีตั้ง (หน่ึงหรือมากกว่า) 
และจ านวนของผูจ้ดัการ (หน่ึงหรือมากกวา่) สามารถแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 
 

ประเภท เวลา สถานที่ วฒันธรรม 
1 D S D 
2 D D D 
3 S D D 
4 D S S 
5 D D S 
6 S D S 
7 S S S 
8 S S D 
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ตารางที ่2.8  ทีมเสมือนจริงท่ีเกิดจากตวัแปรจ านวนสถานท่ีตั้งและจ านวนของผูจ้ดัการ 
 

 
จากตารางแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั คือ จ านวนสถานท่ีตั้ งและจ านวนของ

ผูจ้ดัการ ท าใหส้ามารถแยกรูปแบบของทีมการท างานออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
1)  Teleworkers  คือ ผูจ้ดัการทีมคนเดียวในสถานท่ีเดียวกนั 
2)  Remote team  คือ ผูจ้ดัการทีมคนเดียวในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั 
3)  Matrixed teleworkers  คือ ผูจ้ดัการทีมหลายคนในสถานท่ีเดียวกนั 
4)  Matrixed remote teams  คือ ผูจ้ดัการทีมหลายคนในสถานท่ีหลายสถานท่ี 

จากนกัวิชาการหลากหลายท่านท าให้การแบ่งทีมเสมือนจริงมีทั้งความเหมือนและความ
ต่างกนัในส่วนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั คือ เร่ืองของการท างานท่ีตอ้งท างานต่างเวลา ต่างสถานท่ีกนั
โดยสมาชิกในทีมแต่ละคนมีทกัษะ ความรู้ ความช านาญ ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและมาจาก
สถานท่ีต่างๆทัว่โลก แลว้มาท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การ ในส่วนของ
ความแตกต่างอาจเป็นเร่ืองของประเภทของผลงาน ลกัษณะของงานท่ีน ามาพิจารณาแตกต่างกนัไป 

อยา่งไรก็ตาม ในการน าประเภทของทีมเสมือนจริงรูปแบบใดก็ตามมาใชใ้นองคก์าร ควร
ค านึงถึงความเหมาะสมกบัองค์การ ทั้งเร่ืองของขนาดองค์การ ลกัษณะงาน ประเภทขององค์การ
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งน ามาพิจารณาร่วมกนั เพื่อให้การท างานแบบทีมเสมือนจริงในองค์การมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.3.6  ประโยชน์ของทมีเสมือนจริง 
เม่ือพิจารณาถึงการท างานแบบทีมเสมือนจริงเป็นการท างานท่ีเกิดจากความเจริญกา้วหน้า

ของเทคโนโลยีสารเทศเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถท างานโดยขา้มผา่นขอบเขตของเวลา สถานท่ี
และองค์การ ซ่ึงอาจท าให้เกิดประโยชน์กับองค์การธุรกิจหลายประเภท ในขณะเดียวกันอาจมี
ขอ้บกพร่องท่ีองคก์ารอาจมองขา้มไป ทั้งน้ี Ebrahim, Ahmed and Taha (2009) ไดท้  าการรวบรวม
ประโยชน์ ขอ้ดีและขอ้บกพร่อง จากนกัวิชาการและแหล่งขอ้มูลหลายๆแหล่ง ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัน้ี ในส่วนของประโยชน์ต่อองคก์ารท่ีตอ้งการผูท้  างานขา้มสายงานและเขตแดนท่ีมีทกัษะ (Lee-

สถานท่ี 
หน่ึง 

มากกวา่หน่ึง 

ผูจ้ดัการ 
หน่ึง มากกวา่หน่ึง 

Teleworkers Matrixed teleworkers 
Remote team Matrixed remote teams 
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Kelley and Sankey, 2008) โดยสามารถลดตน้ทุนในเร่ืองของเวลา สถานท่ี, ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
(Boudreau et al., 1998; Cascio, 2000; Lipnack and Stamps, 2000; McDonough et al., 2001; 
Akhilesh, 2002; Biuk-Aghai, 2003; Piccoli et al., 2004; Fuller et al., 2006; Kankanhalli et al., 
2006; Liu and Liu, 2007; Ol Son-Buchanan et al., 2007; Rice et al., 2007; Bergiel, 2008  ท าให้
พนกังานมีความอิสระในการท างานสูง (Prasad and Akhilesh, 2002; Ojasalo, 2008; Badrinarayanan 
and Arnett, 2008) รวมไปถึงลดตน้ทุนในการฝึกอบรม, ท าให้เรียนรู้ไดเ้ร็วกวา่ (Pena-Mora et al., 
2000; Atuahene-Gima, 2003; Badrinarayanan and Arnett, 2008) ไดร่้วมท างานกบับุคลาการท่ีมี
ความเช่ียวชาญและมีความช านาญทางดา้นส่ือดิจิตอลและอิเล็กทรอนิคส์ (Rosen et al., 2007) และผู ้
มีความสามารถสูงโดยท่ีไม่ตอ้งค านึงถึงสถานท่ี (Boudreau et al., 1998; Boutellier et al., 1998; 
Cascio, 2000; Prasadand Akhilesh, 2002; Furst et al., 2004; Criscuolo, 2005; Samarah et al., 
2007; Badrinarayanan and Arnett, 2008) นอกจากนั้นยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระดบับุคคลใน
องค์ธุรกิจและเป้าหมายระดบัองคก์าร (Samarah et al., 2007) เพิ่มประสิทธิภาพในการวิจยัและ
พฒันา (Schmidt et al., 2001; Cummings and Teng, 2003) ไดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึนและเป็นการดึงดูด
พนกังานโดยใชท้รัพยากรมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (Martins et al., 2004; Rice et al., 2007; Chen et al., 
2008) เพิ่มระดบัการท างานร่วมกนั (ทีมสามารถหาสมาชิกโดยอาจอยู่คนละพื้นท่ี) (Cascio, 2000; 
Kratzer et al., 2005; Gaudes et al., 2007) และทีมไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ (คุณภาพ, ผลผลิต และความพึง
พอใจ (Piccoli et al., 2004; Ortiz de Guinea et al., 2005; Gaudes et al., 2007)ให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีสูงกวา่ (May and Carter, 2001; Shachaf and Hara, 2005) เพราะใชร้ะยะเวลาในการ
เพิ่มผลผลิตสั้นกวา่ (McDonough et al., 2001, Mulebeke and Zheng, 2006) และท าให้การตดัสินใจ
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Bal and Gundry, 1999; Hossain and Wigand, 2004, Paul 
et al., 2004)  

องคก์ารสามารถตอบสนองลูกคา้ไดร้วดเร็วกวา่ (Pauleen, 2003; Hunsaker and Hunsaker, 
2008) ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Jain and Sobek, 2006) มากไปกวา่นั้น เป็นการแบ่งปันความรู้ ,
ประสบการณ์ และโอนถ่ายความรู้ (Lipnack and Stamps, 2000; Merali and Davies, 2001; Zakariaet 
al., 2004; Furst et al., 2004; Rosen et al., 2007; Sridhar et al., 2007) ผสมผสานความรู้ต่างๆเพื่อให้
เกิดนวตักรรม (Prasad and Akhilesh, 2002; Atuahen e-Gima, 2003; Gassmann and Von Zedtwitz, 
2003) และความคิดสร้างสรรค์ (Prasad and Akhilesh, 2002; Leenders et al., 2003; Badrinarayanan 
and Arnett, 2008) และเตรียมองคก์ารให้มีความยืดหยุน่พร้อมรับกบัเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง (Prasad 
and Akhilesh, 2002; Pihkala et al., 1999; Piccoli et al., 2004; Powell et al., 2004; Guniš et al., 
2007; Liu and Liu, 2007; Chen, 2008; Hunsaker and Hunsaker, 2008) 
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นอกจากการท างานแบบทีมเสมือนจริงจะมีประโยชน์ต่อองคก์ารหลากหลายประการแลว้ 
นกัวชิาการหลายท่านยงัไดแ้สดงความคิดเห็นถึงขอ้บกพร่องของทีมเสมือนจริง ซ่ึงหากองคก์ารใด
ตอ้งการน ารูปแบบการท างานแบบทีมเสมือนจริงไปใช ้ควรตอ้งพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้
ถ่องแทเ้สียก่อน ซ่ึง Ebrahim et al. (2009) ไดร้วบรวมขอ้บกพร่องจากนกัวิชาการและเอกสารต่างๆ
และน าเสนอไวว้่า อาจจะตอ้งใช้ความเทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อนสูง  (Bergiel et al., 2008; 
Badrinarayanan and Arnett, 2008) ซ่ึงสมาชิกในทีมอาจมีความตอ้งการฝึกอบรมและการสนบัสนุน 
(Ryssen and Godar, 2000) โดยเป็นความทา้ทายของผูจ้ดัการโครงการในการจดัการความสัมพนัธ์
ของสมาชิกมากกวา่วฒันธรรมและความแตกต่างทางภาษา (Wong and Burton, 2000; Jacobsa et 
al., 2005; Martinez-Sanchez et al., 2006; Badrinarayanan and Arnett, 2008) การจดัการความ
ขดัแยง้ (Wong and Burton, 2000; Kayworthand Leidner, 2002; Ramayah et al., 2003; Piccoli et 
al., 2004; Hinds and Mortensen, 2005; Ocker and Fjermestad, 2008) การก าหนดงานให้เหมาะสม
กบัเทคโนโลย ี (Pawar and Sharifi, 2000; Qureshiand Vogel, 2001; Bell and Kozlowski, 2002; 
Griffith et al., 2003; Badrinarayanan and Arnett, 2008; Ocker and Fjermestad, 2008) ซ่ึงการ
ท างานแบบทีมเสมือนจริงขาดการตรวจสอบและการควบคุม (Pawar and Sharifi, 1997) อาจท าให้
เกิดความไม่ไวว้างใจ,การส่ือสารผิดพลาด,การต่อตา้น (Cascio, 2000; Kirkman et al., 2002; Baskerville 
and Nandhakumar, 2007; Rosen et al., 2007; Taifi, 2007) ตอ้งท าการพฒันาความเช่ือถือไวว้างใจ
(Boutellier et al., 1998; Bell and Kozlowski, 2002; Griffith et al., 2003; Jacobsa et al., 2005; Paul 
et al., 2005; Shachaf, 2005; Kankanhalli et al., 2006; Munkvold and Zigurs, 2007; Poehler and 
Schumacher, 2007; Badrinarayanan and Arnett, 2008) และเป็นไปไดท่ี้การท างานแบบทีมดั้งเดิม
ท าให้เกิดการพฒันาและความร่วมมือไดดี้กวา่ (Cascio, 2000; Hossain and Wigand, 2004; Kankanhalli 
et al., 2006; Rice et al., 2007) 
 

2.3.7  อุปสรรคของทมีเสมือนจริง 
Ebrahim, et al. (2009) ได้รวบรวมอุปสรรคของทีมเสมือนจริงและน าเสนอไวว้่าการ

ท างานแบบทีมเสมือนจริงมีอุปสรรคอยูท่ี่ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (Malhotra et al., 2004; Bal 
and Teo, 2001; Paulet et al., 2004) ซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างความส าเร็จในการท างาน
แบบทีมเสมือนจริง คือ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ ขจดัความเห็นแก่ตวั การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Beranek and Martz, 2005) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในการจดัตั้งบริบทของความเสมือนจริง 
(Shachaf and Hara, 2005), การก าหนดเวลา (Jarvenpaa and Leidner, 1998), และความร่วมมือใน
ทีมงาน (Dineen, 2005) ซ่ึงจะท าให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบในการท างานแบบทีมเสมือนจริงและเป็น
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เหมือนความทา้ทายใหม่ในการท างาน (Precup et al., 2006), Cascio (2000) ไดแ้สดงความคิดเห็น
วา่การท างานแบบทีมเสมือนจริงมีขอ้เสียอยู ่5 ประการ คือ ขาดการปฏิสัมพนัธ์ทางกายภาพ, ขาด
การท างานร่วมกนัแบบซ่ึงหนา้, ขาดความเช่ือถือไวว้างใจ, ความกงัวลเร่ืองการคาดการณ์และความ
น่าเช่ือถือ และขาดการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Ebrahim et al., 2009) 

ในการสร้างทีมเสมือนจริง อาจเกิดปัญหาเหล่าน้ีไดแ้ละตอ้งใชเ้วลาในการจดัการกบัปัญหา
มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของทีม (Hunsaker and Hunsaker, 2008) ในการท างานแบบ
ทีมเสมือนจริง ทีมงานจะตอ้งท างานกบัคอมพิวเตอร์ ส่ือสารผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา่การ
เจอหนา้กนั (Gaudes et al., 2007) บางคร้ังอาจตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงพวก
เขาตอ้งท างานแบบมืออาชีพ เน่ืองจากผูบ้ ังคบับญัชาคาดหวงัในความคิดริเร่ิมและทรัพยากรท่ีพวก
เขามีเพื่อจะน าไปสู่ความส าเร็จของทีม (Hunsaker and Hunsaker, 2008) นอกจากน้ี สมาชิกในทีม
เสมือนจริงคาดหวงัท่ีจะพึ่งพากนัและกนั ประสบความส าเร็จในการเจรจาส าหรับความแตกต่างทาง
วฒันธรรม (Dafoulas and Macaulay, 2002, Dekker et al., 2008) และบรรลุเป้าหมายผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Hunsaker and Hunsaker, 2008) 
 
 2.3.8  ลกัษณะของทมีเสมือนจริงทีม่ีประสิทธิภาพ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีส่งผลประสิทธิภาพของทีมเสมือน
จริงยงัคงคลุมเครือ (Ebrahim et al., 2009) โดยงานวิจยัของ Iris Dagan and Danielle Mandell 
(2006) กล่าววา่ ทีมเสมือนจริงท่ีดีตอ้งมีจ านวนของสมาชิกประมาณ 12-15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน 
และสมาชิกในทีมตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ ความสามารถใน
การท างานตามทักษะของตนและความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลหลายแหล่งท่ีแสดงให้เห็นวา่การท างานแบบทีมเสมือนจริงอาจตอ้งมุ่งไปท่ีการ
ส่ือสารของสมาชิกในทีม (Anderson et al., 2007) เช่น งานวิจยัของ Lin et al. (2008 อา้งถึงใน Ebrahim 
et al., 2009) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัทางสังคมท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการในทีมเสมือนจริงและเป็นปัจจยัใน
ความส าเร็จของทีม การส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัทางสังคมท่ีจะท าให้เกิดผลงาน
และยงัส่งผลต่อความพึงพอใจในทีมเสมือนจริงดว้ย 

นอกจากน้ี Malhotra and Majchrzak (2004) ไดศึ้กษาทีมเสมือนจริงท่ีมีประสิทธิภาพ
จ านวน 54 ทีมพบว่าการสร้างและแบ่งปันความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค,์ ความ
ตอ้งการและความสัมพนัธ์ของงาน, บทบาทและความรับผดิชอบ,ความเช่ียวชาญในงานของสมาชิก
ในทีมมีผลในเชิงบวกกบัผลลพัธ์ของทีมเสมือนจริง และดว้ยลกัษณะการท างานของทีมเสมือนจริง
ท่ีสมาชิกไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้พบปะแบบเจอหน้ากันจริงๆ ความเช่ือถือ
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ไวว้างใจจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความสนใจ และให้ความส าคญัเป็นพิเศษ เพราะถา้สมาชิกในทีมขาด
ความเช่ือถือไวว้างใจย่อมไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จได ้(จิตรเลขา เผา่สวสัด์ิยรรยง, 
2544) โดยงานวิจยัของ Dale Mancini (2009) ไดก้ล่าวถึง การสร้างความเช่ือไวว้างใจในทีมเสมือน
จริงนั้น ตอ้งอาศยัปัจจยั 3 ประการ คือ 1) การส่ือสาร (Communication) เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะ
สมาชิกในทีมตอ้งเขียน E-mail หรือประชุมผ่านวิดีโอ เพื่อประชุมหรือปรึกษาหารือกนั การ
ค านึงถึง “มารยาทเครือข่าย” (Netiquette) กฎระเบียบต่างๆระหว่างการส่ือสาร เช่น การสะกดค าท่ี
ถูกตอ้ง, การใส่เคร่ืองหมายค าถามเม่ือเป็นประโยคค าถาม เป็นตน้ ซ่ึงความแตกต่างทางวฒันธรรม
องค์การอาจเป็นตน้เหตุของการเขา้ใจผิดและการท าลายความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัได้ (Veiga, 
Lubatkin, Calori and Very, 2000) 2) ความเขา้ใจในวฒันธรรม (Cultural Understanding) เน่ืองจาก
วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน จึงไม่ควรไปตดัสินว่าส่ิงไหนดีส่ิงไหนไม่ดี แต่ใช้ความเขา้ใจ 
เพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัไดแ้ละบรรลุตามเป้าหมายขององค์การและ 3) การตั้งจุดประสงค์
ตลอดจนเป้าหมายท่ีชดัเจน (Establishing Very Clear Goals and Objectives) โดยการตั้งเป้าหมาย
ตอ้งมีความแน่ชดัวา่ ใคร, ท าอะไร, ท่ีไหน, อยา่งไร, เม่ือไร ซ่ึงการก าหนดเป้าหมายนั้นตอ้งมีความ
เฉพาะเจาะจง มีความเป็นไปได ้สามารถบรรลุเป้าหมายได ้สามารถช้ีวดัได ้และมีการก าหนดเวลา
เพื่อแนวทางในการไปถึงจุดมุ่งหมาย ซ่ึงคลา้ยกบังานวิจยัของชูชีพ ศรีตระกูล (2541) ท่ีศึกษาเร่ือง
การพฒันาองค์การโดยการสร้างทีมงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา
องค์ประกอบของการสร้างทีมงานให้เกิดประสิทธิผล คือ การก าหนดบทบาทต่างๆ อย่างสมดุล 
วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนและการตั้งเป้าหมายเป็นท่ียอมรับ การเปิดเผยและการเผชิญหน้า การ
สนบัสนุนแลความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ความร่วมมือและความขดัแยง้ การด าเนินการท่ีราบร่ืน 
ผูน้ าท่ีเหมาะสม การทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การพฒันาบุคคล ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มท่ีดี และ
การติดต่อส่ือสารท่ีดีมีสายสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  

นอกจากน้ี Shachaf and Hara (2005) ไดเ้สนอในมุมมองท่ีเก่ียวผูน้ าของทีมเสมือนจริงโดย
แนะน า 4 มิติ ของการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในทีมเสมือนจริง ดงัน้ี 

1)   การส่ือสาร คือ ผูน้ าตอ้งให้ความคิดเห็นอย่างสม ่าเสมอ, เปิดโอกาสให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นและแบ่งงานอยา่งชดัเจน 

2)   ความเขา้ใจ คือ ผูน้ าตอ้งช่างสังเกตไวต่้อความรู้สึกของสมาชิก ให้ความส าคญั
กบัความคิดเห็นและค าแนะน าของสมาชิก, เอาใจใส่ดูแลสมาชิกในทีม เพื่อแสดงออกถึงความ
สนใจเป็นห่วงเป็นใยสมาชิก 

3)   ความชดัเจนในบทบาท คือ ผูน้ าควรแบ่งงานความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
อยา่งชดัเจนและใหค้  าแนะน ากบัสมาชิกในทีมเสมือนจริง  
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4) ทศันคติความเป็นผูน้ า คือ การแสดงออกถึงความเป็นผูน้ าไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
เข้มงวดมากเกินไป แต่ให้การดูแลอยู่ในระดับท่ีพอสมควรและสอดคล้องกับระยะเวลาของ
โครงการนั้นๆ 

จากแนวคิดเร่ืองทีมดั้งเดิมท่ีมีประสิทธิภาพและทีมเสมือนจริงท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัค าก าจดั
ความขา้งตน้นั้น ผูว้จิยัสามารถสรุปคุณลกัษณะของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพทั้งสองประเภทไดว้า่มี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เน่ืองมาจากเป็นการท างานในรูปแบบของทีมเหมือนกนั แต่อาจต่างกนัไป
ในรูปแบบของการท างาน กล่าวคือ การท างานแบบทีมเสมือนจริงเป็นการติดต่อส่ือสารกนัผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีโอกาสในการพบปะแบบเผชิญหนา้กนันอ้ยหรือแทบจะไม่มีเลยใน
ขณะท่ีการท างานแบบทีมดั้งเดิมสมาชิกในทีมสามารถท่ีจะไดพ้บปะแบบเผชิญหนา้กนัในโอกาส
ต่างๆ 

อนัเน่ืองมาจากงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาทั้งทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงซ่ึงมีรูปแบบการ
ท างานท่ีมีความแตกต่างกนัอยู่บา้งและเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์การเกิด
จากประเภทของทีมงานมากกวา่ปัจจยัแทรกซ้อนอ่ืนๆ (Moderator Variable) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  า
ขอ้ค าถาม 7 ขอ้ท่ีไดม้าจากการสรุปปัจจยัร่วมระหวา่งปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารและ
การท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ ท่ีอาจเป็นตวัแปรแทรกซ้อนและอาจส่งผลต่อระดบัความผูกพนั
ต่อองคก์าร นอกเหนือจากประเภทของทีม ดงัตารางท่ี 2.9 
 
ตารางที ่2.9  แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารและปัจจยัท่ีท าให ้

       ทีมงานมีประสิทธิภาพ 
 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความผูกพนัต่อองค์การ ปัจจัยทีท่ าให้ทมีงานมีประสิทธิภาพ 
-  แนวปฏิบติัขององคก์าร -  เป้าหมาย 
-  ลกัษณะงาน 
-  ส่ิงตอบแทนโดยรวม  
-  คุณภาพชีวติ 
-  โอกาสท่ีไดรั้บ 
-  คน -  ความเป็นผูน้ า 

-  ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั 
-  การแสดงออก 
-  ความไวว้างใจ 
-  ความยดืหยุน่ 
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จากตารางท่ี 2.9 เม่ือน าปัจจยัทั้งสองหัวขอ้มาพิจารณาร่วมกันท าให้ทราบลักษณะท่ี
คลา้ยกนั กล่าวคือ ทั้งองคก์ารหรือทีมตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและการก าหนดบทบาทของแต่ละ
คนท่ีชัดเจน สุดทา้ยคือ ผูน้ าและสมาชิกในทีมหรือองค์การท่ีจะตอ้งร่วมมือร่วมใจขบัเคล่ือนให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย 
  ตามธรรมชาติของทีมเสมือนจริงยอ่มมีความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์ เวลา และ
วฒันธรรม ซ่ึงสมาชิกในทีมอาจจะอยู่กนัคนละประเทศ ศาสนา สภาพแวดลอ้ม แต่การวิจยัส่วน
ใหญ่ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การจะท าการศึกษาในองคก์ารเพียงองค์การ
เดียวโดยบุคลากรในองคก์ารต่างรู้ถึงวฒันธรรมของกนัและกนัเป็นอยา่งดี แต่ปัจจยัของวฒันธรรม
เป็นผลท าใหแ้นวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจไม่อาจประยุกตไ์ดท้ั้งหมดในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไป 
เช่น แนวคิดเร่ืองความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลวถู์กคิดบนพื้นฐานของวฒันธรรมตะวนัตก
โดยเฉพาะอเมริกนั ดงันั้นจึงไม่สามารถอธิบายเร่ืองความตอ้งการของคนตะวนัออกไดท้ั้งหมด หรือ
กลุ่มประเทศท่ีมีภาวะสงครามหรือประเทศท่ีมีความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูง จึงท าให้ความตอ้งการ
ความมัน่คงกลายเป็นความตอ้งการล าดบัตน้ ตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น ความตอ้งการความส าเร็จ ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความรู้สึกภายในท่ีมีความกลา้และสามารถท่ีจะเส่ียงท าพฤติกรรมตามความตอ้งการของตน แต่
ประเทศท่ีมีความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูง อาจไม่สามารถแสดงออกซ่ึงความตอ้งการเช่นน้ี เน่ืองจาก
ไม่มีทางท าไดแ้ละยงัถูกจ ากดัสิทธิการแสดงออกอยูม่าก  

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีความแตกต่างดา้นปัจจยัของวฒันธรรม แนวคิดส่วนใหญ่ก็ยงัสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ไดค้่อนขา้งกวา้งขวาง ตวัอยา่งเช่น ความปรารถนาท่ีจะไดท้  างานท่ีตนสนใจ 
เป็นส่ิงท่ีคนท างานไม่วา่จะเป็นชาติใดภาษาใด ให้คุณค่าและความส าคญัในล าดบัสูง เช่นเดียวกบั
ความตอ้งการการเติบโต ความส าเร็จ และการไดรั้บผดิชอบ เป็นตน้  
 

2.4  บริบทอตุสาหกรรมสายการบิน 
 

จากการพฒันาเร่ือยมาตามล าดบัท าให้อุตสาหกรรมสายการบินมีการเติบโตข้ึนเร่ือยมาทั้ง
ในและนอกประเทศ ท าให้หลายสายการบินมีการขยายธุรกิจและเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และต่างก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไปตามเป้าหมาย
ขององคก์าร เช่น สายการบินท่ีมีราคาถูก หรือ สายการบินท่ีเนน้ความหรูหรา สะดวกสบาย เป็นตน้ 
ท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัท่ีสูง ในขณะเดียวกนัตน้ทุนในการบริการก็สูงตามไปดว้ย เช่น ค่าน ้ ามนัท่ีมี
ความผนัผวนในตลาดโลก หรือ ค่าภาษีสนามบิน ท่ีสายการบินทุกสายตอ้งจ่ายท าให้หลายสายการบิน
ตอ้งท าการลดตน้ทุนของตนเองเพื่อการอยูร่อด บางสายการบินท าการลดจ านวนองคก์ารโดยการให้
พนกังานออก ซ่ึงเป็นการท าลายขวญัก าลงัของพนกังานเป็นอยา่งมาก และดว้ยความเจริญกา้วหนา้
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ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหห้ลายสายการบินเกิดการท าเป็นทีมในรูปแบบใหม่ คือ การท างาน
แบบทีมเสมือนจริง ท่ีสมาชิกในทีมท่ีอยูต่่างสถานท่ี ต่างเวลา สามารถท างานร่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาและลดค่าใช้จ่ายจากท่ีจะตอ้งมาท างานร่วมกนั ท าให้ผูว้ิจยัสนใจและศึกษาในบริบทของ
อุตสาหกรรมสายการบินเพื่อศึกษาถึงระดบัความผกูพนัของพนกังานและความเช่ือถือไวว้างใจใน
ทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง และศึกษาถึงปัจจยัใดท่ีน าไปสู่ความผูกพนัของพนกังานและความ
เช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงของอุตสาหกรรมสายการบิน 5 สายการบิน โดยมี
บริบททัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.4.1 บริบทอุตสาหกรรมสายการบินที ่1 

สายการบินท่ี 1 เร่ิมก่อตั้งมากว่า 50 ปี โดยเป็นองค์การท่ีด าเนินกิจการในด้านการบิน
พาณิชยใ์นประเทศ และระหว่างประเทศ  ท่ีด าเนินกิจการแข่งขนักบัต่างประเทศในธุรกิจการบิน
โลก ไดรั้บการยกยอ่งในดา้นต่างๆ ให้อยูใ่นสายการบินระดบัชั้นน าของโลก ขณะน้ีมีเส้นทางบิน
ต่างประเทศ 59 เมือง ใน 34 ประเทศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารในการเดินทางไป
ยงัจุดหมายต่างๆ ไดค้รอบคลุมทัว่โลก  

นโยบายขององค์การจะด าเนินงานในการด ารงรักษาและเพิ่มพูนสิทธิด้านการบิน ร่วม
ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แสวงหาและเพิ่มพูนรายได ้ ทั้งในรูปเงินบาท และ
เงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้น ยงัด าเนินการส่งเสริมพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้มี
ทกัษะ และวิชาชีพท่ีเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมพฒันาเทคโนโลยีทุกสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
การบินพาณิชยข์องโลก ทั้งน้ียงัมุ่งเผยแพร่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลกัษณ์ของ
ประเทศไทย สู่สายตาชาวโลก 
 
 2.4.2  บริบทอุตสาหกรรมสายการบินที ่2 

สายการบินท่ี 2 เร่ิมก่อตั้งมากวา่ 45 ปี ซ่ึงในระยะแรกไดด้ าเนินกิจการการบินประเภทเช่า
เหมาล า ต่อมาไดมี้การพฒันาการจดัหาเคร่ืองบินและธุรกิจการบินมาตลอด โดยการน าเคร่ืองบินท่ีมี
สมรรถนะการใชง้านดีเขา้มาเสริมการบริการ ขณะน้ีมีเส้นทางบินในประเทศจ านวน 7 จงัหวดั และ
ต่างประเทศจ านวน 11 ประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดพ้ยายามท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการท างานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ มีการค านึงถึงความปลอดภยั
ขณะท าการบินใหผู้โ้ดยสารอยา่งสูงสุด  

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา สายการบินท่ี 2 ด าเนินธุรกิจดว้ยความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตั้งแต่
เร่ิมตน้ในดา้นต่างๆ ทั้งในเร่ืองของการบุกเบิกเส้นทางบินใหม่ๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่ง
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อารยธรรมอนัสวยงามติดอนัดบัโลก การมีสนามบินเอกชนแห่งแรกเป็นของตนเอง และการบริการ
อนัแสนประทบัใจแก่ผูโ้ดยสารในดา้นต่างๆ 
 
 2.4.3  บริบทอุตสาหกรรมสายการบินที ่3 

สายการบินท่ี 3 ก่อตั้งมาแลว้กวา่ 80 ปีโดยเร่ิมจากการตวัของสามบริษทัใหญ่ ภายหลงัได้
แยกตวัออกจากกนัและก่อตั้งเป็นสายการบินของตนเอง ปัจจุบนัมีเส้นทางบินยงัจุดหมายปลายทาง 
61 แห่งใน 35 ประเทศทัว่โลก ไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสารฟอร์จูนให้อยู่ในอนัดบัท่ี 27 ใน
หมวดหมู่บริษทัท่ีเป็นท่ียกยอ่งชมเชยมากท่ีสุดในโลกประจ า พ.ศ. 2553 และไดส้ร้างตราบริษทัท่ี
แข็งแกร่งในฐานะผูส้ร้างปรากฏการณ์ในอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะความเป็นเลิศในด้าน
นวตักรรม ความปลอดภยั และบริการ ท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัความไดเ้ปรียบทางธุรกิจอยา่งมัน่คง  

นอกจากน้ียงัไดรั้บรางวลัมากมายและเป็นผูน้ าทางอุตสาหกรรมในดา้นการจดัซ้ืออากาศ
ยาน โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ซ่ึงรวมถึง 
Aircraft Ground Handling การเช่าอากาศยาน Air Catering และ Tour Operating และยงัปรับ
โครงสร้างโดยแยกหน่วยปฏิบติัการออกเป็นบริษทัสาขาต่างๆ ท่ีสายการบินเป็นเจา้ของแต่เพียงผู ้
เดียวเพื่อรักษาความเป็นสายการบินส าหรับผูโ้ดยสารอนัเป็นธุรกิจหลกัไว ้
 
 2.4.4  บริบทอุตสาหกรรมสายการบินที ่4 

สายการบินท่ี 4 เร่ิมก่อตั้งมากว่า 70 ปี ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีตอ้งการเป็นสายการบินท่ีดีท่ีสุดใน
โลก จึงใหค้วามทุ่มเทในการท างาน และดว้ยทีมงานท่ีมีคุณภาพสูงจะท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการ ท าใหส้ายการบินท่ี 4 ไดรั้บรางวลัระดบัโลกมากมาย อาทิ สายการบินท่ีดีสุด จากการ
จดัอนัดบัของ Business Traveller China Travel ในปี 2012 รางวลัชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมจาก Australian 
Business Traveller Awards ในปีเดียวกนั  ปัจจุบนัสายการบินท่ี 4 มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมลงทุน
โดยมีพนกังานจ านวนมากกวา่ 20,000 คน โดยใหก้ารบริการการบินมากกวา่ 110  เส้นทางบินทัว่โลก 
 
 2.4.5  บริบทอุตสาหกรรมสายการบินที ่5 
 สายการบินท่ี 5 เป็นสายการบินสัญชาติอเมริกนัซ่ึงเป็นสายการบินเก่าแก่มีอายุกวา่ 90 ปี มี
เส้นทางบินมีทัว่โลกโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเอง มีการร่วมมือกบัสายการบินต่างๆ ทั้งใน
อเมริกาและต่างชาติเพื่อให้ผูโ้ดยมีความพึงพอใจสูงสุด ปัจจุบนัสายการบินท่ี 5 มีพนกังานทัว่โลก
กวา่ 80,000 คนโดยใหบ้ริการ 318 จุดหมายปลายทาง ไปยงั 59 ประเทศ ใน 5 ทวปีทัว่โลก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Aircraft_ground_handling&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Catering&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Tour_operating&action=edit&redlink=1
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 เม่ือผูว้ิจยัประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นถึงช่องวา่งและโอกาส
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง บุพปัจจยัและความแตกต่างระหว่างความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความ
ผกูพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง เน่ืองจากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัความเช่ือถือ
ไวว้างใจและความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงนั้น ยงัไม่พบวา่มี
ผูท่ี้ศึกษาอย่างชัดเจนมากนัก การศึกษาเร่ืองความเช่ือถือไวว้างใจในทีมงานจะเป็นการศึกษา
เก่ียวกับปัจจยัในการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความเช่ือถือไวว้างใจเป็นหน่ึงใน
ผลการวิจยั ในส่วนของความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการศึกษา
พนกังานทั้งองคก์าร โดยไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงประเภทของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงการท างานในปัจจุบนัให้
ความส าคญักบัการท างานเป็นทีม  ทั้งทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจะท าการ
เปรียบเทียบระดบัและหาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจและความผูกพนัของพนักงานต่อ
องคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงเพื่อใหอ้งคก์ารท่ีก าลงัใชรู้ปแบบการท างานแบบทีมเสมือน
จริงหรือองค์การท่ีก าลงัศึกษาและตดัสินใจท่ีจะใช้รูปแบบการท างานดงักล่าวให้มีความรู้ความ
เขา้ใจและเตรียมทรัพยากรในองคก์ารใหพ้ร้อมกบัการท างานในทีมเสมือนจริง โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ระเบียบในการวจิยั ซ่ึงจะน าเสนอในบทท่ี 3 ต่อไป 
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2.5  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
         การวจัิยเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
   
                                                                                    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของทมี 
-  ทีมดั้งเดิม 
-  ทีมเสมือนจริง 
 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
-  การนึกถึงองคก์ารในแง่ 
   บวก (Say) 
-  ความปรารถนาท่ีจะเป็น 
   สมาชิกขององคก์าร (Stay) 
-  การใชค้วามพยายามอยา่ง 
   เตม็ความสามารถ (Strive) 
 

ความเช่ือถือไว้วางใจในทมี 
-  ความส าเร็จในผลงานหรือ 
   การท างานส าเร็จ 
-  ความตรงไปตรงมา 
-  การแสดงความดูแล 
   เอาใจใส่ 
 

-  เป้าหมาย 
-  ความเป็นผูน้ า 
-  ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้ง 
   กนั 
-  การแสดงออก 
-  ความไวว้างใจ 
-  ความยดืหยุน่ 
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การวจัิยเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยทีน่ าไปสู่  
(Antecedents) 

 

 

 ความผูกพนัต่อองค์การ 
-  ทีมดั้งเดิม 
-  ทีมเสมือนจริง 
 
 

ความเช่ือถือไว้วางใจในทมี 
-  ทีมดั้งเดิม 
-  ทีมเสมือนจริง 
 
 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
งานวิจยัเร่ือง บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนั

ต่อองคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมสายการบิน 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผูกพนัต่อองค์กรระหว่างทีม
ดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง และศึกษาปัจจยัใดท่ีน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนั
ต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ซ่ึงผูว้ิจยัจึงเลือกใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) คือ การศึกษาทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในบทน้ีผูว้ิจ ัยจะกล่าวถึงวิธีการ
ด าเนินการวจิยัทั้งสองส่วน โดยมีประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

1)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3)  การสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
4)  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5)  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
6)  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  การวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
 3.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีเคยท างานในทีมเสมือนจริงและพนกังานท่ีเคย
ท างานในทีมดั้งเดิม จากองคก์ารในอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จ านวน 5 สายการบิน โดย
ผูว้ิจยัใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงโดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิม 
หมายถึง ทีมท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมสายการบินโดยมีลกัษณะการท างานเป็นทีมแบบเผชิญหนา้ มีการ
ประชุมช่วยเหลือกนัและมาท างานร่วมกนัในเวลาและสถานท่ีเดียวกนัและทีมเสมือนจริง หมายถึง 
ทีมบริการในอุตสาหกรรมสายการบินท่ีสามารถปฏิบติังานสนองตอบความตอ้งการไดท้นัทีเม่ือมี
สถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ในกรณีฉุกเฉินโดยท างานขา้มระยะทาง และเขตแดนโดยใช้เทคโนโลยี
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การส่ือสาร อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร เทเลกซ์ (Telex: Teleprinter Exchange) หรืออินเตอร์เน็ต ใน
การติดต่อประสานงานระหวา่งกนั จ านวน 300 คน แบ่งเป็นสมาชิกในทีมแบบดั้งเดิมสายการบินละ 
30 คน รวมจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และสมาชิกในทีมเสมือนจริงสายการบินละ 30 คน 
รวมจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

เกณฑ์ในการใช้พิจารณาและเลือกกลุ่มตวัอย่างมาจากการสอบถามฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ารเพื่อใหเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีเคยท างานแบบทีมเสมือนจริงและทีมดั้งเดิมโดยท า
การสุ่มตวัอย่างแบบคละแผนก คละฝ่ายและคละผลการปฏิบติังานเพื่อให้ผลการวิจยัตรงตาม
จุดประสงค์ท่ีวางไวข้า้งตน้ ซ่ึงสามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน ต าแหน่งงาน สามารถแสดงผล
การศึกษา ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.1  จ  านวนและร้อยละของพนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  

(n = 300) 
              ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
             ชาย 151 50.3 
             หญิง 149 49.7 
 
อายุ 

  

             20 – 29 ปี 163 54.3 
             30 – 39 ปี   80 26.7 
             40 – 49 ปี   43 14.3 
             50 – 59 ปี   11   3.7 
             60 ปี เป็นตน้ไป    3   1.0 
Mean = 31.58 ปี  S.D. = 8.694 ปี  Min = 20 ปี  Max = 64 ปี 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

  

              ต  ่ากวา่ปริญญาตรี     8   2.7 
              ปริญญาตรี 258 86.0 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
(n = 300) 

              ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
              ปริญญาโท   33 11.0 
              สูงกวา่ปริญญาโท     1   0.3 
 
อายุการท างาน 

  

              1 – 3 ปี 134 44.7 
              4 – 6 ปี   53 17.7 
              7 – 9 ปี   35 11.7 
              10 ปี เป็นตน้ไป   78 26.0 
Mean = 7.44 ปี  S.D. = 7.440 ปี  Min = 1 ปี  Max = 37 ปี 
   
ต าแหน่งงาน   
              ระดบัปฏิบติัการ 252 84.0 
              ผูบ้ริหารระดบัชั้น   34 11.3 
              ผูบ้ริหารระดบักลาง   12   4.0 
              ผูบ้ริหารระดบัสูง     2   0.7 

 
ประเภทของทมี   
             ทีมดั้งเดิม 150 50.0 
             ทีมเสมือนจริง 150 50.0 
 

3.1.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและ

ความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมเสมือนจริง จากกลุ่มตวัอย่างพนกังานท่ีเคยท างานในทีมเสมือนจริง 
และพนักงานงานท่ีท างานในทีมแบบดั้งเดิม โดยใช้แบบวดัของลิเคอร์ท สเกล โดยมีขอ้ความท่ี
แสดงความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงทั้งทางบวก และทางลบให้เลือกตอบ มีลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ซ่ึงมีตวัเลือก 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย รู้สึกกลางๆ ไม่เห็นดว้ย 
และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุการท างาน ต าแหน่งการท างาน และลกัษณะรูปแบบการท างานใน
ทีมเสมือนจริง โดยใชล้กัษณะการตอบค าถามแบบตรวจสอบรายการ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย 3 ดา้นของ Hewitt 
Associates (2011) ไดแ้ก่ การนึกถึงองคก์ารในแง่บวก (Say) ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์าร (Stay) การใชค้วามพยายามอยา่งเต็มความสามารถ (Strive) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 
18 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1) การนึกถึงองคก์ารในแง่บวก     มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 1-6 
2) ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 7-12 
3) การใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 13-18 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีม ประกอบดว้ย 3 ดา้น ของ Shaw 

(1997) ไดแ้ก่ ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ (Achieving Results) ความตรงไปตรงมา 
(Acting with Integrity) การแสดงความดูแลเอาใจใส่ (Demonstrating Concerns) ประกอบดว้ยขอ้
ค าถาม จ านวน 18 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1) ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ   มีจ  านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 1-6 
2) ความตรงไปตรงมา       มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 7-12 
3) การแสดงความดูแลเอาใจใส่    มีจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 13-18 
ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open End) เพื่อให้แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีน าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์ารและความเช่ือถือไวว้างใจในทีม (ดงัภาคผนวก) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนพิจารณาตามลกัษณะของมาตรวดัและลกัษณะของขอ้ค าถาม โดย

พิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 
ค าตอบ    ข้อค าถามเชิงบวก   ข้อค าถามเชิงลบ            
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน 1 คะแนน   ใหค้ะแนน 5 คะแนน          
ไม่เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน   ใหค้ะแนน 4 คะแนน       
รู้สึกกลางๆ   ใหค้ะแนน 3 คะแนน  ใหค้ะแนน 3 คะแนน       
เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 4 คะแนน   ใหค้ะแนน 2 คะแนน        
เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ใหค้ะแนน 5 คะแนน   ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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3.1.3  การสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

3.1.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1.3.2 ศึกษารูปแบบการสร้างและวธีิการสร้างแบบสอบถาม 
3.1.3.3 สร้างแบบสอบถามเร่ืองปัจจยัท่ีน าไปสู่ความผูกพนัต่อองค์การและความ

เช่ือถือไวว้างใจในทีมจากการประมวลเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1.3.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบ แลว้น าขอ้เสนอแนะท่ีไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ข 
3.1.3.5 ทดลองใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง (Try out) เพื่อทดสอบความเป็น

ปรนยัโดยใหค้  าถามแต่ละขอ้มีความชดัเจนมากท่ีสุด 
3.1.3.6 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าไปใช ้
3.1.3.7 น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
3.1.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการต่อไปน้ี 

3.1.4.1 จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก คณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถึงยงั 5 สายการบินท่ีได้รับอนุญาต เพื่อ
ขอ้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1.4.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนพร้อมหนงัสือช้ีแจงการวิจยั แจกให้กลุ่มตวัอยา่ง 
โดยติดต่อกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อท าการส ารวจจ านวนพนกังานท่ีเคยและไม่เคยท างานในทีม
เสมือนจริงของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งอธิบายวธีิการตอบแบบสอบถาม 

3.1.4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

3.1.4.4 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปบนัทึกคะแนน โดยลงรหัส (Coding) 
บนัทึกขอ้มูล (Key) เพื่อท าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติต่อไป 
 
 3.1.5  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัมีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือก่อนท่ีจะ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเคร่ืองมือท่ีใช้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์สูง 
ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบเคร่ืองมือชุดน้ี โดยการท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 
(Validity) และการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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3.1.5.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการรวบรวมผลงานการวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาปรับปรุงและ
ปรึกษาร่วมกบั ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านสถิติ ด้านการประเมินผลและดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย์
องคก์ารเพื่อพิจารณาความตรงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการประเมิน 

3.1.5.2 ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try Out) จ านวน 20 ชุด เพื่อน ามาตรวจให้คะแนนตามวิธีและหลกัเกณฑ์ให้คะแนนเพื่อปรับปรุง
แบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อ
วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยรวมและความเช่ือมัน่รายดา้น (Internal Consistency Method) ซ่ึงผล
การวเิคราะห์ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อลัฟา ดงัน้ี                     
 

แบบสอบถามความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารมีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ 
โดยรวม =. 914 และเม่ือแยกวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียรายดา้น พบวา่มีค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการนึกถึงองคก์ารในแง่บวก     มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .835 
ดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .928 
ดา้นการใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .877 
 
แบบสอบถามความเช่ือถือไวว้างใจมีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่โดยรวม = .963                          

และเม่ือแยกวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียรายดา้น พบวา่มีค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 
ดา้นความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ  มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .927 
ดา้นความตรงไปตรงมา      มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .943 
ดา้นการแสดงความดูแลเอาใจใส่   มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ =  .899 
 

  เม่ือท าการปรับปรุงแบบสอบถามและแจกให้กลุ่มตวัอย่างซ่ึงจากแบบสอบถามท่ีได้รับ
กลบัคืนมาจ านวน 300 ชุด ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยรวมและความเช่ือมัน่รายดา้น 
(Internal Consistency Method) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อลัฟา ดงัน้ี 
 

แบบสอบถามความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารมีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ 
โดยรวม = .950 และเม่ือแยกวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียรายดา้น พบวา่มีค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นการนึกถึงองคก์ารในแง่บวก     มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .920 
ดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .944 
ดา้นการใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .894 
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แบบสอบถามความเช่ือถือไวว้างใจมีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่โดยรวม = .971      
และเม่ือแยกวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียรายดา้น พบวา่มีค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ  มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .963 
ดา้นความตรงไปตรงมา      มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .951 
ดา้นการแสดงความดูแลเอาใจใส่   มีค่าเฉล่ียความเช่ือมัน่ = .938 

 
 3.1.6  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากค าถามวิจยัท่ีว่าทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและ
ความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งไร ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยการ
ลงรหัสและบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้สถิติพื้นฐานท่ีใช้
ประกอบดว้ย ร้อยละความถ่ี ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติ t-test ซ่ึงก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01  
 

3.2  การวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
 3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกของผูเ้ก็บขอ้มูล (Convenience Sampling) และแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารเลือกให้วา่ท่านใดจะ
เป็นตวัแทนท่ีดีในการให้ขอ้มูลเร่ือง ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์ารในทีม
ดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะด าเนินการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้ง 5 สายการบิน 
คือ 

กลุ่มที่ 1 พนกังานท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง แต่เคยเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิม 
ของทั้ง 5 สายการบิน โดยเก็บขอ้มูลองค์การละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตวัแทนในการแสดงมุมมองความ
คิดเห็นเร่ืองความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์าร 
  กลุ่มที ่2 พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง ของทั้ง 5 สายการบิน โดย
เก็บขอ้มูลองค์การละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตวัแทนในการแสดงมุมมองความคิดเห็นเร่ืองความเช่ือถือ
ไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์าร 

การวิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก คือ พนกังานท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง แต่เคยเป็น
สมาชิกในทีมดั้งเดิม และกลุ่มท่ีสอง คือ พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริงโดย
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ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 ท่าน โดยสามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในการ
ศึกษาวจิยัเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัส่วนตวัของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน 
สามารถแสดงผลการศึกษา ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.2  พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 
กลุ่มที ่1 

พนักงานทีไ่ม่เคยเป็นสมาชิกในทมีเสมือนจริง 
แต่เคยเป็นสมาชิกในทมีดั้งเดิม 

จ านวน 5 คน 
ล าดับ/
รหัส 

นามสมมติ เพศ อายุ (ปี) 
ระดับ

การศึกษา 
ระดับต าแหน่ง 

อายุงาน 
(ปี) 

ID.1#1 คุณเวหา ชาย 27 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
ID.1#2 คุณอมัพร หญิง 33 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 8 
ID.1#3 คุณนภางค ์ หญิง 31 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 7 
ID.1#4 คุณทวชิ ชาย 35 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 7 
ID.1#5 คุณสกุณา หญิง 33 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
กลุ่ม 

ตัวอย่าง 
กลุ่มที ่2 

พนักงานทีเ่คยปฏิบัติงานเป็นสมาชิกในทมีเสมือนจริง 

จ านวน 5 คน 
ล าดับ/
รหัส 

นามสมมติ เพศ 
อายุ 
(ปี) 

ระดับ
การศึกษา 

ระดับต าแหน่ง 
อายุงาน 
(ปี) 

ID.2#1 คุณคคันานต ์ หญิง 25 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 3 
ID.2#2 คุณทิฆมัพร หญิง 27 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
ID.2#3 คุณอจัฉรา หญิง 28 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
ID.2#4 คุณอมร ชาย 34 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 10 
ID.2#5 คุณทิชากร หญิง 36 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 8 
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จากตารางท่ี 3.2 สามารถสรุปขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมได้ ดงัน้ี จาก
วิธีการด าเนินการวิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก คือ พนกังานท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง แต่เคย
เป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิม และกลุ่มท่ีสอง คือ พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง
โดยผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คนโดย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย
จ านวน 3 คน เพศหญิง จ านวน 7 คน โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 25-36 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี
เท่ากนัทุกคน มีต าแหน่งอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ (จ านวน 6 คน) และผูบ้ริหารระดบักลาง (จ านวน 4 
คน) และอายกุารท างานอยูร่ะหวา่ง 3-10 ปี 
   
 3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ซ่ึงมีแบบ
ค าถามปลายเปิดก่ึงมีโครงสร้างเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยโครงสร้างของค าถามจะสร้างข้ึน 
โดยใช้กรอบคาถามการวิจยัในการก าหนดประเด็นต่างๆ เพื่อตั้งเป็นค าถาม ซ่ึงในแต่ละประเด็น
อาจจะประกอบดว้ยหลายค าถาม นอกจากน้ียงัใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและเคร่ืองบนัทึกภาพ เพื่อช่วย
ในการเก็บขอ้มูลอยา่งครบถว้น โดยแบ่งแบบค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน (ดู
ภาคผนวก) ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ช่วงเปิดการสัมภาษณ์ เป็นการกล่าวทกัทายผูใ้ห้สัมภาษณ์และอธิบายเก่ียวกบั
งานวิจยัเพื่อท าความเขา้ใจร่วมกันกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ และช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
ประโยชน์ท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์จะไดรั้บ การเก็บรักษาความลบัและแนวทางในการเก็บขอ้มูล 

ส่วนท่ี 2  ช่วงเน้ือหา เป็นการตั้งค  าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้น
การศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์ารโดยค าถาม
ในช่วงแรกเป็นการแสดงความคิดเก่ียวกบัความหมายของทั้งสองค าว่าในมุมมองของท่านคิดว่ามี
ความหมายว่าอย่างไรและให้นิยามตวัแปรต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั นอกจากนั้นให้
อธิบายหรือยกตวัอย่างสถานการณ์ประกอบเพื่อความชดัเจน ในช่วงท่ีสองเป็นการให้แสดงความ
คิดเห็นถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์ารโดยถามถึงปัจจยั
ท่ีจะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนและส่ิงท่ีอุปสรรคในการเกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อ
องคก์าร(ดงัภาคผนวก) 

ส่วนท่ี 3  ช่วงปิดการสัมภาษณ์ เป็นการกล่าวขอบคุณผูใ้ห้สัมภาษณ์ และขอขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ-สกุล อายุ ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ต าแหน่งงาน อายุงาน 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบในงานปัจจุบนัของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
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 3.2.3  การสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

3.2.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2.3.2  ศึกษารูปและเทคนิคการสัมภาษณ์ รวมทั้งวธีิการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
3.2.3.3  จดัท าแบบสัมภาษณ์ 
3.2.3.4  น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ                                     

ความเท่ียงตรงเน้ือหา แลว้น าขอ้เสนอแนะท่ีไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ข 
3.2.3.5  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน 
 น าไปใชจ้ริง 
3.2.3.6  จดัท าแบบสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ 
3.2.3.7  ลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ รวมทั้งมีเคร่ืองบนัทึกเสียงความครบถว้นสมบูรณ์ 
 ของขอ้มูล 

 
             3.2.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการต่อไปน้ี 
3.2.4.1 จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถึงยงั 5 สายการบินท่ีได้รับอนุญาต เพื่อ
ขอ้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.2.4.2 ช้ีแจงกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าและขออนุญาตก่อนท่ีจะด าเนินการ
เก็บขอ้มูล และมีการสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหรั้บทราบ 

3.2.4.3 ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกเสียง 
(Recording) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ท่ีสุด พร้อมกับสังเกตท่าทางหรือ
พฤติกรรมประกอบดว้ย  

3.2.4.4 เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลยืนยนัความถูกตอ้ง
และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั และตรวจสอบวา่ขอ้มูลใดบา้งท่ีไม่ตอ้งการใหเ้ปิดเผย 

3.2.4.5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ เพื่อให้ไดก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
มีคุณภาพ มีความละเอียดและครบถว้นตามท่ีผูว้จิยัไดรั้บจากผูใ้หส้ัมภาษณ์มากท่ีสุด 
 
 3.2.5  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัมีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือก่อนท่ีจะ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเคร่ืองมือท่ีใช้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์สูง 
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ค าถามหรือแบบสัมภาษณ์ของผูว้จิยัจะเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความไวว้างใจ
และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อท าการตรวจสอบและปรับปรุงเน้ือหาของขอ้ค าถามท่ีจะใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ประเด็นท่ีต้องการศึกษา โดยผูว้ิจยั
ด าเนินการทดสอบแบบสัมภาษณ์กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ก่อนท่ีจะน าแบบค าถามไปใชจ้ริง 
และสร้างความเช่ือมัน่ในการเก็บขอ้มูล ดว้ยการช้ีแจงแก่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ถึงการเก็บรักษาขอ้มูลไว้
เป็นความลบั เพื่อให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้น สามารถบอกขอ้เท็จจริงอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้
มากท่ีสุด 

 
 3.2.6  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากค าถามวิจยัท่ีว่าปัจจยัใดท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผูกพนัต่อ
องคก์ารระหวา่งทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยเม่ือผูว้ิจยั
ไดท้  าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัท าการถอดเทปจากขอ้มูล
ในเคร่ืองบนัทึกเสียงอย่างละเอียด โดยท าการฟังเทปบนัทึกเสียงซ ้ าๆเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความ
ถูกตอ้งและครบถว้น แลว้น าบทสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) มาท าการจดัหมวดหมู่
และแยกแยะขอ้มูลต่างๆ (Categoring) หรือท าดชันีขอ้มูล (Indexing) ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง
ออกจากบทสัมภาษณ์เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ขอ้มูล และอาจจะน าขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
บางอยา่งกลบัมาพิจารณาประกอบในภายหลงัเพื่อเป็นการเพิ่มความถูกตอ้งของขอ้มูล  
 เม่ือผูว้จิยัไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ จากนั้นท าการหาขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างกนั 
โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยจ าแนกตามค าถามวิจยัและท าการวิเคราะห์
ตีความขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ใน
แต่ละส่วน เพื่อใหค้รอบคลุมระหวา่งขอ้มูลกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ตลอดจนวิเคราะห์ถึงเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ใหเ้ห็นวา่ ผลท่ีเกิดมาจากเหตุปัจจยัใด แลว้น ามาวิเคราะห์สรุปเป็นแบบบรรยายเพื่อตอบปัญหาการ
วิจยั นอกจากน้ีผูว้ิจยัจะน าส่วนท่ี 4 ในแบบสอบถามท่ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open End) 
เพื่อให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผูกพนัต่อ
องคก์ารมาร่วมอภิปรายดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้บทสรุปมีความถูกตอ้งสมบรูณ์ ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบ
ในแต่ละประเด็น ดว้ยการตรวจขอ้มูลแบบสามเส้า ไดแ้ก่ การตรวจสอบแหล่งขอ้มูล การตรวจสอบ
อคติของผูว้จิยัเอง 

จากระเบียบวธีิวจิยัท่ีดงักล่าวไปขา้งตน้ ผูว้จิยัจะน าเสนอผลของการศึกษา การวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งหมดในบทท่ี 4 ต่อไป 



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความ
ผกูพนัต่อองคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมสาย
การบิน ไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 องค์การ โดยใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
Methology) ซ่ึงในบทน้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 รายงาน
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อแสดงผลการศึกษาระดบัความแตกต่างระหวา่งความเช่ือถือไวว้างใจใน
ทีมและความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ตอนท่ี 2 รายงานผลการวิจยัเชิง
คุณภาพ เพื่อแสดงผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผูกพนั
ต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 
4.1  ตอนที ่1  รายงานผลการวจิัยเชิงปริมาณ 
  

จากค าถามวิจยัท่ีท่ีว่าทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและ
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงผูว้จิยัตั้งสมมติฐานวา่ 

สมมติฐานที ่1  ทีมดั้งเดิมมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมกนัสูงกวา่ทีมเสมือนจริง 
สมมติฐานที ่2  ทีมดั้งเดิมมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสูงกวา่ทีมเสมือนจริง 
ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกในทีมดั้งเดิม หมายถึง ทีมท่ี

อยู่ในอุตสาหกรรมสายการบินโดยมีลักษณะการท างานเป็นทีมแบบเผชิญหน้า มีการประชุม
ช่วยเหลือกนัและมาท างานร่วมกนัในเวลาและสถานท่ีเดียวกนัและทีมเสมือนจริง หมายถึง ทีม
บริการในอุตสาหกรรมสายการบินท่ีสามารถปฏิบติังานสนองตอบความต้องการได้ทนัทีเม่ือมี
สถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ในกรณีฉุกเฉินโดยท างานขา้มระยะทาง และเขตแดนโดยใช้เทคโนโลยี
การส่ือสาร อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร เทเลกซ์ (Telex: Teleprinter Exchange) หรืออินเตอร์เน็ต ใน
การติดต่อประสานงานระหวา่งกนั จ านวน 300 คน แบ่งเป็นสมาชิกในทีมแบบดั้งเดิมสายการบินละ 
30 คน รวมจ านวน 150 คน และสมาชิกในทีมเสมือนจริงสายการบินละ 30 คน รวมจ านวน 150 คน 
ซ่ึงสามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน สามารถแสดงผลการศึกษา ไดด้งัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของพนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

(n = 300) 
              ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
             ชาย 151 50.3 
             หญิง 149 49.7 

 
อายุ   
             20 – 29 ปี 163 54.3 
             30 – 39 ปี   80 26.7 
             40 – 49 ปี   43 14.3 
             50 – 59 ปี   11   3.7 
             60 ปี เป็นตน้ไป    3   1.0 
Mean = 31.58 ปี  S.D. = 8.694 ปี  Min = 20 ปี  Max = 64 ปี 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
              ต  ่ากวา่ปริญญาตรี     8   2.7 
              ปริญญาตรี 258 86.0 
              ปริญญาโท   33 11.0 
              สูงกวา่ปริญญาโท 
 

    1   0.3 

อายุการท างาน   
              1 – 3 ปี 134 44.7 
              4 – 6 ปี   53 17.7 
              7 – 9 ปี   35 11.7 
              10 ปี เป็นตน้ไป   78 26.0 
Mean = 7.44 ปี  S.D. = 7.440 ปี  Min = 1 ปี  Max = 37 ปี 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
(n = 300) 

              ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งงาน   
              ระดบัปฏิบติัการ 252 84.0 
              ผูบ้ริหารระดบัชั้น   34 11.3 
              ผูบ้ริหารระดบักลาง   12   4.0 
              ผูบ้ริหารระดบัสูง     2   0.7 

 
ประเภทของทมี   
             ทีมดั้งเดิม 150 50.0 
             ทีมเสมือนจริง 150 50.0 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลในตารางท่ี 4.1 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 เพศ พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 151 คน (ร้อยละ 50.3) และเพศ
หญิง จ านวน 149 คน (ร้อยละ 49.7) 
 อายุ พบว่า พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี (ร้อยละ 54.3) 
รองลงมามีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี (ร้อยละ 26.7) อายุระหวา่ง 40 – 49 ปี (ร้อยละ 14.3) อายุระหวา่ง 
50 – 59 ปี (ร้อยละ 3.7) และอายุ 60 ปี เป็นตน้ไป มีจ านวนน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 1.0) โดยพนกังานท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 31.58 ปี 
 ระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 86.0) รองลงมาอยู่ในระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 11.0) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(ร้อยละ 2.7) และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 0.3) 
 อายุการท างาน พบว่า พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุการท างานระหวา่ง 1 - 3 ปี 
(ร้อยละ 44.7) รองลงมามีอายุการท างาน 10 ปี เป็นตน้ไป (ร้อยละ 26.0) อายุการท างานระหวา่ง 4 - 6 ปี 
(ร้อยละ 17.7) และอายุการท างาน 7 - 9 ปี เป็นต้นไป มีจ านวนน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 11.7) โดย
พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีอายกุารท างานเฉล่ีย 7.44 ปี  

ต าแหน่งงาน พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 
84.0) รองลงมาอยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัชั้น (ร้อยละ 11.3) ผูบ้ริหารระดบักลาง (ร้อยละ 4.0) และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 0.7) 
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 ประเภทของทีม พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท างานในทีมแบบดั้งเดิม (ร้อยละ 50.0) 
และทีมเสมือนจริง (ร้อยละ 50.0) 
 เน่ืองมาจากงานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาทั้งทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงซ่ึงมีรูปแบบการท างาน
ท่ีมีความแตกต่างกันอยู่บ้างและเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์การเกิดจาก
ประเภทของทีมงานมากกว่าปัจจยัแทรกซ้อนอ่ืนๆ (Moderator Variable) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  าขอ้
ค าถาม 7 ขอ้ท่ีไดม้าจากการสรุปปัจจยัร่วมระหวา่งปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารและการ
ท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ ท่ีอาจเป็นตวัแปรแทรกซ้อนและอาจส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อ
องค์การ นอกเหนือจากประเภทของทีม โดยผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยการลงรหสัและบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for Windows โดยใช้
สถิติพื้นฐานท่ีใชป้ระกอบดว้ย ร้อยละความถ่ี ค่าเฉล่ีย (  )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 ไดผ้ลการวจิยั ดงัตารางท่ี 4.2   
 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัพฤติกรรมการท างาน 
                     เป็นทีมของพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

            (n = 300) 
พฤติกรรมการท างานเป็นทมี n    S.D. t p - value 

1. ทมีของท่านมีการวางเป้าหมาย   
    ทีชั่ดเจน 

     

             ทีมดั้งเดิม 150 3.97 .806 1.828 .069 
             ทีมเสมือนจริง 150 4.14 .836   
2. ทมีของท่านมีการก าหนด 
    บทบาทหน้าทีอ่ย่างชัดเจน 

     

             ทีมดั้งเดิม 150 3.93 .828 2.494 .013* 
             ทีมเสมือนจริง 150 4.17 .839   
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม n (  )  S.D. t p - value 

3. ท่านมีความพงึพอใจในผู้น าทมี 
    ของท่าน 

     

             ทีมดั้งเดิม 150 3.75 .882 1.723 .086 
             ทีมเสมือนจริง 150 3.93 .860   
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
(n = 300) 

พฤติกรรมการท างานเป็นทมี n    S.D. t p - value 
4. สมาชิกในทมีของท่านมี 
    ความคิดเห็นทีส่อดคล้องกัน 

     

             ทีมดั้งเดิม 150 3.65 .819 2.424 .016* 
             ทีมเสมือนจริง 150 3.89 .848   
5. ท่านสามารถแสงความคิดเห็น 
    อย่างเสรีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ 
    ทราบ 

     

             ทีมดั้งเดิม 150 3.71 .916 2.598 .010** 
             ทีมเสมือนจริง 150 3.97 .814   
6. สมาชิกในทมีของท่านมีความ 
    ไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั 

     

             ทีมดั้งเดิม 150 3.73 .904 2.769 .006** 
             ทีมเสมือนจริง 150 4.00 .803   
7. สมาชิกในทมีงานของท่านมี 
    การปรับปรุงกระบวนการ 
   ท างานอยู่เสมอ 

     

             ทีมดั้งเดิม 150 3.64 .884 1.900 .058 
             ทีมเสมือนจริง 150 3.83 .878   
 
หมายเหตุ:  **  p ≤ 0.01,  *  p ≤ 0.05 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการรับรู้ในการท างานเป็นทีม

ระหว่างพนกังานในทีมดั้งเดิม และทีมเสมือนจริง ตามตารางท่ี 4.2 พบว่า พนกังานในทีมดั้งเดิม 
และทีมเสมือนจริง มีพฤติกรรมการรับรู้ในการท างานเป็นทีม ขอ้ท่ี 2 ทีมของท่านมีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน และข้อท่ี 4 สมาชิกในทีมของท่านมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนขอ้ท่ี 5 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เสรีให้สมาชิกท่านอ่ืนๆ ไดท้ราบ และขอ้ท่ี 6 สมาชิกในทีมของท่านมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



82 

ตารางที ่4.3  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือถือไวว้างใจในทีม ระหวา่งพนกังานใน 
                     ทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

          (n = 300) 
ความเช่ือถือไว้วางใจในทมี n    S.D. t p - value 

ด้านความส าเร็จในผลงาน 
หรือการท างานส าเร็จ  

     

                ทีมดั้งเดิม 150 3.90 .738 1.978 .024* 
                ทีมเสมือนจริง 150 4.08 .816   
ด้านความตรงไปตรงมา      
                ทีมดั้งเดิม 150 3.80 .725 2.900 .002** 
                ทีมเสมือนจริง 150 4.06 .779   
ด้านการแสดงความดูแลเอาใจใส่      
                ทีมดั้งเดิม 150 3.86 .651 2.077 .019* 
                ทีมเสมือนจริง 150 4.02 .726   
ความเช่ือถือไว้วางใจในทมี  
โดยรวมเฉลี่ย 

     

                ทมีดั้งเดิม 150 3.85 .623 2.583 .005** 
                ทมีเสมือนจริง 150 4.05 .705   
 
หมายเหตุ:  **  p ≤ 0.01,  *  p ≤ 0.05  (1-tailed) 

 
จากสมมติฐานท่ี 1 ทีมดั้งเดิมมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมกนัสูงกวา่ทีมเสมือนจริง 

เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือถือไวว้างใจในทีมระหว่างพนักงานในทีม
ดั้งเดิม และทีมเสมือนจริง ตามตารางท่ี 4.3 พบว่า พนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีความ
เช่ือถือไวว้างใจในทีมโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยทีมเสมือนจริง
มีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจโดยรวมสูงกวา่ทีมดั้งเดิมซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 เห็นไดจ้ากทีม
ดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย = 3.85 และทีมเสมือนจริงมีค่าเฉล่ีย = 4.05 ตามล าดบั (p ≤ 0.01) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ พนกังานในทีมเสมือนจริงมีความเช่ือถือไวว้างใจในทีม ดา้นความส าเร็จผลงานหรือการ
ท างานส าเร็จ และดา้นการแสดงความดูแลเอาใจใส่มากกว่าทีมดั้งเดิม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยมีค่าเฉล่ีย = 4.08 กบั 3.90 และ 4.02 กบั 3.86 ตามล าดบั (p ≤ 0.05) ส่วนทีมเสมือน
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จริงมีความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความตรงไปตรงมามากกว่าทีมดั้งเดิมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยมีค่าเฉล่ีย = 4.06 กบั 3.80 (p ≤ 0.01) 

 
ตารางที ่4.4  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความผกูพนัต่อองคก์าร ระหวา่งพนกังานในทีม 

       ดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
       (n = 300) 

 
หมายเหตุ:  **  p ≤ 0.01,  *  p ≤ 0.05  (1-tailed) 

 
จากสมมติฐานท่ี 2 ทีมดั้งเดิมมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การสูงกว่าทีมเสมือนจริง เม่ือ

วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความผกูพนัต่อองคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิม และ
ทีมเสมือนจริง ตามตารางท่ี 4.4 พบว่า พนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงทีมเสมือนจริงมีระดบัความผกูพนัต่อ
องค์การโดยรวมสูงกวา่ทีมดั้งเดิมซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 เห็นไดจ้ากทีมดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย = 

ความผูกพนัต่อองค์การ  n    S.D. t p - value 

ด้านการนึกถึงองค์การในแง่บวก      
                ทีมดั้งเดิม 150 4.09 .719 .715 .237 
                ทีมเสมือนจริง 150 4.15 .734   
ด้านความปรารถนาทีจ่ะเป็น
สมาชิกขององค์การ 

     

                ทีมดั้งเดิม 150 3.40 1.033 1.711 .044* 
                ทีมเสมือนจริง 150 3.59 .932   
ด้านการใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถ 

     

                ทีมดั้งเดิม 150 3.86 .651 2.077 .019* 
                ทีมเสมือนจริง 150 4.02 .726   
ความผูกพนัต่อองค์การ  
โดยรวมเฉลี่ย 

     

                ทมีดั้งเดิม 150 3.78 .679 1.736 .042* 
                ทมีเสมือนจริง 150 3.92 .716   
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3.78 และทีมเสมือนจริงมีค่าเฉล่ีย = 3.92 ตามล าดบั (p ≤ 0.05)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ พนกังาน
ในทีมดั้งเดิม และทีมเสมือนจริง มีความผูกพนัต่อองค์การ ด้านการนึกถึงองค์การในแง่บวกไม่
แตกต่างกนั ส่วนดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ และด้านการใช้ความพยายาม
อยา่งเต็มความสามารถแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยทีมเสมือนจริงมีดา้น
ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร และดา้นการใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถสูง
กวา่ทีมดั้งเดิม โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.59 กบั 3.40 และ 4.02 กบั 3.86 ตามล าดบั (p ≤ 0.05) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลโดยในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 เป็น
การถามค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะและแสดงความคิดเห็นถึงปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดความไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงพนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่ง
กวา้งขวา้ง โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมผลและน าเสนอประกอบผลการวจิยัขา้งตน้เป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.5  สรุปขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจใน 
                     ทีมดั้งเดิม 
 

ประเด็นเนือ้หา 
ความถี่ในการ
กล่าวถึง 

1.  สมาชิกในทีมมีความสามคัคี เคารพกนัและกนั นอกจากน้ียงัคอยใหค้วาม 
     ช่วยเหลือ สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

8 

2.  สมาชิกในทีมเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนัทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ดว้ย   
     ความรักและความจริงใจ 

6 

3.  สมาชิกในทีมมีความรู้ ความเช่ียวชาญและเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีความ 
     รับผดิชอบของตนเองและปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 

6 

4.  สมาชิกในทีมงานเปิดเผยตนเองต่อผูอ่ื้น 3 
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ตารางที ่4.6  สรุปขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัของ 
                     พนกังานต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิม 
 

มิติ/ ประเด็นเนือ้หา ค าอธิบายเพิม่เติม 
ความถี่ในการ
กล่าวถึง 

1.  ด้านรูปแบบในการ 
     บริหาร/หัวหน้างาน 

-  ผูบ้ริหาร/ หวัหนา้งานมีความห่วงใย ใส่ใจ   
   พนกังานทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองทัว่ไป 
-  ผูบ้ริหาร/ หวัหนา้งานรับฟังความคิดเห็นของ 
   พนกังานและรับมาพิจารณาเพื่อน าไปปรับปรุง  
   แกไ้ข 
-  ผูบ้ริหาร/ หวัหนา้งานมีความยติุธรรม ไม่เอา 
   รัดเอาเปรียบพนกังาน และบริหารดว้ยความ 
   โปร่งใส ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

15 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ด้านสมาชิกใน   
     ทมีงาน 

-  เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจซ่ึงกนัและกนั 
-  เพื่อนร่วมงานมีน ้าใจ คอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ 
   กบัสมาชิกในทีม 

8 
 
 

3.  ด้านนโยบายหรือ    
     ระบบในการท างาน 

-  มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนสวสัดิการ รวมถึง 
   สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
-  เห็นคุณค่าของการพฒันาคน และส่งเสริมให ้
   เกิดกิจกรรมทางดา้นการพฒันาคนอยา่ง 
   สม ่าเสมอ 

8 
 
 
 
 

4.  ด้านอืน่ๆ -  การจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 
-  ความภาคภูมิใจในงานท่ีท า 
-  ความมัน่คงในงานท่ีท า 

3 
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ตารางที ่4.7  สรุปขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจใน          
                     ทีมเสมือนจริง 
 

ประเด็นเนือ้หา 
ความถี่ในการ
กล่าวถึง 

1.  สมาชิกในทีมมีการส่ือสารพบปะ พดูคุย ซกัถาม รวมถึงรับฟังความ  
    คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั อยา่งสม ่าเสมอ 

11 
 

2.  สมาชิกในทีมมีความตรงไปตรงมา เปิดเผยระหวา่งสมาชิกในทีม 9 
3.  ระบบการคดัเลือกสมาชิกท่ีมีความเหมาะสมสามารถหาสมาชิกท่ีมีความรู้  
     ความสามารถ ความเขา้ใจในกาท างานเพื่อท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในทีม 

6 
 

4.  สมาชิกในทีมงานเขา้ใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนั รวมถึงเขา้ใจในบทบาท  
    เป้าหมายในการท างานอยา่งชดัเจน 

5 
 

5.  ผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ/ ไม่มีความผดิพลาด 4 
6.  ความสนิทสนมส่วนตวัระหวา่งสมาชิกในทีมงาน 2 
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ตารางที ่4.8  สรุปขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัของ                     
                     พนกังานต่อองคก์ารในทีมเสมือนจริง 
 

มิติ/ ประเด็นเนือ้หา ค าอธิบายเพิม่เติม 
ความถี่ในการ
กล่าวถึง 

1.  ด้านสมาชิกใน   
     ทมีงาน 

-  เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจซ่ึงกนัและกนัและ   
   ร่วมกนัแบ่งปันขอ้มูลหรือทรัพยากรต่างๆ 
-  เพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็น และแสดง 
   ทศันคติอยา่งเปิดเผย 
-  เพื่อนร่วมงานมีความไวว้างใจและสามคัคีกนั  

18 
 
 
 
 
 

2.  ด้านรูปแบบในการ   
     บริหาร/หัวหน้างาน 

-  ผูบ้ริหาร/ หวัหนา้งานมีภาวะผูน้ าและความ 
   น่าเช่ือถือ 
-  ผูบ้ริหาร/ หวัหนา้งานรับฟังความคิดเห็นของ 
   พนกังานและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ 
   แกไ้ขปัญหา 
-  การบริหารงานมีความยติุธรรม/ โปร่งใส 

15 
 
 
 
 
 

3.  ด้านนโยบายหรือ  
     ระบบในการท างาน 

-  มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนสวสัดิการ รวมถึง 
   สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
-  ลกัษณะงานสอดคลอ้งกบัความชอบส่วนบุคคล 

14 
 
 

4.  ด้านกจิกรรมเสริม/  
     การส่ือสาร 

-  มีการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งองคก์าร กบั   
   สมาชิก หรือระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเองอยา่ง 
   สม ่าเสมอ 
-  มีการจดักิจกรรมหรือสัมมนานอกสถานท่ี 

10 
 
 
 

4.  ด้านอืน่ๆ -  โครงสร้างขององคก์าร 
-  ภาพลกัษณ์องคก์าร 
-  ความมัน่คงในงานท่ีท า/ ความเจริญกา้วหนา้ 
-  อายงุานของพนกังาน 

8 
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จากตารางการรวบรวมผลขอ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในส่วนท่ี 4 ของแบบสอบถาม
นั้น เม่ือน ามานบัจ านวนความถ่ีในการกล่าวถึง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิม 
คือ ความสามคัคี เคารพกนัและกนั นอกจากน้ียงัคอยให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
(จ านวน 8 คร้ัง) รองลงมาคือ การเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนัทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ดว้ยความรัก
และความจริงใจ ตลอดจนมีความรู้ ความเช่ียวชาญและเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองและปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ (จ านวน 6 คร้ังเท่ากนั) ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิม คือ ดา้นรูปแบบในการบริหาร/หวัหนา้งาน (จ านวน 15 
คร้ัง) รองลงมาคือ ดา้นสมาชิกในทีมงาน และดา้นนโยบายหรือระบบในการท างาน (จ านวน 8 คร้ัง
เท่ากนั) 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมเสมือนจริง คือ การส่ือสารพบปะ พูดคุย 
ซกัถาม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยา่งสม ่าเสมอ (จ านวน 11 คร้ัง) รองลงมาคือ เร่ือง
สมาชิกในทีมมีความตรงไปตรงมา เปิดเผยระหว่างสมาชิกในทีม (จ านวน 9 คร้ัง) ส่วนปัจจยัท่ีท า
ใหเ้กิดความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในทีมเสมือนจริง คือ ดา้นสมาชิกในทีมงาน (จ านวน 18 
คร้ัง) รองลงมาคือ ดา้นรูปแบบในการบริหาร/หัวหน้างาน ดา้นนโยบายหรือระบบในการท างาน 
(จ านวน 15 และ 14 คร้ังตามล าดบั) โดยการแสดงความคิดเห็นดงักล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็น
โดยรวมจากผูต้อบแบบสอบถามในทีมทั้ง 2 รูปแบบ 

เน่ืองมาจากงานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาทั้งทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงซ่ึงมีรูปแบบการท างาน
ท่ีมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระดับความผูกพนัต่อองค์การเกิดจาก
ประเภทของทีมงานมากกวา่ปัจจยัแทรกซ้อนอ่ืนๆ (Moderator Variable) ท่ีไดม้าจากการทบทวน
วรรณกรรมโดยผูว้จิยัไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดข้อ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ท่ีไดม้าจากการ
สรุปปัจจัยร่วมระหว่างปัจจัย ท่ีท าให้เ กิดความผูกพันต่อองค์การและการท าให้ทีมงานมี
ประสิทธิภาพ ท่ีอาจเป็นตัวแปรแทรกซ้อนและอาจส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ 
นอกเหนือจากประเภทของทีม ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเหล่านั้นกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม ตลอดจนความสัมพนัธ์กบัความเช่ือถือไวว้างใจโดยรวม ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การท างานเป็นทีมกบัความเช่ือถือ          
                    ไวว้างใจโดยรวมและความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 

(n = 300) 

 
หมายเหตุ:  ***  p < 0.000 

 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การท างานเป็นทีมกบัความเช่ือถือไวว้างใจ

โดยรวมและความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จากตารางท่ี 4.1.9 พบวา่ 
การรับรู้การท างานเป็นทีมท่ีมีการวางเป้าหมายท่ีชดัเจน มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง

ชดัเจน มีความพึงพอใจในผูน้ าทีมของท่าน สมาชิกในทีมมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั สามารถ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเสรีใหส้มาชิกท่านอ่ืนๆไดท้ราบ สมาชิกในทีมมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนั และสมาชิกในทีมมีการปรับปรุงกระบวนการท างานอยูเ่สมอ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
รับรู้การท างานเป็นทีมกบัความเช่ือถือไวว้างใจโดยรวมและความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  

 
การรับรู้การท างานเป็นทมี 

ความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวม 

ความเช่ือถือไว้วางใจ
โดยรวม 

r p r p 

ทีมของท่านมีการวางเป้าหมายท่ีชดัเจน .552*** .000 .568*** .000 
ทีมของท่านมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
อยา่งชดัเจน 

.661*** .000 .581*** .000 

ท่านมีความพึงพอใจในผูน้ าทีมของท่าน .583*** .000 .532*** .000 
สมาชิกในทีมของท่านมีความคิดเห็นท่ี 
สอดคลอ้งกนั 

.571*** .000 .571*** .000 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี 
ใหส้มาชิกท่านอ่ืนๆไดท้ราบ 

.577*** .000 .519*** .000 

สมาชิกในทีมของท่านมีความไวว้างใจ 
ซ่ึงกนัและกนั 

.568*** .000 .548*** .000 

สมาชิกในทีมงานของท่านมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานอยูเ่สมอ 

.584*** .000 .472*** .000 
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โดยสรุปแลว้ปัจจยัทั้ง 7 ขอ้ มีความสัมพนัธ์ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมและความ
เช่ือถือไวว้างใจโดยรวม 

 

4.2  ตอนที ่2  รายงานผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 
 
ผูว้จิยัไดท้  าการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารและความ

เช่ือถือไวว้างใจในทีมในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interviews) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ซ่ึงมีแบบค าถามปลายเปิดก่ึงมีโครงสร้างเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม จากทั้ง 5 สายการบิน กลุ่มแรก คือ พนกังานท่ีไม่เคยเป็น
สมาชิกในทีมเสมือนจริง แต่เคยเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิมท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมสายการบิน จ านวน 5 
ท่าน และกลุ่มท่ีสอง คือ พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริงท่ีเป็นทีมบริการท่ี
สามารถปฏิบติังานสนองตอบความตอ้งการไดท้นัทีเม่ือมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ในกรณีฉุกเฉิน
โดยท างานขา้มระยะทาง และเขตแดนอีก 5 ท่าน รวมจ านวน 10 ท่าน ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการ
อภิปรายขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งเป็นตามค าถามวจิยั ดงัน้ี 

ค าถามวจัิยที ่3  ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
ค าถามวจัิยที ่4  ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี จะไม่มีการกล่าวถึงช่ือของแหล่งขอ้มูล ทั้งจาก

ผูใ้หส้ัมภาษณ์และช่ือขององคก์ารท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษา  ผูว้ิจยัจึงสรุปขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
แยกตามกลุ่มตวัอยา่งและแยกรายบุคคล โดยใชน้ามสมมติ และระบุเป็นล าดบั/ รหสั เพื่อให้สะดวก
ต่อการรายงานผลการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 4.10  
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ตารางที ่4.10  สรุปขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งแยกรายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 
กลุ่มที ่1 

พนกังานท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง 
แต่เคยเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิม 

จ านวน 5 คน 
ล าดับ/
รหัส 

นามสมมติ เพศ 
อายุ 
(ปี) 

ระดับ
การศึกษา 

ระดับต าแหน่ง 
อายุงาน 
(ปี) 

ID.1#1 คุณเวหา ชาย 27 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
ID.1#2 คุณอมัพร หญิง 33 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 8 
ID.1#3 คุณนภางค ์ หญิง 31 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 7 
ID.1#4 คุณทวชิ ชาย 35 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 7 
ID.1#5 คุณสกุณา หญิง 33 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
กลุ่ม 

ตัวอย่าง 
กลุ่มที ่2 

พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง 

จ านวน 5 คน 
ล าดับ/
รหัส 

นามสมมติ เพศ 
อายุ 
(ปี) 

ระดับ
การศึกษา 

ระดับต าแหน่ง 
อายุงาน 
(ปี) 

ID.2#1 คุณคคันานต ์ หญิง 25 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 3 
ID.2#2 คุณทิฆมัพร หญิง 27 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
ID.2#3 คุณอจัฉรา หญิง 28 ปริญญาตรี พนกังานปฏิบติัการ 5 
ID.2#4 คุณอมร ชาย 34 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 10 
ID.2#5 คุณทิชากร หญิง 36 ปริญญาตรี พนกังานระดบักลาง 8 
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สรุปผลการศึกษาจากค าถามวจัิยที ่3 ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความเช่ือถือไว้วางใจในทมีดั้งเดิม
และทมีเสมือนจริง  

การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็นพนกังานท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกใน
ทีมเสมือนจริงแต่เคยเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิมท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมสายการบิน จ านวน 5 คน และ
พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง จ านวน 5 คน  

 
4.2.1  ความหมายของความเช่ือถือไว้วางใจในทมี 
ผูว้ิจยัไดถ้ามถึงค าจ ากดัความของความไวว้างใจในทีมในความเขา้ใจของผูใ้ห้สัมภาษณ์

โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ซ่ึงอยูใ่นทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงทั้ง 10 คน ใหค้  าจ  ากดัความของความเช่ือถือ
ไวว้างใจในทีมท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ ความเช่ือมัน่ ความคาดหวงัในเพื่อนร่วมงานวา่จะสามารถท างาน
ของตนเองหรือช่วยสมาชิกในทีมใหส้ าเร็จลุล่วงได ้ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีผูว้ิจยั
ไดใ้ห้ความหมายของความเช่ือถือไวว้างใจ คือ ความเช่ือมัน่ ความเปิดเผยไม่คลุมเครือ การให้การ
ยอมรับของสมาชิกในทีมวา่จะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความจริงใจ และปฏิบติัในส่ิงท่ีคาดหวงั
หรือส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของทีมงานและองคก์ารไดส้ าเร็จ ซ่ึงผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Shaw (1997) ท่ี
กล่าววา่ความเช่ือถือไวว้างใจตอ้งประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเร็จในผลงานหรือการท างาน
ส าเร็จ ความตรงไปตรงมา การแสดงความดูแลเอาใจ  ดงัตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ของคุณเวหา คุณ
อมัพร จากทีมดั้งเดิมและคุณอมร คุณทิชากรจากทีมเสมือนจริง ต่อไปน้ี 
 

 “...การให้งานเขาแลว้ค่อยดูว่าเขาสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้
มากน้อยแค่ไหน ถา้เขาท าไดดี้ก็ควรไดรั้บรูปแบบงานใหม่ท่ียากมากข้ึน มีความ
ทา้ทายมากข้ึน เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อหวัหนา้ หรือองคก์ร” (ID.1#1) 
 

“...เช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีม วา่สามารถช่วยเรา
ไดเ้วลาเราไม่อยูก่็สามารถฝากงานไวไ้ดเ้หมือนมัน่ใจวา่จะท าในหลายๆส่ิงหลายๆ
อยา่ง ท่ีจะช่วยใหง้านมนัสามารถเดินหนา้ต่อได.้..” (ID.1#2) 
 
 “...ถา้เรามอบหมายงานให้คนน้ีไปท างานน้ี เราก็คาดหวงัวา่เขาจะท างาน
อยา่งเตม็ท่ี เต็มความสามารถของเขา โดยไม่มีขอ้ผิดพลาด หรือมีให้นอ้ยท่ีสุด แต่
อย่างไรเราก็ตอ้งยอมรับในการตดัสินใจของเขาและเช่ือว่าเขาตดัสินใจดีแล้ว” 
(ID.2#4) 
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 “....เป็นเร่ืองความคาดหวงัในสมาชิกในทีม หรือในคนๆนั้นว่าเคา้จะ
ท างานให้ส าเร็จ ตามท่ีเราหรือตามท่ีทีมตั้งไว ้ถา้เราคาดหวงักบัเขาแลว้เคา้ท าได ้
เราก็จะยิ่งไวใ้จเขามากข้ึน แต่ถ้าเขาท าไม่ได้เราก็อาจจะ fail นิดหน่อย ความ
คาดหวงักบัเขาก็อาจจะลดลงไป...” (ID.2#5) 

 

4.2.2  ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความเช่ือถือไว้วางใจในทมีดั้งเดิมและทมีเสมือนจริง 
 จากการสัมภาษณ์สมาชิกในทีมทั้ง 2 รูปแบบนั้น ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์และสรุปขอ้มูล
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิม ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญั 4 ประการ
ดงัน้ี 1) ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 2) ความสามารถในการปรับตวั 3) การส่ือสารอยา่ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ 4) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความเช่ือถือไวว้างใจในทีมเสมือนจริง ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญั  3 ประการดงัน้ี 1) รูปแบบการ
ท างานท่ีมีมาตรฐาน 2) เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ 3) ทกัษะ ความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น โดยผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยัเหล่านั้นมาจดัเป็นหมวดหมู่ โดยสามารถสรุปได ้  
ดงัตารางท่ี 4.11  
 

ตารางที ่4.11  สรุปปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความเช่ือถือไว้วางใจในทมีงาน 
มิติ/ ประเด็นเนือ้หา ทมีดั้งเดิม ทมีเสมือนจริง 

 
ด้านบุคคล 

1) ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ดา้น (4) 

1) ทกัษะ ความรู้ความสามารถ
เฉพาะดา้น (3) 
 2) ความสามารถในการปรับตวั (3) 

ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

3) การส่ือสารอยา่งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ (5) 

 
4) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อน
ร่วมงาน (5) 

 
ด้านองค์การ 

 

2) เทคโนโลยใีนการส่ือสารท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (4) 
3) รูปแบบในการท างานท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั (4) 

 

หมายเหตุ:  (-) หมายถึง จ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีกล่าวถึง 
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4.2.2.1  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิม 
จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์สมาชิกในทีมดั้ งเดิมปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ

เช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมจ านวน 5 ท่าน โดยความเช่ือไวว้างใจของสมาชิกในทีมมาจากมิติดา้น
บุคคลและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงสามารถสรุปปัจจยัท่ีส าคญัอนัจะก่อให้เกิดความเช่ือ
ไวว้างใจในทีมดั้งเดิมได ้4 ประการดงัน้ี 1) ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 2) ความสามารถ
ในการปรับตวั 3) การส่ือสารระหวา่งกนัและกนั และ 4) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดท้  าการรวบรวม วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากสมาชิกในทีมเสมือนจริง ดงัน้ี 

1)  ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 
การท่ีสมาชิกในทีมมีทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หมายถึง 

สมาชิกในทีมมีขอ้มูล มีความเช่ียวชาญหรือช านาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือสามารถช่วยเหลือ
ในการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆ เพื่อเอ้ือต่อการปฏิบติังานร่วมกนัและสามารถท าให้งานออกมาส าเร็จ
ตามจุดประสงคไ์ด ้ ซ่ึงปัจจยัเร่ืองทกัษะ ความรู้ความสามารถน้ี มีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความส าคญักบั
เร่ืองน้ีถึง 4 ท่าน อาทิ คุณเวหา และคุณนภางค์ ท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองของความสามารถเฉพาะ
บุคคลวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถสร้างความเช่ือถือไวว้างใจได ้เน่ืองจากสมาชิกในทีมตอ้งมีความ
เช่ียวชาญในงานเป็นอยา่งดี ดงัค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
  

“…เวลาท างานดว้ยกนัมนัตอ้งมีการแบ่งงานกนัอยูแ่ลว้อะนะ ก็จะดูตาม
ความสามารถความถนดัของแต่ละคน หรือบางคร้ังพอเราให้เขาไดล้องท าโน่นท า
น้ีแลว้เขาสามารถท าได ้ท าให้คร้ังหนา้เราสามารถท่ีจะแจกงานเขามากข้ึนมีโจทย์
เพิ่มมากข้ึน มีการแชร์มากข้ึน มีการตั้งค  าถามในหลากหลายมิติเพื่อให้เขาไดท้  าได้
แสดงความสามารถแลว้ก็มาดูกนัว่าประสิทธิภาพของผลงานมนัเป็นอย่างไร...” 
(ID.1#1) 

 
 “…มีอยู่ท่ีหน่ึงพี่ตอ้ง Co-Project กบัฝ่ายอ่ืนซ่ึงพี่ไม่ไดรู้้จกัเขาเป็นการ

ส่วนตวัหรอกนะ แต่ก็เหมือนวา่เขาเป็นคนเก่ง ถามใครๆก็บอกแบบนั้น ตอนแรก
ก็ไม่ไดจ้ะเช่ืออยา่งสนิทใจหรอก แต่พอลองไดท้  างานดว้ยแลว้รู้สึกวา่คนๆน้ีมีของ 
คือ แบบเขาเก่งจริงท าให้เวลาท าไรเราก็จะไปปรึกษาหรือไปคุยกบัเขาว่าเขามี
ความคิดเห็นยงัไง ท าใหก้ารท างานมนัราบร่ืนยิง่ข้ึน...” ID.1#3) 
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เม่ือมีการรวมทีมท างานกนัแลว้การใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี
และทุ่มเทให้กบัการท างานเพื่อให้ไดผ้ลตามวตัถุประสงค์ขององค์การหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้ย่อม
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมตลอดจนองคก์ารดว้ย 

2)  ความสามารถในการปรับตวั 
ในการท างานเป็นทีมตอ้งประกอบดว้ยบุคคลหลากหลายประเภทซ่ึงต่างมี

ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัดงันั้นความสามารถในการปรับตวัจึงเขา้มามีบทบาทในการท างานเป็นทีม ซ่ึง
ความสามารถในการปรับตวั หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมในการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงลกัษณะท่ีส่งผลในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยปัจจยัเร่ืองความสามารถในการปรับตวั 
น้ีมีผูท่ี้มีความเห็นสอดคลอ้งกนั เช่น คุณอมัพร และคุณสกุณาท่ียกตวัอยา่งประสบการณ์ของตนเอง
เพื่ออธิบายในปัจจยัน้ี ดงัน้ี 
 

 “…พอมีโอกาสสับเปล่ียนทีม ถา้เป็นทีมท่ีเคยท างานดว้ยกนัปกติมนัก็จะ
เป็นแบบหน่ึงแบบเรารู้ใจกนั แต่ถา้มีสมาชิกเขา้มาใหม่ เราก็หวงักบัเขาว่าเขาจะ
ท างานอย่างเต็มท่ี แต่บางทีเขาไดไ้ม่คิดแบบนั้นไง...ลกัษณะการพูด การคิด การ
ท างานมนัคนละแบบอาจจะเป็นลกัษณะทีมท่ีเขาเคยท าดว้ย ทีมของเขาอาจจะท างาน
ต่างกบัเรา...” (ID.1#2) 

 
 “…ความแตกต่างของคนนะ เพราะคนเรา character มนัต่างกนั จะมาให้

ไวใ้จกนัง่ายๆ ในเวลาแค่วนัสองวนั มนัก็ไม่ได ้ตอ้งศึกษากนัไป...” (ID.1#5) 
 

เม่ือมีบุคคลหลากหลายประเภทมารวมกนั แต่ละคนก็มีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัการ
ใหก้ารยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แลว้ร่วมมือกนัท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ใหส้ าเร็จก็เป็นการสร้างความเช่ือถือไวว้างใจไดอี้กทางหน่ึง 

3)  การส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร จากบุคคลฝ่าย

หน่ึงผา่นส่ือหรือช่องทางต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารโดยมีวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงในการท างาน
เป็นทีมนั้นตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนัตลอดระยะเวลาหน่ึงในการท างานทั้งในรูปแบบเป็นทางการ 
เช่น การนดัประชุม การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างทีม และรูปแบบไม่เป็นทางการ  เช่น การพูดคุย
ในขณะพกัการประชุม การปรึกษางานกนัระหว่างร่วมรับประทานอาหาร ท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุก
ท่านค านึงถึงความส าคญัในเร่ืองของการส่ือสาร ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
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 “….อีกส่วนคือเร่ืองการส่ือสาร ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะ 
มนัจะช่วยให้เราพิจารณาคนๆนั้นไดดี้ข้ึน ซ่ึงการส่ือสารมนัตอ้งมีความเหมาะสม 
พอเหมาะพอเจาะแลว้ก็ตอ้งละเอียดพอ เพราะการส่ือสารมนัจะมาซ่ึงขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีบา้งท่ีเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได ้แลว้มนัอาจจะเป็นจุดเปล่ียนของการแกปั้ญหาก็
ไดแ้บบเส้นผมบงัภูเขา...” (ID.1#1) 

 
 “…บางทีมีประชุมบางท่ีประชุมทั้งวนั เช้าถึงเย็นมนัเป็นการเอาขอ้มูล

ของแต่ละคนมาแชร์ๆ กนัว่าใครเลยท าอะไรแบบไหน มนัมีปัญหาตรงไหนยงัไง
แลว้ก็มาคุยกนับนโต๊ะประชุม...บางคร้ังอารมณ์ไม่จบไปคุยกนัต่อตอนเบรก ต่าง
คนต่างมีประสบการณ์ของตนเองมากมาย ซ่ึงพี่ว่านะการคุยแบบไม่เป็นทางการ
มนัก็ไดส้าระไดเ้น้ือเยอะกวา่บนโตะ๊ประชุมนะ...” (ID.1#3) 

 
 “…อนัน้ีส าคญั เพราะคนเราเงียบๆ กนัทั้งหมดคงไม่รู้ว่าใครต้องการ

อะไร ถา้ได้พูดได้คุยได้รู้จกักนั มนัจะเขา้ใจกนัมากข้ึน พอมนัเขา้ใจกนัมากข้ึน
รู้จกักนัมากข้ึนคราวน้ีก็อยูท่ี่บุคคลคนนั้นแหละวา่จะเลือกไวใ้จใคร ในเร่ืองไหน
แบบไหน เพราะแต่ละคนก็เก่งกนัคนละดา้น วา่ใครควรท าอะไร ตรงไหนในทีม 
มีเป้าหมายท่ีมนัชดัเจนวา่เราจะท าอะไร แต่ละคนมีหนา้ท่ีของตนเองตามท่ีตนเอง
ถนดั ตามงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีมาประชุมหารือกนั แสดงความคิดเห็นกนัอยา่ง
เต็มท่ีตรงไปตรงมา พองานมนัออกมา success ทุกคนก็แฮปป้ี องคก์รก็แฮปป้ี...” 
(ID.1#4) 

 
การส่ือสารระหว่างกนัจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญักบัการท างานและการอยู่

ร่วมกนัเป็นทีม การส่ือสารจะช่วยให้ทีมงานมีแนวความคิด แนวทางปฏิบติั ตลอดจนสามารถหา
แนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั 

4)  ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
สมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน

กล่าวถึงและแสดงทศันะไปในทิศทางเดียว โดยความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง พฤติกรรม
ของคนท่ีมาเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองของการท างานร่วมกบัองค์การหรือหน่วยงาน เพื่อให้การท างาน
ร่วมกนัด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
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 “…มนัเป็นความรู้สึกดีดว้ย เราอยากร่วมงานดว้ย ไวใ้จเขาอยากท างาน
ร่วมกบัคนน้ี อยากท ากบัทีมน้ี อยากเป็นทีมเดียวกนัท างานดว้ยกนั ค่อยดูแลเอาใจ
ใส่กนั เป็นห่วงไม่อยากเปล่ียนเป็นคนอ่ืน...” (ID.1#2) 

 
 “…เหมือนว่าเราคุยกนัง่ายข้ึนอะ เขา้ใจกนัเร็วข้ึน เราสามารถทิ้งงานให้

เขาไดเ้ลยเพราะดว้ยเราเคยท างานดว้ยกนัมานาน รู้สไตล์การท างานกนั ถา้เราหา
คนแบบน้ีได ้แสดงว่าเร่ิมไวใ้จเขาแหละเวลาท างานดว้ยก็จะสบายใจมากข้ึน...” 
(ID.1#4) 

 
 “…จะพูดคุยกนับ่อยข้ึนนะ ทั้งในเร่ืองงานเร่ืองส่วนตวั เร่ืองทัว่ไปๆ ซ่ึง

บางท่ีเราอาจจะไม่ไดพู้ดเร่ืองเหล่าน้ีกบัทุกคนหรอก แต่เลือกเฉพาะคนท่ีเราไวใ้จ 
สนิทใจท่ีเราจะพูดด้วยจริงๆ หรือบ้างทีก็ถามไถ่สาระทุกข์ของเขาว่าเป็นไง 
ครอบครัว เป็นไง ไปเท่ียวไหนมา ก็มนัสามารถคุยไดทุ้กเร่ืองท่ีเราอยากคุยไม่ตอ้ง
ไปนัง่เกร็ง ว่าจะพูดไดไ้หม เพราะเหมือนเรารู้ใจกนั รู้แนวทางการท างานซ่ึงกนั
และกนั แบบมองตาก็รู้ใจ...” (ID.1#5) 

 
หากพนกังานมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในองคก์ารก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ

กนัและกนัมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ร่วมมือกนัประสานงาน ช่วยเหลือแบ่งปันและให้อภยัต่อกนั แต่
ถา้มีความสัมพนัธ์ไม่ดีกบับุคคลในองคก์ารก็มกัจะเกิดความขดัแยง้กนั ไม่ร่วมมือกนั ไม่ช่วยเหลือ 
ต่างคนต่างอยู่หรือกลัน่แกลง้กนั ส่งผลให้งานส่วนรวมขององคก์ารหรือกลุ่มสังคมนั้นๆ เสียหาย 
บุคคลในกลุ่มขาดความสุข ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือถือไวว้างใจของบุคคลใน
กลุ่มนั้นๆ ไม่มากก็นอ้ย 

4.2.2.2  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมเสมือนจริง  
จากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์สมาชิกในทีมเสมือนจริงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ

เช่ือถือไวว้างใจในทีมเสมือนจริงจ านวน 5 ท่าน โดยความเช่ือถือไวว้างใจของสมาชิกในทีมมาจาก
มิติดา้นบุคคลและดา้นองค์การเป็นหลกั ซ่ึงสามารถสรุปปัจจยัท่ีส าคญัอนัจะก่อให้เกิดความเช่ือ
ไวว้างใจในทีมเสมือนจริงได ้3 ประการดงัน้ี 1) ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 2) เทคโนโลยี
ในการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ 3) รูปแบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึง
ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากสมาชิกในทีมเสมือนจริง 
ดงัน้ี 
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1)  ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 
การท่ีสมาชิกในทีมมีทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หมายถึง 

สมาชิกในทีมมีขอ้มูล มีความเช่ียวชาญหรือช านาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือสามารถช่วยเหลือ
ในการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆ เพื่อเอ้ือต่อการปฏิบติังานร่วมกนัและสามารถท าให้งานออกมาส าเร็จ
ตามจุดประสงคไ์ด ้ ซ่ึงปัจจยัเร่ืองทกัษะ ความรู้ความสามารถน้ี มีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความส าคญักบั
เร่ืองน้ีถึง 3 ท่าน อาทิ คุณอจัฉรา คุณอมร ท่ีเม่ือถามถึงความเช่ือถือไวว้างใจทั้ง 3 ท่านมุ่งท่ีทกัษะ 
ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ดงัน้ี 
 

 “…เป็นเร่ืองความผิดพลาดท่ีเขาไม่ผิดพลาดเลย เพราะถา้เราท างานกบั
ใครแลว้ เขาท าผิดเราบ่อยเราก็จะจ าเขาได ้ถา้คราวหนา้ไดร่้วมงานกนัอีกก็อาจจะ
แอบคิดในใจเหมือนกนันะวา่คราวน้ีจะพลาดอีกไหม...พอเอ่ยช่ือคนน้ีปุ๊บ เราก็จะ
สบายใจท่ีจะท างานดว้ยเพราะวา่เคยเห็นงานท่ีเขาท าแลว้เราคิดวา่เราไวใ้จได ้ทั้งๆ
ท่ีอาจจะไม่เคยคุยกนัแต่ไดย้นิจากคนอ่ืนๆมาบา้ง...” (ID.2#3) 

 
 “…บางคร้ังการท างานกบัเจา้นายฝร่ัง ส่วนมากจะคุยภาษาองักฤษกนั ซ่ึง

ทักษะในเร่ืองน้ีแต่ละคนไม่เท่ากัน อาจจะมีการตีความผิดพลาดนิดหน่อย
รายละเอียดในงานมนัก็จะไม่ครบถว้น ถามว่ามนัเป็นปัญหาไหม ถา้มนัเล็กน้อย
เราก็พอจะช่วยแกไ้ขกนัไป แต่ถา้มนัเป็นเร่ืองก็คงงานใหญ่...” (ID.2#4) 

 
อยา่งไรก็ตามทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะท า

ให้สมาชิกในทีมมีความเช่ือถือไวว้างใจกัน เพราะเน่ืองการท างานในรูปแบบทีมเสมือนจริง
นอกจากจะตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถในเร่ืองงานท่ีท าแลว้ ยงัตอ้งใช้ความสามารถทางทกัษะ
ต่างๆ เช่น ทางด้านภาษา หรือด้านเทคโนโลยีเขา้ประกอบร่วมด้วยในการปฏิบติังานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

2)  เทคโนโลยใีนการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใชใ้นการส่ือสารเพื่อท่ีจะท างานร่วมกนัในรูปแบบของ

ทีมงานเสมือนจริง คือ เทคโนโลยีการส่ือสาร ซ่ึงหมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการจดัการขอ้มูล 
การประมวลผล การพิมพ ์การสร้างงาน การส่ือสารขอ้มูล ฯลฯ ซ่ึงรวมไปถึงการให้บริการ การใช ้
การดูแลขอ้มูล และแพร่กระจายหรือส่ือสารขอ้มูล ท าให้ขอ้มูลกลายเป็นสารสนเทศท่ีดี มีความถูกตอ้ง 
ตรงตามความตอ้งการ และเกิดคุณค่าต่อผูใ้ช้ ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านต่างให้ความส าคญัและให้
ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีส่ือสารเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของ
การท างานในทีม ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
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“…แต่ก่อน station อ่ืนท่ีออฟไลน์ ท่ีอยู่ต่างประเทศจะส่งพวกเทเลกซ์ 
(Telex: Teleprinter Exchange) แต่เด๋ียวน้ีมนัง่ายแลว้ไง E-mail, Whatsapp คุยกนั
ได ้พวก Manager เขาก็จะมี Group Line ท่ีสามารถคุยกนัไดเ้ลยทนัที แกปั้ญหาได้
เลยไม่ตอ้งมาค่อยนัง่โทรตามกนั...” (ID.2#1) 

 
“…งานท่ีไม่ได้ท  าแต่ท่ีกรุงเทพฯ แค่ท่ีเดียว มันส่งข้อมูลไปให้ท่ีอ่ืน 

พอร์ตอ่ืน สนามบินมนัก็มีเยอะแต่ละท่ีก็ไม่ไดใ้กลก้นัเลย อยูค่นละท่ีคนละทาง จะ
ใหเ้ราส่งเป็นเอกสารไดท้ั้งหมดทุกอยา่งเพราะมนัอาจจะชา้หรือตกหล่นได ้บางที
มนัเป็นเอกสารด่วนท่ีตอ้งใชต้อนนั้นเด๋ียวนั้น มนัก็จะไม่ทนัเวลา เพราะฉะนั้นเรา
ก็ส่งตามระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัให้พอร์ต หรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ลย...” 
(ID.2#2) 

 
“…มนัเคยมี Case นะ แบบทางนูน้เขาส่งขอ้มูลมาให้เราแลว้ แต่เราไม่ได้

รับหรือพอเราพิมพ์ Report ออกมาเคร่ืองมนัไม่ชัดหรือบางทีระบบมนัอาจจะ
ขดัขอ้งชัว่คราว เราก็จะขาดขอ้มูลตรงนั้นไปหรือมนัอาจจะเพี้ยนๆ เบลอๆ ไปบา้ง
ท าใหเ้ราตอ้งไปส่งไปขอเขาใหม่...” (ID.2#5) 

 
แมว้า่การท างานเป็นทีมท่ีดีจะตอ้งมีการพบปะ พูดคุยกนัแต่ก็มิอาจเป็นอุปสรรคกบั

การท างานเป็นทีมในรูปแบบของทีมเสมือนจริง เน่ืองดว้ยความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหนา้เป็นอยา่งมากท าให้เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญั อนัจะก่อท าให้เกิด
ความเช่ือถือไวว้างใจในการท างานแบบทีมเสมือนจริงได ้

3)  รูปแบบในการท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
การท่ีสมาชิกในทีมมีรูปแบบในการท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

หมายถึง พฤติกรรมหรือผลการปฏิบติังานซ่ึงถือวา่สมาชิกในทีมพึงพอใจ หรืออยูใ่นระดบัท่ีสมาชิก
ส่วนใหญ่ท าได้ ซ่ึงงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ  หรือในรูปแบบของคุณภาพ
องคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งก าหนด มาตรฐานการปฏิบติังานให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
งานประเภทนั้นๆ  

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ คุณคคันานต์ คุณ
ทิฆมัพร คุณอจัฉรา และคุณทิชากร แสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบในการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันนั้น เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเพื่อท่ีจะก่อให้ความเช่ือไวว้างใจในทีมเสมือนจริง 
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เน่ืองจากการงานในทีมเสมือนจริงนั้น สมาชิกในทีมต่างอยู่กันคนละสถานท่ี การท่ีจะสามารถ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วงไดน้ั้น สมาชิกแต่ละคนตอ้งให้ความส าคญักบัการรักษามาตรฐานการท างาน
ให้อยู่ในระดบัเดียวกนัเพื่อให้การร่วมงานมีความราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดงับท
สัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

 “...เวลาท างานมนัก็จะมีรูปแบบการท างานซ่ึงทุกคนในทีมก็จะรู้อยู่แลว้ 
ถ้าท าตามนั้นงานมันก็จะออกมาสมบรูณ์ ก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้าง ก็
ช่วยกนัแกไ้ปไม่ไดย้าก” (ID.2#2)  

 
โดยคุณทิชากรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการท่ีจะท าให้รูปแบบการท างานมี

มาตรฐานวา่ 
 

 “…ก่อนมาท างานทุกคนจะได้รับการอบรมหรือช้ีแจงเก่ียวกบัรูปแบบ
การท างานอยูแ่ลว้ ทางบริษทัก็จะมีคอร์สของเขาค่อยอบรมอยู่ซ่ึงทุกคนตอ้งผา่น
มาหมดแลว้ สอบผา่นแลว้ ถึงจะมาท างานได ้เพราะฉะนั้นมาตรฐานมนัมีอยูแ่ลว้ 
อยูท่ี่ใครจะท าตามมากนอ้ยแค่ไหน...” (ID.2#3) 

 
จากบทสัมภาษณ์ขา้งตน้พบวา่สมาชิกในทีมเสมือนจริงให้ความส าคญักบัมาตรฐาน

ในการท างานมากถึง 4 ท่าน โดยให้ความคิดเห็นว่าถ้าสมาชิกในทีมมีการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัตามรูปแบบท่ีองค์การก าหนดจนท าให้บรรลุเป้าหมายไดน้ั้น เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
เช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

4.2.2.3 สรุปผลการศึกษาจากค าถามวิจยัท่ี  4 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อ
องคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 

การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็นพนักงานท่ีไม่เคยเป็น
สมาชิกในทีมเสมือนจริงแต่เคยเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิม จ านวน 5 คน และพนกังานท่ีเคยปฏิบติังาน
เป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง จ านวน 5 คน  

4.2.2.4  ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร 
ผูว้ิจยัได้ถามถึงค าจ ากดัความของความผูกพนัต่อองค์การในความเขา้ใจของผูใ้ห้

สัมภาษณ์โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงอยูใ่นทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงทั้ง 10 คน ให้ค  าจ  ากดัความของ
ความผูกพนัต่อองค์การท่ีหลากหลาย อาทิ คุณนภางค์ คุณทวิช จากทีมดั้งเดิม คุณคคันานต์ คุณ
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อจัฉรา และคุณอมร จากทีมเสมือนจริง ท่ีแสดงทัศนะของความผูกพนัต่อองค์การ คือ การท่ี
พนกังานมีความรู้สึกในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความผกูพนักบัองคก์ารและปรารถนาท่ีจะ
เป็นสมาชิกในองคก์ารต่อไป (Stay) ดงัตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

“…เหมือนสนิทสนมผูกพนัภายในองค์การ เราก็ไม่อยากจะเปล่ียนไป
ไหนจากท่ีน่ี ท่ีน้ีมันโอเคอยู่แล้ว เพราะเขาดูแลเราดีทั้ งสวสัดิการ หรืออะไร
หลายๆอยา่งท่ีบริษทัมอบให.้..” (ID.1#3) 

 
“…การท่ีเราท างานแลว้รู้สึกวา่มีความอยากท่ีจะท าต่อและท าอยา่งสบายใจ 

คือใหค้วามรู้สึกวา่อยากท าท่ีน่ี อยากอยูก่บัองคก์ารต่อไปเร่ือยๆ เรามีความรู้สึกดีๆ
ให ้เราก็อยากท าต่อ ไม่อยากจะเปล่ียนท่ีไปไหน...” (ID.2#3) 

 
ในขณะท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์อีก 3 ท่าน ไดแ้ก่ คุณอมัพร คุณสกุณา จากทีมดั้งเดิมและคุณทิ

ชากร จากทีมเสมือนจริงท่ีแสดงทศันะของความผูกพนัต่อองค์การ คือ การท่ีพนกังานใช้ความรู้ 
ความสามารถของตนเองในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเพื่อท าให้งานออกมาประสบความส าเร็จมาก
ท่ีสุด (Strive) ดงัตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

“…การท างานกบับริษทัน้ีแล้วเราอยากท าให้เขาอย่างเต็มท่ี เหมือนเรา
เล้ียงลูกอะ เราก็ตอ้งทุ่มเทกบัเขา ให้ความรักเขา มีอะไรท่ีเขาขอเราให้ไดเ้ราก็ให ้
แลว้เราก็มองดูเขาค่อยๆโต ในขณะท่ีเราแก่ลงๆ ...” (ID.1#2) 

 
“…มนัใหอ้ารมณ์เหมือนความทุ่มเทให้กบังานท่ีเราท า เพราะเราอยูแ่ก่ใจ

ว่างานท่ีเรามนัส่งผลต่อบริษทัแน่นอน เราก็อยากจะท ามนัออกมาให้ดีท่ีสุดตาม
ความสามารถของเรา ...” (ID.2#5) 

 
แต่อย่างไรก็ตามผูใ้ห้สัมภาษณ์อีก 2 ท่าน คือ คุณเวหา จากทีมดั้ งเดิม และคุณ

ทิฆมัพร จากทีมเสมือนจริง ไดแ้สดงทศันะของความผูกพนัในองค์การ เป็นความสัมพนัธ์ในเชิง
ของการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งพนกังานกบัองคก์าร ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

 “…การเปิดโอกาสในทุกๆส่วนให้กบัพนักงาน เช่น ส่งเสริมพนักงาน
หรือช่วยเหลือพนักงานตามท่ีบริษัทสามารถท าได้ มองเห็นถึงศักยภาพของ
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พนักงานแล้วมีการเล่ือนต าแหน่งหรือให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตของ
พนกังานทั้งในสายงานเดิมและขา้มสาย...” (ID.1#1) 

 
“…ก็คือการท างานกบับริษทัน้ีแลว้เราอยากให้อะไรกบับริษทัเขา แลว้เรา

ก็ตอ้งคิดด้วยว่า บริษทัจะให้อะไรกบัเราบา้งเพื่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุด...” 
(ID.2#2) 

 
ทั้งน้ีค  าจ  ากดัความของความผูกพนัต่อองคก์ารของทีมทั้ง 2 รูปแบบจึงมีความหลากหลาย

ตามแนวความคิดและความเขา้ใจของพนกังานดงัค าอธิบายขา้งตน้ ส าหรับค าจ ากดัความของความ
ผกูพนัต่อองคก์ารขอผูว้จิยั หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึก และพฤติกรรมในดา้นบวกท่ีพนกังานท่ี
ให้ต่อองค์การ โดยท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมและกลายเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ได้รับการ
ยอมรับในองค์การ ท าให้เกิดความเต็มใจ และพร้อมท่ีจะทุ่มเทพลงัให้กบัการท างานเพื่อองคก์าร
อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์และเป้าหมายท่ีตั้งไวข้ององค์การ โดยผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ 
Hewitt Associates (2011) ท่ีกล่าววา่ การท่ีพนกังานผกูพนัต่อองค์การจะแสดงพฤติกรรม 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ การนึกถึงองคก์ารในแง่บวก (Say) ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร (Stay) การใช้
ความพยายามอยา่งเต็มความสามารถ (Strive) ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สมาชิกในทีมทั้ง 2 รูปแบบนั้น 
ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิม
และทีมเสมือนจริงดงัต่อไปน้ี 
 

4.2.3  ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความผูกพนัต่อองค์การในทมีดั้งเดิมและทมีเสมือนจริง 
 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิม ประกอบด้วย ปัจจยัท่ีส าคญั 8 
ประการดงัน้ี 1) วฒันธรรมองค์การแบบครอบครัว 2) ภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีมีความมัน่คง 3) 
ความชอบในงาน 4) ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ียุติธรรม 5) สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีน่าอยู่
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน 6) โอกาสท่ีไดรั้บ 7) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน และ 8) เพื่อน
ร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การในทีมเสมือนจริง ประกอบด้วย ปัจจยัท่ี
ส าคญั 7 ประการดงัน้ี 1) ภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีมีความมัน่คง 2) ความชอบในงาน 3) ค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ียุติธรรม 4) การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ 5) โอกาสท่ีได้รับ 6) ผูบ้ริหาร/
หวัหน้างาน และ7) เพื่อนร่วมงาน โดยผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยัเหล่านั้นมาจดัเป็นหมวดหมู่ โดยสามารถ
สรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.12 
 
 



103 

ตารางที ่4.12  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความผูกพนัต่อองค์การ 
มิติ/ ประเด็นเนือ้หา ทมีดั้งเดิม   ทมีเสมือนจริง 

แนวปฏิบัติขององค์การ 
(Company Practices) 

-  วฒันธรรมองคก์ารแบบ  
   ครอบครัว (2) 
-  ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมี 

   ความมัน่คง (2) 

-  ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมี 
   ความมัน่คง (2) 

 

ลกัษณะงาน (Work) -  ความชอบในงาน (2) -  ความชอบในงาน (3) 
ส่ิงตอบแทนโดยรวม 

(Total Rewards) 
-  ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี 
   ยติุธรรม (5) 

-  ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี 
   ยติุธรรม (5) 

คุณภาพชีวติ 
(Quality of Life) 

-  สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
   ท่ีน่าอยูแ่ละอุปกรณ์อ านวย    
   ความสะดวกครบครัน (3) 

-  การจดักิจกรรมสร้าง 
   ความสัมพนัธ์ (3) 

โอกาสทีไ่ด้รับ 
(Opportunity) 

-  โอกาสในการแสดงความ  
   คิดเห็น   
-  โอกาสในการเจริญกา้วหนา้  
-  โอกาสในการพฒันาความรู้ 

   ความสามารถ (4) 

-  โอกาสในการแสดงความ 

   คิดเห็น      
-  โอกาสในการเจริญกา้วหนา้  
-  โอกาสในการพฒันาความรู้ 

   ความสามารถ (2) 
บุคลากร (People) -  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งานมีความ 

   ห่วงใย ใส่ใจพนกังานและรับ  
   ฟังความคิดเห็นของพนกังาน  
   (3) (แบบสอบถาม) 
-  เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจ  
   มีน ้าใจ คอยช่วยเหลือ  
   เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั (4)  
   (แบบสอบถาม) 

-  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งานมีภาวะ 
   ผูน้  าและความน่าเช่ือถือ 
   รวมถึงรับฟังความคิดเห็น 
   ของพนกังานและมีความ 
   ยติุธรรม (2) (แบบสอบถาม) 
-  เพื่อนร่วมงานร่วมกนัแบ่งปัน 
   ขอ้มูลหรือทรัพยากรต่างๆ 
   อยา่งเปิดเผย (5)    
   (แบบสอบถาม) 

 
หมายเหตุ:  (-) หมายถึง จ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีกล่าวถึง                     
                  (แบบสอบถาม) หมายถึง ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
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4.2.4  ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความผูกพนัต่อองค์การในทมีดั้งเดิมและทมีเสมือนจริง 
  จากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์สมาชิกในทีมดั้งเดิม จ านวน 5 ท่านและทีมเสมือนจริง 
จ านวน 5 ท่าน รวม 10 ท่าน ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาสรุปวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความผกูพนัต่อองคก์ารของลกัษณะทีมทั้ง 2 ประเภท ซ่ึงมีมิติ/ ประเด็นเน้ือหาท่ีมีความคลา้ยคลึง
กนัอยูห่ลายประการ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ควรน าเสนอขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ควบคู่กนัไปทั้งทีม
ดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงเพื่อความชัดเจนในการน าเสนอมากข้ึน โดยผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวม 
วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1)  แนวปฏิบติัขององคก์าร (Company Practices)  
หน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความผกูพนัไดน้ั้น องค์การเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้

เกิดไดโ้ดยแนวปฏิบติัขององคก์าร หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์ารเป็นอยูห่รือคาดหวงัท่ีจะเป็น เช่น ค่านิยม
องคก์าร ปรัชญา ภาพลกัษณ์ขององคก์าร รวมถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององคก์าร 

(1)  วฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครัว (Organizational Culture) 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทั้ง 10 ท่าน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวถึงเร่ือง

วฒันธรรมองค์การทั้ง 2 ท่าน เป็นสมาชิกท่ีอยู่ในทีมดั้งเดิม โดยวฒันธรรมองค์การ หมายถึง การ
รับรู้ร่วมกนัจากคนในองค์การท าให้เกิด ค่านิยมหรือความเช่ือท่ีมีร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองคก์ารนั้น ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
  

 “…วฒันธรรมองคก์รท่ีน่ีดี มีความเป็นพี่เป็นน้องกนัเองมาก มนัเหมือน
เราอยู่บา้นนะซ่ึงบริษทัมนัก็คือ บา้นหลงัท่ีสอง บางท่ีอยูท่ี่ท  างานมากกวา่อยูบ่า้น
เสียอีก...” (ID.1#1) 

 
“…บริษทัจะสร้างจิตส านึก ค่อยปลูกฝังวา่องคก์รให้อะไรกบัเรา เราตอ้ง

ตอบแทนองคก์ร รักองคก์ร โดยบริษทัจะท ากิจกรรมเพื่อให้พนกังานมาพบปะกนั
เป็นคร้ังคราว แลว้แต่โอกาสเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กนัในบริษทั เหมือนเป็นการ
สร้างวฒันธรรมท่ีดีในองคก์ร...” (ID.1#2) 

 
องค์การท่ีมีวฒันธรรมองค์การแบบครอบครัวจะท าให้บุคลากรในองค์การมีความ

ใกลชิ้ดสนิทสนม มีความรักค่อยดูแลเอาใจใส่และค่อยให้ความช่วยเหลือกนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั
ซ่ึงกันและกนั อนัจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน และน าไปสู่ความผูกพนัต่อ
องคก์าร 
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(2)  ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมีมัน่คง (Corporate Image) 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 ท่าน มีผูท่ี้กล่าวถึงภาพลกัษณ์จ านวน 4 ท่าน 

โดยมาจากทีมดั้ งเดิมและทีมเสมือนจริงอย่างละ 2 ท่าน ซ่ึงภาพลกัษณ์ขององค์การ หมายถึง 
ภาพรวมทั้งหมดขององค์การท่ีพนักงานรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความประทบัใจตลอดจน
ความรู้สึกท่ีมีต่อองค์การในทางท่ีดี  โดยการกระท าหรือการบริหารซ่ึงองค์การจะใช้การ
ประชาสัมพนัธ์จะเขา้มามีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์ารดว้ย ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
  

“…ส่วนหน่ึงภาพลกัษณ์องคก์าร ก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเหมือนกนั เพราะ
คนเขาจะรู้จกัองค์กรก็คงตอ้งดูจากภาพลกัษณ์ภายนอกก่อน นอกจากจะเป็นการ
เชิญชวนให้คนดีๆเขา้มาร่วมงานกบัเราแลว้ มนัเป็นเหมือนการสร้างก าลงัใจให้
พนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในองคก์รมากข้ึนดว้ย...” (ID.1#2) 

 
 “…ทุกคนก็อยากจะท างานกบับริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความมัน่คง 

เพราะเราก้อยากท างานไปเร่ือยๆ ไม่ใช่ว่าบริษัทเพิ่งเปิดไม่มั่นคง ไม่เป็นท่ี
น่าเช่ือถือ ไม่รู้วา่จะเจง๊ตอนไหน...” (ID.2#2) 

 
 “…ความน่าเช่ือถือของบริษทัทั้งเร่ืองสถานะการเงิน การบริหารท่ีดี มนั

ท าใหเ้รารู้สึก มัน่ใจว่าเราสามารถท างานท่ีน้ีไปนานๆได้ เพราะพนักงานทุก
คนคงตอ้งอยากมีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของตนเอง ...” (ID.2#5) 

 
องคก์ารท่ีมีภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีมีความมัน่คง น่าเช่ือถือ ทั้งทางดา้นการเงินและการ

บริหารท่ีดี นอกจากจะท าให้บุคคลภายนอกอยากจะเขา้มาร่วมงานด้วยแลว้ ยงัท าให้บุคลากรใน
องค์การมีความรู้สึกมัน่คงในการท างานและพร้อมท่ีจะท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้องค์การพฒันา
ต่อไป 

2)  ความชอบในงาน (Work Passion) 
การท างานเป็นทีมทุกคนในทีมตอ้งมีการแบ่งงานกนัท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การซ่ึงงานเหล่านั้นอาจจะเป็นเร่ืองท่ีถนัดหรือไม่ถนัด แต่อย่างไรก็ต้องท าออกมาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้นลกัษณะงานจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ในท่ีน้ีหมายถึง หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ หรือลกัษณะงานท่ีพนกังานไดรั้บ มอบหมายจากองค์การ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์จาก
ทีมดั้งเดิมกล่าวถึงเร่ืองน้ี 2 ท่าน และทีมเสมือนจริงกล่าวถึงเร่ืองน้ี 3 ท่าน ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
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 “…ถา้เราไดท้  างานท่ีเรารักเราชอบ มนัท าให้เราอยากจะท างานแบบไม่มีเบ่ือ 
สนุกกบังานและผลสุดทา้ย แน่นอนว่าเราตอ้งท างานนั้นออกมาได้ดีอยู่แล้ว...” 
(ID.1#3) 

 
 “…เราเจองานทุกวนั ท าเป็นประจ า ท าให้เราคุน้เคย ท าแลว้มนัสบายใจ 

ท าได้เร่ือยๆไม่ไดถู้กกดดนัอะไรมาก ท าแลว้มนัดีมนัสบาย เราก็อยากจะท าไป
เร่ือยๆ...” (ID.2#3) 

 
 “…ลกัษณะงานแบบน้ี วา่เราชอบไหม เน้ืองานมนัเป็นงานบริการ บางที

ตอ้งท างานในเวลาท่ีคนอ่ืนเขาไม่ท ากนั เพราะเคร่ืองบินมนัมาตลอดอยู่แลว้บาง
ไฟลท์มาตอนดึก บางไฟล์ทมาเกือบสวา่ง มนัตอ้งท างานเป็นกะมาดึกกลบัเชา้ มา
เชา้ตรู่กลบับ่าย...” (ID.2#4) 

 
ความชอบในงานแมว้่าจะเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล แต่อย่างไรก็ตามถา้พนกังานมี

ความปรารถนาท่ีจะท างานก็จะท าให้พนกังานมีความพร้อมท่ีจะพฒันาความสามารถและมีความ
ปรารถนาท่ีจะท างานในหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 

3)  ส่ิงตอบแทนโดยรวม (Total Rewards) 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 ท่าน ทุกท่านกล่าวถึงเร่ืองส่ิงตอบแทนโดยรวม 

โดยมุ่งเนน้ไปท่ีค่าตอบแทนและสวสัดิการ ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีพนกังานไดรั้บจากองคก์ารเพื่อเป็นการ
ตอบแทนจากการปฏิบติังานทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น เงินเดือน สวสัดิการ โบนสั การ
ไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

(1)  ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ียติุธรรม 
 

 “…ค่าตอบแทนกับสวสัดิการค่อนข้างดีเลย บริษทัมีการท า Salary 
survey กับบริษทัอ่ืนๆท่ีเป็นธุรกิจการบินเหมือนกนั ซ่ึงก็ถือว่ายุติธรรมดี...” 
(ID.1#4) 

 
 “…เร่ืองค่าตอบแทนมาคงอนัดบัตน้ๆ ท่ีพนักงานตอ้งพิจารณา ท างาน

คุม้ค่าเหน่ือยไหม เหน่ือยฟรีไหม ค าถามพวกน้ีไม่ควรอยู่ในใจของพนกังานนะ 
มนัค่อนขา้งส่งผลร้ายต่อองคก์ร ... เหมือนมนัตอ้งใจเขาใจเรา...” (ID.1#5) 
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“…พวกเงินเดือนแล้วก็สวสัดิการท่ีน้ีดีนะ บริษทัค่อนขา้งดูแลเราดี...” 
(ID.2#1) 
 

“…ก็คงเป็นเร่ืองของผลตอบแทน เพราะทุกคนก็ตอ้งใชเ้งิน ถา้บริษทัให้
ผลตอบแทนไม่ดีเราก็คงไม่ค่อยอยากอยู.่..” (ID.2#4)                        

 
อย่างไรก็ตามคงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่ิงตอบแทนเหล่าเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้พนักงาน

ปฏิบติังานโดยระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม มีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งเสริมก าลงัใจแก่
พนกังานแลว้ยงัเสริมสร้างใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย 

4)  คุณภาพชีวติ (Quality of Life)  
ในการท างานนั้น พนกังานจะตอ้งท างานอยูใ่นสถานท่ีท างานเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง 

ดงันั้นช่วงเวลาท่ีใชใ้นท่ีท างานจึงตอ้งเป็นช่วงเวลาท่ีมีคุณภาพซ่ึงท าให้พนกังานมีความสุข ท าให้
คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน จึงหมายถึง การปรับปรุงในองคก์าร สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน รวมถึงความตอ้งการของพนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในการท างาน การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการท างานของเขาดว้ย 

(1) สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีน่าอยู่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบ
ครัน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่านจากทีมดั้งเดิมให้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการจดั
แสง เสียง อุณหภูมิ สถานท่ีท างานใหส้วยงาม น่าอยู ่รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการประกอบการท างาน อาทิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ หรือสถานท่ีอ านวย
ความสะดวก อาทิ หอ้งน ้า ท่ีจอดรถท่ีครบครัน ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

 “…ยอมรับนะ บางทีหงุดหงิดมากเวลาเคร่ืองคอมเสียหรือแบบเคร่ือง
ปร้ินเตอร์พงัแลว้เวลางานรีบๆนะ มนัน่าโมโหมาก แลว้เราก็ตอ้งไปยืมคนอ่ืนเขา
ก่อน...” (ID.1#2) 

 
 “…เราท างานในออฟฟิศ บางทีตอ้งอยู่มากกว่าบา้นเสียอีกเสาร์อาทิตย์

บางทีก็ตอ้งมา เราก็อยากไดท่ี้ท างานสวยๆ คือไม่ตอ้งหรูหรามากมายเหมือนพวก
บริษทัจากเมืองนอก เพียงแต่ให้มนัไดม้าตรฐาน มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชดี้ๆพร้อมใช้
งานมนัก็จะช่วยสนบัสนุนงานเรามากข้ึน...” (ID.1#4) 
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(2)  การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากสมาชิกในทีมเสมือนจริงแต่ละท่านท างานอยูค่นละสถานท่ี และอาจจะ

ไม่ค่อยได้พบปะกนัเจอหน้ากัน การจดักิจกรรมต่างๆ ขององค์การท่ีท าให้สมาชิกในทีมมาท า
กิจกรรมร่วมกนัจึงเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งสมาชิกในทีมและทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร 
เช่น การจดักิจกรรมกีฬา หรือ การท า CSR ซ่ึงองค์การสามารถประยุกต์มาเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร นอกจากจะช่วยสังคมแลว้ ยงัเป็นการสานสัมพนัธ์ของคนในองคก์าร
ดว้ย ซ่ึงมีผูใ้หส้ัมภาษณ์แสดงทศันะสอดคลอ้งกนัถึง 3 ท่าน ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

 “…ตวัอย่างท่ีบริษทัจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ภายในองค์กรนะ 
เช่น มีการทาสี ตามสถานท่ีต่างๆ อย่างล่าสุดไปทาสีท่ีโรงเรียนอนุบาลมา...” 
(ID.2#1) 

 
 “…ด้วยความท่ีเราท างานกันคนละท่ี บริษทัก็พยายามท่ีจะจัดงานให้

สมาชิกในทีม ซ่ึงจริงๆแลว้มนัก็คือคนในองค์กรเดียวน้ีแหละ เพียงแต่อยู่กนัคน
ทิศละทางมาเจอกนั...การเรียกเขา้มาอบรม ท าWorkshop หรือสัมมนาน้ีมนัก็
เหมือนใหเ้ราไดเ้จอกนัแลว้เราก็จะต่ืนเตน้นะ ท่ีไดเ้จอ...” (ID.2#3) 

 
5)  โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) 
โอกาสท่ีได้รับจากองค์การเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความผูกพนัต่อ

องคก์าร โดยส่วนใหญ่จะเป็นค าตอบจากสมาชิกในทีมดั้งเดิม จ านวน 4 ท่าน และทีมเสมือนจริง 2 ท่าน 
ซ่ึงโอกาสท่ีไดรั้บ หมายถึง โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการท างาน และความเจริญกา้วหนา้
ภายในองคก์าร รวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง ดงับทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

“…บริษทัค่อนขา้งเปิดโอกาสในทุกๆส่วน เช่นส่งเสริมพนกังานวา่อยาก
ไดอ้ะไรเพิ่มเติม อยากพฒันา Skill ดา้นไหน ถา้สามารถช่วยไดก้็จะช่วยตามความ
เหมาะสมแลว้ก็ใหโ้อกาสในการเรียนรู้และเติบโตตามศกัยภาพ...” (ID.1#3) 

 
 “…มีการดูแลพนกังาน เอาใจใส่พนกังาน ใหโ้อกาสในการกา้วหนา้ หรือ

แบบส่งเราไปอบรมนู้นน้ี เพื่อให้เราเอาความรู้มาพฒันาองค์กร หรือหน่วยงาน
ของเราเอง หรือใหโ้อกาสเราในการท างานในการแสดงความคิดเห็น เพราะเราอยู่
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หนา้งาน เราจะรู้ต้ืนลึกหนาบางของงานนั้นดี บางทีเขาไม่ไดม้าอยูจุ่ดน้ี อาจจะนึก
ภาพไม่ออกวา่มนัมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง แลว้ตอ้งแกไ้ขยงัไงอะไรแบบน้ี...” (ID.1#5) 

  
 “…ทุกวนัน้ีดีอยู่แลว้ บริษทัอยากให้พนกังานมีอะไรมากข้ึน มีช่องทาง

ในการพฒันา ความสามารถ ณ ตอนน้ีมนัอาจจะยงัไม่เห็นผลเท่าไรแต่บริษทัก็
หวงัดีพยามยามท่ีจะท าใหม้นัเกิด...” (ID.2#1) 

 
 “…ในการท างานก็ต้องมีความเจริญก้าวหน้า ถ้าท าแล้วไม่มีความ

เจริญก้าวหน้า ท าแล้วอยู่ท่ีเดิมๆ มันก็เหมือนไม่มีแรงจูงใจท่ีอยากท าต่อ...” 
(ID.2#2) 

 
หน่ึงในปัจจยัท่ีทั้งสมาชิกจากทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงกล่าวถึง คือ โอกาสท่ี

ไดรั้บในการแสดงความคิดเห็น โอกาสในการเจริญกา้วหน้า ตลอดจนโอกาสในการพฒันาความรู้
ความสามารถ ซ่ึงการไดรั้บโอกาสดงักล่าวจากผูบ้ริหาร/ หัวหน้างานรวมถึงองค์การมีส่วนท าให้
พนกังารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

6)  บุคลากร (People) 
การท างานในองค์การไม่สามารถท างานแต่เพียงผูเ้ดียวได ้ย่อมตอ้งอาศยับุคลากร

อ่ืนๆ มาร่วมท างานด้วยดงันั้น บุคลากร จึงหมายถึง ผูท่ี้ร่วมท างานดว้ย โดยรวมถึงแนวความคิด 
ทศันคติของผูน้ าว่ามีความรู้ความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ และแนวทางในการท่ีจะไปถึง
จุดมุ่งหมายและบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์การ ตลอดจนความสัมพนัธ์ของพนกังานท่ีมีต่อเพื่อน
ร่วมงานในองคก์าร ทั้งในระดบัเดียวกนั สูงกวา่ หรือต ่ากวา่  

(1)  ผูบ้ริหาร/ หวัหนา้งาน มีผูใ้ห้สัมภาษณ์จากทีมดั้งเดิม จ านวน 3 ท่านและทีม
เสมือนจริง จ  านวน 2 ท่านท่ีกล่าวถึง ดงัตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

 “…ดว้ยความใส่ใจของผูบ้ริหารบางทีลงมาดูหน้างานดว้ยตวัเอง ท าให้
เรารู้สึกอยากท างานท่ีน่ี อยากท างานให้บริษทัมนัโตข้ึน...จากประสบการณ์ตรง
เลยนะ ผูบ้งัคบับญัชาดูถูกลูกน้องมาก ซ่ึงเราก็เหมือนแขนขาท่ีค่อยท างานให้ ถา้
เจอแบบน้ีบ่อยๆ เราก็ไม่ไหวเหมือนกนั...” (ID.1#1) 
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 “…เคยท างานในทีมท่ีหัวหน้าดีและไม่ดีมาแล้วนะ รู้เลยว่ามนัต่างกัน
มาก ความกดดนั บรรยากาศในการท างานร่วมกนั ระบบงาน อารมณ์ความรู้สึก
ของคนในทีมหลายๆอยา่งมนัต่างกนั ท าให้เรามานัง่คิดเล่นๆวา่ถา้เราไดเ้ป็นหวัหน้า
บา้ง เราจะเป็นหวัหนา้ท่ีดี...” (ID.1#4) 

 
 “…อนัน้ีมองไปถึงผูบ้ริหารเลยนะ วา่เขามีนโยบายในการสนบัสนุนหรือ

ส่งเสริมมากน้อยแค่ไหน เพราะถา้เขาโอเคกบัการท างานในรูปแบบน้ี เขาก็จะให้
ความส าคญัให้ความยุติธรรมกบัพนักงานในทีมเสมือนจริงเหมือนพนักงานท่ี
ท างานทัว่ๆไป...” (ID.2#5) 

 
(2) เพื่อนร่วมงาน มีผูใ้หส้ัมภาษณ์จากทีมดั้งเดิม จ านวน 4 ท่านและทีมเสมือน

จริงทั้ง 5 ท่านท่ีกล่าวถึง ดงัตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
 

 “…เป็นเพื่อนร่วมงานอะ บา้งทีก็ยงัไม่อยากออก เพราะเสียดายเพื่อน
ร่วมงาน เคยท างาน เคยล าบากมาดว้ยกนั เหมือนคนในครอบครัว เลยท าให้เรายงั
ไม่อยากออก ถา้มนัไม่เหนือบ่ากวา่แรงจริงๆ ก็คงยงัไม่อยาก...” (ID.1#3) 

 
 “…คือ คนเราท างานกนัมาความผูกพนัมนัก็เกิดข้ึน มีบางฝ่ายนะเพื่อน

ลาออกตวัเองออกตามดว้ยเลย แลว้ไปท างานดว้ยกนัท่ีอ่ืนก็มี เพราะนั้นแลว้ปัจจยั
ตรงน้ีก็ส าคญัเหมือนกนั...” (ID.1#5) 

 
 “...ข้ึนอยู่กบัเพื่อนร่วมงานดว้ยว่าเขาเต็มท่ีกบังาน กบัเราไหม ถ้ามาท า

แบบเชา้ชามเยน็ชาม ไม่ใช่มาตามหนา้ท่ีก็ไม่ไหว บางอยา่งมนัก็ตอ้งช่วยเหลือกนั
...” (ID.2#3) 

 
 “…เพื่อนร่วมงานเลย เจอคนดีก็ดีไป เจอแบบเห็นแก่ตวัน้ีนะไม่อยากจะ

เจอเลย ถา้เลือกไดจ้ะไม่เลือกคนน้ี แต่ถา้เราเป็นคนไม่สนโลกเท่าไรนะก็คงอยูไ่ด้
...” (ID.2#4) 
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 “…แล้วก็เพื่อนร่วมงานท่ีไม่ค่อยแจง้รีพอร์ตงานบิน อยากให้มีการไป
ดูแลบา้ง เรียกไปว่ากล่าวตกัเตือนหรือลงโทษบา้ง ไม่ใช่ปล่อยให้เขาท าตวัแย่ๆ
แบบนั้ นไปเร่ือยๆ เพราะเราต้องร่วมงานกับเขาบางทีมันเสียงานแล้วก็เสีย
ความรู้สึก...” (ID.2#5) 

 
ตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็นสัตวส์ังคมมนุษยจึ์งตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้นเพื่อความอยู่รอดของตน องค์การก็เสมือนสังคมๆ หน่ึงย่อมประกอบข้ึนจากกลุ่มบุคลากร
หลายๆ ฝ่ายมารวมกนัเพื่อท างานตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร บุคลากรเหล่าจึงเขา้มามีบทบาทใน
การสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังานดว้ย 

ผลการวิจัยในบทท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงระดับความแตกต่างระหว่างความเช่ือถือ
ไวว้างใจในทีมและความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงท่ีมีความแตกต่างกนั 
และปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจและความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือน
จริง เน่ืองจากปัจจุบนัหลายองคก์ารเร่ิมน ารูปแบบทีมเสมือนจริงเขา้มาใชใ้นการท างานร่วมกบัการ
ท างานในทีมแบบดั้งเดิม ซ่ึงทีมทั้งสองประเภทตอ้งประกอบไปดว้ยบุคลากรหรือพนกังานดว้ยกนั
ทั้งส้ิน ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้สรุปเพิ่มเติมจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ รวมถึงเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมไว ้พร้อมทั้งการน าผลวจิยัมาอภิปรายเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นเชิง
วชิาการและเชิงปฏิบติั รวมถึงขอ้จ ากดัของวจิยั และขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัในอนาคตไวใ้น
บทท่ี 5 ต่อไป 

 



 
บทที ่5 

 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
      การศึกษาเร่ือง บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนั
ต่อองคก์าร ระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมสายการบิน
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความแตกต่างระหว่างความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนั
ต่อองค์การในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจ
และความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
แบบผสมผสาน (Mixed Methology) โดยในบทน้ีผูว้จิยัไดส้รุปผลและน าเสนอผลการศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ารรวมถึงการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
5.2  ขอ้จ ากดัในการศึกษา 
5.3  ประโยชน์ของงานวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

5.1.1  การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methology) การสรุปผล
การศึกษาจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี 1 ผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจยัท าการออกแบบสอบถาม โดยแจกให้พนักงานท่ีเคย
ท างานในทีมแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมสายการบินและพนกังานท่ีเคยท างานในทีมเสมือนจริงใน
ฝ่ายบริการท่ีสามารถปฏิบติังานสนองตอบความตอ้งการไดท้นัทีเม่ือมีสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน ใน
กรณีฉุกเฉินโดยท างานขา้มระยะทาง และเขตแดน เพื่อศึกษาระดบัความแตกต่างระหว่างความ
เช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง โดยมีขอ้มูลของ
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
 เพศ พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 151 คน (ร้อยละ 50.3) และเพศ
หญิง จ านวน 149 คน (ร้อยละ 49.7) 
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อายุ พบว่า พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี (ร้อยละ 54.3) 
รองลงมามีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี (ร้อยละ 26.7) อายุระหวา่ง 40 – 49 ปี (ร้อยละ 14.3) อายุระหวา่ง 
50 – 59 ปี (ร้อยละ 3.7) และอายุ 60 ปี เป็นตน้ไป มีจ านวนน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 1.0) โดยพนกังานท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 31.58 ปี 
 ระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 86.0) รองลงมาอยู่ในระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 11.0) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(ร้อยละ 2.7) และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 0.3) 
 อายุการท างาน พบว่า พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุการท างานระหวา่ง 1 - 3 ปี 
(ร้อยละ 44.7) รองลงมามีอายกุารท างาน 10 ปี เป็นตน้ไป (ร้อยละ 26.0) อายุการท างานระหวา่ง 4 - 6 ปี 
(ร้อยละ 17.7) และอายุการท างาน 7 - 9 ปี เป็นต้นไป มีจ านวนน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 11.7) โดย
พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีอายกุารท างานเฉล่ีย 7.44 ปี 
 ต าแหน่งงาน พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 
84.0) รองลงมาอยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัชั้น (ร้อยละ 11.3) ผูบ้ริหารระดบักลาง (ร้อยละ 4.0) และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 0.7) 
 ประเภทของทีม พบวา่ พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท างานในทีมแบบดั้งเดิม (ร้อยละ 50.0) 
และทีมเสมือนจริง (ร้อยละ 50.0) โดยผูว้จิยัไดท้  าการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยัตาม
ค าถามวจิยั ไดด้งัตารางท่ี 5.1  
 
ตารางที ่5.1  แสดงสมมติฐานในการวจิยัและผลทดสอบการวจิยั 
 

สมมติฐานในการวจัิย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1     
 ทีมดั้งเดิมมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมสูงกวา่ทีมเสมือนจริง 

  
ไม่สนบัสนุนสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2      
ทีมดั้งเดิมมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสูงกวา่ทีมเสมือนจริง 

 
ไม่สนบัสนุนสมมติฐาน 

 
5.1.1.1  ค  าถามวจิยัท่ี 1 ทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจใน

ทีมแตกต่างกนัอยา่งไร  
เม่ือน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือถือไวว้างใจในทีม

ระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิม และทีมเสมือนจริง พบว่า พนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
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มีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
ทีมเสมือนจริงมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจโดยรวมสูงกวา่ทีมดั้งเดิมซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 
คือ ทีมดั้งเดิมมีระดบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีมกนัสูงกว่าทีมเสมือนจริง เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า พนักงานในทีมดั้ งเดิมและทีมเสมือนจริง มีระดับความเช่ือถือไวว้างใจในทีม ด้าน
ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ และดา้นการแสดงความดูแลเอาใจใส่แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และดา้นความตรงไปตรงมาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.001  

ทั้งน้ีในรูปแบบการท างานของทีมทั้งสองแบบมีความคลา้ยคลึงกนั เพียงแต่ขอ้จ ากดั
เดียวท่ีทีมเสมือนจริงมีก็คือ การกระตุน้ให้เกิดการรวมตวักนัแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face) เป็น
การเจอกนัในเวลาเดียวกนั สถานท่ีเดียวกนั อยา่งสม ่าเสมอตลอดการท างานโครงการ (De Mayer, 
1991) ท  าให้การท างานแบบทีมเสมือนจริงมีความยืดหยุน่ความสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ตน้ทุนต ่า และมีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกนัท าให้ทีมเสมือน
จริงตอ้งพบกบัความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าให้ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ทีมดั้งเดิมจะมีความเช่ือถือ
ไวว้างใจสูงกว่าทีมเสมือนจริง เพราะการท างานเป็นทีมตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ระหวา่งทีมงานหรือองคก์าร ซ่ึงการท่ีองคก์ารจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ร่วมใจในการท างานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร นอกจากนั้นแลว้ความเช่ือไวว้างใจยงั
ส่งผลต่อรายไดแ้ละก าไรในทุกระดบัขององคก์าร (Davis, Schoorman, Mayer and Tan, 2000) 
รวมถึงยงัส่งผลต่อผลการปฏิบติังานงาน การคงอยูใ่นองคก์ารของพนกังาน ความตั้งใจท่ีสนบัสนุน
และมุ่งมัน่ต่อความเปล่ียนแปลง และการเป็นพนกังานท่ีดีขององคก์าร (Brown, 1992) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบันกัวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงผลของความเช่ือถือไวว้างใจวา่ ความเช่ือถือไวว้างใจส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน การเป็นพนกังานท่ีดีขององคก์าร ความผกูพนักบัองคก์าร รวมถึงการลาออก
จากองคก์าร (Robbins and Judge, 2007) 

จากผลการวิจยัต่างจากความความหวงัของผูว้ิจยัเน่ืองจากงานวิจยัของ Jarvenpaa  
and Leidner (1998) ไดอ้ธิบายเร่ืองความเช่ือถือไวว้างใจของสมาชิกในทีมเสมือนจริงเกิดจากความ
ไวว้างใจแบบทนัที (Swift Trust) เป็นความไวว้างใจท่ีมีลกัษณะความร่วมมือแบบชัว่คราว ก่อรูป
ทีมข้ึนมาจากงานในชีวิตประจ าวนั บางทีมก็มีสมาชิกท่ีมีทกัษะต่างกนั ไม่เคยท างานร่วมกนัและ
อาจจะไม่มีโอกาสท างานร่วมกันอีกท าให้เกิดเง่ือนไขเร่ืองของเวลาในการสร้างความสัมพนัธ์ 
(Relationship) ท าใหล้ดศกัยภาพของสมาชิกท่ีจะไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั ดงันั้นสมาชิกในทีม
จึงเลือกใชก้ระบวนการทางขอ้มูลในการจ าแนกพวก และก่อรูปเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะความชอบหรือ
ความประทบัใจท่ีคล้ายคลึงกนั ความไวว้างใจแบบทนัที จะเป็นกระบวนการแบ่งกลุ่มท่ีชัดเจน 
ระหว่างสมาชิกท่ีมีความเขา้ใจกนัอย่างดี ในเร่ืองท่ีเฉพาะด้านซ่ึงอาจจะไม่ชัดไปบา้งในกรณีท่ี
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หุ้นส่วนมาจากองค์การท่ีแตกต่างกนั แต่ในกรณีของทีมเสมือนจริงท่ีมาจากหลายพื้นภูมิความรู้ มี
การเช่ือมโยงกนัดว้ยพื้นฐานของความรู้ท่ีแตกต่างหลากหลาย จะเกิดการรวมตวัจากบุคคลท่ีสนใจ
เฉพาะดา้นเหมือนกนั หรือบางคร้ังก็เก่ียวขอ้งกบัภูมิล าเนาของสมาชิกดว้ย ซ่ึงทกัษะ ความสามารถ
ของสมาชิกท่ีจะสนบัสนุนทีมมีผลส าคญัอยา่งมากต่อการเกิดความไวใ้จแบบทนัที  

นอกจากน้ีงานวิจยัแสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมการส่ือสาร (Communication Behaviors) 
เป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความไวใ้จในการท างานเป็นทีมเสมือนจริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Dale Mancini (2009) ท่ีกล่าวถึง การสร้างความเช่ือไวว้างใจในทีมเสมือนจริงนั้น 
ตอ้งอาศยัการส่ือสาร (Communication) เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะสมาชิกในทีมตอ้งประชุมผ่าน
วดีิโอหรือปรึกษาหารือกนัทางเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ การค านึงถึง “มารยาทเครือข่าย” (Netiquette) 
กฎระเบียบระหวา่งการส่ือสาร เพราะความแตกต่างทางวฒันธรรมองคก์ารอาจเป็นตน้เหตุของการ
เขา้ใจผิดและการท าลายความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัได ้(Veiga, Lubatkin, Calori and Very, 2000) 
และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลหลายแหล่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การท างานแบบทีมเสมือนจริงอาจตอ้งมุ่งไปท่ี
การส่ือสารของสมาชิกในทีม (Anderson et al., 2007) เช่น งานวิจยัของ Lin et al. (2008 อา้งถึงใน 
Ebrahim et al., 2009) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัทางสังคมท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการในทีมเสมือนจริงและเป็น
ปัจจยัในความส าเร็จของทีม การส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัทางสังคมท่ีจะท าให้
เกิดผลงานและยงัส่งผลต่อความพึงพอใจในทีมเสมือนจริงและด้วยลักษณะการท างานของทีม
เสมือนจริงท่ีสมาชิกไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยมากท่ีจะไดพ้บปะแบบเจอหน้ากนัจริงๆ ความ
เช่ือถือไวว้างใจจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสนใจ และให้ความส าคญัเป็นพิเศษ เพราะถา้สมาชิกในทีม
ขาดความเช่ือถือไวว้างใจย่อมไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จได้ (จิตรเลขา เผ่าสวสัด์ิ
ยรรยง, 2544) 

5.1.1.2  ค าถามวจิยัท่ี 2 ทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมีระดบัความผกูพนัองคก์าร
แตกต่างกนัอยา่งไร          

เม่ือน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อองค์การ
ระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง พบวา่ พนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงมี
ระดบัความผกูพนัต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยทีม
เสมือนจริงมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมสูงกวา่ทีมดั้งเดิมซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 
คือ ทีมดั้งเดิมมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การกนัสูงกว่าทีมเสมือนจริง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
พนกังานในทีมดั้งเดิม และทีมเสมือนจริง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นการนึกถึงองคก์ารใน
แง่บวกไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การและดา้นการใชค้วาม
พยายามอยา่งเตม็ความสามารถแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากผลการวิจยัต่างจากความความหวงัของผูว้ิจยัเน่ืองจากในการศึกษาเร่ืองความ
ผูกพนัต่อองค์การนั้น มีปัจจยัหลายประการท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการท าให้เกิดความผูกพนัต่อ
องค์การซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามโครงสร้างหรือบริบทขององค์การ โดยในการศึกษาคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัใช้ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความผกูพนัของพนกังาน 6 ประการ ของ Hewitt Associates (2011) ซ่ึงท า
การส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานกวา่ 6.7 ลา้นคนใน 2,900 องคก์ารทัว่โลก ประกอบไปดว้ย  

1)   แนวปฏิบติัขององค์การ (Company Practices) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Farr, 
James L. and Mathieu, John E. (1991), กฤศวรรณ นวกุล และนิภาภรณ์ วีระสกุลทอง (2547) ผล
การศึกษาท าใหท้ราบวา่นโยบายในการด าเนินงานขององคก์ารนั้นมิใช่เร่ืองของผูบ้ริหารเท่านั้น แต่
พนกังานทุกคนในองค์การตอ้งการทราบนโยบายหรือทิศทางในการด าเนินงานขององค์การและ
ของตนเองอยา่งชดัเจน เพื่อให้ทราบวา่หนา้ท่ีของตนเองนั้นมีส่วนช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งไรสร้างความภูมิใจในงานท่ีตนเองท าเป็นส่วนหน่ึงของความผกูพนัของพนกังานท่ีมี
ต่อองคก์ารและงานท่ีท า ดงันั้น บริษทัควรมีการส่ือสารให้พนกังานทราบถึงนโยบายของบริษทั 
และความเคล่ือนไหวของบริษทัให้พนกังานทราบอยา่งต่อเน่ือง สร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ของ
ใหก้บัพนกังาน   

2)   ลกัษณะงาน (Work)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dhira Ramdeja (2001) 
และฤทธิวฒัน์ ทัง่กลาง (2552) ท่ีพบว่าลกัษณะงานมีผลมีอิทธิพลหรือมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือลกัษณะงานท่ีพนักงานได้รับ มอบหมายจาก
องคก์ารถา้เป็นงานท่ีมีความชดัเจน แน่นอนและพนกังานมีความชอบในงานจะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี
จะท าใหพ้นกังานมีความทุ่มเท่ในการท างานใหก้บัองคก์ารต่อไป  

3)   ส่ิงตอบแทนโดยรวม (Total Rewards) โดย วิเชียร วิทยอุดม (2549) 
กล่าวว่า ค่าตอบแทน(Compensation) เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยดึงดูดและรักษาพนกังานไว ้ และช่วย
เสริมสร้างให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อองค์การดว้ยการใช้ส่ิงจูงใจต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริหารองค์การ
จะตอ้งใส่ใจทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงินอ่ืนๆ เช่นสวสัดิการ โบนสั 
การไดรั้บการยอมรับใหมี้ความยติุธรรมและเหมาะสม จึงจะท าใหพ้นกังานมีความนึกถึงองคก์ารใน
แง่บวกบวกกบัองคก์าร สอดคลอ้งกบั ศรีสมร พิมพโ์พธ์ิ (2546)  กฤศวรรณ นวกุล และนิภาภรณ์ 
วีระสกุลทอง (2547) และวริดี โกมุทีวงษ ์(2547)  

4)   คุณภาพชีวิต (Quality of Life) สอดคลอ้งกบั ศศินบุญ บุญยิ่ง (2544) ท่ี
ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พบวา่สภาพแวดลอ้มขององคก์ารมีผลต่อความผกูพนัขององคก์ารซ่ึงส่ิงต่างๆ ท่ีองคก์ารจดัเตรียมไว ้
อาทิ สถานท่ีท างาน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก หรือกิจกรรมต่างๆท่ีท าให้พนกังานมีความรู้สึกพึง
พอใจสามารถท าใหพ้นกังานมีความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์ารต่อไป  
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5)  โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Farr, 
James L. and Mathieu, John E. (1991) กฤศวรรณ นวกุล และนิภาภรณ์   วีระสกุลทอง (2547) และ
วิรดี โกมุทีวงษ ์(2547) โดยพนกังานทุกคนตอ้งการการเจริญเติบโตทั้งในสังคมและหนา้ท่ีการงาน 
การท่ีองคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ภายใน
องคก์าร รวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน
ก็เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารไดแ้ละ  

6)  บุคลากร (People) ความสัมพนัธ์ของพนกังานท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานใน
องคก์ารทั้งในต าแหน่งเดียวกนั สูงกวา่ หรือต ่ากวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤศวรรณ นวกุล และ
นิภาภรณ์ วีระสกุลทอง (2547) สมช่ืน นาคพลั้ง และศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ (2547) อาจารีย ์พูลผล 
(2547) และสมใจ ด่านศิริสมบูรณ์ และวศินี บูรกิจ (2548) พบวา่ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โดยพนกังานท่ีไดค้วามเขา้ใจ และไดรั้บ
การสนบัสนุน ความช่วยเหลือในทางท่ีเหมาะสมจากผูบ้งัคบับญัชา จะมีความเคารพและเช่ือถือ
ไวว้างใจ ตลอดจนพบว่าความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานนั้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือ พนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน จะมีบรรยากาศในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าใหค้วามร่วมมือ ร่วมแรงกนัในการแกไ้ขปัญหา และสามารถเป็นปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารได ้

นอกจากน้ีจากการวิจยัของเจียมจิต จิวะสิทธิกุล (2552) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัของ
พนกังานในองค์การเสมือนจริงไดเ้สนอปัจจยัเพิ่มเติมท่ีอาจเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีท าให้เกิดความ
ผูกพนัต่อองค์การในรูปแบบการท างานเสมือนจริง คือ ความอิสระในการท างาน เน่ืองจากการ
ท างานแบบทีมเสมือนจริงไม่มีขอ้ก าหนดเร่ืองของเวลา สถานท่ี ท าให้สมาชิกในทีมมีอิสระในการ
ท างานสูงและความสุขในการท างานท่ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยจึีงท าใหพ้นกังานรู้สึกทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

อยา่งไรก็ตามการศึกษาเร่ืองความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อองคก์าร
เป็นเร่ืองท่ีมีผูว้จิยัมาพอสมควรแลว้แต่กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหม่และยงัมีผู ้
ศึกษาน้อย ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบการท างานทั้งทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ซ่ึงเป็นรูปแบบการท างานท่ีมีอยูใ่น
องคก์ารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะบรรษทัขา้มชาติ (Multinational Corporations – 
MNCs) ซ่ึงเป็นองค์การทางเศรษฐกิจท่ีด าเนินกิจกรรมการผลิตในสองประเทศข้ึนไปโดยจะมี
ส านกังานใหญ่อยูใ่นประเทศแม่ (Home Country) และมีบริษทัลูกตั้งอยูใ่นประเทศผูรั้บการลงทุน 
(Host Country) โดยการขยายสาขาของบรรษทัขา้มชาติไปในประเทศต่างๆหรือองคก์ารท่ีตอ้งให้
การบริการลูกคา้ทัว่โลกและสามารถน ามาปรับใช้กบัองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในยุคการ
แข่งขนัแบบไร้สาย 
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5.1.2  การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ส่วนท่ี 2 ผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดย

ผลการวิจยัน้ีมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มแรก คือ พนกังานท่ีไม่เคยเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง แต่เคยเป็นสมาชิกในทีมดั้งเดิมใน
อุตสาหกรรมสายการบิน และกลุ่มท่ีสอง คือ พนกังานท่ีเคยปฏิบติังานเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริง
ในฝ่ายการให้บริการลูกคา้ สายการบินละ 2 ท่านจากทั้งหมด 5 สายการบิน รวมจ านวน 10 ท่าน 
และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 จากค าถามวิจยัท่ี 3 ปัจจยัใดท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือน
จริงผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิม ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ี
ส าคญั 4 ประการดงัน้ี 1) ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 2) ความสามารถในการปรับตวั 3) 
การส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ 4) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ส่วน
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมเสมือนจริง ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญั 3 ประการดงัน้ี 
1) รูปแบบการท างานท่ีมีมาตรฐาน 2) เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และ 
3) ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นโดยผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยัเหล่านั้นมาจดัเป็นหมวดหมู่ โดย
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.2  สรุปปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
 

ปัจจยัทีท่ าให้เกดิความเช่ือถือไว้วางใจในทมีงาน 

มติ/ิ ประเดน็เนือ้หา ทมีดั้งเดมิ ทมีเสมอืนจริง 

ด้านบุคคล 

1)  ทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
     เฉพาะดา้น (4) 

1)  ทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
     เฉพาะดา้น (3) 

2)  ความสามารถในการปรับตวั (3) 

ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

3)  การส่ือสารอยา่งเป็นทางการ 
     และไม่เป็นทางการ (5) 

 
 
 
 

4)  ความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือน 
     ร่วมงาน (5) 

ด้านองค์การ 

 2)  เทคโนโลยใีนการส่ือสารท่ี 
     รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (4) 
3)  รูปแบบในการท างานท่ีเป็น 
     มาตรฐานเดียวกนั (4) 
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จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ 
โดยน าเสนอการอภิปรายผลเพื่อให้เกิดความชดัเจนและความน่าเช่ือถือมากข้ึน โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
มิติ/ ประเด็นเน้ือหาออกเป็น 3 ระดบั ตามนกัวิชาการ อาทิ Currall and Inkpen ท่ีเสนอระดบัความ
ไวว้างใจไวด้ว้ยกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Level) ระหวา่งกลุ่ม (Intergroup Level) 
และระหวา่งองคก์าร (Interorganization Level) ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ Backmann and 
Zaheer เร่ิมตน้ดว้ยความไวว้างใจในระดบับุคคลกบับุคคลนั้นทั้งผูท่ี้ให้ความไวว้างใจและผูไ้ดรั้บ
ความไวว้างใจจะเป็นบุคคลทั้งคู่ เช่นพนกังานให้ความไวว้างใจต่อผูบ้ริหาร ส่วนความไวว้างใจ
ระหวา่งบุคคลต่อกลุ่มนั้นเช่น พนกังานไดใ้ห้ความไวว้างใจต่อกลุ่มผูบ้ริหาร และความไวว้างใจท่ี
บุคคลมีต่อองคก์ารเช่น พนกังานมีความไวว้างใจต่อองคก์ารของตน 

5.1.2.1 มิติดา้นบุคคล การท างานเป็นทีมสมาชิกในทีมยอ่มเป็นส่วนประกอบหลกัท่ี
ส าคญัในการท าให้เกิดผลส าเร็จในการท างานซ่ึงในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริงต่างค านึงถึงเร่ือง
มิติดา้นบุคคล กล่าวคือ เร่ืองทกัษะ ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลและลกัษณะนิสัยส่วนบุคคลซ่ึง
ในทีมเสมือนจริงนั้นอาจจะไม่ไดค้  านึงถึงลกัษณะนิสัยส่วนบุคคลมากนกั    อนัเน่ืองมาจากรูปแบบ
การท างานของทีมเสมือนจริงท่ีมีโอกาสเผชิญหนา้กบัสมาชิกในทีมค่อนขา้งนอ้ยต่างจากทีมดั้งเดิม
ท่ีมีการเผชิญหนา้กนัมากกวา่  

1)   ทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น หมายถึง สมาชิกในทีมมีขอ้มูล 
มีความเช่ียวชาญหรือช านาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือสามารถช่วยเหลือในการแบ่งปันขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อเอ้ือต่อการปฏิบติังานร่วมกนัและสามารถท าให้งานออกมาส าเร็จตามจุดประสงคไ์ด ้ ซ่ึง
ตามแนวความคิดของ Shaw (1997) มองวา่เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนดา้นความส าเร็จในผลงานหรือการ
ท างานส าเร็จ (Achieving Results) เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังานของบุคคล เป็นส่ิงท่ีส าคญัในองคก์าร ความเช่ือถือไวว้างใจจะไม่
เหลืออยูห่ากบุคคลนั้นไร้ความสามารถ หรือมีความสามารถต ่าหรือไม่มากพอท่ีจะท างานให้ส าเร็จ 
ตามท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนคาดหวงัไว ้และยากท่ีจะไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืนในโอกาสต่อไป โดย Johnson and Johnson (1994 อา้งใน เมตตา ทองตาล่วง, 2546) 
กล่าวเพิ่มเติมว่าการท่ีจะท าให้ผลงานหรือการท างานประสบความส าเร็จนั้นต้องมีการแบ่งปัน 
(Sharing) คือ ความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันวตัถุดิบ ทรัพยากรในการท างานให้กบัผูร่้วมงาน และ ไดรั้บ
ความความร่วมมือจากสมาชิก (Cooperative Intention) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได ้และงานวิจยัของ 
Malhotra and Majchrzak (2004) พบว่าการสร้างและแบ่งปันความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์, ความต้องการและความสัมพนัธ์ของงาน, บทบาทและความรับผิดชอบ,ความ
เช่ียวชาญในงานของสมาชิกในทีมมีผลในเชิงบวกกบัผลลพัธ์ของทีมเสมือนจริง 



120 

2)   ความสามารถในการปรับตวั หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมใน
การปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลกัษณะท่ีส่งผลในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงตามแนวคิด
ของ Shaw (1997) การปรับตวัให้เขา้กบัสมาชิกในทีมไดดี้และสามารถท าให้เกิดความเช่ือถือ
ไวว้างใจไดน้ั้น สมาชิกในทีมตอ้งมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจจริงจงัต่อค าพูดและการกระท า การปฏิบติั
อยา่งตรงไปตรงมา และเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ บุคคลท่ีแสดงออกให้เห็นถึงส่ิงเหล่าน้ียอ่มไดรั้บ
ความไวว้างใจจากฝ่ายอ่ืน เน่ืองจากความไวว้างใจเกิดข้ึนได ้จากความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลลพัธ์ใน
ทางบวกจากผูท่ี้เราให้ความไวว้างใจ การไม่รักษาค าพูด การกระท าท่ีไม่โปร่งใส ย่อมท าให้เกิด
ความรู้สึกวา่บุคคลท่ีเราใหค้วามไวว้างใจอาจไม่มีความสามารถ หรืออาจมีเจตนาแอบแฝง  

5.1.2.2  มิติดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เม่ือมีทีมเกิดข้ึนการท างานท่ีจะให้เกิด
ความเช่ือถือไวว้างใจและประสบผลส าเร็จได้ ทีมดั้งเดิมให้ความส าคญักับเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งมาก อนัเน่ืองมากจากทีมดั้งเดิมตอ้งมีการท างานแบบเผชิญหนา้จึงท าให้การ
มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันได้ชัดเจนมากกว่าการท างานแบบทีมเสมือนจริง โดยการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของทีมเสมือนจริงจะมุ่งเน้นเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนซ่ึงจะ
กล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

1)   การส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หมายถึง กระบวนการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร จากบุคคลฝ่ายหน่ึงผ่านส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสารโดยมี
วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงในการท างานเป็นทีมนั้นต้องมีการติดต่อส่ือสารกันตลอด
ระยะเวลาการท างานทั้งใน รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึง Reina and Reina (1999   
อา้งถึงใน ศยามล เอกะกุลานนัต,์ 2550) มองวา่เป็นอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากความไวว้างใจ
ดา้นการส่ือสาร (Communication Trust) คือ การท่ีบุคคลมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัและกนั
อย่างคงท่ีและสม ่าเสมอ ซ่ึงท าให้การท างานนั้นด าเนินไปหรือมีความกา้วหน้า โดยพฤติกรรมท่ี
สนบัสนุนให้เกิดความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั
การพูดในส่ิงท่ีตรงกบัความเป็นจริง มีการยอมรับความผิดพลาด มีการให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั
การรักษาความลบั มีการช้ีแจงถึงความมีเจตนาท่ีดีสอดคลอ้งกบั Johnson and Johnson (1994 อา้งถึงใน 
เมตตา ทองตาล่วง, 2546) ท่ีให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารความรู้สึก ความคิด 
และปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นท่ีกลุ่มก าลงัพิจารณา หรืออภิปราย หรือก าลงัด าเนินการอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่ตอ้งอยูใ่นรูปแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทาง  

นอกจากน้ี Johnson and Johnson ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ การแสดงออกซ่ึงระดบั
และสนบัสนุนความคิดเห็นของสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งเห็นดว้ยกบัทุกส่ิง
ทุกอยา่ง โดยสมาชิกสามารถแสดงออกซ่ึงการยอมรับ และการสนบัสนุนต่อการแสดงความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น แต่ในขณะเดียวกนัก็สามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นท่ีแตกต่างได ้



121 

2)   ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง พฤติกรรมของคนท่ีมา
เก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองของการท างานร่วมกบัองคก์ารหรือหน่วยงาน เพื่อให้การท างานร่วมกนัด าเนิน
ไปดว้ยความราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง Shaw (1997 อา้งถึงใน 
องัสนา ส่านสม, 2553) ให้ทศันะวา่เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเอาใจใส่ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัของเราโดยทัว่ไปเราจะให้ความไวว้างใจกบัคนท่ี
เป็นห่วงเป็นใยเรา เขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ของเรา และไม่กระท าในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัเราโดยแนวทางการ
ปฏิบติัเพื่อเพิ่มการแสดงออกซ่ึงความเอาใจใส่ในทีมงานและองคก์าร  

5.1.2.3 มิติดา้นองคก์าร เน่ืองจากการท างานของทีมเสมือนจริงใชก้ารเทคโนโลยีใน
การติดต่อประสานงานกบัสมาชิกในทีมหรือแมก้ระทัง่กบัองคก์าร การท างานในรูปแบบน้ีจะท าให้
เกิดความเช่ือถือไวว้างใจ ความราบร่ืนในติดต่อส่ือสารและส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดีตอ้งเกิดจาก
องคก์ารใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆท่ีเอ้ือต่อการท างาน 

1)   เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะใชใ้นการส่ือสารเพื่อท่ีจะท างานร่วมกนัในรูปแบบของทีมงานเสมือนจริง ซ่ึงหมายถึง 
การใช้เทคโนโลยีในการจดัการขอ้มูล การประมวลผล การพิมพ ์การสร้างงาน การส่ือสารขอ้มูล 
ฯลฯ ซ่ึงรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ การดูแลขอ้มูล และแพร่กระจายหรือส่ือสารขอ้มูล ท าให้
ขอ้มูลกลายเป็นสารสนเทศท่ีดี มีความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ และเกิดคุณค่า
ต่อผูใ้ช ้โดย Dale Mancini (2009) ไดก้ล่าวถึง การสร้างความเช่ือไวว้างใจในทีมเสมือนจริงนั้น ตอ้ง
อาศยัการส่ือสาร (Communication) เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะสมาชิกในทีมตอ้งเขียน E-mail หรือ 
ประชุมผา่นวิดีโอ เพื่อประชุมหรือปรึกษาหารือกนั ซ่ึงจากงานวิจยัของ Iris Dagan and Danielle 
Mandell (2006) กล่าวว่าสมาชิกในทีมเสมือนจริงท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการ
สร้างความสัมพนัธ์ ความสามารถในการท างานตามทกัษะของตนและความรู้ความสามารถในการ
ให้เคร่ืองส่ือสารต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลหลายแหล่งท่ีแสดงให้เห็นว่าการท างานแบบทีม
เสมือนจริงอาจตอ้งมุ่งไปท่ีการส่ือสารของสมาชิกในทีม (Anderson et al., 2007) โดยใชเ้ทคโนโลยี
การส่ือสารเป็นตวักลางในการเช่ืองโยงสมาชิกในทีม เช่น งานวิจยัของ Lin et al. (2008 อา้งใน 
Ebrahim Nader Ale, et al., 2009) ท่ีกล่าวถึง เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยทางสังคมท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการในทีมเสมือนจริงและจะท าให้เกิดผลส าเร็จของทีม
ตลอดจนยงัส่งผลต่อความพึงพอใจในทีมเสมือนจริงดว้ย 

2)   รูปแบบในการท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั หมายถึง พฤติกรรมหรือ
ผลการปฏิบติังานซ่ึงถือวา่สมาชิกในทีมพึงพอใจ หรืออยูใ่นระดบัท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ท าได ้ซ่ึงงาน
บางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ หรือในรูปแบบของคุณภาพองคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งก าหนด 



122 

มาตรฐานการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานประเภทนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม
ผูว้จิยัไม่พบวา่มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัใดๆ ท่ีกล่าวถึงรูปแบบมาตรฐานในการท างานท่ีจะช่วย
ส่งเสริมในเกิดความเช่ือถือไวว้างใจ อาจเน่ืองด้วยในแต่ละบริบทขององค์การนั้นมีลักษณะท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัพบวา่ การท างานในทีมเสมือนจริงในบริบท
ของสายการบินนั้น สมาชิกในทีมต่างอยู่กนัคนละสถานท่ี แต่อาจจะอยู่ในเขตโซนเวลาท่ีเหมือน
หรือต่างกนัก็ตาม การท่ีจะสามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงได้นั้น สมาชิกแต่ละคนต้องผ่านการ
ฝึกอบรม การฝึกฝนและการทดสอบระบบการท างานจากส านักงานใหญ่มาเป็นอย่างดี ซ่ึง
เปรียบเสมือนการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัไดใ้นระดบัหน่ึง ดงันั้นเม่ือถึงเวลาปฏิบติังาน
สมาชิกในทีมควรให้ความส าคญักับการรักษามาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือ
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การร่วมงานมีความราบร่ืนและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารต่างจากรูปแบบการท างานแบบทีมดั้งเดิมท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาในการทดสอบ
ความสามารถเพื่อสร้างความเช่ือถือไวว้างใจในการท างาน 

จากค าถามวิจยัท่ี 4 ปัจจยัใดท่ีท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีม
เสมือนจริงโดยปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิม ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส าคญั 8 
ประการดงัน้ี 1) วฒันธรรมองค์การแบบครอบครัว 2) ภาพลกัษณ์ขององค์การท่ีมีความมัน่คง 3) 
ความชอบในงาน 4) ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ียุติธรรม 5) สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีน่าอยู่
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน 6) โอกาสท่ีไดรั้บ 7) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน และ 8) เพื่อน
ร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การในทีมเสมือนจริง ประกอบด้วย ปัจจยัท่ี
ส าคญั 7 ประการดงัน้ี 1) ภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีมีความมัน่คง 2) ความชอบในงาน 3) ค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ียุติธรรม 4) การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ 5) โอกาสท่ีได้รับ 6) ผูบ้ริหาร/
หวัหน้างาน และ7) เพื่อนร่วมงาน โดยผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยัเหล่านั้นมาจดัเป็นหมวดหมู่ โดยสามารถ
สรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.3  สรุปปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง 
 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความผูกพนัต่อองค์การ 
มิติ/ ประเด็นเนือ้หา ทมีดั้งเดิม ทมีเสมือนจริง 

แนวปฏิบัติขององค์การ 
(Company Practices) 

-  วฒันธรรมองคก์ารแบบ 
   ครอบครัว  
-  ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ี 
   มีความมัน่คง  

-  ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมี 
   ความมัน่คง  
 

ลกัษณะงาน (Work) -  ความชอบในงาน  -  ความชอบในงาน  
ส่ิงตอบแทนโดยรวม 

(Total Rewards) 
-  ค่าตอบแทนและ 
   สวสัดิการท่ียติุธรรม  

-  ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี 
   ยติุธรรม  

คุณภาพชีวติ 
(Quality of Life) 

-  สภาพแวดลอ้มในการ 
   ท  างานท่ีน่าอยูแ่ละ 
   อุปกรณ์อ านวยความ 
   สะดวกครบครัน  

-  การจดักิจกรรมสร้าง 
   ความสัมพนัธ์  

โอกาสทีไ่ด้รับ 
(Opportunity) 

-  โอกาสในการแสดงความ 
   คิดเห็น   
-  โอกาสในการ 
   เจริญกา้วหนา้  
-  โอกาสในการพฒันา 
   ความรู้ความสามารถ  

-  โอกาสในการแสดงความ 
   คิดเห็น  
-  โอกาสในการเจริญกา้วหนา้  
-  โอกาสในการพฒันาความรู้ 
   ความสามารถ  

บุคลากร (People) 

-  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งานมี 
   ความห่วงใย ใส่ใจ   
   พนกังานและรับฟังความ 
   คิดเห็นของพนกังาน  
-  เพื่อนร่วมงานมีความ 
   จริงใจ มีน ้าใจ คอย 
   ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนั 
   และกนั  

-  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งานมีภาวะ 
   ผูน้  าและความน่าเช่ือถือรวมถึง 
   รับฟังความคิดเห็นของ 
   พนกังานและมีความยติุธรรม  
-  เพื่อนร่วมงานร่วมกนัแบ่งปัน 
   ขอ้มูลหรือทรัพยากรต่างๆ 
   อยา่งเปิดเผย  
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จากผลการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ 
โดยน าเสนอการอภิปรายผลเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและความน่าเช่ือถือมากข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

5.1.2.4 แนวปฏิบติัขององคก์าร (Company Practices) หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์ารเป็นอยู่
หรือคาดหวงัท่ีจะเป็น เช่น ค่านิยมองคก์าร ปรัชญา ภาพลกัษณ์ขององคก์าร รวมถึงจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงตามแนวคิดของสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (สมาคม
การจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT), 2549)  มองวา่องคก์ารจะตอ้งถ่ายทอดนโยบายและ
กลยุทธ์ให้กบัทุกหน่วยงานการจดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนกังาน การเปิดโอกาสและการรับ
ฟังความคิดเห็น นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจาก
นโยบายและกลยทุธ์ขององคก์ารการมีระบบมาตรฐานการท างาน 

1) วฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครัว (Organizational Culture) วฒันธรรม
องคก์ารหมายถึง การรับรู้ร่วมกนัจากคนในองคก์ารท าให้เกิด ค่านิยมหรือความเช่ือท่ีมีร่วมกนัอยา่ง
เป็นระบบ และใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองคก์ารนั้น ซ่ึงการมีวฒันธรรม
องค์การแบบครอบครัวจะท าให้พนกังานในองคก์ารมีความใกลชิ้ดสนิทสนม มีความรักค่อยดูแล
เอาใจใส่และค่อยให้ความช่วยเหลือกนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนั อนัจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยวฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน 
(Lund, 2003) และมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร (Lok and Crewford, 1999) ซ่ึงจาก
งานวจิยัของ Lok and Crewford (1999) พบวา่วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบักลุ่ม
พยาบาล Lund (2003) พบความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การใน
กลุ่มพนกังานสายการตลาดระดบัมืออาชีพ  

นอกจากน้ีตามแนวคิดของ Dr.Ed Gubman (1998 อา้งถึงใน สมช่ืน นาคพลั้ง 
และศุภรักษ ์อธิคมสุวรรณ, 2547) วฒันธรรมองคก์ารเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหพ้นกังานเต็มใจท างาน
ใหอ้งคก์าร โดยตอ้งให้พนกังานเห็นคุณค่าและสร้างค่านิยมในความรับผิดชอบซ่ึงถือเป็นฐานท่ีท า
ใหเ้กิดความผกูพนั และหากจะกล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ Herzberg (1959 
อา้งถึงใน ศรัญ นิลวรรณ, 2544) วฒันธรรมองค์การถือว่าเป็นปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor or 
Maintenance Factor) ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสนใจท่ีจะท างานและจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจใหดี้ข้ึน 

2) ภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมีมัน่คง (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวม
ทั้งหมดขององคก์ารท่ีพนกังานรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความประทบัใจตลอดจนความรู้สึกท่ีมี
ต่อองค์การในทางท่ีดี โดยการกระท าหรือพฤติกรรมองค์การ การบริหารซ่ึงองค์การจะใช้การ
ประชาสัมพนัธ์จะเขา้มามีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์ารดว้ย ซ่ึงงานวิจยัของ March and Manari 
(1977 อา้งถึงใน Chaiyanant Panyasiri, 2008)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารและ
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อตัราการลาออกของพนกังานบริษทัญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง พบวา่ปัจจยัหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองค์การ คือ การยอมรับในสถานะขององค์การ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chaiyanant 
Panyasiri (2008) ท่ีกล่าวถึงภาพลกัษณ์ขององคก์ารวา่เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การ โดยความมั่นคง น่าเช่ือถือทั้ งทางด้านการเงินและการบริหารท่ีดี นอกจากจะท าให้
บุคคลภายนอกอยากจะเขา้มาร่วมงานดว้ยแลว้ ยงัท าให้พนกังานในองค์การมีความรู้สึกมัน่คงใน
การท างานและพร้อมท่ีจะท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้องค์การเกิดการพฒันาท่ีดีข้ึน ซ่ึงตามทฤษฏี
แรงจูงใจ ของ Maslow (อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์ 2539) นั้น ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คง อยู่
ในล าดบัขั้นท่ี 2 คือ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึง ความมัน่คง และการ
ป้องกนัอนัตรายต่อร่างกายและอารมณ์ ซ่ึงความมัน่คงขององคก์ารจะช่วยให้พนกังานมีแรงจูงใจใน
การท างานโดยไม่ตอ้งระแวดระวงัวา่องคก์ารจะปิดตวัลงหรือเลิกจา้งพนกังานกะทนัหนั 

5.1.2.5 ความชอบในงาน (Work) หมายถึง หนา้ท่ีความรับผดิชอบ หรือลกัษณะงาน
ท่ีพนกังานไดรั้บ มอบหมายจากองคก์าร หากพนกังานมีความชอบในงานจะท าให้พนกังานมีความ
พร้อมท่ีจะพฒันาความสามารถและมีความปรารถนา (Passion) ท่ีจะท างานในหน้าท่ีของตนอย่าง
เต็มความสามารถสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Burke (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) ท่ี
เห็นว่างานท่ีท า (Job) ตอ้งมีความสนุกสนานและท าให้ความกระตือรือร้นในการเขา้มาท างานดว้ย
ความพึงพอใจ โดยแนวคิดสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย: PMAT (2549) อธิบาย
เพิ่มเติมว่า การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และพนกังานมีรูปแบบการ
ท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร นอกจากน้ีความชอบในงานยงัเป็นปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) 
เป็นปัจจยัภายในก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการท างานต่อไป ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจท่ี
จะตอ้งการกา้วหน้าต่อไปในระดบัสูงข้ึนอีกตามทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory)  ของ 
Herzberg (1959 อา้งถึงใน ศรัญ นิลวรรณ, 2544) 

5.1.2.6 ส่ิงตอบแทนโดยรวม (Total Rewards) หมายถึง ส่ิงท่ีพนกังานไดรั้บจาก
องค์การเพื่อเป็นการตอบแทนจากการปฏิบติังานทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น เงินเดือน 
สวสัดิการ โบนสั การไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงตอบแทนเหล่าน้ีจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้
พนกังานปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมก าลงัใจแก่พนกังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ The Institute for Employment Studies (IES) (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) ท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงตามทฤษฏี
ของ Maslow (อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ์, 2539) ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน
สามารถตอบสนองความตอ้งการในล าดบัขั้นท่ี 1 คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological 
Needs) หมายถึง ความหิว กระหายท่ีพกัอาศยั และความตอ้งการอ่ืน ๆ ทางร่างกาย สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการมีชีวิต (Existence Needs) ในทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer (1972 อา้งถึงใน ซลัวานา ฮะซานี,  
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2550) กล่าวคือ ความตอ้งการท่ีช่วยให้มนุษยมี์ชีวิตอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตอ้งการทาง
กายภาพและทางวตัถุ เช่น ค่าจา้ง สวสัดิการ ความมัน่คง และความปลอดภยั  

การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ียุติธรรมตามแนวคิด Adams (1963 อา้งถึงใน
สกาว ส าราญคง, 2547) ในทฤษฏีความเสมอภาค (Equity Theory) ท่ีเนน้ความส าคญัของการให้
รางวลัตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัทางดา้นค ้าจุนหรือปัจจยัท่ีใช้บ  ารุงรักษาจิตใจ (Hygiene 
Factors) เพียงดา้นเดียวของ Herzberg (1959 อา้งถึงใน ศรัญ นิลวรรณ, 2544) ซ่ึงการให้รางวลัตอบ
แทนหรือใชปั้จจยัค ้าจุนจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์าร ตอ้งดูถึงความเหมาะสม และการให้ท่ีถูกวิธี เพราะ
เป็นส่ิงท่ีพนกังานจะรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนถึงความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม โดยสมาคมการจดัการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย: PMAT (2549) อธิบายเพิ่มเติมว่า การให้ส่ิงตอบแทนโดยรวมท่ี
ยุติธรรมตอ้งให้ความส าคญัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) การ
เช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน (Performance Appraisal) ไปสู่การฝึกอบรม 
การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน การท าให้พนกังานรู้สึกมีความมัน่คงในการท างาน มีเส้นทาง
ความกา้วหน้าในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน ส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และ
เติบโต ส่งเสริมให้พนกังานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้ 

5.1.2.7 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง การปรับปรุงในองคก์ารสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน รวมถึงความตอ้งการของพนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในการท างาน การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างานของเขาดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ The 
Institute for Employment Studies (IES) (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549)  ท่ีพบว่า
องคก์ารท่ีใหค้วามสนใจความเป็นอยูข่องพนกังานจะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

1) สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีน่าอยู่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ครบครัน หมายถึง การจดัระบบแสง เสียง อุณหภูมิ หรือสถานท่ีท างานให้สวยงาม น่าอยู่ รวมถึง
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการท างานหรือใช้ในชีวิตประจ าวนัให้ครบครัน 
สอดคลอ้งกบั สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย: PMAT (2549) และ Paul R. Bernthai 
(2003 อา้งถึงใน สมช่ืน นาคพลั้ง และศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, 2547) ท่ีกล่าววา่ พนกังานจะรู้สึก
ผกูพนัต่อองคก์าร เม่ือเขาพบวา่มีส่ิงจูงใจในการท างาน ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดี และปฏิบติังานใน
สถานท่ีเคร่ืองมือพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง Alderfer (1972 อา้งถึงใน ซลัวานา ฮะซานี, 
2550) มองว่าเป็นความตอ้งการมีชีวิต (Existence Needs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตอ้งการทาง
กายภาพและทางวตัถุ เช่น สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน  ซ่ึงเป็น
ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor or Maintenance Factor) ของ Herzberg (1959 อา้งถึงใน ศรัญ 
นิลวรรณ, 2544) ท่ีจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน  
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2)   การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ เน่ืองจากสมาชิกในทีมเสมือนจริง
แต่ละท่านท างานอยูค่นละสถานท่ี และอาจจะไม่ค่อยไดพ้บปะกนัเจอหนา้กนั การจดักิจกรรมต่างๆ 
ขององคก์ารท่ีท าให้สมาชิกในทีมมาท ากิจกรรมร่วมกนัจึงเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่ง
สมาชิกในทีมและทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ซ่ึงการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในทฤษฏีของ 
Maslow (อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ์, 2539) จดัอยู่ในล าดบัขั้นท่ี3 คือ ความตอ้งการทางสังคม 
(Social Needs) กล่าวคือ ความตอ้งการความรัก ความรู้สึกเป็นเจา้ของการยอมรับและความมี
มิตรภาพ สอดคลอ้งกบัทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer (1972 อา้งถึงใน ซลัวานา ฮะซานี, 2550) ท่ีให้
ความส าคญักบัความตอ้งการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น (Relatedness Needs) คือ ความปรารถนาท่ีจะมี
สัมพนัธภาพหรือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ซ่ึงถือเป็นความตอ้งการทางสังคม นอกจากน้ียงัรวมถึง
ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน หากสมาชิกในทีมหรือสมาชิกในองคก์าร
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัยอ่มท าให้การท างานปราศจากความขดัแยง้และท าให้พนกังานมีความสุข
ในการท างานอีกดว้ย 

5.1.2.8 โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) หมายถึง โอกาสในการแสดงความคิดเห็น  
โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ภายในองคก์าร รวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพนกังาน ซ่ึงจากงานวิจยัของ IES (อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) ปัจจยัเร่ือง
โอกาสท่ีไดรั้บเป็นปัจจยัท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Burke (2003 อา้ง
ถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) ในเร่ืองของสายอาชีพ (Career Professional) คือ การมองเห็นถึง
ศกัยภาพในการพฒันาอาชีพนอกเหนือจากงานในปัจจุบนั โอกาสท่ีได้แสดงความคิดเห็นและ
ทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer (1972 อา้งถึงใน ซัลวานา ฮะซานี, 2550) ท่ีมองว่าความตอ้งการ
เจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) คือ ความตอ้งการท่ีจะใชค้วามสามารถของตนให้เต็มศกัยภาพและ
ตอ้งการพฒันาตนเองไปเร่ือยๆ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงานดว้ย ซ่ึง 
Maslow (อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์ 2539)  จดัให้อยูใ่นล าดบัขั้นท่ี 4 คือ ความตอ้งการยอมรับนบัถือ 
(Esteem Needs) คือ เร่ืองปัจจยัต่างๆ ภายในจิตใจ เช่น การยอมรับนบัถือตนเอง ความเป็นอิสระ 
ความส าเร็จและปัจจยัต่างๆ ภายนอก เช่น ความเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลอ่ืน และการไดรั้บความเอาใจ
ใส่ และขั้นสูงสุดในขั้นท่ี5 คือ ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง (Self-Actualization Need) คือ แรง
ขบัเคล่ือนท่ีจะเป็นในส่ิงท่ีตนจะสามารถเป็นได ้เช่น การเจริญเติบโต ความส าเร็จความสามารถของ
ตนและการบรรลุความปรารถนา ซ่ึงงานวิจยัของ  Eisenberger and Others (1990 อา้งถึงใน อาจารีย ์
พูลผล, 2547) ระบุว่า การท่ีพนกังานรู้สึกว่าระบบขององคก์ารสนบัสนุนให้เขากา้วหนา้  จะท าให้
เขาจงรักภกัดีต่อองค์การยิ่งข้ึน  ท าให้เกิดความอุตสาหะในงานสร้างสรรคเ์พื่อองค์การรู้สึกผูกพนั
ต่อองคก์าร 
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5.1.2.9 บุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ี้ร่วมท างานด้วย โดยรวมถึงแนวความคิด 
ทศันคติของผูน้ าว่ามีความรู้ความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ และแนวทางในการท่ีจะไปถึง
จุดมุ่งหมายและบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์การ ตลอดจนความสัมพนัธ์ของพนกังานท่ีมีต่อเพื่อน
ร่วมงานในองคก์าร ทั้งในระดบัเดียวกนั สูงกวา่ หรือต ่ากวา่ ซ่ึง Gubman (1998 อา้งถึงใน สมช่ืน 
นาคพลั้ง และศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, 2547) ไดแ้สดงทศันะว่าความสัมพนัธ์มีผลอย่างยิ่งต่อการ
สร้างใหเ้กิดความผกูพนัของพนกังาน ทั้งน้ีเพราะการจดัการกบัอารมณ์ ความรู้สึก (Management of 
Mood) ของมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการรับรู้และตดัสินใจต่าง ๆ ดงันั้นไม่วา่จะเป็น
สัมพนัธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานจึงล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ
พนกังานทั้งส้ิน  

1) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน ซ่ึงงานวิจยัของ Richard Wellins และ Jim Concelman 
(2005) จาก Development International Inc. ท่ีท าการศึกษาในเร่ือง  การสร้างวฒันธรรมความผกูพนั 
ไดส้รุปวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมากท่ีสุด คือ คุณภาพของภาวะผูน้ าใน
องค์การโดยเฉพาะคนท่ีอยูใ่นระดบัตน้เพราะตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพนกังานมากทั้งในเร่ืองของ
งานและองคก์าร  ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารมาก  หาก
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่ภาวะผูน้ า  ไม่มีประสิทธิภาพเป็นเหตุผลให้พนกังานอยากลาออกจากงานสูง 
นอกจากน้ีงานวจิยัของเจียมจิต จิวะสิทธิกุล (2552) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร
เสมือนจริงไดส้นบัสนุนแนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานเป็นปัจจยัท่ีท าให้ความผกูพนัของ
พนกังานต่อองคก์ารอีกดว้ย โดยตามแนวคิดของ Burke (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) 
ผูจ้ดัการ (Manager) ควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานและเปิดโอกาสให้สมาชิกในองคก์ารมี
ส่วนร่วมในการท างาน โดย สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย: PMAT (2549)  กล่าววา่ 
นอกจากการสร้างบรรยากาศท่ีดีในองคก์ารแลว้ผูบ้ริหาร/ หวัหนา้งานควรมีภาวะผูน้ า (Leadership) 
ท่ีดี กล่าวคือ ผูบ้ริหาร/ หัวหน้างานควรมีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานได้ทราบ  ให้
ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ มีการส่ือความถึงความคาดหวงัในการท างานของ
พนกังานให้แต่ละหน่วยงานให้ไดรั้บทราบ รวมถึงการให้ค  าแนะน าแนะแนวทางและรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังาน ตลอดจนมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล  

2)  เพื่อนร่วมงาน ตามแนวคิดของ Burke (2003 อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 
2549) คือ กลุ่มงาน (Work Group) หมายถึง การมีความสัมพนัธ์การท างานท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มี
ความมุ่งมัน่ร่วมกนัท่ีจะท าให้งานมีคุณภาพตรงตามเป้าประสงคข์ององคก์าร โดย Herzberg (1959 
อา้งถึงใน ศรัญ นิลวรรณ, 2544) มองวา่เพื่อนร่วมงานเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัซ่ึงจดัอยูใ่น ปัจจยั
ค ้าจุน (Hygiene Factor or Maintenance Factor) ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกและก่อให้เกิดความพึงพอใจท่ี
จะท างานและช่วยใหพ้นกังานในองคก์ารมีความผกูพนักบัองคก์ารมากข้ึนดว้ย  
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นอกจากน้ีการท างานของพนกังานทุกคนยอ่มมีการตั้งเป้าหมายของตนเองซ่ึงอาจจะ
มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัซ่ึงตามทฤษฏีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของ Locke 
(1984 อา้งถึงใน สกาว ส าราญคง, 2547) เห็นวา่ทฤษฏีท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่มนุษยมุ์่งแสวงหา
ความสุขสบาย และหลีกเล่ียงความทุกขน์ั้นไม่เพียงพอในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย ์ เพราะ
บางสถานการณ์บุคคลอาจจะยอมแลกกบัความล าบากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีคาดหวงั สาเหตุท่ีเป็น
เช่นนั้นเพราะบุคคลมีความมุ่งหวงั (Intention) หรือมีเป้าหมาย (Goal) บางอยา่งอยู ่ ดงันั้นส่ิงท่ี
ก าหนดพฤติกรรมของมนุษยน่์าจะไดแ้ก่ ส่ิงท่ีมีคุณค่าและเป้าหมาย ส าหรับส่ิงท่ีบุคคลเห็นวา่มีค่า
และอยากได้นั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบัอารมณ์ซ่ึงสามารถแปรปรวนได้ตามสถานการณ์ ส่วน
เป้าหมายจะเป็นตวัช้ีน าความคิดและการกระท าท่ีแน่นอนมากกว่า ส าหรับองค์การนั้น หากรู้ว่า
อะไรคือส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับพนกังาน เป้าหมายท่ีตอ้งการหรือรางวลัอะไรท่ีพนกังานแสวงหาก็จะ
ช่วยให้สามารถเลือกใชส่ิ้งจูงใจไดอ้ยา่งถูกทิศทาง เน่ืองจากเป้าหมายท่ีจูงใจจะเป็นแรงผลกัดนัให้
เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมายใหไ้ด ้ซ่ึงหากสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามท่ีตั้งไวแ้ลว้ก็จะ
ส่งผลให้เกิดความตอ้งการท่ีจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นในคร้ังต่อไป เช่นเดียวกบัการท่ีพนักงานมี
เป้าหมาย และองคก์ารไดส้นบัสนุนใหบ้รรลุเป้าหมาย  

อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปและอภิปรายขา้งตน้อาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ี
จะช่วยใหพ้นกังานสามารถท างานไดส้ าเร็จตามท่ีตั้งเป้าไว ้เม่ือพนกังานสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีหวงัโดยมีองค์การให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีพนักงานย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเององคก์ารและปรารถนาท่ีจะท างานให้กบัองคก์ารอยา่งเต็มความสามารถ เม่ือนั้น
ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารไดเ้ร่ิมพฒันาข้ึนแลว้ 
 
5.2  ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

5.2.1  กลุ่มตัวอย่างในการวจัิยคร้ังนี ้ 
ผลการวจิยัจ  ากดัอยูท่ี่พนกังานในระดบัปฏิบติังานถึงระดบักลางท าใหมี้ขอ้จ ากดั คือ อาจจะ

ได้รับข้อมูลในพนักงานระดับดังกล่าวเพียงด้านเดียวไม่ได้รับข้อมูลจากพนักงานระดับอ่ืนๆ 
อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัไดท้  าการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์พื่อคดัเลือกพนกังาน
จากฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีท างานในรูปแบบของทีมเสมือนจริงโดยการท างานในรูปแบบของทีมงาน
เสมือนจริงในอุตสาหกรรมสายการบินนั้น สมาชิกในทีมส่วนมากเป็นพนกังานในระดบัปฏิบติังาน
ถึงระดับกลางโดยมาจากฝ่ายการให้บริการลูกค้า ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะตรงกับ
รูปแบบการท างานในทีมเสมือนจริงและสามารถอธิบายความเป็นสมาชิกในทีมเสมือนจริงไดเ้ป็น
อยา่งดี ส่วนสมาชิกท่ีมาจากทีมดั้งเดิม ผูว้จิยัใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยค์ดัเลือกพนกังานท่ีคละฝ่ายคละ
หน่วยงานกนัแต่มีลกัษณะการท างานแบบทีมดั้งเดิมเพื่อเป็นตวัแทนของสมาชิกในทีมดั้งเดิม 
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 5.2.2  กลุ่มตัวอย่างในการวจัิยนีบ้างท่านอาจเคยท างานมาทั้งในทมีดั้งเดิมและทมีเสมือน 
                        จริง 

ซ่ึงอาจท าให้กระทบต่อผลการวิจยั อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัได้ท าขอ้ค าถามในการตรวจสอบ
รูปแบบการท างานของกลุ่มตวัอยา่งไวใ้นแบบสอบถามเพื่อเป็นการเนน้ย  ้าวา่กลุ่มตวัอยา่งก าลงันึก
ถึงการท างานในรูปแบบทีมนั้นๆ ตลอดจนช้ีแจงถึงรูปแบบการท างานไวใ้นแบบสอบถามดว้ย 
 
 5.2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัเร่ืองทมีเสมือนจริงในประเทศไทยมีน้อยมาก  

ส่วนใหญ่แล้วผูว้ิจยัค้นควา้จากเอกสารของต่างประเทศ ซ่ึงการศึกษาจากเอกสารของ
ต่างประเทศอาจจะมีบริบทบางประการท่ีแตกต่างกนั ทั้งเร่ืองของรูปแบบองคก์ารหรือวฒันธรรม
องค์การ เน่ืองจากรูปแบบการท างานแบบทีมเสมือนจริงใช้กนัมากในต่างประเทศ ดงันั้นเอกสาร
งานวจิยัของต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบในการศึกษา อาจจะไม่สามารถอธิบายในบริบทของประเทศ
ไทยไดท้ั้งหมด ในขณะท่ีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความเช่ือถือไวว้างใจและ
ความผกูพนัต่อองคก์ารส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในบริบทขององคก์ารโดยรวม มิไดเ้ฉพาะเจาะจงไป
ท่ีหน่วยงานหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงขององค์การ อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดท้  าการประมวลเอกสาร ทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือถือไวว้างใจและความผกูพนัต่อองคก์ารมาเป็น
แนวทางในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เพื่อสร้างความเขา้ใจและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัให้ดี
ยิง่ข้ึน 
 
 5.2.4  ปัจจัยแทรกซ้อนอืน่ๆ  

ผูว้จิยัไดน้ าเสนอในบทท่ี 2 นั้นอาจจะมีผลกระทบต่อระดบัความเช่ือถือไวว้างใจและความ
ผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูลในส่วนน้ีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามผูส้นใจ
สามารถน าปัจจยัแทรกซอ้นดงักล่าวไปศึกษาต่อยอดงานวจิยัไดใ้นอนาคต 
 
 5.2.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview)  

เพื่อรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองไดอ้ย่างกวา้งขวา้ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้มาอาจจะได้มาเพียงอย่างเดียว ท าให้เป็น
ขอ้จ ากัดขององค์การตอ้งการน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้
แบบสอบถามในเชิงปริมาณร่วมดว้ยเพื่อหาความถูกตอ้งและแม่นย  าของผลการศึกษาก่อนน าใชจ้ริง
และควรค านึงถึงโครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร และบริบทอ่ืนๆ ขององคก์ารร่วมดว้ย 
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5.3  ประโยชน์ของงานวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 
5.3.1  ประโยชน์ของงานวจัิย 
จากผลการศึกษาดงักล่าว สามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ด ้2 แนวทาง ดงัน้ี 

5.3.1.1  ประโยชน์เชิงวชิาการ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมสายการบินท่ีใช้

รูปแบบการท างานทั้งทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง โดยผลการศึกษาท าให้ทราบวา่ระดบัและปัจจยั
ท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจและความผกูพนัต่อองคก์ารของทีมทั้งสองประเภทมีความเหมือน
หรือแตกต่างกนั โดยมีแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจยัอ่ืนๆ มาสนบัสนุนซ่ึงจะท าให้การท างานเป็น
ทีมเกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากข้ึน  

นอกจากน้ีการศึกษาเร่ืองทีมเสมือนจริงปัจจุบนัมีค่อนขา้งนอ้ยและถือวา่เป็นงานวิจยั
ใหม่ ท่ียงัไม่มีผูท้  าการศึกษามากนัก ในขณะท่ีรูปแบบการท างานแบบทีมเสมือนจริงก าลงัเป็นท่ี
นิยมและไดรั้บความสนใจจากองค์การต่างๆทัว่โลก โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลอย่างดี
ให้แก่องค์การอ่ืนๆ และเป็นประโยชน์ผูท่ี้สนใจหรือตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงานวิจยั
ต่อไปในอนาคต 

5.3.1.2  ประโยชน์ในเชิงการน าไปปฏิบติั 
1) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีส าคัญซ่ึงน าไปสู่ความเช่ือถือ

ไวว้างใจในทีมดั้งเดิม คือ เร่ืองของการส่ือสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนการ
สร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจยัท่ีส าคญัซ่ึงน าไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในทีม
เสมือนจริง คือ เร่ืองเทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงรูปแบบใน
การท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยปัจจยัทั้ง 4 ประการน้ีจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การ
ท างานในรูปแบบของทีมเกิดความเช่ือถือไวว้างใจ เขา้ใจและร่วมมือกนัประสานงานกนัเพื่อให้
เกิดผลส าเร็จขององค์การ ดงันั้นองค์การท่ีมีรูปแบบการท างานแบบทีม สามารถน าผลสรุปปัจจยั
ต่างๆ รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงนโยบาย แนวทางใน
การบริหารจัดการ รวมถึงการพฒันาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมการส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นการ หากองคก์ารน าไป
พิจารณาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกบับริบทของตนเองย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและ
องคก์ารอยา่งยิง่ 

2)  เม่ือทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและ
ทีมเสมือนจริง องค์การควรให้ความส าคัญกับเร่ืองของการจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี
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ยุติธรรม เน่ืองจากผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างทุกท่านได้
กล่าวถึงปัจจัยในเร่ืองน้ี ดังนั้ นองค์การควรให้ความส าคญักับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดย
เช่ือมโยงกบัผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนมีความ
โปร่งใส ชดัเจนและเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์าร  

3)  องค์การท่ีมีรูปแบบทีมเสมือนจริงข้ึนนั้น ผูบ้ริหาร หวัหน้างาน รวมถึง
พนักงานในองค์การควรให้ความส าคญักบัสมาชิกในทีมเสมือนจริงดงัเช่นพนักงานคนหน่ึงใน
องคก์าร เน่ืองจากสมาชิกในทีมเสมือนจริงแทบจะไม่ไดเ้ขา้มาท างานในสถานท่ีท างาน และอาจจะ
ท างานกนัคนละเวลากบัพนักงานทัว่ไป อย่างไรก็ตามการเคารพและยอมรับในการแสดงความ
คิดเห็น สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งพนกังาน ตลอดจนความเสมอภาคในการบริหารองคก์าร ยอ่มท า
ใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในองคก์าร และเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้องคก์ารมีความ
เขม้แขง็และด ารงอยูไ่ดใ้นสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยในอนาคต 
 เพื่อใหผ้ลการวิจยัน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัใคร่ขอ
เสนอขอ้แนะน าเพื่อใหผู้ส้นในสามารถน าไปวจิยัในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 

5.3.2.1  ในการศึกษาเชิงปริมาณของงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะระดบัของ
ความเช่ือถือไวว้างใจและระดบัของความผกูพนัต่อองคก์ารของทีมเสมือนจริงและทีมดั้งเดิมเท่านั้น 
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือถือไวว้างใจ
และความผกูพนัต่อองคก์ารเพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจยัหรือประยุกตใ์ชจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
เช่น ตวัแปรแทรกซ้อนท่ีผูว้ิจยัเสนอไวใ้นบทท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเร่ือง Generation ปัจจยั
ดา้นการรับรู้เทคโนโลยกีารส่ือสาร ระดบัผลการปฏิบติังาน หรือดา้นความมัน่คงในการท างาน 

5.3.2.2  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาในภาพรวมของการเปรียบเทียบตวัแปร
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ และความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง ดงันั้นจึงควร
มีการศึกษาเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เช่น ความพึงพอใจในการท างาน 
แรงจูงใจในการท างาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน เพื่อให้การวิจยัสามารถอธิบายผลไดก้วา้ง
ขวา้งมากยิง่ข้ึน 

5.3.2.3  ปัจจุบันหลายองค์การเ ร่ิมน ารูปแบบทีมเสมือนจริงเข้ามาใช้มากข้ึน 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาในบริบทของอุตสาหกรรมสายการบินเท่านั้น การศึกษาในคร้ังต่อไป 
อาจท าการศึกษาจากบริบทองค์การธุรกิจประเภทอ่ืนๆ หรือจากหลายๆ องค์การแล้วน ามา
เปรียบเทียบ ดูภาพรวมทั้งหมดของปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจและความผูกพนัต่อ
องคก์ารในทีมเสมือนจริงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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5.3.2.4  ในการก าหนดจดัรูปแบบการท างานแบบทีมเสมือนจริง ควรมีการศึกษาดา้น
การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นส่วนต่างๆ เช่น การสรรหาคดัเลือกพนักงาน การพฒันาฝึกอบรม 
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน ของทีมเสมือนจริงวา่ควรมี
ความเหมือนหรือแตกต่างจากทีมดั้งเดิมเพื่อเป็นแนวทางใหส้ถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีตอ้งการน าเร่ืองทีมเสมือนจริงมาใชใ้นองคก์าร 

5.3.2.5  ควรมีการศึกษาแนวทางการปฏิบติัหรือกลยุทธ์การสร้างทีมเสมือนจริงใน
องคก์ารตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ รวมถึงศึกษารูปแบบการท างานแบบทีมเสมือนจริงท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จขององคก์ารอยา่งเป็นรูปธรรม อาทิเช่น ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ก าไรต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ (ROE) และประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency) เป็นตน้ 



 

บรรณานุกรม 
 

กรกฎ พลพานิช.  2540.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบังคับบัญชาและ
พนักงานวชิาชีพการตลาด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน).  วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

กฤศวรรณ นวกุล และนิภาภรณ์ วรีะสกุลทอง.  2547.  ความผูกพนัของพนักงาน: กรณีศึกษา 

บริษัท มิตซูบิซิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั.  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษาการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท.์  2531.  แนวพระราชด าริด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยศึกษา และฝ่ายวจิยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

จิตรเลขา เผา่สวสัด์ิยรรยง.  2544.  ทมีเสมือนจริง (Virtual Team).  ภาคนิพนธ์ คณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

เจียมจิต จิวะสิทธิกุล.  2552.  ความผูกพนัของพนักงานในองค์การเสมือนจริง.  ภาคนิพนธ์ คณะ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน.  2552.  ความไว้วางใจในองค์การของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทยีบ
องค์การภาครัฐ ภาครัฐวสิาหกจิและภาคเอกชน.  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี.  2550.  การจัดการความขัดแย้งในองค์การ (Conflict Management).  
กรุงเทพฯ: เอก็ซ์เปอร์เน็ท. 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่.  2549.  ทุนมนุษย ์(Human Capital).  ใน เอกสารในงานสัมมนา HR 

Innovation 2006.  จดัโดยนกัศึกษาปริญญาโท โครงการบณัฑิตศึกษาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2549 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  
พระชนมพรรษา  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ชูชาติ มหาวนัสุ.  2550.  การศึกษาความแตกต่างระหว่างความผูกพนัต่อองค์การของผู้ บริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลในธุรกจิโรงแรมในเครือนานาชาติและโรงแรมท้องถิ่น.  ภาคนิพนธ์ 
คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 



135 

ชูชีพ สรีตระกลู.  2541.  การพฒันาองค์การโดยการสร้างทมีงาน: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณชิย์ 
จ ากดั (มหาชน).  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ซลัวานา ฮะซานี.  2550.  ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรกรณศึีกษา พนักงานในโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ จังหวดัระยอง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน).  ภาคนิพนธ์ คณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ดิลก ถือกลา้.  2552.  ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล.  คน้วนัท่ี 12 กนัยายน 2555  
จาก http://www.hrmexcellence.com/index.php/component/content/article/131-8-2 

ทศริน เฟ่ืองวฒิุราญ.  2549.  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัองค์การศึกษากรณี บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) 
จ ากดั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน.  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ธงชยั สันติวงษ.์  2539.  องค์การและการบริหาร.  พิมพค์ร้ังท่ี 10.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
น าชยั เติมศิริเกียรติ.  2545.  การจัดการองค์กรธุรกจิ.  เชียงใหม:่ คณะบริหารธุรกิจ   
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์.  2552.  ความเช่ือถือไวว้างใจภายในองคก์ารภาครัฐ.  วารสารวชิาการ 

ศิลปศาสตร์ประยุกต์.  2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม): 63. 
พรทิพย ์เกยรุานนท.์  2552.  ความไว้วางใจส าคัญไฉน.  คน้วนัท่ี 12 กนัยายน 2555. 

จาก http://www.pea4padang.com/Html1/1.html 
พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ.  2552.  ความพงึพอใจในงาน และความผูกพนัต่อองค์การ: 

ความหมายทฤษฏี วธีิวจัิย การวดั และงานวจัิย.  กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท.์  2529.  การประเมินประสิทธิผลขององค์การ.  กรุงเทพฯ: โอเดียน 

สโตร์. 
ภาวนา เวชกิจ.  2550.  ความพงึพอใจในงานและความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ ศึกษากรณี 

บริษัท ฟาบริเนท จ ากดั.  ภาคนิพนธ์ คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิต- 
พฒันบริหารศาสตร์. 

เมตตา ทองตาล่วง.  2546.  แบบภาวะผู้น าของหัวหน้าหอผู้ป่วยทีส่่งผลต่อระดับความไว้วางใจของ
ทมีและประสิทธิผลการท างานเป็นทมีของพยาบาลวชิาชีพ แผนกหอผู้ป่วยหนัก 
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามค าแหง. 

 

http://202.28.16.20/ipac20/ipac.jsp?session=13E78007V429E.24584&profile=main&uri=search=TL@%21%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20:%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%28%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%29%20=%20Org&term=&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@%21nidadb
http://202.28.16.20/ipac20/ipac.jsp?session=13E78007V429E.24584&profile=main&uri=search=TL@%21%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20:%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%28%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%29%20=%20Org&term=&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@%21nidadb
http://www.pea4padang.com/Html1/1.html


136 

เรวตั แสงสุริยงค.์  2547.  ทีมเสมือนจริง.  วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
16 (กรกฎาคม-ธนัวาคม): 63-91. 

เรวตัร์ ชาตรีวศิิษฎ.์  2553.  กระบวนการติดตามผลงาน.  คน้วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2554.                                                        
จาก http://www.dms.moph.go.th. 

ฤทธิวฒัน์ ทัง่กลาง.  2552.  ความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  

วเิชียร วทิยอุดม.  2549.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์. 
วริดี โกมุทีวงษ.์  2547.  ความสัมพนัธ์ของขวัญก าลงัใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ: 

กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท SCHUNK THAILAND.  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษา
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ศยามล เอกะกุลานนัต.์  2550.  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทมี และกระบวนการทมีทีส่่งผล
ต่อประสิทธิผลของทมีข้ามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์.  
วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

ศรัญ นิลวรรณ.  2544.  ความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจภูธร 
ต าบลตามแนวชายแดน ไทย-กมัพูชา: ศึกษากรณจีากสามสถานีต ารวจภูธร ต าบลแนว
ชายแดนจังหวดัสุรินทร์.  ภาคนิพนธ์ คณะพฒันาสังคม สถาบณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. 

ศรีสมร พิมพโ์พธ์ิ.  2546.  ความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าทีใ่นสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข.  ภาคนิพนธ์ คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. 

ศศินบุญ บุญยิง่.  2544.  ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร.  ภาคนิพนธ์ คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สกาว ส าราญคง.  2547.  การพฒันาแบบวดัความผูกพนัของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์.  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สถาบนัการบินพลเรือน ส านกัวจิยัและพฒันาธุรกิจการบิน.  2555.  สรุปข้อมูลข่าวสาร
อุตสาหกรรมการบินของไทย ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555.  กรุงเทพฯ: สถาบนั
การบินพลเรือน ส านกัวิจยัและพฒันาธุรกิจการบิน. 

http://www.dms.moph.go.th/


137 

สมใจ ด่านศิริสมบูรณ์ และวศินี บูรกิจ.  2548.  ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การกรณศึีกษา 
กลุ่มโรงกลัน่น า้มันในเครือทีพไีอ.  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สมช่ืน นาคพลั้ง และศุภรักษ ์อธิคมสุวรรณ.  2547.  ความมุ่งมั่นผูกพนัต่อองค์การ:ศึกษากรณ ี
บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จ ากดั.  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษา
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT).  2549.  Employee Engagement Survey.  
คน้วนัท่ี 12 กนัยายน 2555 จาก http://www.pmat.or.th. 

สันตฤ์ทยั ล่ิมวรีพนัธ์.  2550.  ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) 
กรณีศึกษา บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน).  ภาคนิพนธ์ คณะพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุกานดา ศุภคติสันต์ิ.  2540.  ลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมองค์กรทีม่ีผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนักงาน: กรณศึีกษาบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร.  
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุรัสวดี สุวรรณเวช.  2549.  การสร้างรูปแบบความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ.  ภาคนิพนธ์ 
โครงการบณัฑิตศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

เสรี เดชกลา้.  2538.  การสร้างอ านาจของการท างานเป็นทีม.  วชิาการปริทศัน์.  3 (กนัยายน):  
23-27. 

อนนัตช์ยั คงจนัทร์.  2529.  ความผกูพนัต่อองคก์าร.  จุฬาลงกรณ์ธุรกจิปริทัศน์.  9 (กนัยายน):  
34-41. 

องัสนา ส่านสม.  2553.  คุณลกัษณะของหัวหน้างานและความเช่ือถือไว้วางใจระหว่าง เพือ่น
ร่วมงานทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน.  วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต ภาควชิามนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ. 

อาจารีย ์พลูผล.  2547.  ความผูกพนัของพนักงาน: กรณีศึกษา พนักงานช่างเทคนิค  
บริษัท ไทยน า้ทพิย์ จ ากดั.  ภาคนิพนธ์ โครงการบณัฑิตศึกษาการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

อ านาจ วดัจินดา.  2548.  กลยุทธ์การสร้างทมีงาน (Teamwork Development Strategy).  คน้วนัท่ี 
12 กนัยายน 2555 จาก http://www.hrcenter.co.th/column_detail.php? 
column_id=488&page=1   

http://www.pmat.or.th/
http://www.hrcenter.co.th/column_detail.php?%20column_id=488&page=1
http://www.hrcenter.co.th/column_detail.php?%20column_id=488&page=1


138 

อุชุมพร แกว้ขนุทด.  2550.  ความไว้วางใจในผู้น าภายในองค์กร ความไว้วางใจภายในองค์กรและ

ความจงรักภักดีต่อองค์กร ที่มีผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน บริษัท เนตบีเคเค จ ากดั.  สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา
การจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์.  2538.  การบริหารทกัษะการปฏิบัติ.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
Alderfer, C. P.  1972.  Existence, Relatedness, and Growth.  New York: Free Press. 
Anderson, A. H.; Mcewan, R.; Bal, J. and Carletta, J.  2007.  Virtual Team Meetings: An 

Analysis of Communication and Context.  Computers in Human Behavior.  23: 
2558-2580. 

Ariss, Sonny; Nykodym, Nick and Cole – Laramore, Aime A.  2002.  Trust and Technology in 
the Virtual Organization.  Advanced Management Journal.  Retrieved October 12, 
2012  from http://dbonline.lib.cmu.ac.th/abi/detail.nsp. 

Becker, Howard S.  1960.  Notes on the Concept of Commitment.  American Journal Sociology. 
       66 (4): 40-53. 
Bell, B. S. and Kozlowski, S. W. J.  2002.  A Typology of Virtual Teams: Implications for                                             

Effective Leadership.  Retrieved October 12, 2012 from 
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/hrpubs/8/. 

Brown, D.  1992.  Why Participative Management Won't Work Here.  Management Review.   
81 (6): 42-46. 

Buchanan, B.  1974.  Building Organization Commitment: The Socialization of Managers in 
Working Organizations.  Administrative Science Quarterly.  19 (12): 553-545. 

Casio, Wayne F.  2000.  Managing a Virtual Workplace.  Academy of Management Executive. 
14 (10): 81-90. 

Chaiyanant Panyasiri.  2008.  Organizational Commitment of the Staff of The PTT Group.  
Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration. 

Chudoba, K. M.; Wynn, E.; Lu, M. and Watson-Manheim, B. M.  2005.  How Virtual are We? 
Measuring Virtuality and Understanding its Impact in a Global Organization.  
Information Systems Journal.  15 (10): 279-306. 

http://dbonline.lib.cmu.ac.th/abi/detail.nsp
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/hrpubs/8/


139 

Dafoulas, G. and Macaulay, L.  2002.  Investigating Cultural Differences in Virtual Software 
Teams.  The Electronic Journal of Information Systems in Developing 
Countries.  7 (5): 1-14. 

Dagan, Iris and Mandell, Danielle.  2006.  Virtual Team Work.  Virtual Team Work Guide by 
CISV International Ltd. Retrieved October 24, 2012 from http://www.cisv.org 
/easysita-wes/gakweylink.aspx?a//d=2215  

Daniel, Levi.  2007.  Group Dynamics for Team.  2nd ed.  California: Sage. 
Davis, J. H.; Schoorman, F. D.; Mayer, R. C. and Tan, H. H.  2000.  The Trusted General 

Manager and Business Unit Performance: Empirical Evidence of a Competitive 
Advantage.  Strategic Management Journal.  21 (5): 563-576. 

De Meyer, A.  1991.  Tech Talk: How Managers are Simulating Global R&D Communication.  
Sloan Management Review.  33 (2): 49–58. 

Dekker, D. M.; Rutte, C. G. and Van Den Berg, P. T.  2008.  Cultural Differences in the 
Perception of Critical Interaction Behaviors in Global Virtual Teams.  International 
Journal of Intercultural Relations.  32 (9): 441-452. 

Dess, Rasheed and McLaughlin, Priem.  1995.  The New Corporate Architecture.                                                 
Academy of Management Executive.  Retrieved October 12, 2012 from 
http://dbonline.lib.cmu.ac.th/abi/detail.nsp. 

Devine, D. J.; Clayton, L. D.; Philips, J. L.; Dunford, B. B. and Melner, S. B.  1999.   
Team in Organizations: Prevalence, Characteristics, and Effectiveness.  
Retrieved October 24, 2012 from http://sgr.sagepub.com/content/30/6/678. 

Dhira Ramdeja.  2001.  Organizational Commitment of Thai University Instructors: A Study 
of Public and Private Universities in Bangkok Metropolis.  Doctoral dissertation, 
National Institute of Development Administration. 

Douglass, M. E. and Douglass, D. N.  1992.  Time Management for Team.  New York: 
Amacom. 

Driskell, J. E.; Radtke, P. H. and Salas, E.  2003.  Virtual Teams: Effects of  
Technological Mediation on Team Performance.  Retrieved November 1, 2012 
from http://www.floridamaxima.com/virtualteams.pdf. 
 

http://sgr.sagepub.com/content/30/6/678
http://www.floridamaxima.com/virtualteams.pdf


140 

Ebrahim, Nader Ale; Ahmed, Shamsuddin and Taha, Zahari.  2009.  Virtual Team: A  
Literature Review.  Australian Journal of Basic and Applied Sciences.  3 (3): 
2653-2669. 

Farr, J. L. and Mathieu, J. E.  1991.  Further Evident for the Discriminate Validity of Measures of 
Organizational Commitment, Job Involvement, and Job Satisfaction.  Journal of 
Applied Psychology.  76 (2): 127-133. 

Fripp, P.  2000.  The Genius of Teamwork.  Retrieved February 3, 2013 from 
http://www.fripp.com/art.genius.html. 

The Gallup Organization.  2000.  How the World's Greatest Organizations Drive  
Growth by Unleashing Human Potential.  New York: An AOL Time Warner  
Company. 

Gassmann, O. and Von Zedtwitz, M.  2003.  Trends and Determinants of Managing Virtual R&D 
Teams.  R and D Management.  33 (6): 243-262. 

Gaudes, A.; Hamilton-Bogart, B.; Marsh, S. and Robinson, H.  2007.  A Framework  
for Construsting Effective Virtual Teams.  The Journal of E-Working.  1 (12): 83-
97. 

Gibson, Cristina B., and Cohen, Susan G., eds.  2003.  Virtual Teams That Work: Creating 
Conditions for Virtual Team Effectiveness.  San Francisco: Jossey-Bass. 

Hardy, Cynthia; Phillips, Nelson and Lawrence, Thomas.  1998.  Distinguishing Trust and Power 
in Interorganizational Relations: Forms and Facades of Trust.  In Trust Within and 
Between Organizations.  Christel Lane and Richard Bachman, eds.  Oxford: Oxford 
University Press. 

Herbert, Theodore T.  1976.  Dimensions of Organization Behavior.   New York: Mcmillan. 
Hertel, G. T., Geister, S. and Konradt, U.  2005.  Managing Virtual Teams: A Review of Current 

Empirical Research.  Human Resource Management Review.  15 (2): 69-95. 
Hertel, G.; Konradt, U. and Voss, K.  2006.  Competencies for Virtual Teamwork: 

Development and Validation of a Web-Based Selection Tool for Members of 
Distributedteams.  Retrieved November 1, 2012 from 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/13594320600908187. 

http://www.fripp.com/art.genius.html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/%2010.1080/13594320600908187


141 

Hewitt Associate.  2003.  Employee Engagement.  Retrieved November 1, 2012 from 
http://www.hewitt.com. 

Hewitt Associate.  2011.  Trends in Global Employee Engagement.  Retrieved January  
19, 2013 from http://www.hewitt.com. 

Holpp, L.  1999.  Managing Team.  New York: Mc Graw-Hill. 
Hunsaker, P. L. and Hunsaker, J. S.  2008.  Virtual Teams: A Leader's Guide.  

Team Performance Management.  14 (2): 86-101. 
Hutchison, C.  1988.  Virtual Team.  In Gower Handbook of Team                                          

Working.  R. Stewart, eds  Bodmin: MPG Book. 
Jarvenpaa, S. L. and Leidner, D. E.  1998.  Communication and Trust in Global Virtual Teams.  

Journal of Computer-Mediated Communication.  10 (6): 791-815. 
Kahn, William A.  1990.  Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement 

at Work.  Academy of Management Journal.  33 4 (December): 692-724 
Kanawattanachai, P. and Yoo, Y.  2002.  Dynamic Nature of Trust in Virtual Teams.  Journal of 

Strategic Information Systems.  11 (12): 187-213. 
Katzenbach, R. Jon and Smith, K. Douglas.  1998.  The Wisdom of Teams.  Cambridge:  

McGraw – Hill. 
Keith, Ferrazzi.  2012.  How to Build Trust in a Virtual Workplace.  Retrieved  

September 29, 2012 from http://blogs.hbr.org/cs/2012/10/how_to_ 
build_trust_in_virtual.html 

Kimball, L.  1997.  Managing Virtual Teams.  Retrieved September 4, 2012 from  
http://www.groupjazz.com/pdf/vteams-toronto.pdf 

Leenders, R. T. A. J.; Engelen, J. M. L. V. and Kratzer, J.  2003.  Virtuality, 
Communication, and New Product Team Creativity: A Social Network 
Perspective.  Journal of Engineering and Technology Management.   
20 (6): 69-92. 

Lipnack, Jessica and Seamon, Terry.  2008.  Leading Virtual Teams: Managing When People 
are at a Distance. Retrieved September 29, 2012 from http://www.netage.com/ 
speaking /webcasts/NewLeading%20Virtual%20Team s_ppt/NewLeading%20 
Virtual%20Teams_ppt%5B1%5D.pdf 

http://www.hewitt.com/
http://www.hewitt.com/
http://blogs.hbr.org/cs/2012/10/how_to_
http://www.groupjazz.com/pdf/vteams-toronto.pdf
http://www.netage.com/%20speaking%20/webcasts/NewLeading%20Virtual%20Team
http://www.netage.com/%20speaking%20/webcasts/NewLeading%20Virtual%20Team


142 

Lipnack, Jessica and Stamps, Jeffrey.  1997.  Virtual Teams: Reaching Across Space,  Time 

and Organization with Technology.  New York: John Wiley & Sons. 
Lok, P. and Crewford, J.  1999.  The Relationship between Commitment and Organizational 

Culture, Subculture, Leadership Style and Job Satisfaction in Organization Change 
and Development.  Leadership & Organization Development.  20 (7): 365-377. 

Lund, D.  2003.  Oganization Culture and Job Satisfaction.  The Jounal of Business & 

Industrial Marketing.  18 (2): 219-237. 
Lurey, J. S. and Raisinghani, M. S.  2001.  An Empirical Study of Best Practices in  

Virtual Teams.  Information and Management.  38 (10): 523-544. 
Malhotra, A. and Majchrzak, A.  2004.  Enabling Knowledge Creation in Far-Flung Teams: Best 

Practices for IT Support and Knowledge Sharing.  Journal of Knowledge 
Management.  8 (4): 75-88. 

Mancini, Dale J.  2009.  Building Trust in Virtual Teams.  Retrieved October 12, 2012 from 
http://www.articlesbase.com/business-articles/building-trust-in-virtual-teams-
1528272.html. 

March, Robert and Mannari, Hirochi.  1977.  Organization Commitment and Turnover: A 
Prediction Study.  Administrative Science Quarterly.  22 (8): 76. 

McGregor, D.  1960.  The Human Side of Enterprise.  New York: McGrew-Hill. 
Mcshane, S. L. and Von Glinow, M. A.  2005.  Organizational Behavior.  3rd ed.  New York: 

McGraw-Hill. 
Mears, P. and Voehl, F.  1994.  Team Building: A Structured Learning Approach. 

Florida: St.Lucie Press. 
Meyer, John P. and Allen, Natalie J.  1991.  A Three-Component Conceptualization of 

Organizational Commitment.  Human Resource Management Review.  1 (5): 
61-89. 

Mowday, Richard M.; Porter, Lyman W. and Steers, Richart M.  1982.  Employee-Organization 
Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover.  
NewYork: Academic Press. 
 

http://www.articlesbase.com/business-articles/building-trust-in-virtual-teams-
http://www.articlesbase.com/business-articles/building-trust-in-virtual-teams-


143 

Newstrom, J.W. and Davis, K.  1997.  Organizational behavior: Human Behavior 
at Work.  10th ed.  New York: McGraw-Hill. 

Nyhan, R. C. and Marlowe, H. A.  1997.  Development and Psychometric Properties of 
the Organizational Trust Inventory.  Evaluation Review.  21 (10): 614-635. 

Perry, R. W. and Mankin, L. D.  2007.  Organizational Trust, Trusts in the Chief Executive and 
Work Satisfaction.  Public Personnel Management, 36 (2): 165-179. 

Peters, L. M. and Manz, C. C.  2007.  Identifying Antecedents of Virtual Team Collaboration.  
Team Performance Management.  13 (4): 117-129. 

Powell, A .; Piccoli, G. and Ives, B.  2004.  Virtual Teams: A Review of Current Literature and 
Directions for Future Research.  The Data Base for Advances in Information 
Systems.  35 (Winter): 6-36. 

Reina, D. S. and Reina, M. L.  1999.  Trust and Betrayal in the Workplace: Building Effective 
in Your Organization.  San Francisco: Berrett Koehler. 

Reynolds, Larry.  1997.  The Trust Effect.  San Francisco: Brearley. 
Robbins, S. P.  2005.  Essentials of Organizational Behavior.  8th ed.  New Jersey: Pearson 

Prentice-Hall. 
Robbins, S. P. and Judge, T. A.  2007.  Organizational Behavior.  Upper Saddle River,  

NY: Prentice Hall. 
RW3 Culture Wizard.  2010.  The Challenges of Working in Virtual Teams: Virtual Teams 

Survey Report 2010.  New York: RW3 Culture Wizard. 
Shachaf, P. and Hara, N.  2012.  Team Effectiveness in Virtual Environments: An Ecological 

Approach.  Retrieved October 12, 2012 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ 
download?doi=10.1.1.87.5271&rep=rep1&type=pdf 

Shamir, B. and Lapidot, Y.  2003.  Trust in Organizational Superiors: Systemic and Collective 
Considerations.  Organization Studies.  24 (3): 463-491 

Shaw, F. B.  1997.  Trust in Balance.  San Francisco: Jossey-Bass. 
Sheridan, Kevin.  2011.  Top 2011 Employee Engagement Trends.  Retrieved September 29, 

2012 from http://www.monsterthinking.com/2011/01/10/employee-engagement/ 
Thai-AEC.com.  AEC คืออะไร.  คน้วนัท่ี 12 กนัยายน 2555 จาก http://www.thai- aec.com/41 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
http://www.monsterthinking.com/2011/01/10/employee-engagement/
http://www.monsterthinking.com/2011/01/10/employee-engagement/
http://www.thai-aec.com/
http://www.thai-/


144 

Veiga, J.; Lubatkin, M.; Calori, R. and Very, P.  2000.  Measuring Organizational Culture 
Clashes: A Two-Nation Post-Hoc Analysis of a Cultural Compatibility Index.  
Human Relations.  53 (4): 539-557. 

Wellins, R and Concelman, J.  2005.  Creating a Culture for Engagement Online.  Retrieved 
January 12, 2006 from http://www.WPSmag.com 

Woodcock, M.  1989.  Team Development Manual.  2nd ed. Hants: Gower. 
Zucker, L. G.  1986.  Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure.   

Research in Organizational Behavior.  8 (1):53-111. 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

 
ภาคผนวก ก 

 
แบบสอบถามเลขท่ี..... 

 

แบบสอบถามการวจิัยส าหรับทมีเสมอืนจริง 
 

เร่ือง: บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อ         
            องคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง: กรณีศึกษา  
            อุตสาหกรรมสายการบิน 
 

ค าช้ีแจง: แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความแตกต่างของระดบัความ
เช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมกบัทีมเสมือนจริงและน า
ผลการวจิยัในเชิงสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัใดท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจและ
ความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมกบัทีมเสมือนจริงต่อไป จึงขอความร่วมมือให้ท่าน
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 4 ส่วน รวม 41 ขอ้  
ดงัน้ี 
ส่วนที ่1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีม จ านวน 18 ขอ้ 
ส่วนที ่3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร จ านวน 18 ขอ้ 

 ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น  
 

ในการตอบแบบสอบถามน้ี ขอ้มูลต่างๆ จะถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในรายงานผลการวิจัย และจะไม่มีผลใดๆต่อการปฏิบัติงานของท่าน  ผูว้ิจยัมี
จุดประสงค์เพื่อใช้ขอ้มูลเป็นประโยชน์ทางวิชาการ อีกทั้งเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ในการท างานแบบทีมเสมือนจริงให้แก่สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงผูท่ี้สนใจและน าผลกการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี และขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสน้ี 

นายวรนาท  สามารถ 
นกัศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ค าช้ีแจง:  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะของท่านมากท่ีสุดเพียง  
                ค  าตอบเดียวเท่านั้น 
 
ส่วนที ่1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1.  เพศ    ชาย   หญิง 
 
2.  อาย ุ........................ปี 
 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกวา่ปริญญาโท 
 
4. อายกุารท างาน ........................ปี 
 
5.  ต าแหน่ง       

 ระดบัปฏิบติัการ   ผูบ้ริหารระดบัตน้  
 ผูบ้ริหารระดบักลาง   ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 
6.  ในช่วงสามเดือนท่ีผา่นมาท่านไดท้  างานในลกัษณะทีมเสมือนจริงท่ีมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 
     หรือไม่ 

การท างานในรูปแบบทีมของท่านใชก้ารติดต่อส่ือสารผา่นทางเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) 

 ใช่                       ไม่ใช่ 
 
        ขณะท างานสมาชิกในทีมอยูค่นละสถานท่ี 

 ใช่                       ไม่ใช่ 
 

เป็นกลุ่มคนท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง 
   ใช่                       ไม่ใช่ 
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ค าช้ีแจง:  โปรดพิจารณาลกัษณะของขอ้ค าถาม โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
 

5 หมายความวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายความวา่ เห็นดว้ย 
3 หมายความวา่ รู้สึกกลางๆ 
2 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 

พฤติกรรมการรับรู้ในการท างานเป็นทมี 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ทีมของท่านมีการวางเป้าหมายท่ีชดัเจน      
2. ทีมของท่านมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งชดัเจน 
     

3. ท่านมีความพึงพอใจในผูน้ าทีมของท่าน      
4. สมาชิกในทีมของท่านมีความคิดเห็นท่ี

สอดคลอ้งกนั 
     

5. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี
ใหส้มาชิกท่านอ่ืนๆไดท้ราบ 

     

6. สมาชิกในทีมของท่านมีความไวว้างใจซ่ึง
กนัและกนั 

     

7. สมาชิกในทีมงานของท่านมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานอยูเ่สมอ 
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ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความเช่ือถือไว้วางใจในทมี 
  

ทีมเสมือนจริง หมายถึง กลุ่มคนท่ีท างานในสายการบินเดียวกนัแต่อยูก่นัคนละภูมิศาสตร์ 
มีความแตกต่างกนัในสถานท่ีหรือวฒันธรรมแต่สามารถท างานร่วมกนัไดโ้ดยการติดต่อส่ือสารผา่น
ทางเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหน่ึงหรือหลายองคก์าร 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ 
1. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน

คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

2. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมี
ความสามารถในการปฏิบติังานไดส้ าเร็จ 

     

3. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะการแบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

     

4. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความ
รับผดิชอบในการท างาน 

     

5. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะใหค้วาม
ร่วมมือในการท างานเป็นอยา่งดี 

     

6. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมุ่งมัน่ท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ความตรงไปตรงมา 

7. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะเปิดเผย
ผลงานของตน 

     

8. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะยดึมัน่และ
กระท าตนตามท่ีไดก้ล่าวหรือสัญญาไว ้

     

9. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความ
ซ่ือสัตยใ์นการท างาน 

     

10. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความชดัเจน
ในกระบวนการท างาน 

     

11. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะกระท าตน
ตามขอ้ตกลงท่ีไดต้กลงไว ้

     

12. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะปฏิบติัตนดว้ย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

     

การแสดงความดูแลเอาใจใส่ 
13. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน

คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะยืน่มือเขา้มา
ช่วยเหลือ เม่ือสมาชิกในทีมเกิดปัญหา 

     

14. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะเป็นห่วงเป็น
ใยไม่วา่จะเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั 

     

15. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะใหก้ าลงัใจซ่ึง
กนัและกนัดว้ยความจริงใจ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
16. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน

คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะใหค้  าปรึกษา
ท่ีดีไดเ้ม่ือสมาชิกตอ้งการ 

     

17. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะยนิดี
ช่วยเหลือสมาชิกโดยไม่มีผลประโยชน์
แอบแฝง 

     

18. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะพูด
ปลอบโยนเม่ือสมาชิกเกิดความทุกขใ์จ 

     

 
ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
การนึกถึงองคก์ารในแง่บวก 
1. ท่านมีความภูมิใจและยนิดีท่ีจะบอกกบั

ผูอ่ื้นวา่ท่านท างานในองคก์ารน้ี 
     

2. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือผูอ่ื้นพูดถึง
องคก์ารในทางท่ีดี 

     

3. ท่านมีพฤติกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารในทางท่ีดีเสมอ 

     

4. องคก์ารของท่านเป็นท่ียอมรับจาก
บุคคลภายนอก 

     

5. ท่านจะรู้สึกปล้ืมปีติ เม่ือองคก์ารมีการ
พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

     

6. องคก์ารแห่งน้ีเปรียบเสมือนครอบครัว
ของท่าน 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร 

7. ท่านคิดวา่จะอยูก่บัองคก์ารแห่งน้ีตลอด
ชีวติการท างาน 

     

8. ท่านมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ารน้ี 

     

9. ท่านไม่คิดจะเปล่ียนงานใหม่ แมว้า่จะ
ไดรั้บต าแหน่งและเงินเดือนท่ีสูงกวา่ 

     

10. ท่านมีความรู้สึกผกูพนัและหวงแหน
องคก์ารแห่งน้ี 

     

11. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ารอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

12. องคก์ารน้ีมอบการตอบแทนใหท้่านอยา่ง
น่าพอใจ 

     

การใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ 
13. ท่านปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้ 

ความสามารถของท่านเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายองคก์าร 

     

14. ท่านยนิดีและเตม็ใจปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบขององคก์าร 

     

15. ท่านพยายามท่ีจะแสวงหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

     

16. เม่ือท่านพบปัญหาในการท างานท่านจะ
จดัการกบัปัญหาอยา่งเตม็ความสามารถ 

     

17. ท่านจะทบทวนขอ้ผดิพลาดต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในการท างานเพื่อท่ีจะน าไป
พฒันาการท างานอยูเ่สมอ 

     

18. ท่านเตม็ใจท่ีจะท างานเกินเวลาหรือน า
งานกลบัไปท าท่ีบา้น 
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ในขณะท่ีท่านท าแบบสอบถามท่านนึกถึงขณะท่ีท่านท างานในรูปแบบทมีเสมือนจริงใช่หรือไม่ 
 ใช่     ไม่ใช่ 

 
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 
ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมงาน 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบคุณทีท่่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเลขท่ี..... 
 

แบบสอบถามการวจิัยส าหรับทมีดั้งเดิม 
 

เร่ือง:  บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผกูพนัต่อ         
           องคก์ารระหวา่งพนกังานในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือนจริง: กรณีศึกษา  
           อุตสาหกรรมสายการบิน 
 

ค าช้ีแจง: แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความแตกต่างของระดบัความ
เช่ือถือไวว้างใจในทีมและความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมกบัทีมเสมือนจริงและน า
ผลการวจิยัในเชิงสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัใดท่ีท าให้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจและ
ความผูกพนัต่อองค์การในทีมดั้งเดิมกบัทีมเสมือนจริงต่อไป จึงขอความร่วมมือให้ท่าน
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 4 ส่วน รวม 41 ขอ้  
ดงัน้ี 
ส่วนที ่1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือถือไวว้างใจในทีม จ านวน 18 ขอ้ 
ส่วนที ่3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร จ านวน 18 ขอ้ 

 ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น  
 

ในการตอบแบบสอบถามน้ี ขอ้มูลต่างๆ จะถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในรายงานผลการวิจัย และจะไม่มีผลใดๆต่อการปฏิบัติงานของท่าน  ผูว้ิจยัมี
จุดประสงค์เพื่อใช้ขอ้มูลเป็นประโยชน์ทางวิชาการ  อีกทั้งเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ในการท างานแบบทีมเสมือนจริงให้แก่สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงผูท่ี้สนใจและน าผลกการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี และขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสน้ี 

     นายวรนาท  สามารถ 
นกัศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 

          สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
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ค าช้ีแจง:  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะของท่านมากท่ีสุดเพียง  
                ค  าตอบเดียวเท่านั้น 
 
ส่วนที ่1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1.  เพศ    ชาย   หญิง 
 
2.  อาย ุ........................ปี 
 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกวา่ปริญญาโท 
 
4. อายกุารท างาน ........................ปี 
 
5.  ต าแหน่ง       

 ระดบัปฏิบติัการ   ผูบ้ริหารระดบัตน้  
 ผูบ้ริหารระดบักลาง   ผูบ้ริหารระดบัสูง 
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ค าช้ีแจง:  โปรดพิจารณาลกัษณะของขอ้ค าถาม โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
 

5 หมายความวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายความวา่ เห็นดว้ย 
3 หมายความวา่ รู้สึกกลางๆ 
2 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

พฤติกรรมการรับรู้ในการท างานเป็นทมี 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ทีมของท่านมีการวางเป้าหมายท่ีชดัเจน      
2. ทีมของท่านมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งชดัเจน 
     

3. ท่านมีความพึงพอใจในผูน้ าทีมของท่าน      
4. สมาชิกในทีมของท่านมีความคิดเห็นท่ี

สอดคลอ้งกนั 
     

5. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี
ใหส้มาชิกท่านอ่ืนๆไดท้ราบ 

     

6. สมาชิกในทีมของท่านมีความไวว้างใจซ่ึง
กนัและกนั 

     

7. สมาชิกในทีมงานของท่านมีการปรับปรุง
กระบวนการท างานอยูเ่สมอ 
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ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความเช่ือถือไว้วางใจในทมี 
  

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ 
1. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน

คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

2. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมี
ความสามารถในการปฏิบติังานไดส้ าเร็จ 

     

3. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะการแบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

     

4. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความ
รับผดิชอบในการท างาน 

     

5. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะใหค้วาม
ร่วมมือในการท างานเป็นอยา่งดี 

     

6. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมุ่งมัน่ท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ความตรงไปตรงมา 

7. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะเปิดเผย
ผลงานของตน 

     

8. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะยดึมัน่และ
กระท าตนตามท่ีไดก้ล่าวหรือสัญญาไว ้

     

9. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความ
ซ่ือสัตยใ์นการท างาน 

     

10. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะมีความชดัเจน
ในกระบวนการท างาน 

     

11. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะกระท าตน
ตามขอ้ตกลงท่ีไดต้กลงไว ้

     

12. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะปฏิบติัตนดว้ย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

     

การแสดงความดูแลเอาใจใส่ 
13. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน

คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะยืน่มือเขา้มา
ช่วยเหลือ เม่ือสมาชิกในทีมเกิดปัญหา 

     

14. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะเป็นห่วงเป็น
ใยไม่วา่จะเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั 

     

15. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะใหก้ าลงัใจซ่ึง
กนัและกนัดว้ยความจริงใจ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
16. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน

คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะใหค้  าปรึกษา
ท่ีดีไดเ้ม่ือสมาชิกตอ้งการ 

     

17. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะยนิดี
ช่วยเหลือสมาชิกโดยไม่มีผลประโยชน์
แอบแฝง 

     

18. เม่ือท่านท างานในทีมเสมือนจริงท่าน
คาดหวงัวา่สมาชิกในทีมจะพูด
ปลอบโยนเม่ือสมาชิกเกิดความทุกขใ์จ 

     

 
ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
การนึกถึงองคก์ารในแง่บวก 
1. ท่านมีความภูมิใจและยนิดีท่ีจะบอกกบั

ผูอ่ื้นวา่ท่านท างานในองคก์ารน้ี 
     

2. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือผูอ่ื้นพูดถึง
องคก์ารในทางท่ีดี 

     

3. ท่านมีพฤติกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารในทางท่ีดีเสมอ 

     

4. องคก์ารของท่านเป็นท่ียอมรับจาก
บุคคลภายนอก 

     

5. ท่านจะรู้สึกปล้ืมปีติ เม่ือองคก์ารมีการ
พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน 

     

6. องคก์ารแห่งน้ีเปรียบเสมือนครอบครัว
ของท่าน 

     



160 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร 

7. ท่านคิดวา่จะอยูก่บัองคก์ารแห่งน้ีตลอด
ชีวติการท างาน 

     

8. ท่านมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ารน้ี 

     

9. ท่านไม่คิดจะเปล่ียนงานใหม่ แมว้า่จะ
ไดรั้บต าแหน่งและเงินเดือนท่ีสูงกวา่ 

     

10. ท่านมีความรู้สึกผกูพนัและหวงแหน
องคก์ารแห่งน้ี 

     

11. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ารอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

12. องคก์ารน้ีมอบการตอบแทนใหท้่านอยา่ง
น่าพอใจ 

     

การใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ 
13. ท่านปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้ 

ความสามารถของท่านเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายองคก์าร 

     

14. ท่านยนิดีและเตม็ใจปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบขององคก์าร 

     

15. ท่านพยายามท่ีจะแสวงหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

     

16. เม่ือท่านพบปัญหาในการท างานท่านจะ
จดัการกบัปัญหาอยา่งเตม็ความสามารถ 

     

17. ท่านจะทบทวนขอ้ผดิพลาดต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในการท างานเพื่อท่ีจะน าไป
พฒันาการท างานอยูเ่สมอ 

     

18. ท่านเตม็ใจท่ีจะท างานเกินเวลาหรือน า
งานกลบัไปท าท่ีบา้น 
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ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 
ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมงาน 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบคุณทีท่่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
  
 



 
ภาคผนวก ค 

 
การสัมภาษณ์แบบเชิงลกึ 

In-Depth Interviews Protocol 
 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
-  เป็นการกล่าวทกัทายสวสัดีผูใ้หส้ัมภาษณ์และอธิบายเก่ียวกบังานวจิยัใหผู้ใ้ห้ 
   สัมภาษณ์ทราบ  
-  ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์และประโยชน์ท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์จะไดรั้บ  
-  ช้ีแจงเร่ืองการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูล 
-  ขออนุญาตบนัทึกเสียง เพื่อความสะดวกและความสมบรูณ์ในการเก็บและการ 
   วเิคราะห์ขอ้มูล 
-  ก าหนดระยะเวลาการใหส้ัมภาษณ์ประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
-  เป็นการกล่าวขอบคุณผูใ้ห้สัมภาษณ์ และขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลของผูใ้ห้ 
    สัมภาษณ์  

 
ค าถามในการวจัิย:  ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจในทีมของในทีมดั้งเดิมและทีม 
                                เสมือนจริง 
 
ความเช่ือถือไว้วางใจในทมี (Trust) 
1.  ความหมายของความไวว้างใจ 

1.1  ค  าวา่ “ความเช่ือถือไวว้างใจ” (Trust) ในความคิดของท่านหมายถึงอะไร 
1.2  เม่ือท่านมีความเช่ือไวว้างใจสมาชิกในทีมแลว้ ท่านจะมีความรู้สึก, แสดง 
      พฤติกรรมอยา่งไร 
 

2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในทีม 
2.1  ท่านคิดวา่ในการท างานเป็นทีม ปัจจยัใดท่ีจะท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนั 
       และกนั(เจาะลึกทุกประเด็น) 
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2.2  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีเป็นอุปสรรคในการเกิดความเช่ือถือไวว้างใจกนัในทีมงาน  
       (ยกตวัอยา่ง) 
2.3  จากปัจจยัขา้งตน้ ท่านคิดวา่ปัจจยัใดส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจ 
       กนัในทีม 
 

ค าถามในการวจัิย:  ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในทีมดั้งเดิมและทีมเสมือน 
    จริง 
 

ความผูกพนัต่อองค์การ (Organization Engagement) 
1.  ความหมายของความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 

1.1  ค  าวา่ “ความผกูพนัต่อองคก์าร” (Organization Engagement) ในความคิดของ 
      ท่านหมายถึงอะไร 
 

2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
2.1  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีจะท าใหท้่านเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร (เจาะลึกทุกประเด็น) 
2.2  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีจะท าใหท้่านไม่เกิดความผกูพนักบัองคก์าร (ยกตวัอยา่ง) 
2.3  ท่านคิดวา่องคก์ารควรจะท าอยา่งไรเพื่อใหท้่านเกิดความผกูพนั 
2.4  จากปัจจยัขา้งตน้ ท่านคิดวา่ปัจจยัใดส าคญัท่ีสุด  
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