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The objectives of this research were to (1) examine the relationship of 

teamwork values, leadership and team composition which involve team effectiveness; 

(2) develop and validate the proposed structural equation model of team effectiveness; 

(3) estimate direct and indirect effect of variables toward to team effectiveness. 

Population of the study was the organizations which awarded Thailand Quality 

Award: TQA and TQC; 49 organizations (since 2002-2013). Simple random sampling 

got 415 samples from 5 organizations included (1) Thai Acrylic Fibre Company 

Limited. (2) Counterservice Company Limited. (3) Queen Sirikit National Institute of 

Child Health. (4) Maemoh Power Plant Electricity Generating Authority of Thailand. 

(5) CPF (Thailand) Public Company Limited: Poultry Processing Business Saraburi. 

The instrument of research was a five-point Likert scales questionnaire with 

Cronbach’s alpha coefficient was equal to .994. Statistical analyses were made based 

on descriptive statistic, Pearson’s product moment correlation and Exploratory Factor 

Analysis, using SPSS for windows. Confirmatory Factor Analysis and Structural 

Equation Model analysis were performed using AMOS. The variables of effective 

team model consisted of teamwork values as independent variable, leadership and 

team composition as intervening variables and team effectiveness as dependent 

variable.



(6) 
 

The research findings showed that: (1) all observed variables of teamwork 

values, leadership, team composition and team effectiveness, were rated on average at 

high level. (2) The proposed structural equation model of team effectiveness fit quite 

well with the empirical data set (χ2 = 86.920, df = 69, p = .071, χ2/df = 1.260, GFI = 

.974, CFI = .997, NFI = .987, RMR = .007, RMSEA = .025) The statistical analysis 

showed that teamwork values had direct effect on leadership, leadership had direct 

effect on team composition and team composition had direct effect on team 

effectiveness, at the .01 level of statistical significance. The direct effects are equal to 

.924, .803 and 1.508 respectively. Additionally, teamwork values had indirect effect 

on team effectiveness through leadership and team composition with indirect effect is 

equal to .792. The predictor variables: teamwork values, leadership and team 

composition, accounted for the variance of team effectiveness by 79 percent. 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ทีมาและความสําคญัของการศึกษา 

 

การศึกษาเกียวกบัทีมภายในองคก์ารไดรั้บความสนใจเพิมขึนอยา่งมากจากอดีตถึงปัจจุบนั 

ทงันี เป็นผลมาจากการใหค้วามสาํคญัขององค์การต่อการนาํทีมมาใชมี้เพิมขึน เพือตอบสนองต่อ

ความทา้ทายจากสภาพการแข่งขนัและความตอ้งการปรับตวัเพือสร้างความยืดหยุ่นขององค์การ 

นอกจากนี จากผลการศึกษาชีใหเ้ห็นว่าการทาํงานเป็นทีมสามารถช่วยสร้างความพึงพอใจและความ

ผกูพนัต่อองคก์ารใหก้บัพนกังานได ้(Stewart and Barrick, 2000) ซึงเหตุผลสาํคญัทีทาํให้องค์การ

พยายามนาํทีมเขา้มาใชคื้อทีมสามารถสร้างความสาํเร็จไดม้ากกว่าการทาํงานของบุคคลโดยลาํพงั 

(Ray and Bronstein, 1995) โดยทีมช่วยใหส้ามารถทาํการตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบมากกว่าทาํโดย

คนใดคนหนึง (Manz and Sims, 1993) และทีมสามารถขยายทักษะและประสบการณ์ในการ

แกปั้ญหาเพิมมากขึน (Kernaghan and Cooke, 1990; Mennecke and Bradley, 1998) ยิงไปกว่านัน 

เมือทีมตอ้งดาํเนินการต่อปัญหาใดๆก็ตาม สมาชิกภายในทีมจะมีการหาทางออกของปัญหาร่วมกนั 

(Hick, 1998) ซึงประเด็นนีน่าจะมีความเกียวขอ้งเชือมโยงกบัขอ้คน้พบทีว่าพนักงานส่วนใหญ่มี

ความรู้สึกทีดีกว่าเมือพวกเขาสามารถทาํการตดัสินใจดว้ยตวัพวกเขาเองและมีแนวโน้มทีจะนาํผล

จากการตดัสินใจเหล่านนัไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมากกว่าการตอ้งปฏิบติัตามการตดัสินใจของผูอื้น 

(West; Borrill and Unsworth, 1998)  

แต่การทาํงานเป็นทีมอาจไม่ใช่คาํตอบสุดทา้ยสาํหรับทุกองค์การในการเพิมประสิทธิผล

ให้กบัองค์การเสมอไป เหตุผลทีสําคญัคือไม่ใช่งานทุกอย่างจะมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการ

ทาํงานเป็นทีม ซึงงานบางอยา่งอาจไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ารพึงพาอาศยักนัในการทาํงาน (Guzzo, 1986; 

Wageman, 1995) อาทิเช่น งานทีตอ้งการความรวดเร็วในการตดัสินใจ เป็นตน้ รวมถึงบางองค์การ

อาจไม่ไดรั้บการออกแบบโครงสร้างองคก์ารใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการทาํงานเป็นทีม ดงันัน งาน

ทีตอ้งอาศยัความร่วมมือในการทาํงาน เมือนาํการทาํงานเป็นทีมเขา้มาใชอ้ย่างเหมาะสมจะสามารถ

สร้างผลิตผลไดอ้ย่างสูง ซึงถือว่าเป็นทรัพยากรทีประเมินค่ามิไดข้ององค์การ (Hackman, 2002)
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ทีมทีมีประสิทธิผลดา้นการปฏิบติังานสูงจะช่วยให้องค์การสามารถเจริญเติบโตภายใต้

สภาพแวดลอ้มทีมีการแข่งขันสูงได้ โดยทีองค์การส่วนใหญ่นํารูปแบบทีมทํางานมาใช้เป็น

เครืองมือในการเพิมประสิทธิภาพภายในการทาํงาน (Ancona, 1990; Orsburn, Moran, Musselwhite 

and Zenger, 1990) ทีมทาํงานทีสามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิผลจะเป็นประโยชน์ต่อทัง

องค์การในฐานะนายจ้างและพนักงานในฐานะลูกจ้าง ทงันี ด้วยการเพิมคุณภาพ (Cohen and 

Ledford, 1994; Manz and Sims, 1993; Wellins, Wilson, Katz, Laughlin, Day, and Price, 1990) 

เพิมความยดืหยุน่ (Mohrman, Cohen and Mohrman, 1995) เพิมความร่วมมือ (Harrington-Mackin, 

1994) และเพิมความสามารถในการผลิต (Cohen and Ledford, 1994; Ray and Bronstein, 1995) แต่

ปัญหาทีเกิดขึนคือไม่ใช่ทุกองค์การทีจะประสบผลสาํเร็จในการนําทีมเขา้มาใช ้ในบางครังการ

ทาํงานเป็นทีมยงัไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าทีองค์การคาดหวงั ทงันี อาจเนืองมาจาก “พืนฐาน 

(foundation)” ทีถกูสร้างขึนมาโดยแต่ละองค์การเอง (Hackman, 2002) บางองค์การมีการส่งเสริม

และใหคุ้ณค่าต่อทีมเป็นเช่นระบบทางสงัคมรูปแบบหนึง แต่ในขณะทีบางองคก์ารอาจไม่ทาํเช่นนนั 

จึงเป็นเหตุผลว่าทาํไมบางทีมจึงไม่ประสบความสาํเร็จ และอาจเป็นไปไดว้่าส่วนหนึงของพืนฐาน

ดงักล่าวมาจากความเห็นพอ้งตอ้งกันของค่านิยมทีเหล่าสมาชิกภายในระบบสังคมนันร่วมกัน

แบ่งปัน (Katz and Kahn, 1966) 

การทาํความเขา้ใจเกียวกบัประสิทธิผลเป็นประเด็นทีสาํคญัและไดรั้บความสนใจอย่างมาก

ในการศึกษาเกียวกับทีม ซึงในประเด็นดังกล่าวนีมีโมเดลมากมายได้รับการพฒันาขึนมาเพือ

วตัถุประสงคใ์นการระบุถึงปัจจยัต่างๆทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม โดยทีโมเดลเหล่านันพยายาม

นาํเสนอตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมอย่างเป็นรูปธรรม นั นคือ องค์การสามารถ

บริหารจดัการต่อตวัแปรเหล่านนัดว้ยวิธีการต่างๆได ้แต่สิงทีโมเดลส่วนใหญ่ไม่ไดก้ล่าวถึงคือสิงที

อยูภ่ายในตวัตนของสมาชิกทีมทุกคนและอาจจะส่งผลต่อตวัแปรต่างๆภายในโมเดลได้ ซึงก็คือ

ค่านิยม  

นบัเป็นระยะเวลากว่าสิบปีแลว้ทีนกัสงัคมวิทยาไดมี้การศึกษาและอภิปรายถึงเรืองบทบาท

ของค่านิยมทีส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกบัการศึกษาอย่างเป็นทางการเกียวกบั

วิวฒันาการขององค์การ มีการอภิปรายกนัอย่างกวา้งขวางเกียวกบับทบาทของค่านิยมในวิถีแห่ง

ชีวิตขององคก์าร ซึงในปัจจุบนัดูเหมือนว่าจะเป็นการยอมรับกนัโดยทวัไปแลว้ว่าค่านิยมคือพืนฐาน

ของการทาํความเขา้ใจเกียวกับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และพฤติกรรมองค์การ รวมถึงเชือว่าองค์การ

กาํหนดค่านิยมโดยสะทอ้นมาจากวฒันธรรมองค์การและผูน้าํ (Trice and Beyer, 1993) นอกจากนี 

มีการศึกษาวิจัยหลายงานได้แสดงให้เห็นถึงระดบัความสอดคลอ้งของค่านิยมระหว่างค่านิยม

องคก์ารกบัค่านิยมส่วนบุคคล ซึงมีอิทธิพลต่อทงัประสิทธิผลของบุคคลและองค์การ พนักงานทีมี
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ความเขา้ใจถกูตอ้งเกียวกบัค่านิยมองคก์ารและสิงจาํเป็นสาํหรับงาน จะมีการแสดงให้เห็นว่ามีการ

ปรับเปลียนในทิศทางทีดีขึน มีความพึงพอใจมากยิงขึน และมีความผกูพนัต่อองค์การมากยิงขึน 

(Meglino, Elizabeth and Cheryl, 1989) ยิงไปกว่านันการร่วมแบ่งปันค่านิยมมีความสัมพนัธ์

โดยตรงต่อทัศนคติในการทาํงานเชิงบวก (Balazs, 1990; Posner, 1992) และความสอดคลอ้ง

ระหว่างค่านิยมขององคก์ารกบับุคคลสามารถช่วยทาํนายความพึงพอใจในงานและอตัราการลาออก

ขององคก์ารได ้(O’Reilly, Chatman and Caldwell, 1991) อยา่งไรก็ตาม องคค์วามรู้เกียวกบัอิทธิพล

ของค่านิยม รูปแบบของค่านิยม และความสอดคลอ้งกันของค่านิยมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม

ทาํงานยงัถือว่ามีอยู่น้อยมาก (Robinson, 1997) และอิทธิพลของค่านิยมองค์การทีมีต่อทีมทาํงาน

และพนักงานซึงเป็นส่วนหนึงของทีมทาํงานภายในองค์การ ยงัคงมีความไม่ชัดเจน รวมถึงมี

งานวิจยันอ้ยมากทีกล่าวถึงรูปแบบของค่านิยมทีสนบัสนุนประสิทธิผลของวิถีชีวิตขององคก์าร 

ดงันนั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงเรืองค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมและประสิทธิผลของ

ทีม ว่าปัจจัยใดบ้างทีเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อประสิทธิผลของทีม ซึงสําหรับในบริบทของ

ประเทศไทยมีการศึกษาเรืองทีมอยูพ่อสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในลกัษณะของกรณีศึกษา 

(Case Study) จึงทาํให้ไม่สามารถนาํความรู้ทีไดม้าใชเ้ป็นการทวัไปได ้(Generalize) และสาํหรับ

การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมก็ทาํให้ไม่สามารถสร้างโมเดลทีจะนาํมาใชเ้ป็นการ

ทวัไปไดเ้ช่นกนั นอกจากนีปัจจยัค่านิยมในการทาํงาน ซึงถือว่าเป็นปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและมี

ความเป็นนามธรรมสูง พบว่ายงัไม่มีการศึกษาถึงอิทธิพลของค่านิยมในการทํางานทีมีต่อ

ประสิทธิผลของทีม จึงเป็นสิงทีทา้ทายและมีความน่าสนใจว่าปัจจยัอะไรบา้งทีเป็นองค์ประกอบ

ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทํางานเป็นทีม และปัจจัยตัวใดทีมีความสําคัญมากทีสุดถา้หาก

ตอ้งการเพิมประสิทธิผลของทีม รวมถึงค่านิยมในการทาํงาน มีความน่าสนใจว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของทีมอย่างไรและมีการส่งอิทธิพลผ่านปัจจัยทีเป็นองค์ประกอบของทีมทีมี

ประสิทธิผลดว้ยหรือไม่ อย่างไร ซึงคาํตอบทีไดจ้ากการศึกษาเหล่านีจะช่วยให้องค์การทราบว่า

จะต้องให้ความสาํคัญต่อปัจจยัใดบา้งเพือให้การทาํงานของทีมเกิดประสิทธิผลและควรมุ่งเน้น

ปัจจัยตวัใดเพือเพิมประสิทธิผลให้เพิมมากยิงขึน รวมถึงค่านิยมในการทาํงานใดทีองค์การควร

ปลูกฝังเพือให้สมาชิกภายในทีมทาํงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึงนอกจากผลการศึกษาจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การโดยตรงแลว้ ในแง่มุมทางวิชาการก็เป็นการเพิมองค์ความรู้ในเรืองของทีม

ทาํงานใหเ้พิมมากขึน 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทํางาน เป็นทีม ภาวะผู ้นํา  และ

องคป์ระกอบของทีม กบัประสิทธิผลของทีม 

2) เพือพฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของทีม 

3) เพือประมาณค่าขนาดอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้มของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม 

ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบของทีมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม 

4) เพือนาํเสนอโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลเป็นแนวทางสาํหรับองค์การในการพฒันา

ประสิทธิผลการทาํงานของทีม 

 

1.3  คาํถามการวจิยั 

 

1) ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมตวัใดบา้งทีมีความสาํคญัและระดบัความสาํคญัของค่านิยม

ในการทาํงานเป็นทีมแต่ละตวัแตกต่างกนัอยา่งไร 

2) ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้ ํา องค์ประกอบของทีม มีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิผลของทีมในระดบัใด 

3) อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ทิศทางการทาํงาน การจดัองค์ประกอบทีม กระบวนการ 

และความสมัพนัธ ์มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรต่อปัจจยัองคป์ระกอบของทีม 

4) โมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผลมีลักษณะอย่างไร และมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์รือไม่ 

5) ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม และทางออ้มผ่าน

ภาวะผูน้าํ องคป์ระกอบของทีมหรือไม่ อยา่งไร 

 

1.4  ขอบเขตของการวจิยั 

 

การศึกษาครังนีมีปัจจยัหลกัทีเกียวขอ้งอยู ่3 ส่วน คือ ค่านิยม ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของทีม และประสิทธิผลของทีม โดยสิงทีผู ้วิจัยต้องการศึกษาคือประสิทธิผลของทีม ซึง

ทาํการศึกษาผา่นค่านิยมและปัจจยัต่างๆทีจะส่งผลต่อการทาํงานของทีมใหเ้กิดประสิทธิผล สาํหรับ
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ค่านิยม ผูว้ิจยัมุ่งความสนใจไปทีค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม เนืองจากค่านิยมของปัจเจกบุคคลอาจ

สามารถยึดถือค่านิยมไดม้ากกว่าหนึงตัว ซึงมีทงัทีเกียวข้องกบัการทาํงานและเกียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวิต ดงันนั ค่านิยมในการทาํงานทีผูว้ิจยัใหค้วามสาํคญัคือค่านิยมในการทาํงานทีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีม โดยทาํการเก็บข้อมูลจากองค์การทีได้รับรางวลัคุณภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) รวมถึงรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand 

Quality Class: TQC) ซึงเป็นรางวลัทีแสดงถึงมาตรฐานการบริหารจดัการขององคก์ารทีมีความเป็น

เลิศในทุกด้านและมุ่งเน้นประสิทธิผลของการทํางาน จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ งสําหรับ

ทาํการศึกษาถึงการทาํงานทีมีประสิทธิผลของทีม 

 

1.5  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

ผลการวิจยัครังนีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยตรงสาํหรับองค์การทีเน้น

รูปแบบการทาํงานเป็นทีม และเป็นการสนับสนุนแนวความคิดเรืองค่านิยมในการทาํงานกับ

ประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีม ดงันนั ประโยชน์ทีเด่นชดัของการวิจยัครังนีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

2 ส่วน คือ 

1) ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็นการเพิมความเขา้ใจเรืองค่านิยมในการทาํงานทีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของทีม ทาํให้ทราบถึงค่านิยมในการทาํงานทีสาํคญัต่อทีมโดยส่งอิทธิพลผ่านปัจจัย

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานของทีม ทงัภาวะผูน้าํและองค์ประกอบของทีม โดยผลการวิจยัทีได้

จะถกูนาํเสนอในรูปแบบของโมเดลทีมทีมีประสิทธิผล ซึงจะแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ค่านิยมในการทาํงาน ปัจจยัภาวะผูน้าํ และปัจจยัองค์ประกอบของทีม ทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

ของทีม 

2) ประโยชน์สําหรับการประยุกต์ใช้ สําหรับองค์การทีเน้นการทาํงานร่วมกันเป็นทีม 

สามารถนําโมเดลทีมทีมีประสิทธิผลไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทีม เพือเพิ ม

ประสิทธิผลให้กับทีม โดยองค์การสามารถพิจารณาได้ว่าค่านิยมในการทํางานใดทีควรเพิม

ความสาํคญัและปลกูฝังใหเ้กิดขึนภายในองคก์าร รวมถึงปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานของ

ทีม ซึงองคก์ารสามารถเขา้ใจถึงลาํดบัความสาํคญัของสิงทีพนักงานหรือสมาชิกทีมให้ความสาํคญั 

และช่วยส่งเสริมใหก้ารทาํงานของทีมเกิดประสิทธิผล 



 

บทที 2  

 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

งานวิจยัครังนีต้องการศึกษาถึงปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีม รวมถึง

ค่านิยมในบริบทของการทาํงานเป็นทีม ทีสามารถนาํมาใชเ้ป็นตวัชีวดัประสิทธิผลในการทาํงาน

เป็นทีมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันนั จากขอบเขตทีสนใจศึกษาผูว้ิจยัจึงมีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

รวมทงังานวิจยัต่างๆทีมีเกียวขอ้งในประเด็นดงัต่อไปนี 

2.1 ความเขา้ใจเกียวกบัทีม 

2.1.1 ความหมายของทีม 

2.1.2 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มทาํงานกบัทีม 

2.1.3 ประเภทของทีม 

2.2 ทีมทีมีประสิทธิผล 

2.2.1 ความหมายประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2.3 โมเดลของทีมทีมีประสิทธิผล 

2.2.4 การวดัประสิทธิผลของทีม 

2.2.5 ประเด็นปัญหาของการประเมิน 

2.3 ค่านิยม 

2.3.1 ค่านิยมองคก์าร 

2.3.2 ค่านิยมในการทาํงาน 

2.3.3 ค่านิยมทีมทาํงาน 

2.3.4 ระบบค่านิยมและการวดัค่านิยม 

2.3.5 การวดัค่านิยมขา้มวฒันธรรม 

2.4 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
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2.1  ความเข้าใจเกียวกับทีม 

 

การวิจยัเกียวกบัทีมนนัค่อนขา้งมีนอ้ยเมือเทียบกบัการวิจยัทีทาํเกียวกบับุคคลและองค์การ 

วิธีการของนักจิตวิทยาแบบดงัเดิมทาํการศึกษาพฤติกรรมจากแนวความคิดทีเน้นในระดบับุคคล

และกระบวนการ สิงนีแตกต่างอย่างสินเชิงกบังานวิจยัของนักทฤษฏีองค์การทีมีความเป็นสังคม

วิทยามากขึน ซึงพยายามอธิบายพฤติกรรมในระดบัองคก์ารเพือใหมี้ขอบเขตทีกวา้งมากยิงขึน โดย

ผ่านทางการวิเคราะห์ระดบัชันขององค์การทีกวา้งขึน อย่างเช่นระดบัโครงสร้างองค์การและ

เทคโนโลย ีจึงกล่าวไดว้่าทีมงานอยูร่ะหว่างกลางสองกระแสความคิดหลกัทีแตกต่างกนั (Jackson, 

Brett, Sessa, Cooper, Julin, and Peyronnin, 1991) ดงันนั เพือความเขา้ใจแนวคิดเกียวกบัการทาํงาน

เป็นทีม จึงขอเริมตน้ดว้ยนิยามเกียวกบัทีม 

 

2.1.1  ความหมายของทีม 

Katzenbach and Smith (1993: 45) ใหนิ้ยามทีมคือคนจาํนวนไม่มากนักทีพร้อมดว้ยทกัษะ

ทีเติมเต็มซึงกนัและกนัใหส้มบูรณ์ มีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวิธีการปฏิบติังานร่วมกนั ซึงเป็น

สิงทีพวกเขายดึถือและมีความรับผดิชอบร่วมกนั ซึงใกลเ้คียงกบันิยามของ Woodcock and Francis 

(1994: 1) ว่า คือ กลุ่มบุคคลทีมีความสมัพนัธก์นั ทีมีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีเป้าหมายร่วมกนั แต่ละ

คนมุ่งสู่ความสาํเร็จ มีการทาํงานร่วมกนั มีการแบ่งปันความรับผิดชอบและมีการให้อาํนาจในการ

ตดัสินใจแต่ละคนอยา่งเต็มที ซึงสอดคลอ้งกบันิยามของ Shonk (1997: 1) ทีกล่าวว่า การทาํงานเป็น

ทีม คือ การทาํงานทีตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนั และมีการพึงพาอาศยักนั ช่วยเหลือเกือกูลกนัดว้ยความ

เต็มใจ เพือนร่วมทีมจะต้องมีความต้องการทีจะผลกัดนัไปสู่ความสาํเร็จของทีมร่วมกนั โดยที 

Shonk มีการเน้นถึงปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลภายในทีมเพิมมากขึน และนอกจากนี Johnson and 

Johnson (2006: 532) มีการนิยามถึงทีมโดยทีเน้นถึงคุณสมบติัของบุคคลทีเป็นสมาชิกของทีม ซึง

กล่าวว่า ทีมคือรูปแบบหนึงของปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทีถกูสร้างขึนเพือทาํให้เป้าหมายทีวางไว้

ประสบผลสาํเร็จ โดยมีลกัษณะทีสาํคญัคือตอ้งประกอบดว้ยบุคคลตงัแต่สองคนขึนไปและเป็นผูซึ้ง 

(1) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพึงพาอาศยักนัในเชิงบวกเพือพยายามไปสู่เป้าหมายร่วมกนั (2) 

มีความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนั (3) สามารถแยะแยะเรืองทีมกบัเรืองอืนได ้(4) มีบทบาทและความ

รับผดิชอบเฉพาะ และ(5) มีช่วงระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ซึงจุดทีทาํให้นิยามของ Johnson and 

Johnson แตกต่างออกไปคือการกล่าวถึงบทบาทและระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ซึงแสดงถึงการ

นิยามในมุมมองทีแคบลงมานนัเอง  
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จากนิยามของนกัวิชาการแต่ละท่านสามารถสรุปนิยามคาํว่าทีมไดด้งันีคือ กลุ่มคนจาํนวน

ไม่มากนักมาทาํงานร่วมกนัดว้ยทกัษะทีเติมเต็มซึงกนัและกนัอย่างเต็มใจ โดยมีเป้าหมายในการ

ทาํงานและความรับผดิชอบต่อผลแห่งการกระทาํร่วมกนั 

 

2.1.2  ความแตกต่างระหว่างกลุ่มทํางานกบัทีม 

การนาํทีมมาใชแ้ละการเป็นสมาชิกทีมตอ้งมีการทาํความเขา้ใจว่าทีมนันมีความแตกต่าง

อย่างไรกับการรวมกลุ่มทาํงานทั วไป โดยนักวิจัยพบว่ากลุ่มทาํงาน (Working Group) จะมี

ปฏิสมัพนัธค่์อนขา้งตาํและความรับผดิชอบจะเนน้ไปทีส่วนบุคคลมากกว่าการรับผิดชอบเป็นกลุ่ม

หรือส่วนรวม สมาชิกแต่ละคนจะทาํงานเพียงของตนเองและจะไม่ร่วมรับผิดชอบในผลงานของ

ผูอื้นไปมากกว่าทีตนเองมีส่วนเกียวขอ้ง เมือมีการประชุมสมาชิกจะร่วมแบ่งปันข้อมูลและร่วม

ตดัสินใจในประเด็นทีเกียวข้องกับการปรับปรุงการทาํงานของตนเองเป็นหลกั (Johnson and 

Johnson, 2006: 532) ซึงจากรายละเอียดดงักล่าวนีสามารถนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มทาํงานกบัทีมไดด้งัตารางที 2.1 

 

ตารางที 2.1  การเปรียบเทียบลกัษณะของกลุ่มทาํงานกบัทีม 

 

กลุ่มทํางาน (Working Group) ทีม (Team) 

 เนน้ผูน้าํทีไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจน  เนน้ทีความรับผิดชอบและเป็นผูน้าํร่วมกนั 

 เป้าหมายโดยรวม  เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง 

 งานของบุคคลมีเพียงแค่สร้างผลผลิต  งานของบุคคลและทีมคือการพฒันาผลผลิต 

 การประเมินประสิทธิผลเป็นการประเมินโดยออ้ม

โดยอิทธิพลของกลุ่มหรือจากผูอ้ืน 

 การประเมินประสิทธิผลเป็นการประเมินโดยตรง

จากผลผลิตของทีมทีทาํได ้

 บุคคลรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน  ทงัทีมและบุคคลมีความรับผิดชอบร่วมกนั 

 ยกยอ่งชืนชมและใหร้างวลัแก่ความสาํเร็จเป็น

รายบุคคล 

 ฉลองใหก้บัความสาํเร็จของทีม พร้อมทงัยกยอ่ง

และฉลองใหก้บัความสาํเร็จทีเกิดจากความ

พยายามของบุคคลดว้ย 

 การประชุมดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพเพียง

ช่วงระยะเวลาสันๆ 

 การประชุมเปิดให้มีการอภิปรายอยา่งเปิดกวา้ง

และเนน้ทีการแกไ้ขปัญหา 

 การประชุมจะมีการอภิปราย ตดัสินใจ และ

มอบหมายงาน 

 การประชุมจะมีการอภิปราย ตดัสินใจ และ

ปฏิบติังานจริงร่วมกนั 

 

แหล่งทีมา:  Katzenbach and Smith, 1993 quoted in Johnson and Johnson, 2006: 533. 
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จากตารางที 2.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทาํงานและทีมมีลักษณะการทาํงานแบบกลุ่ม

เช่นเดียวกนั แต่มีรายละเอียดของการทาํงานและจุดเนน้ทีแตกต่างกนัอยา่งสินเชิง นนัคือ การทาํงาน

แบบทีมเป็นการทาํงานแบบกลุ่มรูปแบบหนึงทีมีขนาดเล็ก การทาํงานเป็นทีมไม่ใช่เพียงแค่การ

นาํเอาคนมานั งทาํงานร่วมกนั การทาํงานรูปแบบคณะกรรมการ สภา หรือหน่วยงานก็ตามคือ

ลกัษณะของกลุ่มทาํงานไม่ใช่ทีม (Johnson and Johnson, 2006: 532) หมายความว่าไม่ใช่กลุ่ม

ทาํงานทุกรูปแบบจะเป็นทีม ซึง Hackman (1990) ไดส้รุปความแตกต่างระหว่างทีมกบักลุ่มว่ามี

คุณลกัษณะอยู ่3 ประการ ทีช่วยแยกทีมทาํงานออกจากกลุ่มประเภทอืนๆ ไดแ้ก่ ระบบสงัคมทีคงอยู ่

(Intact Social Systems) การพึงพาอาศยัระหว่างสมาชิก (Interdependence Among Members) และ

ความแตกต่างดา้นบทบาทของสมาชิก (Differentiation of Member Roles) โดยทีสมาชิกจะมีการ

พึงพาอาศยัซึงกันและกนัตังแต่ทีเริมมีวตัถุประสงค์ร่วมกัน มีงานทีต้องทาํร่วมกัน รวมถึงการ

ทาํงานเป็นทีมในบริบทขององค์การและการบริหารความสัมพนัธ์กับบุคคลอืนหรือกบักลุ่มอืน

ภายใตร้ะบบสงัคมทีใหญ่ขึน 

 

2.1.2  ประเภทของทีม 

การจดัแบ่งประเภทของทีมสามารถทาํไดห้ลายแนวทาง โดยมีการจดัแบ่งอยู่ 3 แนวทางซึง

นิยมใชก้นัมากทีสุดสาํหรับการนาํทีมมาใชแ้ละวิธีการนาํทีมเขา้มาใชภ้ายในองคก์าร รวมถึงสิงทีได้

จากทีม (Johnson and Johnson, 2006: 534-537)  

การแบ่งประเภทตามแนวทางแรกการจดักลุ่ม (Setting) เป็นประโยชน์อย่างมาก เนืองจาก

เป็นการพบรูปแบบทีเป็นพืนฐานของทีมซึงแบ่งออกเป็น ทีมทาํงาน (Work Team) ทีมกีฬา (Sport 

Team) และทีมในการเรียนรู้ (Learning Team) โดยทีทีมทงั 3 ประเภทมีวตัถุประสงคใ์นการตงัทีมที

คลา้ยคลึงกนัคือเพือสร้างความร่วมมือและเพิมศกัยภาพดว้ยการผสานพลงัจากสมาชิกภายในทีม 

แนวทางทีสองของการแบ่งประเภทของทีมถกูแบ่งตามลกัษณะการใชง้านภายในองค์การ 

โดยทวัไปแลว้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ทีมสาํหรับแกปั้ญหา ทีมโครงการพิเศษ และทีม

เพือผลิตสินคา้และบริการ โดยสามารถอธิบายเพิมเติมไดด้งันี 

2.1.2.1 ทีมแก้ปัญหา (Problem-Solving Teams) ประกอบด้วยพนักงานทีเป็น

ตวัแทนจาํนวน 5 ถึง 12 คน ทีมีขอบเขตงานแตกต่างจากแผนกเดียวกนัมาทาํงานร่วมกนั โดยมีการ

พบปะกันประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ชั วโมง เพืออภิปรายแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ในการทํางานของทีมแก้ปัญหาสมาชิกจะ

แลกเปลียนแนวความคิดและเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานและวิธี
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ปฏิบัติงานไปยงัฝ่ายบริหารได้ แต่ทีมเหล่านีมกัไม่ค่อยไดรั้บอาํนาจในการนําขอ้เสนอแนะไป

ปฏิบติั เนืองจากอาํนาจในการตดัสินใจยงัคงอยูที่ฝ่ายบริหาร 

2.1.2.2 ทีมเพือวตัถุประสงค์เฉพาะ (Special-Purpose Teams) เกียวขอ้งกบัการทาํ

การตดัสินใจในทุกระดบัชนัของการบงัคบับญัชา ช่วยในการสร้างบรรยากาศสาํหรับปรับปรุง

คุณภาพและการผลิต สาํหรับองคก์ารทีมีการจดัตงัสหภาพ ทีมรูปแบบนีถกูใชส้าํหรับส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างแรงงานกบัฝ่ายบริหารในเรืองการตดัสินใจทีมีความเกียวขอ้งกบัทุกระดบัชนั ทีม

เพือวตัถุประสงค์เฉพาะนีถูกนํามาใช้ในช่วงประมาณปี ค.ศ.1980 ในช่วงหลงัจากรูปแบบทีม

แกปั้ญหา ซึงเป็นรูปแบบทีเหมาะสาํหรับองคก์ารทีมีการจดัตงัสหภาพ และเป็นพืนฐานในการสร้าง

ทีมแบบบริหารโดยตนเอง 

2.1.2.3 ทีมบริหารโดยตนเอง (Self-Managing Teams) ประกอบด้วยพนักงาน

ประมาณ 5-15 คน รับผดิชอบในการผลิตสินคา้และบริการ โดยสมาชิกจะตอ้งมีการเรียนรู้งานทุก

อยา่งและมีการสบัเปลียนหมุนเวียนการทาํงานกนั นอกจากนีทีมยงัทาํหน้าทีดา้นการบริหารแทน

ฝ่ายบริหาร รวมถึงการกาํหนดตารางเวลาการทาํงานและหยุดงาน การจดัซือวตัถุดิบและอุปกรณ์ 

และการคดัเลือกสมาชิกใหม่ จุดเด่นของทีมรูปแบบนีคือการเปลียนแปลงโครงสร้างพืนฐานวิธีการ

บริหารแบบธรรมดาใหพ้นกังานสามารถควบคุมการทาํงานดว้ยตนเอง แกปั้ญหาอุปสรรคเรืองชนั

ของการบริหารแบบระบบราชการระหว่างหน่วยงานลง ทาํให้สามารถเพิมกาํลงัการผลิตไดถึ้ง 30 

เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านัน และคุณภาพก็เพิมขึนอย่างชดัเจน นอกจากนียงัทาํให้โครงสร้างของ

องคก์ารมีลกัษณะแบนราบลง ซึงทีมในรูปแบบนีมีแนวโนม้เป็นทีนิยมมากยงิขึนในอนาคตสาํหรับ

องคก์ารธุรกิจ 

การจดัแบ่งประเภทของทีมแนวทางสุดทา้ยคือการแบ่งโดยใชสิ้งทีทีมทาํ ซึงสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 แนวทาง (Katzenbach and Smith, 1993 quoted in Johnson and Johnson, 2006) คือ ทีม

สาํหรับใหค้าํแนะนาํ ทีมระดบัปฏิบติัการ และทีมระดบับริหาร ซึงสามารถอธิบายเพิมเติมไดด้งันี 

2.1.2.4 ทีมใหค้าํแนะนาํ (Teams that Recommend Things) หมายความรวมถึง กลุ่ม

งาน กลุ่มโครงการ หรือกลุ่มความปลอดภัย ซึงถูกร้องขอให้ทําการศึกษาและแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะ (Katzenbach and Smith, 1993 quoted in Johnson and Johnson, 2006) โดยส่วนใหญ่ทีม

ใหค้าํแนะนาํมกัจะถกูกาํหนดกรอบเวลาในการดาํเนินงานเอาไว ้ซึงวนัเสร็จสินทีถูกกาํหนดนีจะ

เป็นสิงทีตอ้งคาํนึงเมือทีมเริมเขา้มารับหน้าทีในการแนะนาํให้สาํหรับผูที้จะตอ้งนาํเอาคาํแนะนาํ

เหล่านันไปวางแผนสําหรับดาํเนินการหรือตัดสินใจขันสุดท้ายต่อไป โดยมีประเด็นสําคัญ 2 

ประการ ซึงทีมใหค้าํแนะนาํตอ้งใหค้วามสาํคญัคือ การเริมตน้ดว้ยความรวดเร็วและคาํแนะนาํทีให้

ผูน้าํไปปฏิบติัตอ้งเป็นแนวทางทีมีประสิทธิผล 
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2.1.2.5 ทีมสาํหรับทาํงาน (Teams that Make or Do Things) จาํเป็นตอ้งมีการให้

ความสาํคญัต่อผลการปฏิบติังานอย่างเขม้งวด (Katzenbach and Smith, 1993 quoted in Johnson 

and Johnson, 2006) การประเมินผลการปฏิบติังานทีดีทีสุดคือพิจารณาทีการส่งมอบผลงานหรือ

ชินงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การ ดังนัน ผูบ้ริหารระดับสูงควรต้องให้ความสาํคัญต่อ

ประเด็นทีเกียวข้องกบัการส่งมอบทีสาํคญัต่างๆภายในองค์การ ซึงเป็นสิงทีมีผลโดยตรงต่อการ

กาํหนดราคาและมูลค่าของสินค้าและบริการ และเป็นสิงทีชีให้เห็นถึงประสิทธิผลของทีมต่อ

องคก์ารไดดี้ทีสุด 

2.1.2.6 ทีมบริหารงาน (Teams that Run Things) ค่อนขา้งจะเกิดขึนยาก โดยเฉพาะ

สาํหรับองค์การทีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ถึงแมว้่าในความเป็นจริงมีผูน้ ําในองค์การ

จาํนวนไม่น้อยอา้งว่ามีกลุ่มทาํงานขึนตรงต่อพวกเขาในลกัษณะของทีม แต่มีกลุ่มของผูบ้ริหาร

เหล่านีจาํนวนนอ้ยมากทีจะเป็นทีมทีแทจ้ริง ทีมของผูบ้ริหารระดบัสูงมีความยากมากทีสุดสาํหรับ

การสร้างทีม แต่ในขณะเดียวกนัถา้หากสามารถทาํไดส้าํเร็จก็จะมีพลงัมากทีสุดเช่นกนั ซึงโดยปกติ

แลว้ทีมในระดบัผูบ้ริหารอาจไม่มีความจาํเป็น การทาํงานเป็นกลุ่มตามปกติก็เพียงพอต่อความ

รับผิดชอบและมีความเสียงน้อยกว่า ซึงในระดบันีจะมีความเชือใจค่อนข้างตาํและมีขัดแยง้เชิง

ทาํลายค่อนขา้งสูง การทาํงานแบบกลุ่มจึงมีความเสียงนอ้ยและง่ายต่อการบริหารจดัการ นอกจากนี

ยงัพบว่าการตงัวตัถุประสงคข์องทีมระดบับริหารใหมี้ความโดดเด่นและมีความจาํเพาะเป็นสิงทีทาํ

ไดย้าก เนืองจากตอ้งมีการคาํนึงถึงวตัถุประสงค์และพนัธกิจหลกัขององค์การดว้ยเช่นกนั ซึงสอง

ส่วนนีควรจะตอ้งไม่ขัดแยง้กนั ดงันัน ทีมระดับบริหารทีแท้จริงส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะไม่เป็น

ทางการและมีขนาดเลก็ อาจประกอบดว้ยสมาชิกเพียง 2-3 คน 

นอกจากทีมประเภทต่างๆทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมีทีมอีก 2 ประเภท ทีมีความสาํคญัและ

มีการแนวโน้มการใชม้ากขึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ทีมประสานขา้มสายงานและทีมเสมือนจริง ซึงมี

รายละเอียดดงันี 

2.1.2.7 ทีมประสานข้ามสายงาน (Cross-Functional Teams) เป็นวิ ธีการทีมี

ประสิทธิผลทีทําให้บุคลากรจากหลายๆ ฝ่ายภายในองค์การหรือแมแ้ต่ระหว่างองค์การมา

แลกเปลียนขอ้มลูกนั พฒันาแนวความคิดใหม่ๆ และแกปั้ญหา รวมถึงการประสานงานเพือดาํเนิน

โครงการทีมีความซบัซอ้นร่วมกนั ในระยะแห่งการเริมตน้ทีมงานประเภทนีจะใชเ้วลามากเพือให้

สมาชิกเรียนรู้ทีจะทาํงานร่วมกนั เนืองจากสมาชิกมีความแตกต่างหลากหลายและซบัซอ้น รวมทงั

ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างความเชือถือไวว้างใจซึงกนัและกนั โดยเฉพาะบุคคลทีมีภูมิหลงัแตกต่างกนั 

มีประสบการณ์และมุมมองแตกต่างกนัมาก (ร็อบบินส์, 2548: 93) 
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2.1.2.8 ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) คือทีมทีรวมตัวเข้าด้วยกันโดยไม่

จาํเป็นต้องพบปะกันโดยตรง มีการนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสือสาร เช่น ระบบ

อินเตอร์เน็ตไร้สายนาํมาใชใ้นการประชุมออนไลน ์ซึงทาํใหส้ามารถประสานงานระหว่างสมาชิกที

มีความแตกต่างกนัในดา้นภูมิศาสตร์และบรรลุเป้าหมายร่วมกนัได้ ดงันัน ทีมงานเสมือนจริงจึง

สามารถปฏิบัติงานทุกๆประเภทได้เฉกเช่นเดียวกับทีมงานประเภทอืนๆ อาทิ แลกเปลียนและ

แบ่งปันขอ้มลู ดาํเนินการตดัสินใจ และปฏิบติังานใหส้าํเร็จ (ร็อบบินส์, 2548: 93)  

ขอ้ดีของการนาํทีมเสมือนจริงมาใชคื้อสมาชิกภายในทีมสามารถทาํงานจากทีใดก็ได ้

เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสือสาร และเนืองจากการใชที้มเสมือนจริงทาํให้ไม่

ตอ้งมีการพบปะแบบเห็นหน้า (Face-to-Face) ทาํให้สมาชิกมีความผ่อนคลายในการแสดงความ

คิดเห็นมากขึน เนืองจากไม่ตอ้งถูกยึดติดกบัธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ภายในห้องประชุม (Johnson 

and Johnson, 2006: 536) แต่สิงนีก็สามารถเกิดเป็นขอ้เสียไดเ้ช่นกนั เนืองจากการติดต่อสือสารผ่าน

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทาํให้ไม่สามารถสือสารอวจันภาษาหรือการแสดงออกทางสีหน้า 

ท่าทาง และนาํเสียงได ้ซึงอาจทาํให้การสือสารมีความชัดเจนน้อยลงและอาจมีผลต่อการสร้าง

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิก (ร็อบบินส์, 2548: 93) 

จากประเภทของทีมทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าทีมสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท ทงันี 

ขึนอยูก่บัเกณฑที์ใชพิ้จารณา ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งตามวตัถุประสงค์การจดัตงัอย่างง่าย ซึงแบ่งทีม

ออกเป็น 3 ประเภท กวา้งๆไดแ้ก่ ทีมทาํงาน ทีมกีฬา และทีมในการเรียนรู้ หรือการแบ่งทีมตาม

ลกัษณะการใชง้านภายในองคก์ารซึงมีวตัถุประสงคข์องการสร้างทีมทีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน 

อนัประกอบดว้ย ทีมแกปั้ญหา ทีมเพือวตัถุประสงค์เฉพาะ และทีมบริหารตนเอง หรือการแบ่งทีม

ตามลกัษณะของงานทีทีมรับผดิชอบ ไดแ้ก่ ทีมใหค้าํแนะนาํ ทีมสาํหรับทาํงาน และทีมบริหารงาน 

นอกจากนีรวมถึงทีมประสานขา้มสายงานและทีมเสมือนจริง ทีมทงัหมดเหล่านีลว้นตงัขึนมาเพือ

วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง ดงันนั จึงมีการคาดหวงัผลสัมฤทธิของการปฏิบติังานของทีม ซึงก็

คือการวดัประสิทธิผลของทีม 

 

2.2  ทีมทีมีประสิทธิผล 

 

2.2.1  ความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เมือกล่าวถึงคาํว่า “ประสิทธิผล” ย่อมตอ้งมาคู่กบัคาํว่า “ประสิทธิภาพ” สองคาํนีถูกใช้

ควบคู่กันเสมอจนบางครังอาจทาํให้เข้าใจสับสนได้ว่าสามารถใชท้ดแทนกนัได้หรือเกิดความ

สบัสนว่าจะใชส้องคาํนีเมือใดจึงจะเหมาะสม อนัทีจริงแลว้สองคาํนีมีความหมายโดยนัยทีแตกต่าง



13 

กนัอย่างสินเชิง โดยส่วนใหญ่คาํว่าประสิทธิภาพจะเน้นถึงเรืองการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าหรือ

กระบวนการผลิตทีใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด ดงัที ธงชยั สันติวงษ์ (2533) ให้นิยาม

การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่าหมายถึง “การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทาํงานที

ก่อให้เกิดผลได้สูง โดยไดผ้ลผลิตทีมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรทีใชไ้ป” หรือกล่าวอีกนัย

หนึงคือ การลงทุนน้อยแต่ได้ผลกาํไรมาก (Lower Cost But Maximized Profit) แต่การให้

ความสาํคญักบัความคุม้ค่าเพียงอยา่งเดียวอาจยงัไม่เพียงพอต่อความสาํเร็จขององค์การ จึงมีอีกคาํ

หนึงเขา้มาเกียวขอ้งคือคาํว่าประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบริหารงานไดผ้ลงานตามที

กาํหนดหรือตามทีตงัเป้าหมายไว ้(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2553) เป็นการเน้นทีผลลพัธ์มากกว่า

กระบวนการหรือตน้ทุนการดาํเนินการ ดงันนั จะเห็นไดว้่าสองคาํนีมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน

และไม่สามารถนาํมาใชท้ดแทนกนัได ้แต่มกัพบว่ามีการใชค้วบคู่กนั เนืองจากทงัประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมีความเกียวขอ้งกนัอยูแ่ละต่างมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ารดว้ยกนัทงัสิน 

 

2.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพือความเข้าใจทีชัดเจนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดว้ยแนวคิดเชิงระบบ (The Systems Approach) กล่าวคือ องค์การจะเป็นระบบทีมีการ

นาํเอาทรัพยากรนาํเขา้มาจากภายนอก แลว้จากนันก็จะเขา้สู่กระบวนการแปรสภาพและส่งเป็น

ผลผลิตออกมา ซึงการวดัประสิทธิผลขององคก์าร ก็จะมีอยู ่ณ ขนัสุดทา้ยเมือการดาํเนินการสินสุด

ลง เรียกว่า การวดัผลสาํเร็จตามเป้าหมาย (ธงชยั สันติวงษ์, 2533) ซึงเป็นการวดัทีปลายทางเพียง

เท่านัน ในแง่ของความสําเร็จขององค์การการวดัเพียงผลสําเร็จโดยไม่คาํนึงถึงกระบวนการ

ดาํเนินงานหรือระบบถือว่าเป็นการวดัทีไม่สมบูรณ์ ดงันนั องคก์ารจึงควรพิจารณาใหค้รอบคลุมทงั

ระบบตงัแต่ตน้จนจบ นนัคือตอ้งพิจารณาถึงความสามารถขององคก์ารทงัในแง่ของการจดัหาปัจจยั

นําเข้า  พิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารทีทําหน้าส่งเสริม

กระบวนการผลิต แลว้จึงเชือมโยงต่อไปถึงผลผลิตทีทําออกมาได้ ซึงในขันตอนของการให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการผลิตทงัระบบนนัถือว่าเป็นการประเมินประสิทธิภาพนนัเอง 
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ภาพที 2.1  ความสมัพนัธร์ะหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แหล่งทีมา:  ดดัแปลงจาก Martin and Kettner, 1996: 8. 

 

จากภาพที 2.1 กระบวนการเดียวกนัสามารถเกิดขึนไดท้งัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หรืออาจจะเกิดเพียงตัวใดตัวหนึงก็ได้ กล่าวคือ การวดัประสิทธิภาพสามารถกระทาํได้ในทุก

ขนัตอนของกระบวนการ โดยพิจารณาไดจ้ากทรัพยากรทีใชล้งไปในการดาํเนินการ รวมทงัผลผลิต 

(Outputs) ทีไดก้็ถือเป็นการวดัประสิทธิภาพ โดยถือว่าเป็นเพียงสิงทีเกิดขึนจากกระบวนการ ส่วน

การประเมินประสิทธิผลทีแทจ้ริงตอ้งพิจารณาทีผลลพัธ ์(Outcomes) เป็นการวดัโดยเปรียบเทียบผล

ทีไดก้บัเป้าหมายทีวางไว ้และสามารถส่งผลกระทบ (Impacts) ต่อผลผลิตในเชิงบวก เพราะฉะนัน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสิงทีคู่กนั มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั แต่ไม่เสมอไปทีองค์การ

สามารถทาํได้ทังสองอย่างในกิจกรรมหรือกระบวนการเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการ

ฝึกอบรมขององค์การแห่งหนึง หากเน้นไปทีดา้นประสิทธิภาพก็จะสนใจแค่จาํนวนผูผ้่านการ

ฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมไดค้รบตามหลกัสูตรทีวางไวใ้นแผนการฝึกอบรมเพียงเท่านนั ในขณะที

ประสิทธิผลจะให้ความสําคัญไปถึงความสําเร็จของเป้าหมายการฝึกอบรมด้วย ก็คือเมือผูเ้ข้า

ฝึกอบรมผา่นการฝึกอบรมแลว้สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการทาํงานไดจ้ริง

หรือพฤติกรรมการทาํงานมีการเปลียนแปลงในทิศทางทีดีขึน 

ดังนัน จะเห็นได้ว่าในการทํางานใดๆ ก็ตามเราสามารถวัดผลการทํางานได้ทังด้าน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงานนัน เช่นเดียวกบัการทาํงานรูปแบบทีม ซึงถา้หาก

ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลติ 

(Outputs) 

ปัจจยันําเข้า 

(Inputs) 

ผลลพัธ์ 

(Outcomes) 

ผลกระทบ 

(Impacts) 

ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

ประสิทธิผล 

(Effectiveness) 
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ตอ้งการวดัประสิทธิภาพของทีมก็สามารถทาํได้โดยการประเมินจากการดาํเนินการของทีม ซึง

สามารถทาํไดทุ้กกระบวนการของการดาํเนินการ ทงัการสือสารภายในทีม การตดัสินใจของทีม 

การประสานความร่วมมือภายในทีม รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมกับหน่วยงานที

เกียวขอ้งภายนอกทีม และสาํหรับประสิทธิผลของทีมก็เช่นกนั สามารถประเมินไดจ้ากผลลพัธ์ของ

ทีมเหล่านนัโดยเทียบกบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์หลกัของทีมทีวางไว ้ซึงถือว่าเป็นหัวใจสาํคญั

ของการสร้างทีม ดงันนั การศึกษาในครังนีจึงสนใจศึกษาทีประสิทธิผลของทีมหรือผลลพัธ์ของทีม

นนัเอง  

 

2.2.3  โมเดลของทีมทีมปีระสิทธิผล 

หนึงในหัวใจสําคัญของการพฒันาการทาํงานของทีมให้อยู่ในระดับสูง ต้องเข้าใจว่า

ความสาํเร็จของทีมไม่ใช่สิงทีเกิดขึนไดโ้ดยง่าย จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและความตงัใจ ซึงตอ้งไดรั้บการ

นาํทางและสนบัสนุนจากผูน้าํทีม พร้อมทงัวฒันธรรมองค์การก็ตอ้งเอือต่อการทาํงานเป็นทีมดว้ย 

เพือใหที้มสามารถบรรลุผลในการปฏิบติังานในระดบัสูงตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิผล

และพลวตัของทีม ดงันนั มีนกัวิชาการมากมายพยายามเสนอโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผล ซึงแต่

ละโมเดลประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆกนัตามแต่ทีนักวิชาการจะมุ่งความสาํคญั บางโมเดลเน้นไปที

โครงสร้างและพลวัตของปฏิสัมพันธ์ ขณะทีบางโมเดลให้ความสําคัญต่อการจูงใจและ

ความสามารถพิเศษของสมาชิกแต่ละคนภายในทีม หรือแม้กระทั งบางโมเดลยงัมองไปถึง

สภาพแวดลอ้มภายนอกทีม เช่น วฒันธรรมองคก์าร  

โมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลทีทาํการทบทวนในการศึกษาครังนีประกอบดว้ยโมเดลของ

นกัวิชาการดงัตารางที 2.2 

 

ตารางที 2.2  รายชือนกัวิชาการทีเสนอโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผล 

 

หัวข้อ ปี ค.ศ. โมเดล นักวิชาการ 

2.2.3.1 

 

1977 

 

โมเดล GRPI 

 

Irwin M. Rubin, Mark S. 

Plovnick, และ Ronald E. Fry 

2.2.3.2 1982 โมเดลมิติ 5 ดา้น ทีมีผลต่อประสิทธิผลของทีม James H. Shonk 

2.2.3.3 

 

1993 

 

โมเดลองคป์ระกอบพืนฐานของทีม 

 

Jon R. Katzenbach และ  

David K. Smith 

2.2.3.4 

 

1998 

 

โมเดลความสอดคลอ้งทางกลยทุธ์ 

 

Lynda Lieberman Baker และ 

William P. Gardner 
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ตารางที 2.2  (ต่อ) 

 

หัวข้อ ปี ค.ศ. โมเดล นักวิชาการ 

2.2.3.5 

 

2001 

 

โมเดล 5 พลวตัของความร่วมมือและการทาํงาน

เป็นทีม 

Frank M. La Fasto และ  

Carl E.Larson 

2.2.3.6 2002 โมเดลเงือนไขประสิทธิผลของทีม Richard J. Hackman 

2.2.3.7 2005 โมเดล 5 ความผิดปกติในการทาํงานของทีม Patrick Lencioni 

2.2.3.8 2005 โมเดลองคป์ระกอบของทีมทีมีประสิทธิผล Stephen P. Robbins 

 

2.2.3.1 โมเดล GRPI (Rubin, Plovnick and Fry, 1977 quoted in Meuse, 2009: 6) 

นาํเสนอโดย Irwin M. Rubin, Mark S. Plovnick และ Ronald E. Fry เป็นหนึงในโมเดลทีนาํเสนอ

เกียวประสิทธิผลของทีมทีมีอายุมากทีสุด โดยนําเสนอปัจจัยต่างๆในรูปแบบของพีระมิด 

ประกอบดว้ยปัจจยัเป้าหมาย (Goals) บทบาท (Roles) กระบวนการ (Processes) และความสัมพนัธ ์

(Relationships) ซึงความสมัพนัธข์องแต่ละองคป์ระกอบเริมจากยอดพีระมิดลงมาสู่ฐาน อธิบายได้

ว่า การทาํงานเป็นทีมเริมต้นด้วยการกาํหนดเป้าหมาย เมือเป้าหมายชดัเจน บทบาทและความ

รับผิดชอบก็จะมีความชดัเจนตามไปดว้ย การกาํหนดเป้าหมายทีไม่ชดัเจนจะส่งผลให้เกิดความ

สับสนดา้นบทบาทและความรับความรับผิดชอบ และทาํให้กระบวนการการทาํงานมีปัญหา ทัง

เรืองขนัตอนการทาํงาน การตดัสินใจ และการแกไ้ขความขดัแยง้ ซึงการแกไ้ขปัญหาจะตอ้งมอง

ยอ้นกลบัไปทีเป้าหมายอีกครังและทาํการกาํหนดเป้าหมายใหม่ให้มีความชดัเจน ซึงจะทาํให้มีการ

ปรับบทบาท ความรับผิดชอบ และกระบวนการการทาํงานใหม่ ส่งผลให้การทาํงานเป็นทีมเกิด

ประสิทธิผลมากยงิขึนและความสมัพนัธ์ในการทาํงานระหว่างบุคคลก็จะเป็นไปในทิศทางทีดีขึน 

ทงัระหว่างสมาชิกทีมดว้ยกนัและระหว่างผูน้าํทีมกบัลกูทีม ซึงความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ เหล่านี

สามารถแสดงไดด้งัภาพที 2.2 
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ภาพที 2.2  โมเดล GRPI ของทีมทีมีประสิทธิผล 

แหล่งทีมา:  Rubin, Plovnick, and Fry Model, 1977 quoted in Meuse, 2009: 6. 

 

จากภาพที 2.2 สามารถอธิบายองคป์ระกอบต่างๆภายในโมเดลไดด้งันี 

1) เป้าหมาย (Goals) คือ ความชัดเจนเกียวกับจุดประสงค์หลกัของทีม 

ความเขา้ใจเกียวกบังานหลกั มาตรฐานและความคาดหวงัของงาน ตอ้งมีการจดัลาํดบัความสาํคญั

ของงาน และกรอบเวลา รวมถึงขอบเขตของงาน พร้อมทงัการเห็นพอ้งตอ้งกนัในผลลพัธ์สุดทา้ยที

ทีมตอ้งการ 

2) บทบาท (Roles) คือ การเต็มใจเชือในผูน้ ําทีม เข้าใจในบทบาทของ

สมาชิกทุกคนภายในทีมและความรับผิดชอบในหน้าทีของแต่ละคน รวมถึงความรับผิดชอบทีทุก

คนตอ้งมีร่วมกนั ทงันีขอบเขตของบทบาทตอ้งมีความชดัเจนและไม่มีช่องว่างระหว่างบทบาท 

3) กระบวนการและขนัตอนการทาํงาน (Processes and Workflow) แบ่ง

ออกเป็น กระบวนการของทีม (Team Processes) เช่น วิธีการตดัสินใจ การแกไ้ขความขดัแยง้ของ

ทีม รวมถึงการสือสาร และกระบวนการของงาน (Work Processes) เช่น ระเบียบวิธีปฏิบัติและ

ขนัตอนการทาํงาน 

4) ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Relationships) เป็นความเชือ

ใจทีเกิดขึนระหว่างสมาชิกภายในทีม ซึงเป็นสิงทีมีความยดืหยุน่และอ่อนไหว ตอ้งอาศยัการสือสาร

ทีดีและวิธีการจดัการความขดัแยง้ทีมีประสิทธิผล โดยการอาศยัความร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหา 

2.2.3.2 โมเดลมิติ 5 ดา้น ทีมีผลต่อประสิทธิผลของทีม (Shonk, 1982: 8) เสนอโดย 

James H. Shonk ซึงไดรั้บอิทธิพลในการศึกษาประสิทธิผลของทีมจากงานของ Rubin, Plovnick 

และ Fry โดยทาํการศึกษาร่วมกบั Fry พบว่ามีมิติที 5 เพิมเติมจากโมเดล GRPI ทีนาํเสนอก่อนหน้า

โดย Rubin, Plovnick และ Fry นั นคือสภาพแวดลอ้มองค์การ โดยตลอดระยะเวลาของทีมจะตอ้ง

เป้าหมาย 

บทบาท 

กระบวนการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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ประกอบดว้ยมิติ 5 ด้าน ทีทีมจาํเป็นต้องมีการจัดการเพือมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มของ

องคก์าร ซึงตวัแปรทงั 5 ดา้นนีไดรั้บความสนใจอย่างมากจากผูจ้ดัการซึงตอ้งการปรับปรุงผลการ

ปฏิบติังานของทีม เนืองจากทีมทีสามารถจดัการต่อตวัแปรทงั 5 ขอบเขตนีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

การทาํงานของทีมก็จะเพิมประสิทธิผลดว้ยเช่นกนั ซึงมากกว่าทีมทีไม่สามารถจดัการได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.3  มิติ 5 ดา้น ทีมีผลต่อประสิทธิผลของทีม 

แหล่งทีมา:  ดดัแปลงจาก Shonk, 1982: 16. 

 

นอกจากนี Shonk ยงัพบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทงั 5 มิติดงักล่าว มีลกัษณะเป็น

ลาํดบัชนัของปฏิสมัพนัธ ์ซึงผลการดาํเนินการภายในมิติใดมิติหนึงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะสามารถ

ส่งผลกระทบต่อมิติอืนๆ ได ้โดยลาํดบัชนัของปฏิสมัพนัธนี์เกิดจากบางตวัแปรสามารถส่งอิทธิพล

ต่อตวัแปรอืนๆ ซึงเปรียบเสมือนเป็นตวัแปรทีอยูช่นับนสุดของลาํดบัชนั ดงัไดแ้สดงในภาพที 2.4 

 

 

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 

 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติั 

 ระบบ: รางวลัและการสือสาร 

 โครงสร้างองคก์าร 

 ความตอ้งการจากภายนอก (ลูกคา้) 

เป้าหมาย 

 ความเขา้ใจและความชดัเจน 

 การมีส่วนร่วมและการเห็นพอ้งตอ้งกนั 

 การดาํเนินการ: เฉพาะเจาะจงและวดัได ้

 การร่วมแบ่งปันระหว่างสมาชิก 

 การไม่มีความขดัแยง้ 

บทบาท 

 ความเขา้ใจและความชดัเจน 

 การมีส่วนร่วมและเห็นพอ้งตอ้งกนั 

 การไม่มีความขดัแยง้ 

กระบวนการ 

 การตดัสินใจ 

 การสือสาร 

 การประชุม 

 รูปแบบของผูน้าํ 

ความสัมพันธ์ 

 ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 

 ความรู้สึก/ทศันคติ/อารมณ ์

 ความเต็มใจในการทาํงานเป็นทีมของบุคคล 
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ภาพที 2.4  ลาํดบัชนัของปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม 

แหล่งทีมา:  ดดัแปลงจาก Shonk, 1982: 17. 

 

จากภาพที 2.4 แสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ในลกัษณะลาํดบัชนั โดยที 

Shonk (1982: 17-18) อธิบายถึงปฏิสมัพนัธนี์ใหช้ดัเจนมากยงิขึนดว้ยตวัอยา่งปัญหาทีเกิดขึนทวัไป

ของทีมและสาเหตุทีเป็นรากเหงา้ของปัญหา เช่น กิจกรรมการพฒันาทีมมกัจะเริมตน้จากสมาชิก

ภายในทีมตงัแต่ 2 คนขึนไป มีความรู้สึกถึงปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ ซึงจากประสบการณ์แลว้

สมาชิกเหล่านีจะไม่มีปัญหาด้านความสัมพนัธ์ต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม ดงันัน พวกเขาจึง

มกัจะเขา้กบัสิงแวดลอ้มภายนอกไดดี้กว่าภายในทีม จากการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดแสดงให้เห็นว่า

รากเหงา้ของปัญหาดา้นความสมัพนัธนี์ทาํใหส้มาชิกทีมีปัญหาเหล่านีจะมีความรู้สึกไม่เห็นดว้ยต่อ

เป้าหมายของทีม หรือเกิดปัญหาความขดัแยง้ดา้นบทบาท หรือเกิดความคิดว่าสมาชิกแต่ละคนควร

มีอาํนาจในการตดัสินแยกกนัตามความรับผดิชอบของแต่ละคน นอกจากนีปัญหาดา้นความสมัพนัธ์

ทีจะเกิดขึนอาจเกิดขึนมาจากสาเหตุดา้นอืนๆ ไดอี้กดว้ย เช่น ประเด็นดา้นเป้าหมาย บทบาท หรือ

กระบวนการ 

บางครังอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทาํให้สมาชิกภายในทีมเกิดความต้องการที

ขดัแยง้และแตกต่างกนั ซึงสามารถทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นความสมัพนัธขึ์นได ้เช่น ทีมโครงการทีตอ้ง

มีความรับผดิชอบหลายดา้น สมาชิกตอ้งทาํงานให้กบัหัวหน้าทีแตกต่างกนั ซึงจากความตอ้งการ

บทบาท 

กระบวนการ 

ความสัมพนัธ์ 

อทิธิพลจากสภาพแวดล้อม 

เป้าหมาย 
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ของหัวหน้าสองคนทีแตกต่างกนัสามารถทาํให้เกิดปัญหาด้านบทบาทได ้ซึงเป็นทีชดัเจนว่าจะ

ส่งผลต่อปัญหาดา้นความสมัพนัธ ์อยา่งไรก็ตามสุดทา้ยแลว้สาเหตุของปัญหาก็มาจากสิงแวดลอ้ม

ภายนอก 

นอกจากนีบางครังยงัพบว่าสมาชิกภายในทีมอาจมีความเขา้ใจในเป้าหมายแตกต่างกนั ซึง

สามารถสงัเกตไดว้่ามีการโตแ้ยง้กนัเกิดขึนบ่อยครังในขณะทาํการประชุม เมือทาํการวินิจฉัยอย่าง

เหมาะสมแลว้จะพบว่าเป็นปัญหาทีเกิดจากความเขา้ใจเป้าหมายทีแตกต่างกนั ซึงในกรณีถา้หาก

ผูจ้ดัการพยายามลงไปแกปั้ญหาดา้นความสมัพนัธที์เกิดขึน จะกลายเป็นการแกปั้ญหาผดิจุดและผิด

ลาํดบัชนัของปฏิสมัพนัธ ์ซึงสาเหตุของปัญหาดา้นบทบาททีแทจ้ริงอาจเป็นผลมาจากความไม่เขา้ใจ

หรือความไม่ชัดเจนของเป้าหมาย ดงันัน ปัญหาทีเกิดขึนในชนัใดชันหนึงของปฏิสัมพนัธ์อาจ

กลายเป็นสาเหตุของปัญหาในระดบัชนัทีสูงขึนได ้สาํหรับการพิจารณาว่าปัญหาเกิดขึนในระดบัชนั

ใด ให้พิจารณาตวัแปรทีอยู่ในระดับชันทีสูงกว่าก่อนว่าสาเหตุของปัญหาทีแทจ้ริงมาจากอะไร 

ก่อนทีจะลงมือแกไ้ขปัญหาในระดบัชนัทีประสบปัญหา 

2.2.3.3 โมเดลองค์ประกอบพืนฐานของทีม (Katzenbach and Smith, 1993 quoted 

in Meuse, 2009: 7-8) เสนอโดย Jon R. Katzenbach และ David K. Smith  เป็นโมเดลทีให้

ความสาํคญัต่อพืนฐานของทีม โดยพวกเขาเชือว่าคนโดยส่วนใหญ่เขา้ใจถึงความสามารถทีไดจ้าก

การทาํงานเป็นทีม แต่มกัพบว่ามีแรงต่อต้านโดยธรรมชาติทีมาจากบทบาท หน้าที และความ

รับผดิชอบของแต่ละบุคคล ซึงไม่ใช่เรืองง่ายทีบุคคลจะยอมรับผิดชอบในผลแห่งการกระทาํของ

ผูอื้นหรือเต็มใจรับผดิชอบงานใหก้บัผูอื้น การทีจะเอาชนะแรงต่อตา้นเหล่านีจาํเป็นตอ้งให้สมาชิก

ทีมเขา้ใจ ยอมรับ และปรับใชเ้กียวกบั “พืนฐาน (basics)” ของการทาํงานเป็นทีม โดยที Katzenbach 

และ Smith แสดงใหเ้ห็นองคป์ระกอบพืนของทีมในรูปของสามเหลียมดงัภาพที 2.5 
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ภาพที 2.5  โมเดลทีเนน้องคป์ระกอบพืนฐานของทีม 

แหล่งทีมา:  Katzenbach and Smith 1993 quoted in Meuse, 2009: 8. 

 

จากภาพที 2.5 ผลลพัธจ์ากโมเดลของ Katzenbach และ Smith มีอยู ่3 ประการคือ (1) 

ผลิตผลจากความร่วมมือ (2) ความกา้วหน้าของบุคคล และ (3) ผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน สิง

เหล่านีคือสิงทีจะได้จากการทํางานเป็นทีม ซึงแสดงอยู่ทีมุมของโมเดลรูปสามเหลียม และ

ส่วนประกอบทีเหลือของรูปสามเหลียมคือองค์ประกอบทีสาํคญัของทีมทีตอ้งมี ประกอบดว้ย ขอ้

ผกูพนั (Commitment) ทกัษะ (Skills) และความรับผดิชอบ (Accountability)  

Katzenbach และ Smith ยนืยนัว่าทีมทีประสบผลสาํเร็จตอ้งมีความผกูพนัอยา่งลึกซึง

ต่อเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และวิธีการ รวมทงัสมาชิกภายในทีมตอ้งมีความผกูพนัต่อกนัอย่างมาก

อีกดว้ย โดยสมาชิกทุกคนภายในทีมตอ้งเขา้ใจตรงกันว่าภูมิปัญญาของทีมเกิดขึนได้ดว้ยการให้

ความสาํคญัต่อผลิตผลจากความร่วมมือ ความกา้วหน้าของบุคคล และผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน 

นอกจากนี Katzenbach และ Smith ยงัเสนอคาํถาม 6 ขอ้ ทีจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญั ซึงจะสามารถ

ช่วยตรวจสอบการทาํงานของทีมและช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของทีมได ้ดงันี 

 

ผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน 

ความก้าวหน้าของบคุคล ผลิตผลจากความร่วมมือ 

รับผิดชอบ 

รับผิดชอบเป็นกลุ่ม 

รับผิดชอบ 

วตัถุประสงคที์

มีความหมาย 

เป้าหมายเฉพาะ วิธีการร่วมกนั 

การแกไ้ข 

งานเฉพาะทาง/ 

 

ความสัมพนัธ ์

ปัญหา 

งานในหนา้ที 

ระหว่างบุคคล 

ร่วมกนั 

(จาํนวนคนเลก็นอ้ย) 

เป็นรายบุคคล 
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1) ขนาดของทีมมีความเหมาะสมหรือไม่? 

2) สมาชิกภายในทีมมีทกัษะทีสามารถช่วยเติมเต็มซึงกนัและกนัเพียงพอ

หรือไม่? 

3) วตัถุประสงค์ของทีมมีความหมายทีเป็นจริงได้และเป็นทีเข้าใจได้

หรือไม่? 

4) เป้าหมายของทีมมีความชดัเจน ทาํไดจ้ริง และสามารถวดัไดห้รือไม่? 

5) วิธีการทาํงานผา่นการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมีการตกลงกนัอย่าง

ชดัเจนหรือไม่? 

6) สมาชิกภายในทีมมีความตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัหรือไม่? 

2.2.3.4 โมเดลความสอดคลอ้งทางกลยุทธ์ (The Strategic Alignment Model) 

(Baker and Gardner, 1998) นาํเสนอโดย Lynda Lieberman Baker และ William P. Gardner โมเดล

นีเปรียบเสมือนเครืองมือในการวินิจฉัยโรคและมีประโยชน์เช่นเดียวกบัตวัช่วยในการออกแบบ

และเขา้แทรกแซงกระบวนการ Baker และ Gardner พบว่าโมเดลนีจะเป็นเครืองมือทีเป็นประโยชน์

ดว้ยวิธีการแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งทีเกิดขึนภายในองค์การ นอกจากนียงั

เป็นพืนฐานทีจะช่วยใหส้ามารถสร้างความสอดคลอ้งระหว่างองค์ประกอบต่างๆให้เกิดขึนใหม่ได้

ง่ายขึน โดยทีโมเดลนีนาํเสนอปัจจยัทีจาํเป็นต่อประสิทธิผลขององค์การ ปัจจยัเหล่านีถูกแสดงให้

เห็นในลกัษณะของวงกลมทีซอ้นกนัเป็นชนัๆ วงกลมในแต่ละวงสร้างขึนมาจากวงกลมทีมีขนาด

เลก็กว่าทีอยูด่า้นในและมีขนาดทีเพิมขึน โดยเมือยิงมีขนาดเพิมขึนก็จะมีความเสถียรลดลงและมี

แนวโนม้ทีจะเกิดการผนัผวนและเปลียนแปลงเพิมมากขึน ดงัแสดงในภาพที 2.6 
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วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

เป้าหมาย 
บทบาท 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ความสัมพันธ์ 

ค่านิยม 

วงกลมแต่ละวง ทีมีขนาดเพิมขึน ตอ้งอาศยั

พืนฐานมาจากวงกลมทีเลก็กว่าซึงมาก่อนหนา้ 

วงกลมเปรียบเสมือนองคป์ระกอบของ

องคก์าร ยงิวงมีขนาดเลก็ ยงิมีความเสถียร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.6  โมเดลความสอดคลอ้งทางกลยทุธ ์(The Strategic Alignment Model) 

แหล่งทีมา:  Baker and Gardner, 1998. 

 

จากภาพที 2.6 แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ ในลกัษณะชนัของวงกลม 

วงกลมชนัในสุดคือค่านิยม ซึงถือว่าเป็นแกนกลางของความสมัพนัธ์และเป็นปัจจยัทีมีความเสถียร

มากทีสุด โดยทีปัจจยัแต่ละตวัสามารถอธิบายไดด้งันี 

1) ค่านิยม (Values) คือสิงทีอยูแ่กนกลางของทีมหรือองค์การและเป็นสิงที

กระตุน้ใหที้มสามารถทาํงานออกมาไดอ้ยา่งดีทีสุด ทงันี ไดมี้การแสดงให้เห็นเป็นทีประจกัษ์แลว้

ว่าค่านิยมเป็นสิงทีมีความสาํคญัหรือเป็นสิงทีมีความจาํเป็นต่อทีม สมาชิกของทีม และองค์การ 

ค่านิยมเป็นสิงทีมีระดบัความเป็นนามธรรมสูงทีสุดจากในบรรดาทุกสิงทีสมาชิกทีมจะสามารถ

ยอมรับได ้นอกจากนี ค่านิยมยงัเป็นปัจจยัทีมีความเสถียรมากทีสุดในการสร้างทีม 

2) วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นการแสดงออกถึงภาพทีสอดคลอ้งกนัของจุดซึง

ทีมตอ้งการจะไปใหถึ้ง ทีมนนัถกูสร้างขึนมาสาํหรับงานระยะสนัหรือโครงการ ซึงจะมีเวลาไม่มาก

นกัเพือใชส้าํหรับสือสารและทาํให้วิสัยทศัน์มีความชดัเจน โดยปกติแลว้วิสัยทศัน์มกัจะกล่าวถึง

ความปรารถนาในอนาคต ซึงตอ้งมีความทา้ทายและสามารถเป็นไปได ้วิสยัทศัน์ทีดีจะตอ้งสามารถ
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สือสารและถ่ายทอดไดง่้าย ไม่ยดืยาวจนเกินไป เขา้ใจง่าย และสามารถนาํไปสู่ความสาํเร็จของการ

เปลียนแปลงขององคก์ารในอนาคต และเมือทีมจาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจเชิงนโยบาย วิสัยทศัน์จะ

นาํมาซึงมาตรฐานทีทีมตอ้งไปใหถึ้งและแสดงถึงค่านิยมทีมีความเฉพาะซึงสมาชิกทีมตอ้งดาํรงอยู ่

ยิงไปกว่านนั วิสัยทัศน์ของทีมยงัช่วยตอบคาํถามทีว่า “พวกเราคือใคร?” และ “อะไรคือสิงที

ตอ้งการจะเป็น?” และสุดทา้ยเมือสมาชิกทีมแต่ละคนมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน จะทาํให้

ทีมสามารถแสดงบทบาทไดอ้ย่างพร้อมเพรียงกันและสมาชิกภายในทีมมีความรู้สึกถึงความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนั 

3) พนัธกิจ (Mission) คือถอ้ยแถลงทีเกียวขอ้งกบัความมุ่งหมายซึงสามารถ

ทาํให้เกิดขึนจริงไดใ้นทางปฏิบัติสาํหรับทีมทีมีอยู่ โดยทีคาํกล่าวซึงยึดถือเป็นพนัธกิจนันจะมุ่ง

ความสาํคญัทีวตัถุประสงค์ในทางธุรกิจและเป้าหมายเฉพาะขององค์การ นอกจากนียงัถูกใชเ้พือ

สร้างแรงพยายามและการริเริมให้กบัสมาชิกทีมโดยตรง อีกทงัแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนของ

ทีมทีจะทาํให้องค์การเจริญเติบโตและสามารถสร้างผลกาํไรได้ นอกจากนี พนัธกิจยงัใชส้าํหรับ

สือสารให้ทีมทราบถึงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทีทีมต้องดาํเนินการและรับผิดชอบ ซึงเป็นที

แน่นอนว่าบุคคลอืนๆ ภายในองคก์ารก็จะทราบดีว่าสามารถคาดหวงัสิงใดจากทีมไดบ้า้ง พนัธกิจที

ชดัเจนจะมีความสาํคญัเป็นพิเศษสาํหรับทีมซึงจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตลอดระยะเวลาทีทาํงาน โดยที

ความชดัเจนของพนัธกิจมาจากความชดัเจนของความมุ่งหมายในทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์สาํหรับทีม 

ทาํใหส้มาชิกภายในทีมสามารถวางเป้าหมายไดต้รงประเด็นและมีความหมายต่อองคก์าร 

4) เป้าหมาย (Goals) คือถอ้ยแถลงทีกล่าวถึงผลลพัธ์สุดทา้ยทีต้องการให้

สาํเร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนด และมีการกาํหนดถึงระดับของความสําเร็จทีคาดหวงัภายใน

ขอบเขตความรับผดิชอบของแต่ละทีมดว้ย ซึงเป้าหมายของทีมตอ้งสนับสนุนหน่วยงานทีสมาชิก

ทีมทาํงานอยูแ่ละสนบัสนุนองคก์ารโดยรวมทงัหมดดว้ย ดงันนั เมือเป้าหมายของทีมมีความชดัเจน

ก็จะทาํใหที้มสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเป้าหมายทีมี

ความชดัเจนตอ้งประกอบดว้ยเกณฑที์รวมเป็นคาํว่า “SMART” มีรายละเอียดดงันี 

(1) “S” มาจากคาํว่า “Specific” หมายถึง ลกัษณะเฉพาะเจาะจง อธิบาย

ไดว้่า เป้าหมายทีมีความชดัเจนจะเป็นตวักาํหนด “สิง” ทีทีมตอ้งทาํให้เป็นผลสาํเร็จในระยะเวลาที

กาํหนด 

(2) “M” มาจากคาํว่า “Measurable” หมายถึง ความสามารถในการวดั 

อธิบายไดว้่า เป้าหมายต้องกล่าวถึง “ระดับ” ของความสําเร็จทีปรารถนาในผลลพัธ์สุดทา้ย ซึง

เป้าหมายควรตอ้งสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ 
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(3) “A” มาจากคาํว่า “Agree Upon” หมายถึง การตกลง อธิบายไดว้่า 

เป้าหมายเป็นผลลพัธจ์าก “การเจรจาต่อรอง” ทีเกิดขึนอยา่งแทจ้ริง มากกว่าการถูกควบคุมจากผูน้าํ

หรือบุคคลอืนภายในองคก์าร 

(4) “R” มาจากคาํว่า “Realistic” หมายถึง สามารถปฏิบติัไดจ้ริง อธิบาย

ไดว้่า เป้าหมายตอ้งสามารถทาํไดจ้ริง แต่ก็ยงัคงไวซึ้งความทา้ทาย โดยตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงการ

ปรับปรุงผลการปฏิบติังานตลอดเวลา ทงันี ตอ้งอยู่บนพืนฐานของขอ้เท็จจริง การวิเคราะห์ และ

ความรู้ การปรับปรุง “สามารถทาํได้” ภายในขอบเขตของอาํนาจและการควบคุมของทีมซึง

รับผดิชอบต่อผลลพัธน์นั 

(5) “T” มาจากคาํว่า “Time Bound” หมายถึง กรอบเวลา อธิบายไดว้่า 

ผลลัพธ์สุดท้ายทีก ําหนดจะเป็นสิ งทีประสบความสําเร็จเฉพาะในบางช่วงเวลาเท่านัน 

“กาํหนดเวลา” จึงสามารถใชเ้ป็นส่วนประกอบหลกัสาํหรับประเมินความคืบหนา้ 

เป้าหมายช่วยใหส้มาชิกทีมทราบถึงบทบาททีจาํเป็นตอ้งมีเพือให้สาํเร็จตาม

เป้าหมาย “SMART” 

5) บทบาท (Role) เมือเป้าหมายได้ถูกกาํหนดขึนมาก็มีความจาํเป็นต้อง

อธิบายถึงบทบาทใหมี้ความชดัเจน การทาํใหบ้ทบาทมีความชดัเจนหมายความว่าแต่ละบุคคลตอ้งมี

ความเขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงความรับผดิชอบของเขาเหล่านนัในการนาํพากลุ่มไปสู่เป้าหมายทีวางไว ้

กลุ่มทีมีประสิทธิผลจะมีการอภิปรายถึงศกัยภาพและความรู้ของสมาชิกแต่ละคนทีนาํมาใชเ้พือทีม 

หลงัจากนันสมาชิกก็ตอ้งยอมรับในความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละคน รวมถึงของตนเองดว้ย 

ความชดัเจนของบทบาทครอบคลุมถึงเรืองการลดความขดัแยง้ภายในกลุ่มดว้ย อย่างไรก็ตาม การ

ทาํให้บทบาทมีความชดัเจนเป็นกระบวนการทีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนือง ดว้ยเหตุผลทีว่าจะมี

ความรับผดิชอบใหม่เกิดขึนเสมอเมือกลุ่มตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบงาน ซึงความรับผิดชอบทีเพิมเขา้

มาใหม่นีตอ้งไดรั้บการอภิปรายและมอบหมายใหก้บัสมาชิกทีมีความเหมาะสม 

6) ระเบียบวิธีปฏิบติั (Procedures) ทีมทีมีประสิทธิผลจะมีขอ้ตกลงร่วมกนั

ก่อนลงมือกระทาํโครงการจริงว่าพวกเขาจะทาํงานร่วมกันอย่างไร โดยประเด็นทีมีการตกลง

ร่วมกนัอยา่งเช่น วิธีทาํการตดัสินใจ วิธีดาํเนินการประชุม วิธีการประเมินและทบทวนการทาํงาน

ของสมาชิกทีมแต่ละบุคคล วิธีบริหารความขดัแยง้และขอ้คิดเห็นแตกต่างกนั วิธีการสือสารขอ้มูล 

รวมถึงผูรั้บผิดชอบในกระบวนการหรือขนัตอนต่างๆ ดงันัน เพือให้การดาํเนินการตามขอ้ตกลง

เหล่านีเป็นไปไดด้ว้ยดีภายในกลุ่มตอ้งมีการลดเรืองความขดัแยง้จากการทาํงานลง ซึงความขดัแยง้

นีจะเกิดขึนเมือสมาชิกภายในกลุ่มขาดความเข้าใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานทีถูกต้อง เมือ

ปราศจากการกาํหนดระเบียบวิธีการปฏิบติังาน ก็มกัจะพบว่ามีความขดัแยง้เกิดขึนภายในกลุ่ม คือ
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แทนทีจะไดผ้ลลพัธ์ตามทีตอ้งการ ก็กลายเป็นปัญหาเรืองวิธีการจะทาํอย่างไรงานถึงจะประสบ

ผลสาํเร็จนนัเอง 

7) ความสมัพนัธ ์(Relationships) เป็นทียอมรับกนัโดยทวัไปว่าในบางครัง

ทีมทีมีประสิทธิผลสมาชิกภายในทีมตอ้งมีความสมัพนัธก์นัระหว่างการทาํงาน ในบริบทของความ

เชือใจ การสนบัสนุน การเคารพ และความรู้สึกเป็นกนัเองเกิดขึนระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่ม ซึงสิงเหล่านีมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการในการทาํงานร่วมกนัของทีม บ่อยครังมกั

พบว่าความสมัพนัธห์รือทกัษะของการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัถกูแสดงออกมาอยา่งชดัเจนว่าไม่ดี

เท่าทีควร ซึงลักษณะแบบนีเรียกว่า “การปะทะทางบุคลิกภาพ (Personality Clashes)” หรือ 

ความสัมพนัธ์ไม่ลงรอยกนั (Bad Chemistry) แต่ทีมทีมีประสิทธิผลจะตอ้งสนับสนุนและเห็นถึง

คุณค่าของความหลากหลายและความแตกต่างระหว่างสมาชิก ในขณะเดียวกนัความหลากหลาย

ดงักล่าวก็ตอ้งการสมาชิกแต่ละคนทีมีทกัษะและความรับผดิชอบในการทาํงานร่วมกบับุคคลคนอืน

ทีมีความแตกต่างจากตนเอง ดังนัน ทีมทีมีประสิทธิผลต้องพร้อมสําหรับรับมือกับเรืองความ

แตกต่าง โดยทีพวกเขาตอ้งควบคุมจดัการเรืองความขดัแยง้ทีจะเกิดขึนระหว่างบุคคลและความไม่

เขา้ใจทีอาจเกิดขึนไดจ้ากขนัตอนการพฒันาบรรยากาศของความเชือใจ ความเคารพ และช่วยเหลือ

ซึงกนัและกนั สมาชิกภายในทีมตอ้งทาํงานเพือปรับปรุงทกัษะดา้นปฏิสัมพนัธ์ของตนเอง รวมทงั

ต้องทําการระบุและรักษาสมดุลระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกแต่ละคนเพือเพิ ม

ประสิทธิผลของทีมใหสู้งทีสุด 

2.2.3.5 โมเดล 5 พลวตัของความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีม (Five Dynamics of 

Team Work and Collaboration) (LaFasto and Larson, 2001 quoted in Meuse, 2009: 9) นาํเสนอ

โดย Frank M. LaFasto และ Carl E. Larson ซึงสร้างโมเดลจากการรวบรวมข้อมูลจากทีม

หลากหลายธุรกิจทงัสิน 600 ทีม และสร้างเป็นทฤษฎีทีประกอบไปดว้ย 5 องค์ประกอบ ซึงเป็น

องคป์ระกอบทีตอ้งทาํความเขา้ใจและจดัการอย่างจริงจงัเพือเพิมโอกาสให้เกิดประสิทธิผลต่อทีม 

องคป์ระกอบดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัภาพที 2.7 
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ภาพที 2.7  โมเดลหา้พลวตัของความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีม 

แหล่งทีมา:  LaFasto and Larson, 2001 quoted in Meuse, 2009: 9. 

 

จากภาพที 2.7 แสดงถึง 5 องค์ประกอบทีช่วยสร้างประสิทธิผลให้เกิดขึนแก่การ

ทาํงานเป็นทีม และเช่นเดียวกบัโมเดลอืนๆ ทีพยายามนาํเสนอองค์ประกอบทีสามารถส่งผลกับ

ประสิทธิผลของทีม สาํหรับโมเดลนีสามารถยกตวัอย่างเพืออธิบายไดว้่า องค์ประกอบเริมตน้คือ

สมาชิกทีม (Team Member) ซึงหวัใจของความสาํเร็จของทีมคือการไดค้นทีเหมาะสม โดยสมาชิก

ของทีมทีเหมาะสมต้องมีพฤติกรรมดังนี  คือ (1) เปิดเผย (Openness) (2) ช่วยเหลือเกือกูล 

(Supportiveness) (3) มุ่งเป้าหมายการทาํงาน (An action Orientation) และ (4) ลกัษณะส่วนบุคคล

เชิงบวก (A Positive Personal Style) สาํหรับองค์ประกอบของโมเดลสามารถวิเคราะห์จากคาํถาม

ดงัต่อไปนี 

1) สิงทีทาํใหเ้ป็นสมาชิกทีดีของทีม: พฤติกรรมและความสามารถเป็นส่วน

สาํคญัจริงหรือไม่? 

2) พฤติกรรมอะไรในกลุ่มทีช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายใน

ทีมทีมีประสิทธิผล? 

3) พฤติกรรมอะไรของทีม (ตามความเขา้ใจของสมาชิกทีมและผูน้าํทีม) ที

เป็นสาเหตุทีทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาของบางทีมประสบความสาํเร็จมากกว่าทีมอืน ๆ? 

4) พฤติกรรมอะไรของผูน้าํทีม (จากมุมมองของสมาชิกทีม) ทีช่วยทาํให้

ทีมประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลว? 
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5) กระบวนการและวิธีปฏิบัติอะไรขององค์การทีช่วยเพิมความชัดเจน 

ความมนัใจ และความรับผดิชอบในทีม? 

2.2.3.6 โมเดลเงือนไขประสิทธิผลของทีม (Hackman, 2002 quoted in Meuse, 

2009: 9-11) นาํเสนอโดย Richard J. Hackman ซึงอา้งว่าทีมจะเกิดประสิทธิผลไดเ้มือเป็นไปตาม

เงือนไขดงันี คือ (1) มีการทาํงานเป็นทีมจริงมากกว่าเป็นทีมแค่ในนาม (2) ทีมมีทิศทางการทาํงานที

บงัคบัไว ้(3) มีโครงสร้างองค์การทีสนับสนุนการทาํงานเป็นทีม (4) การทาํงานของทีมอยู่ภายใต้

บริบทขององค์การทีคอยสนับสนุน และ (5) มีการสอนงานจากผูเ้ชียวชาญในการทาํงานเป็นทีม

อยา่งเพียงพอ และสามารถวดัประสิทธิผลของทีมไดจ้ากผลิตภณัฑ์และบริการทีทาํไดเ้หนือความ

คาดหวงัของลูกคา้ ความสามารถของทีมทีมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา และการตอบสนองความ

ตอ้งการของสมาชิกภายในทีม ประเด็นเหล่านีสามารถแสดงไดต้ามภาพที 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.8  โมเดลเงือนไขประสิทธิผลของทีม 

แหล่งทีมา:  Hackman, 2002 quoted in Meuse, 2009: 10. 

 

 

 

ประสิทธิผล 

ของทีม 

- ผลิตภณัฑที์ลูกคา้ยอมรับได ้

- ความสามารถของทีมเพิมขึน 

- การเรียนรู้ของ 

  สมาชิกทีม 

บริบทขององค์การทีช่วยสนับสนุน 

การสอนงานอย่างมืออาชีพ 
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จากภาพที 2.8 เงือนไขทีสาํคญั 5 ประการ สําหรับประสิทธิผลของทีมสามารถ

อธิบายไดด้งันี 

1) ทีมทาํงานทีแทจ้ริงตอ้งประกอบดว้ย 4 ลกัษณะสาํคญั คือ เป็นงานทีทาํ

เป็นทีม มีขอบเขตทีชดัเจน มีอาํนาจในการตดัสินใจทีชดัเจน และเสถียรภาพของการเป็นสมาชิก 

2) การควบคุมทิศทางการทาํงานเป็นมากกว่าวิธีการทาํงานทีทีมตอ้งทาํให้

ลุล่วง สิงนีหมายความว่าทีมตอ้งมีความชดัเจน ความทา้ทาย และเป้าหมายทีเน้นถึงความสาํเร็จของ

ผลลพัธ ์

3) โครงสร้างทีเหมาะสม หมายถึง ทังส่วนทีเกียวข้องกับงานของทีม 

องคป์ระกอบของทีม และบรรทดัฐานในการทาํงาน ซึงตอ้งไม่ขดัขวางการทาํงานเป็นทีม 

4) บริบทขององค์การทีช่วยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทีเพียงพอ

สาํหรับทีม การให้รางวลั ขอ้มูลข่าวสาร การให้ความรู้ การให้ความร่วมมือจากกลุ่มผูที้เกียวขอ้ง 

และการสนบัสนุนใหที้มสามารถทาํงานไดป้ระสบผลสาํเร็จ 

5) การสอนงานอยา่งมืออาชีพ หมายความว่า การมีผูที้มีความสามารถช่วย

สมาชิกทีมใหส้ามารถจดัการกบัประเด็นทีมีความสาํคญัหรือปัญหาทีกาํลงัประสบอยู่ เพือให้งาน

ของทีมประสบผลสาํเร็จ นอกจากนีการสอนงานยงัช่วยให้สมาชิกภายในทีมมีโอกาสไดพ้ฒันา

ความร่วมมือและปรับปรุงการประสานงาน 

2.2.3.7 โมเดล 5 ความผิดปกติในการทาํงานของทีม (Lencioni, 2005 quoted in 

Meuse, 2009: 11-12) นาํเสนอโดย Patrick Lencioni ซึงนาํเสนอในรูปแบบทีแตกต่างจากโมเดล

อืนๆ โดยเขามองว่าทีมทาํงานทุกรูปแบบมีโอกาสทีจะเกิดการทาํงานทีผิดปกติขึนได ้ดงันัน เพือ

เป็นการปรับปรุงการทาํงานของทีมจึงจาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งทาํความเขา้ใจประเภทและระดบัของ

ความผดิปกติในการทาํหนา้ทีของทีม โดยรูปแบบของโมเดลมีลกัษณะเป็นพีระมิดทีแสดงถึงลาํดบั

ขนัของความกา้วหนา้ในการพฒันาทีม ซึงประกอบดว้ย 5 ระดบัขนั โดยเริมตน้จากฐานไปสู่ยอด

ของพีระมิด ระดบัขนัทีตาํกว่าตอ้งเกิดขึนอยา่งสมบูรณ์แลว้จึงขา้มไปยงัระดบัขนัทีสูงขึน สามารถดู

ไดด้งัภาพที 2.9  

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.9  โมเดล 5 ความผดิปกติในการทาํงานของทีม 

แหล่งทีมา:  Lencioni, 2005 quoted in Meuse, 2009: 11. 

 

จากภาพที 2.9 แสดงถึงความผิดปกติในการทาํงานของทีม 5 ประการ ซึงประกอบ

ไปดว้ย: 

1) ขาดความไวว้างใจ (Absence of Trust) เป็นผลมาจากการทีสมาชิก

ภายในทีมเกิดความรู้สึกไม่เต็มใจในการทาํงานร่วมกบัคนอืนและไม่เต็มใจในการยอมรับความ

ผดิพลาด ความบกพร่อง และการตอ้งการความช่วยเหลือของสมาชิกคนอืน ดงันนั เมือเกิดความไม่

สบายใจระหว่างสมาชิกทาํใหพื้นฐานของความไวว้างใจก็ไม่สามารถเกิดขึนได ้

2) กลวัความขดัแยง้ (Fear of Conflict) เมือทีมขาดความไวว้างใจกนัก็ทาํให้

ไม่สามารถเกิดการกลนักรองสิงใดได ้ไม่สามารถอภิปรายร่วมกนัอยา่งจริงจงัในประเด็นทีสาํคญัได ้

ซึงสร้างใหเ้กิดสถานการณ์ของความขดัแยง้ภายในทีมไดง่้าย ทาํใหมี้การอภิปรายแบบบงัหน้า แต่มี

การแสดงความคิดเห็นแบบลบัหลงั สาํหรับการมอบหมายงานใดๆถา้หากสมาชิกทีมไม่แสดงความ

คิดเห็นกนัอยา่งเปิดเผย ผลของการตดัสินใจก็จะดอ้ยลงไป 

3) ขาดความรับผดิชอบ (Lack of Commitment) เมือปราศจากความขดัแยง้

อยา่งสินเชิง จะเป็นการยากสาํหรับสมาชิกภายในทีมทีจะร่วมทาํการตดัสินใจเมือสภาพแวดลอ้ม

ของการตดัสินใจเกิดความกาํกวม เมือขาดทิศทางและความรับผิดชอบสามารถทาํให้พนักงาน

โดยเฉพาะพนกังานทีมีความสามารถ เกิดความไม่พอใจและเสียสิทธิในการแสดงความคิด  

กลัวความขัดแย้ง 

ขาดความไว้วางใจ 

ไม่ใส่ใจ 

ต่อผลลัพธ์ 

ขาดความรับผิดชอบ 

หลบเลียงภาระหน้าที 
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4) หลบเลียงภาระหนา้ที (Avoidance of Accountability) เมือทีมไม่สามารถ

ปฏิบติัตามแผนการทาํงานทีชดัเจนได ้แมจ้ะผลกัดนัและให้ความสาํคญัเพียงใด พนักงานจะเกิด

ความลงัเลใจทีขอความร่วมมือจากเพือนร่วมทีม และเกิดพฤติกรรมทีถ่วงประสิทธิผลของทีม 

5) ไม่ใส่ใจในผลลพัธ์ (Inattention to Results) โดยธรรมชาติแลว้เมือ

สมาชิกทีมไม่ยึดถือภาระหน้าทีในความรับผิดชอบแลว้ ก็จะมีแนวโน้มทีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองก่อนตอบสนองเป้าหมายร่วมของทีม ซึงถา้หากทีมปราศจากความต้องการ

ความสาํเร็จ ธุรกิจก็จะประสบความเสียหายในทีสุด 

2.2.3.8 โมเดลองคป์ระกอบของทีมทีมีประสิทธิผล (ร็อบบินส์, 2548) นาํเสนอโดย 

Stephen P.Robbins ซึงนาํเสนอปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในลกัษณะของโมเดลภาพรวม 

โดยมีสิงทีตอ้งคาํนึงถึงอยู ่2 ประการคือ ประการแรก ทีมมีรูปแบบและโครงสร้างทีแตกต่างกนัไป 

โมเดลทีนําเสนอนีพยายามกล่าวถึงภาพรวมของทีมทุกประเภท ดังนัน จ ําเป็นต้องมีความ

ระมดัระวงัในการประยกุตใ์ชโ้มเดลดงักล่าวเป็นแนวทางเท่านนัไม่ใช่บทบญัญติัตายตวั ประการที

สอง โมเดลนีมีฐานคติว่าการทาํงานเป็นทีมดีกว่าทาํงานคนเดียว 

ประสิทธิผลตามโมเดลของร็อบบินส์ หมายถึง การวดัผลงานของทีมว่าเป็นไปตาม

วตัถุประสงคห์รือไม่ รวมถึงการดาํเนินงานของทีม และความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิก โดยแต่

ละองคป์ระกอบสามารถอธิบายได ้ดงันี 

1) บริบท (Context) มีความเกียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานของทีมอยา่งสูง 

ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) ทรัพยากรทีเพียงพอ (Adequate Resources) ทีมทีจะมีประสิทธิผล

จาํเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทีดีจากองค์การและทุกฝ่ายทีเกียวข้อง ทังในเรืองบุคลากร 

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงในดา้นการบริหารดว้ย 

(2) ภาวะผูน้าํและโครงสร้าง (Leadership and Structure) ตอ้งใชภ้าวะ

ผูน้าํอย่างเหมาะสมกบัรูปแบบของทีมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป รวมถึงโครงสร้างการทาํงานที

สามารถนาํเอาศกัยภาพของสมาชิกทีมออกมาไดอ้ยา่งมากทีสุด 

(3) บรรยากาศแห่งความเชือถือไวว้างใจกนั (Climate of Trust) ผูน้าํตอ้ง

สามารถสร้างความเชือมนัไวว้างใจให้เกิดขึนต่อผูน้ ําและสมาชิกภายในทีมได้ เนืองจากความ

ไวว้างใจจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจและความรับผดิชอบต่อเป้าหมายร่วมกนั 

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัล (Performance 

Evaluation and Reward Systems) เน้นการประเมินและให้รางวลัโดยสะทอ้นถึงความเป็นทีม

มากกว่ารายบุคคล 
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2) องค์ประกอบและคุณสมบัติ (Composition) เป็นปัจจัยทีเกียวข้องกับ

ความสามารถ บุคลิกภาพของสมาชิกในทีม การจดัสรรบทบาทของสมาชิก ความหลากหลาย ขนาด

ของทีม ความยดืหยุน่ และความชอบของทีม สามารถอธิบายไดด้งันี 

(1) ความสามารถของสมาชิก (Abilities of Members) ประกอบดว้ย

ทกัษะ 3 ประการ ทีจาํเป็นสาํหรับทีมงานทุกประเภท นนัคือ ทกัษะความเชียวชาญทางดา้นเทคนิค 

(Technique Expertise) ทกัษะความเชียวชาญในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ และทกัษะในการ

ประสานงานและแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(2) บุคลิกภาพ (Personality) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานของทีม 

โดยสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากโมเดลบุคลิกภาพ 5 ประการ (The Big-Five Personality Model) อนั

ประกอบดว้ย การมุ่งสังคม (Extroversion) การออมชอม (Agreeableness) ความสาํนึกรับผิดชอบ 

(Conscientiousness) ความมนัคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) และเปิดรับโอกาส (Openness to 

Experience) 

(3) การจัดสรรบทบาท (Allocate Roles) สมาชิกภายในทีมทุกคน

จะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน เนืองจากบทบาทจะแสดงให้เห็นถึงสิงทีต้อง

รับผดิชอบ บทบาททีมีความชดัเจนสามารถช่วยลดความขดัแยง้ในทีมได ้

(4) ความหลากหลาย (Diversity) ทีมทีประกอบด้วยสมาชิกทีมีความ

แตกต่างหลากหลายทาํใหมี้ความสามารถและขอ้มูลทีหลากหลาย และนาํไปสู่ประสิทธิผลของทีม 

แต่ในขณะเดียวกันความหลากหลายอาจทาํให้เกิดความขัดแยง้เพิมมากขึนด้วย ดังนัน ความ

หลากหลายควรมีเพือใหเ้กิดการกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์แต่ไม่ถึงขนัเกิดความแตกแยก 

(5) ขนาดของทีม (Size of Teams) จ ํานวนสมาชิกในทีมมีผลต่อ

ประสิทธิผล โดยทีมทีมีจาํนวนสมาชิกมากหรือเป็นทีมขนาดใหญ่จะสามารถแกปั้ญหาไดดี้ แต่จะ

ขาดความรวดเร็วในการทาํงานเมือเทียบกบัทีมขนาดเล็ก และเมือพิจารณาดา้นประสิทธิผลทีมทีมี

ขนาดเล็กจะมีประสิทธิผลสูงกว่า เนืองจากทีมขนาดใหญ่จะเกิดความสูญเปล่าทางสังคม (Social 

Loafing) คือสมาชิกทีมจะมีความพยายามในการทาํงานลดลงเมือจาํนวนสมาชิกเพิมมากขึน ดงันัน 

จึงตอ้งมีการจดัสรรขนาดทีมใหเ้หมาะสมกบังาน 

(6) ความยืดหยุ่นของสมาชิก (Member Flexibility) สมาชิกภายในทีม

ตอ้งสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆไดดี้ และทีสาํคัญคือตอ้งสามารถปฏิบติังานของ

สมาชิกอืนได ้
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(7) ความชอบของสมาชิก (Member Preferences) ในการคัดเลือก

สมาชิกทีม นอกจากพิจารณาทกัษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพแลว้ควรพิจารณาความชอบและ

ความเต็มใจในการทาํงานเป็นทีมดว้ย เนืองจากสิงเหล่านีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

3) การออกแบบงาน (Work Design) ต้องมีการออกแบบงานให้มีความ

ดึงดูดใจใหส้มาชิกภายในทีมใชค้วามพยายามในการทาํงานอย่างเต็มความสามารถ ยกตวัอย่างเช่น 

เรืองเสรีภาพและอิสระในการทาํงาน (Freedom and Autonomy) โอกาสทีจะใชท้กัษะความสามารถ

ทีแตกต่างหลากหลายในการปฏิบติังาน (Skill Variety) ความสามารถทีจะทาํงานให้สาํเร็จสมบูรณ์

ของชิ นงาน รวมถึงการทํางานหรือโครงการทีมีความสําคัญหรือมีผลกระทบต่อผูอื้น (Task 

Significance) การศึกษาวิจยัพบว่าคุณลกัษณะเหล่านีจะช่วยยกระดบัการจูงใจของสมาชิกและเพิม

ประสิทธิผล อีกทงัเพิมความรู้สึกรับผดิชอบงานมากขึน 

4) กระบวนการ (Process) มีความสําคัญต่อประสิทธิผลของทีม โดยที

กระบวนการเป็นสิงทีช่วยให้ความเชือทีว่าผลิตภาพหรือผลงาน (Productivity) ของทีมอย่างน้อย

ทีสุดจะเท่ากบัผลรวมของผลิตภาพหรือผลงานของบุคคลแต่ละคน องคป์ระกอบของกระบวนการที

สาํคญั ไดแ้ก่ 

(1) วตัถุประสงค์ร่วมกนั (Common Purpose) จะเป็นแนวทางและแรง

กระตุน้ในการทาํงานให้กบัสมาชิกเสมือนเป็นขอ้ผูกพนัสมาชิกเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึงในทีนีก็หมาย

รวมถึงวิสยัทศัน์ดว้ย เนืองจากมีหนา้ทีในการควบคุมทิศทางการทาํงานเช่นเดียวกนั 

(2) เป้าหมายเฉพาะเจาะจง (Specific Goals) คือ ว ัตถุประสงค์ที

เฉพาะเจาะจงวดัได ้(Measurable) และเป็นเป้าหมายทีเป็นจริงในการปฏิบติั (Realistic) ซึงเป็นการ

แปลความหมายจากวตัถุประสงคร่์วมโดยทวัไปมาเป็นเป้าหมายการทาํงานของทีมใหมี้ความชดัเจน

มากยงิขึน 

(3) ความเชือมนัในความสามารถของทีม (Team Efficacy) ความสาํเร็จ

ในเรืองเล็กน้อยสามารถสร้างความเชือมนัในการสร้างความสาํเร็จทียิงใหญ่ได ้ดงันัน ควรมีการ

มอบหมายงานทีมีความเหมาะสมและไม่เกินความสามารถของทีมเพือสร้างมนัใจในการทาํงาน

ใหก้บัทีม 

(4) ระดบัความขดัแยง้ (Conflict Levels) ถา้หากปราศจากความขดัแยง้

อยา่งสินเชิงจะทาํใหเ้กิดความเฉือยชาและไม่กระตือรือร้น ดงันนั ความขดัแยง้สามารถช่วยยกระดบั

ประสิทธิผลของทีมได้ แต่ต้องเป็นความขัดแยง้ทีเกียวข้องกับงานไม่ใช่ความขัดแยง้ในเชิง

สมัพนัธภาพ (Relationship Conflict) ความเห็นทีแตกต่างในเรืองงานจะช่วยทาํให้เกิดการอภิปราย

และมีการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจทีดีกว่า 
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(5) ความสูญเปล่าทางสงัคม (Social Loafing) คือ การทีมีคนซ่อนตวัอยู่

ภายในกลุ่มในลกัษณะทีสูญเปล่า หรือไม่ใชค้วามพยายามของตนใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่ม ซึงในอีก

ความหมายหนึงก็คือการเอาเปรียบเพือนร่วมทีม ทีมทีมีประสิทธิผลตอ้งพยายามไม่ให้มีความสูญ

เปล่าทางสงัคมเกิดขึน 

องคป์ระกอบทงัหมดทีนาํเสนอโดยร็อบบินส์สามารถแสดงไดด้งัภาพที 2.10 แสดง

ใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบสาํคญัทีก่อใหเ้กิดทีมทีมีประสิทธิผลตามแนวคิดของร็อบบินส์ ซึงแบ่งเป็น 

4 ประเภท ประเภทแรก คือ ทรัพยากรและอิทธิพลทางดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบททีส่งผลให้ทีม

ทีมีประสิทธิผล ประเภททีสองเป็นองค์ประกอบและคุณสมบัติของทีม ประเภททีสาม คือ การ

ออกแบบงาน และประเภทสุดทา้ย คือ ตวัแปรทางดา้นกระบวนการ สะทอ้นถึงสิงต่างๆทีดาํเนินไป

ในทีม และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล  
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ภาพที 2.10  องคป์ระกอบของทีมทีมีประสิทธิผลของร็อบบินส์ 

แหล่งทีมา:  ร็อบบินส์, 2548: 94. 

 

บริบทหรือสภาพแวดล้อม 

 ทรัพยากรทีเพียงพอ 

 ภาวะผูน้าํและโครงสร้าง 

 บรรยากาศแห่งความเชือถือไวว้างใจกนั 

 การประเมินผลการปฏิบติังานและระบบรางวลั 

องค์ประกอบและคุณลักษณะ 

 ความสามารถของสมาชิก 

 บุคลิกภาพ 

 การจดัสรรบทบาท 

 ความหลากหลาย 

 ขนาดของทีม 

 ความยดืหยุน่ของสมาชิก 

 ความชอบของสมาชิก 

การออกแบบงาน 

 ความเป็นอิสระ 

 ความหลากหลายของทกัษะ 

 เอกลกัษณ์ของงาน 

 ความสาํคญัของงาน 

กระบวนการ 

 วตัถุประสงคร่์วมกนั 

 เป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง 

 ความเชือมนัในความสามารถของทีม 

 ระดบัความขดัแยง้ 

 ความสูญเปล่าทางสังคม 

ประสิทธิผลของทีม 
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จากโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลทีนํามาเสนอมาทัง 8 แบบ พิจารณาแลว้จะเห็นว่า

องค์ประกอบของแต่ละโมเดลมีปัจจยัทีสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกนั โดยความแตกต่างจะขึนอยู่กับ

ขอบเขตของมุมมองทีพิจารณา ในมุมมองแบบแคบก็จะพิจารณาองคป์ระกอบภายในบริบทของทีม

เป็นหลกั เช่น โมเดล GRPI ของ Rubin Plovnick และ Fry โมเดลทีเน้นองค์ประกอบพืนฐานของ

ทีม ของ Katzenbach และ Smith และโมเดล 5 ความผิดปกติในการทาํงานของทีมของ Lencioni 

สาํหรับในส่วนมุมมองแบบกวา้งก็จะมีการพิจารณาถึงบริบทภายนอกทีมทีส่งผลต่อการทาํงานเป็น

ทีมเข้ามาร่วมด้วย เช่น นโยบายขององค์การ โครงสร้างองค์การ และลูกค้า เป็นต้น โมเดลที

พิจารณาในมุมมองนี เช่น โมเดลของ Shonk และโมเดลห้าพลวตัของความร่วมมือและการทาํงาน

เป็นทีมของ LaFasto และ Larson ดงันนั เพือใหค้รอบคลุมต่อการศึกษาและมีความชดัเจนมากยงิขึน 

จึงได้ทําการแยกแยะองค์ประกอบใหม่และแจกแจงเปรียบเทียบปัจจัยและมิติต่างๆ ภายใน

องคป์ระกอบ จดัแยกตามนกัวิชาการแต่ละท่านทีนาํเสนอ ดงัตารางที 2.3  
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ตารางที 2.3  เปรียบเทียบมิติต่างๆ ภายในโมเดลทีมทีมีประสิทธิผลทีนาํเสนอโดยนกัวิชาการแต่ละท่าน 

 

ปัจจัย / มิติ Rubin, 

Plovnick 

& Fry 

(1977) 

Shonk 

 

 

(1982) 

Katzenbach 

& Smith 

 

(1993) 

Gardner 

and Baker  

 

(1998) 

LaFasto & 

Larson 

 

(2001) 

Hackman 

 

 

(2002) 

Lencioni 

 

 

(2005) 

Robbins 

 

 

(2005) 

รวม 

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม         4 

1. โครงสร้างองคก์าร         3 

2. นโยบายและ         2 

การสนบัสนุนขององคก์าร          

3. ทรัพยากรทีเพียงพอ         1 

4. ความตอ้งการจากภายนอก          1 

(ลูกคา้)          

การกําหนดทิศทางการทํางาน         5 

5. ค่านิยม         1 

6. วิสัยทศัน ์         1 

7. พนัธกจิ         2 

8. เป้าหมาย         7 

9. กลยุทธ์*         - 

10. ลาํดบัความสาํคญั         1 
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ตารางที 2.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ Rubin, 

Plovnick 

& Fry 

(1977) 

Shonk 

 

 

(1982) 

Katzenbach 

& Smith 

 

(1993) 

Gardner 

and Baker  

 

(1998) 

LaFasto & 

Larson 

 

(2001) 

Hackman 

 

 

(2002) 

Lencioni 

 

 

(2005) 

Robbins 

 

 

(2005) 

รวม 

ภาวะผู้นํา         4 

11. ความเหมาะสม         1 

12. ความยืดหยุ่น*         - 

13. การเป็นตวัแทน*         - 

14. การควบคุม*         - 

15. การจูงใจ         3 

การจัดทีม         2 

16. การจดัสรรบทบาท         5 

17. ความรับผิดชอบต่อบทบาท หนา้ที          6 

และทีม          

18. ความเหมาะสมของสมาชิกทีม         6 

(ความหลากหลาย ยืดหยุ่น ความชอบ)          

19. การออกแบบงานมีความเหมาะสม         2 

20. ขนาดของทีม         2 
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ตารางที 2.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ Rubin, 

Plovnick 

& Fry 

(1977) 

Shonk 

 

 

(1982) 

Katzenbach 

& Smith 

 

(1993) 

Gardner 

and Baker  

 

(1998) 

LaFasto & 

Larson 

 

(2001) 

Hackman 

 

 

(2002) 

Lencioni 

 

 

(2005) 

Robbins 

 

 

(2005) 

รวม 

กระบวนการ         6 

21. ระเบียบวิธีปฏิบติั         6 

22. การวางแผน         2 

23. การสือสาร         3 

24. การประชุม         3 

25. การตดัสินใจ         5 

26. การแกปั้ญหา         4 

27. การจดัการความขดัแยง้         4 

28. การประเมินผลการปฏิบติังาน         2 

29. การฝึกอบรม         2 

30. การประสานงานกบัภายนอกทีม         2 
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ตารางที 2.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ Rubin, 

Plovnick & 

Fry 

(1977) 

Shonk 

 

 

(1982) 

Katzenbach 

& Smith 

 

(1993) 

Gardner 

and Baker  

 

(1998) 

LaFasto & 

Larson 

 

(2001) 

Hackman 

 

 

(2002) 

Lencioni 

 

 

(2005) 

Robbins 

 

 

(2005) 

รวม 

ความสัมพันธ์         6 

31. บรรยากาศของทีมทีเหมาะสม         4 

(ความเชือใจ, ตรงไปตรงมา, เป็นหนึงเดียว )          

32. ความเชือมนัในความสามารถของทีม         2 

33. ระดบัความขดัแยง้         3 

34. ความสูญเปล่าทางสังคม         1 

35. ความรู้สึก/ทศันคติ/อารมณ์         2 

          

จํานวนปัจจัยรวม () 4 5 2 3 4 4 1 4 27 

จาํนวนมิติรวม () 15 18 6 16 2 13 6 12 88 

 

หมายเหตุ:  * คือ มิติทีเพิมเติมเขา้มาเพือความสมบูรณ์ของการศึกษา 
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2.2.3.9 สรุปปัจจยัทีเป็นองคป์ระกอบของทีมทีมีประสิทธิผล จากตารางที 2.3 ปัจจยั

ต่างๆ จากโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลทีนําเสนอโดยนักวิชาการแต่ละท่าน ได้ถูกนํามาจัด

องคป์ระกอบใหม่โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัหลกัและมิติย่อย ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม การกาํหนดทิศทางการทาํงาน ภาวะผูน้าํ การจดัทีม กระบวนการ และ

ความสมัพนัธ ์และมิติยอ่ยภายในปัจจยัองคป์ระกอบอีก 35 มิติ ดงัทีแสดงในตารางที 2.3 ทงันี เพือ

ความสมบูรณ์ของโมเดลทีใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลของทีม ผูว้ิจยัมีการเพิมตวัแปรทีเกียวขอ้งเขา้

มาในโมเดล 2 ตวัแปร คือ ภาวะผูน้าํ และกลยทุธ ์ซึงมีความสาํคญัและมีความเกียวขอ้ง ดงันี 

1) ภาวะผูน้าํ (Leadership) เป็นการใชอิ้ทธิพลต่อบุคคล ให้พยายามปฏิบติั

ตามอย่างเต็มใจ เพือความสัมฤทธิผลของเป้าหมายทั วไป (George, 1960: 493; Keontz and 

O’Donnell, 1964: 517) ซึงเป็นทงัศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยา (Argyris, 1976: 29) และเป็นทงั

ศิลปะของการสร้างความศรัทธาใหเ้กิดกบัผูอื้น (Gilmer, 1971: 4) โดยกระบวนการใชอิ้ทธิพลของ

ผูน้าํตอ้งมีการปรับเปลียนไปตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป (Doll, 1972: 3) ซึงผูน้าํแต่ละคนมี

การใชอ้าํนาจหรืออิทธิพลต่อผูอื้นทีแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดเป็นรูปแบบภาวะผูน้าํทีหลากหลาย ทาํให้

มีการศึกษาถึงรูปแบบภาวะผู ้นํากันอย่างแพร่หลาย เริ มตังแต่ในยุคแรกของการศึกษา มี

แนวความคิดว่าบุคคลเกิดมาจะมีบุคลิกหรือคุณลกัษณะทีถ่ายทอดต่อกนัมา บุคคลทีจะเป็นผูน้าํทีดี

ไดจ้ะตอ้งมีส่วนผสมของคุณลกัษณะทีเหมาะสม ทงัดา้นบุคลิกภาพทีแสดงถึงการเป็นผูน้าํและดา้น

ความสามารถ ดงัทีงานวิจยัของ McCall and Lombardo (1983) เสนอว่าผูน้าํทีประสบความสาํเร็จ 

ตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 ประการ คือ ความมนัคงทางอารมณ์ การยอมรับความผิดพลาด 

ทกัษะการสร้างปฏิสมัพนัธที์ดี และความสามารถในการทาํความเขา้ใจ ซึงประเด็นสาํคญัของกลุ่ม

ความแนวคิดนีคือ คุณลักษณะของบุคคลทีเป็นผูน้ ํา โดยเรียกกลุ่มแนวความคิดนีว่าทฤษฎี

คุณลกัษณะภาวะผูน้ ํา (Trait Theories) ต่อมาเริมมีการให้ความสําคัญต่อสิงทีผูน้ ําปฏิบัติและ

ชีใหเ้ห็นว่าทงัผูน้าํและผูต้ามต่างมีอิทธิพลซึงกนัและกนั เกิดเป็นอีกกลุ่มทฤษฎีหนึงเรียกว่าทฤษฎี

พฤติกรรมผูน้าํ (Behavioral Theories) การศึกษาภาวะผูน้าํตามแนวความคิดนีเกิดขึนมากมาย เริม

ตงัแต่การศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจาํแนกผูน้าํออกเป็น 2 มิติ 

คือ ด้านกิจสัมพันธ์ (Initiating Structure) และด้านมิตรสัมพันธ์ (Consideration) ซึงการให้

ความสาํคญัต่อมิติทงัสองทีแตกต่างกนัของผูน้าํ ทาํใหเ้กิดเป็นรูปแบบภาวะผูน้าํทีแตกต่างกนั (เสริม

ศกัดิ วิศาลาภรณ์, 2540) นอกจากนียงัมีการศึกษาทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกันอีกหลายงาน เช่น 

การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด และตาข่ายภาวะผูน้าํ (Leadership Grid) 

ของ Blake และ Mouton (1964) ซึงมีแนวคิดหลกัใกลเ้คียงกนั คือ การประเมินผูน้าํจากมิติการให้

ความสาํคญัต่อตวับุคลากรและความสาํเร็จของงานเป็นสาํคญั แต่ Reddin (1970) มองว่าภาวะผูน้าํ
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จะมีประสิทธิผลมากหรือนอ้ย ไม่ไดขึ้นอยูก่บัพฤติกรรมการบริหารทีมุ่งงานหรือมุ่งมนุษยสัมพนัธ์

เพียงเท่านนั แต่ขึนอยูก่บัสถานการณ์ทีผูน้าํเผชิญ ซึงประสิทธิผลของผูน้าํ คือ การทีผูน้าํใชรู้ปแบบ

ภาวะผูน้าํไดเ้หมาะสมกับสถานการณ์ และทาํให้งานตามบทบาทและความรับผิดชอบประสบ

ความสาํเร็จ ตามแนวคิดนีจึงจดัเป็นอีกกลุ่มแนวความคิดหนึงในการศึกษาภาวะผูน้าํเรียกว่าทฤษฎี

ภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership) โดยแนวคิดในกลุ่มนีพยายาม

นาํเสนอรูปแบบของผูน้าํแบบต่างๆ ทีผูน้ ําต้องปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ แต่ทงันี ผูน้ ําจะเลือก

แสดงภาวะผูน้ ําแบบใดก็ขึนอยู่กับองค์ประกอบทางสถานการณ์ ไดแ้ก่ องค์ประกอบทางด้าน

เทคโนโลยี องค์การ และคน ซึงผูน้าํตอ้งใชว้ิจารณญาณพิจารณาว่าจะยึดองค์ประกอบตวัใดเป็น

หลกัในการใชรู้ปแบบผูน้าํไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด (Reddin, 1970) ซึงการที

ผูน้ ําจะเลือกใช้ภาวะผู ้นําแบบใดหรือจะเปลียนแปลงภาวะผู ้นําอย่างไร  Burns (1978) มี

แนวความคิดว่าจะตอ้งยดึตามความตอ้งการของผูต้ามดว้ย เนืองดว้ยเป้าหมายของผูน้าํจะสาํเร็จได ้

ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูต้าม การจูงใจผูต้ามใหป้ฏิบติัตามจึงเป็นสิงสาํคญั ซึงการจูงใจผูต้ามใน

ช่วงแรกใช้วิธีการแลกเปลียน โดยผูน้าํจะจูงใจผูต้ามให้ปฏิบัติตามทีคาดหวงัไว ้ด้วยการระบุ

ขอ้กาํหนดงานอยา่งชดัเจนและตอบแทนความสาํเร็จดว้ยรางวลั การแลกเปลียนนีจะช่วยให้สมาชิก

พึงพอใจในการทาํงานร่วมกนัเพือบรรลุเป้าหมายของงาน Burns (1978) เรียกภาวะผูน้าํแบบนีว่า 

ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลียน (Transactional Leadership) แต่ภาวะผูน้าํเชิงแลกเปลียนจะมีประสิทธิภาพ

สูงภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีค่อนขา้งคงที เมือสภาพแวดลอ้มเปลียนแปลงไป สิงแลกเปลียนอาจไม่

สามารถจูงใจผูต้ามได ้Burns (1978) จึงเสนอภาวะผูน้าํแบบใหม่ทีสามารถจูงใจให้ผูต้ามปฏิบติังาน

ไดม้ากกว่าทีคาดหวงัไวเ้รียกว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงหรือผูน้าํเชิงปฏิรูป (Transformational 

Leadership) ซึงเป็นภาวะผูน้าํทีตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม คน้หาแรงจูงใจ และพยายามให้

ผูต้ามไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการทีสูงกว่าทีคาดหวงั และมุ่งเนน้การพฒันาผูต้าม กระตุน้

และยกยอ่งซึงกนัและกนั จนสามารถเปลียนผูต้ามเป็นผูน้าํได ้ซึงภาวะผูน้าํลกัษณะเช่นนีค่อนขา้งมี

ความเหมาะสมกบัรูปแบบการทาํงานเป็นทีม 

งานวิจยัจาํนวนมากยนืยนัถึงความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทการใชภ้าวะผูน้าํ

กบัประสิทธิผลทีเกิดขึนของทีม ซึงงานส่วนใหญ่มุ่งความสาํคญัไปทีการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํที

หวัหนา้หน่วยงานหรือทีมงานต่างๆ เลือกใช ้ยกตวัอยา่งงานวิจยัของ Dionne, Yammarino, Atwater 

and Spangler (2004) ทาํการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) พบว่า

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีจูงใจสมาชิกทีมทงัดา้นค่าตอบแทนและกระตุน้ทางความคิด สามารถ

ส่งอิทธิพลต่อการทาํงานของทีมผา่นกระบวนการของทีมในดา้นต่างๆ ซึงตวัแปรเรืองการจูงใจและ

กระบวนการคิดนนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Zaccaro, Rittman, and Marks (2001) ทีทาํการศึกษา



43 

ภาวะผูน้าํเชิงหนา้ที (Functional leadership) ดว้ยปัจจยัดา้นกระบวนการสาํคญัของทีม 4 ปัจจยั คือ 

กระบวนการคิดของทีม กระบวนการสร้างแรงจูงใจ กระบวนการทางดา้นอารมณ์ และกระบวนการ

ความร่วมมือภายในทีม ซึงกระบวนการเหล่านีมีความสมัพนัธก์บัภาวะผูน้าํ และมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิผลของทีมด้วย นอกจากนี จากงานวิจัยของ Srivastava, Bartol and Locke (2006) ที

ทาํการศึกษาภาวะผูน้าํแบบมอบอาํนาจ (Empowering Leadership) และงานวิจยัของ Mahembe and 

Engelbrecht (2013) ทีทาํการศึกษาภาวะผูน้าํใฝ่บริการ (Servant Leadership) ก็แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํากับประสิทธิผลของทีมเช่นกัน ซึงจะเห็นได้ว่าภาวะผูน้ ําทีใช้

ทาํการศึกษาจะมีรูปแบบแตกต่างกนั จึงทาํให้สรุปได้ว่าประสิทธิผลของทีมไม่ไดเ้ป็นผลมาจาก

ภาวะผูน้าํรูปแบบใดรูปแบบหนึงเพียงรูปแบบเดียว ซึง Herre (2010) ไดผ้ลสรุปจากการศึกษาว่า

อิทธิพลของพฤติกรรมภาวะผูน้าํขึนอยูก่บัผลลพัธที์เราใหค้วามสนใจพิจารณาและสถานการณ์หรือ

บริบท ดงันนั ผูน้าํจึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับพฤติกรรมเพือตอบสนองต่อสถานการณ์และให้ไดผ้ล

ลพัธข์องทีมอยา่งทีตงัใจ เช่น เลือกใชภ้าวะผูน้าํการเปลียนแปลง เมือตอ้งให้ความสาํคญัทีผลการ

ทาํงานของทีม และเลือกใชผู้น้าํแบบมอบอาํนาจ เมือตอ้งการเน้นทีกระบวนการของทีมและความ

อิสระของทีม ซึงรูปแบบภาวะผูน้าํทีเลือกใชก้็จะมีลกัษณะเติมเต็มซึงกนัและกนั 

เมือภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีม และไม่ใช่เพียงภาวะ

ผูน้ ําใดเพียงรูปแบบเดียว แต่ขึนอยู่กับสถานการณ์และผลลัพธ์ทีต้องการ ดังนัน การศึกษา

ประสิทธิผลของทีมครังนี จึงมุ่งความสาํคญัไปทีกระบวนการภาวะผูน้าํ ซึงเป็นกระบวนการร่วม

ของการใชภ้าวะผูน้ ํารูปแบบต่างๆ ทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้งมุ่งความสาํคญัไปทีภาวะผูน้าํรูปแบบใด

รูปแบบหนึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.11  โมเดลกระบวนการภาวะผูน้าํ 

แหล่งทีมา:  Chung and Magginson, 1981: 282. 

ลกัษณะส่วนตวั 
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ปัจจยัสถานการณ์ 
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 สมาชิกของกลุ่ม 
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พฤติกรรมต่างๆ ของผูน้าํ 
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 ความเหมาะสมของผูน้าํ 

 พฤติกรรมของผูน้าํเหมาะสม

กบัสถานการณ์หรือไม่ 
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จากภาพที 2.11 โมเดลกระบวนการภาวะผูน้าํ ซึงเป็นสรุปภาพรวมของการ

ใชภ้าวะผูน้าํจากรูปแบบต่างๆ โดยมีองค์ประกอบหลกัทีสาํคัญอยู่ 5 ส่วน เริมจาก (1) ลกัษณะ

ส่วนตัวของผูน้าํ และ (2) พฤติกรรมของผูน้าํ ซึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยแปรผนัตาม (3) 

สถานการณ์ต่างๆ และเมือผูน้าํ (4) มีความเหมาะสมและแสดงพฤติกรรมเหมาะสมกบัสถานการณ์

ต่างๆ ก็จะทาํใหที้มเกิด (5) ประสิทธิผล ผลิตผล สร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจใหเ้กิดกบัสมาชิก

ทีม ดงันนั สาํหรับปัจจยัภาวะผูน้าํของการศึกษาครังนี จึงนาํองค์ประกอบของกระบวนการภาวะผู ้

นาํมาประยกุตใ์ช ้อธิบายไดด้งัภาพที 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.12  มิติภายในปัจจยัภาวะผูน้าํ 

 

2) กลยุทธ์ (Strategies) เป็นมิติทีถูกเพิมเข้ามาในปัจจัยการกําหนดทิศ

ทางการทาํงานขององคก์าร เนืองจากกลยทุธมี์ความสาํคญัต่อการกาํหนดทิศทางการทาํงาน เป็นการ

กาํหนดวิธีการเพือใหเ้ป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์วางไวป้ระสบผลสาํเร็จ (ชยัยุทธ ชิโนกุล, 2537: 

1) ซึงกลยทุธน์นัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย (Wright, Pringle, and Kroll, 1992) 

ซึงเป็นวิธีการดาํเนินงานทีมนัใจไดว้่าจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การ (Certo 

and Paul, 1991) และทาํใหอ้งคก์ารมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Abraham, 2006; Pitts and Lei, 

2006) ดว้ยการใชท้รัพยากรและศกัยภาพทีมีอยู่ (Coulter, 2005) ภายใตสิ้งแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อ

การดาํเนินงานของแผน (Paul, 1983)  

สาํหรับการวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการของการกาํหนดทิศทางและ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร ในรูปแบบแผนทงัในระยะสนั กลาง และยาว โดยการจดัทาํเป็นเอกสารที

ระบุถึงวิสยัทศัน์ พนักิจ และกลยทุธต่์างๆ ซึงองคก์ารสามารถใชเ้ป็นเครืองมือในการประสานงาน

ปัจจัยภาวะผู้นํา ความหมาย 

 ความเหมาะสม พิจารณาการให้การยอมรับของสมาชิกทีมต่อตวัผู้นาํ ทังเรือง

ลกัษณะและพฤติกรรมของผู้นาํ รวมถึงความสามารถในการนาํพา

ทีมไปสู่เป้าหมายของทีม 

 ความยดืหยุน่ 

 การเป็นตวัแทน พิจารณาการใช้อาํนาจของผู้นาํ 

 การควบคุม 

 การจูงใจ พิจารณาผลลพัธ์ของการใช้อาํนาจของผู้นาํ 
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และกาํกับติดตามการดาํเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะที

สอดคลอ้งกัน โดยการจดัทาํกลยุทธ์ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทังภายในและภายนอก

องค์การ เพือให้เห็นโน้มของสถานการณ์และกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์การให้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเกิดขึน จึงเห็นได้ว่าทิศทางการทาํงานขององค์การจะถูก

ตอบสนองไดม้ากเพียงใดก็ขึนอยูก่บัการวางแผนกลยทุธ ์ซึงเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัจริง 

ดงันนั สาํหรับปัจจยัการกาํหนดทิศทางการทาํงานของทีมจึงตอ้งมีมิติดา้นกลยุทธ์รวมเขา้มาดว้ย 

เพือความสมบูรณ์ของการศึกษา 

สาํหรับความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัองค์ประกอบต่างๆ ทีสรุปมานัน ความสัมพนัธ์

หลกัขององค์ประกอบอา้งอิงจากโมเดลของ Shonk โมเดล GRPI ของ Rubin, Plovnick และ Fry 

และโมเดลความสอดคล้องทางกลยุทธ์ของ Baker และ Gardner ซึงโมเดลทัง 3 นําเสนอ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ความสัมพันธ์แบบลาํดับชัน โดย

ความสัมพันธ์เริมจากปัจจัยอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม มาสู่ปัจจัยทิศทางการทํางาน ปัจจัย

องคป์ระกอบของทีม ปัจจยักระบวนการ และปัจจยัความสมัพนัธ ์ตามลาํดบั และมีปัจจยัภาวะผูน้าํ

เป็นปัจจัยหลกัทีมีความสัมพนัธ์ต่อทุกปัจจัยทีกล่าวมา เนืองจากผูน้ ําเป็นผูที้มีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดปัจจยัอืนๆ ภายในโมเดลและยงัมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานของทีมงาน 

(สุวรรณา วิไลวลัย,์ 2554) ดงันนั ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัองคป์ระกอบของทีมทีมีประสิทธิผลที

ใชใ้นการศึกษาครังนีจึงมีความสมัพนัธด์งัภาพที 2.13  
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ภาพที 2.13  แสดงการจดัองคป์ระกอบใหม่โมเดลของทีมทีมีประสิทธิผล 

 

อทิธิพลจากสภาพแวดล้อม 

 โครงสร้างองคก์าร  ทรัพยากรทีเพียงพอ 

 นโยบายและการสนบัสนุนขององคก์าร 

 ความตอ้งการจากภายนอก (ลูกคา้) 

การกาํหนดทศิทางการทาํงาน 

 ค่านิยม  วิสัยทศัน ์

 พนัธกจิ  เป้าหมาย 

 กลยุทธ ์  ลาํดบัความสาํคญั 

ภาวะผู้นํา 

 ความเหมาะสม 

 ความยืดหยุ่น 

 การเป็นตวัแทน 

 การควบคุม 

 การจูงใจ 

การจัดทมี 

 การจดัสรรบทบาท  ขนาดของทีม 

 ความรับผิดชอบต่อบทบาทและทีม 

 ความเหมาะสมของสมาชิก 

 การออกแบบงานมีความเหมาะสม 

กระบวนการ 

 ระเบียบวิธีปฏิบติั  การวางแผน 

 การสือสาร  การประชุม 

 การตดัสินใจ  การแกปั้ญหา 

 การจดัการความขดัแยง้  การฝึกอบรม 

 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การประสานงานกบัภายนอกทีม 

ความสัมพันธ์ 

 บรรยากาศของทีมทีเหมาะสม  

(ความเชือใจ, ตรงไปตรงมา, เป็นหนึงเดียว) 

 ความเชือมนัในความสามารถของทีม 

 ระดบัความขดัแยง้ 

 ความสูญเปล่าทางสังคม 

 ความรู้สึก/ ทศันคติ/ อารมณ ์
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สําหรับภาพที 2.13 เป็นการจัดองค์ประกอบโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลใหม่ 

ประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลกั และมิติย่อยอีก 35 มิติ โดยทีปัจจัยหลักทัง 6 ได้แก่ อิทธิพลจาก

สภาพแวดลอ้ม ทิศทางการทาํงาน ภาวะผูน้ ํา การจัดองค์ประกอบของทีม กระบวนการ และ

ความสมัพนัธ ์ซึงปัจจยัต่างๆ แต่ละปัจจยัสามารถอธิบายเพิมได ้ดงันี 

1) ภาวะผูน้ ํา (Leadership) ผูจ้ ัดการทีมหรือผูน้ ําทีมต้องใช้อาํนาจอย่าง

เหมาะสมและยดืหยุน่ เนน้การพฒันาวิธีการทาํงานของทีมและจดัสรรเวลาเพือปรับปรุงการทาํงาน

ของทีม ผูน้าํทีมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทีมคนอืนๆไดฝึ้กความเป็นผูน้าํทีม เพือให้สมาชิกทีมมี

ทกัษะทีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทีทีมตอ้งเผชิญ โดยผูน้าํทีมมีหนา้ทีทงัควบคุมและดูแลปัจจยัดา้น

อืนๆ ภายในโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลนี รวมถึงทาํหน้าทีเป็นตวัแทนของทีมทีถูกตอ้งและ

เหมาะสมต่อหน่วยงานอืนๆภายในองคก์าร 

2) สภาพแวดลอ้ม (Environment) คือ บริบทขององค์การทีมีส่วนส่งเสริม

ความสาํเร็จของทีม เริมตงัแต่โครงสร้างขององคก์ารและนโยบายขององคก์ารตอ้งมีความเหมาะสม

กบัการทาํงานรูปแบบทีม รวมถึงองคก์ารโดยผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นความสาํคญัของทีมและให้การ

สนบัสนุนในเรืองทรัพยากรใหก้บัทีมอยา่งเพียงพอ รวมถึงการใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของ

ลกูคา้ เพือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์าร 

3) ทิศทางการทาํงาน (Direction) องค์ประกอบนีทีมตอ้งมีความชดัเจนทงั

ค่านิยม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และการจดัลาํดบัความสาํคญั สิงเหล่านีตอ้งมีความ

สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั สมาชิกภายในทีมตอ้งมีการยึดมนัต่อเป้าหมายและเสียสละเพือ

ความสาํเร็จของทีม 

4) การจดัองคป์ระกอบของทีม (The Composition of The Team) เป็นปัจจยั

ทีมีผลกระทบโดยตรงต่อการทาํงานของทีมและประสิทธิผลของทีม เริมตงัแต่การคดัเลือกสมาชิก

ทีม การกาํหนดขนาดของทีม เพือให้มีความเหมาะสมกบังาน และงานก็ตอ้งมีความเหมาะสมกบั

การทาํงานรูปแบบทีม การกาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีมแต่ละคน รวมถึง

บทบาทและความรับผดิชอบของทีมต่อหน่วยงานอืนๆ ภายในองคก์าร 

5) กระบวนการ (Processes) คือ ขนัตอนการทาํงานของทีมซึงประกอบดว้ย

กระบวนการทาํงานต่างๆ มากมาย ตงัแต่การวางแผนและกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัในการทาํงาน

ของทีม เพือเป็นกรอบในการทาํงานและทาํการสือสารให้ทุกคนในทีมเขา้ใจตรงกนั และเมือทีม

ตอ้งมีการตดัสินใจ ควรทาํใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ โดยใชเ้สียงส่วนใหญ่เมือเป็นการตดัสินใจที

สาํคญั การโตเ้ถียงกนั ความขดัแยง้ และความเห็นทีแตกต่างเป็นสิงทีช่วยเพิมการมีส่วนร่วม แต่ตอ้ง

เป็นไปในทิศทางทีสร้างสรรค์และมีคุณภาพ นอกจากนีสมาชิกทีมต้องมีการประเมินผลการ
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ปฏิบติังานและประสิทธิผลของทีมเป็นระยะๆ และร่วมหาวิธีการปรับปรุงการทาํงานโดยผ่านการ

กระบวนการฝึกอบรม และเพือความสาํเร็จขององค์การทีมก็ตอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงาน

อืนๆ ภายนอกทีม เพือใหก้ารทาํงานสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

6) ความสัมพนัธ์ (Relationship) สมาชิกทีมตอ้งช่วยกนัสร้างบรรยากาศที

เหมาะสมต่อการทาํงานของทีม โดยตอ้งมีความเชือใจซึงกนัและกนั แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา 

และร่วมแรงร่วมใจกนัเป็นหนึงเดียว ไม่มีการเอาเปรียบกนัในการทาํงาน สมาชิกทีมทุกคนควรมี

ความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติทีดีต่อการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม อาจมีการแสดงความคิดเห็นที

ขดัแยง้กนับา้งในเรืองงาน แต่อยู่ในระดบัทีไม่ทาํให้ทีมเกิดปัญหาและทุกคนในทีมก็รับฟังซึงกนั

และกนั โดยทีสมาชิกทีมทุกคนมีความเชือมนัในศกัยภาพของทีมว่าสามารถทาํให้งานสาํเร็จลุล่วง

ได ้

 

2.2.4  การวดัประสิทธิผลของทีม 

Shonk (1982: 99) แสดงความคิดเห็นว่าเกณฑ์เบืองตน้สาํหรับทาํการประเมินการทาํงาน

ของทีมว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ คือ (1) การพิจารณาว่างานทีไดรั้บมอบหมายของทีมสาํเร็จตาม

เป้าหมายหรือไม่ (2) กระบวนการทาํงานของทีมมีการพฒันาหรือไม่ และ (3) ผลทีไดจ้ากการ

ทาํงานมีประสิทธิผลเพิมมากขึนหรือไม่ ในขณะทีมีความเครียดนอ้ยลง สมาชิกทีมมีความพึงพอใจ

เพิมมากขึน และการเติบโตพฒันาของสมาชิกก็เพิมมากขึนดว้ยเช่นกนั ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอ

ของ Hackman (2002: 30) ทีระบุว่าทีมทีมีประสิทธิผลคือทีมทีสามารถตอบสนองต่อเกณฑ์ทงั 3 

เหล่านีไดอ้ยา่งดีทีสุด ไดแ้ก่ (1) ผลผลิตของทีมเป็นทียอมรับของลูกคา้ (2) ความสามารถของทีมมี

การพฒันา และ (3) ประสบการณ์ทีมีความหมายของกลุ่มและความพึงพอใจของสมาชิกทีม จะเห็น

ว่านกัวิชาการทงัสองท่านนาํเสนอสิงทีบ่งชีถึงประสิทธิผลของทีมสอดคลอ้งกนั ซึงสามารถสรุป

ออกมาเป็นปัจจยัไดด้งันีคือ  

2.2.4.1 ผลงาน เป็นการวดัประสิทธิผลของทีมจากผลงานทีสามารถบรรลุเป้าหมาย

ทีวางไว ้

2.2.4.2 กระบวนการของทีมดา้นต่างๆ มีการพฒันาในทางทีดีขึน  

2.2.4.3 สมาชิกทีม มีการเติบโตพฒันา คือสมาชิกทีมมีความสามารถเพิมมากขึน 

ในขณะทีมีความเครียดนอ้ยลงและมีความพึงพอใจเพิมมากขึน 

สาํหรับการศึกษาครังนีจึงนาํปัจจยัทงั 3 ดา้นนีมาใชใ้นการวดัประสิทธิผลของทีม ถือว่า

เป็นการวดัประสิทธิผลจากผลลพัธ์สุดทา้ยของการทาํงานเป็นทีม ในขณะทีปัจจยัต่างๆ ภายใน

โมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลจะเป็นองคป์ระกอบทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม หมายความว่า ถา้
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หากสามารถตอบสนองต่อปัจจยัต่างๆ ภายในโมเดลไดค้รบก็จะส่งผลให้การทาํงานเป็นทีมเกิด

ประสิทธิผล ซึงเมือทาํการวดัจากปัจจยัทังหมดแลว้ก็จะทาํให้ทราบถึงประสิทธิผลของทีมอย่าง

แทจ้ริง 

 

2.2.5  ประเด็นปัญหาของการประเมนิ 

2.2.5.1 ความแตกต่างระหว่างทีมผลิตสินคา้และทีมบริการ ซึงเป็นการยากทีจะบอก

ได้ว่าทีมใดมีประสิทธิผลมากกว่ากนั โดยทวัไปแลว้องค์การสามารถวดัความสาํเร็จของทีมได้

โดยตรงจากผลผลิตหรือผลิตภณัฑข์องทีม ซึงเป็นเรืองง่ายสาํหรับทีมทาํงานฝ่ายผลิตทีสามารถทาํ

การวดัไดโ้ดยตรงจากหน่วยของการผลิต แต่สาํหรับทีมทีมีผลลพัธเ์ป็นการใหบ้ริการแลว้ถือว่าเป็น

เรืองยากเนืองจากไม่สามารถนบัจาํนวนของผลผลิตได ้และเมือนาํทีมทีมีผลลพัธ์เป็นหน่วยผลผลิต

กบัอีกทีมทีมีผลลพัธเ์ป็นการใหบ้ริการมาเปรียบเทียบกนัจึงเป็นการยากทีบอกว่าทีมไหนมีผลการ

ทาํงานทีดีกว่ากนั ดงันนั จึงเป็นการง่ายกว่าถา้หากทาํการประเมินผา่นผลสะทอ้นของการพฒันาทีม 

ยกตวัอยา่งเช่น ทีมกรีฑา เป็นการง่ายทีจะประเมินว่าทีมมีผลงานดีหรือไม่ ซึงมีประเด็นมากมายที

จะสามารถทาํการประเมินได ้นอกเหนือจากสถิติของการแพช้นะ (Shonk, 1982) 

2.2.5.2 การประเมินผลของทีมจะสามารถทาํไดย้ากขึนเมือตอ้งทาํในระดบัชนัการ

บริหารทีสูงขึนและผลผลิตของทีมหนึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของอีกทีมหนึง ยกตวัอยา่งเช่น 

ในการประชุมผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดไดท้าํการแจง้ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและผูจ้ดัการฝ่ายวิจยั

พฒันาว่าการกาํหนดเป้าหมายประจาํปีของเขาเป็นสาเหตุทีทาํให้แผนการตลาดของบริษทัตอ้งสูญ

เงินไป 1 ลา้นบาท หลงัจากมีการอภิปรายกนัในเรืองนี ฝ่ายผลิตและฝ่ายวิจยัพฒันาก็ยอมรับในความ

ผดิพลาดทีเกิดขึนและทาํการปรับเปลียนเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การตงัเป้าหมายใหม่ก็ไม่มีสิง

ใดยนืยนัว่าจะสามารถช่วยใหบ้ริษทัไม่ตอ้งสูญเสียเงินจาํนวนดงักล่าว (Shonk, 1982) 

จากประเด็นทงัสองทาํใหเ้ห็นว่าการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมหรือประสิทธิผลของ

ทีมนนัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัรายละเอียดทงัในเรืองของความแตกต่างระหว่างทีมผลิตสินคา้และทีม

ใหบ้ริการ รวมถึงเรืองผลผลิตของทีมหนึงทีจะกลายเป็นปัจจยันาํเขา้ในกระบวนการผลิตของอีกทีม

หนึง ซึงประเด็นเหล่านีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

การศึกษาโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลนันมีนักวิชาการพยายามนําเสนอโมเดลต่างๆ 

มากมาย ทงัในมุมมองแบบแคบ ทีเสนอปัจจยัเฉพาะภายในทีม รวมถึงแบบกวา้งจะพิจารณาทุก

ปัจจยัทีส่งผลต่อการทาํงานของทีม ซึงการนาํเสนอโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลอาจไม่สามารถ

นาํเสนอได้ครบทุกโมเดลทีมีนักวิชาการต่างๆ นําเสนอ แต่ก็สามารถทาํให้เห็นองค์ประกอบที

สาํคญัและทุกปัจจยัทีถกูนาํเสนอก็สามารถจดัเขา้มาอยูใ่นองคป์ระกอบเหล่านีไดท้งัหมด ทาํให้คาด
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ว่าองค์ประกอบทีจัดขึนมานีมีความครอบคลุมกบัปัจจยัทีเกียวขอ้งทงัหมดแลว้ ซึงองค์ประกอบ

ดงักล่าวประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ทิศทางการทาํงาน ภาวะผูน้าํ การ

จดัองคป์ระกอบของทีม กระบวนการ และความสัมพนัธ ์โดยทีปัจจยัองค์ประกอบหลกัแต่ละตวัก็

สร้างขึนมาจากปัจจยัมิติยอ่ย ซึงลว้นแลว้แต่มีผลต่อประสิทธิผลของทีมทงัสิน ซึงประสิทธิผลของ

ทีมสามารถทาํการวดัได้อย่างเป็นรูปธรรมจากผลงานของทีมเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีวางไว ้

รวมถึงกระบวนการทาํงานของทีมว่ามีการพฒันาขึนหรือไม่ และสุดทา้ยคือสมาชิกทีมตอ้งมีการ

พฒันาทกัษะความสามารถ มีความกา้วหน้าในงาน และมีความพึงพอใจในการทาํงาน ซึงปัจจยัที

ซ่อนอยูภ่ายใตค้วามพึงพอใจในงานและพฤติกรรมในการทาํงานคือค่านิยม ระบบค่านิยมสามารถ

ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของบุคคล และส่งผลโดยตรงต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรม เมือ

ค่านิยมนนัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทีพวกเขาแสดงออกอยู่ (Rokeach, 1973; Williams, 1968) การ

ไดรั้บค่านิยมทีตอ้งการเป็นเหตุผลหนึงทีทาํใหบุ้คคลยงัคงอยูก่บัองคก์าร เมืองานทีทาํอยูไ่ม่สามารถ

ตอบสนองค่านิยมของพวกเขาเหล่านนัได ้พวกเขามีแนวโนม้ทีจะตดัสินใจออกจากงานเมือมีความ

ไม่พอใจในงานเกิดขึน (George and Jones, 1996) ดงันัน ปัจจยัค่านิยมจึงมีความสาํคัญต่อการ

ทาํงานของทีม นอกจากจะเป็นปัจจยัทีช่วยกาํหนดทิศทางการทาํงานแลว้ ยงัมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการทาํงานและพฤติกรรมต่างๆทีแสดงออก เพราะฉะนนัการศึกษาครังนีจึงนาํค่านิยมมาเป็นตวั

แปรสาํคญัในการศึกษาและแยกออกมาจากปัจจยัการกาํหนดทิศทางในการทาํงาน เพือความชดัเจน

ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์ซึงรายละเอียดของค่านิยมจะกล่าวถึงในลาํดบัต่อไป 

 

2.3  ค่านิยม 

 

ผลงานทางวิชาการชีให้เห็นว่าค่านิยมไดรั้บการสนใจศึกษาในหลายแขนงความรู้ เช่น 

จิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยวิทยา ปรัชญา และแวดวงการศึกษา (Rokeach, 1968) จึงไม่ใช่เรือง

แปลกทีจะมีความแตกต่างกนัในทางทฤษฎีจาํนวนมากเกียวกบัความคิดเห็นต่อค่านิยม แต่อยา่งไรก็

ตามพบว่ามีการยอมรับกนัโดยทวัไปของการมีอยู่ของค่านิยมและผลทีมีต่อพฤติกรรม (Robinson, 

1997) ซึงการนิยามค่านิยมนันมีความเป็นสากลเพิมมากขึน ทาํให้มีการนําเอาไปใช้ได้อย่าง

กวา้งขวาง แต่ Williams (1968) นกัสงัคมวิทยา มองว่าค่านิยมเป็นเรืองของแต่ละบุคคล เกิดจากการ

ตีความจากประสบการณ์ของแต่ละคน และค่านิยมไม่ใช่เป้าหมายทีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนของการ

กระทาํ แต่ค่อนขา้งทีจะเป็นเกณฑ์ทีทาํให้เป้าหมายนันถูกเลือก ดงันัน ทา้ยทีสุดแลว้ค่านิยมจึงมี

ความสาํคัญ สอดคลอ้งกับการนิยามของ Kluckhohn (1951: 395) นักมานุษยวิทยา ซึงได้ให้

รายละเอียดเกียวกบัค่านิยมว่าเป็น “แนวความคิดทีเกียวกบักลุ่มของความปรารถนาทงัทีเป็นแบบชดั
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แจง้หรือซ่อนเร้นและเป็นลกัษณะทีพิเศษหรือลกัษณะปกติ ซึงมีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีการ วิถีทาง 

และจุดหมายปลายทางของการกระทาํ” ซึงมองว่าค่านิยมทาํหน้าทีเป็นเกณฑ์สาํหรับทาํการเลือก

การกระทําเช่นเดียวกัน สําหรับการศึกษาครังนีนิยาม “ค่านิยม” ตามแนวคิดของ Rokeach 

(Rokeach, 1968: 5 อา้งถึงใน สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ, 2522: 13) คือ “ความเชืออย่าง

หนึงซึงมีลกัษณะถาวร เชือว่าวิถีปฏิบติับางอยา่งหรือเป้าหมายของชีวิตบางอยา่งนนั เป็นสิงทีตวัเอง

หรือสงัคมเห็นดีเห็นชอบควรทีจะยดึถือหรือปฏิบติัมากกว่าวิธีปฏิบติัหรือเป้าหมายชีวิตอยา่งอืน”  

การศึกษาเรืองค่านิยมในเชิงวิทยาศาสตร์เริมขึนในปี ค.ศ. 1930 เมือนกัจิตวิทยาสงัคมมีการ

พฒันาระบบการวดัค่านิยมและกาํหนดค่านิยมว่ามีความหมายเช่นเดียวกบัเป้าหมายหรือความสนใจ

ส่วนบุคคล โดยทีนักจิตวิทยาสังคมทาํการศึกษาคนทีเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยเน้นทีสังคมและ

ความสัมพนัธ์ทีมีต่อกนัของคนเหล่านัน (Sargent and Williamson, 1966) และให้ความสาํคญัต่อ

ผลกระทบทีเกิดขึนต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและผลจากพฤติกรรมของบุคคลอืนเช่นกนั ซึง

วิธีการศึกษาเช่นนีแตกต่างจากแนวทางดา้นจิตวิทยา ซึงศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลเมือ

ไดรั้บสิงเร้า และก็แตกต่างจากการศึกษาดา้นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึงเน้นเรืองพฤติกรรม

กลุ่มและผลลพัธที์เกิดขึนมากกว่าการสนใจศึกษาการรวมกลุ่มของบุคคล  

สาํหรับ Rokeach (1968, 1973) ซึงรับอิทธิพลทางความคิดจากทงัดา้นปรัชญา สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา และจิตวิทยา ได้ทาํการวิจัยเกียวกับค่านิยมและพิจารณาค่านิยมในฐานะทีช่วย

สนบัสนุนใหเ้ป็นวฒันธรรม สงัคม และเป็นจุดกาํเนิดของบุคคล โดยเขาให้เหตุผลว่าอนัทีจริงแลว้

มนุษยเ์ป็นเจา้ของค่านิยมหรือเป็นผูก้าํหนดค่านิยม ซึงมีค่านิยมทีแตกต่างกนัจาํนวนมากทีมนุษย์

ยดึถือ ค่านิยมเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมและเมือค่านิยมเหล่านันเปลียนก็นาํไปสู่การเปลียนแปลง

ของทศันคติและพฤติกรรม Rokeach เชือว่ามีพฤติกรรมหลายรูปแบบทีถูกกาํหนดโดยระบบความ

เชือ ซึงประกอบขึนมาจากความคิดความเขา้ใจ ทศันคติ การรับรู้เกียวกบัพฤติกรรมของตนเอง และ

การรับรู้เกียวกบัพฤติกรรมและการรับรู้ของบุคคลอืน สิงเหล่านีทาํหน้าทีเชือมโยงสัมพนัธ์กัน 

นอกจากนี Rokeach (1979) ยงักล่าวต่อไปว่าจาํนวนของค่านิยมทังหมดทีมนุษยถื์อครองอยู่มี

จาํนวนไม่มากนัก เกิดขึนจากการเรียนรู้ ซึงค่านิยมของคนทั วทังโลกจะมีความคลา้ยคลึงกัน 

สามารถนาํมาจดักลุ่มเป็นระบบค่านิยมได ้สาํหรับความแตกต่างของค่านิยมจะแสดงออกทางระดบั 

(Degree) เนืองจากการใหค้วามสาํคญัต่อค่านิยมทีแตกต่างกนั ประสบการณ์ทีไดจ้ากการเรียนรู้ทาง

สงัคม (Socialization) ทาํใหบุ้คคลทราบว่าในแต่ละสถานการณ์ทีพวกเขาตอ้งประสบไม่ไดมี้เพียง

ค่านิยมเดียว จึงทาํใหเ้กิดการเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัซึงกนัและกนัของค่านิยม (The Relative 

Quality of Values) ซึงการใหค้วามสาํคญัต่อค่านิยมใดมากกว่ากนัก็ขึนอยู่กบัการเรียนรู้ทีไดรั้บมา

พร้อมดว้ยการสังเกตจากการกระทาํทีเป็นบรรทดัฐานทางสังคม (Norm) สิงเหล่านีจะแสดงออก
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ผา่นทางทศันคติและพฤติกรรมของมนุษย ์ทาํใหเ้กิดความแตกต่างกนัระหว่างบุคคล แต่มกัพบว่าจะ

ไม่แตกต่างกนัมากนกัระหว่างบุคคลภายในกลุ่มสังคมเดียวกนั หมายความว่าระบบค่านิยมมีส่วน

สะทอ้นภาพของวฒันธรรมกลุ่ม เปรียบเสมือนลกัษณะประจาํกลุ่มหรือลกัษณะประจาํชาติ  

สิงทีทาํใหล้กัษณะของคนในสงัคมเดียวกนัมีความคลา้ยคลึงกนัจนเป็นลกัษณะประจาํกลุ่ม

คือ ความยนืยงถาวรของค่านิยม ความคงทีของค่านิยมหรือการทีไม่เปลียนแปลงง่ายเป็นสาเหตุทีทาํ

ใหบุ้คลิกภาพของกลุ่มคนในสงัคมหนึงแตกต่างไปจากกลุ่มคนในอีกสงัคมหนึง (สุนทรี โคมิน และ 

สนิท สมคัรการ, 2522: 14) ซึงถา้หากว่าค่านิยมทีบุคคลถือครองอยู่มีความมนัคงอย่างสมบูรณ์แลว้ 

การเปลียนแปลงทงัส่วนบุคคลและสงัคมอาจเป็นไปไม่ไดเ้ลย ในขณะเดียวกนั ถา้หากค่านิยมไม่มี

ความมนัคงอยา่งสมบูรณ์แลว้ การคงอยูอ่ย่างต่อเนืองของบุคลิกลกัษณะของมนุษยแ์ละสังคมก็จะ

เป็นไปไม่ไดเ้ช่นกนั (Rokeach, 1973) ระดบัของความคงอยู่ของค่านิยมเป็นผลมาจากขอ้เท็จจริง

ทีว่าบุคคลไดรั้บการเรียนรู้ในการแยกแยะค่านิยมทียึดถือออกจากค่านิยมอืนๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์

หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น เมือกล่าวถึงความซือสัตย ์คนส่วนใหญ่มกัได้รับการปลูกฝังให้มีความ

ซือสตัยอ์ยูเ่สมอ จะไม่พบว่ามีการปลูกฝังให้คนมีความซือสัตยเ์พียงเล็กน้อยหรือซือสัตยเ์ป็นบาง

เวลา ดงันนั ยงิถา้หากบุคคลใดสามารถแยกแยะค่านิยมทียดึถือออกจากค่านิยมอืนไดม้ากเท่าใด ก็ยงิ

ทาํใหค่้านิยมมีความยนืยงถาวรมากขึนเท่านนั 

สาํหรับการนําค่านิยมมาใช ้พบว่าบ่อยครังทีมีการระบุถึงค่านิยมในบริบททีไม่ถูกต้อง 

(Mindell and Gorden, 1981) กล่าวคือ ค่านิยมนนัไม่ใช่ความคิดเห็นหรือทศันคติทีนาํไปสู่สิงใดสิง

หนึงหรือสถานทีใดสถานทีหนึง ถา้จะกล่าวใหถ้กูตอ้งค่านิยมคือสิงทีเป็นความเชือของบุคคล เป็น

ความคิดและความรู้สึก ซึงไม่ใช่สิงทีเป็นกฎตายตวัและเป็นจริงเสมอ จึงควรนาํมาพิจารณาใน

บริบทเชิงวฒันธรรม ค่านิยมไม่ใช่หลกัศาสนาหรือหลกัจริยธรรม แต่เกียวข้องกับมิติทางด้าน

ศีลธรรม และค่านิยมไม่ใช่การกระทาํ แต่เราสามารถพิจารณาค่านิยมของแต่ละบุคคลไดจ้ากการ

กระทาํของพวกเขาเหล่านัน ซึงแนวคิดเกียวกบัค่านิยมนันมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดอืนในทาง

สงัคมศาสตร์ รวมทงัมีการศึกษาเกียวกบัค่านิยมในศาสตร์ทางสังคมหลายแขนงวิชา ทาํให้มีความ

สบัสนในการนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้เพือความชดัเจนในการแยกแยะแนวคิดค่านิยมออกจากแนวคิด

อืนๆ ทีสาํคญัทางสงัคมศาสตร์ สามารถอธิบายเพิมเติมไดด้งันี  

แนวคิดแรกเรืองทศันคติ ทศันคติประกอบขึนจากความเชือหลายอยา่งทีแสดงออกต่อสิงใด

สิงหนึงโดยเฉพาะ แต่สาํหรับค่านิยมนนัเป็นความเชือเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึงเพียงความเชือเดียวที

มีต่อสิงของหรือสถานการณ์ไดห้ลายอยา่งในขณะเดียวกนั ซึงในสถานการณ์ต่างๆ ค่านิยมทาํหนา้ที

เป็นมาตรฐานสาํหรับการแสดงออก ในขณะทีทศันคติทาํหน้าทีเพียงประเมินออกมาเป็นความพึง

พอใจหรือไม่พอใจ ซึงหลายๆ ทศันคติทีแสดงออกอาจจะมาจากค่านิยมทีใชเ้ป็นมาตรฐานเพียงไม่กี
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ตวัเท่านัน ดงันัน จึงคาดได้ว่าคนๆ หนึงจะมีจาํนวนค่านิยมน้อยกว่าจาํนวนทศันคติ ซึงค่านิยม

เหล่านันจะมีจาํนวนเท่ากับความเชือทีพวกเขาได้เรียนรู้มาเกียวกับพฤติกรรมวิถีปฏิบัติทีน่า

ปรารถนากบัจุดหมายปลายทางชีวิตทีน่าปรารถนา แต่คนๆ หนึงสามารถมีทศันคติไดอ้ย่างมากมาย

จากประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขาผา่นสิงของหรือสถานการณ์ต่าง  ๆทงัทางตรงและทางออ้ม 

นอกจากนีคุณสมบติัสาํคญัทีทาํใหค่้านิยมแตกต่างจากทศันคติคือ ความเป็นแกนกลาง (Centrality) 

และความเป็นเครืองมือ (Instrumentality) นนัคือค่านิยมจะอยูใ่นส่วนลึกหรือใจกลางของบุคลิกภาพ

และระบบความระลึกรู้ (Cognitive System) มากกว่าทศันคติ ทาํให้ค่านิยมจึงเป็นตัวกาํหนดทัง

ทศันคติและพฤติกรรม ในขณะเดียวกนั ดว้ยความเป็นเครืองมือของทศันคติ ทศันคติบางตวัเป็น

เครืองมือทีจะนาํไปสู่การรักษาไวซึ้งค่านิยมบางค่านิยม ฉะนัน การเปลียนค่านิยมก็จะนาํไปสู่การ

เปลียนแปลงทางทศันคติทีเกียวขอ้งมากมาย ในขณะทีการเปลียนทศันคติไม่จาํเป็นตอ้งกระทบถึง

ระบบค่านิยม (สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ, 2522: 26-28) 

แนวคิดทีสองบรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยมกบับรรทดัฐานทางสังคม มีความแตกต่างกนั

อยู ่3 ประการ (สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ, 2522: 28-29; วชัรพล ศุภจกัรวฒันา, 2550: 12) 

คือ ประการแรก ค่านิยมเป็นทงัจุดหมายปลายทาง (End-State of Existence) และพฤติกรรมวิถี

ปฏิบติั (Mode of Behavior) แต่บรรทดัฐานทางสงัคมเป็นเพียงพฤติกรรมวิถีปฏิบติัเท่านัน ประการ

ทีสอง ค่านิยมเป็นแกนสอดผ่าน (Transcends) สถานการณ์เฉพาะต่างๆ แต่บรรทดัฐานทางสังคม

ใดๆ เป็นคําบงการหรือข้อกําหนดทีสังคมเห็นพ้องต้องกันว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในแต่ละ

สถานการณ์ และประการสุดทา้ย ค่านิยมเป็นเรืองภายในตวับุคคล (Internal) มีความเป็นส่วนตวั

มากกว่าบรรทดัฐานทางสงัคม ซึงเป็นเรืองของการรับรองโดยทวัไป (Consensual) และอยู่ภายนอก 

(External) ตวับุคคล และนอกจากนี Williams (1968: 284 อา้งถึงใน สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัร

การ, 2522: 29) ไดอ้ธิบายใหเ้ห็นความแตกต่างมากยิงขึนว่าค่านิยมนันเป็นมาตรฐานของความพึง

ปรารถนาซึงไม่ขึนกบัสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงโดยเฉพาะ ค่านิยมหนึงจึงสามารถใชเ้ป็น

จุดอา้งอิงในหลายๆบรรทดัฐานทางสงัคมได ้แต่ในขณะทีบรรทดัฐานทางสังคมหนึงอาจจะเป็นที

รวมของผลการแสดงออกของหลายค่านิยมก็ได ้ดงันัน ค่านิยมจึงเสมือนฐานทีใชต้ดัสินว่าจะรับ

บรรทดัฐานใดหรือไม่ 

แนวคิดทีสามความตอ้งการ นกัวิชาการบางท่านพิจารณาค่านิยมและความตอ้งการว่าเป็น

สิงทีอยู่ในระดบัเดียวกนั ดงัเช่น Maslow (1971) ทีกล่าวว่าความตอ้งการความประจกัษ์แห่งตน 

(Self-Actualization) เป็นทงัความตอ้งการและค่านิยมขนัสูง (Higher-Order Values) แต่ Rokeach 

(1973) ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว โดยเขาเชือว่าค่านิยมเป็นตวัแทนของการระลึกรู้ (Cognitive 

Representation) ถึงความตอ้งการของบุคคลซึงเป็นความตอ้งการในทางสงัคมดว้ย โดยผา่นทางการ
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เรียนรู้ทางสังคม (Socialization) ซึงเมือความตอ้งการของบุคคลสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทาง

สงัคมเกิดเป็นค่านิยมแลว้ จะทาํใหค่้านิยมนนัไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

แนวคิดทีสีลกัษณะบุคลิก (Trait) ซึงหมายความรวมถึงลกัษณะ (Characteristics) ด้วย 

ในทางจิตวิทยามองลกัษณะบุคลิกเป็นลกัษณะทีคงทีไม่ยดืหยุน่ ไม่เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์

ทีต่างกัน มกัฝังอยู่ในตัวบุคคลมาอย่างยาวนานและเปลียนแปลงได้ยาก อาจมีสาเหตุมาจาก

พนัธุกรรมดว้ยส่วนหนึง (สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ, 2522: 31; วชัรพล ศุภจกัรวฒันา, 

2550: 13) ในขณะทีค่านิยมของคนทีรวมกนัเป็นระบบค่านิยมสามารถมีการเปลียนแปลงไดผ้่าน

การเรียนรู้ทางสงัคม ซึงการเปลียนแปลงนีมีผลสมัพนัธก์บัการเปลียนแปลงทางสภาพสงัคม (Social 

Conditions) ทาํใหส้ามารถสะทอ้นสภาพทางสงัคมไดด้ว้ย 

แนวคิดสุดทา้ยความสนใจ ความสนใจเป็นเพียงการแสดงออกทีสะทอ้นจากค่านิยมใน

แง่มุมหนึงเท่านนั ค่านิยมหนึงอาจส่งผลใหเ้กิดการแสดงออกไดห้ลายแง่มุม โดยค่านิยมมีคุณสมบติั

ทีสาํคญัคือมีความเป็นมาตรฐานทีใชน้าํการกระทาํ นาํการตดัสินใจ และการแกค้วามขดัแยง้ ซึงทาํ

ใหค่้านิยมแตกต่างจากความสนใจ และความสนใจของคนสามารถมีไดม้ากมายแต่ไม่สามารถนาํมา

จดัเขา้กลุ่มเป็นวิถีปฏิบติัทีดีทีสุดหรือจุดหมายปลายทางของชีวิตได ้ดงันัน จาํนวนของความสนใจ

จึงมีจาํนวนมากกว่าค่านิยม 

กล่าวโดยสรุปแลว้ค่านิยมเป็นเหมือนความเชือทงัหมด เกียวข้องกับกระบวนการรับรู้ 

อารมณ์ และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม อธิบายไดว้่าค่านิยมคือกระบวนการเรียนรู้เกียวกบัสิงที

ปรารถนา เมือกล่าวว่าผูค้นมีค่านิยมก็คือการกล่าวว่าพวกเขารู้ดว้ยกระบวนการรับรู้ถึงวิธีการที

ถูกตอ้งในการกระทาํสิงต่างๆ หรือการทาํสิงต่างๆ ให้สําเร็จ และค่านิยมเป็นสิงทีเกียวข้องกับ

อารมณ์ในความหมายทีว่าผูค้นสามารถมีอารมณ์ความรู้สึกเกียวกบัค่านิยม ทงัในแง่ยอมรับและ

ต่อตา้น และสุดทา้ยแลว้ค่านิยมคือองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมในความหมายทีว่าค่านิยมคือตวัแปร

แทรกแซงทีทาํหนา้ทีช่วยนาํไปสู่การกระทาํ (Rokeach, 1973) 

 

2.3.1  ค่านิยมองค์การ 

ค่านิยมองคก์ารมีลกัษณะเช่นเดียวกบัความเชือ คือมีการระลึกรู้ เกียวขอ้งกบัความรู้สึกทาง

จิตใจ และองค์ประกอบเกียวกบัพฤติกรรม ซึงสิงเหล่านีปฏิสัมพนัธ์กันอย่างต่อเนือง และแสดง

ออกมาในรูปของการกระทาํและพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์การ (Rokeach, 1973) ซึงทุก

องค์การและทุกงานมีกลุ่มของค่านิยมและความเชือเป็นเครืองนําทาง ซึงก็คือค่านิยมองค์การ 

(Organizational Values) โดยค่านิยมองค์การทาํหน้าทีสือสารสิงทีองค์การเชือและเห็นว่าเป็นสิง

สาํคญั (Hitt, 1988) และทาํใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์าร มีหนา้ทีช่วยกาํหนดทิศทางโดยทวัไปของ
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องคก์าร เป็นแนวทางการดาํเนินกิจกรรมของแต่ละวนั ถา้พนักงานทราบถึงสิงทีองค์การยึดมนัจะ

ทาํให้พวกเขาทราบถึงมาตรฐานทีต้องปฏิบติัและทาํการตดัสินใจต่างๆ เพือสนับสนุนมาตรฐาน

ต่างๆ เหล่านี และยงัเป็นการเพิมแรงจูงใจและความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึงขององค์การ 

เหมือนกบัว่าชีวิตภายในองคก์ารมีความสาํคญั (Deal and Kennedy, 1982)  

Conklin, Jones and Safrit (1991: 1 quoted in Conklin, Jones and Safrit, 2003) ให้นิยาม 

“ค่านิยมองคก์าร” ว่าคือ แนวคิดอะไรก็ตามทีสมาชิกภายในองค์การให้การยอมรับอย่างสูงและมี

อิทธิพลต่อปรัชญา กระบวนการ และเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมทีสมาชิกภายในองค์การยึดถือ

เป็นตัวกาํหนดวฒันธรรมองค์การและเป็นพลงัจากภายในทีมีอิทธิพลมากทีสุดกับทุกองค์การ 

(Simmerly, 1987) และวฒันธรรมองค์การก็จะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมทีองค์การคาดหวงั ทัง

วิธีการทํางาน การตัดสินใจ โครงสร้างของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และวิธีการสือสาร 

(Simmerly, 1987: 15) ซึงค่านิยมแต่ละตัวทีองค์การยึดถือช่วยให้พนักงานสามารถเข้าใจ

สถานการณ์ขององค์การได ้เนืองจากค่านิยมอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆ ทาํให้ค่านิยมจึงเป็นสิงที

ช่วยชีนาํการกระทาํ ทศันคติ และการตดัสินต่างๆต่อเป้าหมาย ทงัทีเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้าและ

รวมไปถึงเป้าหมายสุดทา้ย (Chatman, 1991) ดงันนั ก่อนทีองค์การจะเริมวางกลยุทธ์เพือสร้างการ

เปลียนแปลงภายในองค์การ องค์การจะตอ้งทาํให้ค่านิยมทีสมาชิกภายในองค์การยึดถือมีความ

ชดัเจนและง่ายต่อการเขา้ใจ (Safrit, 1990) นาํมาสู่การกาํหนดเป้าหมายและพนัธกิจขององคก์าร ซึง

ตอ้งมีความสมัพนัธก์นัระหว่างค่านิยมกบัผลลพัธที์ตอ้งการ และวิธีการทีจะทาํใหผ้ลลพัธที์ตอ้งการ

ประสบผลสาํเร็จ (Mink, Schultz and Mink, 1991)  

เป้าหมายขององค์การจะประสบผลสาํเร็จตอ้งอาศยัค่านิยมองค์การหรือค่านิยมร่วมจาก

สมาชิกภายในกลุ่ม ซึงถึงแมว้่าจะไม่ใช่สมาชิกทุกคนภายในองคก์ารทีจะยดึถือค่านิยมเดียวกนัหรือ

ยดึถือไวใ้นระดบัเดียวกนั โดยทวัไปแลว้สมาชิกโดยส่วนใหญ่ภายในองค์การมีความตระหนักถึง

การยอมรับค่านิยมทีไดรั้บมอบหมายและมีการถ่ายทอดค่านิยมหลกัจากส่วนกลางขององค์การไป

ยงัส่วนต่างๆ ขา้มระดบัและหน่วยงาน (Chatman, 1991) ซึงการถ่ายทอดค่านิยมสามารถทาํไดห้ลาย

วิธี เช่น คาํขวญั วีรบุรุษหรือวีรสตรี พิธีกรรม และพิธีการ โดยทีคาํขวญัคือคาํกล่าวสันๆ ทีแสดงถึง

ค่านิยมทีหยงัรากลึกขององค์การและทาํให้ค่านิยมสามารถเขา้ถึงทังคนภายในและออกไปสู่คน

ภายนอกไดรั้บรู้ สาํหรับวีรบุรุษและวีรสตรีคือค่านิยมทีถกูสร้างเป็นบุคคลและเป็นบทบาทตวัอย่าง

ใหก้บัผูอื้น ส่วนพิธีกรรมจะทาํใหค่้านิยมทางวฒันธรรมกลายเป็นรูปธรรม และพิธีการคือโอกาสที

จะนําค่านิยมออกมาแสดง (Deal, 1985) เมือบุคคลใหม่เขา้สู่องค์การจะยึดถือตามค่านิยมของ

พนักงานทีดํารงตําแหน่งอยู่ ก่อนเสมือนเป็นแหล่งอ้างอิงของการกระทําทังหมดของเขา 

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะผูใ้ห้คาํปรึกษานีคือการถ่ายทอดค่านิยมรูปแบบหนึง ซึงมีส่วนทาํให้เกิด
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เป็นวฒันธรรม เนืองจากสมาชิกรุ่นพีมีการให้ขอ้มูลทีเป็นวฒันธรรมเกียวกบัองค์การและบริบท

ต่างๆ ทีเป็นประวติัศาสตร์ขององคก์าร (Chatman, 1991) 

พนกังานมีแนวโนม้ทีจะมีความผกูพนัต่อค่านิยมขององคก์ารเพิมมากขึน เมือพวกเขาไดรั้บ

การขดัเกลาทางสงัคมอยา่งเขม้ขน้จากองคก์าร องคก์ารซึงมีประสิทธิผลในการขดัเกลาทางสงัคมแก่

เหล่าพนักงานจะมีการใช้เทคนิคร่วมกัน เช่น กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทีเข้มงวด การ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการ ระบบการใหร้างวลัและความกา้วหนา้ในงานทีชดัเจน และระบบค่านิยม

องค์การทีเป็นรูปธรรม ชดัเจน และเขม้แข็ง ซึงโดยปกติแลว้คนส่วนใหญ่จะยึดติดอยู่กบังานทีมี

พืนฐานมาจากความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะ เช่นเดียวกบัพนกังานซึงอาจจะพยายามคน้หา

องคก์ารทีมีค่านิยมสอดคลอ้งกบัตนเอง ซึงจะสามารถปฏิบติังานไดดี้กว่าเมืออยู่ภายในองค์การที

เหมาะสม และเมือใดทีพนักงานไม่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทีพวกเขาอยู่ พวกเขาจะเกิด

ความรู้สึกอึดอดั ไร้ศกัยภาพ และเกิดความกงัวล เพราะฉะนนับุคคลทีมีความเหมาะสมกบัองค์การ

มากกว่าจึงมีโอกาสทีจะมีความพึงพอใจมากกว่า มีความมุ่งมนัสูงกว่า และอยู่กบัองค์การนานกว่า 

โดยทีบุคคลทีเหมาะสมกบัองค์การจะสามารถปรับตวัไดต้ลอดเวลา ยกตวัอย่างเช่น บุคคลทีก่อน

หน้าเคยชอบทาํงานอย่างอิสระก็จะสามารถเรียนรู้ทีจะหาประโยชน์จากการทาํงานเป็นกลุ่มได้

ตลอดเวลา (Robinson, 1997) 

สรุปไดว้่าค่านิยมองคก์ารเปรียบเสมือนกรอบในการกาํหนดคุณลกัษณะของคนในองคก์าร

ทีมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัขององคก์าร ทาํหน้าทีในการสือสารสิงทีองค์การคาดหวงัและ

เห็นว่ามีความสาํคญัมาสู่พนกังานภายในองคก์าร โดยทีพนกังานภายในองคก์ารให้การยอมรับและ

ยดึถือเป็นแนวทางในการทาํงานภายในองค์การ ซึงเมือค่านิยมองค์การกบัค่านิยมของพนักงานมี

ความสอดคลอ้งกนัก็จะทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์ารประสบความสาํเร็จ 

 

2.3.2  ค่านิยมในการทํางาน 

Schein (1985) กล่าวว่าค่านิยมคือสิงทีเกิดขึนจากความคิดทีมีผลกระทบโดยตรงต่อ

พฤติกรรมของบุคคลในทีทาํงาน โดยค่านิยมจะช่วยในการปรับตวัจากภายนอก ตงัแต่เรืองของการ

แบ่งปันค่านิยมร่วมทั วไปทีมีผลต่อพนักงาน จนถึงการกระทาํเพือส่งเสริมความสามารถของ

องค์การในการอยู่รอดท่ามกลางสภาพแวดลอ้มต่างๆ นอกจากนีค่านิยมก็มีผลต่อการรวมตวักัน

ภายใน ดว้ยวิถีทางของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กล่าวคือบุคคลทีมีค่านิยมเหมือนกนัจะมีการ

แบ่งปันมุมมองกระบวนการทางความคิดร่วมกนั ความคลา้ยคลึงกนัเหล่านนัถกูสร้างเป็นความเชือ

เพือส่งเสริมวิธีการตีความและจดัประเภทเหตุการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกบัระบบการสือสารทวัไป สิงนี

ช่วยลดลกัษณะของปฏิสมัพนัธใ์นการทาํงานในแง่ลบลงและช่วยเพิมความร่วมมือ ความพึงพอใจ
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ในงาน และความผกูพนัใหเ้พิมมากขึน นอกจากค่านิยมการทาํงานจะมีผลต่อพฤติกรรมทีแสดงออก

ในการทาํงานแลว้ อีกนัยหนึงค่านิยมการทาํงานก็มีลกัษณะทีเป็นความปรารถนา จุดมุ่งหมาย

ปลายทางของบุคคลทีมีต่อการทาํงาน รวมถึงความตระหนักในการเลือกปฏิบัติงานนัน (Knoop, 

1994: 683 อา้งถึงใน วชัรพล ศุภจกัรวฒันา, 2550: 16) 

ดงันนั ค่านิยมในการทาํงานจึงหมายถึงค่านิยมทีเกียวขอ้งกบังานทีแต่ละคนใหค้วามสาํคญั 

มีลกัษณะเป็นความเชือทีแต่ละบุคคลเชือว่ามีค่าและมีความสาํคญัต่อการทาํงานของเขา (Super, 

1970; Wallack, Goodale, Witjing and Smith, 1971; England, 1975) เปรียบเสมือนเป็นเป้าหมายที

ตอ้งการจากการทาํงาน (Super, 1970) ซึงความเชือเหล่านีเป็นความรู้สึกพึงพอใจทีคนเรามกัจะ

แสวงหาจากงานทีเขาทาํหรือเป็นความรู้สึกพอใจอนัเป็นผลลพัธ์ทีไดจ้ากงานของเขา (Ginzberg, 

1966; Super, 1970; Wallack and others, 1971) ซึงค่านิยมในการทาํงานจะมีผลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานของพนักงาน (Ginzberg, 1966; Super, 1970; Wallack and others, 1971; England, 1975) 

และมีผลต่อการตดัสินใจเลือกงานหรือเปลียนงานดว้ยเช่นกนั (Ginzberg, Ginsberg, Axebrad and 

Herma, 1967)  

สรุปไดว้่าค่านิยมในการทาํงานมีความสาํคญัสาํหรับการสร้างความเขา้ใจและการทาํนาย

ปฏิกิริยาตอบสนองดา้นอารมณ์และผลการปฏิบติังานของบุคคลในทีทาํงาน วฒันธรรมองคก์ารและ

ค่านิยมทีเป็นศูนยก์ลางถูกกล่าวว่ามีบทบาทสาํคญัต่อความสาํเร็จขององค์การ โดยสิงเหล่านีมี

อิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบติัตวัของพนกังานดว้ยรูปแบบทีจะทาํให้มนัใจว่าองค์การจะมีความอยู่

รอดอยา่งต่อเนือง และยงัเป็นพืนฐานของความสมัพนัธร์ะหว่างเพือนร่วมงานให้การทาํงานราบรืน 

(Meglino, Ravlin, and Adkins, 1991) 

 

2.3.3  ค่านิยมทีมทํางาน 

เมือองค์การเลือกใช้การทาํงานรูปแบบทีม ก็หมายความว่าองค์การได้เลือกแลว้ว่าทีม

เหมาะสมทีสุดในการเปลียนวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์การมาสู่รูปแบบของการกระทาํที

สอดคลอ้งกนั การทาํงานเป็นทีมแสดงถึงค่านิยมทีส่งเสริมพฤติกรรมหลายอย่าง เช่น การฟัง การ

ตอบสนองในเชิงสร้างสรรค์ต่อมุมมองการแสดงออกของผูอื้น การให้การช่วยเหลือ และการ

ยอมรับในความสนใจและความสาํเร็จของผูอื้น ค่านิยมเหล่านีสามารถช่วยสมาชิกภายในทีมสือสาร

และทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิมมากขึน ค่านิยมของการทาํงานเป็นทีมช่วยให้ทีม

ประสบความสาํเร็จ แต่สมาชิกภายในทีมก็ยงัคงคาํนึงถึงผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลและผล

การปฏิบติังานของทงัองคก์ารโดยรวม ซึงค่านิยมของการทาํงานเป็นทีมไม่ไดมี้ความสาํคญัต่อทีม

เพียงอยา่งเดียว แต่มีผลต่อองคก์ารดว้ยเช่นกนั (Katzenbach and Smith, 1993) 
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การศึกษาค่านิยมของทีมทาํงานมีประโยชน์อยา่งมาก เนืองจากแก่นแทแ้ลว้คนส่วนใหญ่มี

ค่านิยมชอบรับหน้าทีแบบส่วนบุคคลและทาํงานอยู่นอกเหนือกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นทีมหรือกลุ่ม

รูปแบบใดก็ตาม (Robinson, 1997) แต่เมือต้องมีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือทีม Sheridan 

(1992) เชือว่าแต่ละบุคคลจะมีความสนใจในกลุ่มทาํงานทีแสดงค่านิยมของกลุ่มออกมาสอดคลอ้ง

กบัค่านิยมของตนเอง และปฏิเสธกลุ่มทีมีค่านิยมขดัแยง้กบัตนเอง ดงันนั เพือใหก้ารทาํงานของทีม

ประสบผลสาํเร็จ องคก์ารตอ้งทราบถึงค่านิยมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมและถ่ายทอดค่านิยม

นันสู่พนักงานภายในทีมต่างๆ โดย Woods (Woods and Cortada, 1996; Woods, 1997: 10-22) 

แนะนาํว่าค่านิยมของการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิผลประกอบดว้ยค่านิยม 6 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ความ

เป็นหนึงเดียวในการทาํงาน หมายความว่า ทุกคนภายในทีมตอ้งรับผดิชอบร่วมกนัในผลลพัธ์ทีเกิด

จากการทาํงานของทีม ไม่ว่าจะเป็นรางวลัหรือคาํตาํหนิ (2) การยอมรับซึงกนัและกนัภายในทีม 

ภายในทีมทาํงานนันทุกคนถือว่ามีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นเพือน

ร่วมงานหรือหัวหน้ากับลูกน้องทุกคนต้องรับฟังซึงกันและกัน (3) การสือสารทีจริงใจ ซึงใน

บางครังการรักษานาํใจโดยไม่พูดถึงสิงทีผิดพลาดนันอาจทาํให้ทีมเกิดความเสียหายได้ ทีมทีมี

ประสิทธิผลตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสือสารอยา่งตรงไปตรงมา แต่ไม่ทาํใหเ้กิดการเสียบรรยากาศ

ของการทาํงานร่วมกนั (4) การเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารทีจาํเป็น ไม่ใช่ว่าพนกังานทุกคนจะเขา้ถึงขอ้มูล

ได้ทุกประเภท แต่พวกเขาควรได้รับข้อมูลทีจาํเป็นสาํหรับการทาํงานของพวกเขา รวมถึงการ

แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างทีมด้วย การไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพออาจทาํให้การ

ตดัสินใจเกิดความผิดพลาดและเกิดความไม่เขา้ใจกนัระหว่างหน่วยงาน (5) ให้ความสําคัญต่อ

กระบวนการทาํงาน เพราะหัวใจของการสร้างร่วมมือในการทาํงานคือการทาํงานอย่างเป็นระบบ 

และค่านิยมสุดทา้ยคือ (6) การเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว กล่าวคือ เมือ

การทาํงานตอ้งประสบความลม้เหลว ใหที้มคิดว่าสิงเหล่านียอ่มเกิดขึนไดจ้ากการทาํงาน และเรียนรู้

จากสิงทีผดิพลาดเพือไม่ใหเ้กิดซาํ สาํหรับทีมทีประสบผลสาํเร็จก็ไม่ควรนิงนอนใจ ควรพฒันาการ

ทาํงานอยา่งต่อเนืองเพือรักษาความสาํเร็จใหเ้กิดขึนอยา่งมนัคง ซึงเมือองคก์ารสามารถสร้างค่านิยม

ทงั 6 ประการนีใหเ้กิดขึนกบัสมาชิกทีมแลว้ องคก์ารก็จะมนัใจไดว้่าทีมจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล 

สรุปได้ว่าการทํางานเป็นทีมให้ประสบผลสําเร็จก็ต้องอาศัยค่านิยมในการทาํงานที

เสริมสร้างความร่วมมือ เช่น ค่านิยมของทีมทาํงาน 6 ประการของ Woods ทีประกอบดว้ย ความเป็น

หนึงเดียวในการทาํงาน การยอมรับซึงกนัและกนั การสือสารทีจริงใจ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที

จาํเป็น และการใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน ซึงเมือทีมทาํงานมีค่านิยมเหล่านีย่อมส่งผล
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ใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเร็จ แต่ทงันีพนกังานทุกคนภายในทีมตอ้งยอมรับในค่านิยมเหล่านีดว้ย

จึงจะทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนัมีประสิทธิผล 

 

2.3.4  ระบบค่านิยมและการวดัค่านิยม 

ค่านิยมนนัไม่ไดแ้พร่หรือถ่ายทอดแบบสุ่มธรรมดา แต่มีตวัแปรเขา้มาเกียวขอ้งในลกัษณะ

ทีสมัพนัธก์นั และมีการจดัการอย่างเป็นระบบแบบแผน ซึงเรียกไดว้่าค่านิยมเกิดขึนอย่างมีระบบ 

(Williams, 1968) โดยที Rokeach (1973) เชือโดยประสบการณ์ว่าบุคคลแต่ละคนมีการเรียนรู้ทีจะ

ผสมผสานค่านิยมเดียวเข้าดว้ยกัน มีการคิดจดัการอย่างเป็นระบบอย่างมีลาํดบัขนัเพือจดัลาํดับ

ความสัมพนัธ์ของค่านิยมต่างๆ ดังนัน ระบบค่านิยมจึงเป็นความเชือพืนฐานขององค์การทีมี

ความสาํคัญมาโดยตลอด โดยทีแนวคิดนีจะพิจารณาระบบค่านิยมทงัหมดว่ามีความมนัคงเพียง

พอทีจะส่งผลไปยงับุคลิกลกัษณะให้เกิดความต่อเนืองหรือไม่ ซึงถา้หากว่าค่านิยมเหล่านันยงัมี

ความมนัคงไม่เพียงพอ ค่านิยมของคนก็สามารถถูกจดัลาํดบัความสาํคญัขึนใหม่ไดอ้นัเป็นผลมา

จากการเปลียนทางสงัคม วฒันธรรม และประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึงแนวคิดเรืองระบบค่านิยมนี

จะช่วยใหก้ารศึกษาเรืองค่านิยมมีความชดัเจนมากยงิ และนอกจากนียงัมีแนวคิดทีเกียวขอ้งอีกสอง

แนวคิดทีจะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจเรืองค่านิยมไดลึ้กซึงยงิขึนและสามารถทาํการวดัค่านิยมไดแ้ม่นยาํมาก

ยงิขึน 

แนวคิดแรก การจัดประเภทของค่านิยม โดย Rokeach (1973) ชีให้เห็นว่าค่านิยมคือ

มาตรฐานซึงเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ซึงมีความเกียวข้องกบัหลายวิถีทาง เช่น เป็น

แนวทางในการวางตาํแหน่งในทางสงัคม ในทางการเมืองหรือลทัธิทางศาสนา ซึงค่านิยมเหล่านัน

ถูกใช้ในการแสดงออกถึงตัวตนของเราไปยงัผูอื้น รวมถึงใชใ้นการประเมินและตดัสินใจทาํสิง

ต่างๆ ด้วย นอกจากนี Rokeach ยงักล่าวเพิมเติมว่าค่านิยมมีองค์ประกอบเกียวกับการจูงใจที

แข็งแกร่ง คือเมือกล่าวว่าผูใ้ดมีค่านิยมก็หมายความว่าพวกเขาเหล่านันมีความเชือเกียวกบัจุดหมาย

ปลายทางหรือวิธีการไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการ โดย Rokeach เรียกค่านิยมสองรูปแบบนีว่าคือค่านิยม

จุดหมายปลายทาง (Terminal Values) และค่านิยมวิถีปฏิบติั (Instrumental Values) โดยทีค่านิยมวิถี

ปฏิบติั (Instrumental Values) ทาํหน้าทีจูงใจเนืองจากแบบแผนพฤติกรรมในอุดมคติทีค่านิยมนี

สะทอ้นออกมาสามารถรับรู้ไดว้่าเป็นเครืองมือทีจะนาํไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยตามทีตอ้งการ ส่วน

ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values) ทาํหนา้ทีจูงใจเนืองจากค่านิยมจุดหมายปลายทางนัน

เป็นตวัแทนของเป้าหมายทียงิใหญ่เหนือเป้าหมายในปัจจุบนั 

แนวคิดเรืองประเภทของค่านิยมทงัสองรูปแบบนีนาํมาซึงความรู้และช่วยทาํหน้าทีสร้าง

ความเข้าใจในตนเอง โดยบุคคลทุกคนมกัยึดถือค่านิยมเหล่านี แต่แตกต่างกันทีการจัดอนัดับ
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ความสาํคญัของค่านิยม ค่านิยมทาํหนา้ทีช่วยในการปรับตวั การปกป้องตนเอง และความเขา้ใจใน

ตนเอง ซึงอาจถูกจัดลาํดับเป็นช่วงอย่างต่อเนืองตังแต่จากลาํดับชันทีตาํกว่าจนถึงสูงกว่า ซึง

สอดคลอ้งกบัสิงที Maslow (1971) นาํเสนอในทฤษฎีลาํดบัขนัของการจูงใจซึงเป็นทีรู้จกักนัอย่าง

แพร่หลาย ซึงกล่าวถึงชุดของค่านิยมทีมีความแตกต่างกนัทาํหน้าทีตอบสนองความตอ้งการดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นร่างกาย ความปลอดภยั ความรัก การยอมรับนับถือ และความเขา้ใจ

ในตนเอง โดย Maslow ระบุว่ายงิแต่ละบุคคลรู้เกียวกบัธรรมชาติของตนเอง ความปรารถนาในส่วน

ลึก อารมณ์ สุขภาพร่างกาย สิงทีพวกเขาคน้หาและปรารถนาอยา่งแรงกลา้ และสิงทีทาํให้พึงพอใจ 

ก็ยงิไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากและมีทางเลือกค่านิยมของตนเองโดยอตัโนมติั 

แนวคิดทีสองเรืองจาํนวนค่านิยมทีคนยึดถือ โดย Williams (1968) กล่าวว่าค่านิยมถูก

นาํมาใชเ้ป็นเกณฑห์รือมาตรฐานสาํหรับทาํการประเมิน ซึง Williams ทาํการสังเกตว่าจาํนวนของ

ค่านิยมซึงบุคคลแต่ละคนยดึถืออยูน่นัน่าจะมีจาํนวนไม่มากนกั ซึงจาํนวนนนันอ้ยมากเมือเทียบกบั

ผลทีสามารถเกิดขึนได ้ถา้จาํนวนของค่านิยมทีใชเ้ป็นเกณฑมี์จาํนวนนอ้ยเพียงพอ จะทาํใหก้ารระบุ

ถึงค่านิยมเหล่านันรวมถึงการวดักลายเป็นเรืองง่าย โดย Williams เชือว่าระดบัของความแตกต่าง

ระหว่างความเชือและค่านิยมของตวับุคคลหรือวฒันธรรมแหล่งใดแหล่งหนึงนันมีขอบเขตทีจาํกดั

ภายใตร้ะบบของการใหค้วามหมาย  

จากความเขา้ใจเรืองแนวคิดระบบค่านิยม ประเภทของค่านิยม และจาํนวนค่านิยมทีคนเรา

ยดึถือ ทาํให้การวดัค่านิยมมีความชดัเจนมากยิงขึน โดย Rokeach (1973) ใชเ้วลาอยู่นานมากเพือ

พฒันาเครืองมือสาํหรับทาํการวดัค่านิยมและระบบค่านิยม โดยเขาทาํการพิจารณาวิธีการในหลาย

แนวทาง วิธีการหนึงทีถกูนาํมาใช ้คือการอนุมานจากค่านิยมของคนทีไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรม

ของพวกเขาเหล่านนัภายใตส้ถานการณ์ทีมีแบบแผน และอีกวิธีการหนึงไดจ้ากการร้องขอให้ผูค้น

บอกกล่าวถึงถอ้ยคาํทีแสดงถึงค่านิยมของพวกเขา แต่วิธีการทีเขานํามาใชเ้หล่านีถูกยกเลิกไป

เนืองจากตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการมาก มีค่าใชจ่้ายสูง และยากต่อการตีความและแสดงปริมาณ 

รวมถึงอาจมีความอคติจากค่านิยมของผูท้าํการสงัเกตเขา้มาเกียวขอ้ง และผูใ้หข้อ้มูลอาจมีการเลือก

เฟ้นคาํตอบทีเกียวขอ้งกบัตนเอง ซึงในทา้ยทีสุด Rokeach จึงได้พฒันาค่านิยม 18 รายการ (ดัง

รายละเอียดในตารางที 2.4) แบ่งออกเป็น ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values) และค่านิยม

วิถีปฏิบติั (Instrumental Values) สาํหรับการกาํหนดออกมาเป็นค่านิยมทงั 18 ตวันี เนืองจากไดรั้บ

การพิจารณาแลว้ว่าค่านิยมดังกล่าวนีไดรั้บการระบุครอบคลุมอย่างสมเหตุสมผลแลว้ และเป็น

จาํนวนทีไม่เป็นการเพิมภาระงานใหก้บัผูต้อบมากจนเกินไปสาํหรับทาํการจดัเรียงลาํดบัค่านิยม 
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ตารางท ี2.4  แสดงรายการค่านิยมของ Rokeach 

 

การแบ่งประเภทของค่านิยม 

ค่านิยมจุดหมายปลายทาง 

 (Terminal Values) 

ค่านิยมวิถีปฏิบัติ  

(Instrumental Values) 

ชีวิตทีสะดวกสบาย (A Comfortable Life) ทะเยอทะยาน (Ambitious) 

ชีวิตทีตืนเตน้ (An Exciting Life) ใจกวา้ง (Broad minded) 

ความรู้สึกถึงความสาํเร็จ (A Sense of Accomplishment ) สามารถทาํได ้(capable) 

โลกทีสงบสุข (A World at Peace) ร่าเริง (Cheerful) 

โลกทีสวยงาม (A World at Beauty) คิดดี (Clean) 

ความเสมอภาค (Equality) กลา้หาญ (Courageous) 

ครอบครัวทีมนัคง (Family Security) ใหอ้ภยั (Forgiving) 

ความเป็นอิสระ (Freedom) ช่วยเหลือ (Helpful) 

ความสุข (Happiness) ซือสัตย ์(Honest) 

ความสงบในจิตใจ (Inner Harmony) มีจินตนาการ (Imaginative) 

ความรักและเขา้ใจแบบผูใ้หญ่ (Mature Love) เป็นอิสระ (Independent) 

ความมนัคงของชาติ (National Security) มีสติปัญญา (Intellectual) 

ความเพลิดเพลิน (Pleasure) มีเหตุผล (Logical) 

การไดล้า้งความผิด (Salvation) แสดงความรัก (Loving) 

การเคารพต่อตนเอง (Self-Respect) เชือฟัง (Obedient) 

ความสาํนึกในสังคม (Social Recognition) มีมารยาท (Polite) 

มิตรภาพทีแทจ้ริง (True Friendship) รับผิดชอบ (Responsible) 

ความรอบรู้ (Wisdom) ควบคุมตนเอง (Self-controlled) 

 

แหล่งทีมา:  Rokeach, 1973 quoted in Robinson, 1997:37. 

 

ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values) ทงั 18 ตวั นาํมาจากรายการค่านิยมหลายร้อย

ตวัทีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงค่านิยมส่วนตวัของ Rokeach เอง ซึงเป็นค่านิยมที

ได้มาจากนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา และค่านิยมทีได้มาจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นผูใ้หญ่ แต่ละ

รายการถูกนาํมาแยกแยะจัดกลุ่มโดยการตัดสินจากค่านิยมทีมีลกัษณะเหมือนกนั ซึงจะมีความ

เฉพาะเจาะจงอยา่งมาก หรือคดัแยกรายการทีไม่แสดงถึงปลายทางของสิงทีมีอยู ่

สาํหรับกระบวนการคดัเลือกค่านิยมวิถีปฏิบติั (Instrumental Values) ทงั 18 ตวั เริมตน้ดว้ย

บญัชีรายการทีบ่งบอกถึงคุณลกัษณะบุคลิกภาพจาํนวน 555 รายการ ซึงมีการประเมินจดัอนัดบัทงั
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ในเชิงบวกและเชิงลบ โดยที Rokeach ให้ความสนใจเพียงคาํทีแสดงในแง่บวกเท่านัน ซึงมีความ

เหมาะสมสาํหรับแสดงถึงคุณลกัษณะของตนเอง ดงันนั คาํทีแสดงถึงค่านิยมทีลงรายการมาทงัหมด

จึงถกูคดัเลือกออกจนเหลือประมาณ 200 รายการ หลงัจากนันเกณฑ์การคดัเลือกต่างๆ ถูกนาํมาใช้

เพือคดัเลือกค่านิยมสุดทา้ยออกมาใหเ้หลือเพียง 18 รายการ ยกตวัอยา่งเกณฑด์งักล่าวเช่น การเลือก

ค่านิยมมาเพียงตวัเดียวจากกลุ่มทีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เกณฑนี์ทาํใหไ้ดค่้านิยมทีมีความแตกต่างจาก

ค่านิยมตวัอืนอยา่งมากทีสุด หรือจะเป็นเกณฑ์ตดัสินเพือเลือกค่านิยมทีสะทอ้นค่านิยมสาํคญัของ

สังคมชาวอเมริกันไดม้ากทีสุด อีกทังเกณฑ์ทีพิจารณาแลว้ว่าสามารถแยกลกัษณะแตกต่างของ

สถานภาพทางสังคม เพศ เชือชาติ อายุ ศาสนา ไหวพริบ และอืนๆ ไดอ้ย่างสูงสุด นอกจากนียงัมี

เกณฑที์จะทาํใหไ้ดค่้านิยมทีมีความหมายในทุกวฒันธรรม รวมถึงเกณฑ์ซึงสามารถพร้อมยอมรับ

โดยปราศจากการหยาบโลน ไร้สาระ หรืออวดโอ ้

รายการค่านิยมรวมทงัสิน 36 รายการไดที้มาถกูนาํมาวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) อีก

ครังหนึง เพือพิจารณาว่ารายการค่านิยมทียกขึนมาสามารถจดักลุ่มใหม่ให้มีจาํนวนลดลงไดเ้พิมอีก

หรือไม่ เมือพิจารณาแลว้พบว่าค่านิยมทงั 36 รายการดงักล่าวไม่สามารถลดจาํนวนให้น้อยลงไดอี้ก

แลว้ จึงทาํใหเ้กิดเป็นค่านิยมของมนุษยต์ามแนวคิดของ Rokeach ซึงถูกนาํมาใชใ้นการศึกษาอย่าง

แพร่หลาย 

สรุปไดว้่าการเกิดขึนของค่านิยมของบุคคลไม่ไดเ้กิดขึนจากความบงัเอิญ แต่มีการจดัการ

ค่านิยมอยา่งเป็นระบบเรียกว่าระบบค่านิยม โดยมนุษยส์ามารถเรียนรู้ในการผสานค่านิยมเดียวเขา้

ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ ดว้ยวิธีการจดัลาํดบัความสาํคญัของค่านิยมทีไดรั้บจากการเรียนรู้มา ทงัจาก

ประสบการณ์ส่วนบุคคล สงัคม และวฒันธรรม ซึงแนวคิดเรืองระบบค่านิยม รวมถึงแนวคิดเรือง

ประเภทของค่านิยมและจาํนวนค่านิยมทีบุคคลยึดถือ ทาํให้การวดัค่านิยมสามารถทาํไดง่้ายและ

ชดัเจนมากยงิขึน โดยเครืองมือสาํหรับวดัค่านิยมทีน่าสนใจคือผลงานการศึกษาของ Rokeach ซึง

เลือกใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูผสมผสานทงัทางตรงและทางออ้ม เช่น การสงัเกตพฤติกรรมโดยตรง การ

ใชพ้ยานอา้งอิงในการให้ขอ้มูล และการให้อธิบายถึงตนเอง สาํหรับทางออ้ม เช่น การสังเกตจาก

ความสนใจ หรือสิงทีผูค้นให้ความสนใจ ซึงวิธีการเก็บข้อมูลทังจากการสังเกตและยืนยนัจาก

ปากคาํของผูใ้หข้อ้มลูทาํใหค่้านิยมที Rokeach สรุปออกมาจึงมีความน่าเชือถือ 

 

2.3.5  การวดัค่านิยมข้ามวฒันธรรม 

เครืองมือในการวดัค่านิยมของ Rokeach แมจ้ะเป็นทียอมรับและถกูใชใ้นการศึกษาค่านิยม

อยา่งแพร่หลาย แต่ทงันีค่านิยมของ Rekeach นนัศึกษาภายใตบ้ริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง

ในยคุเริมก่อตงัประเทศคนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความเป็นปัจเจกนิยมค่อนขา้งสูง 
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(Katzenbach and Smith, 1993) ซึงปัจจุบนันีคนอเมริกนัหลายคนก็ยงัคงมีจิตสาํนึกถึงเรืองหน้าที

ของแต่ละบุคคลอยู่ภายในตวั และค่านิยมเช่นเดียวกนันีก็มีอิทธิพลมาสู่องค์การดว้ยเช่นกนั โดย

สามารถสังเกตได้จากการเลือนตําแหน่งและระบบการให้รางวลัจึงตังอยู่บนพืนฐานของการ

ประเมินเป็นรายบุคคล นอกจากนี ผลจากความเป็นปัจเจกนิยมทาํให้การชอบแยกตวัของแต่ละ

บุคคลนนัไดแ้พร่อยูใ่นวฒันธรรมของชาวอเมริกนั บุคลิกลกัษณะของคนอเมริกนัส่วนใหญ่จึงมา

จากภาพสะทอ้นของตนเองมากกว่าภาพสะทอ้นจากความสมัพนัธข์องกลุ่ม ดงันนั เป้าหมายในการ

ทาํงานของคนอเมริกันจึงมกัแสดงถึงเป้าหมายส่วนบุคคลมากกว่าการทาํหน้าทีตามเป้าหมาย

ร่วมกนัทีมีอยูจ่ริง แสดงใหเ้ห็นว่าค่านิยมความเป็นปัจเจกชนของคนอเมริกนัไดถู้กหลอมรวมเขา้

กบัค่านิยมในการทาํงานดว้ย และกลายเป็นสิงทีมีความสาํคญัต่อการบรรลุเป้าหมายของตนเองดว้ย 

(Trice and Beyer, 1993) แต่ในปัจจุบนัทีมทาํงานมีอิทธิพลอย่างสูงต่อสถานทีทาํงานในประเทศ

สหรัฐอเมริกา การทาํงานส่วนใหญ่ภายใต้องค์การขนาดใหญ่จะทาํโดยทีมหรือกลุ่มขนาดเล็ก 

(Neck and Manz, 1994) ทีมทาํงานถูกนาํมาใชอ้ย่างหลากหลายแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภท 

เช่น “Self-Directed Teams” “Semi-Autonomous Work Groups” “Autonomous Work Teams” 

“Self-Managed Teams” และ “Self-Managing Teams” โดยเรืองทีไดรั้บความสาํคญัมากเป็นพิเศษ

คือเรืองประสิทธิผลของทีม ได้มีการพิจารณาและค้นหาคุณลักษณะของทีมทีมีประสิทธิผล 

โครงสร้างขององคก์ารทีจะช่วยสนบัสนุนใหที้มมีประสิทธิผล ระบบรางวลัสาํหรับทีมประสิทธิผล 

และสิงต่างๆ ทีเกียวข้องเพิ มเติม ยกตัวอย่างสําหรับด้านคุณลักษณะ เช่น การมีส่วนร่วม 

(Participation) ความร่วมมือ (Collaboration) การตดัสินใจและยอมรับโดยเสียงส่วนใหญ่ (Decision 

by Consensus) ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและกลุ่ม (Individual and Group Accountability) และ 

การประสานพลงั (Synergy) ซึงถกูกล่าวถึงเสมอ (Green and Hatch, 1990; Imundo, 1992)  

สาํหรับค่านิยมในการทาํงานของคนไทยเมือเปรียบเทียบกบัคนอเมริกนั แมว้่าคนไทยจะมี

ลกัษณะเป็นปัจเจกชนนิยม (individualism) คลา้ยกบัคนอเมริกนั แต่ขอ้แตกต่างทีสาํคญัระหว่างคน

อเมริกันกับคนไทยคือ คนอเมริกันทํางานเป็นทีมได้ดีกว่าคนไทย คนไทยจะมีลักษณะ

ความสามารถเฉพาะตวัมากกว่า (ไพบูลย ์ช่างเรียน, 2532: 56) โดยทีไพศาล ไกรสิทธิ (2524 อา้งถึง

ใน วิไล จิระพรพาณิชย,์ 2541: 37) ทาํการศึกษาวิเคราะห์วฒันธรรมการทาํงานของคนไทย จากการ

สมัภาษณ์คนไทยทีประกอบอาชีพต่างๆ จาํนวน 160 คน พบว่า คนไทยมีค่านิยมในการทาํงานทีไม่

ตอ้งใช้ความพยายามอย่างสมาํเสมอ ไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ตอ้งเสียง และมีอิสระ ซึงผลจากการ

ยดึถือค่านิยมเหล่านีจึงสะทอ้นออกมาสู่พฤติกรรมเกียวกบัการทาํงานคือ คนไทยมีสมรรถภาพทีจะ

ทาํงานคนเดียว แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและไม่มีวินัยในการทาํงาน ซึง

จากตวัอยา่งผลการศึกษาเหล่านีแสดงใหเ้ห็นว่าค่านิยมในการทาํงานของบุคคลก็มีความแตกต่างกนั
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ไปตามแต่ละวฒันธรรม ดงัที Ronen and Shenkar (1985) พบว่าความตอ้งการ ค่านิยม และเป้าหมาย

ในการทาํงานมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัไปตามแต่ละวฒันธรรม ถึงแมว้่าจะใชเ้ครืองมือวดั 

วิธีการ และกลุ่มตวัอยา่งทีแตกต่างกนัก็ตาม จึงชดัเจนว่าวฒันธรรมถินใดก็ตามยอ่มมีความตอ้งการ 

ค่านิยม และเป้าหมายการทาํงานเฉพาะของตน จึงควรมีการพิจารณาถึงความแตกต่างนีก่อนนาํเอา

ทฤษฎีการบริหารทีมีความเฉพาะเจาะจงไปประยุกต์ใช้ ซึงเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาเกียวกับ

ค่านิยมทีถกูนาํมาประยกุตใ์ชส่้วนใหญ่เกิดขึนภายใตว้ฒันธรรมตะวนัตก เช่น เครืองมือวดัค่านิยม

ของ Rokeach (1973) เครืองมือวดัค่านิยมในการทาํงาน (Super’s Work Values Inventory) ของ 

Super (1970) เครืองมือวดัค่านิยมในการทาํงาน (The Survey of Work Value: SWV) ของ Wallack 

and others (1971) ซึงดว้ยความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมและค่านิยม เครืองมือเหล่านีจึงมีความ

เฉพาะเจาะจงเกินไป ทาํให้เริมมีความสนใจทาํการศึกษาผลกระทบจากวฒันธรรมและค่านิยมที

แตกต่างกนัของสังคมในการทาํงานภายในองค์การและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในองค์การ

เกิดขึน (Schein, 1985; Scott, 1987) โดยในช่วงสองสามทศวรรษทีผ่านมา มีการนาํเสนอโมเดล

ใหม่ๆ หลายโมเดล เพือทาํการทดสอบความแตกต่างกันของค่านิยมในการทาํงาน โดยโมเดลที

ไดรั้บการยอมรับและนาํมาประยกุตใ์ชม้ากทีสุดคือโมเดลของ Hofstede ซึงทาํการศึกษาวฒันธรรม

ขา้มชาติ และกลายเป็นโมเดลทีถกูนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง (Girlando and Anderson, 2001) 

Hofstede (1984: 65) ทาํการสาํรวจเกียวกบัวฒันธรรมขา้มชาติ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นพนกังานบริษทั ไอบีเอ็ม จาํนวนทงัสิน 116,000 คน จาก 40 ประเทศ ซึงเป็นตวัแทน

ของกลุ่มตวัอย่างทีมีวฒันธรรมทีแตกต่างกนั ถูกนาํมาใชใ้นการระบุถึงแบบแผนของค่านิยมทีมี

อิทธิพลต่อการทาํงานภายในองค์การ โดยทาํการเก็บขอ้มูลพนักงานเป็นสองช่วง คือ ในปี ค.ศ. 

1968 และ ค.ศ. 1972 แลว้นาํขอ้มูลค่านิยมทงัหมดทีไดม้าทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factors 

Analysis) เพือพิจารณาถึงองค์ประกอบของค่านิยมทีมีความสําคัญ ผลการศึกษาพบว่ามีความ

แตกต่างของค่านิยมทีเด่นชดัอยู่ 4 มิติ และภายหลงัการศึกษาไดเ้พิมมิติที 5 เขา้มา (Hofstede and 

Hofstede, 2005) และในปัจจุบนัมิติทีนาํเสนอมีทงัสิน 7 มิติ (Hofstede, Hofstede, and Minkov, 

2010) ดงันี  

มิติที 1 ความแตกต่างในเรืองของอาํนาจ (Power Distance: PDI) หมายถึง การทีบุคคลมอง

ความแตกต่างของสถานภาพไม่เท่ากัน ในสังคมทีมีความแตกต่างทางอาํนาจสูง (High Power 

Distance) บุคคลจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสูง และในส่วนของสังคมทีมีความแตกต่าง

ในดา้นอาํนาจตาํ (Low Power Distance) ผูบ้ริหารหรือผูที้อยู่ในสถานภาพสูงกว่า จะไม่รู้สึกว่า

ตนเองแตกต่างจากพนกังานมาก ประเด็นพืนฐานของมิตินี คือ วิธีการทีสงัคมจดัการต่อการต่อความ

ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างบุคคล ประชาชนภายในสงัคมแสดงถึงระดบัของความแตกต่างของอาํนาจที
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กวา้งมากและยอมรับคาํสั งตามลาํดับชนั ซึงทุก  ๆคนในสังคมทาํตามหน้าทีของตนเองโดยไม่

จาํเป็นตอ้งเรียกร้องหาเหตุผลอะไรเพิมเติม ในสงัคมทีมีระยะห่างของอาํนาจตาํผูค้นมีความพยายาม

ทีจะใหอ้าํนาจมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกนัและตอ้งการหาคาํอธิบายสาํหรับอาํนาจทีไม่มีความ

เท่าเทียม มิติดา้นนีเกียวขอ้งกบัความจริงทีว่าปัจเจกบุคคลทงัหลายภายในสังคมมีความไม่เท่าเทียม

กนั เป็นการแสดงถึงทศันคติทางวฒันธรรมเกียวกบัความไม่เท่าเทียมกนัเหล่านีระหว่างคนในสงัคม 

มิติที 2 ความแตกต่างในเรืองของความเป็นส่วนตวั (Individualism versus Collectivism: 

IDV) หมายถึง การทีบุคคลในแต่ละสงัคมมีแนวความคิดการดาํรงชีวิตหรือปฏิสมัพนัธก์บัสังคมไม่

เท่ากนั บางสงัคมมีความเป็นปัจเจกนิยมสูง (Individualism) สมาชิกภายในสังคมก็จะชอบทาํงาน

แบบอิสระมากกว่าทาํงานร่วมกัน ในขณะทีบางสังคมมีการให้ความสาํคัญต่อการอยู่ร่วมกนัสูง 

(Collectivism) สมาชิกในสงัคมนีก็จะชอบการทาํงานร่วมกนั มีการคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

หรือสังคม ประเด็นพืนฐานทีสาํคญัในมิตินี คือ ระดบัของการพึงพาอาศยักนัของสมาชิกภายใน

สงัคม ซึงในสงัคมทีเป็นปัจเจกนิยมผูค้นจะดูแลตนเองและครอบครัวของตนเพียงเท่านัน สาํหรับ

สงัคมทีผูค้นรู้สึกผกูพนักบักลุ่ม ผูค้นจะผกูพนักบักลุ่มซึงดูแลพวกเขา โดยต่างคนต่างมีความภกัดี

ต่อกลุ่ม 

มิติที 3 ความแตกต่างในเรืองของการแบ่งชาย/ หญิง (Masculinity versus Femininity: 

MAS) หมายถึง การกาํหนดบทบาททางเพศของสังคม ในบทบาทของความเป็นชายเน้นเรืองของ

การแข่งขนั การบรรลุเป้าหมาย และความสาํเร็จ ดว้ยการอยู่บนความสาํเร็จทาํให้รู้สึกถึงการเป็นผู ้

ชนะหรือเก่งในด้านนันๆ ซึงระบบค่านิยมเช่นนีถูกวางมาตังแต่โรงเรียนและต่อเนืองจนมาถึง

พฤติกรรมในองคก์าร และสาํหรับบทบาทแบบหญิงซึงก็มีความสาํคญัต่อสังคมเช่นเดียวกนั แสดง

ถึงการใส่ใจดูแลผูอื้นและใส่ใจในคุณภาพชีวิต สาํหรับสญัลกัษณ์ทีบอกถึงความสาํเร็จของสังคมที

มีความเป็นหญิงคือการมีคุณภาพชีวิตทีดีและหลีกห่างจากกลุ่มคนทีไม่เป็นทีพอใจ สรุปประเด็น

พืนฐานสาํหรับมิตินี คือ สิงทีจูงใจผูค้น สําหรับความเป็นชายคือการตอ้งการสิงทีดีทีสุด และสํา

ความเป็นหญิงคือการชืนชอบในสิงทีทาํ 

มิติที 4 ความแตกต่างในเรืองของการหลีกเลียงความเสียง (Uncertainty Avoidance: UAI) 

หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความไม่แน่นอนในอนาคต และพยายามหลีกเลียงความเสียง 

เพือใหต้นเกิดความรู้สึกทีมนัคงปลอดภยั ซึงความแตกต่างกนัในเรืองนีมีผลต่อการเลือกงานหรือ

ทาํงานของคนในสังคมได้พอสมควร เนืองจากบุคคลทีมีลกัษณะหลีกเลียงความเสียงตาํ (Low 

Uncertainty Avoidance) จะมีความมุ่งมั นต่อผลสําเร็จของงานมากกว่าการพยายามสร้าง

ความสมัพนัธเ์พือใหเ้กิดความมนัคง ประเด็นพืนฐานของมิตินี คือ วิธีการทีสังคมจดัการต่อความ

จริงทีว่าอนาคตเป็นสิงทีไม่อาจหยงัรู้ได ้ดงันัน เราจึงควรพยายามควบคุมอนาคตหรือเราจะปล่อย
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ใหม้นัเป็นไป ซึงดว้ยความเคลือบแคลงกาํกวมนีจึงทาํใหเ้กิดความวิตกกงัวล และดว้ยวฒันธรรมที

แตกต่างกนัจึงทาํใหก้ารเรียนรู้ทีจะจดัการความกงัวลเหล่านนัแตกต่างกนั 

มิติที 5 ความแตกต่างของการกาํหนดเป้าหมายระยะสันและระยะยาวในอนาคต (Long-

Term versus Short-Term Orientation: LTO) หมายถึง ภาระผกูพนัระยะยาวเพือประโยชน์ของชาติ

และคนรุ่นหลงัผ่านจารีต จิตสาํนึกและประเพณีของสังคม ผูค้นทีมาจากสังคมทีให้คุณค่าต่อการ

กาํหนดเป้าหมายระยะยาวในอนาคต ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย (จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลีใต ้ไตห้วนั 

เวียดนาม) จะมองอดีตและพุ่งเป้าไปสู่อนาคตของตนเพือบรรลุจุดมุ่งหมาย ดว้ยความอดทน บาก

บนัอุตสาหะ ทาํงานหนัก เพียรพยายาม และใชท้รัพยากรทีมีอย่างประหยดั ขณะทีผูค้นทีมาจาก

สงัคมทีกาํหนดเป้าหมายระยะสันในอนาคต (ออสเตรเลีย ฝรั งเศส แคนาดา สวีเดน สเปน) จะมุ่ง

ประเด็นหรือใหค้วามสาํคญักบัชีวิตในปัจจุบนัมากกว่า 

มิติที 6 ความแตกต่างของการควบคุมตนเอง (Indulgence versus Restraint: IVR) 

วฒันธรรมของการกระทาํตามใจ (Indulgence) คือ วฒันธรรมทียอมใหส้ามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการและความรู้สึกไดอ้ย่างอิสระ อาทิเช่น การพกัผ่อน การฉลองกบัเพือนๆ และการบริโภค 

สาํหรับวฒันธรรมแบบยบัยงัชงัใจ (Restraint) เป็นการควบคุมความรู้สึกพึงพอใจต่อสิงต่างๆ และ

บุคคลรู้สึกว่าสามารถมีความสุขกบัชีวิตไดน้อ้ยลง ซึงการกระทาํตามใจเป็นตวัแทนของสังคมทีให้

อิสระต่อการตอบสนองความพึงพอใจทีเป็นแรงขบัพืนฐานตามธรรมชาติของมนุษย ์อนัเกียวขอ้ง

กบัการมีชีวิตทีมีความสุขสนุกสนาน สาํหรับการยบัยงัชงัใจเป็นตวัแทนของสังคมทียบัยงัต่อความ

ตอ้งการความพึงพอใจ รวมถึงการใชบ้รรทดัฐานทางสงัคมอนัเขม้งวดเป็นการควบคุมอีกทางหนึง 

และสุดท้ายมิติที 7 ความแตกต่างของการแสดงออก (Monumentalism versus Self-

Effacing: MON) วฒันธรรมของการกลา้แสดงออก (Monumentalism) เป็นการใหคุ้ณค่าต่อบุคคลที

กลา้พูดกลา้แสดงออก เปรียบเทียบดังอนุสาวรียที์แสดงถึงภาคภูมิใจและสิงทีไม่เปลียนแปลง 

สาํหรับวฒันธรรมแบบสงบเสงียม (Self-Effacing) เป็นการใหคุ้ณค่าต่อบุคคลทีมีความยืดหยุ่นและ

อ่อนนอ้มถ่อมตน 

ดังนัน เครืองมือวดัค่านิยมในการทํางานของ Hofstede (Hofstede’s Values Survey 

Module) จึงมีความน่าเชือถือในแง่ของการศึกษาค่านิยมในการทาํงานขา้มวฒันธรรม การศึกษาครัง

นีจึงสนใจศึกษาค่านิยมในการทาํงานผ่านแนวคิดมิติทางดา้นวฒันธรรมทงั 7 มิติของ Hostede ซึง

จากความแตกต่างกนัของมิติแต่ละดา้นนนัสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมต่างๆ ทีเกียวขอ้งและ

เป็นค่านิยมทีถกูนาํมาใชใ้นการศึกษาครังนี 
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2.3.6  ค่านิยมในการทํางานกบัมติทิางวฒันธรรมของ Hofstede 

Matić (2008) ทาํการศึกษาค่านิยมในการทาํงานเชิงเปรียบเทียบของคนอเมริกนักบัคน

โครเอเชียโดยใชแ้บบสาํรวจค่านิยมของ Hostede (1980 quoted in Matić, 2008: 96) เป็นตวัแบบ

และถอดค่านิยมทีเกียวข้องกับการทาํงานออกมา 10 ปัจจัย เพือใช้ในการสํารวจค่านิยม ซึง

ประกอบด้วย งานมีความน่าสนใจ งานมีความมนัคง ความร่วมมือในการทาํงาน ค่าตอบแทน 

ความกา้วหนา้ ความใส่ใจขององคก์าร การตดัสินใจ ความตึงเครียด ความอิสระในการทาํงาน และ

การบริหารความสมัพนัธ ์ซึงค่านิยมเหล่านีเป็นพืนฐานทีทาํใหเ้กิดมิติความแตกต่างทางวฒันธรรม

ตามการศึกษาของ Hofstede อธิบายเพิมเติมไดว้่า ค่านิยมดา้นงานมีความน่าสนใจ งานมีความมนัคง 

และความร่วมมือในการทาํงาน เป็นค่านิยมทีสะทอ้นถึงวฒันธรรมของการอยู่ร่วมกนัในสังคมจาก

มิติดา้นที 2 ของ Hofstede โดยทีสังคมทีมีความเป็นปัจเจกนิยมสูง (Individualism) ผูค้นเน้นการ

พึงพาตนเองจึงให้ความสาํคญักับงานทีตนเองสนใจเป็นหลกัและเป็นงานทีมีความมนัคงเพือให้

สามารถเลียงดูตนเองและครอบครัวได้ ส่วนสังคมทีให้ความสําคัญแก่การอยู่ร่วมกนัแบบกลุ่ม 

(Collectivism) จะให้ความสําคญักบัค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัการอยู่ร่วมกนัคือความร่วมมือในการ

ทาํงาน ซึงมิติดา้นนีสอดคลอ้งกับค่านิยมความเป็นหนึงเดียวทีเสนอโดย Woods (Woods and 

Cortada, 1996; Woods, 1997: 10-22) สาํหรับค่านิยมถดัมา ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ ความ

ใส่ใจขององค์การ จะสะทอ้นถึงวฒันธรรมการแบ่งแยกชายหญิงหรือมิติดา้นที 3 โดยสังคมแบบ

ชาย (Masculinity) ค่านิยมเรืองความกา้วหน้าและค่าตอบแทนเป็นสิงสาํคญั เพราะสิงเหล่านีเป็น

การแสดงถึงการประสบความสาํเร็จ สาํหรับมิติดา้นการแบ่งแยกชายหญิง ในส่วนของสังคมแบบ

ชาย นอกจากค่านิยมสองตวัดงักล่าวแลว้ ในแบบสาํรวจค่านิยม ฉบบั 08 (Values Survey Module 

2008) ของ Hofstede (Hofstede, Hofstede, and Minkov, 2010) ซึงเป็นฉบบัใหม่ล่าสุด ยงัมีค่านิยมที

เกียวขอ้งอีก 2 ปัจจยั คือ การยอมรับและความเท่าเทียมกนั ซึงเป็นค่านิยมทีนาํไปสู่ความสาํเร็จดว้ย

เช่นกนั ในทางตรงขา้มสงัคมแบบเพศหญิง (femininity) เป็นสงัคมทีคาํนึงถึงการมีคุณภาพชีวิตทีดี

เป็นสาํคญั ค่านิยมทีเกียวขอ้งจึงไดแ้ก่ ความใส่ใจขององค์การ และคุณภาพชีวิตทีดี ซึงเพิมเติมมา

จากแบบสาํรวจค่านิยม ฉบบั 08 และสาํหรับค่านิยมการตดัสินใจและความตึงเครียด เป็นค่านิยมที

ส่งผลต่อมิติดา้นที 4 เรืองการหลีกเลียงความเสียง เนืองจากการไม่ไดรั้บโอกาสให้เข้าร่วมการ

ตดัสินใจในสิงทีเกียวขอ้งกับตนเอง ทาํให้บุคคลเหล่านันรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนและทาํให้เกิด

ความเครียดจากสถานการณ์ทีไม่รู้ไม่แน่นอน จึงสอดคลอ้งกับค่านิยมในการทาํงานทีเสนอโดย 

Woods (Woods and Cortada, 1996; Woods, 1997: 10-22) ว่าทีมทีมีประสิทธิผล สมาชิกทีมตอ้ง

สามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารทีจาํเป็นได ้และในสงัคมทีตอ้งการหลีกเลียงความเสียงสูง จะเกียวขอ้ง

กบัค่านิยมอีกตวัหนึงคือการเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ เพือเป็นการลดความเสียงทีจะเกิดขึนโดยไม่



68 

คาดคิด ค่านิยมถดัมา คือ ความอิสระในการทาํงาน ซึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมมิติที 6 เรืองการควบคุม

ตนเอง สาํหรับสงัคมทีนิยมกระทาํตามใจ (Indulgence) บุคคลตอ้งการความอิสระจึงเกียวขอ้งกบั

ค่านิยมดงักล่าว และในทางตรงขา้มสังคมแบบแบบยบัยงัชงัใจ (Restraint) บุคคลจะสามารถอยู่

ภายใตร้ะเบียบกฎเกณฑไ์ดดี้ ซึงค่านิยมทีเกียวขอ้งคือ การทาํงานตามกระบวนการทาํงาน ซึงเป็น

ค่านิยมทีเสนอโดย Woods และค่านิยมตวัสุดทา้ยที Matić นาํมาใชคื้อ การบริหารความสัมพนัธ์ ซึง

เป็นค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมความแตกต่างทางอาํนาจมิติที 1 ในสงัคมทีมีความแตกต่างทาง

อาํนาจสูง ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องจะเป็นแบบทางการและมีลาํดับชันการบงัคับ

บัญชาสูง และในทางตรงข้ามสังคมทีมีความแตกต่างของอาํนาจตาํ หัวหน้าและลูกน้องจะมี

ความสมัพนัธที์ใกลชิ้ดกนั รูปแบบการทาํงานจะมีความเป็นกนัเอง รวมถึงการสอนงานและการให้

คาํปรึกษาจะมีลกัษณะใกลชิ้ดมากกว่า ซึงค่านิยมเรืองการใหค้าํปรึกษานีก็เป็นค่านิยมอีกตวัหนึงที

พบในแบบวดัค่านิยม ฉบบั 08 ของ Hofstede 

นอกจากค่านิยมในการทาํงานขา้งตน้ ยงัมีค่านิยมในการทาํงานทีเกียวขอ้งอีก ไดแ้ก่ การ

เรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว ความมุ่งมนั การสือสารทีจริงใจ และการ

ถ่อมตน โดยทีการเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว และ การสือสารทีจริงใจ 

เป็นค่านิยมทีเสนอโดย Woods สาํหรับความมุ่งมนัและการถ่อมตนเป็นค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัความ

แตกต่างทางวฒันธรรมมิติที 5 และ 7 ตามลาํดบั อธิบายเพิมเติมไดว้่า มิติที 5 ความแตกต่างของการ

กาํหนดเป้าหมายระยะสนัและระยะยาว สงัคมทีเนน้การกาํหนดเป้าหมายระยะยาวจะใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาตนเองเพือความอยู่รอด ดังนัน การรู้จักเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จหรือ

แมก้ระทงัความลม้เหลว จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาและมีความหยงัยนื และสาํหรับค่านิยมเรืองความ

มุ่งมนัก็เป็นค่านิยมในการทาํงานทีมีความสาํคญัต่อทงัสงัคมแบบการกาํหนดเป้าหมายระยะสนัและ

ระยะยาว เพราะค่านิยมดงักล่าวจะช่วยใหเ้ป้าหมายทีถูกกาํหนดประสบผลสาํเร็จ และมิติสุดทา้ยที

จะกล่าวถึง มิติที 7 ความแตกต่างของการแสดงออก สังคมแบบกลา้แสดงออก (Monumentalism) 

ตอ้งอาศยัค่านิยมของการสือสารทีจริงใจ เพือแสดงเจตนาทีดีว่าตอ้งการสือสารสิงทีจะช่วยให้การ

ทาํงานดีขึนมากกว่าอคติส่วนบุคคล และค่านิยมของการถ่อมตวัก็จะช่วยให้บุคคลตดัความรู้สึก

อยากเอาชนะออกไปและพร้อมยอมรับฟังในสิงต่าง  ๆทีผูอื้นพดู 

สรุปไดว้่าวฒันธรรมทีมีความแตกต่างกนัทงั 7 มิติ ของ Hofstede มีความเกียวข้องกับ

ค่านิยมอยูห่ลายปัจจยั แต่ในส่วนของค่านิยมในการทาํงานนัน Matić ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบ

ค่านิยมในการทาํงานระหว่างคนอเมริกนักบัคนโครเอเชีย โดยทาํการเลือกค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัการ

ทาํงานจากงานของ Hofstede มาทาํการศึกษา 10 ปัจจยั ไดแ้ก่ งานมีความน่าสนใจ งานมีความ

มนัคง ความร่วมมือในการทาํงาน ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ ความใส่ใจขององคก์าร การตดัสินใจ 
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ความตึงเครียด ความอิสระในการทาํงาน และการบริหารความสัมพนัธ์ นอกจากนียงัมีค่านิยมใน

การทาํงานทีสอดคลอ้งกบัมิติทางวฒันธรรมของ Hofstede ทีเสนอโดย Woods อีก 6 ปัจจยั คือ 

ความเป็นหนึงเดียว ความเท่าเทียมกนั การเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารทีจาํเป็น การเรียนรู้ประสบการณ์จาก

ความสาํเร็จและความลม้เหลว การให้ความสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน และการสือสารทีจริงใจ 

และสุดทา้ยสาํหรับการศึกษาครังนีไดเ้พิมค่านิยมในการทาํงานซึงไดจ้ากการศึกษาของ Hofstede 

อีก 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ การให้คาํปรึกษา การยอมรับ คุณภาพชีวิต การเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ ความ

มุ่งมนั และการถ่อมตน ซึงค่านิยมในการทาํงานทงัหมดนีเป็นค่านิยมทีจะถูกนาํมาใชใ้นการศึกษา

ครังนีเพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมในการทาํงานกบัปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

ทาํงานเป็นทีม 

 

 2.4  งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

วิลนั จุมปาแฝด (2550) ทาํการวิจยัเชิงปฏิบัติการเกียวกบัการสร้างทีมโดยกิจกรรมการ

ทาํงานปกติ ให้ชือว่า “การใชกิ้จกรรมสอดแทรกพฒันาองค์การดา้นค่านิยมของคณะกรรมการ

พฒันาหลกัสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม” (The Organization Development 

Interventions on The Team Values of The Committee of Curriculum Development in The Faculty 

of Education, Rajabhat Maha Sarakham University) โดยตอ้งการพฒันาทีมงานไปพร้อมกบัการ

ทาํงานในภารกิจปกติ นั นคือการพฒันาหลักสูตรของคณะ ซึงมีข้อจ ํากัดด้านเวลา โดยต้อง

ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรใหเ้สร็จสินภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนกาํหนดการเปิดภาคเรียน ผูว้ิจยั

ตงัสมมติฐานว่าการสร้างทีมพฒันาหลกัสูตรทีมีประสิทธิภาพ ตอ้งเริมตน้ทีความพร้อมของค่านิยม

ของทีมก่อน หากพบปัญหาจะตอ้งหาตวัสอดแทรกมากระตุน้และสร้างเสริมค่านิยมให้อยู่ในระดบั

ทีสามารถขบัเคลือนทีมใหท้าํสิงทีดีทีสุดตามโครงการพฒันาหลกัสูตรใหส้าํเร็จ สาํหรับการทดสอบ

ค่านิยมครังแรกก่อนใชกิ้จกรรมสอดแทรก พบว่าค่านิยมโดยเฉลียของกลุ่มตวัอย่างรายดา้นจาํนวน 

5 ดา้น จากทงัหมด 15 ดา้น มีค่าตาํกว่าเสน้ยอมรับได ้ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากร ดา้นการสือสารระหว่าง

สมาชิก ด้านภาวะผูน้ ําของทีม ด้านการประชุมทีม และด้านนําใจของทีม ซึงเมือนํากิจกรรม

สอดแทรกเขา้มาใช ้ไดแ้ก่ การประชุม การแข่งขนักีฬา การประชุมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน 

และการประชุมกับผูเ้ชียวชาญ พบว่า คะแนนเฉลียของค่านิยมทุกดา้นอยู่เหนือเส้นความพอใจ 

แสดงว่าไม่มีค่านิยมดา้นใดเป็นปัญหาต่อการทาํงานเป็นทีมอีกต่อไป และทุกดา้นอยู่ในระดบัสูง

กว่าก่อนใชต้วัสอดแทรก ทงัหมดนีแสดงใหเ้ห็นว่าการสร้างทีมประสิทธิภาพโดยเริมตน้ทีการสร้าง

ค่านิยมของทีม (Team Values) ใหเ้ขม้แข็งสามารถสร้างโดยอาศยักระบวนการทาํงานตามปกติได้
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ด้วยการอาศยัตัวสอดแทรกทีมีประสิทธิผลเพียงพอ สามารถทาํให้การทาํงานเป็นทีมประสบ

ผลสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย 

นอกจากนี Robinson (1997) ก็สนใจศึกษาเกียวกบัค่านิยม โดยสาํรวจอิทธิพลของความ

สอดคลอ้งของค่านิยมทีมีต่อประสิทธิผลของทีมทาํงาน ซึงทาํการทดสอบว่าทีมทาํงานกบัรูปแบบ

ของค่านิยมทีสอดคลอ้งกบัฝ่ายบริหารมีแนวโน้มทีจะมีประสิทธิผลเช่นเดียวกับงานประจาํทีทาํ

มากกว่าทีมทาํงานทีมีรูปแบบค่านิยมไม่สอดคลอ้งกบัทีมฝ่ายบริหารหรือไม่ โดยทาํการคดัเลือก

กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทผูผ้ลิตเทคโนโลยีระดับสูง 500 บริษัท จากการจัดอนัดับของนิตยสาร 

Fortune ทาํการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษา (Case study) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยการสัมภาษณ์ 

สังเกตการณ์ และประเมิน โดยการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ทงัในส่วนของสมาชิกภายในทีมและ

สมาชิกทีมฝ่ายบริหาร พร้อมทังสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของทีมโดยรวม และสําหรับการ

ประเมินเรืองประสิทธิผลและค่านิยมของทีมจะทาํโดยสมาชิกภายในทีม ส่วนค่านิยมของทีม

บริหารจะถกูประเมินโดยทีมฝ่ายบริหาร ขอ้มลูจากการเก็บรวบรวมถกูนาํมาเปรียบเทียบและแสดง

ความแตกต่างเพือระบุถึงปัจจยัทีอาจส่งผลให้การทาํงานเป็นทีมประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลว

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จากการศึกษาพบว่าไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้เนืองจากทีมและ

ฝ่ายบริหารมีแนวโนม้ทีจะพบความสอดคลอ้งดา้นค่านิยมกบัองค์การน้อยมาก ซึงถือว่าเป็นปัญหา

สาํคัญอย่างมากทีทาํให้การศึกษาไม่สามารถสรุปผลได ้ผูว้ิจ ัยจึงแนะนาํว่าสาํหรับกรณีองค์การ

เช่นนีความสาํเร็จของทีมอาจขึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มทีเพิมขึน 

เทพฤทธิ วิชญสิริ (2548) ทาํการศึกษาพฤติกรรมทีเป็นผลสะทอ้นจากค่านิยมในการทาํงาน 

โดยทาํการรวบรวมค่านิยมในการทาํงานจากผูเ้ชียวชาญจาํนวน 30 ท่าน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ทงันี 

เพือเป็นตวัแทนของค่านิยมในการทาํงานของพนักงานระดบักลางชาวไทย พบว่า ค่านิยมในการ

ทาํงานสูงสุด 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) การแสวงหาอาํนาจ (2) การไดรั้บการยอมรับ (3) การมีนาํใจ 

(4) การสมัฤทธิผลในการทาํงาน (5) ความมงัคงั (6) ความมีเกียรติ ชือเสียง (7) การเจริญเติบโต (8) 

ความมนัคงปลอดภยั (9) การรักษาผลประโยชน์พวกพอ้ง และ (10) ความมีศกัดิศรี และนาํค่านิยม

ในการทาํงานทีไดม้าสร้างแบบวดัพฤติกรรม โดยเก็บขอ้มูลจากพนักงานระดบักลางจาํนวน 452 

คน ในเขตกรุงเทพฯ และองค์ประกอบพฤติกรรมทีเป็นผลมาจากค่านิยมทีสามารถวดัออกมาได้

สูงสุด 12 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) การใหค้วามสาํคญักบักลุ่มและสงัคม (2) การทาํงานมุ่งประโยชน์ตนเอง 

(3) การใหค้วามสาํคญักบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ (5) การบริหารและความเป็นผูน้าํ (6) ความ

ซือสตัยต่์อหนา้ที (7) ความภาคภูมิใจต่อองคก์าร (8) การใหเ้กียรติแก่ความคิดบุคคลอืน (9) การยืน

บนรากฐานความเป็นจริง (10) การคลอ้ยตามวฒันธรรมองคก์าร (11) การแสวงหาความทา้ทาย และ 

(12) ความภาคภูมิใจในแวดวงสงัคม ซึงถึงแมว้่างานวิจยัชินนีจะไม่ไดแ้สดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า
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พฤติกรรมทีสาํรวจมาเป็นผลมาจากค่านิยมในการทาํงานโดยแทจ้ริง เนืองจากเป็นเพียงการวดัจาก

ความคิดเห็นไม่ใช่การวดัเชิงพฤติกรรม แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าค่านิยมในการทาํงานมีส่วน

เกียวขอ้งกบัพฤติกรรมทีจะแสดงออกมาภายใตบ้ริบทของการทาํงาน 

Volz-Peacock (2006) ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพในลกัษณะกรณีศึกษาทีมภายในหน่วยงาน

รัฐบาลกลาง เพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัปรากฏการณ์ของความสามคัคี โดยมุ่งความสนใจไปทีการ

อยูร่่วมกนัของค่านิยมร่วมกบัความสามคัคีภายในทีมของรัฐบาลกลาง ผลจากการศึกษาพบว่า การ

ทํางานเป็นทีมของหน่วยงานรัฐบาลกลางสามารถอธิบายถึงแนวคิดของความสามัคคีว่า

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบทีเกียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ (1) ค่านิยมร่วม (2) ความร่วมมือซึงกนัและกนั 

และ (3) วตัถุประสงค์ร่วมกนั ซึงเกิดขึนไดจ้าก 4 ส่วนประกอบหลกั คือ การสือสารอย่างเปิดเผย 

พนัธกิจทีชดัเจน ภาวะผูน้าํทีเกือหนุน และค่านิยมร่วม สาํหรับขอ้คน้พบทีเกียวขอ้งกบัค่านิยมร่วม 

พบว่าค่านิยมเหล่านนัเป็นผลสะทอ้นมาจากการทาํงานเป็นทีม ซึงเกียวขอ้งกบัการช่วยเหลือซึงกนั

และกนัและการทาํการตดัสินใจ ประโยชน์ทีไดจ้ากการศึกษาครังนีในส่วนของความสามคัคีนันมี

ความเกียวขอ้งกบัการเพิมผลการปฏิบติังาน การเรียนรู้อย่างต่อเนืองและการทาํให้เกิดความสุขใน

สถานทีทาํงาน สาํหรับในส่วนทีเกียวข้องกับค่านิยม ทาํให้เห็นรายละเอียดเพิมมากขึนเกียวกับ

ลกัษณะของค่านิยมของทีมทาํงานและเป็นการยนืยนัถึงความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมร่วมและความ

สามคัคีภายในทีม 

วิไล จิระพรพาณิชย ์(2541) ทาํการศึกษาค่านิยมในการทาํงานและระดบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารของพนกังานชาวไทยและพนกังานชาวอเมริกนั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ซึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทงัชาวไทยและชาวอเมริกันในระดับผูจ้ ัดการ

จาํนวน 172 คน ผลการศึกษาพบว่าค่านิยมในการทาํงานของพนักงานชาวไทยและพนักงานชาว

อเมริกนัไม่แตกต่างกนั แต่เมือพิจารณาค่านิยมในการทาํงานเป็นรายดา้นพบว่า ค่านิยมในการ

ทาํงานของพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวอเมริกนัแตกต่างกัน โดยค่านิยมในการทาํงานที

แตกต่างกนัไดแ้ก่ ด้านวิถีชีวิต ดา้นความคิดสร้างสรรค์ และดา้นการอุปถมัภ์เกือกูล นอกจากนี

พบว่าค่านิยมในการทาํงานโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ เมือทาํการ

วิเคราะห์ค่านิยมในการทาํงานดา้นต่างๆ แต่ละดา้นกบัความผกูพนัต่อองคก์าร พบว่า ค่านิยมในการ

ทาํงานทีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ค่านิยมในการทาํงานดา้นผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจ ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน ดา้นผลสมัฤทธิ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ และดา้น

การทาํงานเป็นทีม ซึงงานวิจยัชุดนีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน

แลว้ ยงัทาํให้เห็นถึงอิทธิพลของค่านิยมในการทาํงานทีมีต่อความผกูพนัต่อองค์การ โดยเฉพาะ

อยา่งยงิค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานเป็นทีมทีสามารถส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารได ้ซึงสิง
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นีแสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานมีความพึงพอใจต่อการทาํงานรูปแบบทีม และการทาํงานเป็นทีมนันอาจ

สามารถทาํให้งานบรรลุผลสาํเร็จไดง่้ายกว่า ดงันัน ความสาํเร็จของทีมหรือประสิทธิผลของการ

ทาํงานเป็นทีมตอ้งมีค่านิยมร่วมบางอยา่งทีเป็นปัจจยัส่งผลต่อความสาํเร็จของทีม 

สาํหรับงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํ ก็คือการศึกษาเกียวกบัการแสดงออกของผูน้าํหรือ

รูปแบบภาวะผูน้าํทีส่งผลต่อการทาํงานโดยรวม ซึงงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ เช่น 

Dionne, Yammarino, Atwater and Spangler (2004) ทาํการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

(Transformational Leadership) กบัผลการปฏิบติังานของทีม พบว่าองค์ประกอบของภาวะผูน้าํที

เลือกมา 3 ปัจจัย คือ แรงจูงใจทีมีอิทธิพลหรือสร้างแรงบันดาลใจ (Influence/ Inspirational 

Motivation) การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual Stimulation) และค่าตอบแทนรายบุคคล 

(Individualized Consideration) มีอิทธิพลในทางบวกต่อกระบวนการทาํงานของทีมทงัดา้นการ

ทาํงานร่วมกนั (Cohesion) การสือสาร (Communication) และการบริหารความขดัแยง้ (Conflict 

Management) ผา่นผลลพัธ์คนักลาง (Intermediate Outcomes) ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ร่วมของทีม (Team 

Shared Vision) ความรับผิดชอบร่วมของทีม (Team Commitment) สภาพแวดลอ้มของการให้

อาํนาจ (Empowered Team Environment) และความขดัแยง้ในการทาํงานของทีม (Functional Team 

Conflict) ซึงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของทีม ทงัทางดา้นโครงสร้างของทีม (Team Structure) 

การฝึกอบรมทีม (Team Training) และการพฒันาทีม (Team Development) ซึงผลงานชินนียืนยนั

ถึงความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงต่อกระบวนการหลกัๆ ของการทาํงานเป็นทีม 

เช่น การทาํงานร่วมกนั การสือสาร และการบริหารความขดัแยง้ 

Mahembe and Engelbrecht (2013) ทาํการศึกษาความสมัพนัธเ์ชิงโครงสร้างระหว่างภาวะ

ผูน้ ําใฝ่บริการ (Servant Leadership) ความผูกพันทางความรู้สึกของทีม (Affective Team 

Commitment) และประสิทธิผลของทีม (Team Effectiveness) โดยเก็บข้อมูลจากครูระดับชัน

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จาํนวน 202 คน จาก 32 โรงเรียน ในจงัหวดั Western Cape ประเทศ

แอฟริกาใต ้ผลการศึกษาพบว่า มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกระหว่างภาวะผูน้าํใฝ่บริการ ประสิทธิผล

ของทีม และความผกูพนัทางความรู้สึกของทีม โดยทีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุมาตรฐาน แสดง

ใหเ้ห็นว่าความผกูพนัทางความรู้สึกของทีมทาํหนา้ทีสอดแทรก (Moderated) ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ภาวะผูน้าํใฝ่บริการกบัประสิทธิผลของทีม 

Srivastava, Bartol and Locke (2006) ทาํการสาํรวจทีมบริหารของธุรกิจโรงแรม 102 แห่ง 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพือศึกษาบทบาทของการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ

ประสิทธิภาพของทีม (Team Efficacy) ทีแทรกแซงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําแบบมอบ

อาํนาจ (Empowering Leadership) และผลการปฏิบติังานของทีม (Team Performance) ผลการศึกษา
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พบว่าภาวะผูน้ ําแบบมอบอํานาจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อทังการแบ่งปันความรู้และ

ประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี ทังการแบ่งปันความรู้และประสิทธิภาพของทีมต่างมี

ความสมัพนัธใ์นเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานของทีม 

Zaccaro, Rittman and Marks (2001) ทาํการศึกษาเกียวกบัภาวะผูน้าํกบัประสิทธิผลของทีม 

โดยให้ความสําคัญทีพลวตัของทีมและผูน้ ําผ่านมุมมองของภาวะผูน้ ําเชิงหน้าที (Functional 

Leadership) ซึงเป็นแนวทางทีให้ความสําคัญต่องานหลกัของผูน้ ําทีต้องทาํให้สาํเร็จหรือหน้าที

อะไรก็ตามซึงไม่ไดรั้บการจดัการอย่างเพียงพอในแง่ของความตอ้งการกลุ่ม โดยทาํการอธิบาย

แนวทางภาวะผูน้าํเชิงหนา้ทีดว้ยกระบวนการหลกั 4 ปัจจยั กบัมิติย่อยต่างๆ ดงันี (1) กระบวนการ

คิดของทีม (Team Cognitive) ประกอบด้วยมิติย่อย ไดแ้ก่ แบบแผนทางความคิดร่วม (Shared 

Mental Models) การประมวลขอ้มลูร่วมกนั (Collective Information Processing) และการรู้คิดของ

ทีม (Team Metacognition) (2) กระบวนการสร้างแรงจูงใจ (Motivational Processes) ประกอบดว้ย

มิติยอ่ย ไดแ้ก่ การทาํงานร่วมกนัของทีม (Team Cohesion) และประสิทธิภาพโดยรวม (Collective 

Efficacy) (3) กระบวนการทางดา้นอารมณ์ (Affective Processes) ประกอบดว้ยมิติย่อย ไดแ้ก่ การ

ควบคุมความขัดแยง้ (Conflict Control) แบบปฏิบติัการควบคุมอารมณ์ของทีม (Team Emotion 

Control Norms) การมีหรือไม่มีการแพร่ทางอารมณ์ (Presence/ Absence of Emotional Contagion) 

และองคป์ระกอบทางอารมณ์ของทีม (Team Emotional Composition) และสุดทา้ย (4) ความร่วมมือ

ภายในทีม (Team Coordination) ซึงองคป์ระกอบเหล่านีถกูนาํมาพฒันาเป็นขอ้เสนอต่างๆ ดงันี (1) 

ขอบเขตและคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ ทีผูน้าํคิดและลงมือทาํมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความ

ถกูตอ้งและระดบัการมีส่วนร่วมของกระบวนการคิดของทีม (2) ทีมทีมีผูน้าํซึงพฒันาความสามารถ

ของสมาชิกทีมให้รู้จกัประมวลขอ้มูลข่าวสารและเข้าร่วมกบัแก้ไขปัญหาของทีม สมาชิกทีมจะ

ผกูพนัต่อกระบวนการประมวลขอ้มลูร่วมกนัมากกว่าทีมทีผูน้าํมีลกัษณะสงัการเพียงอย่างเดียว (3) 

ทีมทีมีผูน้าํซึงพฒันาและจูงใจความสามารถการรู้คิดของสมาชิกทีมและให้ผลสะทอ้นกลบัของผล

การทาํงานทีเหมาะสม มีแนวโน้มทีทีมจะผูกพนัต่อการรู้คิดร่วมกนัของทีมอย่างมีประสิทธิผล

มากกว่าทีมทีผูน้าํไม่มีพฤติกรรมดงักล่าว (4) ทีมซึงผูน้าํตงัเป้าหมายการทาํงานไวสู้ง อีกทงัคอยให้

คาํแนะนาํและสนบัสนุนสมาชิกใหย้อมรับและมุ่งมนัต่อเป้าหมายเหล่านนั รวมถึงมีการวางแผนกล

ยทุธใ์นการทาํงานเพือความสาํเร็จของเป้าหมาย และเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสมในการทาํงาน ทีมจะ

สามารถทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและทาํงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นมากกว่าทีมทีผูน้ ําไม่

ส่งเสริมกิจกรรมเหล่านนั (5) ทีมซึงผูน้าํมีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน มอบหมายบทบาทหนา้ที 

และวางแผนการทาํงานอย่างชัดเจน จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านอารมณ์ต่อสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ และการแพร่ของอารมณ์นอ้ยกว่าทีมซึงผูน้าํไม่มีการจดัการต่อเป้าหมาย บทบาท และกลยุทธ์
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เหล่านี (6) ทีมซึงผูน้าํริเริมและสนบัสนุนธรรมเนียมปฏิบติัการควบคุมอารมณ์ ทีมจะแสดงถึงความ

ขดัแยง้ทางดา้นอารมณ์น้อยกว่าทีมซึงผูน้าํไม่ริเริมหรือส่งเสริมธรรมเนียมเหล่านี และ (7) ทีมซึง

ผูน้ ําสามารถจับคู่ความสามารถของสมาชิกทีมกบับทบาทของงานได้ รวมถึงเสนอกลยุทธ์การ

ทาํงานทีชดัเจนและกาํกบัดูแลพร้อมทงัใหข้อ้เสนอแนะเมือกลยุทธ์เหล่านันประสบผลสาํเร็จ และ

ปรับเปลียนการทาํงานของสมาชิกทีมให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป ทีมทีมี

ลกัษณะเช่นนีจะมีความร่วมมือทีดีกว่าและมีประสิทธิผลกว่าทีมทีผูน้าํไม่แสดงบทบาทเหล่านี จาก

ขอ้เสนอต่างๆ มีประเด็นหลกัทีสาํคญัคือการพิจารณาความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลซึงกนัและกนัของ

ภาวะผูน้ ําและกระบวนการของทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม ซึงสามารถสรุปได้ว่าทีมทีมี

ประสิทธิผลนนั ผูน้าํตอ้งส่งเสริมกระบวนการคิดของทีม โดยให้ทีมมีส่วนร่วมกบัการคิดและการ

แกปั้ญหา รวมถึงการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีเหมาะสม จูงใจการทาํงานดว้ยเป้าหมายทีทา้ทาย พร้อม

ทงัสนบัสนุนใหส้มาชิกทีมดาํเนินตามเป้าหมายทีวางไว ้การกาํหนดเป้าหมาย บทบาท และวางแผน

กลยทุธที์ชดัเจนจะช่วยใหอ้ารมณ์ของทีมไม่ผนัแปรไปตามสภาพแวดลอ้มทีเขา้มากระทบ และยงั

ทาํใหค้วามร่วมมือภายในทีมมีเพิมมากขึน 

เมือกล่าวถึงการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของทีมนนั ความยากง่ายของเป้าหมายก็มีส่วน

สาํคญัต่อผลการปฏิบติังานของทีม Durham, Knight and Locke (1997) ซึงทาํการวิจยัเชิงทดลอง 

เพือศึกษาอิทธิพลของบทบาทหัวหน้าทีมกับความยากง่ายของเป้าหมายทีกาํหนดโดยทีมและ

ยทุธวิธีทีมีต่อประสิทธิผลทีมงาน กลุ่มตวัอย่างการศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัหลกัสูตรการ

จดัการระดบัเริมตน้ จาํนวน 216 คน แบ่งออกเป็น 72 ทีม ทีมละ 3 คน มีการควบคุมให้อตัราส่วน

ของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกนั และมีการคดัเลือกหัวหน้าทีมโดยพิจารณาจากบุคลิกลกัษณะ

ผ่านแบบสอบถาม การศึกษาถูกออกแบบเป็นแบบ 2x2 คือ รูปแบบหัวหน้าเผด็จการกบัหัวหน้า

แบบใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ x เป้าหมายยากกบัเป้าหมายง่าย เกิดเป็นความสัมพนัธ์ 4 รูปแบบ และ

ทาํการศึกษาเชิงทดลองผ่านเกมการวางแผนทีเรียกว่า LOBO หรือ Computerized Tank Battle 

Simulation ผลการศึกษาพบว่า เป้าหมายทีง่ายและหวัหนา้งานแบบให้คาํแนะนาํช่วยเหลือจะทาํให้

ทีมมีผลการปฏิบติังานทีสูงกว่า และหวัหนา้งานแบบใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือนียงัมีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกต่อยุทธวิธีของทีม และยุทธวิธีของทีมก็มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน

ดว้ย ซึงความยากง่ายของเป้าหมายนันมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน โดยมี

คุณภาพของยทุธวิธีเป็นตวัแปรของความสมัพนัธ์ดงักล่าว นั นคือ ความยากของเป้าหมายทีตงัโดย

ทีมจะมีอิทธิพลทางบวกกบัผลการปฏิบติังานเมือทีมใชยุ้ทธวิธีทีดี ยิงไปกว่านัน ความยากง่ายของ

เป้าหมายยงัมีอิทธิพลในทางออ้มต่อผลการปฏิบติังานผ่านความเชือมนัในความสามารถของทีม 

และสาํหรับความสามารถของหวัหนา้ทีมและความสามารถของผูต้าม ซึงเป็นตวัแปรทีถกูควบคุม มี
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อิทธิพลทางออ้มต่อผลการปฏิบติังานของทีมผ่านยุทธวิธีทีทีมใช ้ความยากง่ายของเป้าหมาย และ

ความเชือมนัในความสามารถของทีม และนอกจากนียงัพบว่าความเชือมนัในความสามารถของทีม

มีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อเป้าหมาย แต่ไม่พบว่าความผกูพนัต่อเป้าหมายของทีมมีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน ซึงงานวิจัยของ Durham and others (1997) แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้

บทบาทของภาวะผูน้าํแบบใหค้าํแนะนาํแบบมีส่วนร่วมทีมีความสัมพนัธ์ต่อการกาํหนดความยาก

ง่ายของเป้าหมายและการเลือกใชยุ้ทธวิธีทีจะทาํให้เป้าหมายนันประสบผลสาํเร็จ ซึงความเชือมนั

ในความสามารถของทีม ยุทธวิธี และความยากง่ายของเป้าหมาย เป็นตัวแปรทีมีผลต่อการใช้

ความสามารถของผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

Chen,Wu,Yang and Tsou (2008) ทําการศึกษาถึงอิทธิพลของบทบาทภาวะผูน้ ําที

หลากหลาย (Diversified Leadership Roles) ประสิทธิผลของภาวะผูน้าํ (Leadership Effectiveness) 

ความไวว้างใจภายในทีม (Team Trust) และ แนวโนม้สู่ความไวว้างใจ (Propensity to Trust) ทีมีต่อ

ความสาํเร็จของทีมแห่งการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Teams) โดยเฉพาะในส่วนที

เกียวขอ้งกับภาวะผูน้าํของทีม ขอ้คน้พบทีไดคื้อ บทบาทภาวะผูน้าํทีหลากหลายมีอิทธิพลต่อทัง

ประสิทธิผลของภาวะผูน้าํและความไวว้างใจภายในทีม และทังประสิทธิผลของภาวะผูน้าํและ

แนวโนม้สู่ความไวว้างใจต่างมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจภายในทีมทงัคู่ ส่วนความไวว้างใจภายใน

ทีมนนัมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีม และนอกจากนียงัพบว่าความไวว้างใจภายในทีมทาํ

หนา้ทีคนักลาง (Mediates) ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของภาวะผูน้าํและประสิทธิผลของ

ทีม ซึงงานของ Chen และคณะ แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างการแสดงบทบาทของผูน้าํทีมี

ต่อประสิทธิผลของทีมและความไวว้างใจภายในทีมซึงเป็นหวัใจสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม 

Burke, Stagl, Klein, Goodwin, Salas and Halpin (2006) ตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างพฤติกรรมของผูน้าํกบัผลการปฏิบติังานทีเป็นผลลพัธ์ของทีมอย่างบูรณาการ จึงนาํเสนอ

กรอบแนวคิดทีแสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างการทาํหนา้ทีของผูน้าํกบัเงือนไขทีทาํให้ทีมสามารถ

สร้างผลงานทีดี โดยมุ่งความสาํคญัไปทีพฤติกรรมภาวะผูน้าํ ซึงจากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม

มุ่งงานของผูน้าํ (Task-Focused) มีความสมัพนัธก์บัการรับรู้ถึงประสิทธิผลของทีมและผลิตผลของ

ทีมในระดบัปานกลาง สําหรับพฤติกรรมมุ่งคน (Person-Focused) ก็มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้

ประสิทธิผลของทีม ผลิตผลของทีม และการเรียนรู้ของทีมดว้ยเช่นกนั และเมือทาํการวิเคราะห์กลุ่ม

ยอ่ยลงไปถึงพฤติกรรมเฉพาะของภาวะผูน้าํซึงมกัพบว่ามีผลต่อโดยตรงต่อผลการปฏิบติังานของ

ทีม พบว่าพฤติกรรมการมอบอาํนาจของผูน้าํ (Empowerment Behaviors) เป็นตวัแปรสาํคญัทีส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของทีม หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์จากทงัหมด และสุดทา้ย ประเด็นเรืองระดบัของ

การพึงพาอาศยักนัในการทาํงานก็เป็นประเด็นทีมีความสาํคญัต่อการรับรู้ถึงประสิทธิผลของทีม 
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Wageman (2001) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมผูน้าํ 2 ประเภท คือ ผูน้าํแบบ

ออกแบบทางเลือก (Design Choices) และ แบบสอนงานโดยตรง (Hands-on Coaching) ทีมีต่อ

ประสิทธิผลของทีมบริหารตนเอง (Self-Managing Teams)โดยทาํการศึกษา 34 ทีมบริหารตนเอง 

โดยแยกเป็นทีมทีมีผลการปฏิบติังานทีดีเยียมอย่างสมาํเสมอและทีมทีมีผลการปฏิบติังานแย่อย่าง

สมาํเสมอเช่นกนั โดยมีสมมติฐานหลกัทงัหมด 3 ขอ้ คือ (1) ทีมทีไดรั้บการออกแบบอย่างดีจะทาํ

ใหส้ามารถบริหารจดัการตนเองไดดี้และมีประสิทธิผลมากกว่าทีมทีไดรั้บการออกแบบมาบกพร่อง 

(2) ทีมทีไดรั้บการสอนงานจะมีความสัมพนัธ์ทีดีขึน สมาชิกทีมมีความพึงพอใจสูงขึน และมีการ

บริหารทีมงานดีขึน ซึงมากกว่าทีมทีไม่ไดรั้บการสอนงานเลย แต่ทงันีในเรืองผลของการปฏิบติังาน

อาจจะไม่สูงขึนตามไปดว้ย และ (3) การออกแบบกิจกรรมและการสอนงานของผูน้าํนนัมีผลต่อทีม

บริหารตนเองและประสิทธิผลของทีม คือ การสอนงานจะมีผลในทางบวกอย่างสูงสาํหรับทีมที

ไดรั้บการออกแบบมาดี มากกว่าทีมทีไดรั้บการออกแบบมาไม่ดี ซึงผลการศึกษาพบว่าขอ้มูลทีได้

สนับสนุนสมมติฐานหลกัทงั 3 สมมติฐาน และสามารถทาํการสรุปไดว้่าทงัผูน้าํทีเน้นออกแบบ

กิจกรรมและผูน้าํทีเน้นการสอนงานต่างมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมทงัคู่ เนืองจากผูน้าํทงั 2 

รูปแบบ มีลกัษณะทีเขา้มามีส่วนร่วมกบัการทาํงานของสมาชิกทีมดว้ยตวัเอง มากกว่าการออกคาํสงั

เพียงอยา่งเดียว โดยการสอนงานจะเหมาะกบัทีมทีถกูไดรั้บการออกแบบกิจกรรมมาเหมาะสมแลว้

และช่วยใหค้วามสมัพนัธภ์ายในทีมดีขึนดว้ย 

Duygulu and Ciraklar (2008) ทาํการศึกษารูปแบบบทบาทภาวะผูน้ ําสําหรับทีมทีมี

ประสิทธิผล เปรียบเทียบระหว่างองค์การทีไม่แสวงผลทางธุรกิจ (Non Economic Organizations) 

ไดแ้ก่ ชมรมกีฬาสมคัรเล่น (ทีมฟุตบอลและทีมวอลเลยบ์อล) บริษทัภาพยนตร์ และกลุ่มนักเตน้รํา

ดนตรีพืนบา้น กบัองคก์ารทางธุรกิจ (Economic Organizations) ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษา คือ ตวัแปรบทบาทภาวะผูน้าํ (Leadership Roles) ทาํหน้าทีเป็น

ตวัแปรอิสระ ทีส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลของทีม (Team Effectiveness) โดยผา่นตวัแปร

คนักลาง (Moderators) คือ ทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team) และทีมทีไม่ใช่มืออาชีพ (Non-

Professional Team) ซึง Duygulu และ Ciraklar เชือว่าการทดสอบสมมติฐานเกียวกบัภาวะผูน้าํและ

ประสิทธิผลของทีม การใชว้ิธีการศึกษาเชิงประจกัษ์เป็นสิงทีสาํคญั โดยการศึกษาเริมตน้ดว้ยการ

สร้างตวัแปรเกียวกบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํทีสาํคญั 13 มิติ ประกอบดว้ย การสอนงาน (Coaching) 

การสือสารทีมีประสิทธิผล (Effective Communication) การสนับสนุนการทํางานเป็นทีม 

(Encouraging Teamwork) การกําหนดมาตรฐานการทํางานทีสูงและได้ผลลพัธ์ตามกําหนด 

(Establishing High Standards and Getting Results) การมอบหมายหน้าทีงานทีมีประสิทธิผล 

(Effective Delegation) การจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (Rewarding Performance) การ
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พฒันาพนกังานและการปลดพนกังาน (Developing and Releasing Employees) การสร้างฉันทามติ 

(Building Consensus) สนับสนุนความเสียงทีสมเหตุสมผล (Supporting Reasonable Risk-Taking) 

ความคิดเชิงพยากรณ์ (Forecasting Thinking) การปรับปรุงองค์การ (Improving The Organization) 

การจัดการความหลากหลาย (Managing Diversity)  และประสิทธิผลโดยรวม (Overall 

Effectiveness) หลงัจากนันจึงทาํการระบุมาตรฐานและประสิทธิผลของทีมรวม 20 รายการ และ

สุดทา้ย คือ มุ่งเนน้ความสาํคญัไปทีปัจจยัทีส่งผลต่อบทบาทของภาวะผูน้าํและประสิทธิผลของทีม 

จากผลการศึกษาพบว่า การจดัการความหลากหลาย (Managing Diversity) เป็นตวัแปรเดียวที

สามารถทาํการอธิบายร่วมไดท้งัทีมมืออาชีพและไม่ใช่มืออาชีพ สาํหรับในส่วนของความคิดเชิง

พยากรณ์ (Forecasting Thinking) การสือสารทีมีประสิทธิผล (Effective Communication) การสร้าง

ฉันทามติ (Building Consensus) การมอบหมายหน้าทีงานทีมีประสิทธิผล (Effective Delegation) 

และการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (Rewarding Performance) ตวัแปรเหล่านีมีความ

แตกต่างกันระหว่างทีมมืออาชีพและไม่ใช่มืออาชีพ โดยทีความคิดเชิงพยากรณ์ (Forecasting 

Thinking) การสือสารทีมีประสิทธิผล (Effective Communication) และการจ่ายผลตอบแทนตามผล

การปฏิบติังาน (Rewarding Performance) เป็นลกัษณะทีโดดเด่นของทีมทีไม่ใช่มืออาชีพ ในขณะที

การสร้างฉนัทามติ (Building Consensus) และการมอบหมายหน้าทีงานทีมีประสิทธิผล (Effective 

Delegation) เป็นลกัษณะของทีมมืออาชีพ ซึงผลการศึกษานีนาํมาซึงความคิดว่าบทบาทของภาวะ

ผูน้าํอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของเงือนไขต่างๆ ภายในองคก์าร เช่น รูปแบบการบริหาร เงือนไขการทาํงาน 

การรับรู้ของสมาชิกทีม และลกัษณะของงานทีแตกต่างกนั 

สาํหรับการศึกษาภาวะผูน้าํ เชาวน์อารมณ์ก็เป็นปัจจยัหนึงทีสาํคญัต่อการแสดงออกของ

ผูน้าํ ดงัเช่นงานวิจยัของ Sosik and Megerian (1999) ทาํการศึกษาเรืองเชาวน์อารมณ์และผลการ

ปฏิบติังานของผูน้ ํา โดยทดสอบการตระหนักรู้ในตนเองของผูน้ ํากับความสัมพนัธ์ระหว่าง ก) 

เชาวน์อารมณ์กบัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ข) พฤติกรรม

ความเป็นผูน้ ําเชิงปฏิรูปกับผลการปฏิบัติงาน โดยทาํการเก็บข้อมูลหลายระดับ กลุ่มแรก คือ 

ผูจ้ ัดการ จาํนวน 63 คน ให้ขอ้มูลเกียวกับเชาวน์อารมณ์และพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงปฏิรูปใน

ความคิดของตน กลุ่มสอง คือ ผูใ้ต้บังคับบัญชา จาํนวน 192 คน ให้คะแนนเกียวกับผลการ

ปฏิบติังานและพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปของตน และกลุ่มสุดทา้ย คือ กลุ่มผูบ้งัคบับญัชาของ

ผูจ้ ัดการทีเราทาํการศึกษา จาํนวน 63 คน ให้คะแนนเกียวกับการบริหารงานของผูจ้ดัการ ผล

การศึกษาพบว่า (1) ผูน้าํประเภททีรู้จกัตนเอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะประเมินว่าพฤติกรรมความเป็น

ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัเชาวน์อารมณ์ในองค์ประกอบของจุดมุ่งหมายใน

ชีวิต ความมีศกัยภาพในตน การควบคุมความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความเชือมนัในตนเองใน
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สงัคม (2) ประเภททีประเมินตนเองตาํเกินไป ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะประเมินว่าพฤติกรรมความเป็น

ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัเชาวน์อารมณ์ ในองคป์ระกอบของความเชือมนัของ

ตนเองในสงัคม และ (3) ผูน้าํทีประเมินตนเองสูงเกินไป ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะประเมินว่าพฤติกรรม

ความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปจะมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความรู้สึกอ่อนไหว ซึงผลการศึกษาโดยสรุป

บ่งชีว่าความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของเชาวน์อารมณ์ พฤติกรรมผูน้าํ และผลการปฏิบติังาน

นนั ขึนอยูก่บัการตระหนกัรู้ในตนเองของผูน้าํ ผูน้าํทีมีความตระหนกัรู้ในตนเองจะมีความมนัใจใน

ตนเอง มีการรับรู้ในความสามารถของตน สามารถชีนาํทิศทางใหก้บัลูกน้องได ้และจะไดรั้บความ

ชืนชมทงัจากลกูนอ้งและผูบ้งัคบับญัชา 

งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํ มีการศึกษาในหลายรูปแบบของงานลกัษะทีม รวมถึงใน

ส่วนของสถานศึกษา เช่น งานวิจัยของ ปิลัญ ปฏิพิมพาคม (2550) ทําการศึกษาเพือค้นหา

องคป์ระกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารและองค์ประกอบประสิทธิผล ของสถานศึกษาเอกชนระดบั

การศึกษาขันพืนฐาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน โดยทาํการเก็บข้อมูลจากผูรั้บ

ใบอนุญาตครูใหญ่ และครูปฏิบติัการในสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาขนัพืนฐานใน 75 จงัหวดั 

และกรุงเทพมหานคร ประชากรทงัสิน 110,099 คน ทาํการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขนัตอน ขนัตอน

ที 1 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 คน และขนัตอนที 2 ไดก้ลุ่มตวัอย่างอีก 384 คน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน มี 6 

องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การมีวิสัยทัศน์ทีดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตวัอย่างทีดี การสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นความฉลาดและมีไหวพริบ และด้านหลกัในการ

ปกครองโรงเรียน สาํหรับองคป์ระกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

พบว่ามี 8 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ 

ความสามารถในการปรับตัว บรรยากาศและสิงแวดลอ้มของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน

บุคลากร ความสามคัคีของบุคลากร ดา้นการพฒันาบุคลากร และการแกปั้ญหาภายใน และสุดทา้ย

พบว่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบั

การศึกษาขนัพืนฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

และงานวิจัยของ อาภารัตน์ ราชพฒัน์ (2554) ทาํการศึกษาตวับ่งชีภาวะผูน้าํของครูใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งชีเหล่านันและนาํมา

สร้างโมเดลความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง พร้อมทงัทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลทีพฒันาขึน

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษแ์ละตรวจสอบค่านาํหนกัขององคป์ระกอบตามเกณฑที์กาํหนด ซึงทาํการเก็บ

ขอ้มูลโดยใชแ้บบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั ทีมีค่าความเชือถือ 0.967 จากกลุ่มตวัอย่างครูใน
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สถานศึกษาขนัพืนฐานจาํนวน 642 คน ทีไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขนัตอน ทาํการวิเคราะห์

ด้วยสมการโครงสร้าง พบว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชีภาวะผูน้ ําของครูใน

สถานศึกษาขนัพืนฐานทีพฒันาขึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และองค์ประกอบหลกั 

องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งชี มีค่านาํหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ทุกองค์ประกอบและทุกตวั

บ่งชี โดยตวับ่งชีภาวะผูน้าํของครูทีนาํสร้างเป็นโมเดลประกอบดว้ย (1) การพฒันาตนเองและเพือน

ครู (มีวิสยัทศัน์พฒันาตนเอง, เชือมนัในตนเองว่าพฒันาได ้และเป็นครูผูน้าํพฒันาเพือนครู) (2) เป็น

แบบอย่างทางการสอน (ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย, ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้) (3) มีส่วนร่วมในการพฒันา (มีวิสยัทศัน์ในการพฒันาร่วมกนั, มีการทาํงาน

เป็นทีม และมีเครือข่ายในการปฏิบติังานร่วมกนั) และ (4) เป็นผูน้าํการเปลียนแปลง (เป็นผูน้าํ, เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับ) ซึงจากตวัอยา่งงานวิจยัภาวะผูน้าํในสถานศึกษา

ทังของปิลัญ ปฏิพิมพาคม และอาภารัตน์ ราชพฒัน์ แสดงให้เห็นถึงการศึกษาภาวะผูน้ ําตาม

แนวความคิดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership) คือ การพยายามคน้หาพฤติกรรมทีเหมาะสม

ของผูน้ ําทีทาํให้เกิดประสิทธิผลในการทาํงาน รวมถึงเกิดความพึงพอใจต่อสมาชิกทีมและผูที้

เกียวขอ้ง 

งานวิจยัทีเกียวขอ้งเรืองสุดทา้ย คือ ประสิทธิผลของทีม ซึงมีงานวิจยัทีเกียวขอ้งจาํนวนมาก 

โดยประเด็นสาํคญัทีไดรั้บความสนใจ ไดแ้ก่ องค์ประกอบของทีม ความสัมพนัธ์ภายในทีมและ

ภายนอกทีม รวมถึงสภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อทีม ดงัเช่น งานวิจยัของ Campion, Medsker and Higgs 

(1993) ทาํการศึกษาองคป์ระกอบทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม โดยทาํการประมวลปัจจยัต่างๆ ที

เกียวขอ้งและสรุปออกมาเป็น 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ รูปแบบของงาน การพึงพาอาศยักนั ส่วนประกอบของ

ทีม สภาพแวดลอ้ม และกระบวนการ ทาํการเก็บขอ้มูลจากพนักงานทีปฏิบติังานในองค์การดา้น

การเงิน จาํนวน 391 คน หวัหนา้งาน จาํนวน 70 คน จาก 80 ทีม ผลการศึกษาพบว่า ผลลพัธ์ของทีม 

ประกอบดว้ย ประสิทธิผลของทีม ความพึงพอใจของพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน

โดยหวัหนา้งาน ซึงปัจจยัเหล่านีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัองค์ประกอบของทีมทงั 5 องค์ประกอบ 

ทงั รูปแบบของงาน การพึงพาอาศยักัน ส่วนประกอบของทีม สภาพแวดลอ้ม และกระบวนการ 

และหลงัจากนนังานวิจยัชินนีถกูนาํมาศึกษาต่ออีกครัง โดย Campion, Papper and Medsker (1996) 

เพือยนืยนัถึงอิทธิพลขององคป์ระกอบต่างๆ ทีมีผลต่อประสิทธิผลของทีม โดยเปลียนกลุ่มตวัอย่าง

มาเก็บขอ้มลูจากพนกังานกลุ่มใหม่ จาํนวน 357 คน จาก 60 กลุ่ม และเพิมเกณฑ์การประเมินปัจจยั

ประสิทธิผลของทีมในส่วนของการประเมินให้มีความละเอียดเพิมขึน ไดแ้ก่ การประเมินผลการ

ทาํงานดว้ยตนเองของพนกังาน การประเมินผลการทาํงานในการวดัผลครังที 1 และ 2 โดยหัวหน้า

งาน การประเมินผลการทาํงานโดยหัวหน้างานท่านอืน และประเมินผลการทาํงานขององค์การ
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โดยรวม นํามาพิจารณาความสัมพันธ์ร่วมกับองค์ประกอบทีส่งผลต่อการทํางานของทีม 5 

องค์ประกอบเดิม คือ รูปแบบของงาน การพึงพาอาศยักนั ส่วนประกอบของทีม สภาพแวดลอ้ม 

และกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับ

เกณฑ์ประสิทธิผลสูงกว่าด้านอืนๆ และองค์ประกอบทีมีความสัมพนัธ์กับเกณฑ์ไม่ชดัเจน คือ 

องคป์ระกอบดา้นส่วนประกอบของทีม ซึงจากงานวิจยัทงั 2 ชุดนี แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกทีชดัเจนของกระบวนการทาํงานของทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม 

สาํหรับปัจจยัองค์ประกอบของทีมทีความสัมพนัธ์ยงัไม่ชดัเจนในงานของ Campion and 

others (1996) สามารถอธิบายเพิมเติมไดจ้ากงานวิจยัของ Barrick, Stewart, Neubert and Mount 

(1996) ซึงศึกษาประสิทธิผลของทีมโดยใช้โมเดลเชิงระบบทีประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ ผลลพัธ ์โดยทาํการเก็บขอ้มลูจากพนกังานจาํนวน 652 คน จาก 51 ทีมทาํงาน เพือทาํ

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรองคป์ระกอบของทีม ซึงประกอบดว้ยมิติดา้น บุคลิกภาพ 

(Personality) และความสามารถ (Ability) ปัจจยักระบวนการทีม ซึงเกียวกบัความกลมเกลียวทาง

สงัคม (Social Cohesion) และปัจจยัผลลพัธ์ของทีม ซึงประกอบดว้ยมิติการอยู่รอดของทีม (Team 

Viability) และผลการปฏิบัติงานของทีม (Team Performance) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปร

องค์ประกอบของทีม ซึงเกียวกับบุคลิกลกัษณะของสมาชิกทีมนัน ทีมทีมีค่าคะแนนสูงในมิติ

ความสามารถทางปัญญา (General Mental Ability) บุคลิกภาพควบคุมตนเอง (Conscientiousness) 

บุคลิกภาพประนีประนอม (Agreeableness) บุคลิกภาพเปิดเผย (Extraversion) และบุคลิกภาพทีมี

ความมนัคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) จะไดรั้บค่าคะแนนในปัจจยัผลการปฏิบติังานของทีม

ทีสูง และสําหรับปัจจัยผลลัพธ์ด้านความอยู่รอดของทีมจะได้รับค่าคะแนนสูง เมือปัจจัย

องค์ประกอบของทีมมีค่าคะแนนสูงในมิติดา้นความสามารถทางปัญญา บุคลิกภาพเปิดเผย และ

บุคลิกภาพทีมีความมนัคงทางอารมณ์ จากผลลพัธเ์ช่นนี แสดงใหเ้ห็นว่าบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและ

มีความมนัคงทางอารมณ์มีความสมัพนัธต่์อความอยูร่อดของทีมผา่นปัจจยักระบวนการสร้างความ

กลมเกลียวทางสังคม และสุดทา้ย งานวิจยัของ Barrick and others (1996) ช่วยแสดงให้เห็นถึง

ความสาํคญัขององคป์ระกอบของทีมและกระบวนการทาํงานของทีมซึงมีอิทธิพลต่อการทาํงานของ

ทีมใหเ้กิดประสิทธิผล 

อีกหนึงมิติภายในองค์ประกอบของทีม คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของทีม หรือ

ความเหมาะสมของสมาชิกทีม ซึง Pearce and Herbik (2004) ทาํการศึกษาผา่นปัจจยัหวัหนา้ทีมงาน 

ความผกูพนัต่อทีม การรับรู้การสนบัสนุนทีม และขนาดของทีม เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีมการ

จดัการเปลียนแปลงในองค์การผลิตรถยนต์ 71 ทีม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการวดัขนาดอิทธิพล

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบว่า พฤติกรรมของหวัหนา้ทีม ความผกูพนัต่อทีม และการ
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รับรู้การสนบัสนุนทีม มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของทีมงาน ขณะทีพบว่าขนาด

ของทีมงานมีผลทางลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของทีมงาน 

Deshon, Kozlowski, Schmidt, Milner and Wiechmann (2004) ศึกษาการวางเป้าหมายของ

ทีมและการให้ข้อมูลยอ้นกลับหลายระดับ ทีมีผลต่อการปฏิบัติงานเป็นทีมและบุคคล โดย

ทาํการศึกษาผา่นการทดลองทาํงานกบัเรดาร์คน้หาสญัญาณทางคอมพิวเตอร์ทีเรียกว่า TEAMSim: 

Team Event-based Adaptive Multilevel Simulation มีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

จาํนวน 237 คน แบ่งออกเป็น 79 ทีม ทีมละ 3 คน มีหนา้ทีในการควบคุมเรดาร์ ซึงจะไดรั้บสญัญาณ

ทีแตกต่างกันตามรูปแบบการเคลือนไหวทีปรากฏ และทําการตัดสินใจร่วมกันภายในทีมต่อ

สญัญาณทีไดรั้บ การพิจารณาคะแนน พิจารณาจากความถกูตอ้งของการตดัสินใจ การบุกอาณาเขต 

และการเสียงภยัต่างๆ ทีเกิดขึนในอาณาเขต และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบันัน แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 

ระดบับุคคล 26 ทีม ระดบับุคคลและทีม 27 ทีม และระดบัทีม 27 ทีม โดยมีตวัแปรควบคุมของ

การศึกษา คือ ความสามารถในการเรียนรู้ทงัระดบับุคคลและทีม ผลการศึกษาปรากฏว่า การให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัมีความสัมพนัธ์กบัเวลาและการกาํหนดเป้าหมายผลการปฏิบติังาน นั นคือ ความ

ผกูพนัต่อเป้าหมายของบุคคลและการรับรู้ประสิทธิภาพทีจะบรรลุเป้าหมายของบุคคลจะมากขึน

เมือเวลาผา่นไป รวมถึงการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจะนาํไปสู่ระดบัผลการปฏิบติังานของบุคคลสูงขึน

กว่าเป้าหมายทีบุคคลวางไว ้และเมือพิจารณาในระดบับุคคล พบว่า ขอ้มูลยอ้นกลบัในระดบับุคคล

ทาํใหเ้ป้าหมายของทีมสูงขึนและสูงทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัขอ้มลูยอ้นกลบัระดบัอืนๆ สาํหรับการ

ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทงัระดับบุคคลและทีมช่วยทาํให้เป้าหมายทีมสูงขึนรองลงมาและสาํหรับ

ขอ้มลูยอ้นกลบัระดบัทีม จะทาํให้การรับรู้ความสามารถของทีมในการบรรลุเป้าหมายสูงขึนและ

เป้าหมายทีมสูงขึน แต่ถือว่าตาํสุดเมือเปรียบเทียบกบัการให้ขอ้มูลยอ้นกลบับุคคลอย่างเดียวและ

ขอ้มูลยอ้นกลบัทังบุคคลและทีม นอกจากนี ทีมทีเน้นเป้าหมายผลการปฏิบติังานสูง จะมีความ

ผกูพนัต่อเป้าหมายมากกว่าสาํหรับทีมทีไดรั้บขอ้มลูยอ้นกลบัระดบับุคคล และทงัระดบับุคคลและ

ทีม ในทางตรงขา้มจะมีความผกูพนัต่อเป้าหมายลดลง เมือไดรั้บขอ้มลูยอ้นกลบัระดบัทีมเพียงอย่าง

เดียว ซึงความสัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อเป้าหมายและเป้าหมายของทีมทีมีต่อขอ้มูลยอ้นกลบัมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

สาํหรับตวัแปรการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน พบว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างทีมทีเน้น

เป้าหมายงานและความผกูพนัต่อเป้าหมายทีม คือ ทีมทีเน้นการเรียนรู้สูงจะผกูพนัต่อเป้าหมายทีม

สูงกว่า และทีมทีเน้นงานจะมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการรับรู้ข้อมูลยอ้นกลบั โดยมีระดับ

ความสัมพนัธ์สูงสุด คือ ระดับทีม ระดับบุคคลและทีม และระดับบุคคลตามลาํดับ นอกจากนี

ลกัษณะการเนน้เป้าหมายงานยงัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อเป้าหมายของบุคคลดว้ย



82 

เช่นกนั การบรรลุเป้าหมายของบุคคลจะสูงขึนเมือบุคคลรับรู้ถึงความสามารถแห่งตนเองสูง และ

เมือทีมทีเน้นเป้าหมายงานบวกกับได้รับข้อมูลยอ้นกลบัจะทาํให้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ความสามารถแห่งตนของทีม ซึงการรับรู้ความสามารถแห่งตนของทีมและความผกูพนัต่อเป้าหมาย

ของทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับกลยุทธ์ และเมือพิจารณาเป้าหมายในระดับบุคคล พบว่า 

เป้าหมายของบุคคลจะสูงทีสุดเมือได้รับขอ้มูลยอ้นกลบัเพียงในระดบับุคคล รองลงมาคือระดับ

บุคคลและทีม และสุดทา้ยคือระดบัทีม และมีความสมัพนัธท์างบวกกบักลยุทธ์และการมุ่งใชค้วาม

เพียรพยายาม คือเมือบุคคลมีเป้าหมายระดบับุคคลสูงก็จะมีการใชก้ลยุทธ์และความเพียรพยายาม

มากตามไปดว้ย ดงันนั การกระทาํทีเนน้ในระดบับุคคลจะมีผลทาํใหผ้ลการปฏิบติังานระดบับุคคล

สูงตามไปดว้ย และเช่นเดียวกบัเป้าหมายระดบัทีม เมือทีมมุ่งเนน้เป้าหมายระดบัทีมก็จะส่งผลใหผ้ล

การปฏิบติังานในระดบัทีมสูงขึนดว้ยเช่นกนั 

สาํหรับการรับรู้ความสามารถแห่งตน ซึงนอกจากเป็นปัจจัยทีมีความสัมพนัธ์กับการ

กาํหนดเป้าหมายเป็นหลกั ยงัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักลยุทธ์และการมุ่งใชค้วามเพียรพยายาม

ในการรับรู้ระดบับุคคลดว้ยเช่นกัน ซึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัการกาํหนดเป้าหมายระดบับุคคลทีมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์และความเพียรพยายามเช่นกัน และเมือพิจารณาการรับรู้

ความสามารถแห่งตนระดบัทีมก็มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการมุ่งเพียรพยายามอีกเช่นกนั โดยทีม

ทีมุ่งความเพียรพยายามจะมีความสมัพนัธท์างบวกกบัทีมทีเนน้ผลการปฏิบติังานดว้ย และการรับรู้

ความสามารถแห่งตนของทีมและความผกูพนัต่อเป้าหมายของทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักล

ยทุธ ์ดงันนั จึงเห็นว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนทงัระดบับุคคลและทีมมีความสมัพนัธก์บัการมุ่ง

ใชค้วามเพียรพยายามและกลยทุธ ์

ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ภายในทีมก็มีความสาํคญัต่อประสิทธิผลในการทาํงาน

ของทีม Costa (2002) ทาํการศึกษาประสิทธิผลของทีมทงัในระดบัของทีมและระดบัองค์การ โดย

มุ่งความสนใจไปทีความไวว้างใจภายในทีม ซึงองคป์ระกอบของความไวว้างใจมีความหลากหลาย 

แต่มีความสมัพนัธก์นั อนัไดแ้ก่ ความชอบในการไวว้างใจ (Propensity to Trust) การรับรู้ถึงความ

น่าเชือถือ (Perceived Trustworthiness) ความร่วมมือ (Cooperative) และการเฝ้าตรวจสอบ

พฤติกรรม (Monitoring Behaviors) โดยทาํการเก็บขอ้มูลจาก 112 ทีม จาก 3 องค์การดา้นสังคม

สงเคราะห์ของประเทศเนเธอร์แลนด ์โมเดลความสมัพนัธข์องความไวว้างใจ ประกอบดว้ย การรับรู้

ผลการปฏิบติังานของทีม ประสิทธิผลของทีม และมิติดา้นองคก์าร ซึงทาํการทดสอบและวิเคราะห์

ผา่นโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการศึกษาพบว่า ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ผลการปฏิบติังานของทีมในมิติประสิทธิผลระดบัทีม รวมถึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึง

พอใจของทีมและความรู้สึกผกูพนัต่อทีมดว้ย และมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อความเครียดจากการ
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ทาํงาน นอกจากนีพบว่า ความสมัพนัธที์มีความแข็งแกร่งมากทีสุด คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างความ

ไวว้างใจกบัความผกูพนัทางความรู้สึก (Affective Commitment) ซึงเป็นความสมัพนัธท์างบวก และ

ความไว้วางใจกับความผูกพันทีต่อเนือง (Continuance) ซึงเป็นความสัมพนัธ์ทางลบ และผล

การศึกษาโดยรวมสนบัสนุนโครงสร้างองคป์ระกอบของความไวว้างใจดว้ยเช่นกนั ซึงงานวิจยัชุดนี

สามารถยนืยนัไดถึ้งความสาํคญัของความไวว้างใจภายในทีมไดเ้ป็นอยา่งดี 

งานวิจยัทีเกียวขอ้งทงัหมดดงัยกตวัอย่างมาแสดงถึงแนวโน้มของความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัต่างๆ ทีทาํการศึกษา ซึงยงัไม่ครอบคลุมทุกความสัมพนัธ์ของโมเดลทีศึกษา แต่สามารถใช้

เป็นแนวทางในการศึกษาความสมัพนัธต์ามโมเดลทีวางไวต่้อไปได ้และจากงานวิจยัทีเกียวขอ้งทียก

มาขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัตารางที 2.5 
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ตารางที 2.5  สรุปปัจจยัจากงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

1. วิลนั จุมปาแฝด (2550)  ค่านิยมของทีม  กิจกรรมต่างๆ  ประสิทธิภาพของ

ทีม 

 การสร้างทีมประสิทธิภาพโดยเริมตน้ทีการสร้าง

ค่านิยมของทีมผ่านกิจกรรมทีดีเป็นตวัสอดแทรก 

2. Robinson (1997)  ค่านิยมของทีม 

 ค่านิยมฝ่ายบริหาร 

 สภาพแวดลอ้มการ

ทาํงาน 

 ประสิทธิผลของการ

ทาํงาน 

 พบความสอดคลอ้งของค่านิยมระหว่างทีมและฝ่าย

บริหารนอ้ย สรุปผลไม่ได ้

3. เทพฤทธิ วิชญสิริ (2548)  ค่านิยมในการทาํงาน   พฤติกรรม  พฤติกรรมทีเป็นผลจากค่านิยม ไดแ้ก่ (1) การให้

ความสาํคญักบักลุ่มและสังคม (2) การทาํงานมุ่ง

ประโยชน์ตนเอง (3) การใหค้วามสาํคญักบัความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ (5) การบริหารและความเป็น

ผูน้าํ (6) ความซือสัตยต่์อหนา้ที (7) ความภาคภูมิใจ

ต่อองคก์าร (8) การใหเ้กียรติแก่ความคิดบุคคลอืน 

(9) การยนืบนรากฐานความเป็นจริง (10) การคลอ้ย

ตามวฒันธรรมองค์การ (11) การแสวงหาความทา้

ทาย และ (12) ความภาคภูมิใจในแวดวงสังคม 

4. Mary Volz-Peacock (2006)  ค่านิยมของทีม   ความสามคัคีในทีม  องคป์ระกอบของความสามคัคี คือ การสือสารอยา่ง

เปิดเผย พนัธกิจทีชดัเจน ภาวะผูน้าํทีเกือหนุน และ

ค่านิยมร่วม 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

5วิไล จิระพรพาณิชย ์(2541).   ค่านิยมในการทาํงาน

คนไทยและคน

อเมริกนั 

  ความผูกพนัต่อ

องคก์าร 

 ค่านิยมในการทาํงานทีแตกต่างกนัไดแ้ก่ ดา้นวิถี

ชีวิต ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นการอุปถมัภ์

เกือกูล ค่านิยมในการทาํงานทีมีความสัมพนัธ์กบั

ความผูกพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ค่านิยมในการทาํงาน

ดา้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดา้นความสัมพนัธ์

กบัหวัหนา้งาน ดา้นสัมฤทธิผล ดา้นความคิด

สร้างสรรค ์และดา้นการทาํงานเป็นทีม 

6. Dionne, Yammarino, Atwater และ 

Spangler (2004) 

 รูปแบบภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลง

(แรงจูงใจทีมี

อิทธิพล, การกระตุน้

ทางสติปัญญา, และ

ค่าตอบแทน

รายบุคคล) 

 

 วิสัยทศัน์ร่วมของทีม 

 ความรับผิดชอบร่วม

ของทีม 

 สภาพแวดลอ้มของ

การใหอ้าํนาจ 

 ความขดัแยง้ในการ

ทาํงานของทีม 

 ผลการปฏิบติังาน

ของทีม 

 ภาวะผูน้าํมีอิทธิพลในทางบวกต่อกระบวนการ

ทาํงานของทีมทงัดา้นการทาํงานร่วมกนั การ

สือสาร และการบริหารความขดัแยง้ผ่านผลลพัธ์

คนักลาง ซึงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของทีม ทงั

ทางดา้นโครงสร้างของทีม การฝึกอบรมทีม และ

การพฒันาทีม 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

7. Mahembe และ Engelbrecht (2013)   ภาวะผูน้าํใฝ่บริการ  ความผูกพนัทาง

ความรู้สึกของทีม 

 ประสิทธิผลของทีม  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างภาวะผูน้าํใฝ่

บริการ ประสิทธิผลของทีม ผ่านความผูกพนัทาง

ความรู้สึกของทีม 

8. Srivastava, Bartol และ Locke (2006)  ผูน้าํแบบมอบอาํนาจ  การแบ่งปันความรู้ 

 ประสิทธิภาพของทีม 

 ผลการปฏิบติังาน

ของทีม 

 ภาวะผูน้าํแบบมอบอาํนาจมีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวกต่อทงัการแบ่งปันความรู้และประสิทธิภาพ

ของทีม และการแบ่งปันความรู้และประสิทธิภาพ

ของทีมต่างมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อผลการ

ปฏิบติังานของทีม 

9. Zaccaro, Rittman, และ Marks (2001)  ภาวะผูน้าํเชิงหนา้ที 

 

 กระบวนการทีม 

(กระบวนการคิด, 

กระบวนการสร้าง

แรงจูงใจ, 

กระบวนการทางดา้น

อารมณ์ และความ

ร่วมมือภายในทีม) 

 

 ประสิทธิผลของทีม  ผูน้าํทีส่งเสริมกระบวนการคิดของทีม ใหที้มมีส่วน

ร่วมกบัการคิดและการแกปั้ญหา ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั

ทีเหมาะสม จูงใจการทาํงานดว้ยเป้าหมายทีทา้ทาย 

สนบัสนุนใหส้มาชิกทีมดาํเนินตามเป้าหมายทีวาง

ไว ้การกาํหนดเป้าหมาย บทบาท และวางแผนกล

ยทุธ์ทีชดัเจนจะช่วยใหอ้ารมณ์ของทีมไม่ผนัแปร

ไปตามสภาพแวดลอ้มทีเขา้มากระทบและยงัทาํให้

ความร่วมมือภายในทีมเพิมมากขึน 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

10. Durham, Knight และ Locke (1997)  บทบาทภาวะผูน้าํ 

 เป้าหมายการทาํงาน 

 ยทุธวิธี 

 ความเชือมนัใน

ความสามารถของทีม 

 ประสิทธิผลของทีม  ผูน้าํแบบใหค้าํแนะนาํแบบมีส่วนร่วมทีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการกาํหนดความยากง่ายของ

เป้าหมายและการเลือกใชย้ทุธวิธีทีจะทาํให้

เป้าหมายนนัประสบผลสาํเร็จ ซึงความเชือมนัใน

ความสามารถของทีม ยทุธวิธี และความยากง่าย

ของเป้าหมาย เป็นตวัแปรทีมีผลต่อการใช้

ความสามารถของผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานให้

ประสบผลสาํเร็จ 

11. Chen,Wu,Yang และTsou (2008)  บทบาทภาวะผูน้าํ

แบบหลากหลาย 

 ประสิทธิผลของ

ภาวะผูน้าํ 

 แนวโนม้สู่ความ

ไวว้างใจ 

 ความไวว้างใจภายใน

ทีม 

 ประสิทธิผลของทีม  บทบาทภาวะผูน้าํทีหลากหลายมีอิทธิพลต่อทงั

ประสิทธิผลของภาวะผูน้าํและความไวว้างใจ

ภายในทีม และทงัตวัแปรทงั 2 ต่างมีอิทธิพลต่อ

ความไวว้างใจภายในทีมทงัคู่ และเฉพาะความ

ไวว้างใจภายในทีมนนัมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

ประสิทธิผลของทีม โดยความไวว้างใจภายในทีม

ทาํหนา้ทีคนักลางความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประสิทธิผลของภาวะผูน้าํและประสิทธิผลของทีม 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

12. Burke, Stagl, Klein, Goodwin, Salas 

และ Halpin (2006) 

 บทบาทภาวะผูน้าํ    การรับรู้ประสิทธิผล

ของทีม 

 ผลิตผลของทีม 

 ทงัพฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งคนของผูน้าํต่างมี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ประสิทธิผลของทีม 

ผลิตผลของทีม และการเรียนรู้ของทีม โดย

พฤติกรรมมอบอาํนาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของทีม

มากทีสุด 

13. Wageman (2001)  บทบาทภาวะผูน้าํ 

(ออกแบบทางเลือก, 

สอนงาน) 

  ประสิทธิผลของทีม  ผูน้าํทีเนน้ออกแบบกิจกรรมและผูน้าํทีเนน้การ

สอนงานต่างมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมทงัคู่ 

โดยการสอนงานจะเหมาะกบัทีมทีถูกไดรั้บการ

ออกแบบกิจกรรมมาเหมาะสมแลว้และช่วยให้

ความสัมพนัธ์ภายในทีมดีขึนดว้ย 

14. Duygulu และ Ciraklar (2008)  บทบาทภาวะผูน้าํ 

 

 ทีมแบบมืออาชีพ 

 ทีมทีไม่ใช่มืออาชีพ 

 ประสิทธิผลของทีม  การสือสารทีมีประสิทธิผล และการจ่าย

ผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน  เป็นลกัษณะ

เด่นของผูน้าํทีมทีไม่ใช่มืออาชีพ /การสร้างฉันทา

มติ และการมอบหมายหนา้ทีงานทีมีประสิทธิผล 

เป็นลกัษณะของผูน้าํทีมมืออาชีพ ซึงการจดัการ

ความหลากหลายเป็นลกัษณะทีพบไดท้งั 2 กรณี 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

15. Sosik, J. J. และ Megerian, L. E. 

(1999) 

 บทบาทภาวะผูน้าํ

เชิงปฏิรูป 

 เชาวน์อารมณ์ผูน้าํ 

  ผลการปฏิบติังาน

ของผูน้าํ 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ พฤติกรรม

ผูน้าํ และผลการปฏิบติังาน ขึนอยูก่บัการตระหนกัรู้

ในตนเองของผูน้าํ ผูน้าํทีมีความตระหนกัรู้ใน

ตนเองจะมีความมนัใจ สามารถชีนาํทิศทางใหก้บั

ลูกนอ้งได ้และไดรั้บความชืนชมทงัจากลูกนอ้ง

และผูบ้งัคบับญัชา 

16. ปิลญั ปฏิพิมพาคม (2550)  ภาวะผูน้าํผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

   ประสิทธิผล

สถานศึกษา 

 องคป์ระกอบภาวะผูน้าํ คือ วสิัยทศัน์ทีดี การจูงใจ 

แบบอยา่งทีดี สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน มีไหว

พริบ และมีหลกัในการปกครองโรงเรียน ส่วน

องคป์ระกอบประสิทธิผล คือ ความสามารถในการ

ผลิต การพฒันาเจตคติ การปรับตวั บรรยากาศและ

สิงแวดลอ้มของโรงเรียน ความพึงพอใจในงานและ

สามคัคีของบุคลากร การพฒันาบุคลากร และการ

แกปั้ญหาภายใน ซึงภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารมี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

17. อาภารัตน์ ราชพฒัน์ (2554)  ตวับ่งชีภาวะผูน้าํครู   ภาวะผูน้าํของครู  ตวับ่งชีภาวะผูน้าํทีสะทอ้นภาวะผูน้าํของครู และ

พฒันาเป็นโมเดลประกอบดว้ย (1) การพฒันา

ตนเองและเพือนครู (2) เป็นแบบอยา่งทางการสอน 

(3) มีส่วนร่วมในการพฒันา และ (4) เป็นผูน้าํการ

เปลียนแปลง 

18. Campion, Medsker และ Higgs (1993)  องคป์ระกอบการ

ทาํงานของทีม 

(รูปแบบของงาน 

การพึงพาอาศยักนั 

ส่วนประกอบของ

ทีม สภาพแวดลอ้ม 

และกระบวนการ) 

  ประสิทธิผลของทีม 

 ความพึงพอใจของ

พนกังาน 

 การประเมินผลการ

ปฏิบติังานโดย

หวัหนา้งาน 

 องคป์ระกอบทงั 5 มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล

ของทีม ความพึงพอใจ และการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

19. Campion, Papper และ Medsker 

(1996) 

 องคป์ระกอบการ

ทาํงานของทีม 

(รูปแบบของงาน 

การพึงพาอาศยักนั 

ส่วนประกอบของ

ทีม สภาพแวดลอ้ม 

และกระบวนการ) 

  ประสิทธิผลของทีม 

 ความพึงพอใจของ

พนกังาน 

 การประเมินผลการ

ปฏิบติังานโดย

หวัหนา้งาน 

 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการทาํงานมี

ความสัมพนัธ์กบัเกณฑป์ระสิทธิผลสูงกว่าดา้น

อืนๆ และองคป์ระกอบทีมีความสัมพนัธ์กบัเกณฑ์

ไม่ชดัเจน คือ องคป์ระกอบดา้นส่วนประกอบของ

ทีม 

20. Barrick, Stewart, Neubert และ Mount 

(1996) 

 องคป์ระกอบของทีม 

(บุคลิกภาพ และ

ความสามารถ) 

 กระบวนการทีม 

(ความกลมเกลียวทาง

สังคม) 

 ผลลพัธ์ของทีม 

(การอยูร่อดของทีม 

และผลการ

ปฏิบติังานของทีม) 

 ทีมทีสมาชิกมีบุคลิกลกัษณะสูงดา้นความสามารถ

ทางปัญญา ควบคุมตนเอง ประนีประนอม เปิดเผย 

และมนัคงทางอารมณ์ จะไดค้ะแนนในปัจจยัผล

การปฏิบติังานของทีมสูง และผลลพัธ์ดา้นความอยู่

รอดของทีมจะสูง เมือทีมมีคะแนนสูงในมิติดา้น

ความสามารถทางปัญญา เปิดเผย และความมนัคง

ทางอารมณ์ 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

21. Pearce และ Herbik (2004)  หวัหนา้ทีม 

 ความผูกพนัต่อทีม 

 การรับรู้การ

สนบัสนุนทีม 

 ขนาดของทีม 

  พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกทีดีของทีม 

 พฤติกรรมของหวัหนา้ทีม ความผูกพนัต่อทีม และ

การรับรู้การสนบัสนุนทีม มีผลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของทีมงาน ตรงขา้ม

กบัขนาดของทีมงานมีผลทางลบต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกทีดีของทีมงาน 

22. Deshon, Kozlowski, Schmidt, Milner 

และ Wiechmann (2004) 

 การวางเป้าหมาย 

 การใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบัหลายระดบั 

  ผลต่อการปฏิบติังาน

เป็นทีมและบุคคล 

 ขอ้มูลยอ้นกลบัสัมพนัธ์กบัเป้าหมายและความ

ผูกพนัต่อเป้าหมาย โดยความผูกพนัต่อเป้าหมาย

และเป้าหมายทีมสูงสุด เมือไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั

ระดบับุคคล 

 ทีมเนน้เป้าหมายงานเมือไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัจะมี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความสามารถแห่งตนของ

ทีม ซึงการรับรู้ความสามารถแห่งตนของทีมและ

ความผูกพนัต่อเป้าหมายของทีมมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบักลยทุธ์ 
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ตารางที 2.5  (ต่อ) 

 

ผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรคนักลาง 

หรือ 

ตัวแปรสอดแทรก 

ตัวแปรตาม สรุปผลการศึกษา 

     การรับรู้ความสามารถแห่งตนทงัระดบับุคคลและ

ทีมมีความสัมพนัธ์กบัการมุ่งใชค้วามเพียรพยายาม

และกลยทุธ์ 

23. Costa (2002)  ความไวว้างใจ

ภายในทีม 

   ประสิทธิผลของทีม  ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ประสิทธิผลของทีมในการปฏิบติังานของทีม ความ

พึงพอใจของทีม และความรู้สึกผูกพนัต่อทีม และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกบัความ

ผูกพนัทางความรู้สึกต่อทีมมีความแขง็แกร่งมาก

ทีสุด  

 



 

บทที 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเรือง การพฒันาโมเดลทีมทีมีประสิทธิผลจากองค์การทีได้รับรางวลัคุณภาพ

แห่งชาติ (The Development of Effective Team Model from TQA Awarded Organizations) เป็น

การวิจัยเชิงสํารวจเพือการอธิบาย (Explanatory Survey Research) มีจุดมุ่งหมายเพืออธิบาย

ความสมัพนัธข์องตวัแปรตงัแต่ 2 ตวั ขึนไป ว่ามีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งแทจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด การ

วิจยัเชิงสาํรวจเพือการอธิบายจึงมุ่งทีการศึกษาถึงปรากฏการณ์อยา่งนอ้ย 2 อยา่ง ทีเกียวขอ้งกนั โดย

การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัทีเกียวขอ้งกบัทฤษฎีนัน การวิจยัลกัษณะนีสามารถเรียกไดอี้ก

อยา่งหนึงว่าการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ ์ซึงมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจยัดงัต่อไปนี 

3.1 กรอบแนวคิด 

3.2 ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา 

3.3 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

3.4 สมมติฐานการวิจยั 

3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.6 วิธีการศึกษา 

3.7 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มลู 

3.8 การตรวจสอบเครืองมือในการเก็บขอ้มลู 

3.9 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3.10 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.11 การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.12 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
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3.1  กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1  กรอบแนวคิดทีใชใ้นการศึกษา 
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จากกรอบแนวคิดในการศึกษา ตวัแปรหลกัในการวิจยัประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ ค่านิยม

ในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ องคป์ระกอบของทีม และประสิทธิผลของทีม ซึงตวัแปรเหล่านีมี

ลกัษณะเป็นตวัแปรแฝง ทีตอ้งประกอบดว้ยตวัแปรเชิงสงัเกตเพือใหต้วัแปรหลกัมีนิยามครอบคลุม

ตามการศึกษา โดยความสมัพนัธต์วัแปรเริมตน้จากค่านิยมในการทาํงาน ส่งอิทธิพลต่อตวัแปรภาวะ

ผูน้ ําและตัวแปรองค์ประกอบของทีม โดยทีตัวแปรองค์ประกอบของทีม  มีลักษณะเป็น

องคป์ระกอบ 2 ชนั คือ ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงอีกหนึงชนั ไดแ้ก่ อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม การ

กาํหนดทิศทางการทาํงาน การจดัทีม กระบวนการ และความสัมพนัธ์ และสุดท้ายคือตวัแปร

ประสิทธิผลของทีม ซึงเป็นตวัแปรผลของการศึกษา และรับอิทธิพลจากทงัตวัแปรค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบของทีม 

 

3.2  ตวัแปรทีใช้ในการศึกษา 

 

การศึกษาครังนีมีตวัแปรทีเกียวขอ้งจาํนวนมาก ซึงอธิบายตวัแปรตามเกณฑ์การทาํหน้าที

จะประกอบดว้ย ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และตวัแปรคนักลาง นอกจากนีการศึกษา

โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) จะมีตวัแปรที

เกียวขอ้งอีก 2 ประเภท คือ ตวัแปรเชิงสงัเกตและตวัแปรแฝง ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี 

 

3.2.1 ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  

เป็นตวัแปรทีทาํหน้าทีเป็นสาเหตุของความผนัแปรในสิงทีศึกษา ได้แก่ ค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม ซึงเป็นตวัแปรเริมแรกของโมเดลทีมทีมีประสิทธิผล โดยทาํหนา้ทีเป็นตวัแปรสาเหตุ

เพียงอยา่งเดียว กล่าวคือ รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมกบัตวั

แปรอืนภายในกรอบแนวคิดการศึกษามีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์ทางเดียว ซึงจดัเป็นตัวแปร

ภายนอก (Exogenous Variable) ตามการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง 

 

3.2.2 ตวัแปรคนักลาง (Intervening Variables) 

เป็นตัวแปรทีคนักลางความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตน้กับตวัแปรตาม ซึงเป็นตวัแปรที

สามารถส่งผลต่อตวัแปรตามไดเ้ช่นเดียวกบัตวัแปรตน้ โดยการศึกษาครังนีมีปัจจยัภาวะผูน้าํและ

องคป์ระกอบของทีม ทาํหนา้ทีเป็นตวัแปรคนักลางระหว่างตวัแปรค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมและ

ตวัแปรตาม ซึงทงัตวัแปรคงักลางและตวัแปรตามจดัเป็นตวัแปรภายใน (Endogenous Variables) 

ตามการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง 
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3.2.3 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

เป็นตัวแปรทีเป็นผลของตัวแปรต้นและเป็นตัวแปรทีผูว้ิจัยสนใจศึกษา ซึงในทีนีคือ

ประสิทธิผลของทีม 

 

3.2.4 ตวัแปรแฝงหรือตวัแปรองค์ประกอบ (Latent Variables)  

เป็นตวัแปรทีรวบรวมขอ้มลูมาจากตวัแปรสงัเกตและประกอบขึนมาเป็นตวัแปรใหม่ ซึงตวั

แปรเหล่านีอาจไม่สามารถทาํการวดัไดโ้ดยตรง จึงอาศยัการวดัโดยผ่านตวัแปรเชิงสังเกต สาํหรับ

การศึกษาครังนีตวัแปรแฝงก็คือ ตวัแปรค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ตวัแปรภาวะผูน้ ํา ตัวแปร

องคป์ระกอบของทีม และตวัแปรประสิทธิผลของทีม โดยทีภายในตวัแปรองค์ประกอบของทีม จะ

ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงอีกชนัหนึง ไดแ้ก่ ตวัแปรอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ตวัแปรการกาํหนด

ทิศทางการทาํงาน ตวัแปรองคป์ระกอบของทีม ตวัแปรกระบวนการ และตวัแปรความสมัพนัธ ์

 

3.2.5 ตวัแปรเชิงสังเกต (Observed Variables) 

เป็นตวัแปรทีไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจริง ซึงเป็นตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรแฝงและ

ใชเ้ป็นขอ้มลูใหก้บัตวัแปรแฝงหรือตวัแปรองคป์ระกอบ ดงันนั ตวัแปรแฝงทุกตวัจึงมีตวัเชิงสังเกต

ประกอบอยูด่ว้ย ซึงสามารถแจกแจงไดด้งันี 

3.2.5.1 ตวัแปรเชิงสงัเกตของตวัแปรค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย ตวั

แปรการบริหารความสัมพนัธ์ ตวัแปรการให้คาํปรึกษา ตวัแปรความเป็นหนึงเดียว ตวัแปรความ

ร่วมมือในการทาํงาน ตวัแปรงานมีความน่าสนใจ ตวัแปรความมนัคงในงาน ตวัแปรความเท่าเทียม

กนั ตวัแปรการยอมรับ ตวัแปรคุณภาพชีวิต ตวัแปรความกา้วหน้า ตวัแปรความใส่ใจขององค์การ 

ตวัแปรค่าตอบแทน ตวัแปรการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น ตวัแปรความตึงเครียด ตวัแปรการ

ตัดสินใจร่วมกัน ตัวแปรความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ ตัวแปรการเรียนรู้ประสบการณ์จาก

ความสาํเร็จและความลม้เหลว ตวัแปรความมุ่งมนั ตวัแปรการใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน 

ตวัแปรความอิสระในการทาํงาน ตวัแปรการสือสารทีจริงใจ และตวัแปรการถ่อมตน รวมทงัสิน 22 

ตวัแปร 

3.2.5.2 ตัวแปรเชิงสังเกตของตัวแปรภาวะผูน้ ํา ประกอบด้วย ตัวแปรความ

เหมาะสม ตวัแปรความยดืหยุน่ ตวัแปรการเป็นตวัแทน ตวัแปรการควบคุม และตวัแปรการจูงใจ 

3.2.5.3 ตวัแปรเชิงสงัเกตของตวัแปรอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ตวั

แปรโครงสร้างองค์การ ตัวแปรนโยบายและการสนับสนุนขององค์การ ตัวแปรการจัดการ

ทรัพยากร และตวัแปรความตอ้งการจากภายนอก 
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3.2.5.4 ตวัแปรเชิงสังเกตของตวัแปรการกาํหนดทิศทางการทาํงาน ประกอบดว้ย 

ตวัแปรค่านิยม ตวัแปรวิสยัทศัน์ ตวัแปรพนัธกิจ ตวัแปรเป้าหมาย ตวัแปรกลยุทธ์ และตวัแปรการ

จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

3.2.5.5 ตวัแปรเชิงสังเกตของตวัแปรการจดัทีม ประกอบดว้ย ตวัแปรการจดัสรร

บทบาท ตวัแปรความรับผดิชอบต่อบทบาท หน้าทีและทีม ตวัแปรความเหมาะสมของสมาชิกทีม 

ตวัแปรการออกแบบงานมีความเหมาะสม และตวัแปรขนาดของทีม  

3.2.5.6 ตวัแปรเชิงสงัเกตของตวัแปรกระบวนการ ประกอบดว้ย ตวัแปรระเบียบวิธี

ปฏิบติั ตวัแปรการวางแผน ตวัแปรการสือสาร ตวัแปรการประชุม ตวัแปรการแกปั้ญหา ตวัแปรการ

ตดัสินใจ ตวัแปรการจดัการความขดัแยง้ ตวัแปรการประเมินผลการปฏิบติังาน ตวัแปรการฝึกอบรม 

และตวัแปรการประสานงานกบัภายนอกทีม  

3.2.5.7 ตวัแปรเชิงสงัเกตของตวัแปรความสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย ตวัแปรบรรยากาศ

ของทีมทีเหมาะสม ตวัแปรความเชือมนัในความสามารถของทีม ตวัแปรระดบัความขดัแยง้ ตวัแปร

ความสูญเปล่าทางสงัคม และตวัแปรทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึก 

3.2.5.8 ตวัแปรเชิงสังเกตของตัวแปรประสิทธิผลของทีม ประกอบด้วย ตัวแปร

ผลงานตามเป้าหมาย ตวัแปรพฒันาการของกระบวนการ และตวัแปรการเติบโตของสมาชิก 

 

3.3  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 

 

3.3.1 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยัค่านิยมในการทํางานเป็นทีม 

3.3.1.1 การบริหารความสมัพนัธ์ (Management Relationship) หมายถึง ผูน้าํทีมให้

ความสาํคญัต่อการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างตัวผูน้ ําทีมกบัสมาชิกภายในทีม และระหว่าง

สมาชิกทีมดว้ยกนัเอง และสามารถใชค้วามสมัพนัธที์ดีเป็นเครืองมือในการบริหารจดัการทีมต่อไป 

3.3.1.2 การให้คาํปรึกษา (Counseling) หมายถึง การช่วยเหลือให้คาํแนะนาํเรือง

งานของหวัหนา้ทีมต่อสมาชิกทีม เมือสมาชิกทีมเกิดขอ้สงสยัหรือเกิดปัญหาติดขดัเกียวกบัเรืองงาน 

3.3.1.3 ความเป็นหนึงเดียว (Mutual Recognition) หมายถึง สมาชิกทีมทุก

คนทาํงานร่วมกนัเป็นหนึงเดียว โดยรับผิดชอบผลงานของทีมร่วมกนัทงัความดีความชอบเมือ

ผลงานสาํเร็จหรือคาํตาํหนิเมือผลงานผดิพลาด 

3.3.1.4 ความร่วมมือในการทาํงาน (Cooperation) หมายถึง บรรยากาศในการ

ทาํงานของทีม สมาชิกทีมทุกคนใหค้วามร่วมมือในการทาํงานซึงกนัและกนัอยา่งดี 
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3.3.1.5 งานมีความน่าสนใจ (Interesting Work) หมายถึง ในมุมมองของสมาชิกทีม 

พวกเขารู้สึกไดว้่างานทีกาํลงัทาํอยูมี่ความสนใจ และพวกเขามีความสนใจในงานนี 

3.3.1.6 ความมนัคงในงาน (Job Security) หมายถึง งานทีทาํอยู่ทงัในความรับผิด

ของทีมหรือองคก์ารก็ตาม สามารถสร้างความมนัคงในชีวิตใหก้บัตวัพนกังานได ้

3.3.1.7 ความเท่าเทียมกนั (Equality) หมายถึง การทาํงานร่วมกนัภายในทีม สมาชิก

ทีมทุกคนมีสิทธิ อาํนาจ และความรับผดิชอบเท่าเทียมกนั ทงัในเรืองการแสดงความคิดเห็น รวมถึง

เรืองการทาํงาน สมาชิกทีมตอ้งใหเ้กียรติและยอมรับซึงกนัและกนั โดยไม่ยดึถือเรืองระดบัตาํแหน่ง

ทีแตกต่างกนัมามีบทบาทในการทาํงานร่วมกนั 

3.3.1.8 การยอมรับ (Recognition) หมายถึง ผลงานของทีมเป็นทียอมรับของบุคคล

และหน่วยงานทีเกียวขอ้งในเรืองของคุณภาพและประสิทธิผล 

3.3.1.9 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง สมาชิกทีมมีความเป็นอยู่ทีดี ทงั

เรืองงานและเรืองส่วนตวั ซึงเป็นผลมางานทีทาํ 

3.3.1.10 ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถึง งานทีสมาชิกทีมทาํอยู่มีโอกาส

ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ลือนไปยงัระดบัตาํแหน่งทีสูงขึน 

3.3.1.11 ความใส่ใจขององคก์าร (Caring Company) หมายถึง นโยบายขององค์การ

ทีใหค้วามสาํคญัต่อสภาพความเป็นอยูข่องพนักงานภายในองค์การ ทีสะทอ้นถึงความเอาใจใส่ใน

สวสัดิภาพของพนกังานในดา้นต่างๆ 

3.3.1.12 ค่าตอบแทน (Earning) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีองคก์ารจ่ายใหแ้ก่สมาชิก

ทีมหรือพนักงาน ซึงอาจไม่ไดอ้ยู่ในรูปของเงินเสมอไป เพือตอบแทนการปฏิบติังานตามหน้าที

ความรับผดิชอบของสมาชิกทีมและจูงใจใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3.1.13 การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น (Necessary Information) หมายถึง ผูน้าํ

ทีมหรือองคก์ารตอ้งเปิดโอกาสใหส้มาชิกทีมไดรั้บขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ทีจาํเป็นต่อการทาํงานของ

ทีมอยา่งครบถว้น เพือใหส้มาชิกทีมมีความเขา้ใจทีตรงกนัและทาํงานอยา่งราบรืน 

3.3.1.14 ความตึงเครียด (Stress) หมายถึง ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกทีเกิดขึน

เมือเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ทีทาํใหรู้้สึกไม่สบายใจ คบัขอ้งใจ หรือถูกกดดนัจนทาํให้เกิดความรู้สึก

ทุกขใ์จ สบัสน โกรธ หรือเสียใจ แต่สาํหรับทีมความเครียดในระดบัทีเหมาะสม จะเป็นแรงกระตุน้

ใหส้มาชิกทีมเกิดแรงมุมานะทีจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได ้

3.3.1.15 การตดัสินใจร่วมกนั (Decision Together) หมายถึง การตดัสินใจของทีม

เนน้ใหส้มาชิกทีมทุกคนไดมี้ส่วนร่วมกบักระบวนการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
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3.3.1.16 ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ (Compliance) หมายถึง สมาชิกทีมยดึถือและ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบทีวางไวอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึงช่วยกนัดูแลไม่ให้มีผูใ้ดฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ

ดงักล่าวดว้ย 

3.3.1.17 การเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว (Learning 

Experiences) หมายถึง การใหค้วามสาํคญัต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงาน มากกว่าการยดึ

ติดกบัผลลพัธเ์พียงอยา่งเดียว โดยนาํประสบการณ์ทีไดท้งัจากความสาํเร็จหรือความลม้เหลวก็ตาม 

มาใชใ้นการพฒันาการทาํงานใหดี้ยงิขึน 

3.3.1.18 ความมุ่งมนั (Intention) หมายถึง สมาชิกทีมมีความพยายามตงัใจทาํงานให้

ประสบผลสาํเร็จโดยไม่ยอ่ทอ้ 

3.3.1.19 ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน (Focus on Processes) หมายถึง การ

ทาํงานของทีมเน้นความสาํคญัทีการทาํงานตามกระบวนการเป็นขนัตอน เนืองจากกระบวนการ

ทาํงานจะช่วยส่งเสริมการทาํงานของทีมใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.3.1.20 ความอิสระในการทาํงาน (Freedom) หมายถึง สมาชิกทีมมีความอิสระใน

การเลือกวิธีการทาํงานของตนเองได ้ทงันีตอ้งอยูภ่ายในกรอบระเบียบวิธีปฏิบติัของทีม 

3.3.1.21 การสือสารทีจริงใจ (Honest Communication) หมายถึง สมาชิกทีมมีการ

สือสารกนัดว้ยความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ เมือเห็นว่าสิงใดไม่ดีหรือผิดพลาดก็บอกกล่าว

กนัโดยความจริงใจ เพือใหที้มเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

3.3.1.22 การถ่อมตน (Self-Effacing) หมายถึง สมาชิกทีมให้เกียรติซึงกนัและกนั 

ไม่ยกตนข่มบุคคลอืน 

 

3.3.2 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยัภาวะผู้นํา 

3.3.2.1 ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม (Appropriate Leadership) หมายถึง ผูน้าํทีมทีมีทกัษะ

และความตงัใจทีจะพฒันาการทาํงานเป็นทีม โดยมีภารกิจหลกัทีตอ้งรับผดิชอบคือความสาํเร็จของ

งานตามเป้าหมาย รวมถึงการสร้างและรักษาความเป็นอนัหนึงอนัเดียวของทีม โดยมีการจดัสรร

เวลาสาํหรับกิจกรรมการสร้างทีม และสุดทา้ยคือการพฒันาและตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล 

3.3.2.2 ความยืดหยุ่นของผู ้นําทีม (Flexibility of Team Leader) หมายถึง 

ความสามารถในการปรับเปลียนรูปแบบการบริหารทีมของผูน้าํ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ

ทกัษะความสามารถของสมาชิกทีม พร้อมทงัเปิดใจรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของสมาชิกทีม 

รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนภายในทีมได้รับโอกาสทีจะแสดงภาวะผูน้ ําเมือถึงโอกาสที

เหมาะสม เนืองจากการบริหารภายในทีมงานเป็นหนา้ทีทุกคนตอ้งทาํร่วมกนั 
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3.3.2.3 การควบคุมทีมหรือการใชอ้าํนาจ (Team Monitor) หมายถึง การบริหาร

จดัการทีมของผูน้าํทีมดว้ยการใชอ้าํนาจทีเหมาะสมในการนาํพาทีมไปยงัเป้าหมายทีวางไว ้โดยเนน้

การมอบอาํนาจให้กบัสมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงศกัยภาพของตนไดอ้ย่าง

อิสระ ซึงผูน้าํทีมมีหนา้ทีคอยให้คาํแนะนาํ สอนงาน และ การช่วยเหลือสมาชิกทีมในการวินิจฉัย

ปัญหาเกียวกับการทาํงาน เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ และให้ข้อมูลยอ้นกลบั 

เพือใหส้มาชิกทีมเกิดความเขา้ใจในงาน มีความชาํนาญ และสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3.3.2.4 การเป็นตวัแทนของผูน้าํทีม (Representation of the Team Leader) หมายถึง 

การแสดงบทบาทของผูน้าํทีมในการเป็นตวัแทนของทีมในการติดต่อประสานงาน เจรจา หรือ

ประสานผลประโยชน์ต่างๆ ของทีมกบัองค์การและบุคคลภายนอกทีม รวมถึงเป็นตวัแทนในการ

ประสานความสมัพนัธภ์ายในทีมดว้ย 

3.3.2.5 การจูงใจของผูน้าํทีม (Incentive of Team Leader) หมายถึง ผูน้าํทีมตอ้งรู้ถึง

พืนฐานความตอ้งการ พฤติกรรมการทาํงาน และเป้าหมายในการทาํงานทีแตกต่างกนัของสมาชิก

ภายในทีมแต่ละคน แลว้พยายามแสวงหาความร่วมมือและความเห็นพอ้งตอ้งกนัจากสมาชิกทีม 

ดว้ยการทาํใหส้มาชิกทีมไดต้ระหนกัว่าความสาํเร็จของทีมและองค์การจะช่วยทาํให้ความตอ้งการ

ส่วนบุคคลของเขาเหล่านันไดรั้บการตอบสนองควบคู่ไปดว้ย ซึงจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการ

ทาํงานใหก้บัสมาชิกทีมเพิมมากยงิขึน 

 

3.3.3 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยัอทิธิพลจากสภาพแวดล้อม 

3.3.3.1 โครงสร้างองคก์าร (Organization Structure) หมายถึง การจดัแบ่งกลุ่มงาน 

สายการบงัคบับญัชา และการประสานงานกนัระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ขององคก์าร ซึงตอ้งสอดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์ขององค์การและเหมาะสมต่อรูปแบบการทาํงานเป็นทีม ทาํให้สามารถนําเอา

ศกัยภาพของสมาชิกทีมออกมาไดอ้ยา่งมากทีสุด 

3.3.3.2 นโยบายและการสนับสนุนขององค์การ (Policies and Organization 

Support) หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูบ้งัคบับญัชาทีเกียวขอ้งกบัการวางนโยบายขององค์การ 

มีความตระหนักถึงความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม และทาํการกาํหนดนโยบายทีส่งเสริมการ

ทาํงานเป็นทีม รวมถึงสนับสนุนการทาํงานของทีมในทุกๆ ดา้นทีจะทาํให้ทีมสามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3.3.3 การจัดการทรัพยากร (Resource Management) หมายถึง องค์การและ

หน่วยงานทีมีส่วนเกียวกบัทีมมีการสนับสนุนทรัพยากรทีจาํเป็นสาํหรับทีมอย่างเพียงพอ ทงัดา้น

บุคคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงในดา้นการบริหารดว้ย 
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3.3.3.4 ความตอ้งการจากภายนอก (Outside Demands) หมายถึง การคาํนึงถึงความ

ตอ้งการของผูที้นาํผลผลิตของทีมไปใชต่้อ ซึงถือว่าเป็นลกูคา้ของทีม แบ่งออกเป็นลกูคา้ภายในและ

ลกูคา้ภายนอก ลกูคา้ภายใน ไดแ้ก่ ทีมหรือหน่วยงานอืนๆ ภายในองคก์ารทีรับผลิตภณัฑข์องทีมไป

ใช้ในขันตอนต่อไป สาํหรับลูกคา้ภายนอกก็คือลูกค้าจากภายนอกองค์การทีใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการขององคก์าร ซึงทีมตอ้งสามารถทาํผลผลิตใหไ้ดต้ามความคาดหวงัของลกูคา้เพือใหล้กูคา้เกิด

ความพึงพอใจมากทีสุด 

 

3.3.4 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยัการกาํหนดทิศทางการทํางาน 

3.3.4.1 ค่านิยม (Values) หมายถึง ความเชืออย่างหนึงซึงมีลกัษณะถาวร เชือว่าวิถี

ปฏิบติับางอยา่งหรือเป้าหมายของชีวิตบางอยา่งนนั เป็นสิงทีตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบควรที

จะยดึถือหรือปฏิบติัมากกว่าวิธีปฏิบติัหรือเป้าหมายชีวิตอยา่งอืน 

3.3.4.2 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ข้อความหรือถอ้ยแถลงทีพรรณนาถึงความ

ปรารถนา ค่านิยม หรือหลกัการทีเป็นแนวทางการทาํงานสําหรับทีม ซึงสมาชิกทีมทุกคนตอ้งมี

ความเขา้ใจในวิสยัทศัน์ตรงกนัและยดึเป็นแนวทางในการทาํงานร่วมกนั 

3.3.4.3 พนัธกิจ (Mission) หมายถึง งานหรือหน้าทีซึงทีมต้องรับผิดชอบ รวมถึง

รับผดิชอบในคุณภาพของผลลพัธข์องงานเหล่านนัดว้ย 

3.3.4.4 เป้าหมาย (Goals) หมายถึง การกาํหนดถึงผลลพัธ์สุดทา้ยทีทีมตอ้งการให้

สาํเร็จภายในกรอบระยะเวลาทีกาํหนด โดยผลลพัธน์นัตอ้งสามารถวดัผลได ้รวมถึงมีการกาํหนดถึง

ระดบัของความสาํเร็จทีเหมาะสม ซึงอยูใ่นระดบัทีทีมสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

3.3.4.5 กลยทุธ ์(Strategies) หมายถึง แผนในการทาํงานและการจดัสรรทรัพยากรที

จาํเป็นสาํหรับการขบัเคลือนทีมไปตามพนัธกิจและเป้าหมายทีวางไว ้

3.3.4.6 ลาํดบัความสาํคญั (Priorities) หมายถึง การจดัลาํดบัความสาํคัญของงาน

ภายในทีม โดยทีมตอ้งใหค้วามสาํคญักบังานทีตอบสนองต่อเป้าหมายหลกัของทีมก่อนเป็นลาํดบั

แรก พร้อมทงัคาํนึงถึงกรอบของเวลาทีถกูกาํหนดในแต่ละงานดว้ย 

 

3.3.5 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยัการจดัทีม 

3.3.5.1 บทบาท (Roles) หมายถึง สิงทีสมาชิกทีมถูกคาดหวงัให้แสดงออก ซึง

สมาชิกภายในทีมทุกคนจะตอ้งเขา้ใจบทบาทของตนเองอย่างชดัเจน เนืองจากบทบาทจะแสดงให้

เห็นถึงหนา้ทีและสิงทีตอ้งรับผดิชอบ ซึงจะเป็นไปตามเป้าหมายทีทีมไดว้างไว ้
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3.3.5.2 ความรับผดิชอบ (Accountabilities) หมายถึง ความรับผิดชอบทีสมาชิกทีม

ต้องมีต่อบทบาทหน้าทีของตัวเองและรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม โดยทีสมาชิกในทีมมี

ความรู้สึกถึงความผกูพนัร่วมกนัต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายของทีม ทุกคนมีความเต็มใจทีจะ

ทุ่มเททงักาํลงักายและสติปัญญาเพือการสร้างทีมและการสนับสนุนสมาชิกทีมคนอืนๆ เมือตอ้ง

ออกไปทาํงานลาํพงันอกกลุ่มสมาชิกในทีมก็จะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของกลุ่มและเป็น

ตวัแทนของกลุ่ม 

3.3.5.3 ความเป็นสมาชิกทีเหมาะสม (Team Members Appropriateness) หมายถึง 

สมาชิกทีมแต่ละคนมีคุณสมบติัและความสามารถทีพร้อมจะมีส่วนช่วยในการผสมผสานทกัษะ

ความสามารถต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและเกิดลกัษณะทีสมดุล 

3.3.5.4 การออกแบบงาน (Work Design Appropriateness) หมายถึง งานของทีม

ควรไดรั้บการออกแบบให้เหมาะสมกับทกัษะความสามารถของสมาชิกทีมทีมีความหลากหลาย 

โดยดึงเอาศกัยภาพของสมาชิกทีมออกมาด้วยการมอบหมายงานทีมีความทา้ทายและจูงใจการ

ทาํงาน ดว้ยการใหอิ้สระในการทาํงาน ซึงงานนนัตอ้งสามารถวดัความสาํเร็จของชินงานได ้พร้อม

ทงัการมอบหมายงานทีมีความสาํคญัหรืองานทีมีผลกระทบต่อบุคคลอืนจะทาํใหส้มาชิกทีมมีความ

รับผดิชอบและความกระตือรือร้นเพิมมากยงิขึน 

3.3.5.5 ขนาดของทีม (Size Of Teams) หมายถึง จ ํานวนสมาชิกภายในทีมที

เหมาะสมต่อการทาํงานและวตัถุประสงค์ของทีม ซึงหากทีมมีขนาดใหญ่เกินไปอาจทาํให้สมาชิก

ทีมบางคนลดความพยายามในการทาํงานลงและอาจทาํใหเ้กิดผูน้าํไม่เป็นทางการภายในทีม หรือถา้

หากทีมมีขนาดเล็กเกินไปอาจทาํให้การตัดสินใจและการทาํตามระเบียบวิธีปฏิบัติทาํได้ไม่ดี

เท่าทีควร 

 

3.3.6 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยักระบวนการ 

3.3.6.1 ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) หมายถึง ข้อตกลงร่วมกันเกียวกับการ

ทาํงานของทีม ซึงเป็นตวักาํหนดวิธีการทาํงานต่างๆ ของทีมอย่างเป็นระบบ ทงัการสือสารภายใน

ทีม การประชุม การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการความขัดแยง้ และการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน รวมถึงการระบุถึงผูที้รับผดิชอบในกระบวนการต่างๆ ดว้ย 

3.3.6.2 การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาํหนดแผนการทาํงานล่วงหน้าให้มี

ความครอบคลุมกบังานทีตอ้งทาํให้สาํเร็จ โดยสมาชิกภายในทีมจะตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัตงัแต่

เริมตน้วางแผน อนัจะส่งผลไปสู่การร่วมกนัทาํ รวมประเมินผล ร่วมปรับปรุง และรับผิดชอบ
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ร่วมกนัดว้ยความเต็มใจ และสุดทา้ยแลว้งานในความรับผิดชอบสามารถสาํเร็จลุล่วงตามแผนทีได้

วางไว ้

3.3.6.3 การสือสาร (Communications) หมายถึง การสือสารภายในทีมมีความ

เหมาะสมกบังานของทีม สมาชิกภายในทีมมีการรับฟังทีดี พร้อมทงัมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพือ

ความเขา้ใจทีตรงกนัของขอ้มลูทีไดรั้บ 

3.3.6.4 การประชุม (Meetings) หมายถึง การประชุมของสมาชิกทีมทีจดัขึนเป็น

ประจาํสมาํเสมอ เพือสรุปและติดตามผลการปฏิบติังาน โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมทีชดัเจน

และดาํเนินการประชุมตามวาระอยา่งเป็นขนัตอน และให้สมาชิกในทีประชุมมีโอกาสแลกเปลียน

ขอ้มลูทีแทจ้ริง รวมถึงความคิดเห็นต่างๆ อยา่งทวัถึง 

3.3.6.5 การแกปั้ญหา (Problem Solve) หมายถึง การยอมรับถึงสภาพปัญหาที

เกิดขึน พร้อมทังการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และมีการทบทวนถึง

ปัญหาทีเกิดขึนอยา่งสมาํเสมอเพือไม่ใหเ้กิดปัญหากลบัมาเกิดซาํ 

3.3.6.6 การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง การตดัสินใจของทีมทีมีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยกระทาํอย่างมีขนัตอนเป็นกระบวนการและเน้นการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกทีมในการกระทาํการตดัสินใจ 

3.3.6.7 การจดัการความขดัแยง้ (Conflict Resolution) หมายถึง การจดัการปัญหาที

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ร่วมกนัใชเ้หตุผลเพือหาทางทีจะไดม้าซึงสิงที

ตอ้งการของทงัสองฝ่าย  

3.3.6.8 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Evaluation) หมายถึง การ

ประเมินผลการทาํงานของทีมทีกระทาํอยา่งต่อเนือง มีหลกัเกณฑแ์ละขนัตอนทีเป็นธรรม สามารถ

วดัผลการทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ มุ่งเนน้ประเมินทีผลงานมากกว่าตวับุคคล  

3.3.6.9 การฝึกอบรม (Training) หมายถึง การฝึกอบรมเพิมพูนทกัษะให้กบัสมาชิก

ทีม โดยครอบคลุมทุกทกัษะทีมีจาํเป็นต่อการทาํงานของทีมใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และ

มุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพของสมาชิกทีมทุกคนอยา่งทวัถึง 

3.3.6.10 การประสานงานกบัภายนอกทีม (Coordinate with the Outside Team) 

หมายถึง การติดต่อสือสารระหว่างทีมกบับุคคล ทีมงาน หรือหน่วยงานทีอยู่ภายนอกทีมทงัภายใน

และภายนอกองค์การ เพือให้การทาํงานของทีมมีความราบรืน ลดอุปสรรคและความขัดแยง้ที

อาจจะเกิดขึนได้จากการทาํงานของทีมต่อหน่วยงานอืน นอกจากนียงัเป็นการแสดงถึงความ

ตอ้งการของทีมในการขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานอืนๆ ให้ช่วยเหลือสนับสนุนการ

ทาํงานของทีม โดยทีมควรมีการมอบหมายหน้าทีในการประสานงานให้กบับุคคลใดบุคคลหนึง
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อยา่งชดัเจน เพือป้องกนัความสบัสนในการสือสาร ซึงโดยทวัไปหน้าทีในการประสานงานจะเป็น

หนา้ทีของผูน้าํทีม  

 

3.3.7 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยัความสัมพนัธ์ 

3.3.7.1 บรรยากาศของทีมทีเหมาะสม (Appropriate Team Climate) หมายถึง 

บรรยากาศในการทาํงานของทีมทีสมาชิกทีมมีความเชือใจซึงกนัและกนั ทุกคนเต็มใจในการทีจะ

ทาํงานร่วมกันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของทีม มีการยอมรับและสนับสนุนจากองค์การ 

สมาชิกทีมสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งสบายใจ เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั และตรงไปตรงมา 

3.3.7.2 ความเชือมนัในความสามารถของทีม (Trust in Team Capability) หมายถึง 

ความเชือมนัในความสามารถของสมาชิกทีมซึงกนัและกนั และความสามารถของทีมเมือสมาชิกทุก

คนร่วมกนัทาํงาน สมาชิกทีมทุกคนมีความมุ่งมนัทาํงานร่วมกนัใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

3.3.7.3 ระดบัความขดัแยง้ (Conflict Levels) หมายถึง การมีความขัดแยง้อยู่ใน

ระดบัทีเหมาะสม โดยเป็นความขดัแยง้ทางความคิดในเรืองของงานในระดบัทีไม่รุนแรงมากจน

กระทบถึงความสัมพนัธ์ภายในทีม และสมาชิกทีมใชก้ารอภิปรายโต้เถียงกนัดว้ยเหตุผลเพือหา

ขอ้สรุปของความขดัแยง้ 

3.3.7.4 ความสูญเปล่าทางสังคม (Social Loafing) หมายถึง การทีมีสมาชิกภายใน

ทีมคนหนึงคนใดหรือบางส่วน มีการหลบเลียงงานหรือทาํงานไม่เต็มทีแฝงตวัอยู่ภายในทีม ซึง

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลโดยรวมของทีม 

3.3.7.5 ทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึก (Attitudes, Emotions and Feelings) 

หมายถึง สิงทีอยู่ภายใต้จิตใจของบุคคลทีมีความเกียวเนืองสัมพันธ์กัน ตังแต่ทัศนคติซึงเป็น

ความคิดบวกกบัความรู้สึกทีมีต่อสิงหนึงสิงใดในแง่บวกหรือในแง่ลบ และสามารถแสดงผลลพัธ์

ออกมาผา่นอารมณ์และพฤติกรรมได ้ซึงสมาชิกทีมทุกคนควรมีทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึกใน

เชิงบวกต่อการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 

3.3.8 นิยามศัพท์เกยีวกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีม 

3.3.8.1 ผลงานตามเป้าหมาย (Outputs Base on Goals) หมายถึง ผลงานหรือผลลพัธ์

สุดทา้ยจากการดาํเนินงานของทีมอยูใ่นระดบัทีไม่ตาํกว่าเป้าหมายทีกาํหนดไวข้องทีม 

3.3.8.2 พฒันาการของกระบวนการ (Development of Process) หมายถึง ทีมมีการ

ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานของทีมอย่างสมาํเสมอ เพือให้ทีมมี

ประสิทธิผลการทาํงานทีดีอยา่งต่อเนือง 
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3.3.8.3 การเติบโตของสมาชิก (Team Member Growth) หมายถึง สมาชิกทีมไดรั้บ

การเพิมพนูทกัษะความสามารถในการทาํงานเพิมมากขึน รวมถึงความกา้วหน้าในหน้าทีการงานที

พวกเขารับผดิชอบ ซึงช่วยส่งผลใหส้มาชิกทีมมีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกบัทีมเพิมมากขึน 

 

3.4  สมมตฐิานการวจิยั 

 

1) ปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ และปัจจยัองค์ประกอบของทีม มี

ความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของทีม 

2) โมเดลสมการโครงสร้างทีมทีมีประสิทธิผลของงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์

3) ปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ และปัจจยัองค์ประกอบของทีม มี

อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม 

4) ปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีม โดยผ่าน

ปัจจยัภาวะผูน้าํและปัจจยัองคป์ระกอบของทีม 

 

3.5  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

3.5.1  ประชากร 

ประชากรหรือหน่วยของขอ้มลูทงัหมดทีตอ้งการศึกษาครังนี คือ พนกังาน ซึงมีการทาํงาน

รูปแบบทีมทาํงานภายในหน่วยงานของตนเอง โดยมีขอบเขตประชากร คือ ทาํการศึกษาในองคก์าร

ทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึงจดัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award: TQA) และรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ซึง

รางวัลดังกล่าวแสดงถึงการเป็นองค์การทีมีความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการและ

ประสิทธิผลของการทาํงานอย่างเป็นระบบ ซึงจากขอ้มูลสาํนักงานคุณภาพแห่งชาติ องค์การที

ไดรั้บรางวลัฯ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2556 มีจาํนวนทังสิน 49 องค์การ ซึงมีรายละเอียด

ขอ้มลูโดยรวมดงัตารางที 3.1 
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ตารางที 3.1  สรุปขอ้มลูองคก์ารทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

 

ลําดับ ชือองค์การ ประเภท

รางวัล 

ปี พ.ศ. ทีได้รับ บุคลากร 

(คน) 

1. บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั TQA 2545 ไม่ทราบ 

2. บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั TQA 2546 ไม่ทราบ 

3. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง/ บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

TQA 2549 250 

4. สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ/ บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

TQA 2553 352 

5. บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน) TQC 2545, 2546 281 

6. บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั TQC 2545, 2546 520 

7. บริษทั สยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั TQC 2545, 2546 192 

8. บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั TQC 2545 ไม่ทราบ 

9. บริษทั ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั TQC 2545, 2547 196 

10. บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จาํกดั  TQC 2546 211 

11. บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) TQC 2547 493 

12. บริษทั ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จาํกดั TQC 2547 1,343 

13. บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ส จาํกดั TQC 2548 ไม่ทราบ 

14. บริษทั สแปนชนั (ไทยแลนด)์ จาํกดั TQC 2547 1,329 

15. บริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) TQC 2551 132 

16. บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั TQC 2553 ไม่ทราบ 

17. บริษทั กรุงเทพโปรดิวส จาํกดั (มหาชน)/  

ธุรกิจแปรรูปเนือไก่และอาหารแปรรูป (สระบุรี) 

TQC 2552, 2553, 2554 5,314 

18. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั/  

(โรงงานแปรรูปเนือไก่และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 

1)  

TQC 2553, 2554 ไม่ทราบ 

19. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)/ 

ธุรกิจอาหารแปรรูปเนือไก่ (นครราชสีมา)  

TQC 2553, 2554 ไม่ทราบ 

20. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)/  

โรงงานผลิตอาหารสัตวปั์กธงชยั  

TQC 2552, 2553, 2554 ไม่ทราบ 
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ตารางที 3.1  (ต่อ) 

 

ลําดับ ชือองค์การ ประเภท

รางวัล 

ปี พ.ศ. ทีได้รับ บุคลากร 

(คน) 

21. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)/ 

โรงงานผลิตอาหารสัตวน์าํ (มหาชยั) 

TQC 2554, 2555 ไม่ทราบ 

22. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)/ 

โรงงานผลิตอาหารสัตวน์าํบา้นพรุ 

TQC 2554 ไม่ทราบ 

23. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)/ 

โรงงานผลิตอาหารสัตวน์าํ หนองแค 

TQC 2556 ไม่ทราบ 

24. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)/ 

โรงงานอาหารแปรรูปสัตวน์าํระโนด 

TQC 2556 ไม่ทราบ 

25. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั/ (สาขาหนอง

จอก) 

TQC 2553 ไม่ทราบ 

26. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  TQC 2552, 2553 ไม่ทราบ 

27. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  TQC 2553, 2556 ไม่ทราบ 

28. สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ/ บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

TQC 2550, 2551, 2552 315 

29. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง/ บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

TQC 2547, 2548 250 

30. หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) TQC 2554, 2555 ไม่ทราบ 

31. หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ/ บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

TQC 2554, 2555 ไม่ทราบ 

32. หน่วยธุรกิจนาํมนั/ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) TQC 2554, 2555 ไม่ทราบ 

33. บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั TQC 2556 ไม่ทราบ 

34. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั TQC 2556 137 

35. โรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีโพรพิลีน/ บริษทั ไออาร์

พีซี จาํกดั (มหาชน) 

TQC 2556 ไม่ทราบ 

36. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย TQC 2556 ไม่ทราบ 

37. ศูนยก์ารศึกษาต่อเนืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  TQC 2545, 2546 84 

38. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ TQC 2550 4,052 

39. โรงพยาลบาํรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชนัแนล TQC 2551 3,239 

40. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชตะพานหิน TQC 2551 266 
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ตารางที 3.1  (ต่อ) 

 

ลําดับ ชือองค์การ ประเภท

รางวัล 

ปี พ.ศ. ทีได้รับ บุคลากร 

(คน) 

41. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย TQC 2556 ไม่ทราบ 

42. สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี TQC 2556 1,600 

43. บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) TQC 2554 ไม่ทราบ 

44. บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั TQC 2553 ไม่ทราบ 

45. บริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั  TQC 2553, 2554, 2555 ไม่ทราบ 

46. บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั  TQC 2549,2555, 2556 150 

47. บริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) (2547) TQC 2547, 2549 26,833 

48. บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั (กิจการอาหาร

สาํเร็จรูปแช่เยอืกแขง็) 

TQC 2548 ไม่ทราบ 

49. บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั (กิจการเบเกอรี) TQC 2548 ไม่ทราบ 

 

แหล่งทีมา:  สาํนกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2556. 

 

3.5.2  กลุ่มตวัอย่าง 

3.5.2.1 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากประชาการสาํหรับการศึกษาครังนี คือ พนักงาน

ทีอยู่ภายในองค์การทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) จากขอ้มูลปี 

พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2556 มีทงัสิน 49 องคก์าร ดงัไดแ้สดงในตารางที 3.1 ซึงบางองค์การไม่ไดร้ะบุ

ถึงจาํนวนพนักงานทังหมด ทาํให้ไม่สามารถทราบถึงจํานวนประชากรทีแท้จริง ดังนัน การ

คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีเหมาะสมจึงใชสู้ตรสาํหรับกรณีทีไม่ทราบจาํนวนประชากร 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 46) ดงันี 
 

푛 = 	
푃(1 − 푃)(푍)

푒  
 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P = ค่าเปอร์เซ็นตที์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทงัหมด 

e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

Z = ระดบัความเชือมนัทีผูว้ิจยักาํหนดไว ้ซึงทีนิยมใชก้นัมี 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

ณ ระดบัความเชือมนั 95%  Z มีค่าเท่ากบั 1.96 

ณ ระดบัความเชือมนั 99%  Z มีค่าเท่ากบั 2.58 
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สําหรับการศึกษาครังนีผูว้ิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างที 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ .50 จาก

ประชากรทงัหมด ตอ้งการระดบัความเชือมนัที 95 เปอร์เซ็นต ์และยอมรับค่าความคลาดเคลือนจาก

การสุ่มตวัอยา่งได ้5 เปอร์เซ็นต ์หรือ .05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีคาํนวณไดจ้ะเป็นดงันี 
 

 n =  
 

 =  
 

 =  384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง 
 

ดงันนั สรุปไดว้่าจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีเหมาะสมการศึกษาครังนีคือ 384 ตวัอยา่ง 
 

3.5.2.2 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability 

sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ซึงมีความสะดวกและเหมาะสาํหรับ

การสุ่มทีมีหน่วยประชากรจาํนวนไม่มาก และเนืองจากองคก์ารทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติตอ้ง

มีหลกับริหารจดัการตามแนวทางเดียวกนั คือ ยดึหลกัเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึงประกอบดว้ย 

1.การนาํองค์การ 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.การมุ่งเน้นลูกค้า 4.การวดั การวิเคราะห์ และการ

จดัการความรู้ 5.การมุ่งเน้นบุคลากร 6.การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ 7.ผลลพัธ์ ดงันัน หน่วย

ประชากรทีศึกษาจึงมีความเป็นเอกพนัธ ์(Homogenous) การสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีนีจึงสามารถไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทีเป็นตวัแทนของประชาการในการศึกษาได ้

สาํหรับวิธีการทีเลือกใชใ้นการสุ่มแบบง่าย คือ การจบัสลาก (Lottery Method) แบบ

ไม่แทนที ซึงเมือหยบิชือองค์การใดขึนมาแลว้ จะไม่ใส่ชือองค์การนันกลบัเขา้ไป โดยเมือทาํการ

สุ่มไดอ้งคก์ารใดขึนมา ผูว้ิจยัก็จะทาํการติดต่อองค์การนันเพือขออนุญาตเก็บขอ้มูล ทงันีจะขึนอยู่

กบัความสะดวกในการใหข้อ้มลูขององคก์ารเป็นสาํคญั จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากแต่ละองค์การ

จึงไม่สามารถกาํหนดสัดส่วนได้ โดยทาํการสุ่มไปเรือยๆ จนไดก้ลุ่มตัวอย่างครบตามจาํนวนที

ตอ้งการ ซึงองคก์ารทีไดม้าประกอบดว้ย 1.บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั 2.บริษทั เคาน์เตอร์

เซอร์วิส จาํกดั 3.สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย และ 5.บริษทั กรุงเทพโปรดิวส จาํกดั (มหาชน) หรือ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนือไก่และอาหารแปรรูป (สระบุรี) และไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทงัสิน 

415 ตวัอยา่ง รายละเอียดดงัตารางที 3.2 

 

 

.9604 

.0025 

(.50)(1-.50)(1.96)2 

           .052 
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ตารางที 3.2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามองคก์าร 

 

องค์การทีเก็บข้อมูล จํานวน (ชุด) เปอร์เซ็นต์ 

1. บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั 128 30.84 

2. บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั 59 14.22 

3. สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 82 19.76 

4. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 95 22.89 

5. บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 51 12.29 

รวม 415 100 

 

3.6  วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มุ่งศึกษาปรากฏการณ์

ของการทาํงานเป็นทีมภายในองคก์ารเพือหาคาํตอบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของการทาํงาน

เป็นทีม โดยศึกษาความสมัพนัธข์องตวัแปรในลกัษณะสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพือวิเคราะห์การ

ผนัแปรร่วมกนัระหว่างตวัแปรทีมีจาํนวนตงัแต่ 2 ตวั ขึนไป โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรเป็นตัวบอกขนาดและทิศทางของความแปรผนัร่วมกนั ทาํให้สามารถเข้าใจถึง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรทีทาํการศึกษาได ้นอกจากนียงัมีการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของตวัแปรอิสระ

ทีมีต่อตวัแปรตาม หรือการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) ซึงจะทาํให้

ทราบถึงปัจจยัสาเหตุต่างๆ ทีสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีม 

 

3.7  เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

3.7.1 การสร้างเครืองมอืทีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงไดจ้ากการ

ประยุกต์ใชแ้บบสอบถามสาํเร็จรูปในเรืองทีเกียวขอ้งของนักวิชาการต่างประเทศ รวมถึงในบาง

ปัจจยัทีไม่สามารถประยกุตใ์ชแ้บบสอบถามสาํเร็จรูปไดจ้ะใชก้ารพฒันาแบบสอบถามจากแนวคิด

และทฤษฎีทีเกียวขอ้งแทน ซึงการพฒันาแบบสอบถามมีรายละเอียดขนัตอนดงัต่อไปนี 
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3.7.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัปัจจัยทีทาํการศึกษา ทัง

เรืองค่านิยมในการทาํงาน ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม รวมถึงปัจจยัชีวดัประสิทธิผลของ

ทีม เพือนาํมาใชก้าํหนดนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

3.7.1.2 กาํหนดนิยามศพัท์เชิงปฏิบัติการของปัจจัยทีเกียวข้องทังค่านิยมในการ

ทาํงาน ปัจจยัองค์ประกอบของทีมดา้นต่างๆ และประสิทธิผลของทีม เพือแปลงความหมายของ

ปัจจยัเหล่านีออกมาในลกัษณะทีวดัได ้สงัเกตได ้และสามารถทาํการเก็บขอ้มลูได ้

3.7.1.3 กาํหนดตวัชีวดั (Indicators) ใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการในแต่

ละตวัแปรทีทาํการศึกษา โดยตัวแปรหนึงอาจจะมีเพียงตวัชีวดัเดียวหรือหลายตวัก็ได ้ขึนอยู่กับ

ขอบเขตของตวัแปรทีตอ้งการศึกษา ซึงบางตวัแปรตวัชีวดัเดียวก็สามารถทาํการวดัสิงทีตอ้งการ

ศึกษาได ้

3.7.1.4 สร้างข้อคาํถามโดยใช้ตวัชีวดัทีกาํหนดไวเ้ป็นเป้าหมายในการตงัคาํถาม 

และประยกุตข์อ้คาํถามจากแบบสอบถามสาํเร็จรูปของนกัวิชาการต่างประเทศ ไดแ้ก่ ปัจจยัค่านิยม

ในการทาํงาน ประยุกต์ใชจ้ากแบบวดั IBM survey ของ Hofstede (1980 cited in Matić, 2008) 

สาํหรับปัจจยัองคป์ระกอบของทีมและภาวะผูน้าํ ประยกุตจ์ากแนวคิดของ Shonk (1982) และแบบ

วดัของ Dave Francis and Don Young (1992 อา้งถึงใน เจิมจนัทน์ ทองวิวฒัน์ และปัณรส มาลากุล 

ณ อยธุยา, 2531: 17-27) และสุดทา้ยปัจจยัประสิทธิผลของทีมสร้างแบบวดัจากแนวคิดเรืองการวดั

ประสิทธิผลของทีมของ Shonk (1982) 

3.7.1.5 สร้างมาตรวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิง เห็น

ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิง และสาํหรับขอ้คาํถามในเชิงลบเกณฑ์การให้

คะแนนก็จะตรงขา้มกบัขอ้คาํถามในเชิงบวก 

3.7.1.6 ตรวจสอบขอ้คาํถามแต่ละขอ้ว่าสามารถตอบตามมาตรวดัไดห้รือไม่ 

3.7.1.7 ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือโดยทดสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา ความ

เทียงตรงเชิงโครงสร้าง และหาค่าความเชือมนั 

 

3.7.2 ปัจจยั ตวัชีวดั และข้อคาํถาม 

หลงัจากกาํหนดนิยามศพัท์ปฏิบติัการแลว้ทาํให้สามารถระบุถึงตวัชีวดัและประเด็นข้อ

คาํถามได ้โดยขอ้คาํถามทงัหมดจะประกอบดว้ยคาํถามทงัเชิงนิมานหรือเชิงบวก (Positive) และเชิง

นิเสธหรือเชิงลบ (Negative) ซึงรายละเอียดของปัจจยัต่างๆ ตวัชีวดั และขอ้คาํถามสามารถแสดงได้

ดงัตารางที 3.3 
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ตารางที 3.3  แสดงปัจจยั ตวัชีวดั และขอ้คาํถาม 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม   

1. โครงสร้างองคก์าร  การจดักลุ่มงานและสายการบงัคบั

บญัชาทีเอือต่อการทาํงานเป็นทีม 

 โครงสร้างขององคก์ารเราถูกออกแบบมาเพือสนบัสนุนใหพ้นัธกจิและวตัถุประสงคห์ลกัของทีมประสบผลสาํเร็จ

มากทีสุด 

 องคก์ารของเรามีสายการบงัคบับญัชาทีไม่ซับซ้อน การรายงานผลการปฏิบติังานสามารถทาํไดอ้ย่างสะดวก 
   

2. นโยบายและการสนบัสนุนขององคก์าร  นโยบายทีส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารใหก้ารสนบัสนุนการทาํงานของทีมอย่างเต็มที 

 นโยบายขององคก์ารช่วยส่งเสริมใหที้มสามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มที 
   

3. การจดัการทรัพยากร  มีทรัพยากร (คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ 

การบริหาร เวลา และเทคโนโลยี) 

เพียงพอต่อการทาํงานใหบ้รรลุผล

สาํเร็จ 

 ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า. 

 ทีมของเรามีทรัพยากรในการทาํงานเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องทีมทีวางไว ้

 ทีมของเราใชท้รัพยากรทีมีอยู่อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชนสู์งสุด 

   

4. ความตอ้งการจากภายนอก (ลูกคา้)  ลูกคา้ของทีมมีความพึงพอใจ  ทีมของเรามีการกาํหนดลูกคา้หลกัของทีม ทงัลูกคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก รวมถึงวิธีการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่

ลูกคา้เหล่านนั 

 ทีมของเราสามารถทาํผลงานไดต้ามความคาดหวงัของลูกคา้เสมอและพบขอ้ร้องเรียนกลบัมานอ้ยมาก 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

การกําหนดทิศทางการทํางาน   

5. ค่านิยม  ค่านิยมของทีมสอดคลอ้งกบัค่านิยม

ส่วนบุคคลของสมาชิกทีมและ

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของทีม 

 ค่านิยมของทีมมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัขององคก์าร 

 เป้าหมายและค่านิยมของทีมเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัค่านิยมและความตอ้งการส่วนบุคคล

ของสมาชิกทีม 
   

6. วิสัยทศัน ์  สมาชิกทีมเขา้ใจวิสัยทศันต์รงกนั  ทีมของเรามีการกาํหนดวิสัยทศันไ์วอ้ย่างชดัเจนและสือสารใหส้มาชิกทีมเขา้ใจโดยทวักนั 

 สมาชิกภายในทีมของเรามีความเขา้ใจถึงวิสัยทศันข์องทีมอย่างชดัเจน 
   

7. พนัธกจิ  สมาชิกทีมยึดมนัในพนัธกจิ  ทีมของเรามีการกาํหนดพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจนและสือสารใหส้มาชิกทีมเขา้ใจโดยทวักนั 

 สมาชิกภายในทีมของเราเขา้ใจและยึดมนัปฏิบติัตามพนัธกจิของทีม 
   

8. เป้าหมาย  เป้าหมายมีความชดัเจน 

 เป้าหมายส่วนบุคคล ทีม และองคก์าร

สอดคลอ้งกนั 

 สมาชิกทีมมีส่วนร่วมในการกาํหนด

เป้าหมาย 

 สมาชิกทีมรับผิดชอบต่อเป้าหมาย 

 

 ทีมของเรามีเป้าหมายในการทาํงานทีชดัเจน 

 เป้าหมายของทีมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ารและเป้าหมายในการทาํงานของพวกเรา 

 สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการทาํงานและเป้าหมายของทีม 

 พวกเรายึดมนัในเป้าหมายของทีมและผลทีเกดิขึนจากการดาํเนินการตามเป้าหมาย 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

9. กลยุทธ์  กลยุทธ์ตอบสนองต่อเป้าหมาย 

 สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ

ทรัพยากรทีมี 

 พวกเราทาํงานกนัโดยมีแนวทางกลยุทธ์ทีชดัเจน 

 ทีมของเรามีการพฒันาแผนการทาํงานทีเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกบัทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของทีม 
   

10. การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน  งานเสร็จตามกรอบเวลาทีกาํหนด  พวกเราจดัลาํดบัความสาํคญัของงานโดยคาํนึงถึงความสาํคญัของงานและกาํหนดระยะเวลาเป็นลาํดบัแรกเสมอ 

 ทีมของเราทาํงานไดส้าํเร็จตามกาํหนดระยะเวลาเสมอ 

ภาวะผู้นํา   

11. ความเหมาะสม  สมาชิกทีมใหก้ารยอมรับ 

 นาํพาทีมไปสู่เป้าหมายได้ 

 พวกเราคิดว่าผูน้าํทีมของเรามีความเหมาะสมในการทาํหนา้ทีมากทีสุด 

 พวกเราเชือมนัในผูน้าํทีมว่าสามารถนาํพาทีมไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ดส้าํเร็จ 
   

12. ความยืดหยุ่น  ใชภ้าวะผูน้าํเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทีม 

 ส่งเสริมภาวะผูน้าํร่วมภายในทีม 

 ฉนัเชือว่ารูปแบบภาวะผูน้าํทีใชภ้ายในทีมของเราสามารถช่วยพฒันาความเป็นผูน้าํของฉนัใหเ้พิมขึนได ้

 ผูน้าํทีมของเรามีการปรับเปลียนภาวะผูน้าํใหเ้หมาะสมต่อพฤติการณ์หรือสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลง 

 เป็นการยากสาํหรับสมาชิกทีมในการป้อนขอ้มูลและการโนม้นา้วใจผูน้าํทีม* 
   

13. การเป็นตวัแทน  ผูน้าํทีมทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการ

ประสานงาน ประสานประโยชน ์และ

ประสานความสัมพนัธ์ทงัภายในและ

ภายนอกทีม 

 ผูน้าํทีมของเรามีส่วนช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหว่างสมาชิกภายในทีม 

 เมือทีมตอ้งสูญเสียผลประโยชนผ์ูน้าํทีมจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้องสิทธิของทีมเสมอ 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

14. การควบคุม  ผูน้าํทีมทาํหนา้ทีเป็นพีเลียงมากกว่า

เป็นผูคุ้ม 

 เนน้การมอบอาํนาจใหแ้กส่มาชิกทีม 

 สมาชิกทีมไดมี้ส่วนเกยีวขอ้งในการช่วยวางแผนการทาํงาน การจดัระบบ และการจดัการงานต่างๆของทีมเพียง

เล็กนอ้ย โดยทีสมาชิกทีมถูกคาดหวงัเพียงใหท้าํงานเท่านนั* 

 ผูน้าํทีมทาํหนา้ทีเสมือนโคช้หรือผูใ้หก้ารช่วยเหลือมากกว่าคาดหวงัใหฉ้นัรับผิดชอบงานตามคาํสั งเพียงเท่านนั 
   

15. การจูงใจ  สมาชิกทีมมีแรงจูงใจในการทาํงาน

ตามเป้าหมาย 

 ระบบการใหร้างวลัภายในทีมของเรามีความเหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 พวกเรามีแรงจูงใจในการพฒันาตนเองและการทาํงานใหดี้ขึนกว่าเดิมตลอดเวลา 
   

การจัดทีม   

16. การจดัสรรบทบาท  บทบาทมีความชดัเจน ทงับทบาทของ

สมาชิกทีมและบทบาทของทีม 

 สมาชิกทีมเขา้ใจในบทบาทของตน

อย่างชดัเจน 

 บทบาททงัหมดทีจาํเป็นต่อการทาํงานเป็นทีมถูกจดัสรรไวค้รบสมบูรณ ์

 ฉนัมีความเขา้ใจอย่างชดัเจนในบทบาทของตนเองและเพือนร่วมทีมจากการประชุมวตัถุประสงคข์องทีม 

   

17. ความรับผิดชอบต่อบทบาท หนา้ทีและทีม   สมาชิกทีมมีความรับผิดชอบต่อ

บทบาท หนา้ที และผลสาํเร็จของทีม 

 พวกเรายึดถือความรับผิดชอบร่วมกนัเป็นทีมในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ 

 มกัพบว่ามีความสับสนในงานทีไดรั้บมอบหมาย หนา้ทีรับผิดชอบ หรือความสัมพนัธ์ทีไม่ชดัเจนระหว่างบุคคล

ภายในทีม* 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 
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ข้อคําถาม 
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18. ความเหมาะสมของสมาชิกทีม  สมาชิกทีมมีทกัษะทีหลากหลายและ

ยืดหยุ่น  

 สมาชิกทีมมีความสามารถและ

บุคลิกภาพเหมาะสมกบัการทาํงาน

เป็นทีม 

 สมาชิกทีมมีความเต็มใจในการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีม 

 การผสมผสานทกัษะของสมาชิกทีมมีความเหมาะสมกบังานทีพวกเรากาํลงัทาํ 

 ทีมมีการคดัเลือกคนทีมีความสามารถและบุคลิกภาพเหมาะสมเพือมาเขา้ร่วมทีม 

 สมาชิกทีมทุกคนมีความเต็มใจในการเขา้ร่วมทีม 

   

19. ออกแบบงานมีความเหมาะสม  ตอ้งอาศัยความร่วมมือในการทาํงาน

อย่างสูง 

 ทา้ทายความสามารถของทีม  

 มีความเป็นอิสระในการทาํงาน 

 สามารถวดัความสาํเร็จของผลงานได ้

 ถา้ปราศจากความร่วมมือจากสมาชิกทีมอย่างจริงจงังานจะไม่ประสบผลสาํเร็จเลย  

 ทีมของเราค่อนขา้งมีอิสระในการทาํงานภายใตก้รอบของระเบียบวิธีปฏิบติั 

 ผลงานของทีมสามารถแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

 งานของทีมมีความทา้ทายและพวกเรามีความตอ้งการทาํมนัใหส้าํเร็จ 

 
   

20. ขนาดของทีม  จาํนวนสมาชิกทีมเหมาะสมกบังาน  ทีมของเรามีจาํนวนสมาชิกเพียงพอต่อการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 ไม่ว่าจาํนวนสมาชิกทีมจะเพิมขึนหรือลดลงกอ็าจสามารถส่งผลต่อการทาํงานของทีมได ้
   

กระบวนการ   

21. ระเบียบวิธีปฏิบติั  กาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติังานทีสาํคญั

ครบถว้น 

 ทีมของเรามีการเขียนระเบียบวิธีปฏิบติัสาํหรับกระบวนการทาํงานทีสาํคญั 

 การปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบติักส็ามารถกอ่ใหเ้กดิความตึงเครียดมากเกนิไป* 
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ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 
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ข้อคําถาม 

(Question) 

22. การวางแผน  มีการวางแผนการทาํงานครอบคลุม

ทุกงาน 

 สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการ

วางแผน 

 ทีมทาํงานไดต้ามแผนทีวางไว ้

 ทีมของเรามีการวางแผนการทาํงานอย่างเพียงพอต่อการทาํงาน 

 พวกเราทาํการประเมินความกา้วหนา้ของงานเทียบกบัแผนทีวางไวอ้ยู่เสมอ 

 สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทาํงาน 

   

23. การสือสาร  รูปแบบการสือสารเหมาะสมกบังาน 

 สมาชิกทีมมีการรับฟังทีดี 

 มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทีดี 

 ภายในทีมของเรามีการติดต่อสือสารทีคล่องตวั สมาชิกทีมทุกคนมีอิสระในการสือสารและกลา้ทีจะพดูคุย

แลกเปลียนความคิดเห็นต่อกนั 

 เมือมีสมาชิกภายในทีมตอ้งการจะพดูหรือสือสารอะไร ทุกคนภายในทีมพร้อมทีจะตงัใจรับฟัง 

 พวกเราไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเกยีวกบังานเสมอ ทงัทีสิงทีดีอยู่แลว้และสิงทีควรปรับปรุง 
   

24. การประชุม  กาํหนดวตัถุประสงคก์ารประชุม

ชดัเจน 

 ดาํเนินการตามกระบวนการประชุม 

 มีปฏิสัมพนัธ์อย่างทวัถึง 

 เปิดเผยขอ้มูลทีแทจ้ริง 

 ในการประชุมทีม มีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวาระการประชุมอย่างชดัเจน และแจง้ใหส้มาชิกทีมผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทราบล่วงหนา้เสมอ 

 ผูน้าํการประชุมใหค้วามสาํคญักบักระบวนการในการประชุมใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์ตอ้งการ สามารถนาํการ

ประชุมไปสู่ขอ้สรุปไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 

 สมาชิกภายในทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลียนขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการผกูขาดของ

สมาชิกบางคน 

 ในการประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม สมาชิกทีมมกัจะปิดบงัหรือซ่อนเร้นปัญหาของตนเองไว*้ 

 

 



 

 

119 

ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 
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25. การแกปั้ญหา  เปิดใจยอมรับเมือเกดิปัญหา 

 แกปั้ญหาอย่างเป็นกระบวนการ 

 ทบทวนถึงปัญหาอยู่เสมอ 

 เมือทีมตอ้งประสบปัญหาพวกเราพร้อมเปิดใจยอมรับและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทีเกดิขึน 

 พวกเราแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตงัแต่ระบุถึงปัญหาและสาเหตุ กาํหนดเป้าหมายในการแกปั้ญหา หาแนวทาง

แกไ้ข จนถึงประเมินผลการแกไ้ขปัญหา 

 ทีมใหค้วามสาํคญักบัการทบทวนถึงปัญหาต่างๆ ทีอาจจะเกดิขึนไดอ้ยู่เสมอ 
   

26. การตดัสินใจ  รูปแบบการตดัสินใจเหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

 ดาํเนินการตามกระบวนการตดัสินใจ 

 เนน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 โดยปกติทีมของเรามกัจะตดัสินใจโดยอาศยัความเห็นพอ้งตอ้งกนั ยกเวน้ในสถานการณ์วิกฤติผูน้าํทีมอาจทาํการ

ตดัสินใจตามลาํพงั 

 สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ เคารพความคิดเห็นทีแตกต่างกนั และแสวงหาขอ้มูลในการ

ตดัสินใจเพิมเติมมากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

   

27. การจดัการความขดัแยง้  ผูน้าํองคก์ารและผูน้าํทีมมองความ

ขดัแยง้เป็นเรืองธรรมชาติและใชค้วาม

ขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์

 ใชว้ิธีการขจดัความขดัแยง้เหมาะสม

กบัสถานการณ ์

 ผูน้าํทีมของเราจดัการกบัความขดัแยง้หรือความคิดเห็นทีแตกต่าง โดยไม่เคยเพิกเฉยต่อความขดัแยง้เหล่านนั 

 ทีมของเรามุ่งเนน้การขจดัปัญหาอย่างสร้างสรรคด์ว้ยการร่วมสร้างความร่วมมือในการแกปั้ญหามากกว่าการมุ่ง

เอาชนะ 
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28. การประเมินผลการปฏิบติังาน  ประเมินค่าผลงานมากกว่าตวับุคคล 

 การประเมินมีความแม่นยาํ 

 การประเมินทาํเป็นกระบวนการอย่าง

ต่อเนือง 

 หลกัเกณฑก์ารประเมินยุติธรรม 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของทีมเรามุ่งเนน้ประเมินผลงานมากกว่าการจบัผิดทีตวับุคคล 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของเราสามารถสะทอ้นถึงความสามารถของทีมไดอ้ย่างแทจ้ริง 

 พวกเราไดรั้บผลสะทอ้นกลบัของการปฏิบติังานเมือเทียบกบัวตัถุประสงคข์องทีมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบั

เวลา 

 พวกเราไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเป็นธรรม 
   

29. การฝึกอบรม  อบรมครอบคลุมทกัษะทีจาํเป็นในการ

ทาํงาน 

 สมาชิกทีมทุกคนไดรั้บการอบรมอย่าง

ทวัถึง 

 เนน้พฒันาความสามารถของคนเพือ

เป้าหมายของทีม 

 พวกเรามีกระบวนการฝึกอบรมทีมนัใจไดว้่าสมาชิกทีมจะสามารถไดเ้รียนรู้ทกัษะทีมีความจาํเป็นสาํหรับงาน 

 พวกเรามีวิถีทางในการฝึกอบรมผูน้าํทีมคนใหม่ เพือใหม้นัใจว่าบรรทดัฐานทีมีประสิทธิผลของทีมและศกัยภาพ

ของทีมจะไม่ถูกละเลยไป 

   

30. การประสานงานกบัภายนอกทีม  มีตวัแทนประสานงานทีชดัเจน 

 สือสารขอ้มูลทีถกูตอ้งชดัเจน 

 เนน้การประสานสัมพนัธ์ระหว่างทีม

และหน่วยงาน 

 การประสานทีดีทาํใหที้มของเราไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคล ทีมงาน หรือหน่วยงานอืนๆทีเกยีวขอ้งเป็นอย่างดี 

 ทีมของเรามกัจะเกดิความสบัสนว่าจะใหใ้ครเป็นผูท้าํหนา้ทีติดต่อประสานงานกบับุคคล ทีมงาน หรือหน่วยงาน

อืนๆ ทีเกยีวขอ้ง* 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

ความสัมพันธ์   

31. บรรยากาศของทีมทีเหมาะสม  ความเชือใจซึงกนัและกนั 

 การเปิดเผยตรงไปตรงมา 

 ทีมของเรามีความเชือใจและความเคารพซึงกนัและกนั ทงัระหว่างผูน้าํกบัสมาชิกและระหว่างสมาชิกดว้ยกนัเอง 

 

  ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  ถา้หากมีสมาชิกภายในทีมคนหนึงคนใดบกพร่องต่อความรับผิดชอบ ภายในทีมจะไม่ลงัเลทีจะพดูถึงสิงทีเกดิขึน 

เพือหวงัว่าภาระความรับผิดชอบดงักล่าวจะไม่ถูกละเลย 

 ทีมของเราทาํงานดว้ยความเป็นอนัหนึงอนัเดียวในระดบัสูง 
   

32. ความเชือมนัในความสามารถของทีม  เชือมนัในความสามารถซึงกนัและกนั

ภายในทีม 

 เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 ความสาํเร็จของทีมมาจากผลงานร่วมกนัของทีมมากกว่าผลงานของคนใดคนหนึง 

 ฉนัเชือว่าทีมของเราสามารถทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์ารประสบผลสาํเร็จได้ 

   

33. ระดบัความขดัแยง้  ขดัแยง้พอเหมาะเฉพาะขอบเขตเรือง

งาน 

 อภิปรายโตเ้ถียงกนัดว้ยเหตุผล 

 พวกเรากลา้ทีจะแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างดว้ยเหตุและผลทีมี 

 การอภิปรายโตเ้ถียงกนัเรืองงานไม่ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในทีม 

   

34. ความสูญเปล่าทางสังคม  ไม่มีสมาชิกทีมคนใดหลบเลียงงาน 

 สมาชิกทีมช่วยเหลืองานซึงกนัและกนั 

 ฉนัพร้อมทีจะช่วยเหลืองานของสมาชิกทีมคนอืนเสมอ แมจ้ะไม่ใช่ความรับผดิชอบโดยตรงของฉนั 

 เมือสมาชิกภายในทีมมีการหลบเลียงต่องาน ทีมของเราจะไม่นิงเฉยต่อปัญหาดงักล่าว 
   

35. ทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึก  สมาชิกทีมมีทศันคติ อารมณ์ และ

ความรู้สึกเชิงบวกในการทาํงาน

ร่วมกนั 

 ฉนัรู้สึกเต็มใจทีไดร่้วมเป็นส่วนหนึงของทีม และเห็นว่าการทาํงานกบัทีมช่วยพฒันาศกัยภาพของตนเองให้

เพิมขึน 

 การแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกทีมพวกเราจะไม่เอาทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึกส่วนตวัเขา้มาร่วมดว้ย 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

ประสิทธิผลของทีม   

36. ผลงานตามเป้าหมาย  งานสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์  ทีมของเราสามารถทาํงานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์วางไว ้

 ในทางปฏิบติัผลงานทีตาํกว่ามาตรฐาน กเ็ป็นทียอมรับกนัในทีม* 

   เกณฑห์รือตวัชีวดัทีถูกกาํหนดเป็นเป้าหมาย พวกเราสามารถทาํไดส้าํเร็จอย่างครบถว้น 

   

37. พฒันาการของกระบวนการ  กระบวนการทาํงานไดรั้บการ

ปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนือง 

  พวกเราดาํเนินการตามกระบวนการปรับปรุงการทาํงานของเราอย่างเป็นระบบ 

 ทีมของเราเรียนรู้จากสิงทีเคยผิดพลาดหรือปัญหาทีพบเจอมาใชเ้ป็นบทเรียนในการปรับปรุงการทาํงานอย่าง

ต่อเนือง 

 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา ทีมของเราถือว่ามีการปรับปรุงผลการปฏิบติังานทีดีขึน 
   

38. การเติบโตของสมาชิก  สมาชิกในทีมมีทกัษะความสามารถ

เพิมมากขึน 

 สมาชิกทีมมีความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน 

 สมาชิกทีมมีความพึงพอใจในงานเพิม

มากขึน 

 การเติบโตและการพฒันาของสมาชิกภายในทีมไดรั้บการส่งเสริมอย่างต่อเนือง ทกัษะจึงเพิมขึนตามประสบการณ์

การทาํงาน 

 ความสาํเร็จของทีมมีผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานของสมาชิกทีมดว้ย 

 การทาํงานร่วมกบัทีมช่วยตอบสนองความตอ้งการในการทาํงานของฉนั 

 ฉนัรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเมือเป้าหมายของทีมประสบผลสาํเร็จ 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

ค่านิยมในการทํางาน   

39. การบริหารความสัมพนัธ์  ผูน้าํทีมมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อสมาชิก

ทีม 

 พวกเรามีความสัมพนัธ์ในการทาํงานทีดีต่อหวัหนา้งานหรือผูน้าํทีม 

   

40. การใหค้าํปรึกษา  ผูน้าํทีมช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาลูกทีม  พวกเราไดรั้บคาํปรึกษาจากหวัหนา้ในการตดัสินใจเรืองทีเกยีวขอ้งกบังานเสมอ 

   

41. ความเป็นหนึงเดียว  สมาชิกทีมรับผิดชอบผลงานของทีม

ร่วมกนั 

 พวกเรารับผิดชอบต่อผลงานของทีมร่วมกนัทงัในเชิงบวกและเชิงลบ 

   

42. ความร่วมมือในการทาํงาน  สมาชิกทีมใหค้วามร่วมมือในการ

ทาํงานซึงกนัและกนัอย่างดี 

 พวกเราทาํงานร่วมกนัดว้ยการใหค้วามร่วมมือซึงกนัและกนัอย่างดี 

   

43. งานมีความน่าสนใจ  สมาชิกทีมเชือว่างานทีทาํมีความ

น่าสนใจ 

 งานทีทาํมีความน่าสนใจและใหค้วามรู้สึกถึงความสาํเร็จเมือไดท้าํงานนี 

   

44. งานมีความมนัคง  สมาชิกทีมเชือว่างานทีทาํมีความ

มนัคง 

  ฉนัรับรู้ไดว้่างานทีทาํมีความมนัคง 

   

45. ความเท่าเทียมกนั  สมาชิกภายในทีมมีสิทธิเท่าเทียมกนั  สมาชิกภายในทีมมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการทาํงาน รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

   

46. การยอมรับ  ผลงานของทีมเป็นทียอมรับ  ทีมมีผลงานทีดีและไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 



 

 

124 

ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

47. คุณภาพชีวิต  สมาชิกทีมมีความสุขจากการทาํงาน  งานทีทาํมีบรรยากาศการทาํงานทีดีและรู้สึกไดถึ้งคุณภาพชีวิตทีดี 

   

48. ความกา้วหนา้  สมาชิกทีมมีโอกาสไดรั้บการเลือน

ตาํแหน่ง 

 สมาชิกทีมมีโอกาสไดรั้บการเลือนตาํแหน่งไปสู่งานในระดบัทีสูงขึน 

   

49. ความใส่ใจขององคก์าร  สมาชิกทีมรับรู้ไดว้่าองคก์ารใหค้วาม

ใส่ใจดูแล 

 พวกเรารู้สึกว่าไดท้าํงานกบัองคก์ารทีใหค้วามใส่ใจดูแลพนกังาน 

   

50. ค่าตอบแทน  สมาชิกทีมเชือว่างานทีทาํไดรั้บ

ค่าตอบแทนทีดี 

 งานทีทาํนีมีโอกาสไดรั้บค่าตอบแทนทีดี 

   

51. การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น  สมาชิกทีมไดรั้บขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการ

ทาํงานอย่างครบถว้น 

 พวกเราไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็นต่อการทาํงานอย่างครบถว้นและเพียงพอต่อการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

   

52. ความตึงเครียด  สมาชิกทีมรับกบัความตึงเครียดจาก

งานได ้

 ฉนัมีความตึงเครียดเล็กนอ้ยจากงานทีทาํและสามารถจดัการกบัความตึงเครียดนนัได้ 

   

53. การตดัสินใจร่วมกนั  สมาชิกทีมไดรั้บโอกาสเขา้ร่วมทาํการ

ตดัสินใจ 

 ฉนัไดรั้บโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการทาํการตดัสินใจของทีมเสมอ 

   

54. ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ  สมาชิกทีมเคร่งครัดในกฎระเบียบ  ทีมของเราใหค้วามสาํคญัต่อกฎระเบียบของบริษทั พวกเราช่วยกนัดูแลไม่ใหมี้การฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย / มิติ 

(Factor / Dimension) 

ตัวชีวัด 

(Indicator) 

ข้อคําถาม 

(Question) 

55. การเรียนรู้ประสบการณ์จากความสําเร็จ

และความลม้เหลว 

 เรียนรู้จากทงัความสาํเร็จและความ

ลม้เหลว 

 พวกเราเรียนรู้จุดอ่อนจากความลม้เหลวและรักษาจุดแข็งจากความสาํเร็จเสมอ 

   

56. ความมุ่งมนั  สมาชิกทีมมีความมุ่งมนัต่อ

ความสาํเร็จ 

 วิธีการทีทาํใหง้านสาํเร็จทีดีทีสุดสาํหรับพวกเราคือการใชค้วามพยายามอย่างไม่ย่อทอ้ 

   

57. ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน  ทีมทาํงานอย่างเป็นกระบวนการ  พวกเราทุกคนใหค้วามสาํคญัต่อการทาํงานอย่างมีขนัตอนตามกระบวนการ 

   

58. ความอิสระในการทาํงาน  สมาชิกทีมมีอิสระในการทาํงานตาม

กรอบความรับผิดชอบทีมี 

 ฉนัรู้สึกมีอิสระในการทาํงานตามวิธีการของตนเองภายใตก้รอบความรับผิดชอบทีไดรั้บ 

   

59. การสือสารทีจริงใจ  สือสารตามความเป็นจริง   ทุกคนภายในทีมพร้อมทีจะพดูจากนัอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากการอคติ 

   

60. การถ่อมตน  สมาชิกทีมใหเ้กยีรติซึงกนัและกนั  สมาชิกภายในทีมใหเ้กยีรติซึงกนัและกนั ไม่ยกตนข่มผูอื้น 

 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง ขอ้คาํถามเชิงนิเสธหรือเชิงลบ 
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3.8  การตรวจสอบเครืองมือในการเก็บข้อมูล 

 

3.8.1  แนวทางการตรวจสอบเครืองมอืในการเกบ็ข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือตอ้งมีการดาํเนินการก่อนทีจะนําเครืองมือไปเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ซึงการตรวจสอบอาจสามารถทาํได ้2 แนวทาง คือ 

3.8.1.1 แนวทางทีอาศยัเหตุผล เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือโดยอาศยั

เหตุผลก่อนทีจะนาํเครืองมือไปใชจ้ริง โดยทวัไปแลว้อาศยัทฤษฎีหรือหลกัเกณฑ์หรือความเห็น

ของผูเ้ชียวชาญในเรืองทีจะวดัหรือศึกษา ถา้ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นหรือตดัสินว่าถูกตอ้งเหมาะสม

หรือตรงตามทฤษฎีก็นําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ในกรณีทีเป็นแบบทดสอบหรือแบบวัด 

นอกจากผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาทีจะทาํการตรวจสอบแลว้ อาจมีผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิคหรือวิธีการ

ทดสอบหรือวดั เพือพิจารณาว่าเครืองมือนนัเหมาะสมกบักลุ่มทีจะไปทดสอบหรือวดัหรือไม่ เช่น 

ขอ้คาํถามชดัเจนหรือไม่ เหมาะสมกบัระดบัหรือกลุ่มคนทีจะนาํไปใชว้ดัหรือไม่ 

3.8.1.2 แนวทางทีอาศยัวิธีการทางสถิติ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

โดยอาศยัค่าตวัเลขหรือค่าสถิติต่างๆ วิธีการนีตอ้งนาํเครืองมือไปทดลองใชแ้ลว้นาํมาคาํนวณค่า

ต่างๆเทียบกบัเกณฑก์ารยอมรับ ถา้อยูใ่นเกณฑที์ยอมรับไดก้็นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

แต่ถา้ไม่อยูใ่นเกณฑก์ารยอมรับก็ควรนาํมาปรับปรุงและทดสอบ ในบางเทคนิคอาจพิจารณาค่าสถิติ

จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญก็ได ้เช่น พิจารณาจากค่าความสอดคลอ้ง เป็นตน้ เครืองมือทีใชว้ดั

ความยาวของวตัถุ ถา้วดัความยาวชินหนึงหลายๆครัง ไดค้วามยาวคงเดิมเสมอหรือไม่ แตกต่างหรือ

คลาดเคลือนไปบา้งหรือไม่ โดยทีความคลาดเคลือนนันตอ้งอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได ้เช่น ไม่เกิน

ร้อยละ 5 ซึงก็อาจจะสามารถสรุปไดว้่าเครืองมือนนัเหมาะสม เป็นตน้ 

 

3.8.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

การเก็บขอ้มลูในการวิจยัครังนีมีการนาํแบบสอบถามมาใชใ้นการเก็บขอ้มลูเกียวกบัค่านิยม

ในการทาํงาน ปัจจยัองคป์ระกอบของทีม และประสิทธิผลของทีม เพือใชว้ดัความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัเหล่านัน ซึงแบบสอบถามเป็นเครืองมือวิจัยทีนิยมนํามาใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

บุคคล โดยเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัความรู้สึกหรือความคิดเห็น (Blaxter, Hughes and Tight, 1996: 

159) ลกัษณะสาํคญัของแบบสอบถามคือไม่มีคาํตอบทีถือว่าผดิ และมกัสร้างขึนเพือใชเ้ฉพาะกรณี

หรือเฉพาะเรือง การตรวจสอบคุณภาพพิจารณาตามความจาํเป็น ซึงทีนิยมคือการตรวจสอบความ

เทียงตรงและความเชือมนั 
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3.8.2.1 การตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) เลือกใชว้ิธีการ

ทางสถิติเพือคาํนวณหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการทีสร้างขึนจาก

กรอบของทฤษฎีทีเกียวขอ้ง โดยอาศยัผูที้มีความเชียวชาญในปัจจยัทีทาํการศึกษาช่วยตรวจสอบ

ความถกูตอ้งเหมาะสมของขอ้คาํถาม เพือใหข้อ้คาํถามสามารถวดัสิงทีตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งแม่นยาํ

และสอดคลอ้งตามแนวคิด ทฤษฎีทีอา้งอิง และให้ครบถว้นตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั (สมคิด 

พรมจุย้, 2538: 34) โดยเฉพาะการศึกษาเกียวกบัทีม ซึงถา้หากทีมทีทาํการศึกษามีลกัษณะเป็นทีม

ทางดา้นเทคนิคหรือทีมทีใชค้วามสามารถเฉพาะทาง ก็จาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งมีผูเ้ชียวชาญทางเทคนิค

เหล่านนัมาช่วยพิจารณาแบบสอบถาม เพือตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม รวมถึงรูปแบบคาํถาม

และการจดัขอ้คาํถาม ซึงทาํการวิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายขอ้ (ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, 2548: 42-

44)  

วิธีการทีเลือกใชเ้รียกว่าการหาดชันีความตรงเชิงเนือหา (Content Validity Index: 

CVI) ถูกพฒันาโดย Waltz and Bausell (1981 quoted in Polit and Beck, 2006: 489-497) สาํหรับ

การคาํนวณสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทาง (Lynn, 1986 quoted in Polit and Beck, 2006: 489-497) 

โดยแนวทางแรก เป็นการคาํนวณหาด่าดัชนีความตรงเชิงเนือหาจากขอ้คาํถามเป็นรายขอ้  (The 

Content Validity Index for Index: I-CVI) ส่วนแนวทางทีสอง เป็นการคาํนวณโดยรวมจากมาตรวดั

ทงัฉบบั (The Content Validity Index for Scales: S-CVI) และนอกจากนีการคาํนวณตามวิธี S-CVI 

ยงัสามารถแบ่งออกไดอี้ก 2 วิธีการ ซึงทงั 2 วิธีการให้ผลลพัธ์ทีแตกต่างกนั วิธีการแรก เรียกว่า S-

CVI/UV (Universal Agreement) เป็นการหาอตัราส่วนของขอ้คาํถามจากแบบวดั โดยนับเฉพาะขอ้

คาํถามทีไดรั้บคะแนน 3 และ 4 จากผูเ้ชียวชาญทุกท่าน ซึงจะมีความเขม้งวดมาก สาํหรับอีกวิธีการ

ซึงมีความยดืหยุน่กว่าเรียกกว่า S-CVI/Ave (Average) เป็นการหาค่าเฉลียจากการหาค่า CVI รายขอ้ 

หรือ I-CVI ซึงเป็นวิธีการทีมีความผ่อนปรนมากกว่า (Polit and Beck, 2006: 489-497) สาํหรับ

การศึกษาครังนีทาํการหาความตรงเชิงเนือหาดว้ยวิธี S-CVI/UV ซึงมีหลกัเกณฑ์ สูตรการคาํนวณ 

และวิธีการดงันี 

1) นาํแบบสอบถามพร้อมเนือหาสาระและสิงทีตอ้งการวดัให้ผูเ้ชียวชาญ

พิจารณาความสอดคลอ้ง โดยกาํหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อขอ้คาํถามแต่ละขอ้

โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั (Davis, 1992 quoted in Polit and Beck, 2006: 489-497) คือ  

คะแนนระดบั 1 หมายความว่า ไม่สอดคลอ้งกบัเนือหาสาระ 

คะแนนระดบั 2 หมายความว่า สอดคลอ้งนอ้ย ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งมาก 

คะแนนระดบั 3 หมายความว่า ค่อนขา้งสอดคลอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขเลก็นอ้ย 

คะแนนระดบั 4 หมายความว่า สอดคลอ้งกบัเนือหาสาระมาก 
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2) รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาแจกแจงและรวมจาํนวนข้อ

คาํถามทีผูเ้ชียวชาญทุกคนใหค้วามคิดเห็นในระดบั 3 และ 4 นาํมาสรุปเป็นตารางไดด้งันี 

 

ตารางที 3.4  สรุปผลการพิจารณาแบบสอบถามของผูเ้ชียวชาญ 

 

ผูเ้ชียวชาญ จาํนวนขอ้คาํถามแยกตามความคิดเห็น รวมจาํนวนขอ้

ทงัหมด 

รวมจาํนวนขอ้ทีมีความ

คิดเห็นระดบั 3 และ 4 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

1 - - 13 103 116 116 

2 - - 70 46 116 116 

3 - 2 96 18 116 114 

รวม - 2 179 167 348 346 

 

หมายเหตุ:  รายชือผูเ้ชียวชาญแสดงในภาคผนวก ก 

 

3) คาํนวณหาค่า S-CVI/UV โดยใชสู้ตร ดงันี 

 

 

 

 

เมือ S-CVI/UV เป็นดชันีความตรงเชิงเนือหา 

โดย R3, 4 คือ จาํนวนขอ้ทีผูเ้ชียวชาญทุกคนใหร้ะดบั 3 และ 4 

 N คือ จาํนวนขอ้คาํถามทงัหมด 

แทนค่าทีไดล้งในสูตร 

 

 

 

สรุป ค่าดชันีความตรงเชิงเนือหาของแบบสอบถามฉบบันี เท่ากบั 0.99 

 

 

S-CVI/UV     =    ∑ R3, 4 

                                             N 

S-CVI/UV = 346 

  348 

 = 0.99 



129 

 

สาํหรับจาํนวนผูเ้ชียวชาญทีเหมาะสมในการพิจารณาความตรงเชิงเนือหาไม่ควรตาํ

กว่า 3 คน แต่มากเกิน 10 คน ก็ถือว่าเกินความจาํเป็น (Lynn, 1986 quoted in Polit and Beck, 2006: 

489-497) และค่าดชันีความตรงเชิงเนือหา (CVI) ทียอมรับไดค้วรมากกว่า .80 ขึนไป (Davis, 1992; 

Grant and Davis, 1997; Polit and Beck, 2004 quoted in Polit and Beck, 2006: 489-497) จากผล

การคาํนวณค่าดชันีความตรงเชิงเนือหา (CVI) ของแบบสอบถามฉบบันี เท่ากบั 0.99 ซึงถือว่าอยูใ่น

ระดบัสูง 

3.8.2.2 การตรวจสอบความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ซึงก็คือการหา

ความสอดคลอ้งภายใน โดยพยายามอธิบายว่าขอ้คาํถามแต่ละขอ้ในคาํถามชุดหนึงนันเป็นเรือง

เดียวกันหรือทิศทางเดียวกัน ในกรณีทีข้อคําถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า นิยมใช้

สัมประสิทธิแอลฟ่า (∝ - Coefficient) เพือหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม (พิตร ทองชนั, 

2544: 225) โดยการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยจะนําแบบสอบถามไปทดสอบนาํร่องกบักลุ่มตัวอย่างทีมี

รูปแบบการทาํงานเป็นทีมลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างทีต้องการประมาณ 30 ชุด เพือ

ดําเนินการทดสอบความเชือมั นของแบบสอบถามด้วยการวัดความคงทีภายใน (Internal 

Consistency) ดว้ยค่าสัมประสิทธิความเชือมนัแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of 

Alpha) โดยมีค่าสมัประสิทธิความเชือมนัแยกตามปัจจยัไดด้งันี คือ ปัจจยัค่านิยมในการทาํงานมีค่า

สมัประสิทธิความเชือมนัเท่ากบั 0.968 ปัจจยัภาวะผูน้าํมีค่าสัมประสิทธิความเชือมนัเท่ากบั 0.836 

ปัจจยัองคป์ระกอบของทีมมีค่าสมัประสิทธิความเชือมนัเท่ากบั 0.992 โดยแบ่งออกเป็นดา้นอิทธิพล

จากสภาพแวดล้อมมีค่าสัมประสิทธิความเชือมนัเท่ากับ 0.946 ด้านทิศทางการทํางานมีค่า

สมัประสิทธิความเชือมนัเท่ากบั 0.980 ดา้นการจดัทีมมีค่าสัมประสิทธิความเชือมนัเท่ากบั 0.941 

ดา้นกระบวนการมีค่าสัมประสิทธิความเชือมนัเท่ากบั 0.977 ดา้นความสัมพนัธ์มีค่าสัมประสิทธิ

ความเชือมนัเท่ากบั 0.977 และปัจจัยสุดทา้ย ประสิทธิผลของทีมมีค่าสัมประสิทธิความเชือมนั

เท่ากบั 0.994 โดยมีค่าสมัประสิทธิความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .994 ซึงค่าทีไดอ้ยู่ในระดบัทีสูงมาก 

สามารถอธิบายไดว้่าแบบสอบถามฉบบันีมีค่าความสอดคลอ้งภายในระหว่างขอ้คาํถามอยู่ในระดบั

ดีเยยีม (George and Mallery, 2003) ซึงค่าสมัประสิทธิความเชือมนัของแบบสอบถามสามารถสรุป

ไดด้งัตารางที 3.5 
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ตารางที 3.5  ค่าสมัประสิทธิความเชือมนัของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม จาํนวนขอ้ ค่าสมัประสิทธิความเชือมนั 

(Cronbach’s alpha) 

ปัจจยัค่านิยมในการทาํงาน 22 0.968 

ปัจจยัภาวะผูน้าํ 11 0.836 

ปัจจยัองคป์ระกอบทีม 73 0.992 

 อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม 8 0.946 

 ทิศทางการทาํงาน 14 0.980 

 การจดัทีม 13 0.941 

 กระบวนการ 27 0.977 

 ความสมัพนัธ ์ 11 0.977 

ปัจจยัประสิทธิผลของทีม 10 0.947 

รวมทงัฉบบั 116 0.994 

 

 

3.9  เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นคะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึง

เกณฑก์ารใหค้ะแนนตอ้งแบ่งออก 2 กรณี ดงันี 

 

3.9.1 ขอ้คาํถามเชิงบวก (Positive Statement) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

ไม่ตรงกบัความจริงเลย เท่ากบั 1 คะแนน 

ตรงกบัความจริงนอ้ย เท่ากบั 2 คะแนน 

ตรงกบัความจริงปานกลาง เท่ากบั 3 คะแนน 

ตรงกบัความจริงมาก เท่ากบั 4 คะแนน 

ตรงกบัความจริงมากทีสุด เท่ากบั 5 คะแนน 
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3.9.2 ขอ้คาํถามเชิงลบ (Negative Statement) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

ไม่ตรงกบัความจริงเลย เท่ากบั 5 คะแนน 

ตรงกบัความจริงนอ้ย เท่ากบั 4 คะแนน 

ตรงกบัความจริงปานกลาง เท่ากบั 3 คะแนน 

ตรงกบัความจริงมาก เท่ากบั 2 คะแนน 

ตรงกบัความจริงมากทีสุด เท่ากบั 1 คะแนน 

 

สาํหรับการพิจารณาแปลผลคะแนนจากแบบสอบถามในแต่ละส่วน ใชค่้าเฉลียคะแนนตาม

วิธีการคาํนวณ ซึงใชสู้ตรการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชนั ดงันี (Best & Kahn, 1986: 181) 

อนัตรภาคชนั = พิสยั = คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด = 0.8 

   จาํนวนชนั    จาํนวนชนั 

 

สามารถอ่านค่าไดด้งันี คือ  

คะแนนเฉลียระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง จริงมากทีสุดหรือปฏิบติัมากทีสุด 

คะแนนเฉลียระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง จริงมาก 

คะแนนเฉลียระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ค่อนขา้งจริงหรือปฏิบติัปานกลาง 

คะแนนเฉลียระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง จริงบางครังหรือปฏิบติันอ้ย 

คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่จริงเลยหรือปฏิบติันอ้ยทีสุด 

 

3.10  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากทางคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถึงองคก์ารภายนอกทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยมี

รายละเอียดการส่งแบบสอบถาม ดงันี 

3.10.1 ยืนเอกสารด้วยตัวเอง ได้แก่ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกัด และสถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

3.10.2 ส่งทางไปรษณีย ์ไดแ้ก่ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

3.10.3 เอกสารออนไลน์ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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3.11  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

เพือใหผ้ลลพัธ์ทีไดมี้ความชดัเจนและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทีทาํการศึกษาไดม้าก

ทีสุด จึงเลือกทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพือการวิเคราะห์ทาง

สังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS) และโปรแกรมวิเคราะห์สมการ

โครงสร้าง AMOS (Analysis of Moment Structure) โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

3.11.1 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

3.11.1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี (Frequency) สาํหรับ

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

3.11.1.2 หาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ของปัจจยัทีทาํการศึกษา ทังปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจัยองค์ประกอบของทีม และ

ปัจจยัประสิทธิผลของทีม 

3.11.1.3 หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยค่านิยมในการทาํงาน ปัจจัยภาวะผูน้ ํา 

ปัจจยัองคป์ระกอบของทีม ทีมีต่อปัจจยัประสิทธิผลของทีม โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

อยา่งง่าย (Simple Correlation) 

3.11.1.4 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

เพือจดักลุ่มตวัแปรทีมีมาตรการวดัอยู่ในมาตราอนัตราภาค (Interval Scale) และมาตราอตัราส่วน 

(Ratio Scale) ทีมีลกัษณะสมัพนัธก์นัจดัเขา้ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั ซึงในทีนีคือ ตวัแปรค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม 

 

3.11.2 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม AMOS  

เพือพิจารณาความสัมพนัธ์ภายในโมเดลสมการโครงสร้าง รวมถึงอิทธิพลทางตรงและ

ทางออ้ม ดงันี 

3.11.2.1 ทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิเคราะห์ปัจจยั

เชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะ

ผูน้าํ ปัจจยัองคป์ระกอบของทีม และปัจจยัประสิทธิผลของทีม 

3.11.1.2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผล ระหว่างปัจจยัค่านิยมในการ

ทาํงาน ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัองคป์ระกอบของทีม กบัประสิทธิผลของทีม โดยการสร้างโมเดลการ

วิจยัตามสมมติฐานในรูปสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพือใชท้ดสอบ
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และประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ

โครงสร้างตามสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 

3.12  การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 

3.12.1  ความรู้ทัวไปเกยีวกบัโมเดลสมการโครงสร้าง 

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติทีใช้

ทดสอบและประมาณค่าความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ โดยใชก้ารรวมขอ้มลูทางสถิติกบัขอ้ตกลงเบืองตน้

ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ และใชส้าํหรับวิเคราะห์เพือยืนยนัโมเดลมากกว่าใชว้ิเคราะห์เพือสาํรวจ

หรือระบุโมเดล จึงเหมาะสาํหรับทดสอบทฤษฎีมากกว่าการสร้างทฤษฎี การวิเคราะห์ดว้ยโมเดล

สมการโครงสร้างจะเริมจากสมมติฐานการวิจยัในรูปโมเดลหรือโมเดล โดยโมเดลนนัสามารถสร้าง

เครืองมือวดัตัวแปรทีอยู่ในโมเดลได้ แลว้ตรวจสอบโมเดลว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ 

ขอ้ตกลงเบืองตน้บางอย่างภายในโมเดลสมารถผ่อนคลายได ้ในระหว่างการวิเคราะห์เพือยืนยนั

โมเดลอาจมีการปรับโมเดลบา้งเพือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูล แต่โมเดลสมการโครงสร้างมิไดใ้ชเ้พือ

สร้างทฤษฎีใหม่โดยปราศจากทฤษฎีพืนฐาน (สุภมาส องัศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล 

ภิญโญภานุวฒัน์, 2552: 4) 

จุดแข็งของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ สามารถสร้างตวัแปรแฝง (Latent Variables) ซึง

เป็นตัวแปรทีไม่สามารถวดัได้โดยตรง โดยการประมาณค่าจากโมเดลด้วยตัวแปรเชิงสังเกต 

(Observed Variables) ซึงเป็นตวัแปรทีวดัค่าได ้และยงัทราบค่าความเทียงของตวัแปรเชิงสงัเกตทีวดั

ตวัแปรแฝงในโมเดลดว้ย นอกจากนนัยงัสามารถประมาณค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรแฝงดว้ย โดย

ทีโมเดลสมการโครงสร้างเป็นการบูรณาการของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การ

วิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอยเข้า

ดว้ยกนั เพือลดขอ้จาํกดัของการวิเคราะห์แบบเดิม เช่น การวิเคราะห์อิทธิพลทีมีตวัแปรซบัซอ้นตอ้ง

จบัคู่ตัวแปรและวิเคราะห์แยกส่วน ทาํให้โมเดลการวิเคราะห์กับโมเดลการวิจยัไม่เป็นโมเดล

เดียวกนั ดงันนั การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง จึงมีขอ้ไดเ้ปรียบ ดงันี (1) โมเดลการวิเคราะห์เป็น

โมเดลเดียวกบัโมเดลการวิจยั ทาํให้สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกค่าดว้ยการวิเคราะห์เพียง

ครังเดียว (2) วิเคราะห์โมเดลทีมีตวัแปรแฝงและเทอมความคลาดเคลือน โดยสามารถกาํหนดใหก้าร

วดัตวัแปรเชิงสงัเกตมีความคลาดเคลือนได ้ซึงเป็นการผอ่นคลายขอ้ตกลงเบืองตน้ของการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจแบบเดิม (3) เทอมความคลาดเคลือนสัมพนัธ์กนัได ้(4) ทดสอบความตรง
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ของโมเดลว่าสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือไม่ และ (5) ทดสอบความไม่แปรเปลียนของ

โมเดลเมือกลุ่มตวัอยา่งเปลียนไปได ้(สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2552: 3-5) 

 

3.12.2  โครงสร้างและสัญลกัษณ์ 

เพือความเขา้ใจในสญัลกัษณ์ต่างๆ ของโมเดลสมการโครงสร้าง สามารถพิจารณาไดจ้าก

ภาพที 3.2 ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.2  โมเดลสมการโครงสร้าง 

แหล่งทีมา:  สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2552: 5. 

 

3.12.2.1 สญัลกัษณ์รูปภาพภายในโมเดล สามารถอธิบายไดด้งันี 

1)  หมายถึง ตวัแปรเชิงสงัเกต (Observed Variables) 

2)  หมายถึง ตวัแปรแฝง (Latent Variables) 

3)  หมายถึง ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ หรือนาํหนกัองคป์ระกอบ 

4)  หมายถึง ความสมัพนัธ ์หรือ ความแปรปรวนร่วมของ 2 ตวัแปร 

3.12.2.2 ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) สัญลกัษณ์ K หรือ  (KSI) 

คือ ตวัแปรแฝงทีเป็นสาเหตุ 

3.12.2.3 ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) สัญลกัษณ์ E หรือ  (ETA) 

คือ ตวัแปรแฝงทีเป็นผล 

3.12.2.4 ตวัแปรเชิงสงัเกต สญัลกัษณ์ X คือ ตวัแปรเชิงสงัเกตสาํหรับวดัตวัแปรแฝง

ภายนอก และ สญัลกัษณ์ Y คือ ตวัแปรเชิงสงัเกตสาํหรับวดัตวัแปรแฝงภายใน 

Y1 Y2 

X1 

X2 

X3 

K1 

X4 

X5 

X6 

K2 

K2 

Y3 

Y4 

Y5 

K2 

d1 

d2 

d3 

d4 

d5 

d6 

e3 e3 

e4 

e5 

e1 e2 

z1 z2 
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3.12.2.5 ความคลาดเคลือนของการวดัตวัแปรเชิงสังเกต X สัญลกัษณ์ d หรือ  

(THETA) ส่วนความคลาดเคลือนของการวดัตวัแปรเชิงสังเกต Y สัญลกัษณ์ e หรือ  (EPSILON) 

และความคลาดเคลือนของการวดัตวัแปรแฝง E สญัลกัษณ์ z หรือ  (ZETA) 

โมเดลสมการโครงสร้างประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ส่วน คือ 

3.12.2.6 โมเดลการวัด (Measurement Model)  เ ป็นส่วนของการวิ เคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ซึงระบุความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรเชิงสังเกต ซึง

แบ่งเป็น โมเดลวดัสาํหรับตวัแปรแฝงภายนอก และโมเดลวดัสาํหรับตวัแปรแฝงภายใน 

3.12.2.7 โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) เป็นโมเดลทีระบุความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรแฝง 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในโมเดลสมการโครงสร้าง จะแสดงในรูปเมทริกซ์ ซึงมี

รายละเอียดดงัในตารางที 3.6 

 

ตารางท ี3.6  แสดงเมทริกซภ์ายในโมเดลสมการโครงสร้าง 

 

ชือเมทริกซ์ สัญลักษณ์

กรีก 

สัญลักษณ์

โมเดล 

อธิบาย 

Lambda-X  x LX เมทริกซ์สัมประสิทธิถดถอยของ X บน K 

Lambda-Y  y LY เมทริกซ์สัมประสิทธิถดถอยของ Y บน E 

Gamma   GA เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก K ไป E 

Beta   BE เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก E ไป E 

Phi   PH เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปร

แฝงภายนอก K 

Psi   PS เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ

คลาดเคลือน z 

Theta-Delta   TD เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ

คลาดเคลือน d 

Theta-Epsilon   TE เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ

คลาดเคลือน e 

Theta-Delta-Epsilon   TH เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ

คลาดเคลือน d กบั e 

 

แหล่งทีมา:  ดดัแปลงจาก สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2552: 7. 
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3.12.3  ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง 

3.12.3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีตอ้งการศึกษา เพือพิจารณา

ตวัแปรทีควรนาํมาใชใ้นการสร้างโมเดล 

3.12.3.2 พฒันากรอบแนวคิดของการวิจยัและกาํหนดใหเ้ป็นโมเดลการวิจยั 

3.12.3.3 ระบุความเป็นไปไดค่้าเดียวของโมเดล (Model Identification) ดว้ยการ

กาํหนดค่าพารามิเตอร์ทีไม่ทราบค่าให้เป็นไปตามเงือนไข คือ อยู่ในภาวะ Over Identification 

โปรแกรมรายงานจึงรายงานค่า SE และ t-value  

การตรวจสอบภาวะ Over Identification ดว้ยการเปรียบเทียบค่า df หรือ n(n+1)/2 

กบัจาํนวนพารามิเตอร์ทีตอ้งการประมาณค่า โดย n แทนจาํนวนตวัแปรเชิงสงัเกตทงัหมดในโมเดล 

ซึงค่า n(n+1)/2 ตอ้งมากกว่าจาํนวนพารามิเตอร์ทีตอ้งการประมาณค่า 

3.12.3.4 ประมาณค่าพารามิเตอร์และคาํนวณกลบัเป็นค่าความแปรปรวน-ความ

แปรปรวนร่วมของตัวแปรเชิงสังเกตในโมเดล แลว้แสดงในรูปเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ

แปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามโมเดล (Computed Covariance Matrix: ()) 

3.12.3.5 ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

(Model fit) โดยโปรแกรมจะเปรียบเทียบความแตกต่างของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ

แปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามโมเดล (Computed Covariance Matrix: ()) กบัเมทริกซ์

ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของขอ้มูลดิบ (Sample Covariance Matrix:) โดยใชส้ถิติ

ทดสอบ 2 และนาํเมทริกซ์ทัง 2 มาลบกนั ไดเ้ป็นเมทริกซ์ส่วนเหลือ (Residual Covariance 

Matrix) 

3.12.3.6 ปรับโมเดล เมือโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ยงัไม่สอดคลอ้งกนั 

ตอ้งปรับโมเดลแลว้ดาํเนินการวิเคราะห์ใหม่จนกว่าโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มีความ

สอดคลอ้งกนั 

 

3.12.4  การวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis: FA) 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเป็นส่วนหนึงของโมเดลสมการโครงสร้าง โดยมีวตัถุประสงค์

เพือ (1) สาํรวจและระบุองคป์ระกอบร่วม ทีสามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ทาํใหช่้วย

ลดจาํนวนตวัแปรและไดอ้งคป์ระกอบตามความสมัพนัธข์องขอ้มลู และ (2) เพือทดสอบสมมติฐาน

เกียวกับแบบแผนและโครงสร้างความสัมพนัธ์ของข้อมูล ด้วยการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ระหว่างขอ้มลูเชิงประจกัษก์บัสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบแบ่งออกเป็น 2 โมเดล ตาม

วตัถุประสงค์ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และ 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซึงวตัถุประสงค์ของ

การวิเคราะห์องคป์ระกอบ มีดงันี 

3.12.4.1 ใชเ้ป็นเครืองมือวดัตวัแปรแฝง โดยนาํผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมา

สร้างตวัแปรแฝง และสามารถนาํตวัแปรแฝงทีไดไ้ปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 

3.12.4.2 ใชเ้ป็นเครืองมือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 

ของตวัแปรว่ามีโครงสร้างตามนิยามทางทฤษฎีหรือไม่ และสอดคลอ้งกบัสภาพทีเป็นจริงอยา่งไร 

3.12.4.3 ใช้ในการแก้ปัญหากรณีตัวแปรอิสระของการวิเคราะห์ถดถอยพหุมี

ความสมัพนัธก์นั (Multicolinearity) โดยการนาํตวัแปรทีมีความสมัพนัธก์นัไวด้ว้ยกนัและสร้างเป็น

ตวัแปรใหม่จากคะแนนองคป์ระกอบ แลว้นาํองคป์ระกอบนนัไปเป็นตวัแปรอิสระในการวิเคราะห์

ถอดถอยต่อไป 

 

3.12.5  การวเิคราะห์อทิธิพล (Path Analysis) 

การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุเป็นเทคนิควิธีการทางสถิติทีใชศึ้กษาอิทธิพลของตวัแปร

สาเหตุหรือตวัแปรทาํนายทีมีต่อตวัแปรตาม ทงัอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และทางออ้ม 

(Indirect Effect) ซึงสามารถทาํการวิเคราะห์โมเดลทีมีทงัตวัแปรแฝงและตวัแปรเชิงสังเกตได ้ดว้ย

การผสมผสานวิธีการวิ เคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  กับการวิเคราะห์ถดถอย 

(Regression) เข้าด้วยกัน ดังนัน ในโมเดลจะแสดงค่าสัมประสิทธิอิทธิพล (Path Coefficient) 

ระหว่างตวัแปรสาเหตุกบัตวัแปรผล ซึงเป็นตวัแปรแฝงในโมเดล และแสดงค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

(Factor Loading) ซึงก็คือค่าสมัประสิทธิถดถอยในโมเดลระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรเชิงสังเกต 

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อิทธิพล คือ การทดสอบความตรงของโครงสร้างหรือรูปแบบตาม

สมมติฐานการวิจัย ทาํให้บอกได้ว่าจากหลกัฐานข้อมูลทีเก็บมา สามารถสนับสนุนทฤษฎีหรือ

สมมติฐานทีมีอยูห่รือไม่ 

 

3.12.6  ดัชนีสําหรับตรวจสอบความสอดคล้อง/ กลมกลนืของโมเดลกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 

ดชันีทีใชบ้อกความสอดคลอ้งของโมเดลมีหลายตวั ซึงไม่มีตวัใดทีบอกความสอดคลอ้งได้

ดีทีสุด ตอ้งพิจารณาหลายตวัประกอบกนั มีรายละเอียด ดงันี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 109-117; 

สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2552: 21-25) 

3.12.6.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics: 2) โมเดลวิจยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์เมือค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัสาํคญั สมมติฐานหลกั คือ H0:  = () เมือ  แทนเมท



138 

 

ริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมข้อมูลเชิงประจกัษ์ และ () แทนเมทริกซ์ความ

แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรเชิงสงัเกต  

 การใชส้ถิติทดสอบไค-สแควร์ มีขอ้จาํกดั หลายประการ เช่น ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง ยงิมีขนาดใหญ่ค่าไค-สแควร์ยงิสูงเกินจริง หรือ การแจกแจงของขอ้มูล ยิงขอ้มูลมีความเบ้

สูง ค่าไค-สแควร์ก็สูงเกินจริงเช่นกนั ทาํใหก้ารสรุปผลไม่ถกูตอ้ง ซึงสามารถแกไ้ขโดยพิจารณาค่า 

2/df โดย Bollen and Diamantopoulos (1989 อา้งถึงใน สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2552: 22) และ 

Siguaw  (2000 อา้งถึงใน สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2552: 22) เสนอว่าค่า 2/df ควรนอ้ยกว่า 5.00 

ในขณะที Kline (1998 อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 110) ระบุว่าค่า 2/df ควรน้อยกว่า 

หรือเท่ากบั 3.00 สาํหรับ Carmines and Mclver (1981 อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 110) 

และ Ullman (2001 อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 110) เห็นตรงกนัว่าค่า 2/df ควรน้อยกว่า 

2.00 โมเดลจึงมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซึงในการวิจยัครังนีใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์

ตามขอ้เสนอของ Carmines และ Mclver คือ 2/df ควรนอ้ยกว่า 2.00 

3.12.6.2 ค่า NCP (Non-Centrality Parameter) ขอ้มูลทีมีการแจกแจงแบบ Non-

Central 2 ทาํให้ผลทีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ดงันัน ค่า NCP จึงเป็นค่าทีแสดงถึงความ

แตกต่างของ  กบั () หมายความว่า ค่า NCP ยงิมีค่าเขา้ใกล ้0 โมเดลวิจยัยิงมีความสอดคลอ้ง

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

3.12.6.3 ค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณค่า 

(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ใชท้ดสอบสมมติฐาน H0:   () แต่

นาํเอาค่าองศาอิสระ (df) มาปรับแก ้โดยมีสูตร คือ RMSEA = (F0/df) 

 เมือ F0 คือ ค่าฟังค์ชนัความกลมกลืน เมือโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์ถา้ F0 มีค่าเท่ากบัศนูย ์ค่า RMSEA ก็จะเท่ากบัศนูยด์ว้ย หมายความว่าโมเดลสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูเชิงประจกัษดี์มาก โดยค่า RMSEA ทียอมรับได ้มีรายละเอียด ดงันี 

 < 0.05 หมายความว่า สอดคลอ้งดีมาก 

 0.05 – 0.08 หมายความว่า ค่อนขา้งสอดคลอ้ง 

 0.08 – 0.10 หมายความว่า สอดคลอ้งเลก็นอ้ย 

 > 0.10 หมายความว่า ไม่สอดคลอ้ง 

3.12.6.4 ค่า ECVI (Expected Cross – Validation Index) เป็นการทดสอบภาพรวม

ของความเคลือนระหว่าง  กบั () ถา้โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ค่า ECVI ตอ้ง

นอ้ยกว่า ECVI for Saturated Model และ ECVI for Independence Model 
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3.12.6.5 ค่า Model AIC (Akaike’s Information Criterion) เป็นการทดสอบ

ภาพรวมของความเคลือนระหว่าง  กบั () เช่นกนั ถา้โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์

ค่า Model AIC ตอ้งน้อยกว่าค่า Saturated AIC และ Independence AIC นอกจากนียงัมีค่า Model 

CAIC (Consistent Version of AIC) ซึงเป็นค่า AIC ปรับแก้ด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่าง การแปล

ความหมายเช่นเดียวกบัค่า Model AIC 

3.12.6.6 ดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสมับูรณ์ (Absolute fit index) ทีนิยมใชก้นัมี 3 

ดชันี ไดแ้ก่ 

1) GFI (Goodness of Fit) แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมทีอธิบายไดด้ว้ยโมเดล 

2) AFGI (Adjusted Goodness of Fit) แสดงถึงปริมาณความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมทีอธิบายไดด้ว้ยโมเดลโดยปรับแกด้ว้ยองศาความเป็นอิสระ 

3) PGFI (Parsimony Goodness of Fit) แสดงถึงปริมาณความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมทีอธิบายไดด้ว้ยโมเดลทีปรับแกด้ว้ยความซบัซอ้นของโมเดล 

 โดยทวัไปค่าทียอมรับไดข้อง GFI และ AGFI ควรมากกว่า 0.90 แต่ 

PGFI ตาํกว่าเลก็นอ้ย คือ ตงัแต่ 0.50 ขึนไป 

3.12.6.7 ดชันีวดัความสอดคลอ้งสัมพทัธ์ (Relative Fit Index) เป็นดชันีทีบอกว่า

โมเดลทีนาํมาตรวจสอบดีกว่าโมเดลอิสระหรือโมเดลทีไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย (Baseline Model) 

มากเท่าใด ประกอบด้วย NFI (Normed Fit Index), NNFI (Non-Normed Fit Index), PNFI 

(Parsimony Normed Fit Index) และ CFI (Comparative Fit Index) โดยทวัไปมีค่าตงัแต่ 0 ถึง 1 

ยอมรับไดที้ 0.90 ขึนไป ยกเวน้ค่า PNFI ควรมีค่าตาํๆ 

3.12.6.8 HOELTER หรือ CN (Critical N) เป็นดชันีทีแสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีจะ

ยอมรับดชันีแสดงความสอดคลอ้ง/กลมกลืนของโมเดล ซึงควรมีค่ามากกว่า 200 (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2556: 117)  

3.12.6.9 ดชันีวดัความสอดคลอ้งในรูปความคลาดเคลือน มี 3 ตวั คือ  

1) RMR (Root Mean Square Residual) เป็นค่าเฉลียของความ

คลาดเคลือนระหว่างระหว่าง   () ค่าทีไดย้งินอ้ย ยงิหมายถึงความสอดคลอ้งระหว่างโมเดล

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์แต่ค่า RMR ขึนอยู่กบัหน่วยการวดัของตวัแปร เมือตวัแปรมีสเกลการวดัที

ต่างกนัมากอาจทาํใหค่้าทีไดมี้การบิดเบือนไป ดงันนั จึงควรพิจารณาร่วมกบัค่าความคลาดเคลือน

มาตรฐาน (Standardized Residual) 
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2) Standardized Residual เป็นค่าของความคลาดเคลือนหารดว้ยค่าความ

คลาดเคลือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Estimated Standard Error) ซึงค่าทียอมรับไดไ้ม่ควรมี

ค่ามากกว่า 2.58 

3) Standardized RMR เป็นค่าสรุปของค่า Standardized Residual ควรมี

ค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงจะสรุปไดว้่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

จากดชันีวดัความสอดคลอ้ง/ กลมกลืนของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษท์งัหมดสามารถนาํมาสรุปเพือความชดัเจนไดด้งัตารางที 3.7 

 

ตารางท ี3.7  สรุปดชันีวดัความสอดคลอ้ง/ กลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 

การวัด ดัชนี ค่าทียอมรับได้และการพิจารณา 

สถิติทดสอบไค-สแควร์  2 (Chi-Square Statistic)  P > 0.50 (ค่า 2 ไม่มีนยัสาํคญั) 

  2/df  < 2.00 

  NCP  เขา้ใกล ้0 

วดัความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์  GFI, AGFI  > 0.90 

  PGFI  > 0.50 

วดัความสอดคลอ้งเชิงสัมพทัธ์  NFI, CFI, NNFI  > 0.90 

  PNFI  เขา้ใกล ้0 

  HOELTER/ CN  > 200 

วดัความสอดคลอ้งในรูปความ

คลาดเคลือน 

 RMSEA  < 0.08  

(ทดสอบสมมติฐาน RMSEA ค่า p > 0.05) 

  ECVI  นอ้ยกว่า ECVI for Saturated Model/ 

ECVI for Independence Model 

  Model AIC  นอ้ยกว่า Saturated AIC และ 

Independence AIC 

  Model CAIC  นอ้ยกว่า Saturated CAIC 

  RMR  เขา้ใกล ้0 

  Standardized Residual  < 2.58 

  Standardized RMR  < 0.05 

 

แหล่งทีมา:  ดดัแปลงจาก สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2552: 21-25. 



 

บทที 4 

 

การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 

การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม ทาํการศึกษาองคก์ารที

ไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึงเป็นองคก์ารทีมีคุณภาพเรืองระบบการบริหารงานและทีมงานทีมี

ประสิทธิผล โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมในการทาํงานเป็น

ทีม ภาวะผูน้ ํา และองค์ประกอบของทีม กับประสิทธิผลของทีม และเพือพฒันาโมเดลสมการ

โครงสร้างประสิทธิผลของทีม พร้อมทงัตรวจสอบความตรงของโมเดลและค่าขนาดอิทธิพลทัง

ทางตรงและทางออ้มของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองค์ประกอบของทีมทีส่งผล

ต่อประสิทธิผลของทีม ซึงสุดทา้ยแลว้จะไดเ้ป็นโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลเป็นแนวทางสาํหรับ

องค์การในการพฒันาประสิทธิผลการทาํงานของทีม ซึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลาํดบั ดงันี 

4.1 สถิติพืนฐานแสดงลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 

4.3 สถิติพืนฐานของตวัแปรเชิงสงัเกต 

4.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเชิงสงัเกต 

4.5 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั 

4.6 การวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง 
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4.1  สถิตพินืฐานแสดงลักษณะทัวไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจยั จากกลุ่ม

ตวัอยา่งพนกังานขององคก์ารทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 5 องคก์ารไดแ้ก่ 1.บริษทั 

ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั 2.บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั 3.สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา

ราชินี 4.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 5 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนือไก่และอาหารแปรรูป (สระบุรี) ได้กลุ่มตัวอย่างทงัสิน 415 

ตวัอยา่ง ผลการวิเคราะห์จาํแนกตามเพศพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 273 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.78 และเพศชายจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 34.22 โดยทงับริษทั ไทยอคริลิค 

ไฟเบอร์ จาํกดั บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และบริษทั ซี

พีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พนกังานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึงคิดเป็นร้อย

ละ 67.97, 72.88, 97.56 และ 82.35 ตามลาํดบั ยกเวน้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พนักงานกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ซึงคิดเป็นร้อยละ 77.89 รายละเอียดดงัตารางที 4.1 

 

ตารางที 4.1  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามองคก์ารและเพศ 

 

ตัวแปรจัดประเภท ประเภท  องค์การทีเก็บข้อมูล รวม 
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เพศ 

ชาย จาํนวน 41 16 2 74 9 142 

% 32.03% 27.12% 2.44% 77.89% 17.65% 34.22% 

หญิง จาํนวน 87 43 80 21 42 273 

% 67.97% 72.88% 97.56% 22.11% 82.35% 65.78% 

 รวม จาํนวน 128 59 82 95 51 415 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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พิจารณาตามช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30 – 50 

ปี มีจาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อย 64.10 จาํแนกตามองค์การพบว่า ทงั บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

จาํกดั บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และบริษทั ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีพนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ30 – 50 ปี ซึงคิดเป็น

ร้อยละ 77.34, 81.36, 57.32 และ 52.94 ตามลาํดบั ยกเวน้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พนักงานกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30 – 50 ปี และ 50 ปี ขึนไป จาํนวนเท่ากนั คือ 45 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 

47.37 รายละเอียดดงัตารางที 4.2 

 

ตารางที 4.2  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามองคก์ารและอาย ุ

 

ตัวแปรจัดประเภท ประเภท  องค์การทีเก็บข้อมูล รวม 
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ช่วงอาย ุ

ตาํกว่า 30 ปี จาํนวน 20 10 26 5 22 83 

% 15.63% 16.95% 31.71% 5.26% 43.14% 20.00% 

30 - 50 ปี จาํนวน 99 48 47 45 27 266 

% 77.34% 81.36% 57.32% 47.37% 52.94% 64.10% 

50 ปี ขึนไป จาํนวน 9 1 9 45 2 66 

% 7.03% 1.69% 10.98% 47.37% 3.92% 15.90% 

 รวม จาํนวน 128 59 82 95 51 415 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

พิจารณาตามระยะเวลาการทาํงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาการทาํงานอยูใ่นช่วง 0-5 ปี จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อย 30.12 จาํแนกตามองค์การพบว่า 

บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกัด พนักงานกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการทาํงานส่วนใหญ่

แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 6-10 ปี และ 16-20 ปี ซึงคิดเป็นร้อยละ 28.91 และสาํหรับบริษทั เคาน์เตอร์

เซอร์วิส จาํกดั สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และบริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) พนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงานอยูใ่นช่วง 0-5 ปี ซึงคิดเป็นร้อยละ 
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44.07, 43.90 และ 49.02 ตามลาํดบั และโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นเพียงองคก์ารเดียวทีกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาการทาํงานอยูใ่นช่วง 26-30 ปี ซึงคิดเป็นร้อยละ 21.05 รายละเอียดดงัตารางที 4.3 

 

ตารางที 4.3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามองคก์ารและระยะเวลาในการทาํงาน 

 

ตัวแปรจัดประเภท ประเภท  องค์การทีเก็บข้อมูล รวม 
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ระยะเวลาในการ

ทาํงาน 

0 - 5 ปี จาํนวน 27 26 36 11 25 125 

% 21.09% 44.07% 43.90% 11.58% 49.02% 30.12% 

6 - 10 ปี จาํนวน 37 25 10 5 12 89 

% 28.91% 42.37% 12.20% 5.26% 23.53% 21.45% 

11 -15 ปี จาํนวน 8 7 11 7 9 42 

% 6.25% 11.86% 13.41% 7.37% 17.65% 10.12% 

16 - 20 ปี จาํนวน 37 1 9 18 1 66 

% 28.91% 1.69% 10.98% 18.95% 1.96% 15.90% 

21 - 25 ปี จาํนวน 19 0 4 18 4 45 

% 14.84% .00% 4.88% 18.95% 7.84% 10.84% 

26 - 30 ปี จาํนวน 0 0 9 20 0 29 

% .00% .00% 10.98% 21.05% .00% 6.99% 

31 ปี ขึนไป จาํนวน 0 0 3 16 0 19 

% .00% .00% 3.66% 16.84% .00% 4.58% 

 รวม จาํนวน 128 59 82 95 51 415 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

พิจารณาตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อย 56.63 จาํแนกตามองค์การพบว่า ทงั บริษัท 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และบริษทั ซีพี

เอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี ซึงคิดเป็นร้อยละ 79.66, 80.49, 65.26 และ 56.86 ตามลาํดบั ยกเวน้บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
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จาํกดั พนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัตาํกว่าอนุปริญญา ซึงคิดเป็นร้อยละ 

51.13 รายละเอียดดงัตารางที 4.4 

 

ตารางที 4.4  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามองคก์ารและระดบัการศึกษา 

 

ตัวแปรจัดประเภท ประเภท  องค์การทีเก็บข้อมูล รวม 
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ระดบัการศึกษา 

ตาํกว่า

อนุปริญญา 

จาํนวน 68 0 2 0 7 77 

% 53.13% .00% 2.44% .00% 13.73% 18.55% 

อนุปริญญา/ 

ปวส. 

จาํนวน 28 0 1 9 12 50 

% 21.88% .00% 1.22% 9.47% 23.53% 12.05% 

ปริญญาตรี จาํนวน 31 47 66 62 29 235 

% 24.22% 79.66% 80.49% 65.26% 56.86% 56.63% 

ปริญญาโท จาํนวน 1 12 13 23 3 52 

% .78% 20.34% 15.85% 24.21% 5.88% 12.53% 

ปริญญาเอก จาํนวน 0 0 0 1 0 1 

% .0% .0% .0% 1.1% .0% .2% 

 รวม จาํนวน 128 59 82 95 51 415 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

สรุปลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.78) มีอายอุยูใ่นช่วง 

30 – 50 ปี (คิดเป็นร้อย 64.10) มีระยะเวลาการทาํงานอยู่ในช่วง 0 - 5 ปี (คิดเป็นร้อย 30.12) 

รองลงมาคือ มีระยะเวลาการทาํงานอยูใ่นช่วง 6 - 10 ปี (คิดเป็นร้อย 21.45) ซึงเป็น 2 ช่วงระยะเวลา

ทีมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนใกลเ้คียงกนั และมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (เป็นร้อย 56.63)  

เมือพิจารณาจาํแนกตามองคก์าร พบว่า บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั มีกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.97) อยู่ในช่วงอายุ 30 – 50 ปี (ร้อยละ 77.34) มีระยะเวลาการ

ทาํงานอยู่ในช่วง 6 – 10 ปี (ร้อยละ 28.91) และ 16 – 20 ปี (ร้อยละ 28.91) และมีการศึกษาอยู่ใน
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ระดับตาํกว่าอนุปริญญาเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.13) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 

24.22)  

สาํหรับบริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

72.88) มีอายอุยูใ่นช่วง 30 – 50 ปี (คิดเป็นร้อย 81.36) มีระยะเวลาการทาํงานอยู่ในช่วง 0 - 5 ปี (คิด

เป็นร้อย 44.07) รองลงมาคือ ช่วง 6 – 10 ปี (คิดเป็นร้อย 42.37) และมีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี (คิดเป็นร้อย 79.66) รองลงมาคือ ปริญญาโท (คิดเป็นร้อย 20.34)  

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

97.56) มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 50 ปี (คิดเป็นร้อย 57.32) มีระยะเวลาการทาํงานโดยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วง 0 - 5 ปี (คิดเป็นร้อย 43.90) และมีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี (คิดเป็นร้อย 

80.49) รองลงมาคือ ปริญญาโท (คิดเป็นร้อย 15.85)  

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองคก์ารเดียวทีกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 77.89) ส่วนใหญ่อยู่ใน 2 ช่วงอายุ คือ อยู่ในช่วง 30 – 50 ปี (คิดเป็นร้อย 

47.37) และอยูใ่นช่วง 50 ปี ขึนไป (คิดเป็นร้อย 47.37) มีระยะเวลาการทาํงานอยู่ในช่วง 26 - 30 ปี 

(คิดเป็นร้อย 21.05) และมีการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี (คิดเป็นร้อย 65.26) รองลงมา

คือ ปริญญาโท (คิดเป็นร้อย 24.21)  

และบริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนือไก่และอาหารแปรรูป 

(สระบุรี) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.35) มีอายอุยูใ่นช่วง 30 – 50 ปี (คิด

เป็นร้อย 52.94) ใกลเ้คียงกบัช่วงอายุตาํกว่า 30 ปี (ร้อยละ 43.14) มีระยะเวลาการทาํงานโดยส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วง 0 - 5 ปี (คิดเป็นร้อย 49.02) และมีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี (คิด

เป็นร้อย 56.86) รองลงมาคือ อนุปริญญา/ ปวส. (คิดเป็นร้อย 23.53) 

 

4.2  การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

 

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพือจดักลุ่มตวัแปร

ทีมีมาตรการวดัอยู่ในมาตราอนัตราภาค (Interval Scale) และมาตราอตัราส่วน (Ratio Scale) ทีมี

ลกัษณะสมัพนัธก์นัจดัเขา้ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั และตดัตวัแปรทีไม่สามารถจดัเขา้กบักลุ่มใดๆ ไดอ้อก 

ซึงเป็นวิธีการทางสถิติทีเหมาะสาํหรับการจดัองคป์ระกอบใหม่ในปัจจยัทีมีตวัแปรจาํนวนมากและ

ตวัแปรเหล่านนัยงัไม่ไดจ้ดักลุ่มองค์ประกอบ ถือเป็นขนัตอนแรกของกระบวนการพฒันาโมเดล

สมการโครงสร้าง 



147 

ปัจจัยทีมีความเหมาะสมสาํหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) คือ ปัจจัย

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ซึงประกอบด้วยตัวแปรจาํนวนทังสิน 22 ตัวแปร ซึงได้จากการ

รวบรวมค่านิยมในการทาํงานทีสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลการทาํงานของทีม ประกอบดว้ย (1) 

การบริหารความสัมพนัธ์ (2) การให้คาํปรึกษา (3) ความเป็นหนึงเดียว (4) ความร่วมมือในการ

ทาํงาน (5) งานมีความน่าสนใจ (6) งานมีความมนัคง (7) ความเท่าเทียมกนั (8) การยอมรับ (9) 

คุณภาพชีวิต (10) ความก้าวหน้า (11) ความใส่ใจขององค์การ (12) ค่าตอบแทน (13) การเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น (14) ความตึงเครียด (15) การตัดสินใจร่วมกัน (16) ความเคร่งครัดต่อ

กฎระเบียบ (17) การเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว (18) ความมุ่งมนั (19) 

การใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน (20) ความอิสระในการทาํงาน (21) การสือสารทีจริงใจ 

และ (22) การถ่อมตน โดยขนัตอนของการวิเคราะห์ ประกอบดว้ยการพิจารณาความเหมาะสมของ

ตวัแปรและการจดักลุ่มตวัแปร ซึงมีขอ้ตกลงของการวิเคราะห์ ดงันี (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556: 108) 

 

4.2.1 ค่าความร่วมกนั (Commonality) 

เป็นค่าสดัส่วนของความแปรปรวนของตวัแปรทีสามารถอธิบายองค์ประกอบ (Common 

Factor) ได้ ซึงมีค่าตังแต่ 0 ถึง 1 โดยค่าเข้าใกล ้1 เมือสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

องคป์ระกอบไดม้าก และค่าทีไดไ้ม่ควรน้อยกว่า 0.5 ซึงผลการวิเคราะห์สามารถพิจารณาไดจ้าก

ตารางที 4.5 

 

ตารางที 4.5  ค่าความร่วมกนั (Commonality) 

 

ตวัแปร Initial Extraction 

การบริหารความสัมพนัธ์ 1.000 .671 

การใหค้าํปรึกษา 1.000 .614 

ความเป็นหนึงเดียว 1.000 .566 

ความร่วมมือในการทาํงาน 1.000 .622 

งานมีความน่าสนใจ 1.000 .559 

งานมีความมนัคง 1.000 .408 

ความเท่าเทียม 1.000 .611 

การยอมรับ 1.000 .574 

คุณภาพชีวิต 1.000 .634 

ความกา้วหนา้ 1.000 .646 

ความใส่ใจขององคก์าร 1.000 .646 
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ตารางที 4.5  (ต่อ) 

 

ตวัแปร Initial Extraction 

ค่าตอบแทน 1.000 .645 

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น 1.000 .702 

ความตึงเครียด 1.000 .555 

การตดัสินใจร่วมกนั 1.000 .650 

ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ 1.000 .597 

การเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว 1.000 .598 

ความมุ่งมนั 1.000 .671 

ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน 1.000 .696 

ความอิสระในการทาํงาน 1.000 .508 

การสือสารทีจริงใจ 1.000 .555 

การถ่อมตน 1.000 .557 

 

จากตารางที 4.5 มีเพียงตวัแปรเดียวทีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง คือ ตวัแปรงานมีความมนัคง 

มีค่าความร่วมกันหลงัสกดัปัจจยั (Extraction) เท่ากับ .408 ซึงมีค่าตาํกว่า 0.5 ทาํให้เมือจดักลุ่ม

องคป์ระกอบตวัแปรดงักล่าวนีอาจมีปัญหาในการจดัเขา้กลุ่มหรือค่านาํหนกัปัจจยัมีค่าตาํ 

 

4.2.2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังหมดโดยใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ ์

(Correlation Matrix) ทําการพิจารณาความสัมพนัธ์ของตัวแปรแต่ละคู่  โดยทีค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธ์ (r) ตอ้งมีค่ามากกว่า .3 จึงจะแสดงว่ามีความสัมพนัธ์กนั ซึงผลการวิเคราะห์สามารถ

พิจารณาไดจ้ากตารางที 4.6 
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ตารางที 4.6  เมทริกซส์หสมัพนัธ ์(Correlation Matrix) 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. การบริหารความสัมพนัธ์ 1.0                      

2. การใหค้าํปรึกษา .70 1.0                     

3. ความเป็นหนึงเดียว .53 .45 1.0                    

4. ความร่วมมือในการทาํงาน .53 .54 .59 1.0                   

5. งานมีความน่าสนใจ .58 .55 .56 .55 1.0                  

6. งานมีความมนัคง .40 .41 .40 .44 .46 1.0                 

7. ความเท่าเทียม .57 .52 .49 .52 .52 .50 1.0                

8. การยอมรับ .57 .54 .45 .52 .55 .47 .58 1.0               

9. คุณภาพชีวิต .52 .48 .46 .51 .57 .48 .59 .59 1.0              

10. ความกา้วหนา้ .44 .47 .34 .43 .42 .45 .54 .52 .57 1.0             

11. ความใส่ใจขององคก์าร .45 .47 .37 .46 .48 .46 .49 .47 .56 .56 1.0            

12. ค่าตอบแทน .45 .45 .38 .44 .47 .47 .49 .47 .52 .53 .60 1.0           

13. การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น .49 .50 .47 .47 .54 .44 .57 .57 .59 .59 .64 .64 1.0          

14. ความตึงเครียด .37 .35 .42 .33 .44 .33 .34 .44 .47 .37 .44 .48 .49 1.0         

15. การตดัสินใจร่วมกนั .49 .50 .50 .49 .54 .45 .53 .54 .58 .53 .56 .52 .63 .59 1.0        

16. ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ .38 .38 .39 .39 .42 .37 .43 .40 .38 .31 .37 .37 .43 .39 .44 1.0       

17. การเรียนรู้จากความสาํเร็จและความลม้เหลว .47 .48 .43 .46 .48 .39 .48 .50 .49 .46 .46 .44 .52 .45 .57 .51 1.0      

18. ความมุ่งมนั .43 .43 .43 .46 .42 .40 .44 .43 .38 .30 .37 .33 .41 .37 .46 .52 .54 1.0     

19. ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน .41 .46 .47 .52 .43 .45 .48 .50 .46 .33 .43 .39 .47 .46 .55 .54 .58 .61 1.0    

20. ความอิสระในการทาํงาน .47 .40 .46 .46 .44 .39 .54 .47 .48 .34 .45 .46 .53 .39 .50 .46 .47 .49 .47 1.0   

21. การสือสารทีจริงใจ .48 .48 .50 .51 .42 .36 .56 .50 .53 .48 .44 .46 .51 .34 .57 .39 .51 .35 .50 .50 1.0  

22. การถ่อมตน .48 .48 .48 .53 .44 .35 .55 .48 .57 .47 .43 .49 .52 .41 .55 .46 .45 .40 .47 .53 .75 1.0 
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ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธใ์นตารางที 4.6 เป็นค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ Pearson ซึง

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมีค่ามากกว่า .3 ทุกคู่ ซึงเป็นไปตามขอ้ตกลง

ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (EFA) โดยตวัแปรคู่ทีมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สูง 

เป็นตวัแปรทีควรถูกจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน เช่น ตวัแปรการถ่อมตนกับตวัแปรการ

สือสารทีจริงใจ มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั .75 และตวัแปรการบริหารความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรการใหค้าํปรึกษา มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั .70 

 

4.2.3 ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

เป็นค่าทีบอกถึงความเหมาะสมของขอ้มูลอีกวิธีการหนึง โดยขอ้มูลทีเหมาะสมสําหรับ

วิเคราะห์องคป์ระกอบตอ้งมีค่า KMO มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of Sphericity ใชส้าํหรับ

ทดสอบสมมติฐานว่า 

H0 : ρ = 0 หมายความว่า ตวัแปรค่านิยมในการทาํงานต่างๆ ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

H1 : ρ ≠ 0 หมายความว่า ตวัแปรค่านิยมในการทาํงานต่างๆ มีความสมัพนัธก์นั 

ซึงผลการวิเคราะห์สามารถพิจารณาไดจ้ากตารางที 4.7 

 

ตารางที 4.7  ค่าสถิติ KMO และ Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .960 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5482.164 

 df 231 

 Sig. .000 

 

จากตารางที 4.7 ค่า KMO เท่ากับ .960 หมายความว่า เหมาะสมดีมากทีจะวิเคราะห์

องคป์ระกอบ (Hair and other, 1998: 99 อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556: 105) ซึงเป็นตามขอ้ตกลง

ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ และค่าสถิติทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ไดค่้าไค-สแควร์ 

(Chi-Square) เท่ากบั 5482.164 และค่า Significance เท่ากบั .000 ซึงนอ้ยกว่าค่าระดบันัยสาํคญัทาง

สถิติที .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) นนัคือ ตวัแปรค่านิยมในการทาํงานต่างๆ มีความสัมพนัธ์

กนั 
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4.2.4 ค่าความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบ 

ค่าความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบทีสกดัไดร้วมกนัตอ้งมีค่ามากกว่าร้อยละ 60 ซึง

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบทีสกดัไดร้วมกนัเท่ากบั 60.31 ซึง

เป็นไปตามขอ้ตกลงของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 

ตารางที 4.8  Total Variance Explained 

 

องคป์ระกอบ 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 Total σ2 

(%) 

Cum 

(%) 

Total σ2 

(%) 

Cum 

(%) 

Total σ2 

(%) 

Cum 

(%) 

1 11.01 50.03 50.03 11.01 50.03 50.03 5.00 22.72 22.72 

2 1.24 5.63 55.65 1.24 5.63 55.65 4.60 20.89 43.61 

3 1.03 4.66 60.31 1.03 4.66 60.31 3.68 16.71 60.31 

4 .91 4.13 64.44       

5 .77 3.49 67.93       

6 .68 3.10 71.03       

7 .62 2.82 73.85       

8 .57 2.60 76.45       

9 .53 2.41 78.86       

10 .50 2.29 81.15       

11 .46 2.07 83.22       

12 .43 1.94 85.16       

13 .42 1.91 87.07       

14 .41 1.85 88.92       

15 .38 1.73 90.65       

16 .37 1.67 92.32       

17 .34 1.55 93.87       

18 .31 1.42 95.29       

19 .30 1.34 96.63       

20 .28 1.25 97.89       

21 .26 1.16 99.05       

22 .21 .95 100.00       

 

หมายเหต:ุ  σ2 = Variance คือ ค่าความแปรปรวน แสดงในรูปเปอร์เซ็นต ์

Cum = Cumulative คือ ผลบวกสะสมของค่าความแปรปรวน แสดงในรูปเปอร์เซ็นต ์
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ตารางที 4.8 แสดงค่าสถิติสาํหรับแต่ละองค์ประกอบทงัก่อนและหลงัการสกดัปัจจยั ซึง

อธิบายถึงจาํนวนองค์ประกอบทีสามารถจดัไดแ้ละความสามารถการอธิบายความแปรปรวนของ

องค์ประกอบทังหมด โดยพิจารณาจาํนวนองค์ประกอบใหม่ทีได้จากค่าไอเกิน (Eigenvalues) 

องคป์ระกอบทีมีค่าไอเกินมากกว่า 1 เท่านนั ทีสามารถจดัเป็นองคป์ระกอบใหม่ ดงันัน จากผลการ

วิเคราะห์ องคป์ระกอบใหม่ทีไดค้วรมี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบทีมีค่าไอเกินเท่ากบั 11.01, 

1.24 และ 1.03 สาํหรับความสามารถการอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบพิจารณาจากค่า

ผลบวกสะสมของความแปรปรวน (Cumulative) ซึงจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง 3 ตัว 

สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนขององคป์ระกอบทงัหมดไดร้้อย 60.31 

 

4.2.5 ค่านําหนักปัจจยั (Factor Loading) 

เป็นค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรทุกตวักบัองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบใหม่ โดยตวัแปรที

อยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั ค่านาํหนักปัจจยัตอ้งมีค่ามากกว่า ± .30 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556: 111) 

ขึนไป ซึงผลการวิเคราะห์สามารถพิจารณาไดจ้ากตารางที 4.9 
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ตารางที 4.9  Rotated Component Matrix 

 

ตวัแปร 

 

องคป์ระกอบ 

1 2 3 

การบริหารความสัมพนัธ์ .755 .253 .192 

การใหค้าํปรึกษา .699 .291 .202 

ความร่วมมือในการทาํงาน .692 .215 .311 

ความเป็นหนึงเดียว .631 .155 .378 

ความเท่าเทียม .615 .411 .252 

การสือสารทีจริงใจ .591 .348 .282 

งานมีความน่าสนใจ .589 .368 .278 

การถ่อมตน .564 .361 .315 

การยอมรับ .550 .445 .271 

ค่าตอบแทน .266 .731 .199 

ความใส่ใจขององคก์าร .262 .728 .218 

ความกา้วหนา้ .369 .713  

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น .336 .711 .289 

คุณภาพชีวิต .487 .596 .207 

การตดัสินใจร่วมกนั .335 .586 .442 

ความตึงเครียด  .558 .489 

งานมีความมนัคง .347 .451 .291 

ความมุ่งมนั .305 .109 .752 

ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน .319 .219 .739 

ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ .225 .201 .711 

การเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว .306 .371 .605 

ความอิสระในการทาํงาน .408 .307 .496 

 

ตารางที 4.9 แสดงค่านาํหนักปัจจยั (Factor Loading) หลงัทาํการหมุนแกนองค์ประกอบ 

ทาํใหอ้งคป์ระกอบทีสร้างขึนมามีความชดัเจนมากยงิขึน และเมือพิจารณาค่านาํหนกัปัจจยั พบว่า 3 

องคป์ระกอบทีได ้ประกอบดว้ยตวัแปร ดงันี 

4.2.5.1 องคป์ระกอบที 1 ประกอบดว้ย 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ การบริหารความสัมพนัธ ์

การใหค้าํปรึกษา ความร่วมมือในการทาํงาน ความเป็นหนึงเดียว ความเท่าเทียม การสือสารทีจริงใจ 

งานมีความน่าสนใจ การถ่อมตน และการยอมรับ โดยทีตวัแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
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องคป์ระกอบไดร้้อยละ 22.72 (ตารางที 4.8) และเมือพิจารณาความสมัพนัธข์องตวัแปรองคป์ระกอบ

ทังหมด พบว่า เป็นค่านิยมทีเกียวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของทีม จึงตังชือ

องค์ประกอบนีว่า ค่านิยมด้านความสัมพันธ์ (Relationship Value) ซึงเป็นองค์ประกอบทีมี

ความสาํคญัทีสุด เนืองจากสามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้มูลไดม้ากทีสุด คือ ร้อยละ 50.03 

(ตารางที 4.8) 

4.2.5.2 องค์ประกอบที 2 ประกอบดว้ย 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน ความใส่ใจ

ขององค์การ ความกา้วหน้า การเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารทีจาํเป็น คุณภาพชีวิต การตัดสินใจร่วมกัน 

ความตึงเครียด และงานมีความมนัคง ตวัแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้

ร้อยละ 20.89 (ตารางที 4.8) โดยเมือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรองค์ประกอบทงัหมด พบว่า 

เป็นค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานของทีม จึงตังชือองค์ประกอบนีว่า ค่านิยมด้านการทาํงาน 

(Work Value) 

4.2.5.3 องค์ประกอบที 3 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความมุ่งมนั การให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ การเรียนรู้ประสบการณ์จาก

ความสําเร็จและความลม้เหลว และความอิสระในการทาํงาน ตัวแปรสามารถอธิบายความ

แปรปรวนขององคป์ระกอบไดร้้อยละ 16.71 (ตารางที 4.8) เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปร

องคป์ระกอบทงัหมด พบว่า เป็นค่านิยมทีขบัเคลือนการทาํงานของทีมใหป้ระสบความสาํเร็จ จึงตงั

ชือองคป์ระกอบนีว่า ค่านิยมสู่ความสาํเร็จ (Values Driven Success) 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (EFA) ของปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ทาํให้

สามารถจัดกลุ่มตวัแปรทงัหมด 22 ตัวแปร เป็น 3 องค์ประกอบ คือ ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ ์

(Relationship Value) ค่านิยมด้านการทาํงาน (Wok Value) และค่านิยมสู่ความสําเร็จ (Values 

Driven Success) ซึงค่านิยมทัง 3 ปัจจัยนี ได้นําไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ในลาํดบัต่อไป 

 

4.3  สถิตพินืฐานของตวัแปรเชิงสังเกต 

 

ขอ้มลูในส่วนนีนาํเสนอค่าสถิติพืนฐานของตวัแปรเชิงสงัเกตจากตวัแปรแฝงค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม ตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํ ตวัแปรแฝงองคป์ระกอบของทีม และตวัแปรแฝงประสิทธิผล

ของทีม เพือพิจารณาระดบัคะแนนของตวัแปรเชิงสังเกตและลกัษณะการแจกแจงของขอ้มูล โดย

แปลความหมายระดบัคะแนนจากการคาํนวณอตัรภาคชนัของ Best and Kahn (1986: 181) ผลการ

วิเคราะห์พบว่า คะแนนโดยรวมของตวัแปรเชิงสงัเกตทงัหมดอยูใ่นระดบัมาก สามารถเรียงลาํดบัค่า
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คะแนนจากมากไปนอ้ยไดด้งันี การเติบโตของสมาชิก (3.93) พฒันาการกระบวนการ (3.88) ความ

เหมาะสมของผู ้นํา (3.86) ค่านิยมสู่ความสําเร็จ (3.79) ความสัมพันธ์ (3.79) ค่านิยมด้าน

ความสมัพนัธ ์(3.78) ทิศทางการทาํงาน (3.77) อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม (3.72) การเป็นตวัแทน

ของผูน้าํ (3.63) ค่านิยมดา้นการทาํงาน (3.63) การจดัทีม (3.62) กระบวนการทาํงาน (3.56) การจูง

ใจของผูน้าํ (3.55) ผลงานตามเป้าหมาย (3.40) ความยืดหยุ่นของผูน้าํ (3.36) และการควบคุมของ

ผูน้าํ (3.04)  

สาํหรับค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตวัแปรเชิงสังเกตโดยรวมมีค่าใกลเ้คียงกนั 

ส่วนมากอยูใ่นเกณฑที์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัมากนักของการ

ให้ข้อมูล โดยตัวแปรเชิงสังเกตทีมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ การจูงใจของผูน้าํ มีค่า

เท่ากบั .78 หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการจูงใจของผูน้าํทีแตกต่างกนัมาก และ

แปรเชิงสังเกตทีมีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานตําสุด คือ การควบคุมของผูน้ ํา มีค่าเท่ากับ .45 

หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการควบคุมของผูน้าํไม่แตกต่างกนั ขอ้มูลจึงมีการ

กระจายตวันอ้ย และสาํหรับการพิจารณาการแจกแจงขอ้มลูจากค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความ

โด่ง (Kurtosis) พบว่า ตวัแปรเชิงเกตทุกตวัอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ โดยค่าความเบมี้ค่าไม่เกิน 2 

และค่าความโด่งมีค่าไม่เกิน 7 นั นคือ ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ (เสรี ชดัแชม้ และสุชาดา กร

เพชรปาณี, 2547: 22) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรส่วนใหญ่มีค่าความเบติ้ดลบ หมายความว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้ะแนนในระดบัทีสูงกว่าค่าเฉลีย กราฟเส้นโคง้การแจกแจงความถีจึงเบ้

ทางซา้ย นนัคือ ขอ้มูลบางค่ามีค่าตาํมาก จึงทาํให้ค่าเฉลียน้อยกว่าค่ามธัยฐานและค่าฐานนิยม ใน

ส่วนของค่าความโด่งของตวัแปรเชิงสงัเกตส่วนใหญ่มีค่าสมัประสิทธิเป็นบวก นั นคือ โคง้ของการ

แจกแจงทีสูงกว่าปกติ เรียกว่า โคง้โด่ง (Leptokurtic) โดยตวัแปรเชิงสังเกตทีมีค่าสัมประสิทธิเป็น

บวกสูงสุดคือ การควบคุมของผูน้าํ มีค่าสมัประสิทธิความโด่งเท่ากบั 3.47 ซึงถึงแมจ้ะมีค่าค่อนขา้ง

สูงแต่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ผลไม่มาก เนืองจากกลุ่มตวัอย่างมีขนาดมากกว่า 200 หรือเป็น

กลุ่มตวัอย่างทีมีขนาดใหญ่ ซึงงานวิจยัครังนีใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวนทงัสิน 415 คน (Hair, Black, 

Babin, and Anderson, 2006) รายละเอียดดงัตารางที 4.10 
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ตารางที 4.10  ค่าสถิติลกัษณะตวับ่งชีในโมเดลการวิจยัของทีมทีมีประสิทธิผล 

 

ตัวแปรเชิงสังเกต ค่าเฉลีย ระดับคะแนน S.D. ค่าตําสุด ค่าสูงสุด ความเบ้ ความโด่ง 

ค่านิยมความสัมพนัธ ์ 3.7794 มาก .62721 1.56 5.00 -.395 -.165 

ค่านิยมการทาํงาน 3.6328 มาก .66247 1.50 5.00 -.468 -.003 

ค่านิยมความสาํเร็จ 3.7894 มาก .59603 1.40 5.00 -.378 .438 

ความเหมาะสมของผูน้าํ 3.8566 มาก .75377 1.00 5.00 -.643 .825 

ความยดืหยุน่ของผูน้าํ 3.3606 ปานกลาง .49398 1.67 5.00 .310 1.238 

การเป็นตวัแทน 3.6349 มาก .74850 1.00 5.00 -.529 .384 

การควบคุมของผูน้าํ 3.0434 ปานกลาง .45237 1.50 5.00 .949 3.468 

การจูงใจของผูน้าํ 3.5518 มาก .78272 1.00 5.00 -.454 .368 

สภาพแวดลอ้ม 3.7223 มาก .61082 1.25 5.00 -.379 .162 

ทิศทางการทาํงาน 3.7691 มาก .61083 1.00 5.00 -.442 .755 

การจดัทีม 3.6218 มาก .50276 1.45 5.00 -.347 .561 

กระบวนการทาํงาน 3.5590 มาก .53977 1.48 4.88 -.520 1.610 

ความสัมพนัธ ์ 3.7872 มาก .59842 1.10 5.00 -.472 .850 

ผลงานตามเป้าหมาย 3.4032 ปานกลาง .48619 1.67 5.00 .678 .629 

พฒันาการกระบวนการ 3.8763 มาก .65013 1.00 5.00 -.551 1.127 

การเติบโตของสมาชิก 3.9349 มาก .66051 1.00 5.00 -.714 1.338 

 

4.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงสังเกต 

 

สาํหรับความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงสังเกตทงั 16 ตัวแปร ของกลุ่มตวัอย่างภายใน

โมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทงัหมด 120 คู่ 

มีค่าแตกต่างจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทงัสิน 118 คู่ และทีระดบั .05 เพียง 2 คู่ 

ค่าสมัประสิทธิระหว่างตวัแปรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ทิศทางบวกทุกคู่ นนัคือ ถา้ตวัแปรเชิง

สงัเกตตวัหนึงมีขนาดเพิมมากขึน อีกตวัหนึงก็จะมีขนาดเพิมมากขึนดว้ย หรือถา้หากตวัแปรเชิง

สงัเกตตวัหนึงมีขนาดลดตาํลง อีกตวัหนึงก็จะมีขนาดลดตาํลงดว้ย ยกตวัอย่างเช่น ถา้ทีมมีค่านิยม

ดา้นความสัมพนัธ์เพิมสูงขึน ก็ส่งผลให้การจูงใจของผูน้ ําเพิมสูงขึนดว้ย สําหรับค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์สูงสุดมีค่าเท่ากบั .870 เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสังเกตการจัดทีมกับ

กระบวนการทาํงาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ตาํสุดมีค่าเท่ากับ .115 เป็นความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรเชิงสงัเกตค่านิยมสู่ความสาํเร็จกบัการควบคุมของผูน้าํ 
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เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสังเกตทีอยู่ในตัวแปรแฝง

เดียวกนั พบว่า ทุกคู่มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยตวัแปรแฝงทีมีค่า

สมัประสิทธิสหสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสูง คือ องคป์ระกอบของทีม มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์

อยู่ระหว่าง .747 - .870 หมายความว่า ตวัแปรอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ตวัแปรการกาํหนดทิศ

ทางการทาํงาน ตวัแปรการจดัทีม ตวัแปรกระบวนการ และตวัแปรความสมัพนัธ ์มีความสมัพนัธไ์ป

ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง แต่ไม่สูงมากจนทาํให้เกิดปัญหา Multicollinearity นั นคือ 

ตวัแปรเชิงสงัเกตมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัไม่เกิน .90 (เสรี ชดัแชม้ และสุชาดา กร

เพชรปาณี, 2546: 16) 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสังเกตทีอยู่ในตัวแปรแฝงต่างกัน  พบว่า 

องค์ประกอบของทีมกบัประสิทธิผลของทีม มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงสังเกต

ระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธอ์ยูร่ะหว่าง .655 - .812 และค่านิยมในการทาํงานเป็น

ทีมกบัองคป์ระกอบของทีมก็เช่นเดียวกนั มีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง .659 - .795 และ

ตวัแปรเชิงสงัเกตของทงัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองค์ประกอบของทีม ต่างก็มี

ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลของทีมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ .05 ในทุกคู่

ความสมัพนัธ ์

ดงันนั จากสมมติฐานขอ้ 3.4.1 ทีว่าปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ และ

ปัจจยัตัวแปรแฝงของทีม มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลของทีม จึงสามารถสรุปไดว้่าเป็นตาม

สมมติฐานทีกาํหนดไว ้โดยรายละเอียดค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องตวัแปรเชิงสงัเกตไดแ้สดงไว้

ดงัตารางที 4.11 
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ตารางที 4.11  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเชิงสงัเกตในโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล 

 

 x ̄ SD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.ค่านิยมความสัมพนัธ์ 3.779 .627 1                

2.ค่านิยมการทาํงาน 3.633 .662 .806** 1               

3.ค่านิยมความสาํเร็จ 3.789 .596 .750** .703** 1              

4.ความเหมาะสมของผูน้าํ 3.857 .754 .658** .612** .611** 1             

5.ความยืดหยุ่นของผูน้าํ 3.361 .494 .613** .559** .501** .690** 1            

6.การเป็นตวัแทน 3.635 .748 .697** .661** .577** .681** .584** 1           

7.การควบคุมของผูน้าํ 3.043 .452 .159** .168** .115* .158** .276** .127** 1          

8.การจูงใจของผูน้าํ 3.552 .783 .683** .676** .574** .608** .521** .767** .145** 1         

9.สภาพแวดลอ้ม 3.722 .611 .752** .724** .713** .665** .607** .643** .158** .634** 1        

10.ทิศทางการทาํงาน 3.769 .611 .771** .708** .736** .761** .647** .684** .156** .679** .824** 1       

11.การจดัทีม 3.622 .503 .786** .731** .717** .699** .635** .724** .190** .754** .762** .821** 1      

12.กระบวนการทาํงาน 3.559 .540 .795** .750** .692** .682** .654** .734** .248** .747** .753** .798** .870** 1     

13.ความสัมพนัธ์ 3.787 .598 .733** .659** .669** .657** .592** .658** .154** .668** .747** .789** .810** .836** 1    

14.ผลงานตามเป้าหมาย 3.403 .486 .441** .372** .440** .443** .458** .372** .268** .356** .438** .452** .515** .547** .510** 1   

15.พฒันาการกระบวนการ 3.876 .650 .654** .597** .642** .629** .543** .574** .122* .565** .701** .752** .758** .749** .812** .529** 1 . 

16.การเติบโตของสมาชิก 3.935 .661 .649** .605** .630** .619** .550** .586** .128** .562** .655** .722** .702** .707** .791** .491** .827** 1 

 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ความสมัพนัธมี์นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p < .05) 

** หมายถึง ความสมัพนัธมี์นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 (p < .01)
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4.5  การวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั 

 

โมเดลประสิทธิผลของทีมตามกรอบแนวคิดงานวิจยั ประกอบดว้ยโมเดลการวดัทงัสิน 4 

โมเดล คือ โมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม โมเดลการวดัภาวะผูน้ ํา โมเดลการวัด

องคป์ระกอบของทีม และโมเดลการวดัประสิทธิผลของทีม ซึงก่อนทาํการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้างเต็มรูปตามกรอบแนวคิดตอ้งทาํการตรวจสอบโมเดลการวดั (Measurement Model) เพือ

ตรวจสอบว่าชุดของตวัแปรเชิงสังเกตสามารถวดัสิงทีตอ้งการหรือตวัแปรแฝงไดห้รือไม่ โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยทีโมเดลการวดัค่านิยม

ในการทาํงานเป็นทีม โมเดลการวดัองค์ประกอบของทีม จะทาํการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยนั 2 

อนัดบั และโมเดลการวดัภาวะผูน้าํ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงประสิทธิผลของทีม จะทาํการวิเคราะห์

ปัจจยัเชิงยนืยนัเพียง 1 อนัดบั ซึงสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

4.5.1 วเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดับที 1 ตวัแปรแฝงค่านิยมในการทํางานเป็นทีม 

หลงัทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (EFA) ปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ทาํ

ใหจ้ดักลุ่มตวัแปรเชิงสงัเกตทงัหมด 22 ตวัแปร เป็น 3 องค์ประกอบ คือ ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ ์

(Relationship Value) ค่านิยมด้านการทาํงาน (Wok Value) และค่านิยมสู่ความสําเร็จ (Values 

Driven Success)  และนํามาตรวจสอบความสามารถในการวัดของตัวแปรทังหมดทีมีต่อ

องค์ประกอบทัง 3 โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยนั ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยถึงแมว้่าค่าระดบัความน่าจะเป็นไค-สแควร์มีค่าสูง 

คือเท่ากบั 392.121 และ P-value นอ้ยกว่า .05 เนืองจากขนาดตวัอย่างมีขนาดใหญ่ แต่เมือพิจารณา

ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Chi-square/df) มีค่าเท่ากบั 1.98 (< 2) ค่าดชันีวดัระดับความสอดคลอ้ง 

(GFI) มีค่าเท่ากบั .921 (> .90) ค่าดชันี CFI เท่ากบั .964 (> .90) ค่าดชันี NFI เท่ากบั .93 (> .90) ซึง

แสดงถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล และเมือทดสอบสมมติฐานดชันีความคลาดเคลือน 

RMSEA พบว่ามีค่าเท่ากบั .049 (< .08) และ P-value เท่ากบั .613 จึงยืนยนัว่ายอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) ดงันนั จึงสรุปว่าโมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมอนัดบัที 1 มีความสอดคลอ้ง

กลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ทีระดับนัยสาํคัญ .05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานและค่าสถิติ

แสดงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลไดแ้สดงตามตารางที 4.12 และภาพที 4.1 
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ตารางที 4.12 สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 

1 ตวัแปรแฝงค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม 

 

สมมติฐานความสอดคล้อง H0: โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สมมติฐาน RMSEA H0: RMSEA ≤ 0.05 

 H1: RMSEA > .005 

ค่าสถิติทดสอบ 

 

Chi-Square 

(χ2) 

χ2/df 

(< 2) 

p-value 

(> .05) 

GFI 

(> .90) 

CFI 

(> .90) 

NFI 

(> .90) 

 392.121 1.980 .000 .921 .964 .930 
       

 

 

RMSEA  

(< .08) 

 PCLOSE 

 (> .05) 

   

 .049  .613    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.1  วิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 1 โมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม 
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ตรวจสอบความเชือถือไดข้องโมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม โดยพิจารณาค่า

นาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ของตวัแปรค่านิยมดา้นความสมัพนัธ ์พบว่า มีค่าอยูร่ะหว่าง  

.669 - .763 ค่านาํหนกัปัจจยัของตวัแปรค่านิยมดา้นการทาํงาน มีค่าอยู่ระหว่าง .607 - .810 และค่า

นาํหนกัปัจจยัของตวัแปรค่านิยมสู่ความสาํเร็จ มีค่าอยูร่ะหว่าง .670 - .768 ซึงทงัหมดเป็นค่านาํหนกั

ตวัแปรในองค์ประกอบทีมากกว่า .50 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีเหมาะสม และค่าความเทียงตรงของ

องค์ประกอบ (Construct Reliability: PC) ทงั 3 มีค่าอยู่ระหว่าง .83 - .90 และค่าความแปรปรวน

เฉลียทีสกดัได ้(Average Variance Extracted: PV) ของทุกองคป์ระกอบมีค่าเท่ากบั .50 เมือพิจารณา

ค่าสถิติทงั 3 ร่วมกนั สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรองคป์ระกอบค่านิยมดา้นความสมัพนัธ ์ค่านิยมดา้น

การทาํงาน และค่านิยมสู่ความสําเร็จ มีค่าความเชือถือได้ทีเหมาะสม (Hair, Black, Babin, 

Anderson, and Tatham, 2006 อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน,์ 2553: 107) 

ตรวจสอบค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัอนัดบัที 1 

โมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม พบว่า ค่านาํหนกัปัจจยัมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

(|z| > 2.58) ในทุกตวัแปร และเมือพิจารณาความสาํคญัของตวัแปรภายในแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า 

องคป์ระกอบค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์ ตวัแปรทีมีค่านาํหนักปัจจยัสูงทีสุดคือ ความเท่าเทียมกนั 

(.763) รองลงมาคือ การยอมรับ (.749) และตวัแปรทีมีค่านาํหนักปัจจยัน้อยทีสุดคือ ความเป็นหนึง

เดียว (.669) สาํหรับองคป์ระกอบค่านิยมดา้นการทาํงาน ตวัแปรทีมีค่านาํหนกัปัจจยัสูงทีสุดคือ การ

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น (.810) รองลงมาคือ คุณภาพชีวิต (.769) และตวัแปรทีมีค่านําหนัก

ปัจจยันอ้ยทีสุดคือ ความเครียด (.607) และองคป์ระกอบค่านิยมสู่ความสาํเร็จ ตวัแปรทีมีค่านาํหนัก

ปัจจัยสูงทีสุดคือ การให้ความสําคัญต่อกระบวนการทํางาน (.768) รองลงมาคือ การเรียนรู้

ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว (.754) และตวัแปรทีมีค่านาํหนกัปัจจยันอ้ยทีสุดคือ 

ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ (.670) ซึงรายละเอียดค่าทางสถิติดงัแสดงในตารางที 4.13 

 

ตารางที 4.13 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที 1 โมเดลการวดัค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

ค่านิยมด้านความสัมพันธ์     .90 .50 

ความร่วมมือในการทาํงาน .715 .065 14.288 .511   

การบริหารความสัมพนัธ ์ .727 *** *** .528   
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ตารางที 4.13 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

การใหค้าํปรึกษา .705 .058 17.972 .497   

ความเท่าเทียมกนั .763 .071 15.293 .582   

ความเป็นหนึงเดียว .669 .064 13.335 .448   

การสือสารทีจริงใจ .695 .069 13.874 .483   

การถ่อมตน .696 .073 13.905 .485   

งานมีความน่าสนใจ .726 .065 14.531 .527   

การยอมรับ .749 .068 15.017 .562   

ค่านิยมด้านการทํางาน     .89 .50 

ค่าตอบแทน .730 .067 14.959 .533   

ความใส่ใจขององคก์าร .743 *** *** .553   

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็น .810 .061 16.770 .656   

ความกา้วหนา้ .718 .072 14.729 .516   

คุณภาพชีวิต .769 .064 15.847 .592   

การตดัสินใจร่วมกนั .768 .060 15.799 .590   

ความเครียด .607 .055 12.218 .368   

งานมีความมนัคง .618 .059 12.507 .382   

ค่านิยมสู่ความสําเร็จ     .83 .50 

ใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน .768 *** *** .589   

ความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ .670 .066 13.590 .449   

การเรียนรู้ประสบการณ์ฯ .754 .065 15.480 .568   

ความอิสระในการทาํงาน .683 .068 13.840 .466   

ความมุ่งมนั .718 .065 14.660 .515   

 

หมายเหตุ  |z| > 1.96 หมายถึง p < .05 และ |z| > 2.58 หมายถึง p < .01 

*** หมายถึง พารามิเตอร์บงัคบั (Constrain) 
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4.5.2 วเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดับที 2 ตวัแปรแฝงค่านิยมในการทํางานเป็นทีม 

ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์ ค่านิยมดา้นการทาํงาน และค่านิยมสู่ความสําเร็จ เป็นปัจจัย

องคป์ระกอบของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ดงันันจึงทาํการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัอนัดบัที 2 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Chi-square/df) มีค่าเท่ากบั .000 (< 2) ค่าดชันีวดั

ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 (> .90) ค่าดชันี CFI เท่ากบั 1.00 (> .90) ค่าดชันี NFI 

เท่ากบั 1.00 (> .90) ซึงแสดงถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลอย่างสมบูรณ์ และเมือทดสอบ

สมมติฐานดชันีความคลาดเคลือน RMSEA พบว่ามีค่าเท่ากบั .000 (< .08) และ P-value เท่ากบั .992 

จึงยนืยนัว่ายอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ดงันนั จึงสรุปว่าโมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม

อนัดับที 2 มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทีระดบันัยสําคัญ .05 โดยผลการ

ทดสอบสมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลไดแ้สดงตามตารางที 4.14 

และภาพที 4.2 

 

ตารางที 4.14 สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 

2 ตวัแปรแฝงค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม 

 

สมมติฐานความสอดคล้อง H0: โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สมมติฐาน RMSEA H0: RMSEA ≤ 0.05 

 H1: RMSEA > .005 

ค่าสถิติทดสอบ 

 

Chi-Square 

(χ2) 

χ2/df 

(< 2) 

p-value 

(> .05) 

GFI 

(> .90) 

CFI 

(> .90) 

NFI 

(> .90) 

 .000 .000 .987 1.000 1.000 1.000 
       

 

 

RMSEA  

(< .08) 

 PCLOSE 

 (> .05) 

   

 .000  .992    
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ภาพที 4.2  วิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 2 ตวัแปรแฝงค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม 

 

ตรวจสอบความเชือถือไดข้องโมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมจากการวิเคราะห์

ปัจจยัเชิงยืนยนัอนัดบัที 2 โดยพิจารณาค่านาํหนักปัจจยั (Factor Loading) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 

.808 - .927 ซึงมีค่ามากกว่า .50 และเขา้ใกล ้1 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีเหมาะสม และค่าความเทียงตรง 

(Construct Reliability: PC) เท่ากบั .75 และค่าความแปรปรวนเฉลียทีสกดัได ้(Average Variance 

Extracted: PV) เท่ากบั .50 ซึงสามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรองคป์ระกอบค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม

มีค่าความเชือถือไดที้เหมาะสม (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 2006 อา้งถึงใน กฤ

ตกร กลัยารัตน์, 2553: 107)  

ตรวจสอบค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัอนัดบัที 2 

โมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม พบว่า ค่านาํหนักปัจจยัมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   

(|z| > 2.58) ในทุกตัวแปร และเมือพิจารณาความสําคัญของตัวแปรภายในองค์ประกอบ พบว่า 

ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์ มีค่านาํหนักปัจจยัมากทีสุด คือ .93 และมีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) 

เท่ากบั .86 หมายความว่า ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อค่านิยมในการทาํงานร้อยละ 86 

รองลงมา คือ ค่านิยมดา้นการทาํงาน มีค่านาํหนักปัจจยัเท่ากบั .87 มีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) 

เท่ากบั .76 หมายความว่า ค่านิยมดา้นการทาํงานมีอิทธิพลต่อค่านิยมในการทาํงานร้อยละ 76 และ

สุดทา้ย คือ ค่านิยมสู่ความสาํเร็จ มีค่านาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .81 มีค่าความสมัพนัธพ์หุคูณ (R2) เท่ากบั 

.65 หมายความว่า ค่านิยมสู่ความสาํเร็จมีอิทธิพลต่อค่านิยมในการทาํงานร้อยละ 65 ซึงรายละเอียด

ค่าทางสถิติดงัแสดงในตารางที 4.15 
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ตารางที 4.15 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที 2 โมเดลการวดัค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

ค่านิยมในการทํางานเป็นทีม     .75 .50 

ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์ .927 *** *** .860   

ค่านิยมดา้นการทาํงาน .870 .039 25.657 .756   

ค่านิยมสู่ความสาํเร็จ .808 .037 22.537 .653   

 

หมายเหตุ  |z| > 1.96 หมายถึง p < .05 และ |z| > 2.58 หมายถึง p < .01 

*** หมายถึง พารามิเตอร์บงัคบั (Constrain) 

 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติสรุปไดว้่า ค่านิยมดา้นการทาํงาน ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ ์

และค่านิยมสู่ความสาํเร็จ มีความสาํคญัต่อการอธิบายค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม โดยมีค่านาํหนัก

เป็นบวก หมายถึง ทีมทีมีค่านิยมทงั 3 ดา้นนีสูง ก็จะทาํใหมี้ค่านิยมในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมสูง

ตามไปดว้ย ในทางตรงขา้มหากทีมมีค่านิยมเหล่านีตาํ ก็จะส่งผลใหค่้านิยมในการทาํงานเป็นทีมตาํ

ไปดว้ย ทงันีตวัแปรทงัหมดมีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสูง แสดงให้เห็นว่าตวับ่งชีทีใชใ้น

การวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทุกตวัมีความสมัพนัธเ์กือหนุนซึงกนัและกนั 

 

4.5.3 วเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดับที 1 ตวัแปรแฝงองค์ประกอบของทีม 

หลงัจากทาํการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องกับองค์ประกอบของทีม ทาํให้

สามารถสรุปเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของทีมได ้6 ดา้น คือ อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ทิศทางการ

ทาํงาน การจดัทีม กระบวนการ และความสมัพนัธ ์ซึงในแต่ละดา้นประกอบดว้ยตวัแปรบ่งชีต่างๆ 

กนั ดงันนั องคป์ระกอบเหล่านีจึงเป็นตวัแปรแฝงและเป็นโมเดลการวดัขององคป์ระกอบทีม ซึงแต่

ละตวัแปรแฝงประกอบดว้ยตวัแปรเชิงสงัเกตดงันี ตวัแปรอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

โครงสร้างองคก์าร การจดัการทรัพยากร นโยบายและการสนบัสนุนขององคก์าร และความตอ้งการ

จากภายนอก ตวัแปรทิศทางการทาํงาน ประกอบดว้ย ค่านิยม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ ์

และการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน ตวัแปรการจดัทีม ประกอบดว้ย การจดัสรรบทบาท ความ

รับผิดชอบต่อบทบาท หน้าที และทีม ความเหมาะสมของสมาชิก การออกแบบงานมีความ
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เหมาะสม และขนาดของทีม ตวัแปรกระบวนการ ประกอบดว้ย ระเบียบวิธีปฏิบติั การวางแผน การ

สือสาร การประชุม การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแยง้ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการประสานงานกับภายนอกทีม ตัวแปรสุดท้าย ความสัมพนัธ ์

ประกอบดว้ย บรรยากาศของทีมทีเหมาะสม ความเชือมนัในความสามารถของทีม ระดับความ

ขดัแยง้ ความสูญเปล่าทางสงัคม และทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึก 

นําตัวบ่งชีหรือตัวแปรเชิงสังเกตทังหมดมาตรวจสอบความสามารถในการวัดต่อ

องค์ประกอบทัง 6 โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยนั ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยถึงแมว้่าค่าระดบัความน่าจะเป็นไค-สแควร์มีค่าสูง 

คือเท่ากบั 681.556 และ P-value นอ้ยกว่า .05 เนืองจากเป็นโมเดลขนาดใหญ่ แต่เมือพิจารณาค่าไค-

สแควร์สมัพทัธ ์(Chi-square/df) มีค่าเท่ากบั 1.832 (< 2) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) มี

ค่าเท่ากบั .901 (> .90) ค่าดชันี CFI เท่ากบั .973 (> .90) ค่าดชันี NFI เท่ากบั .943 (> .90) ซึงแสดงถึง

ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล และเมือทดสอบสมมติฐานดชันีความคลาดเคลือน RMSEA 

พบว่ามีค่าเท่ากบั .045 (< .08) และ P-value เท่ากบั .946 จึงยืนยนัว่ายอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

ดงันนั จึงสรุปว่าโมเดลการวดัองคป์ระกอบของทีมอนัดบัที 1 มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษที์ระดบันยัสาํคญั .05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้ง

กลมกลืนของโมเดลไดแ้สดงตามตารางที 4.16 และภาพที 4.3 

 

ตารางที 4.16 สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 

1 ตวัแปรแฝงองคป์ระกอบของทีม 

 

สมมติฐานความสอดคล้อง H0: โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สมมติฐาน RMSEA H0: RMSEA ≤ 0.05 

 H1: RMSEA > .005 

ค่าสถิติทดสอบ 

 

Chi-Square 

(χ2) 

χ2/df 

(< 2) 

p-value 

(> .05) 

GFI 

(> .90) 

CFI 

(> .90) 

NFI 

(> .90) 

 681.556 1.832 .000 .901 .973 .943 
       

 

 

RMSEA  

(< .08) 

 PCLOSE 

 (> .05) 

   

 .045  .946    
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ภาพที 4.3  วิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 1 โมเดลการวดัองคป์ระกอบของทีม 

 

ตรวจสอบความเชือถือไดข้องโมเดลการวดัองค์ประกอบของทีม โดยพิจารณาค่านาํหนัก

ปัจจยั (Factor Loading) ของตวัแปรอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .745 - .856 

ค่านาํหนกัปัจจยัของตวัแปรทิศทางการทาํงาน มีค่าอยู่ระหว่าง .759 - .918 ค่านาํหนักปัจจยัของตวั

แปรการจดัทีม .369 - .768 ค่านาํหนักปัจจยัของตวัแปรกระบวนการ มีค่าอยู่ระหว่าง .333 - .886 

และค่านาํหนกัปัจจยัของตวัแปรความสมัพนัธ ์มีค่าอยู่ระหว่าง .701 - .885 ซึงค่านาํหนักปัจจยัของ

องคป์ระกอบโดยส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า .50 มีเพียง 3 ตวัแปร ทีมีค่านาํหนักปัจจยัน้อยกว่า .50 คือ 
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ตัวแปรความรับผิดชอบต่อบทบาท หน้าที และทีม ตัวแปรระเบียบวิธีปฏิบัติ และตัวแปรการ

ประสานงานกบัภายนอกทีม ซึงมีค่านาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .369, .333, และ .341 ตามลาํดบั ดงันัน จึง

พิจารณาค่าความเทียงตรงขององคป์ระกอบ (Construct Reliability: PC) พบว่าทุกองคป์ระกอบมีค่า

มากกว่า .70 คือ อยู่ระหว่าง .80 - .90 และค่าความแปรปรวนเฉลียทีสกดัได ้(Average Variance 

Extracted: PV) ของทุกองค์ประกอบมีค่าเท่ากบั .50 ทาํให้สามารถสรุปไดว้่าตวัแปรอิทธิพลจาก

สภาพแวดลอ้ม ตัวแปรทิศทางการทาํงาน ตวัแปรการจัดทีม ตัวแปรกระบวนการ และตวัแปร

ความสัมพนัธ์ มีค่าความเชือถือไดที้เหมาะสม (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 2006 

อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน,์ 2553: 107) 

ตรวจสอบค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัอนัดบัที 1 

โมเดลการวดัองค์ประกอบของทีม พบว่า ค่านาํหนักปัจจยัมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 (|z| > 

2.58) ในทุกตวัแปร และเมือพิจารณาความสําคัญของตัวแปรภายในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ตัวแปรทีมีค่านําหนักปัจจัยสูงทีสุดคือ การจัดการ

ทรัพยากร (.856) รองลงมาคือ ความตอ้งการจากภายนอก (.821) และตวัแปรทีมีค่านาํหนักปัจจยั

นอ้ยทีสุดคือ โครงสร้างองคก์าร (.745) สาํหรับองคป์ระกอบการกาํหนดทิศทางการทาํงาน ตวัแปร

ทีมีค่านาํหนักปัจจัยสูงทีสุดคือ เป้าหมาย (.918) รองลงมาคือ พนัธกิจ (.881) และตวัแปรทีมีค่า

นาํหนกัปัจจยันอ้ยทีสุดคือ การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน (.759) สาํหรับองคป์ระกอบการจดัทีม 

ตวัแปรทีมีค่านาํหนกัปัจจยัสูงทีสุดคือ การออกแบบงานมีความเหมาะสม (.878) รองลงมาคือ ความ

เหมาะสมของสมาชิกทีม (.847) และตวัแปรทีมีค่านาํหนักปัจจยัน้อยทีสุดคือ ความรับผิดชอบต่อ

บทบาท หน้าทีและทีม (.369) สาํหรับองค์ประกอบกระบวนการ ตัวแปรทีมีค่านาํหนักปัจจยัสูง

ทีสุดคือ การสือสาร (.886) รองลงมาคือ การประเมินผลการปฏิบติังาน (.880) และตวัแปรทีมีค่า

นาํหนกัปัจจยันอ้ยทีสุดคือ การประสานงานกบัภายนอกทีม (.341) และองคป์ระกอบความสัมพนัธ ์

ตวัแปรทีมีค่านาํหนักปัจจยัสูงทีสุดคือ บรรยากาศของทีมทีเหมาะสม (.885) รองลงมาคือ ความ

เชือมนัในความสามารถของทีม (.867) และตวัแปรทีมีค่านาํหนักปัจจยัน้อยทีสุดคือ ระดบัความ

ขดัแยง้ (.701) ซึงรายละเอียดค่าทางสถิติดงัแสดงในตารางที 4.17 
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ตารางที 4.17 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที 1 โมเดลการวดัองค์ประกอบ

ของทีม 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม     .80 .50 

ลูกคา้ .821 .059 16.904 .674   

นโยบาย .806 .056 19.070 .650   

ทรัพยากร .856 .063 17.688 .733   

โครงสร้าง .745 *** *** .554   

การกําหนดทิศทางการทํางาน     .86 .50 

เป้าหมาย .918 .038 26.998 .843   

พนัธกิจ .881 .042 24.775 .777   

วิสัยทศัน ์ .844 .044 22.809 .713   

ค่านิยม .863 *** *** .745   

กลยทุธ์ .816 .044 21.492 .666   

การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน .759 .045 19.061 .576   

การจัดทีม     .82 .50 

การออกแบบงานมีความเหมาะสม .878 .044 22.703 .771   

ความเหมาะสมของสมาชิกทีม .847 .044 21.401 .718   

รับผิดชอบต่อบทบาท หนา้ทีและทีม .369 .048 7.662 .136   

การจดัสรรบทบาท .829 *** *** .687   

ขนาดของทีม .662 .051 15.011 .438   

กระบวนการ     .90 .50 

การประชุม .749 .349 7.182 .561   

การสือสาร .886 .521 6.942 .784   

การวางแผน .849 .508 6.895 .721   

ระเบียบวิธีปฏิบติั .333 *** *** .111   

การแกปั้ญหา .852 .497 6.901 .726   

การตดัสินใจ .853 .519 6.901 .728   

การจดัการความขดัแยง้ .822 .523 6.857 .675   

การประเมินผลการปฏิบติังาน .880 .523 6.935 .774   
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ตารางที 4.17 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

การฝึกอบรม .796 .476 6.818 .634   

การประสานงานกบัภายนอกทีม .341 .201 6.092 .117   

ความสัมพันธ์     .83 .50 

ความสูญเปล่าทางสังคม .734 .043 18.331 .539   

ระดบัความขดัแยง้ .701 .048 16.917 .492   

เชือมนัในความสามารถทีม .867 .042 24.777 .752   

บรรยากาศทีเหมาะสม .885 *** *** .784   

ทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึก .758 .042 19.336 .575   

 

หมายเหตุ  |z| > 1.96 หมายถึง p < .05 และ |z| > 2.58 หมายถึง p < .01 

*** หมายถึง พารามิเตอร์บงัคบั (Constrain) 

 

4.5.4 วเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดับที 2 ตวัแปรแฝงองค์ประกอบของทีม 

หลงัทาํการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 1 ของตวัแปรอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม การ

กาํหนดทิศทางการทาํงาน การจดัทีม กระบวนการ และความสัมพนัธ์ พบว่าเป็นองค์ประกอบทีมี

ความตรงเชิงโครงสร้าง จึงทาํการตรวจสอบต่อไปว่าตวัแปรเหล่านีเป็นองค์ประกอบทีเหมาะสม

ของตวัแปรองค์ประกอบของทีมหรือไม่ โดยทาํการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัอนัดับที 2 ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า สถิติทดสอบไค-สแควร์เท่ากบั 1.245 โดย P-value เท่ากบั .742 และค่าไค-สแควร์

สมัพทัธ ์(Chi-square/df) มีค่าเท่ากบั .415 (< 2) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากบั 

.999 (> .90) ค่าดชันี CFI เท่ากบั 1.00 (> .90) ค่าดชันี NFI เท่ากบั .999 (> .90) ซึงแสดงถึงความ

สอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลค่อนข้างสูง และเมือทดสอบสมมติฐานดัชนีความคลาดเคลือน 

RMSEA พบว่ามีค่าเท่ากบั .000 (< .08) และ P-value เท่ากบั .923 จึงยืนยนัว่ายอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) ดงันนั จึงสรุปว่าโมเดลการวดัองคป์ระกอบของทีมอนัดบัที 2 มีความสอดคลอ้งกลมกลืน

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษที์ระดบันัยสาํคญั .05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานและค่าสถิติแสดงความ

สอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลไดแ้สดงตามตารางที 4.18 และภาพที 4.4 
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ตารางที 4.18 สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 

2 ตวัแปรแฝงองคป์ระกอบของทีม 

 

สมมติฐานความสอดคล้อง H0: โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สมมติฐาน RMSEA H0: RMSEA ≤ 0.05 

 H1: RMSEA > .005 

ค่าสถิติทดสอบ 

 

Chi-Square 

(χ2) 

χ2/df 

(< 2) 

p-value 

(> .05) 

GFI 

(> .90) 

CFI 

(> .90) 

NFI 

(> .90) 

 1.245 .415 .742 .999 1.000 .999 
       

 

 

RMSEA  

(< .08) 

 PCLOSE 

 (> .05) 

   

 .000  .923    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.4  วิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัอนัดบัที 2 ตวัแปรแฝงองคป์ระกอบของทีม 

 

ตรวจสอบความเชือถือไดข้องโมเดลการวดัองคป์ระกอบของทีมจากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิง

ยนืยนัอนัดบัที 2 โดยพิจารณาค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .814 - .944 

ซึงมีค่ามากกว่า .50 และเขา้ใกล ้1 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีเหมาะสม และค่าความเทียงตรง (Construct 

Reliability: PC) เท่ากบั .83 และค่าความแปรปรวนเฉลียทีสกดัได ้(Average Variance Extracted: 

PV) เท่ากับ .50 ซึงสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์ประกอบของทีมมีค่าความเชือถือได้ที
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เหมาะสม (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 2006 อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน์, 2553: 

107)  

ตรวจสอบค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัอนัดบัที 2 

โมเดลการวดัองคป์ระกอบของทีม พบว่า ค่านาํหนักปัจจยัมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   (|z| > 

2.58) ในทุกตวัแปร และเมือพิจารณาความสาํคญัของตวัแปรภายในองคป์ระกอบ พบว่า การจดัทีม 

มีค่านาํหนักปัจจยัมากทีสุด คือ .94 และมีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั .89 หมายความว่า 

การจดัทีมมีอิทธิพลต่อการจดัองคป์ระกอบของทีมร้อยละ 89 รองลงมา คือ กระบวนการทาํงาน มี

ค่านาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .92 มีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั .85 หมายความว่า กระบวนการ

ทาํงานมีอิทธิพลต่อการจัดองค์ประกอบของทีมร้อยละ 85 ลาํดับต่อมา คือ ความสัมพนัธ์ มีค่า

นาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .91 มีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั .83 หมายความว่า ความสัมพนัธ์มี

อิทธิพลต่อการจดัองคป์ระกอบของทีมร้อยละ 83 ลาํดบัต่อมา คือ การกาํหนดทิศทางการทาํงาน มี

ค่านาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .87 มีค่าความสมัพนัธพ์หุคูณ (R2) เท่ากบั .75 หมายความว่า การกาํหนดทิศ

ทางการทาํงานมีอิทธิพลต่อการจดัองค์ประกอบของทีมร้อยละ 75 และสุดทา้ย คือ อิทธิพลจาก

สภาพแวดลอ้ม มีค่านาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .81 มีค่าความสมัพนัธพ์หุคูณ (R2) เท่ากบั .66 หมายความ

ว่า อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการจดัองคป์ระกอบทีมร้อยละ 66 ซึงรายละเอียดค่าทาง

สถิติดงัแสดงในตารางที 4.19 

 

ตารางที 4.19 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที 2 โมเดลการวดัองค์ประกอบ

ของทีม 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

องค์ประกอบของทีม     .83 .50 

อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม .814 .040 22.687 .663   

การกาํหนดทิศทางการทาํงาน .869 .038 25.967 .754   

การจดัทีม .944 .030 28.955 .891   

กระบวนการ .921 .031 29.650 .848   

ความสัมพนัธ ์ .909 *** *** .826   

 

หมายเหตุ  |z| > 1.96 หมายถึง p < .05 และ |z| > 2.58 หมายถึง p < .01 

*** หมายถึง พารามิเตอร์บงัคบั (Constrain) 
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จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติสรุปไดว้่า อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม การกาํหนดทิศทางการ

ทาํงาน การจดัทีม กระบวนการ และความสัมพนัธ์ มีความสาํคญัต่อการจดัองค์ประกอบของทีม 

โดยมีค่านาํหนกัเป็นบวก หมายถึง ทีมทีมีการจดัองคป์ระกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบนีสูง การทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีมก็จะสูงตามไปดว้ย ในทางตรงขา้มหากทีมมีองค์ประกอบ 5 ดา้นนีตาํ การทาํงาน

ร่วมกนัของทีมก็จะตาํไปดว้ย ทงันีตวัแปรทงัหมดมีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสูง แสดงให้

เห็นว่าตวับ่งชีทีใชใ้นการวดัองคป์ระกอบของทีมทุกตวัมีความสมัพนัธเ์กือหนุนซึงกนัและกนั 

 

4.5.5 วเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงภาวะผู้นํา 

หลงัจากทาํการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํ พบว่า ตวัแปรทีสามารถบ่งชี

ถึงภาวะผูน้าํทีทาํให้ทีมมีประสิทธิผลประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ ความเหมาะสมของผูน้าํ ความ

ยืดหยุ่น การทาํหน้าทีเป็นตวัแทน การควบคุม และการจูงใจ จึงนาํตวับ่งชีหรือตวัแปรเชิงสังเกต

เหล่านีมาตรวจสอบความสามารถในการวดัต่อตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํ โดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิง

ยนืยนั ผลการวิเคราะห์พบว่า สถิติทดสอบไค-สแควร์เท่ากบั 3.090 โดย P-value เท่ากบั .378 และ

ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Chi-square/df) มีค่าเท่ากับ 1.030 (< 2) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง 

(GFI) มีค่าเท่ากบั .997 (> .90) ค่าดชันี CFI เท่ากบั 1.00 (> .90) ค่าดชันี NFI เท่ากบั .997 (> .90) ซึง

แสดงถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลค่อนขา้งสูง และเมือทดสอบสมมติฐานดชันีความ

คลาดเคลือน RMSEA พบว่ามีค่าเท่ากบั .009 (< .08) และ P-value เท่ากบั .728 จึงยืนยนัว่ายอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) ดงันนั จึงสรุปว่าโมเดลการวดัภาวะผูน้าํ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษที์ระดบันยัสาํคญั .05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้ง

กลมกลืนของโมเดลไดแ้สดงตามตารางที 4.20 และภาพที 4.5 

 

ตารางที 4.20 สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัตวัแปร

แฝงภาวะผูน้าํ 

 

สมมติฐานความสอดคล้อง H0: โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สมมติฐาน RMSEA H0: RMSEA ≤ 0.05 

 H1: RMSEA > .005 
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ตารางที 4.20 (ต่อ) 

 

ค่าสถิติทดสอบ 

 

Chi-Square 

(χ2) 

χ2/df 

(< 2) 

p-value 

(> .05) 

GFI 

(> .90) 

CFI 

(> .90) 

NFI 

(> .90) 

 3.090 1.030 .378 .997 1.000 .997 
       

 

 

RMSEA  

(< .08) 

 PCLOSE 

 (> .05) 

   

 .009  .728    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.5  วิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํ 

 

ตรวจสอบความเชือถือไดข้องโมเดลการวดัภาวะผูน้าํจากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั โดย

พิจารณาค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) พบว่า มีเพียงความสัมพนัธ์เดียวทีมีค่าน้อยกว่า .50 คือ 

การควบคุม (.156) ดงันัน จึงพิจารณาค่าความเทียงตรงขององค์ประกอบ (Construct Reliability: 

PC) พบว่าองค์ประกอบมีค่ามากกว่า .70 คือเท่ากบั .81 และค่าความแปรปรวนเฉลียทีสกดัได ้

(Average Variance Extracted: PV) ขององค์ประกอบมีค่าเท่ากับ .50 ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า

โครงสร้างภาวะผูน้าํมีค่าความเชือถือไดที้เหมาะสม (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 

2006 อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน,์ 2553: 107)  
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ตรวจสอบค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัโมเดลการ

วดัภาวะผูน้าํ พบว่า ค่านาํหนกัปัจจยัมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 (|z| > 2.58) ในทุกตวัแปร และ

เมือพิจารณาความสําคัญของตวัแปรภายในองค์ประกอบ พบว่า การเป็นตัวแทนของผูน้ ํา มีค่า

นาํหนักปัจจยัมากทีสุด คือ .92 และมีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั .85 หมายความว่า การ

เป็นตวัแทนมีอิทธิพลต่อการใชภ้าวะผูน้าํร้อยละ 85 รองลงมา คือ การจูงใจ มีค่านําหนักปัจจัย

เท่ากบั .83 มีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั .69 หมายความว่า การจูงใจมีอิทธิพลต่อการใช้

ภาวะผูน้าํร้อยละ 69 ลาํดบัต่อมา คือ ความเหมาะสมของผูน้าํ มีค่านาํหนักปัจจยัเท่ากบั .74 มีค่า

ความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั .54 หมายความว่า ความเหมาะสมของผูน้าํมีอิทธิพลต่อการใช้

ภาวะผูน้าํร้อยละ 54 ลาํดับต่อมา คือ ความยืดหยุ่นของผูน้ ํา มีค่านาํหนักปัจจยัเท่ากบั .64 มีค่า

ความสมัพนัธพ์หุคูณ (R2) เท่ากบั .40 หมายความว่า ความยดืหยุน่มีอิทธิพลต่อการใชภ้าวะผูน้าํร้อย

ละ 40 และสุดทา้ย คือ การควบคุม มีค่านาํหนักปัจจยัเท่ากบั .16 มีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) 

เท่ากบั .02 หมายความว่า การควบคุมมีอิทธิพลต่อการใชภ้าวะผูน้าํเพียงร้อยละ 2 ซึงรายละเอียดค่า

ทางสถิติดงัแสดงในตารางที 4.21 

 

ตารางที 4.21  ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัภาวะผูน้าํ 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

ภาวะผู้นํา     .81 .50 

ความเหมาะสม .737 .052 16.541 .542   

ความยดืหยุน่ .635 .035 13.636 .403   

การเป็นตวัแทน .925 .055 19.544 .855   

การควบคุม .156 .036 3.041 .024   

การจูงใจ .829 *** *** .688   

 

หมายเหตุ  |z| > 1.96 หมายถึง p < .05 และ |z| > 2.58 หมายถึง p < .01 

*** หมายถึง พารามิเตอร์บงัคบั (Constrain) 

 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติสรุปไดว้่า ความเหมาะสม ความยดืหยุน่ การเป็นตวัแทน การ

ควบคุม และการจูงใจมีความสาํคญัต่อการใชภ้าวะผูน้าํ โดยมีค่านาํหนกัเป็นบวก หมายถึง ผูน้าํทีมี
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องคป์ระกอบทงั 5 ดา้นนีสูง สามารถช่วยให้การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมสูงตามไปดว้ย ในทางตรง

ขา้มหากผูน้าํมีองค์ประกอบ 5 ดา้นนีตาํ การทาํงานร่วมกนัของทีมก็จะตาํไปด้วย ทังนีตวัแปร

ทงัหมดมีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสูง แสดงใหเ้ห็นว่าตวับ่งชีทีใชใ้นการวดัภาวะผูน้าํทุก

ตวัมีความสมัพนัธเ์กือหนุนซึงกนัและกนั 

 

4.5.6 วเิคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงประสิทธิผลของทีม 

โมเดลการวดัประสิทธิผลของทีมเป็นการประเมินถึงประสิทธิผลในการทาํงานของทีม ซึง

เกณฑที์นาํมาใชใ้นการวดัประกอบดว้ย ผลงานทีบรรลุเป้าหมาย พฒันาการของกระบวนการทาํงาน 

และการเติบโตของสมาชิกทงัดา้นความสามารถและความพึงพอใจ สรุปเป็นตวัแปรบ่งชีหรือตวั

แปรเชิงสงัเกตไดเ้ป็น (1) ตวัแปรผลงาน (2) พฒันาการ และ (3) การเติบโต นาํตวับ่งชีหรือตวัแปร

เชิงสังเกตเหล่านีมาตรวจสอบความสามารถในการวดัต่อตวัแปรแฝงประสิทธิผลของทีม โดยใช้

การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั ผลการวิเคราะห์พบว่า สถิติทดสอบไค-สแควร์เท่ากบั .000 โดย  

P-value เท่ากบั .991 และค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Chi-square/df) มีค่าเท่ากบั .000 (< 2) ค่าดชันีวดั

ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 (> .90) ค่าดชันี CFI เท่ากบั 1.00 (> .90) ค่าดชันี NFI 

เท่ากบั 1.00 (> .90) ซึงแสดงถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลค่อนอย่างสมบูรณ์ และเมือ

ทดสอบสมมติฐานดชันีความคลาดเคลือน RMSEA พบว่ามีค่าเท่ากบั .000 (< .08) และ P-value 

เท่ากบั .995 จึงยนืยนัว่ายอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ดงันนั จึงสรุปว่าโมเดลการวดัประสิทธิผลของ

ทีม มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ทีระดบันัยสําคัญ .05 โดยผลการทดสอบ

สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลไดแ้สดงตามตารางที 4.22 และ

ภาพที 4.6 

 

ตารางที 4.22 สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัตวัแปร

แฝงประสิทธิผลของทีม 

 

สมมติฐานความสอดคล้อง H0: โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สมมติฐาน RMSEA H0: RMSEA ≤ 0.05 

 H1: RMSEA > .005 
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ตารางที 4.22 (ต่อ) 

 

ค่าสถิติทดสอบ 

 

Chi-Square 

(χ2) 

χ2/df 

(< 2) 

p-value 

(> .05) 

GFI 

(> .90) 

CFI 

(> .90) 

NFI 

(> .90) 

 .000 .000 .991 1.000 1.000 1.000 
       

 

 

RMSEA  

(< .08) 

 PCLOSE 

 (> .05) 

   

 .000  .995    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.6  วิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงประสิทธิผลของทีม 

 

ตรวจสอบความเชือถือไดข้องโมเดลการวดัประสิทธิผลของทีมจากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิง

ยืนยนั โดยพิจารณาค่านาํหนักปัจจยั (Factor Loading) พบว่า ทุกตวัแปรมีค่ามากกว่า .50 คือ อยู่

ระหว่าง .560 - .944 และเมือพิจารณาค่าความเทียงตรงขององค์ประกอบ (Construct Reliability: 

PC) พบว่าองค์ประกอบมีค่ามากกว่า .70 คือเท่ากบั .74 และค่าความแปรปรวนเฉลียทีสกดัได ้

(Average Variance Extracted: PV) ขององค์ประกอบมีค่าเท่ากับ .50 ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า

โครงสร้างประสิทธิผลของทีมมีค่าความเชือถือไดที้เหมาะสม (Hair, Black, Babin, Anderson, and 

Tatham, 2006 อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน,์ 2553: 107)  

ตรวจสอบค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ของการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนัโมเดลการ

วดัประสิทธิผลของทีม พบว่า ค่านาํหนกัปัจจยัมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   (|z| > 2.58) ในทุก

ตัวแปร และเมือพิจารณาความสําคัญของตัวแปรภายในองค์ประกอบ พบว่า พฒันาการของ

กระบวนการทาํงาน มีค่านาํหนกัปัจจยัมากทีสุด คือ .94 และมีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั 

.89 หมายความว่า พฒันาการของกระบวนการทาํงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมร้อยละ 89 
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รองลงมา คือ การเติบโตของสมาชิกทีม มีค่านาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .88 มีค่าความสมัพนัธพ์หุคูณ (R2) 

เท่ากบั .77 หมายความว่า การเติบโตของสมาชิกทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมร้อยละ 77 และ

สุดทา้ยคือ ผลงานตามเป้าหมาย มีค่านาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .56 มีค่าความสมัพนัธพ์หุคูณ (R2) เท่ากบั 

.31 หมายความว่า ผลงานตามเป้าหมายมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมร้อยละ 31 ซึงรายละเอียดค่า

ทางสถิติดงัแสดงในตารางที 4.23 

 

ตารางที 4.23  ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัประสิทธิผลของทีม 

 

องค์ประกอบ / ตัวแปร นําหนัก

ปัจจัย 

SE Z R2 PC PV 

ประสิทธผลของทีม     .74 .50 

การเติบโตของสมาชิกทีม .876 .100 21.140 .767   

พฒันาการของกระบวนการทาํงาน .944 .100 22.582 .891   

ผลงานตามเป้าหมายของทีม .560 *** *** .314   

 

หมายเหตุ  |z| > 1.96 หมายถึง p < .05 และ |z| > 2.58 หมายถึง p < .01 

*** หมายถึง พารามิเตอร์บงัคบั (Constrain) 

 

จากผลการวิ เคราะห์ทางสถิติสรุปได้ว่า  ผลงานทีบรรลุเป้าหมาย พัฒนาการของ

กระบวนการทาํงาน และการเติบโตของสมาชิกสามารถอธิบายถึงประสิทธิผลของทีมได ้โดยมีค่า

นาํหนกัเป็นบวก หมายถึง ทีมทีใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทงั 3 ดา้นนีสูง จะทาํใหป้ระสิทธิผลของทีม

สูงตามไปดว้ย ในทางตรงขา้มหากทีมใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทงั 3 ดา้นนีตาํ ประสิทธิผลของทีมก็

จะตาํไปดว้ย ทงันีตวัแปรทงัหมดมีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสูง แสดงให้เห็นว่าตวับ่งชีที

ใชใ้นการวดัประสิทธิผลของทีมทุกตวัมีความสมัพนัธเ์กือหนุนซึงกนัและกนั 

 

4.6  การวเิคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง 

 

การวิเคราะห์ในขนัตอนนี เพือตอบสมมติฐานการวิจยั ขอ้ที 3.4.2 โมเดลสมการโครงสร้าง

ทีมทีมีประสิทธิผลของงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ขอ้ที 3.4.3 ปัจจยัค่านิยมใน

การทํางานเป็นทีม ปัจจัยภาวะผูน้ ํา และปัจจัยองค์ประกอบของทีม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
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ประสิทธิผลของทีม และข้อที 3.4.4 ปัจจัยค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ประสิทธิผลของทีม โดยผา่นปัจจยัภาวะผูน้าํและปัจจยัองค์ประกอบของทีม โดยทาํการวิเคราะห์

สมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรม AMOS นาํเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนตามสมมติฐาน คือ ผล

การวิเคราะห์ความตรงโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล และผลการวิเคราะห์อิทธิพล

เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร 

 

4.6.1 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมปีระสิทธิผล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนนีเพือตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลของกรอบแนวคิด

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ทีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรทีผูว้ิจยัไดจ้ากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัประสิทธิผลของทีม ทาํการสรุปมาเป็น

ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมได ้3 ปัจจยั คือ (1) ค่านิยมในการทาํงาน ซึงให้ความสาํคญักบั

ค่านิยมในการทาํงานของทีม (2) ภาวะผูน้าํ ซึงใหค้วามสาํคญักบักระบวนการใชภ้าวะผูน้าํร่วมของ

ผูน้าํแต่ละแบบ และ (3) องคป์ระกอบของทีม ซึงเป็นตวัแปรหรือปัจจยัทีมีขนาดใหญ่ เป็นการรวม

กระบวนการทงัหมดของทีมเขา้ไวด้ว้ยกนั ผลการตรวจสอบความกลมกลืนพบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) โดยพิจารณาจากสถิติทดสอบไค-สแควร์เท่ากบั .000 โดย P-value เท่ากบั .00 (ควร

มากกว่า .05) องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากบั 98 และค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์ (Chi-square/df) มีค่าเท่ากบั 

4.571 (ควรน้อยกว่า 2) รวมถึงค่าดัชนีวดัระดับความสอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากับ .873 (ควร

มากกว่า .90) ค่าดชันี CFI เท่ากบั .946 ค่าดชันี NFI เท่ากบั .932 และเมือทดสอบสมมติฐานดชันี

ความคลาดเคลือน RMSEA พบว่ามีค่าเท่ากบั .093 (ควรนอ้ยกว่า .08) และ P-value เท่ากบั .00 (ควร

มากกว่า .05) ทาํใหป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ดงันนั จึงสรุปว่าโมเดลโครงสร้างตามสมมติฐานยงั

ไม่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ทีระดบันัยสาํคญั .05 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน

และค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลไดแ้สดงตามตารางที 4.24 และภาพที 4.7 

 

ตารางที 4.24 สมมติฐานและค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมี

ประสิทธิผลก่อนปรับ 

 

สมมติฐานความสอดคล้อง H0: โมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สมมติฐาน RMSEA H0: RMSEA ≤ 0.05 

 H1: RMSEA > .005 



180 

ตารางที 4.24 (ต่อ) 

 

ค่าสถิติทดสอบ 

 

Chi-Square 

(χ2) 

χ2/df 

(< 2) 

p-value 

(> .05) 

GFI 

(> .90) 

CFI 

(> .90) 

NFI 

(> .90) 

 447.966 4.571 .000 .873 .946 .932 
       

 

 

RMSEA  

(< .08) 

 PCLOSE 

 (> .05) 

   

 .093  .000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.7  โมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล ก่อนปรับความคลาดเคลือน 

 

เมือพบว่าโครงสร้างตามสมมติฐานยงัไม่สอดคลอ้งกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจ ัยจึงได้

ปรับแต่งองค์ประกอบดว้ยวิธีเพิมเส้นลูกศรความสัมพนัธ์เชือมระหว่างค่าความคลาดเคลือน (e) 

โดยพิจารณาจากค่า M.I. (Modification Indices) โดยเพิมเส้นความสัมพนัธ์ในคู่ทีมีค่า M.I.สูงสุด

ก่อน และทาํไปทีละคู่ จนกระทงัผลการตรวจสอบความกลมกลืนยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ของ
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การทดสอบความกลมกลืน โดยไดส้ถิติทดสอบไค-สแควร์เท่ากบั 86.920 โดย P-value เท่ากบั .071 

องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากบั 69 และค่าไค-สแควร์สมัพทัธ ์(Chi-square/df) มีค่าเท่ากบั 1.260 รวมถึง

ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากบั .974 ค่าดชันี CFI เท่ากบั .997 ค่าดัชนี NFI 

เท่ากบั .987 และเมือทดสอบสมมติฐานดชันีความคลาดเคลือน RMSEA พบว่ามีค่าเท่ากบั .025 และ 

P-value เท่ากบั .998  ทาํใหย้อมรับสมมติฐานหลกั (H0) จึงเป็นการสรุปไดว้่าโมเดลโครงสร้างตาม

สมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษที์ระดบันยัสาํคญั .05 โดยค่าสถิติแสดง

ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลเปรียบเทียบก่อนและหลงัทาํการปรับความสัมพนัธ์ค่าความ

คลาดเคลือนสามารถแสดงไดด้งัภาพที 4.8 และตารางที 4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.8  โมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล หลงัปรับความคลาดเคลือน 

หมายเหต:ุ  หมายถึง ตวัแปรมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  หมายถึง ตวัแปรไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

Chi-square = 86.920,  Chi-square/df = 1.260,  df = 69,  p = .071,  GFI = .974,  CFI = .997, 

RMR = .007,  RMSEA = .025,  NFI = .987 

 
ค่านิยม 

การทาํงาน 
 

ประสิทธิผล 
ของทีม 

 
องคป์ระกอบ 

ของทีม 

 ภาวะผูน้าํ 

d1 

d1 
d1 

ความสัมพนัธ ์e1 

การทาํงาน e2 

ความสาํเร็จ e3 

ความเหมาะสม 

e4 

ความยดืหยุน่ 

e5 

การเป็นตวัแทน 

e6 

การควบคุม 

e7 

การจูงใจ 

e8 

ผลงาน r1 

พฒันาการ r2 

การเติบโต r3 

สภาพแวดลอ้ม 

e9 

ทิศทางการทาํงาน 

e10 

การจดัทีม 

e11 

กระบวนการ 

e12 

ความสัมพนัธ ์

e13 

.61 .52 .64 .03 .64 

.78 .72 .80 .18 .80 

R2=.85 

R2=.79 

R2=.96 

.85 

.75 

.67 

.92 

.86 

.86 

.92 

.80 

-.63 

-.10 

.19 
1.58 

.58 

.93 

.88 

.33 

.87 

.78 

.90 .92 .93 
.87 

.73 .81 .85 .87 .75 

.82 
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ตารางที 4.25  ค่าสถิติความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล 

 

สถิติทดสอบ ค่าทียอมรับได ้

(มีความสอดคลอ้ง) 

ค่าสถิติสมการ

โครงสร้าง  

(ก่อนปรับ) 

ค่าสถิติสมการ

โครงสร้าง  

(หลงัปรับ) 

Chi-square (P-value) .05 < P ≤ 1.00 .000 .071 

χ2/df 0 < χ2/df ≤ 2 4.571 1.260 

GFI .90 ≤ GFI ≤ 1.00 .873 .974 

CFI .90 ≤ CFI ≤ 1.00 .946 .997 

NFI .90 ≤ NFI ≤ 1.00 .932 .987 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .08 .093 .025 

PCLOSE (P-value) .05 < P ≤ 1.00 .000 .998 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที 3.4.2 โมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล

ของงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานทีกาํหนดไวห้ลงั

ไดรั้บการปรับค่าความสมัพนัธร์ะหว่างความคลาดเคลือนขององคป์ระกอบ ดงันัน การศึกษาครังนี

จึงใชส้มการโครงสร้างทีไดรั้บการปรับในการอธิบายอิทธิพลของปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิผลของ

การทาํงานเป็นทีม 

 

4.6.2 ผลการวเิคราะห์ค่านําหนักปัจจยัและอทิธิพลทางตรงของตัวแปรแฝงภายในโมเดล

สมการโครงสร้าง 

เมือพบว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์จึงทาํการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์นําหนักปัจจัยของตวับ่งชีหรือตัวแปรเชิงสังเกตในโมเดลการวดัต่างๆ 

ภายในโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัในส่วนทีผ่านมา คือ ค่าสัมประสิทธินาํหนักปัจจยัในรูป

คะแนนมาตรฐานของตวับ่งชีในโมเดลการวดัทงัหมดมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 (|z| > 2.58) 

โดยองคป์ระกอบค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม มีตวับ่งชีทีสาํคญัทีสุดคือ ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ ์

มีนาํหนกัปัจจยัเท่ากบั .922 และมีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั .850 สาํหรับองค์ประกอบ

ภาวะผูน้าํ มีตวับ่งชีทีสาํคญัทีสุดคือ การเป็นตวัแทนและการจูงใจของผูน้าํ มีนาํหนักปัจจยัเท่ากนั

คือ .798 และมีค่าความสมัพนัธพ์หุคูณ (R2) เท่ากบั .637 ในขณะทีการควบคุมของผูน้าํมีความสาํคญั
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น้อยทีสุด มีนําหนักปัจจัยเพียงคือ .184 และมีค่าความสัมพันธ์พหุคูณ (R2) เพียง .034 โดย

องค์ประกอบทีมีความสําคัญต่อประสิทธิผลของทีมมากทีสุด คือ องค์ประกอบของทีม ซึงมี

กระบวนการทาํงานเป็นตวับ่งชีทีมีความสาํคญัทีสุด รองลงมาคือ การจดัทีม การกาํหนดทิศทางการ

ทาํงาน ความสมัพนัธภ์ายในทีม และอิทธิพลจากสภาพวดลอ้มเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยมีค่านาํหนัก

ปัจจยัเท่ากบั .935, .924, .900 .866 และ .857 ตามลาํดบั และมีค่าความสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) เท่ากบั 

.874, .853, .810, .750 และ .735 ตามลาํดบั ซึงมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที 4.26 

 

ตารางที 4.26 ค่านาํหนกัปัจจยัของโมเดลการวดัตวัแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมี

ประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี นําหนักปัจจัย SE Z R2 

1. โมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม     

1.1 ค่านิยมสู่ความสาํเร็จ .817 - - .668 

1.2 ค่านิยมดา้นการทาํงาน .865 .055 21.297 .748 

1.3 ค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์ .922 .051 23.432 .850 

2. โมเดลการวดัภาวะผูน้าํ     

2.1 ความเหมาะสม .783 - - .613 

2.2 ความยดืหยุน่ .719 .033 18.290 .517 

2.3 การเป็นตวัแทน .798 .052 19.378 .637 

2.4 การควบคุม .184 .039 3.652 .034 

2.5 การจูงใจ .798 .060 17.734 .637 

3. โมเดลการวดัองคป์ระกอบของทีม     

3.1 อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม .857 .043 23.331 .735 

3.2 การกาํหนดทิศทางการทาํงาน .900 .041 26.117 .810 

3.3 การจดัทีม .924 .032 27.827 .853 

3.4 กระบวนการทาํงานม .935 .031 31.192 .874 

3.5 ความสัมพนัธ ์ .866 - - .750 

5. โมเดลการวดัประสิทธิผลของทีม     

5.1 ผลงานตามเป้าหมาย .577 - - .333 

5.2 พฒันาการของกระบวนการ .932 .162 13.302 .869 

5.3 การเติบโตของสมาชิกทีม .884 .160 13.005 .782 

 

หมายเหตุ: |Z| > 1.96 เท่ากบั p < .05 หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 |Z| > 2.58 เท่ากบั p < .01 หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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สาํหรับความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรองคป์ระกอบ พบความสมัพนัธที์มีนัยสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .01 (|Z| > 2.58) 3 คู่ ไดแ้ก่ (1) ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ โดยมี

สมัประสิทธิความถดถอยมาตรฐานเท่ากบั .924 (2) ภาวะผูน้าํมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของทีม มี

สัมประสิทธิความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .803 และ (3) องค์ประกอบของทีมมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของทีม ซึงมีสัมประสิทธิความถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 1.508 และเมือพิจารณาค่า

ความสมัพนัธพ์หุคูณหรือสมัประสิทธิการตดัสินใจของภาวะผูน้าํ เท่ากบั .854 หมายความว่า ความ

ผนัแปรของภาวะผูน้ ําเกิดจากอิทธิพลของค่านิยมในการทํางานเป็นทีมร้อยละ 85.4 และ

สมัประสิทธิการตดัสินใจขององค์ประกอบของทีม เท่ากบั .958 หมายความว่า ความผนัแปรของ

องค์ประกอบของทีมเกิดจากอิทธิพลของภาวะผูน้ ําร้อยละ 95.8 และสุดท้ายสัมประสิทธิการ

ตดัสินใจของประสิทธิผลของทีม เท่ากบั .792 หมายความว่าความผนัแปรของประสิทธิผลของทีม

เกิดจากอิทธิพลขององคป์ระกอบของทีมร้อยละ 79.2 ซึงอิทธิพลระหว่างตวัแปรองค์ประกอบทงั 3 

ความสมัพนัธ ์สามารถนาํมาเขียนเป็นสมการความถดถอยในรูปมาตรฐานไดด้งันี 

Z ภาวะผูน้าํ = .924 Z ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม, R2 = .854 … (4.1) 

Z องคป์ระกอบของทีม = .803 Z ภาวะผูน้าํ, R2 = .958 … (4.2) 

Z ประสิทธิผลของทีม = 1.580 Z องคป์ระกอบของทีม, R2 = .792 … (4.3) 

และรายละเอียดสัมประสิทธิความถดถอยมาตรฐานของโมเดลสมการโครงสร้างไดแ้สดงไวใ้น

ตารางที 4.27 

 

ตารางที 4.27  สมัประสิทธิความถดถอยมาตรฐานจากสมการโครงสร้างทีมทีมีประสิทธิผล 

 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 

ภาวะผูน้าํ 

 

องคป์ระกอบของทีม  ประสิทธิผลของทีม 

 

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม .924* .187 -.099 

ภาวะผูน้าํ - .803* -.625 

องคป์ระกอบของทีม - - 1.580* 

R .924* .803* 1.580* 

R2 (R square) .854 .645 2.496 

Root (1-R square) .854 .958 .792 

 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 (|Z| > 2.58) 

ค่า Root (1-R square) คือ ค่าความคลาดเคลือนทีอาจเกิดจากตวัแปรอืนๆ ร่วมดว้ย 
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สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของตวัแปรแฝงค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะ

ผูน้ ํา และองค์ประกอบของทีม ทีมีต่อประสิทธิผลของทีม ตามสมมติฐานข้อที 3.4.3 คือ ปัจจัย

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ และปัจจยัองคป์ระกอบของทีม มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิผลของทีม พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ มีเพียงองค์ประกอบของทีมทีมีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของทีมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 (|z| > 2.58) โดยมี

สมัประสิทธิเสน้ทาง หรือค่านาํหนักความถดถอยเท่ากบั 1.58 หมายความว่า กระบวนการทาํงาน 

การจดัทีม การกาํหนดทิศทางการทาํงาน ความสมัพนัธภ์ายในทีม และอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มมี

อิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดประสิทธิผลในการทาํงานของทีม 

 

4.6.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของตัวแปรแฝงภายในโมเดล

สมการโครงสร้าง 

การพิจารณาอิทธิพลรวมของเส้นทางอิทธิพลต้องมีการพิจารณาอิทธิพลทางตรงและ

อิทธิพลทางออ้มรวมกนั โดยอิทธิพลรวมของเส้นทางอิทธิพลแต่ละเส้นทางของโมเดลสมการ

โครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล สามารถอธิบายแยกตามเสน้ทางอิทธิพลไดด้งันี 

อิทธิพลของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม ประกอบดว้ย อิทธิพล

ทางตรง ซึงขนาดอิทธิพลเท่ากบั -.099 และอิทธิพลทางออ้ม 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที 1 อิทธิพล

ทางออ้มของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมต่อประสิทธิผลของทีมผ่านภาวะผูน้าํ มีขนาดอิทธิพล

เท่ากบั -.578 เสน้ทางที 2 อิทธิพลทางออ้มของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมต่อประสิทธิผลของทีม

ผา่นองคป์ระกอบของทีม มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .295 และเสน้ทางที 3 อิทธิพลทางออ้มของค่านิยม

ในการทาํงานเป็นทีมต่อประสิทธิผลของทีมผ่านทงัภาวะผูน้าํและองค์ประกอบของทีม มีขนาด

อิทธิพลเท่ากบั 1.172 ดงันัน อิทธิพลรวมของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อประสิทธิผลของ

ทีม จึงมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .792 

อิทธิพลของภาวะผูน้าํทีมีต่อประสิทธิผลของทีม ประกอบดว้ย อิทธิพลทางตรง ซึงขนาด

อิทธิพลเท่ากับ -.625 และอิทธิพลทางออ้ม 1 เส้นทาง คือ อิทธิพลทางออ้มของภาวะผูน้ ําต่อ

ประสิทธิผลของทีมผา่นองคป์ระกอบของทีม มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.269 ดงันัน อิทธิพลรวมของ

ภาวะผูน้าํทีมีต่อประสิทธิผลของทีม จึงมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .644 

อิทธิพลขององคป์ระกอบของทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม ประกอบดว้ย อิทธิพลทางตรง 

ซึงขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.580 และไม่มีอิทธิพลทางออ้ม ดงันัน อิทธิพลรวมขององค์ประกอบของ

ทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม จึงมีขนาดอิทธิพลเท่ากบัอิทธิพลทางตรง คือ 1.580 
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อิทธิพลของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อภาวะผูน้าํ ประกอบดว้ย อิทธิพลทางตรง 

ซึงขนาดอิทธิพลเท่ากบั .924 และไม่มีอิทธิพลทางออ้ม ดงันัน อิทธิพลรวมของค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีมทีมีต่อภาวะผูน้าํ จึงมีขนาดอิทธิพลเท่ากบัอิทธิพลทางตรง คือ .924 

อิทธิพลของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อองคป์ระกอบของทีม ประกอบดว้ย อิทธิพล

ทางตรง ซึงขนาดอิทธิพลเท่ากบั .187 และอิทธิพลทางออ้ม 1 เส้นทาง คือ อิทธิพลทางออ้มของ

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมต่อองค์ประกอบของทีมผ่านภาวะผูน้ ํา มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .742 

ดงันนั อิทธิพลรวมของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อองคป์ระกอบของทีม จึงมีขนาดอิทธิพล

เท่ากบั .930 

อิทธิพลของภาวะผูน้าํทีมีต่อองคป์ระกอบของทีม ประกอบดว้ย อิทธิพลทางตรง ซึงขนาด

อิทธิพลเท่ากบั .803 และไม่มีอิทธิพลทางออ้ม ดงันนั อิทธิพลรวมของภาวะผูน้าํทีมีต่อองคป์ระกอบ

ของทีม จึงมีขนาดอิทธิพลเท่ากบัอิทธิพลทางตรง คือ .803  

สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมของตวัแปรแฝงภายในโมเดลสมการ

โครงสร้าง เพือตอบสมมติฐานขอ้ที 3.4.4 ปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ประสิทธิผลของทีม โดยผา่นปัจจยัภาวะผูน้าํและปัจจยัองคป์ระกอบของทีม พบว่า ผลการวิเคราะห์

เป็นไปตามสมมติฐานทีวางไว ้ซึงจากการวิเคราะห์อิทธิพลรวมของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมี

ต่อประสิทธิผลของทีมพบว่ามีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .792 ซึงอิทธิพลอยู่ในระดับสูง และเมือ

พิจารณาในแต่ละเสน้ทางอิทธิพลของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม พบว่า 

เสน้ทางอิทธิพลทางออ้มของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมต่อประสิทธิผลของทีมผ่านทงัภาวะผูน้าํ

และองคป์ระกอบของทีม มีขนาดอิทธิพลมากทีสุด คือ เท่ากบั 1.172 โดยทีเส้นทางอิทธิพลอืนๆ มี

ขนาดอิทธิพลตาํและติดลบ จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีม โดยผ่านปัจจัยภาวะผูน้ ําและปัจจัยองค์ประกอบของทีม ซึง

รายละเอียดค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม ไดแ้สดงไวด้งัตารางที 4.28 
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ตารางที 4.28  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล 

 

ตัวแปรต้น ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ องคป์ระกอบของทีม ประสิทธิผลของทีม 

 DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ตัวแปรตาม             

ภาวะผูน้าํ .924* - .924 - - - - - - - - - 

องคป์ระกอบของทีม .187 .742 .930 .803* - .803 - - - - - - 

ประสิทธิผลของทีม -.099 .891 .792 -.625 1.269 .644 1.580* - 1.580 - - - 

สภาพแวดลอ้ม - .797 .797 - .688 .688 .857* - .857 - - - 

ทิศทางการทาํงาน - .836 .836 - .723 .723 .900* - .900 - - - 

การจดัทีม - .858 .858 - .742 .742 .924* - .924 - - - 

กระบวนการทาํงาน - .869 .869 - .751 .751 .935* - .935 - - - 

ความสัมพนัธ ์ - .805 .805 - .696 .696 .866* - .866 - - - 

การเติบโตของสมาชิก - .701 .701 - .570 .570 - 1.398 1.398 .884* - .884 

พฒันาการกระบวนการ - .738 .738 - .601 .601 - 1.473 1.473 .932* - .932 

ผลงานตามเป้าหมาย - .457 .457 - .372 .372 - .912 .912 .577* - .577 
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ตารางที 4.28  (ต่อ) 

 

ตัวแปรต้น ค่านิยมทีม ภาวะผูน้าํ องคป์ระกอบทีม ประสิทธิผลทีม 

 DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ตัวแปรตาม             

การจูงใจ - .737 .737 .798* - .798 - - - - - - 

การควบคุม - .170 .170 .184* - .184 - - - - - - 

การเป็นตวัแทน - .738 .738 .798* - .798 - - - - - - 

ความยดืหยุน่ - .664 .664 .719* - .719 - - - - - - 

ผูน้าํมีความเหมาะสม - .723 .723 .783* - .783 - - - - - - 

ค่านิยมความสัมพนัธ ์ .922* - .922 - - - - - - - - - 

ค่านิยมการทาํงาน .865* - .865 - - - - - - - - - 

ค่านิยมสู่ความสาํเร็จ .817* - .817 - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE = อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect), TE = อิทธิพลรวม (Total Effect) 

*p < .01,  

- คือ อิทธิพลเป็นศนูย ์
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สรุปผลการพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล พบว่า ค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้าํอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีมผา่นภาวะผูน้าํและองคป์ระกอบของทีม โดยค่านิยมทีมีความสาํคญั

มากทีสุด คือ ค่านิยมดา้นความสมัพนัธ์ รองลงมาคือ ค่านิยมการทาํงาน และค่านิยมสู่ความสาํเร็จ 

ซึงค่านิยมทงั 3 ตวันี สามารถทาํนายการใชภ้าวะผูน้าํไดถึ้งร้อยละ 85 และภาวะผูน้าํก็มีอิทธิพล

ทางตรงต่อองค์ประกอบของทีมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ประสิทธิผลของทีมผา่นองคป์ระกอบของทีม ซึงปัจจยัของภาวะผูน้าํทีมีความสาํคญัมากทีสุด คือ 

การเป็นตัวแทนและการจูงใจ รองลงมาคือ ความเหมาะสม ความยืดหยุ่น และการควบคุม 

ตามลาํดบั และนอกจากรับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผูน้าํ องค์ประกอบของทีมยงัไดรั้บอิทธิพล

ทางออ้มจากค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมผ่านทางภาวะผูน้าํอีกดว้ย ซึงปัจจยัขององค์ประกอบทีมี

ความสาํคญัมากทีสุด คือ กระบวนการทาํงาน และเป็นตวัแปรทีรับอิทธิพลจากภาวะผูน้าํมากทีสุด

ดว้ยเช่นกนั รองลงมาคือ การจดัทีม การกาํหนดทิศทางการทาํงาน ความสัมพนัธ์ และอิทธิพลจาก

สภาพแวดลอ้ม ตามลาํดบั ซึงภาวะผูน้าํและค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมร่วมกนัสามารถทาํนายการ

จดัองคป์ระกอบของทีมไดถึ้งร้อยละ 96 และลาํดบัสุดทา้ย องคป์ระกอบของทีม ซึงเป็นตวัแปรเดียว

ทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงประสิทธิผลของ

ทีมทีไดรั้บอิทธิพลจากองคป์ระกอบของทีมมากทีสุด และตวัแปรทีสาํคญัมากทีสุด คือ พฒันาการ

ของกระบวนการ รองลงมาคือ การเติบโตของสมาชิกทีม และผลงานตามเป้าหมาย ตามลาํดบั โดย

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมร่วมกบัภาวะผูน้าํและองค์ประกอบของทีมสามารถทาํนายความผนั

แปรของประสิทธิผลของทีมไดถึ้งร้อยละ 79 ดงันนั โมเดลประสิทธิผลของทีมทีไดจ้ากการวิจยัเพือ

เป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลของทีม จึงสามารถสรุปไดด้งัภาพที 4.9 
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ภาพที 4.9  โมเดลของทีมทีมีประสิทธิผล 

ภาวะผูน้าํ 
ค่านิยมในการ 

ทาํงานเป็นทีม 
องคป์ระกอบของทีม ประสิทธิผลของทีม 

 ความสัมพนัธ ์

(.92) 

 การทาํงาน  

(.86) 

 ความสาํเร็จ 

(.82) 

 การเป็นตวัแทน

(.80) 

 การจูงใจ 

(.80) 

 ความเหมาะสม 

(.78) 

 ความยดืหยุน่ 

(.72) 

 การควบคุม 

(.18) 

 กระบวนการ 

(.93) 

 การจดัทีม 

(.92) 

 ทิศทางการทาํงาน 

(.90) 

 ความสัมพนัธ ์

(.87) 

 สภาพแวดลอ้ม 

(.86) 

 พฒันาการ 

(.93) 

 การเติบโต 

(.88) 

 ผลงาน 

(.58) 

.92 .80 1.58 

R2=.96 R2=.85 R2=.79 



 

บทที 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพือศึกษาความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุ (Causal Relationship) โดยมีวตัถุประสงค์การวิจัยเพือ (1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบของทีม กบัประสิทธิผลของทีม (2) พฒันา

และตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของทีม และ (3) ประมาณค่า

ขนาดอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้มของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบ

ของทีมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม  

ประชากรทีศึกษา คือ พนักงาน ซึงมีการทาํงานรูปแบบทีมทาํงานภายในหน่วยงานของ

ตนเอง โดยมีขอบเขตประชากร คือ ทาํการศึกษาในองค์การทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึง

จดัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) และรางวลั

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) โดยองค์การทีไดรั้บรางวลัฯ ตงัแต่ปี 

พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2556 มีจาํนวนทงัสิน 49 องค์การ กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างด้วยการ

คาํนวณใชสู้ตรสาํหรับกรณีทีไม่ทราบจาํนวนประชากร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 46) ทีระดบั

ความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างขนัตาํทีเหมาะสมเท่ากบั 384 คน ทาํการสุ่มดว้ย

วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ไดเ้ป็น1.บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั จาํนวน 

128 ชุด 2.บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั จาํนวน 59 ชุด 3.สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

จาํนวน 82 ชุด 4.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 95 ชุด และ 5 บริษทั 

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนือไก่และอาหารแปรรูป (สระบุรี) จาํนวน 51 

ชุด รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทงัสิน 415 ชุด 

ตวัแปรทีทาํการศึกษาประกอบดว้ย ตัวแปรค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ซึงเป็นตวัแปร

เริมแรกของโมเดลทีมทีมีประสิทธิผล โดยทาํหนา้ทีเป็นตวัแปรสาเหตุหรือตวัแปรพยากรณ์ โดยมี

ตัวแปรภาวะผูน้ ําและตัวแปรองค์ประกอบของทีม ทาํหน้าทีเป็นตัวแปรคั นกลางและตัวแปร

พยากรณ์ และตวัแปรประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีมเป็นตวัแปรตาม 
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เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ ส่วนที 1 ขอ้มูล

เกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที 2: ค่านิยมในการทาํงาน ส่วนที 3: ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของทีม และส่วนที 4: ประสิทธิผลของทีม ซึงเป็นแบบวดัทีประยุกต์ใชจ้ากแนวคิดของ Hofstede 

(1980 cited in Matić, 2008) Shonk (1982) และแบบวดัของ Dave Francis และ Don Young (1992 

อา้งถึงใน เจิมจนัทน์ ทองวิวฒัน์ และปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2531: 17-27) พร้อมทงักาํหนด

ตวัชีวดัของขอ้คาํถามเพือใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ ทาํการตรวจสอบความตรงเชิง

เนือหา (Validity) โดยผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ซึงเป็นผูที้มีความรู้และเชียวชาญในดา้นการใชภ้าษา ภาวะ

ผูน้าํกบัการทาํงานเป็นทีม และการบริหารคุณภาพองคก์าร ทาํหนา้ทีตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา

และรายละเอียดของข้อคาํถาม ความเหมาะสมของภาษาทีใช้ ตลอดจนความเหมาะสมของการ

ตอบสนองแต่ละขอ้คาํถามในแบบสอบถาม จากนนันาํผลการพิจารณาทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญมาหาค่า

ดชันีความตรงเชิงเนือหา (Content Validity Index: CVI) ผลการคาํนวณค่าดชันีความตรงเชิงเนือหา

ของแบบสอบถามฉบบันี เท่ากับ .99 หลงัจากนันนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตัวอย่าง

บางส่วน เพือวิเคราะห์ค่าความเชือมนั (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า ผลการวิเคราะห์

ไดค่้าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั .994  

การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติบรรยายเพือศึกษาและอธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง การแจก

แจงของขอ้มลู พร้อมทงัตรวจสอบขอ้ตกลงเบืองตน้ทางสถิติ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สนั เพือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเชิงสังเกต และทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพือจดักลุ่มตวัแปรค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมี

ความสมัพนัธร่์วมกนัมากเขา้ไวด้ว้ยกนัและจดัขึนเป็นองค์ประกอบใหม่ เมือไดต้วัแปรเชิงสังเกต

และตัวแปรแฝงทีสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีจึงนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัตวั

แปรแฝงค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ องค์ประกอบของทีม และประสิทธิผลของทีม 

รวมถึงวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล โดยตรวจสอบความสอดคลอ้ง

กลมกลืนระหว่างโมเดลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์นําเสนอในรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและค่าสัมประสิทธิของผล (Effect Coefficiency) หรืออิทธิพลรวม 

(Total Effect) ซึงประกอบดว้ย อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 

เพือแสดงผลของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีม 

จากกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยักาํหนดสมมติฐานไว ้4 ขอ้ คือ (1) ปัจจยัค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ และปัจจยัองคป์ระกอบของทีม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ

ทีม (2) แบบจาํลองสมการโครงสร้างทีมทีมีประสิทธิผลของงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
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ประจกัษ ์(3) ปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ และปัจจยัองค์ประกอบของทีม มี

อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม และ (4) ปัจจัยค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีม โดยผา่นปัจจยัภาวะผูน้าํและปัจจยัองคป์ระกอบของทีม 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 

 

การสรุปผลการวิจยัสาํหรับการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) สรุปขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล (2) สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียและ

ความสมัพนัธต์วัแปรเชิงสงัเกตของปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ องค์ประกอบของ

ทีม และประสิทธิผลของทีม (3) สรุปผลการตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้าง และ (4) 

สรุปเสน้ทางอิทธิพลภายในโมเดลสมการโครงสร้าง 

 

5.1.1  สรุปข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยมาจาก 5 องค์การ คือ 1.บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกัด 2.

บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั 3.สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 5 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจแปรรูป

เนือไก่และอาหารแปรรูป (สระบุรี) โดยกลุ่มตวัอย่างทีไดส่้วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

และมีอายอุยูใ่นช่วง 30 - 50 ปี ทงับริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั 

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ยกเวน้ 

กลุ่มตวัอยา่งจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะทีมีเพศชายมากกว่า และ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี และ 

50 ปี ขึนไป เท่ากนั สาํหรับระยะเวลาในการทาํงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานไม่มาก อยู่

ในช่วง 0 – 5 ปี ยกเวน้ บริษทั ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั ซึงกลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาการทาํงาน

มากกว่า คือ อยู่ในช่วง 6 – 10 ปี และ 16 – 20 ปี จาํนวนเท่ากนั และกลุ่มตวัอย่างทีมีระยะเวลาใน

การทาํงานมากทีสุด คือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีระยะเวลาในการทาํงานอยูใ่นช่วง 26 – 30 ปี และปัจจยั

สุดทา้ย คือ ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ยกเวน้ บริษทั ไทย-

อคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั เพียงองคก์ารเดียว ซึงกลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาอยูใ่นระดบัตาํกว่าอนุปริญญา 

 

5.1.2  สรุปผลการวเิคราะห์ค่าเฉลยีและความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงสังเกต 

ค่าเฉลียของตวัแปรเชิงสังเกตสาํหรับปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ 

ปัจจยัองค์ประกอบของทีม และปัจจยัประสิทธิผลของทีม ทุกตวัแปร มีคะแนนเฉลียอยู่ในระดบั
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มาก โดยปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ตวัแปรค่านิยมสู่ความสาํเร็จมีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา

คือ ค่านิยมดา้นความสมัพนัธ ์และค่านิยมการทาํงาน ตามลาํดบั สาํหรับปัจจยัภาวะผูน้าํ ตวัแปรทีมี

ค่าเฉลียสูงสุดคือ ความเหมาะสมของผูน้าํ รองลงมาคือ การเป็นตวัแทน การจูงใจ ความยืดหยุ่น 

และการควบคุมของผูน้าํ ตามลาํดบั สาํหรับปัจจยัองคป์ระกอบของทีม ตวัแปรทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ 

ความสมัพนัธ ์รองลงมาคือ การกาํหนดทิศทางการทาํงาน อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม การจดัทีม 

และกระบวนการทาํงาน ตามลาํดบั และปัจจยัสุดทา้ยคือ ประสิทธิผลของทีม ตวัแปรทีมีค่าเฉลีย

สูงสุดคือ การเติบโตของสมาชิกทีม รองลงมาคือ พฒันาการของกระบวนการ และผลงานตาม

เป้าหมาย ตามลาํดบั 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสังเกต ตัวแปรเชิงสังเกตทีอยู่ภายในปัจจัย

องค์ประกอบเดียวกันทุกคู่ มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยปัจจัย

องค์ประกอบของทีม ทีประกอบดว้ยตวัแปร อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม การกาํหนดทิศทางการ

ทาํงาน การจดัทีม กระบวนการทาํงาน และความสมัพนัธ ์มีความสมัพนัธร์ะหว่างกนัสูงสุด สาํหรับ

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเชิงสงัเกตทีต่างปัจจยักนั มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ทุกคู่เช่นกนั โดยตวัแปรเชิงสงัเกตของทงัปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัภาวะผูน้าํ และ

ปัจจยัองคป์ระกอบของทีม ต่างก็มีความสมัพนัธต่์อประสิทธิผลของทีมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 และ .05 

 

5.1.3  สรุปผลการตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมปีระสิทธิผล 

ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล มีความตรงเชิง

โครงสร้างหรือมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษใ์นระดบัสูง ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีผูว้ิจยั

กาํหนดไว ้โดยพิจารณาจากค่าสถิติทีใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบไค-

สแควร์เท่ากับ 86.920 โดย P-value เท่ากบั .071 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 69 และค่าไค-สแควร์

สมัพทัธ ์(Chi-square/df) เท่ากบั 1.260 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั .974 ค่าดชันี 

CFI เท่ากบั .997 ค่าดชันี NFI เท่ากบั .987 และดชันีความคลาดเคลือน RMSEA เท่ากบั .025  

โมเดลสมการโครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ยโมเดลการวดั 4 โมเดล คือ 

(1) โมเดลการวดัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ซึงมีค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์เป็นตัวแปรทีมี

ความสาํคญัมากทีสุด รองลงมาคือ ค่านิยมดา้นการทาํงาน และค่านิยมสู่ความสาํเร็จ ตามลาํดบั (2) 

โมเดลการวดัภาวะผูน้าํ มีตวัแปรการเป็นตวัแทนและการจูงใจ เป็นตวัแปรทีมีความสาํคญัมากทีสุด 

รองลงมาคือ ความเหมาะสม ความยืดหยุ่น และการควบคุม ตามลาํดับ (3) โมเดลการวัด

องคป์ระกอบของทีม ตวัแปรทีมีความสาํคญัทีสุดคือ กระบวนการทาํงานเป็น รองลงมาคือ การจดั
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ทีม การกาํหนดทิศทางการทาํงาน ความสัมพนัธ์ และอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม และ (4) โมเดล

การวดัประสิทธิผลของทีม ตวัแปรทีมีความสาํคญัทีสุดคือ พฒันาการของกระบวนการ รองลงมาคือ 

การเติบโตของสมาชิกทีม และผลงานตามเป้าหมาย ตามลาํดบั 

 

5.1.4  สรุปเส้นทางอทิธิพลภายในโมเดลสมการโครงสร้าง 

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้ ําและมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ประสิทธิผลของทีมผา่นภาวะผูน้าํและองคป์ระกอบของทีม โดยค่านิยมทีมีความสาํคญัมากทีสุด คือ 

ค่านิยมด้านความสัมพนัธ์ รองลงมาคือ ค่านิยมการทาํงาน และค่านิยมสู่ความสาํเร็จ ตามลาํดับ 

สาํหรับภาวะผูน้าํมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบของทีมและมีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผล

ของทีมผ่านองค์ประกอบของทีม ในขณะทีองค์ประกอบของทีมยงัได้รับอิทธิพลทางออ้มจาก

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมผ่านทางภาวะผูน้าํอีกเส้นทางหนึง และองค์ประกอบของทีม เป็นตวั

แปรเดียวทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีม ซึงปัจจยัของภาวะผูน้าํทีมีความสาํคญัมากทีสุด 

คือ การเป็นตวัแทนและการจูงใจ รองลงมาคือ ความเหมาะสม ความยืดหยุ่น และการควบคุม 

ตามลาํดบั และปัจจยัขององคป์ระกอบทีมีความสาํคญัมากทีสุด คือ กระบวนการทาํงาน และเป็นตวั

แปรทีรับอิทธิพลจากภาวะผูน้าํมากทีสุดดว้ยเช่นกนั รองลงมาคือ การจดัทีม การกาํหนดทิศทางการ

ทาํงาน ความสมัพนัธ ์และอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ตามลาํดบั และปัจจยัประสิทธิผลของทีม มี

ตวัแปรพฒันาการของกระบวนการ เป็นตัวแปรทีสาํคัญมากทีสุด รองลงมาคือ การเติบโตของ

สมาชิกทีม และผลงานตามเป้าหมาย ตามลาํดบั โดยค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมร่วมกบัภาวะผูน้าํ

และองคป์ระกอบของทีมสามารถทาํนายความผนัแปรของประสิทธิผลของทีมไดถึ้งร้อยละ 79 

 

5.2  การอภปิรายผล 

 

ผูว้ิจัยได้ทาํการอภิปรายตามข้อค้นพบทีสําคญัของงานวิจัย เพือแสดงให้เห็นถึงความ

น่าเชือถือของผลการวิจยั ความตรงระหว่างผลการวิจยักบักรอบแนวคิดในการวิจยั ซึงมีรายละเอียด

ดงันี  

 

5.2.1 อทิธิพลของค่านิยมทีมต่ีอภาวะผู้นํา 

ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลโดยตรงต่อภาวะผูน้ ําอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ นั นคือ ค่านิยมด้านความสัมพันธ์ ค่านิยมด้านการทํางาน และค่านิยมสู่

ความสาํเร็จ มีอิทธิพลต่อความผนัแปรของภาวะผูน้าํถึงร้อยละ 85 โดยเฉพาะอย่างยิงค่านิยมดา้น
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ความสัมพนัธ์ ซึงมีบทบาทสาํคัญทีสุดในปัจจัยค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ซึงสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของเทพฤทธิ วิชญสิริ (2548) ทีทาํการศึกษาพฤติกรรมทีเป็นผลมาจากค่านิยมในการ

ทาํงาน ซึงพฤติกรรมทีพบลว้นสะทอ้นถึงค่านิยมดา้นความสัมพนัธ์ การอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และ

การรักษาความสมัพนัธอ์นัดีภายในกลุ่ม เช่น พฤติกรรมการให้ความสาํคญักบักลุ่มและสังคม การ

ยนืบนรากฐานความเป็นจริง และการใหเ้กียรติแก่ความคิดของบุคคลอืน นอกจากนี ผลการวิจยัของ 

เทพฤทธิ วิชญสิริ (2548) ยงัพบว่าค่านิยมในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นการบริหารและ

ความเป็นผูน้าํ ซึงถกูจดัอยูใ่นอนัดบัที 5 จากทงัหมด 12 อนัดบั จึงเป็นการยืนยนัถึงขอ้คน้พบทีได้

จากการวิจัยถึงอิทธิพลของค่านิยมในการทาํงานเป็นมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ ํา ซึงเมือพิจารณาถึง

องค์ประกอบทีสาํคญัทีสุดของปัจจยัค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมและองค์ประกอบทีสาํคญัทีสุด

ของปัจจยัภาวะผูน้าํ พบว่า องคป์ระกอบจากทงัสองปัจจยัมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกนัอย่างชดัเจน 

นนัคือ ค่านิยมดา้นความสมัพนัธ ์เป็นองค์ประกอบทีส่งอิทธิพลมากทีสุดของปัจจยัค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม ซึงประกอบดว้ยค่านิยมยอ่ย 9 ค่านิยม (ไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ) 

ไดแ้ก่ การบริหารความสมัพนัธ ์การให้คาํปรึกษา ความร่วมมือในการทาํงาน ความเป็นหนึงเดียว 

ความเท่าเทียม การสือสารทีจริงใจ งานมีความน่าสนใจ การถ่อมตน และการไดรั้บการยอมรับ โดย

จะเห็นว่าค่านิยมเหล่านีสามารถช่วยเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูน้ ําทีมกบัสมาชิกทีม และ

ระหว่างสมาชิกทีมดว้ยกนัเอง ในขณะทีองคป์ระกอบทีรับอิทธิพลมากทีสุดของปัจจยัภาวะผูน้าํ คือ 

การทาํหนา้ทีตวัแทนของผูน้าํในการประสานงาน ประสานประโยชน์ ประสานความสัมพนัธ์ของ

ทีม และการจูงใจของผูน้าํ ซึงเป็นองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งกบัการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีภายในทีม

เช่นเดียวกนั ซึงสาเหตุทีเป็นเช่นนี เนืองจากค่านิยมทาํหน้าทีเป็นมาตรฐานสาํหรับการแสดงออก 

และมีความเป็นแกนกลาง (Centrality) ของบุคลิกภาพและระบบการระลึกรู้ (Cognitive System) ทาํ

ให้ค่านิยมจึงเป็นตัวกาํหนดทงัทศันคติและพฤติกรรม นั นคือ เมือสมาชิกทีมให้ความสําคัญต่อ

ค่านิยมดา้นความสมัพนัธม์ากทีสุด จึงมีอิทธิพลไปยงัการแสดงออกของผูน้าํในการให้ความสาํคญั

ต่อการบริหารความสมัพนัธภ์ายในทีม ดว้ยการทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนของทีมในการกระทาํการต่างๆ 

ทงัประสานงานและประสานความสมัพนัธ ์ดงันนั จึงสามารถสรุปไดค่้านิยมในการทาํงานเป็นทีมมี

อิทธิพลโดยตรงต่อภาวะผูน้าํ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ค่านิยมดา้นความสมัพนัธภ์ายในทีมของตวัสมาชิก

ทีมเองและการส่งเสริมความสมัพนัธที์เกิดจากการใชภ้าวะผูน้าํ  

 

5.2.2 อทิธิพลของภาวะผู้นําทีมต่ีอองค์ประกอบของทีม 

ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํมีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบของทีมอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ นนัคือ การทาํหนา้ทีตวัแทนของผูน้าํ การจูงใจ ความเหมาะสม ความยดืหยุน่ และการควบคุม
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ของผูน้าํ มีอิทธิพลต่อความผนัแปรของปัจจยัองคป์ระกอบของทีมถึงร้อยละ 96 โดยเฉพาะอย่างยิง

องค์ประกอบดา้นกระบวนการ ซึงเป็นองค์ประกอบทีมีความสาํคญัทีสุดของปัจจยัองค์ประกอบ

ของทีม อนัประกอบดว้ยกระบวนการทาํงานต่างๆ ทีสาํคญัของทีม เช่น ระเบียบวิธีปฏิบติังาน การ

วางแผน การสือสาร และการบริหารความขดัแยง้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dionne and others 

(2004) ซึงทาํการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกบัผลการปฏิบติังานของทีม และพบว่า

องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํทีทาํการศึกษา 3 ปัจจยั คือ แรงจูงใจทีมีอิทธิพลหรือสร้างแรงบนัดาลใจ 

การกระตุน้ทางสติปัญญา และค่าตอบแทนรายบุคคล มีอิทธิพลในทางบวกต่อกระบวนการทาํงาน

ของทีมทงัดา้นการทาํงานร่วมกนั การสือสาร และการบริหารความขดัแยง้ ผ่านผลลพัธ์คนักลาง 

ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ร่วมของทีม ความรับผิดชอบร่วมของทีม สภาพแวดลอ้มของการให้อาํนาจ และ

ความขดัแยง้ในการทาํงานของทีม ซึงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของทีม ทงัทางดา้นโครงสร้างของ

ทีม การฝึกอบรมทีม และการพฒันาทีม จะเห็นไดว้่างานวิจยัของ Dionne and others (2004) มีความ

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัครังนีหลายประเด็น คือ จากผลการวิจยั การจูงใจเป็นองค์ประกอบของ

ปัจจยัภาวะผูน้าํทีมีความสาํคญัมากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที Dionne and others (2004) 

ทาํการศึกษา ซึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการทาํงาน ทงัดา้นการทาํงานร่วมกนั การสือสาร และการ

บริหารความขัดแยง้ ซึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยทีพบว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการเป็น

องค์ประกอบทีสําคญัทีสุดและรับอิทธิพลมากทีสุดเช่นกนั สําหรับเหตุผลทีองค์ประกอบด้าน

กระบวนการมีความสาํคญัทีสุดในปัจจยัองคป์ระกอบของทีม เนืองจากกระบวนการเป็นสิงทียืนยนั

ถึงความสาํเร็จของทีม เมือทีมมีกระบวนการทาํงานทีดี ผลลพัธที์ไดก้็ยอ่มดีตามไปดว้ย และเป็นการ

ยืนยนัถึงความเชือทีว่าผลิตภาพหรือผลงานของทีมอย่างน้อยทีสุดจะเท่ากบัผลรวมของผลิตภาพ

หรือผลงานของบุคคลแต่ละคนรวมกนั ซึงกระบวนการทาํงานนั นเป็นองค์ประกอบทีมีขนาดใหญ่ 

แบ่งออกเป็น กระบวนการของทีม (Team Processes) เช่น การตดัสินใจ การแก้ไขปัญหา การ

บริหารความขดัแยง้ และการสือสาร และกระบวนการของงาน (Work Processes) เช่น ระเบียบวิธี

ปฏิบติังาน ขนัตอนการทาํงานต่างๆ ดงันนั การควบคุมใหก้ารทาํงานต่างๆ ของทีมขบัเคลือนไปได้

ดว้ยดีนันจึงเป็นหน้าทีสําคัญของผูน้ ํา ซึงจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการทาํหน้าทีตัวแทน

ประสานความสมัพนัธแ์ละการจูงใจมีผลสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน และมีความสาํคญัมากกว่า

การทาํหนา้ทีควบคุมของผูน้าํ ดว้ยเหตุนีจึงสามารถสรุปไดว้่าการใชภ้าวะผูน้าํมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

องคป์ระกอบของทีม โดยเฉพาะอยา่งยงิคือดา้นกระบวนการทาํงาน 

นอกจากนี องค์ประกอบของทีมดา้นการจดัทีม ซึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบัสอง รองจาก

กระบวนการ ก็นบัเป็นองคป์ระกอบทีมีขนาดใหญ่เช่นกนั โดยเกียวขอ้งกบัการกาํหนดบทบาทของ

สมาชิกทีม และความรับผดิชอบของสมาชิกทีมทีมีต่อบทบาทหน้าที เป้าหมาย และทีม รวมถึงการ
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ออกแบบงานสาํหรับทีมและคุณสมบติัของสมาชิกทีมทีเหมาะสมกบังาน และสุดทา้ยคือขนาดของ

ทีม องค์ประกอบเหล่านีมีความเกียวขอ้งโดยตรงกบัการใชภ้าวะผูน้าํของหัวทีม ในการกาํหนด

บทบาทและความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล การออกแบบงานใหก้บัทีมและสรรหาบุคคลทีมีความ

เหมาะสมเขา้มาร่วมทีม รวมถึงการกาํหนดขนาดของทีมเช่นกนั กาํหนดว่าทีมควรมีสมาชิกจาํนวน

เท่าใดจึงมีความพอดี ซึงลว้นแลว้แต่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผูน้ ําทีม สอดคลอ้งกับ

ผลงานวิจัยของ Pearce and Herbik (2004) ซึงทาํการศึกษาปัจจยัเกียวกบัหัวหน้าทีมงาน ความ

ผกูพนัต่อทีม การรับรู้การสนบัสนุนทีม และขนาดของทีม พบว่า พฤติกรรมของหัวหน้าทีม ความ

ผกูพนัต่อทีม และการรับรู้การสนับสนุนทีม มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ

ทีมงาน ขณะทีพบว่าขนาดของทีมงานมีผลทางลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของทีมงาน 

แสดงใหเ้ห็นว่า การใชภ้าวะผูน้าํของหวัหนา้ทีมสามารถส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของ

สมาชิกทีมได ้และการกาํหนดขนาดของทีมทีไม่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมในทางลบ

ของสมาชิกทีม ดงันัน จึงสามารถสรุปไดว้่าการใชภ้าวะผูน้าํของหัวหน้าทีมมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

การจดัทีมดว้ยเช่นกนั 

 

5.2.3 อทิธิพลของค่านิยมในการทํางานเป็นทีมทีมต่ีอองค์ประกอบของทีมผ่านภาวะผู้นํา 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางออ้มต่อองค์ประกอบของ

ทีมผา่นภาวะผูน้าํในระดบัค่อนขา้งสูง นนัหมายความว่า ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อ

ภาวะผูน้ ําในการจดัองค์ประกอบของทีม จากโมเดลความสอดคลอ้งทางกลยุทธ์ (The Strategic 

Alignment Model) ของ Baker and Gardner (1998) ซึงกล่าวถึงความสาํคญัของค่านิยมในฐานะที

เป็นแกนกลางความสัมพนัธ์ของทีม และเป็นสิงทีกระตุน้ให้ทีมสามารถทาํงานออกมาไดอ้ย่างดี

ทีสุด โดย Baker and Gardner (1998) เสนอว่าค่านิยมเป็นสิงทีมีความเสถียรทีสุดขององค์ประกอบ

ต่างๆ และมีความสัมพนัธ์ไปยงัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย บทบาท วิธีปฏิบติัหรือกระบวนการ

ทาํงาน และความสมัพนัธ์ ซึงก็คือปัจจยัองค์ประกอบของทีมในงานวิจยัครังนี แต่สิงที Baker and 

Gardner (1998) ไม่ได้เสนอในโมเดลคือการใช้ภาวะผูน้ ําของหัวหน้าทีม ซึงเป็นตัวกลาง

ความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมกบัองคป์ระกอบของทีม ซึงค่านิยมมีลกัษณะเป็น

ความเชือ ค่านิยมการทาํงานของทีมจึงเป็นความเชือร่วมกนัของสมาชิกทีมในวิถีทางของทีม ซึง

สมาชิกทีมจะมีความเชือร่วมกนัจาํเป็นตอ้งอาศยัแรงสนับสนุนจากผูน้าํทีมในการหลอมรวมความ

เชือของสมาชิกทีมใหเ้ป็นหนึงเดียว ค่านิยมจึงไม่สามารถทีจะส่งอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบ

ของทีมไดห้ากขาดบุคคลเป็นผูข้บัเคลือนค่านิยมนนั ซึงเป็นไปตามขอ้คน้พบในงานวิจยัของ Volz-
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Peacock (2006) ทีสรุปว่าความสามคัคีภายในทีม เกิดจากค่านิยมร่วมและภาวะผูน้าํทีเกือหนุน ผ่าน

องคป์ระกอบของทีม เช่น พนัธกิจทีชดัเจนและการสือสารทีเปิดเผย 

 

5.2.4 อทิธิพลขององค์ประกอบของทีมทีมต่ีอประสิทธิผลของทีม 

ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบของทีมเป็นปัจจยัเดียวทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผล

ของทีม ซึงผลการวิจยันีมีความสอดคลอ้งกบัโมเดลประสิทธิผลของทีมทีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและ

รวบรวมนาํเสนอทงัสิน 4 โมเดล ดงันี โมเดลแรก คือ โมเดลของ Katzenbach and Smith (1993 

quoted in Meuse, 2009: 7-8) ซึงนาํเสนอองค์ประกอบพืนฐานในการทาํงานเป็นทีม เพือลดแรง

ต่อตา้นทีอาจเกิดขึนจากการทาํงานร่วมกนัของสมาชิก ซึงประกอบดว้ย (1) ทกัษะของสมาชิกทีม 

(2) ระดับความรับผิดชอบ และ (3) ความผูกพนัต่อเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และวิธีการทาํงาน

ร่วมกัน โดย Katzenbach และ Smith นําเสนอว่าประสิทธิผลของทีมทังด้านผลลพัธ์จากการ

ปฏิบติังาน ผลิตผลจากความร่วมมือ รวมถึงความกา้วหนา้ของสมาชิกทีม จะเกิดขึนไดน้นั ทีมตอ้งมี

องคป์ระกอบทงั 3 ดา้น อยา่งครบถว้น โมเดลนีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลขององคป์ระกอบของทีม

ทีมีต่อประสิทธิผลของทีม สอดคลอ้งกบัโมเดลทีสอง คือ โมเดล 5 พลวตัของความร่วมมือและการ

ทาํงานเป็นทีม (Five Dynamics of Team Work and Collaboration) ของ LaFasto and Larson (2001 

quoted in Meuse, 2009: 9) ซึงนาํเสนอองคป์ระกอบทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมเช่นกนั โดยมุ่ง

ความสาํคญัไปทีสมาชิกทีม M. LaFasto และ Carl E. Larson อธิบายเพิมเติมว่าสมาชิกทีมเป็นหัวใจ

สาํคญัในความสาํเร็จของทีมและการไดส้มาชิกทีมทีมีความเหมาะสมจะช่วยใหที้มประสบผลสาํเร็จ 

พร้อมทงันาํเสนอพฤติกรรมทีสมาชิกทีมควรตอ้งมี คือ มีลกัษณะส่วนบุคคลเชิงบวก ตรงไปตรงมา

เปิดเผย มีการช่วยเหลือเกือกูลเพือนร่วมทีม และมุ่งเน้นเป้าหมายการทาํงาน ซึงจะเห็นไดว้่าทัง

โมเดล 5 พลวตัของความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีมและโมเดลองค์ประกอบพืนฐานในการ

ทาํงานเป็นทีม ต่างให้ความสําคัญไปทีองค์ประกอบของทีมเป็นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิงคือ 

สมาชิกทีม เป้าหมาย ความรับผิดชอบ และวิธีการทาํงาน เช่นเดียวกบัโมเดลทีสาม คือ โมเดล 5 

ความผิดปกติในการทาํงานของทีม Lencioni (2005 quoted in Meuse, 2009: 11-12) ซึงนาํเสนอ

องค์ประกอบของทีมในรูปแบบของความผิดพลาดทีอาจเกิดขึนได้จากการทาํงานของทีม โดย

เริมตน้จากการมีสมาชิกทีมทีไม่เหมาะสม สมาชิกเกิดความรู้สึกไม่เต็มใจในการทาํงานร่วมกบัคน

อืนและไม่เต็มใจในการยอมรับความผดิพลาด ความบกพร่องของเพือนร่วมทีม จึงทาํให้เกิดความ

ไม่ไวว้างใจซึงกนัและกนั เมือตอ้งมีการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น สมาชิกทีมจะไม่แสดง

ความคิดเห็นกนัอยา่งเปิดเผย ผลของการตดัสินใจก็จะดอ้ยลงไป ส่งผลให้การมอบหมายงานและ

ความรับผดิชอบต่างๆ ขาดความชดัเจน ผูซึ้งไดรั้บมอบหมายงานอาจเกิดการหลบเลียงภาระหน้าที 
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และสุดทา้ยสมาชิกทีมก็จะไม่สนใจในผลลพัธข์องทีม ซึงจากโมเดล 5 ความผิดปกติในการทาํงาน

ของทีม ก็นาํเสนอองคป์ระกอบของทีมในลกัษณะเดียวกบัสองโมเดลแรก โดยมุ่งความสาํคญัทีตวั

สมาชิกทีม ความไวว้างใจซึงกนัและกนัภายในทีม การสือสารทีจริงใจระหว่างสมาชิกทีม บทบาท 

หนา้ที และความรับผดิชอบในผลลพัธข์องทีม และโมเดลทีสีคือ โมเดลเงือนไขประสิทธิผลของทีม 

นาํเสนอโดย Hackman (2002 quoted in Meuse, 2009: 9-11) ซึงนาํเสนอองค์ประกอบของทีมใน

บริบททีกวา้งขึน คือ นอกจากทีมและสมาชิกมีความพร้อมในการทาํงาน องค์การก็ต้องมีช่วย

สนบัสนุนการทาํงานของทีม ทงัดา้นทรัพยากร ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายนอก และสิงจูงใจต่างๆ และสาํหรับองคป์ระกอบของทีม Hackman ยงัไดน้าํเสนอในมุมมองที

ชดัเจนยิงขึน คือ สาํหรับทีม ตอ้งมีขอบเขตอาํนาจและอาํนาจในการตัดสินใจทีชดัเจน สาํหรับ

เป้าหมายการทาํงาน ทีมตอ้งมีการวางเป้าหมายการทาํงานทีชดัเจนและทา้ทายความสามารถของทีม 

มุ่งเนน้ความสาํเร็จของผลลพัธที์ชดัเจน และองคป์ระกอบต่างๆ ในการทาํงานของทีมตอ้งส่งเสริม

ให้การทาํงานมีความราบรืน ซึงจะเห็นไดว้่าองค์ประกอบของทีมที Hackman นาํเสนอ เป็นการ

ขยายขอบไปในมุมมองทีกว้างขึน คือ ไม่ได้มองเพียงตัวสมาชิกทีมเป็นสําคัญ แต่มีการ ให้

ความสําคัญต่อองค์ประกอบทีจะช่วยสนับสนุนการทาํงานของทีมให้ประสบผลสําเร็จด้วย ซึง

ถึงแมว้่าโมเดลทงั 4 จะนาํเสนอองค์ประกอบของทีมทีทาํให้เกิดประสิทธิผลจากมุมมองทีต่างกนั 

แต่ประเด็นสาํคญัทีโมเดลทงัหมดนาํเสนอเหมือนกนัคือ ความสาํคญัของการมีสมาชิกทีมทีมีความ

เหมาะสม มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเหมาะสมสําหรับงานของทีม ซึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ Barrick and others (1996) ทีพบว่าผลลพัธข์องทีม ทงัดา้นผลการปฏิบติังานของทีม

และความอยู่รอดของทีมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับุคลิกภาพและความสามารถของสมาชิกทีม 

โดยมีความสมัพนัธผ์า่นกระบวนการของทีม และประเด็นทีสองคือ การกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน 

ซึงตอ้งมีความชดัเจนและทา้ทาย เพือเป็นการกระตุน้สมาชิกทีมใหน้าํศกัยภาพออกมาใชอ้ย่างเต็มที 

โดยการวางเป้าหมายการทาํงานมีส่วนเกียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานของทีมหลายองค์ประกอบ 

สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนยิงขึนด้วยผลงานวิจัยของ Deshon and others (2004) ซึง

ทาํการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการวางเป้าหมายงานระดบับุคคลและระดบัทีมกบัระดบัการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบั ทงัในระดบับุคคลและระดับทีม ผ่านการรับรู้ความสามารถแห่งตน ความเพียร

พยายาม และกลยุทธ์การทํางาน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า เป้าหมายระดับบุคคลมี

ความสมัพนัธก์บัขอ้มลูยอ้นกลบัระดบับุคคลมากทีสุด และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบักลยุทธ์และ

การมุ่งใชค้วามเพียรพยายาม นนัคือ เมือบุคคลมีเป้าหมายระดบับุคคลสูงก็จะมีการใชก้ลยุทธ์และ

ความเพียรพยายามมากตามไปดว้ย ดงันัน การกระทาํทีเน้นในระดบับุคคลจะมีผลทาํให้ผลการ

ปฏิบติังานระดบับุคคลสูงตามไปดว้ย และเช่นเดียวกบัเป้าหมายระดบัทีม เมือทีมมุ่งเน้นเป้าหมาย
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ระดับทีมก็จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานในระดับทีมสูงขึนด้วยเช่นกัน และสําหรับการรับรู้

ความสามารถแห่งตน ซึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการกาํหนดเป้าหมาย และมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบักลยทุธแ์ละการมุ่งใชค้วามเพียรพยายาม ทงัในระดบับุคคลและระดบัทีม เช่นเดียวกบั

การกาํหนดเป้าหมาย ซึงมีความสมัพนัธท์างบวกต่อทงักลยทุธแ์ละการใชค้วามเพียรพยายามเช่นกนั 

ซึงงานวิจยัของ Deshon and others (2004) ทาํใหเ้ห็นว่าการกาํหนดเป้าหมายทงัในระดบับุคคลและ

ในระดบัทีมให้ประสบผลสาํเร็จ ตอ้งอาศยัความเชือมนัในความสามารถของตนเอง และมีความ

เพียรพยายามในการทาํงานใหส้าํเร็จ พร้อมทงักลยทุธแ์ละขอ้มลูยอ้นกลบัทีเหมาะสม  

สรุปอิทธิพลขององค์ประกอบของทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม จากการนาํเสนอโมเดล

องคป์ระกอบของทีมทีสนบัสนุนผลการวิจยัทงั 4 โมเดล อนัประกอบดว้ย (1) โมเดลองค์ประกอบ

พืนฐานของทีม โดย Katzenbach และ Smith (2) โมเดล 5 พลวตัของความร่วมมือและการทาํงาน

เป็นทีม โดย LaFasto และ Larson (3) โมเดล 5 ความผิดปกติในการทาํงานของทีม โดย Lencioni 

และ (4) โมเดลเงือนไขประสิทธิผลของทีม โดย Hackman พร้อมทงังานวิจยัของ Barrick และคณะ 

กบังานวิจยัของ Deshon และคณะ สามารถสรุปไดว้่าองคป์ระกอบของทีมเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญั

และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดประสิทธิผลของทีม เริมตน้จากการมีสมาชิกทีมทีมีทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถเหมาะสมกบัทีม มีความตงัใจ เพียรพยายาม และมีความเชือมนัในความสามารถของ

ทีม มีความไวว้างใจซึงกนัและกนัภายในทีม พร้อมทงัมีการกาํหนดทิศทางการทาํงานและงานของ

ทีมสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และกระบวนการทาํงานของทีม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มขององค์การทีให้

การสนับสนุนการทาํงาน ซึงเมือองค์ประกอบของทีมเหล่านีครบสมบูรณ์ย่อมทาํให้ทีมสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

5.2.5 อทิธิพลของค่านิยมในการทํางานเป็นทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีมผ่านภาวะผู้นํา

และองค์ประกอบของทีม 

ผลการวิจยัพบว่า ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีม 

โดยผา่นปัจจยัภาวะผูน้าํและปัจจยัองคป์ระกอบของทีม โดยค่านิยมดา้นความสมัพนัธเ์ป็นค่านิยมที

มีอิทธิพลมากทีสุด รองลงมาคือค่านิยมดา้นการทาํงาน และค่านิยมสู่ความสาํเร็จ ตามลาํดบั ซึงการ

ทีค่านิยมดา้นความสมัพนัธเ์ป็นค่านิยมทีมีความสาํคญัมากทีสุดและส่งอิทธิพลไปยงัปัจจยัอืนๆ มาก

ทีสุด เนืองจากการทาํงานรูปแบบทีมตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ทีเหนียวแน่นระหว่างสมาชิกทีม ซึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Woods (Woods and Cortada, 1996; Woods, 1997: 10-22) ทีนาํเสนอ

ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีช่วยให้ทีมมีประสิทธิผล โดย Woods นําเสนอค่านิยมทังสิน 6 

ค่านิยม ส่วนใหญ่เกียวขอ้งกบัการสร้างสัมพนัธภาพภายในทีม ไดแ้ก่ ความเป็นหนึงเดียวในการ
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ทาํงาน การยอมรับซึงกนัและกันภายในทีม การสือสารทีจริงใจ และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที

จาํเป็น อธิบายเพิมเติมไดว้่า ความเป็นหนึงเดียวในการทาํงาน คือ ความรับผิดชอบร่วมกนัของ

สมาชิกทีมในผลลพัธ์ทีเกิดจากการทาํงานของทีม การยอมรับซึงกนัและกนัภายในทีม คือ ความ

เสมอภาคภายในทีม ทงัการแสดงความคิดเห็นและการกระทาํ สมาชิกทีมทุกคนตอ้งรับฟังซึงกนั

และกนั ไม่เวน้แมก้ระทงัหวัหนา้ทีม การสือสารทีจริงใจ คือ การใหค้วามสาํคญักบัการสือสารอย่าง

ตรงไปตรงมา แต่ไม่ทาํให้เกิดการเสียบรรยากาศของการทาํงานร่วมกนั และการเข้าถึงขอ้มูล

ข่าวสารทีจาํเป็น คือ สมาชิกทีมไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็นต่อการทาํงานให้ประสบความสาํเร็จ

อย่างเพียงพอ ซึงจากค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีนาํเสนอโดย Woods ช่วยแสดงให้เห็นถึง

ความสาํคญัของค่านิยมดา้นความสมัพนัธที์มีต่อประสิทธิผลของทีม และค่านิยมในการทาํงานเป็น

ทีมดา้นความสมัพนัธนี์เองมีความสมัพนัธอ์ยา่งชดัเจนต่อการใชภ้าวะผูน้าํของผูน้าํทีม โดยบทบาท

ของผูน้าํทีมทีสมาชิกทีมใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกมีความเกียวขอ้งการส่งเสริมความสัมพนัธ์

ภายในทีมเช่นกนั นนัคือ การทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนของผูน้าํและการจูงใจของผูน้าํ ผูน้าํทีมทีแสดง

บทบาทตวัแทนของทีมในการประสานงาน ประสานผลประโยชน์ และประสานความสัมพนัธ ์

รวมถึงแสดงบทบาทในการจูงใจต่อสมาชิกทีม จะช่วยใหที้มมีความสมัพนัธภ์ายในทีดี สมาชิกทีมมี

ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเพิมมากขึน  

ความสาํคญัของการสร้างแรงจูงใจของผูน้ ํา สามารถอธิบายไดด้้วยโมเดลกระบวนการ

ภาวะผูน้าํ ซึงกระบวนการเริมตน้จากลกัษณะส่วนตวัของผูน้าํทีม ผูน้าํตอ้งมีเจตคติและบุคลิกภาพที

เหมาะสม มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กบัสมาชิกทีม โดยลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้าํ

เหล่านีจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมการใช้อาํนาจในการควบคุมทีมและปรับเปลียนไปตาม

สถานการณ์ ซึงเมือผูน้าํแสดงพฤติกรรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจและ

ความพึงพอใจใหก้บัสมาชิกทีม ทาํใหที้มสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ซึงจากผลการวิจยั 

สมาชิกทีมใหค้วามสาํคญัต่อการการสร้างแรงจูงใจของผูน้าํเป็นอย่างมาก และตรงกนัขา้มกบัการ

ควบคุมของผูน้าํ ซึงมีอิทธิพลน้อยทีสุดในองค์ประกอบของภาวะผูน้าํ แสดงให้เห็นว่า นอกจาก

แรงจูงใจทางตรงดว้ยรางวลัและผลตอบแทน แรงจูงใจทางออ้มทีเกิดขึนจากผูน้าํก็มีความสาํคญั นนั

คือ การใช้อาํนาจควบคุมทีมของผูน้ ํา ซึงการทีผลวิจัยปรากฏออกมาว่าการควบคุมทีมนันมี

ความสาํคญัตาํ นนัเพราะผูน้าํทีมยงัขาดการตอบสนองทีดีต่อสมาชิกทีมในเรืองการควบคุม การใช้

อาํนาจของผูน้าํดา้นการควบคุมมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของสมาชิกทีม สามารถอธิบายได้

โดยงานวิจยัของ Burke and others (2006) ซึงทาํการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมของผูน้าํ

กบัผลการปฏิบติังานทีเป็นผลลพัธข์องทีม ผลการศึกษาพบว่า ทงัผูน้าํทีมีพฤติกรรมมุ่งงาน (Task-

Focused) และผู ้นํา ทีมีพฤติกรรมมุ่งคน (Person-Focused)  หรือมุ่งความสัมพันธ์  ต่ างก็ มี
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ความสมัพนัธก์บัการรับรู้ถึงประสิทธิผลของทีมและผลิตผลของทีมไม่แตกต่างกนั แต่เมือทาํการ

วิเคราะห์กลุ่มยอ่ยลงไปถึงพฤติกรรมเฉพาะของภาวะผูน้าํทีส่งผลต่อโดยตรงต่อผลการปฏิบติังาน

ของทีม พบว่าพฤติกรรมการมอบอาํนาจของผูน้าํ (Empowerment Behaviors) เป็นตวัแปรสาํคญัที

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของทีม เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Duygulu and Ciraklar (2008) ทาํการศึกษา

บทบาทภาวะผูน้าํทีมีต่อประสิทธิผลของทีมผา่นทีมทีมีลกัษณะแตกต่างกนั คือ ทีมทีมีลกัษณะเป็น

มืออาชีพและทีมทีมีลกัษณะเป็นมือสมคัรเล่น ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทีโดดเด่นของผูน้าํทีมมือ

อาชีพ คือ การสร้างฉันทามติและการมอบหมายหน้าทีงานทีมีประสิทธิผล ซึงจากสองงานวิจัย

ดงักล่าวนีแสดงให้เห็นว่าผูน้าํควรให้ความสาํคญัต่อการมอบอาํนาจในการทาํงานแก่สมาชิกทีม

มากกว่าการควบคุมอยา่งเขม้งวด เพราะถึงแมว้่าการควบคุมการทาํงานอย่างใกลชิ้ดจะสามารถทาํ

ให้ทีมสร้างผลิตผลออกมาได้ แต่ความสัมพนัธ์ภายในทีมกลบัตอ้งเสียไป รวมถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างผูน้าํทีมกบัสมาชิกทีมดว้ยเช่นกนั ซึงจะทาํใหผู้น้าํทีมไม่สามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดขึนได้

และสมาชิกทีมขาดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ท้ายทีสุดทีมก็จะไม่สามารถทาํงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล สาํหรับความสาํคญัในการสร้างแรงจูงใจของผูน้าํไม่ไดมี้เฉพาะในองค์การทางธุรกิจ

เพียงเท่านนั ผูน้าํทีมในองคก์ารรูปแบบอืนก็จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเช่นกนั 

ยกตวัอยา่งงานวิจยัของ ปิลญั ปฏิพิมพาคม (2550) ทาํการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขันพืนฐาน ผล

การศึกษาพบว่า ผูน้าํทีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของโรงเรียนตอ้งประกอบดว้ยความสามารถ

ในการจูงใจ มีไหวพริบและวิสัยทัศน์ทีดี  เป็นตัวอย่างทีดี มีหลกัในการปกครอง และสร้าง

ความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชนได้ สอคคล้องกับงานวิจัยของ อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554) ซึง

ทาํการศึกษาตวับ่งชีภาวะผูน้าํของครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือนาํตวับ่งชีเหล่านันนาํมาสร้าง

โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงโครงสร้าง โดยตวับ่งชีภาวะผูน้าํของครูทีนาํสร้างเป็นโมเดลประกอบดว้ย 

(1) การพฒันาตนเองและเพือนครู (มีวิสยัทศัน์พฒันาตนเอง, เชือมนัในตนเองว่าพฒันาได ้และเป็น

ครูผูน้าํพฒันาเพือนครู) (2) เป็นแบบอยา่งทางการสอน (ใชว้ิธีสอนทีหลากหลาย, ส่งเสริมการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้) (3) มีส่วนร่วมในการพฒันา (มีวิสัยทศัน์ในการ

พฒันาร่วมกนั, มีการทาํงานเป็นทีม และมีเครือข่ายในการปฏิบติังานร่วมกนั) และ (4) เป็นผูน้าํการ

เปลียนแปลง (เป็นผูน้าํ, เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูไ้ดรั้บการยอมรับ) ซึงจากงานวิจยัของ 

ปิลญั ปฏิพิมพาคม และอาภารัตน์ ราชพฒัน ์นอกจากจะช่วยแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการจูง

ใจของผูน้ ํา ยงัช่วยสนับสนุนข้อค้นพบในงานวิจัยครังนีด้วย คือ องค์ประกอบของภาวะผูน้ ํา 

นอกจากประกอบด้วยความสามารถในการจูงใจ ผูน้ ําต้องมีความเหมาะสมและสามารถเป็น
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แบบอยา่งทีดีได ้รวมถึงผูน้าํตอ้งมีความยืดหยุ่น เป็นผูน้าํการเปลียนแปลงทีไดรั้บการยอมรับจาก

สมาชิกทีม 

สาํหรับความสมัพนัธร่์วมกนัของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบ

ของทีม ทีมีต่อประสิทธิผลของทีมผ่านองค์ประกอบของทีม โดยค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมี

ความสมัพนัธต่์อการใชภ้าวะผูน้าํอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในดา้นทีเกียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์

ภายในทีม นอกจากนี วิไล จิระพรพาณิชย ์(2541) ยงัพบว่า ค่านิยมในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอีกดว้ย โดยเฉพาะค่านิยมในการทาํงานดา้นผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน ดา้นผลสมัฤทธิ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ และดา้นการ

ทาํงานเป็นทีม ซึงจะเห็นว่าค่านิยมในการทาํงานทีส่งเสริมความผกูพนัต่อองค์การของพนักงาน มี

ทงัทีเกียวขอ้งกบัทีม หวัหนา้งาน ผลงาน และผลตอบแทน ซึงเป็นแรงจูงใจทางตรง ดงันัน จึงเป็น

การยืนยนัอีกครังหนึงถึงความสําคัญของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อการใช้ภาวะผูน้ ํา 

สําหรับความสัมพันธ์ของค่านิยมในการทํางานเป็นทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีมผ่านปัจจัย

องค์ประกอบของทีม สามารถใชแ้นวคิดของ Woods (Woods and Cortada, 1996; Woods, 1997: 

10-22) มาอธิบายเพิมเติมอีกครัง คือ ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมที Woods นาํเสนอ นอกจาก

เกียวขอ้งกบัดา้นความสัมพนัธ์ภายในทีมเป็นหลกัแลว้ อีกประเด็นที Woods ให้ความสาํคญัและ

นาํเสนอคือ ค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัองค์ประกอบของทีม โดยเฉพาะดา้นกระบวนการทาํงาน โดย 

Woods นาํเสนอว่า ทีมทีมีประสิทธิผลตอ้งให้ความสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน เพราะหัวใจของ

การสร้างร่วมมือในการทาํงานคือการทาํงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ภายในทีม 

ทีมตอ้งเรียนรู้ประสบการณ์จากความสาํเร็จและความลม้เหลว นั นคือ เมืองานทีทาํประสบความ

ลม้เหลว ใหที้มคิดว่าสิงเหล่านียอ่มเกิดขึนไดจ้ากการทาํงาน และเรียนรู้จากสิงทีผิดพลาดเพือไม่ให้

เกิดซาํ สาํหรับทีมทีประสบผลสาํเร็จกต็อ้งไม่หยดุนิง ควรพฒันาการทาํงานอย่างต่อเนืองเพือรักษา

ความสาํเร็จใหเ้กิดขึนอยา่งมนัคง ซึงจากแนวคิดของ Woods ทาํให้สามารถเชือมโยงความสัมพนัธ์

ระหว่างค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีมผ่านองค์ประกอบของทีมไดใ้น

ระดบัหนึง สาํหรับความสมัพนัธข์องภาวะผูน้าํทีมีต่อประสิทธิผลของทีมผา่นองค์ประกอบของทีม

ก็เป็นอีกเสน้ทางความสมัพนัธห์นึงทีมีความสาํคญั แสดงใหเ้ห็นว่า ถึงแมก้ารใชภ้าวะผูน้าํไม่ไดส่้ง

อิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีม แต่ภาวะผูน้าํมีอิทธิพลโดยผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของทีม 

ดังนัน องค์ประกอบของทีมจึงเปรียบเสมือนเครืองมือของผูน้ ําในการบริหารทีมงานให้เกิด

ประสิทธิผลนนัเอง ซึงสามารถอธิบายใหช้ดัเจนยงิขึนโดยยกตวัอยา่งงานวิจยัของ Zaccaro, Rittman 

and Marks (2001) ทาํการศึกษาเกียวกบัภาวะผูน้าํกบัประสิทธิผลของทีมโดยผา่นกระบวนการหลกั

ของทีม 4 ดา้น คือ กระบวนการคิดของทีม กระบวนการสร้างแรงจูงใจ กระบวนการทางดา้น
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อารมณ์ของทีม และ กระบวนการความร่วมมือภายในทีม ซึง Zaccaro, Rittman and Marks ไดน้าํผล

การศึกษามาทาํเป็นข้อเสนอในดา้นต่างๆ โดยมีข้อเสนอทีสําคัญ เช่น (1) ทีมทีมีผูน้ ําซึงพฒันา

ความสามารถของสมาชิกทีมให้รู้จกัประมวลขอ้มูลข่าวสารและเข้าร่วมกบัแกไ้ขปัญหาของทีม 

สมาชิกทีมจะผกูพนัต่อกระบวนการประมวลขอ้มลูร่วมกนัมากกว่าทีมทีผูน้าํมีลกัษณะสั งการเพียง

อยา่งเดียว (2) ทีมซึงผูน้าํตงัเป้าหมายการทาํงานไวสู้ง อีกทงัคอยใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนสมาชิก

ให้ยอมรับและมุ่งมั นต่อเป้าหมายเหล่านัน รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ในการทํางานเพือ

ความสาํเร็จของเป้าหมาย และเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสมในการทาํงาน ทีมจะสามารถทาํงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและทาํงานร่วมกนัอยา่งเหนียวแน่นมากกว่าทีมทีผูน้าํไม่ส่งเสริมกิจกรรมเหล่านนั (3) 

ทีมซึงผูน้าํมีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน มอบหมายบทบาทหนา้ที และวางแผนการทาํงานอย่าง

ชดัเจน จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทางดา้นอารมณ์ต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ และการแพร่ของอารมณ์

น้อยกว่าทีมซึงผูน้ ําไม่มีการจดัการต่อเป้าหมาย บทบาท และกลยุทธ์เหล่านี และ (4) ทีมซึงผูน้ ํา

สามารถจบัคู่ความสามารถของสมาชิกทีมกบับทบาทของงานได ้รวมถึงเสนอกลยุทธ์การทาํงานที

ชัดเจนและกํากับดูแลพร้อมทังให้ข้อเสนอแนะเมือกลยุทธ์เหล่านันประสบผลสําเร็จ และ

ปรับเปลียนการทาํงานของสมาชิกทีมให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป ทีมทีมี

ลกัษณะเช่นนีจะมีความร่วมมือทีดีกว่าและมีประสิทธิผลกว่าทีมทีผูน้าํไม่แสดงบทบาทเหล่านี ซึง

จากผลงานวิจยัของ Zaccaro, Rittman and Marks แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสาํคญัใน

บทบาทของผูน้าํในการบริหารทีมผา่นองคป์ระกอบของทีมดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิคือ การเขา้

มามีส่วนร่วมกบัการทาํงานของทีมในฐานะของผูใ้หก้ารสนบัสนุนและผูใ้ห้การช่วยเหลือ ซึงจะทาํ

ให้ความร่วมมือภายในทีมมีเพิมมากยิงขึน เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ Wageman (2001) ซึง

ทาํการศึกษาความสมัพนัธข์องพฤติกรรมผูน้าํ 2 ประเภท คือ ผูน้าํแบบออกแบบทางเลือกและผูน้าํ

แบบสอนงานโดยตรง ทีมีต่อประสิทธิผลของทีมบริหารตนเอง ซึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า

ทงัผูน้าํทีเนน้ออกแบบกิจกรรมและผูน้าํทีเนน้การสอนงานต่างมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมทงั

คู่ เนืองจากผูน้าํทงั 2 รูปแบบ มีลกัษณะทีเขา้มามีส่วนร่วมกบัการทาํงานของสมาชิกทีมดว้ยตวัเอง 

มากกว่าการออกคาํสั งเพียงอย่างเดียว โดยการสอนงานจะเหมาะกบัทีมทีถกูไดรั้บการออกแบบ

กิจกรรมมาเหมาะสมแลว้ ซึงจะช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ภายในทีมดีขึนดว้ย และนอกจากนี Durham, 

Knight and Locke (1997) ยงัพบว่า การมีส่วนร่วมของผูน้ ําสามารถส่งผลต่อความเชือมนัใน

ความสามารถของทีมผา่นการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานอีกดว้ย โดย Durham, Knight and Locke 

ไดท้าํการวิจยัเชิงทดลองเพือศึกษาอิทธิพลของบทบาทหัวหน้าทีมกบัความยากง่ายของเป้าหมายที

กาํหนดโดยทีมและยุทธวิธีทีมีต่อประสิทธิผลทีมงาน ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้างานแบบให้

ค ําแนะนําช่วยเหลือมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อยุทธวิ ธีของทีม และยุทธวิ ธีของทีมก็มี
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ความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน โดยความยากง่ายของเป้าหมายนันมีความสัมพนัธ์

ในทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน โดยมีคุณภาพของยุทธวิธีเป็นตวัแปรของความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

นั นคือ ความยากของเป้าหมายทีตังโดยทีมจะมีอิทธิพลทางบวกกับผลการปฏิบัติงานเมือทีมใช้

ยทุธวิธีทีดี ยงิไปกว่านัน ความยากง่ายของเป้าหมายยงัมีอิทธิพลในทางออ้มต่อผลการปฏิบติังาน

ผา่นความเชือมนัในความสามารถของทีม ซึงประเด็นของความเชือมนัในความสามารถของทีมก็

นับเป็นตัวแปรหนึงทีมีความสําคัญในองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ ซึงอยู่ภายในปัจจัย

องค์ประกอบของทีม เนืองดว้ยองค์ประกอบดา้นความสัมพนัธ์มีความสาํคญัต่อการสร้างแรงยึด

เหนียว (Cohesion) ระหว่างสมาชิกทีม ช่วยสร้างความผกูพนัทางความรู้สึกระหว่างสมาชิกทีม ซึง

นับเป็นอีกหนึงปัจจยัทีทาํให้ทีมมีประสิทธิผล ดงัเช่นงานวิจยัของ Mahembe and Engelbrecht 

(2013) ซึงทาํการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะผูน้าํใฝ่บริการ ความผกูพนัทาง

ความรู้สึกของทีม และประสิทธิผลของทีม ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่าง

ภาวะผูน้าํใฝ่บริการ ประสิทธิผลของทีม และความผกูพนัทางความรู้สึกของทีม โดยมีความผกูพนั

ทางความรู้สึกของทีมทาํหนา้ทีสอดแทรก (Moderated) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํใฝ่บริการ

กบัประสิทธิผลของทีม และนอกจากนี ผูน้าํทีมก็ยงัมีส่วนต่อการสร้างความความไวว้างใจซึงกนั

และกันภายในทีมอีกดว้ย โดยจากงานวิจยัของ Chen, Wu, Yang and Tsou (2008) ยืนยนัถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้าํทีมกบัความไวว้างใจภายในทีม โดยผูน้าํทีแสดงบทบาททีหลากหลายมี

อิทธิพลต่อทงัประสิทธิผลของภาวะผูน้าํเองและความไวว้างใจภายในทีม และความไวว้างใจภายใน

ทีมนนัมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีม และนอกจากนียงัพบว่าความไวว้างใจภายในทีมทาํ

หนา้ทีคนักลาง (Mediates) ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของภาวะผูน้าํและประสิทธิผลของ

ทีม ดงันัน จากงานวิจยัของ Zaccaro, Rittman and Marks (2001); Wageman (2001); Durham, 

Knight and Locke (1997); Mahembe and Engelbrecht (2013) และ Chen, Wu, Yang and Tsou 

(2008) จึงเป็นการยืนยนัถึงการแสดงบทบาทภาวะผูน้ ําผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของทีม ทังที

เกียวข้องกับสภาพแวดล้อม การกําหนดทิศทางการทํางาน การจัดทีม กระบวนการ และ

ความสมัพนัธ ์สาํหรับความสมัพนัธสุ์ดทา้ย คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของทีมทีมีต่อ

ประสิทธิผลของทีม ซึงองคป์ระกอบของทีมนันเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลของ

ทีม โดยเฉพาะองค์ประกอบดา้นกระบวนการทาํงานทีมีความสาํคญัมากทีสุด ซึงตวัแปรทีผูว้ิจยั

ทาํการศึกษาในปัจจยัองค์ประกอบของทีมและผลการวิจยัทีไดมี้ความสอดคลอ้งอย่างชดัเจนกับ

งานวิจยัของ Campion, Medsker and Higgs (1993) ทาํการศึกษาองคป์ระกอบทีส่งผลต่อการทาํงาน

เป็นทีม โดยทาํการประมวลปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งและสรุปออกมาเป็น 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ รูปแบบของ

งาน การพึงพาอาศยักนั ส่วนประกอบของทีม สภาพแวดลอ้ม และกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า 
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ผลลพัธข์องทีม ประกอบดว้ย ประสิทธิผลของทีม ความพึงพอใจของพนกังาน และการประเมินผล

การปฏิบติังานโดยหวัหนา้งาน ซึงปัจจยัเหล่านีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัองค์ประกอบของทีมทงั 5 

องคป์ระกอบ ทงั รูปแบบของงาน การพึงพาอาศยักนั ส่วนประกอบของทีม สภาพแวดลอ้ม และ

กระบวนการ และหลงัจากนันงานวิจยัชินนีถูกนาํมาศึกษาต่ออีกครัง โดย Campion, Papper and 

Medsker (1996) เพือยืนยนัถึงอิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆ ทีมีผลต่อประสิทธิผลของทีม โดย

เปลียนกลุ่มตวัอยา่ง และเพิมเกณฑก์ารประเมินปัจจยัประสิทธิผลของทีมในส่วนของการประเมิน

ใหมี้ความละเอียดเพิมขึน ไดแ้ก่ การประเมินผลการทาํงานดว้ยตนเองของพนกังาน การประเมินผล

การทาํงานในการวดัผลครังที 1 และ 2 โดยหวัหนา้งาน การประเมินผลการทาํงานโดยหัวหน้างาน

ท่านอืน และประเมินผลการทาํงานขององค์การโดยรวม นํามาพิจารณาความสัมพนัธ์ร่วมกับ

องคป์ระกอบทีส่งผลต่อการทาํงานของทีม 5 องคป์ระกอบเดิม คือ รูปแบบของงาน การพึงพาอาศยั

กนั ส่วนประกอบของทีม สภาพแวดลอ้ม และกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบดา้น

กระบวนการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัเกณฑ์ประสิทธิผลสูงกว่าดา้นอืนๆ และองค์ประกอบทีมี

ความสมัพนัธก์บัเกณฑไ์ม่ชดัเจน คือ องคป์ระกอบดา้นส่วนประกอบของทีม ซึงจากงานวิจยัทงั 2 

ชุด ของ Campion และคณะ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในทางบวกทีชดัเจนของกระบวนการ

ทาํงานของทีมทีมีต่อประสิทธิผลของทีม ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบในงานวิจยั และถึงแมง้านวิจยั

ครังที 2 ของ Campion และคณะ จะไม่สามารถยืนยนัถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรส่วนประกอบ

ของทีมกบัเกณฑที์ทาํการศึกษาได ้แต่สาํหรับผลการวิจยัครังนีพบว่าตวัแปรการจดัทีม ซึงมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบัตวัแปรส่วนประกอบของทีม ก็ถือว่าเป็นตวัแปรทีมีความสาํคญั ซึงมีความสาํคญัเป็น

ลาํดบัทีสองรองจากตวัแปรกระบวนการทาํงาน ดงันนั จึงสามารถสรุปไดว้่าปัจจยัองคป์ระกอบของ

ทีม ซึงประกอบไปดว้ย กระบวนการทาํงาน การจดัทีม การกาํหนดทิศทางการทาํงาน ความสมัพนัธ ์

และอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยทีมีความสําคัญและมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิด

ประสิทธิผลของทีม 

 

5.3  ข้อดีและข้อจาํกัดของงานวจิยั 

 

ขอ้ดีของงานวิจยัครังนี คือ ความพยายามในการนาํเสนอค่านิยมในการทาํงานทีเกียวขอ้ง

กบัประสิทธิผลให้มีความครอบคลุมมากทีสุด โดยนาํวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) มาช่วยในการจดักลุ่มค่านิยมในการทาํงานให้มีความชดัเจน

มากยงิขึน และการรวบรวมปัจจยัต่างๆ ทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในรูปแบบของโมเดล โดยทาํ

การประมวลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ จากแต่ละโมเดล แลว้ทาํการจดักลุ่มองค์ประกอบ
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ใหม่ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีมากทีสุด และสุดทา้ยผลทีไดจ้ากการวจิยั คือ โมเดล

ของทีมทีมีประสิทธิผล ซึงองคก์ารสามารถนาํไปเป็นกรอบในการบริหารทีมได ้

สาํหรับขอ้จาํกดัของงานวิจยัครังนี คือ จาํนวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละองค์การมีสัดส่วนที

แตกต่างกนั เนืองดว้ยองคก์ารทีเก็บขอ้มลูมีขนาดองคก์ารทีแตกต่างกนัและมีความสะดวกในการให้

ขอ้มูลทีแตกต่างกัน จึงทาํให้ไม่สามารถกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจากแต่ละองค์การได้อย่าง

ชดัเจน เมือเป็นเช่นนี องค์การทีมีขนาดใหญ่และมีความสะดวกในการให้ขอ้มูลจึงสามารถเก็บ

ตวัอยา่งไดจ้าํนวนมากกว่าองคก์ารทีมีขนาดเลก็ ดงันนั เมือจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละองคก์ารมี

จาํนวนไม่มากพอ จึงไม่สามารถทาํการวิเคราะห์ในระดบัพหุระดบัได ้

 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ 

สาํหรับการประยุกต์ใชค้วามรู้ทีไดจ้ากผลการวิจยัสาํหรับองค์การ การวิจยัครังนีใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจากองคก์ารทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ทงัประเภท รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award: TQA) และรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ซึง

เป็นองคก์ารทีมีมาตรฐานการบริหารงานทีไดรั้บการยอมรับ การศึกษาครังนีจึงเป็นการถอดรหัส

ความสาํเร็จขององคก์ารทีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ โดยมุ่งประเด็นทีรูปแบบการทาํงานเป็นทีม 

ซึงเป็นการทาํงานทีสามารถเพิมประสิทธิผลให้กบัองค์การได ้ซึงจากผลการศึกษา ค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญั มีอิทธิพลต่อการทาํงานของทีมใหเ้กิดประสิทธิผล โดยผา่น

ปัจจยัภาวะผูน้าํและปัจจยัองค์ประกอบของทีม ดงันัน องค์การทีตอ้งการให้ทีมทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผลจึงตอ้งเริมทีการใหค้วามสาํคญัต่อค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม โดยเฉพาะค่านิยมดา้น

ความสมัพนัธ ์ซึงมีความสมัพนัธโ์ดยตรงต่อการแสดงภาวะผูน้าํของหวัหนา้หน่วยงานหรือผูน้าํทีม 

โดยผูน้าํทีมตอ้งสร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างตวัผูน้าํเองกบัสมาชิกทีม และระหว่างสมาชิกดว้ยกนั 

มีวิธีการมากมายทีผูน้าํสามารถสร้างความสมัพนัธที์ดีภายในทีมได ้เช่น การสร้างกิจกรรมทีสมาชิก

ทีมตอ้งกระทาํร่วมกนั การลงไปมีส่วนร่วมกบัการทาํงานของทีมเหมือนเช่นสมาชิกทีมคนนึงของ

ผูน้าํ การช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํเรืองงานของผูน้าํทีมต่อสมาชิกทีม เมือสมาชิกทีมเกิดขอ้สงสัยหรือ

เกิดปัญหาติดขดัเกียวกบัเรืองงาน สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ ให้สมาชิกทีมทุกคนทาํงาน

ร่วมกนัเป็นหนึงเดียวและทุกคนมีสิทธิ อาํนาจ และความรับผิดชอบเท่าเทียมกนัโดยรับผิดชอบ

ผลงานของทีมร่วมกนัไม่ว่าผลงานจะออกมาสาํเร็จหรือไม่ก็ตาม สร้างความเขา้ใจระหว่างสมาชิก

ทีม ให้สมาชิกทีมเกิดการยอมรับซึงกนัและกัน นอกจากนีค่านิยมด้านการทาํงานและค่านิยมสู่
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ความสาํเร็จก็มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของทีมเช่น โดยค่านิยมดา้นการทาํงาน เป็นค่านิยมทีช่วย

ให้การทาํงานของทีมสามารถดาํเนินไปอย่างราบรืน ซึงอาจไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม

โดยตรงแต่ก็ไม่สามารถละเลยได ้เช่น ความใส่ใจขององคก์าร ค่าตอบแทนทีเหมาะสม คุณภาพชีวิต

ทีดี ความกา้วหนา้ในงาน การไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจของทีม รวมถึงการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ทีจาํเป็นต่อการทาํงานของทีมอย่างครบถว้น เพือให้สมาชิกทีมมีความเขา้ใจทีตรงกนัและทาํงาน

อยา่งราบรืน และสาํหรับค่านิยมสู่ความสาํเร็จ ซึงเป็นค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานของทีมและ

ช่วยขบัเคลือนทีมไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้องค์การตอ้งปลูกฝังให้สมาชิกทีมมีความ

มุ่งมนัต่อความสาํเร็จ ยดึถือและปฏิบติัตามกฎระเบียบของการทาํงานอย่างเคร่งครัด ปฏิบติังานไป

ตามขนัตอนการทาํงานทีมีการกาํหนดไดอ้ย่างเป็นระบบ นอกจากนีผูน้าํทีมควรส่งเสริมให้มีการ

เรียนรู้อย่างต่อเนืองและนําประสบการณ์ทีไดจ้ากการเรียนรู้มาปรับใช้เพือพฒันากระบวนการ

ทาํงานของทีม รวมถึงผูน้าํทีมควรใหอิ้สระกบัสมาชิกทีมในการคิดและหาวิธีการทาํงานทีเหมาะสม

ดว้ยตนเอง ซึงจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคภ์ายในทีมและส่งผลให้การทาํงานของ

ทีมมีประสิทธิผลมากยงิขึน 

สาํหรับผูน้าํทีมหรือหวัหนา้หน่วยงาน มีประเด็นทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอยู ่3 ประการ คือ (1) 

ความเหมาะสมของผูน้าํ องค์การควรเลือกผูน้าํทีมทีมีความเหมาะสมกบัการทาํงานลกัษณะทีม มี

ทกัษะและความตงัใจทีจะพฒันาการทาํงานเป็นทีม และสิงทีสาํคญัทีสุดคือ มีความสามารถของใน

การจูงใจ รับรู้ถึงพืนฐานความตอ้งการ พฤติกรรมการทาํงาน และเป้าหมายในการทาํงานทีแตกต่าง

กนัของสมาชิกภายในทีมแต่ละคน แลว้พยายามแสวงหาความร่วมมือและความเห็นพอ้งตอ้งกนัจาก

สมาชิกทีม เพือใหส้มาชิกทีมสามารถทาํงานร่วมกนัเป็นหนึงเดียวกนั (2) การแสดงบทบาทภาวะ

ผูน้าํ บทบาททีสาํคญัทีสุดคือ การทาํหน้าทีตวัแทนของทีม ในการติดต่อประสานงาน เจรจา หรือ

ประสานผลประโยชน์ต่างๆ ของทีมกบัองค์การและบุคคลภายนอกทีม รวมถึงเป็นตวัแทนในการ

ประสานความสมัพนัธภ์ายในทีมดว้ย สาํหรับการนาํทีม ผูน้าํตอ้งมีความสามารถในการปรับเปลียน

รูปแบบการบริหารทีมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคลอ้งกบัทักษะความสามารถของ

สมาชิกทีม พร้อมทงัเปิดใจรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของสมาชิกทีม รวมถึงเปิดโอกาสให้

สมาชิกทุกคนภายในทีมไดรั้บโอกาสในการแสดงภาวะผูน้าํเมือถึงโอกาสทีเหมาะสม โดยผูน้าํทีม

ทาํหนา้ทีเป็นพีเลียงในการใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพือใหส้มาชิกทีมสามารถ

แสดงบทบาทการทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที เกิดความเขา้ใจในงาน มีความชาํนาญ และสามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิผล และประการสุดทา้ย (3) การบริหารทีม เนืองจากภาวะผูน้าํมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

องคป์ระกอบของทีม ซึงเป็นกลไกสาํคญัในการสร้างผลงานของทีม โดยหัวหน้างานหรือผูน้าํทีม

ตอ้งดูแลสภาพแวดลอ้มของทีมใหมี้อิทธิพลต่อทีมในทางบวก ซึงถึงแมว้่าจากผลการวิจยั อิทธิพล
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จากสภาพแวดลอ้มของทีมจะมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของทีมน้อยทีสุด แต่ถา้หากผูน้าํทีมละเลย

ในการดูแลสภาพแวดลอ้มของทีม ก็อาจส่งผลใหก้ารทาํงานของทีมเกิดปัญหาได ้โดยจุดเริมตน้ของ

การบริหารทีมคือ การกาํหนดทิศทางการทาํงานของทีม นอกจากใชค่้านิยมในการทาํงานเป็นทีม

เป็นตวัช่วยควบคุมการทาํงานของทีมใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั การกาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมายการ

ทาํงาน และพนัธกิจ ก็ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั เป้าหมายทีมีความทา้ทายจะช่วยดึงศกัยภาพของ

สมาชิกทีมออกมาไดอ้ยา่งเต็มที แต่ทงันีเป้าหมายตอ้งอยูใ่นวิสัยทีสามารถทาํให้เป็นจริงได ้พร้อม

ทังต้องมีกลยุทธ์ทีเหมาะสมเพือช่วยขับเคลือนการทาํงานของทีมให้เป็นไปตามพันธกิจและ

เป้าหมาย รวมถึงจดัลาํดบัความสาํคญัของงานใหต้อบสนองต่อเป้าหมายหลกัของทีมก่อนเป็นลาํดบั

แรก พร้อมทงัคาํนึงถึงกรอบของเวลาทีถูกกาํหนดในแต่ละงานดว้ย การจดัทีมก็มีส่วนสาํคญัต่อ

ความสาํเร็จ นนัคือ ผูน้าํทีมตอ้งสรรหาสมาชิกทีมทีมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถสอดคลอ้งกบั

งานของทีม รวมถึงกาํหนดบทบาทและความรับผดิชอบให้มีความชดัเจน ชีแจงและทาํความเขา้ใจ

กบัสมาชิกทีมทุกคนให้เขา้ใจตรงกนั และจูงใจให้สมาชิกทีมทุกคนเต็มใจทีจะทุ่มเททงักาํลงักาย

และสติปัญญาเพือทีม และการบริหารกระบวนการทาํงาน ซึงมีความสาํคญัทีสุด ผูน้าํตอ้งบริหารให้

กระบวนการทาํงานต่างๆ ของทีมดาํเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการทาํงานทีผูน้าํตอ้งให้

ความสาํคญัเป็นพิเศษคือ การจดัการความขดัแยง้ภายในทีม ตอ้งจดัการปัญหาให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยร่วมกนัใชเ้หตุผลเพือหาทางทีจะไดม้าซึงสิงทีตอ้งการของทงัสองฝ่าย และการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน ผูน้าํทีมตอ้งทาํการประเมินอยา่งต่อเนือง มีหลกัเกณฑแ์ละขนัตอนทีเป็น

ธรรม สามารถวดัผลการทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ มุ่งเน้นประเมินทีผลงานมากกว่าตวับุคคล 

รวมถึงการประสานงานกบัภายนอกทีม ซึงเป็นการติดต่อสือสารระหว่างทีมกบับุคคล ทีมงาน หรือ

หน่วยงานทีอยูภ่ายนอกทีมทงัภายในและภายนอกองคก์าร เพือใหก้ารทาํงานของทีมมีความราบรืน 

ลดอุปสรรคและความขดัแยง้ทีอาจจะเกิดขึนไดจ้ากการทาํงานของทีมต่อหน่วยงานอืน นอกจากนี

ยงัเป็นการแสดงถึงความตอ้งการของทีมในการขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานอืนๆ ให้

ช่วยเหลือสนบัสนุนการทาํงานของทีม โดยหน้าทีในการติดต่อประสานงานควรเป็นผูน้าํทีม หรือ

มอบหมายใหส้มาชิกคนใดคนหนึงโดยเฉพาะ เพือป้องกนัความสบัสนในการสือสาร 

สาํหรับสมาชิกทีม สิงสาํคญัทีสมาชิกทีมตอ้งใหค้วามสาํคญัมี 2 ประการ คือ (1) การปฏิบติั

ตามระเบียบวิธีปฏิบติัของทีม ซึงเป็นขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํงานของทีม องค์การหรือผูน้าํทีม

ตอ้งให้สมาชิกทีมมีส่วนร่วมกบักระบวนการทาํงานของทีมในทุกกระบวนการ ตงัแต่การมีส่วน

ร่วมกบัวางแผนการทาํงานของทีม การตดัสินใจของทีม ซึงตอ้งเนน้การตดัสินใจร่วมกนัและรับฟัง

ทุกความคิดเห็นของสมาชิกทีม การสือสารภายในทีม ซึงสมาชิกทีมตอ้งมีการรับฟังทีดี พร้อมทงัมี

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพือความเขา้ใจทีตรงกนัของขอ้มลูทีไดรั้บ การประชุม ซึงสมาชิกทีมตอ้งให้
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ความสาํคญักบัการประชุม มีการเตรียมขอ้มลูสาํหรับใชน้าํเสนอในการประชุมและร่วมแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลียนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา การแกไ้ขปัญหา สมาชิกทีมต้องยอมรับในสภาพ

ปัญหาทีเกิดขึนและร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ พร้อมทงัทาํการทบทวนถึงปัญหา

ทีเกิดขึนอย่างสมาํเสมอเพือไม่ให้เกิดปัญหากลบัมาเกิดซาํ และการฝึกอบรม สมาชิกทีมตอ้งให้

ความร่วมมือกบัองคก์ารในการเขา้ร่วมฝึกอบรม ซึงการฝึกอบรมจะเป็นการช่วยเพิมศกัยภาพของ

ตวัสมาชิกทีมและเพิมประสิทธิภาพการทาํงานให้มีการพฒันาอย่างต่อเนือง และ (2) การสร้าง

ความสมัพนัธที์ดีภายในทีม สมาชิกทีมตอ้งร่วมสร้างบรรยากาศในการทาํงานทีดี มีการเชือใจซึงกนั

และกนั ทุกคนเต็มใจในการทีจะทาํงานร่วมกนัและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของทีม มีความ

เชือมนัในความสามารถของสมาชิกทีมซึงกนัและกนั รวมถึงความสามารถของทีมเมือสมาชิกทุก

คนร่วมกันทาํงาน สมาชิกทีมทุกคนมีความมุ่งมนัทาํงานร่วมกันให้ประสบผลสําเร็จ โดยไม่มี

สมาชิกคนใดหลบเลียงงานหรือทาํงานไม่เต็มทีแฝงตวัอยู่ภายในทีม และสมาชิกทีมทุกคนควรมี

ทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึกในเชิงบวกต่อการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

องคก์ารทีให้ความสาํคญัต่อปัจจยัต่างๆ ตามโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผล จะช่วยให้ทีม

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล กระบวนการทาํงานของทีมมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง สมาชิก

ทีมไดรั้บการเพิมพนูทกัษะความสามารถในการทาํงาน รวมถึงเป็นการสร้างความกา้วหนา้ในหนา้ที

การงานให้กบัสมาชิกทีม ซึงจะช่วยส่งผลให้สมาชิกทีมมีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกบัทีม

เพิมมากขึน และสิงทีแน่นอนทีสุดคือ ผลงานหรือผลลพัธ์สุดทา้ยจากการดาํเนินงานของทีมจะ

เป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 

 

5.4.2 ข้อเสนอแนะเกยีวกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นบรรทดัฐานสาํหรับองค์การทีตอ้งการความเป็นเลิศใน

การบริหารงาน โดยองค์การสามารถประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของรางวลัได ้ถึงแมว้่า

องค์การยงัไม่พร้อมในการเขา้รับการตรวจประเมิน แต่ก็นับว่าเป็นการเริมตน้ทีดี เนืองด้วยการ

บริหารองค์การตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติจะช่วยในการปรับปรุงวิธีการดาํเนินการ ขีด

ความสามารถ และผลลพัธ์ขององค์การ รวมถึงกระตุน้ให้มีการสือสารและแบ่งปันสารสนเทศวิธี

ปฏิบติัทีเป็นเลิศระหว่างองคก์ารต่างๆ ทุกประเภท ช่วยใหอ้งคก์ารใดๆ ก็สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์

ได ้นอกจากนีเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติยงัเป็นเครืองมือทีสามารถนาํมาใชใ้นการทาํความเขา้ใจ

และจดัการผลการดาํเนินการขององคก์าร รวมทงัใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและเพิมโอกาสใน

เรียนรู้ ซึงจากเจตจาํนงเหล่านีทาํใหเ้กิดเป็นเกณฑ์การประเมิน 7 หมวด ไดแ้ก่ 1.การนาํองค์การ 2.

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.การมุ่งเน้นลูกคา้ 4.การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5.การ
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มุ่งเน้นบุคลากร 6.การมุ่งเน้นการปฏิบติัการ และ 7.ผลลพัธ์ พร้อมทงัส่วนโครงร่างองค์การ เพือ

ประเมินสภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และสภาวการณ์เชิงกลยทุธข์ององคก์ารในปัจจุบนั ซึงเกณฑ์

การประเมินทงั 7 หมวด ลว้นมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัทีใชใ้นการวิจยัครังนี นั นคือ เมือพิจารณา

เกณฑเ์หล่านีผา่นมุมมองเชิงระบบ โดยเปรียบองค์การเป็นระบบการทาํงานหนึง เริมตน้ทีการนาํ

องคก์ารของผูน้าํ ซึงเป็นผูก้าํหนดทิศทางและปัจจยันาํเขา้ขององค์การผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

โดยการวางแผนดังกล่าวต้องสอดคลอ้งและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหลัก และ

ขบัเคลือนการทาํงานโดยบุคลากรทีมีความสามารถ ผา่นขนัตอนการปฏิบติัการอย่างเป็นระบบ จน

ออกมาเป็นผลลพัธสุ์ดทา้ย ซึงถกูควบคุมโดยกระบวนการวดั การวิเคราะห์ และจดัเก็บเป็นความรู้

ขององค์การ ซึงเช่นเดียวกับการพิจารณาในระดับทีม การทํางานของทีมก็มีความเป็นระบบ

เช่นเดียวกบัองคก์ารในภาพรวม ดงันนั องคป์ระกอบภายในโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลจึงไดรั้บ

การประเมินอยูภ่ายใตเ้กณฑข์องรางวลัคุณภาพแห่งชาติดว้ย โดยทีปัจจยัอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม

จะอยู่ภายใตห้มวดโครงร่างองค์การ ปัจจยัภาวะผูน้ ําอยู่ภายใตห้มวดการนําองค์การ ปัจจัยการ

กาํหนดทิศทางการทาํงานอยูภ่ายใตห้มวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจยัองค์ประกอบของทีมและ

ปัจจยัความสมัพนัธอ์ยูภ่ายใตห้มวดการมุ่งเนน้บุคลากร และปัจจยักระบวนการอยูภ่ายใตห้มวดการ

มุ่งเน้นการปฏิบัติ และหมวดการวดั การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  ซึงช่วยให้การวัด

ประสิทธิผลของทีมมีความชดัเจนมากยิงขึน ดงันัน องค์การทีให้ความสาํคญัต่อปัจจยัตามโมเดล

ของทีมทีมีประสิทธิผล ก็จะสามารถเป็นแนวทางในการพฒันาไปสู่การตรวจประเมินตามแนวทาง

รางวลัคุณภาพแห่งชาติได ้

 

5.4.3 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

5.3.3.1 การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างในระดบัเดียว โดยทาํ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในลกัษณะรวมเป็นกลุ่มเดียวและนําเสนอโมเดลสมการ

โครงสร้างของทีมทีมีประสิทธิผลเป็นหนึงโมเดล ดงันัน เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

โมเดลสมการโครงสร้างขององค์การทีแตกต่างกนั จึงควรมีการศึกษาต่อไปในพหุระดับ คือ ใช้

องค์การทีแตกต่างกนั เป็นตวัแปรกาํกบั (Moderator Variable) และแยกโมเดลสมการโครงสร้าง

ออกเป็นโมเดลย่อยตามตวัแปรกาํกับหรือกลุ่มองค์การทีแตกต่างกัน ผลการวิจยัทีไดจ้ะช่วยให้

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ในโมเดลวิจัยตามกลุ่มย่อยได้ว่ามีความ

เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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5.3.3.2 นาํโมเดลของทีมทีมีประสิทธิผลไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารทีตอ้งการพฒันา

ประสิทธิผลการทาํงานของทีม และทาํการเก็บขอ้มลูผลลพัธข์องทีมเป็นระยะ เช่น เก็บรายไตรมาส 

และนําขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์คะแนนพฒันาการดว้ยโมเดลโคง้พฒันาการ ซึงจะทาํให้ทราบถึง

ค่าเฉลียและความแปรปรวนของผลิตผลเดิม และค่าเฉลียและความแปรปรวนของอตัราพฒันาการ 

รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลเดิมกับอตัราพฒันาการ ทาํให้องค์การสามารถนําอตัรา

พฒันาการมาใชใ้นการกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จของทีมต่อไปได ้
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เท่านนั ดงันนั จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัท่าน โดยขอ้คาํถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้มลูส่วน

บุคคล ค่านิยมในการทาํงาน ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม และประสิทธิผลของทีม ดงันัน จึงขอ

ความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงใหม้ากทีสุดและโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้คาํถาม 
 

 ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนีทีกรุณาสละเวลาอันมีค่าเพือตอบ

แบบสอบถาม 
 

 นายรณกร สุวรรณกลาง 

 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยกีารบริหาร 

 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

 

 

คาํอธิบาย: กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  และเติมคาํในช่องว่างใหต้รงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

ส่วนที 1: ข้อมูลเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. หน่วยงานทีท่านสงักดั............................................................................ 

2. ระยะเวลาทีท่านทาํงานในหน่วยงานทีท่านระบุ...........ปี...........เดือน 

3. อาย.ุ..........ปี 

4. เพศ   ชาย   หญิง 

5. ระดบัการศึกษา   ตาํกว่าอนุปริญญา 

    อนุปริญญา / ปวส. 

    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 

นิยาม: ทีม หมายถึง หน่วยงานทีท่านทาํงานอยู ่ประกอบดว้ย ตวัท่านเอง เพือนร่วมงาน และหวัหนา้งาน 
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คาํอธิบาย: เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัความคิดเห็นของท่านทีมีต่อเรืองการทาํงานเป็นทีมภายในหน่วยงานของ

ท่าน ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียด แลว้ทาํเครืองหมาย  ตรงกบัหมายเลขทีท่านประเมิน

ว่าตรงกบัความจริงทีท่านรู้สึกมากทีสุด จาก 5 ตวัเลือก ดงันี 

1 หมายถึง ไม่ตรงกบัความจริงเลย 

2 หมายถึง ตรงกบัความจริงนอ้ย 

3 หมายถึง ตรงกบัความจริงปานกลาง 

4 หมายถึง ตรงกบัความจริงมาก 

5 หมายถึง ตรงกบัความจริงมากทีสุด 
 

 

ส่วนที 2: ค่านิยมในการทํางาน 

1 พวกเรามีความสัมพนัธ์ในการทาํงานทีดีต่อหวัหนา้งานหรือผูน้าํทีม 1 2 3 4 5 

2 พวกเราไดรั้บคาํปรึกษาจากหวัหนา้ในการตดัสินใจเรืองทีเกียวขอ้งกบังานเสมอ 1 2 3 4 5 

3 พวกเรารับผิดชอบต่อผลงานของทีมร่วมกนัทงัในแง่บวกและแง่ลบ 1 2 3 4 5 

4 พวกเราทาํงานร่วมกนัดว้ยการใหค้วามร่วมมือซึงกนัและกนัอยา่งดี 1 2 3 4 5 

5 งานทีทาํมีความน่าสนใจและใหค้วามรู้สึกถึงความสาํเร็จเมือไดท้าํงานนี 1 2 3 4 5 

6 ฉันรับรู้ไดว้่างานทีทาํมีความมนัคง 1 2 3 4 5 

7 สมาชิกภายในทีมมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการทาํงาน รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่างๆ 1 2 3 4 5 

8 ทีมมีผลงานทีดีและไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 1 2 3 4 5 

9 งานทีทาํมีบรรยากาศการทาํงานทีดีและรู้สึกไดถ้ึงคุณภาพชีวิตทีดี 1 2 3 4 5 

10 สมาชิกทีมมีโอกาสไดรั้บการเลือนตาํแหน่งไปสู่งานในระดบัทีสูงขึน 1 2 3 4 5 

11 พวกเรารู้สึกวา่ไดท้าํงานกบัองคก์ารทีใหค้วามใส่ใจดูแลพนกังาน 1 2 3 4 5 

12 งานทีทาํนีมีโอกาสไดรั้บค่าตอบแทนทีดี 1 2 3 4 5 

13 พวกเราไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็นต่อการทาํงานอยา่งครบถว้นและเพียงพอต่อการ

ทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

1 2 3 4 5 

14 ฉันมีความตึงเครียดเลก็นอ้ยจากงานทีทาํและสามารถจดัการกบัความตึงเครียดนนัได ้ 1 2 3 4 5 

15 ฉันไดรั้บโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการทาํการตดัสินใจของทีมเสมอ 1 2 3 4 5 

16 ทีมของเราใหค้วามสาํคญัต่อกฎระเบียบของบริษทั พวกเราช่วยกนัดูแลไม่ใหมี้การฝ่าฝืน

กฎระเบียบ 

1 2 3 4 5 

17 พวกเราเรียนรู้จุดอ่อนจากความลม้เหลวและรักษาจุดแขง็จากความสาํเร็จเสมอ 1 2 3 4 5 

18 วิธีการทีทาํใหง้านสาํเร็จทีดีทีสุดสาํหรับพวกเราคือการใชค้วามพยายามอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 1 2 3 4 5 

19 พวกเราทุกคนใหค้วามสาํคญัต่อการทาํงานอยา่งมีขนัตอนตามกระบวนการ 1 2 3 4 5 

20 ฉันรู้สึกมีอิสระในการทาํงานตามวิธีการของตนเองภายใตก้รอบความรับผิดชอบทีไดรั้บ 1 2 3 4 5 

21 ทุกคนภายในทีมพร้อมทีจะพูดจากนัอยา่งตรงไปตรงมาโดยปราศจากการอคติ 1 2 3 4 5 

22 สมาชิกภายในทีมใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ไม่ยกตนข่มผูอ้ืน 1 2 3 4 5 
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ส่วนที 3: ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม 

23 โครงสร้างขององคก์ารเราถูกออกแบบมาเพือสนบัสนุนใหพ้นัธกิจและวตัถุประสงคห์ลกั

ของทีมประสบผลสาํเร็จมากทีสุด 

1 2 3 4 5 

24 องคก์ารของเรามีสายการบงัคบับญัชาทีไม่ซับซ้อน การรายงานผลการปฏิบติังานสามารถ

ทาํไดอ้ยา่งสะดวก 

1 2 3 4 5 

25 ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารใหก้ารสนบัสนุนการทาํงานของทีมอยา่งเตม็ที 1 2 3 4 5 

26 นโยบายขององคก์ารช่วยส่งเสริมใหที้มสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที 1 2 3 4 5 

27 ทีมของเรามีทรัพยากรในการทาํงานเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องทีมทีวางไว ้ 1 2 3 4 5 

28 ทีมของเราใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 1 2 3 4 5 

29 ทีมของเรามีการกาํหนดลูกคา้หลกัของทีม ทงัลูกคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก รวมถึง

วิธีการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้เหล่านนั 

1 2 3 4 5 

30 ทีมของเราสามารถทาํผลงานไดต้ามความคาดหวงัของลูกคา้เสมอและพบขอ้ร้องเรียน

กลบัมานอ้ยมาก 

1 2 3 4 5 

31 ค่านิยมของทีมมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัขององค์การ 1 2 3 4 5 

32 เป้าหมายและค่านิยมของทีมเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัค่านิยมและความ

ตอ้งการส่วนบุคคลของสมาชิกทีม 

1 2 3 4 5 

33 ทีมของเรามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ไวอ้ยา่งชดัเจนและสือสารใหส้มาชิกทีมเขา้ใจโดยทวักนั 1 2 3 4 5 

34 สมาชิกภายในทีมของเรามีความเขา้ใจถึงวิสัยทศัน์ของทีมอยา่งชดัเจน 1 2 3 4 5 

35 ทีมของเรามีการกาํหนดพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจนและสือสารใหส้มาชิกทีมเขา้ใจโดยทวักนั 1 2 3 4 5 

36 สมาชิกภายในทีมของเราเขา้ใจและยดึมนัปฏิบติัตามพนัธกิจของทีม 1 2 3 4 5 

37 ทีมของเรามีเป้าหมายในการทาํงานและตวัชีวดัความสาํเร็จทีชดัเจน 1 2 3 4 5 

38 เป้าหมายของทีมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ารและเป้าหมายในการทาํงานของ

พวกเรา 

1 2 3 4 5 

39 สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการทาํงานและเป้าหมายของทีม 1 2 3 4 5 

40 พวกเรายดึมนัในเป้าหมายของทีมและผลทีเกิดขึนจากการดาํเนินการตามเป้าหมาย 1 2 3 4 5 

41 พวกเราทาํงานกนัโดยมีแนวทางกลยทุธ์ทีชดัเจน 1 2 3 4 5 

42 ทีมของเรามีการพฒันาแผนการทาํงานทีเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกบัทรัพยากรและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพือใหบ้รรลุเป้าหมายของทีม 

1 2 3 4 5 

43 พวกเราจดัลาํดบัความสาํคญัของงานโดยคาํนึงถึงความสาํคญัของงานและกาํหนด

ระยะเวลาเป็นลาํดบัแรกเสมอ 

1 2 3 4 5 

44 ทีมของเราทาํงานไดส้าํเร็จตามกาํหนดระยะเวลาเสมอ 1 2 3 4 5 

45 พวกเราคิดว่าผูน้าํทีมของเรามีความเหมาะสมในการทาํหนา้ทีมากทีสุด 1 2 3 4 5 

46 พวกเราเชือมนัในผูน้าํทีมว่าสามารถนาํพาทีมไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ดส้าํเร็จ 1 2 3 4 5 

47 ฉันเชือว่ารูปแบบภาวะผูน้าํทีใชภ้ายในทีมของเราสามารถช่วยพฒันาความเป็นผูน้าํของฉัน

ใหเ้พิมขึนได ้

1 2 3 4 5 
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48 ผูน้าํทีมของเรามีการปรับเปลียนภาวะผูน้าํใหเ้หมาะสมต่อพฤติการณ์หรือสถานการณ์ทีมี

การเปลียนแปลง 

1 2 3 4 5 

49 เป็นการยากสาํหรับสมาชิกทีมในการป้อนขอ้มูลและการโนม้นา้วใจผูน้าํทีม 1 2 3 4 5 

50 ผูน้าํทีมของเรามีส่วนช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหว่างสมาชิกภายในทีม 1 2 3 4 5 

51 เมือทีมตอ้งสูญเสียผลประโยชน์ ผูน้าํทีมจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้องสิทธิของทีมเสมอ 1 2 3 4 5 

52 สมาชิกทีมไดมี้ส่วนเกียวขอ้งในการช่วยวางแผนการทาํงาน การจดัระบบ และการจดัการ

งานต่างๆของทีมเพียงเลก็นอ้ย โดยทีสมาชิกทีมถูกคาดหวงัเพียงให้ทาํงานเท่านนั 

1 2 3 4 5 

53 ผูน้าํทีมทาํหนา้ทีเสมือนโคช้หรือผูใ้หก้ารช่วยเหลือมากกว่าคาดหวงัใหฉ้ันรับผิดชอบงาน

ตามคาํสังเพียงเท่านนั 

1 2 3 4 5 

54 ระบบการใหร้างวลัภายในทีมของเรามีความเหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริมการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีม 

1 2 3 4 5 

55 พวกเรามีแรงจูงใจในการพฒันาตนเองและการทาํงานใหดี้ขึนกว่าเดิมตลอดเวลา 1 2 3 4 5 

56 บทบาททงัหมดทีจาํเป็นต่อการทาํงานเป็นทีมถูกจดัสรรไวค้รบสมบูรณ์ 1 2 3 4 5 

57 ฉันมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในบทบาทของตนเองและเพือนร่วมทีมจากการประชุม

วตัถุประสงคข์องทีม 

1 2 3 4 5 

58 พวกเรายดึถือความรับผิดชอบร่วมกนัเป็นทีมในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ 1 2 3 4 5 

59 มกัพบว่ามีความสับสนในงานทีไดรั้บมอบหมาย หนา้ทีรับผิดชอบ หรือความสัมพนัธ์ทีไม่

ชดัเจนระหว่างบุคคลภายในทีม 

1 2 3 4 5 

60 การผสมผสานทกัษะของสมาชิกทีมมีความเหมาะสมกบังานทีพวกเรากาํลงัทาํ 1 2 3 4 5 

61 ทีมมีการคดัเลือกคนทีมีความสามารถและบุคลิกภาพเหมาะสมเพือมาเขา้ร่วมทีม 1 2 3 4 5 

62 สมาชิกทีมทุกคนมีความเต็มใจในการเขา้ร่วมทีม 1 2 3 4 5 

63 ถา้ปราศจากความร่วมมือจากสมาชิกทีมอยา่งจริงจงังานจะไม่ประสบผลสาํเร็จเลย 1 2 3 4 5 

64 ทีมของเราค่อนขา้งมีอิสระในการทาํงานภายใตก้รอบของระเบียบวิธีปฏิบติั 1 2 3 4 5 

65 ผลงานของทีมสามารถแสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 1 2 3 4 5 

66 งานของทีมมีความทา้ทายและพวกเรามีความตอ้งการทาํงานเหล่านนัใหส้าํเร็จ 1 2 3 4 5 

67 ทีมของเรามีจาํนวนสมาชิกเพียงพอต่อการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 1 2 3 4 5 

68 จาํนวนสมาชิกทีมทีเพิมขึนหรือลดลง อาจสามารถส่งผลต่อการทาํงานของทีมได ้ 1 2 3 4 5 

69 ทีมของเรามีการเขียนระเบียบวิธีปฏิบติัสาํหรับกระบวนการทาํงานทีสาํคญั 1 2 3 4 5 

70 การปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบติักส็ามารถก่อใหเ้กิดความตึงเครียดมากเกินไป 1 2 3 4 5 

71 ทีมของเรามีการวางแผนการทาํงานอยา่งเพียงพอต่อการทาํงาน 1 2 3 4 5 

72 พวกเราทาํการประเมินความกา้วหนา้ของงานเทียบกบัแผนทีวางไวอ้ยูเ่สมอ 1 2 3 4 5 

73 สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทาํงาน 1 2 3 4 5 

74 ภายในทีมของเรามีการติดต่อสือสารทีคล่องตวั สมาชิกทีมทุกคนมีอิสระในการสือสาร

และกลา้ทีจะพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นต่อกนั 

1 2 3 4 5 

75 เมือมีสมาชิกภายในทีมตอ้งการจะพูดหรือสือสารอะไร ทุกคนภายในทีมพร้อมทีจะตงัใจ 1 2 3 4 5 
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รับฟัง 

76 พวกเราไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเกียวกบังานเสมอ ทงัทีสิงทีดีอยูแ่ลว้และสิงทีควรปรับปรุง 1 2 3 4 5 

77 ในการประชุมทีม มีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวาระการประชุมอยา่งชดัเจน และแจง้ให้

สมาชิกทีมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบล่วงหนา้เสมอ 

1 2 3 4 5 

78 ผูน้าํการประชุมใหค้วามสาํคญักบักระบวนการในการประชุมใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์

ตอ้งการ สามารถนาํการประชุมไปสู่ขอ้สรุปไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 

1 2 3 4 5 

79 สมาชิกภายในทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลียนขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นโดย

ปราศจากการผูกขาดของสมาชิกบางคน 

1 2 3 4 5 

80 ในการประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม สมาชิกทีมมกัจะปิดบงัหรือซ่อนเร้นปัญหาของตนเองไว ้ 1 2 3 4 5 

81 เมือทีมตอ้งประสบปัญหาพวกเราพร้อมเปิดใจยอมรับและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 1 2 3 4 5 

82 พวกเราแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ตงัแต่ระบุถึงปัญหาและสาเหตุ กาํหนด

เป้าหมายในการแกปั้ญหา หาแนวทางแกไ้ข จนถึงประเมินผลการแกไ้ขปัญหา 

1 2 3 4 5 

83 ทีมใหค้วามสาํคญักบัการทบทวนถึงปัญหาต่างๆทีอาจจะเกิดขึนไดอ้ยูเ่สมอ 1 2 3 4 5 

84 โดยปกติทีมของเรามกัจะตดัสินใจโดยอาศยัความเห็นพอ้งตอ้งกนั ยกเวน้ในสถานการณ์

วิกฤติผูน้าํทีมอาจทาํการตดัสินใจตามลาํพงั 

1 2 3 4 5 

85 สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ เคารพความคิดเห็นทีแตกต่างกนั 

และแสวงหาขอ้มูลในการตดัสินใจเพิมเติมมากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

1 2 3 4 5 

86 ผูน้าํทีมของเราจดัการกบัความขดัแยง้หรือความคิดเห็นทีแตกต่าง โดยไม่เคยเพิกเฉยต่อ

ความขดัแยง้เหล่านนั 

1 2 3 4 5 

87 ทีมของเรามุ่งเนน้การขจดัปัญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยการร่วมสร้างความร่วมมือในการ

แกปั้ญหามากกว่าการมุ่งเอาชนะ 

1 2 3 4 5 

88 การประเมินผลการปฏิบติังานของทีมเรามุ่งเนน้ประเมินผลงานมากกว่าการจบัผิดทีตวั

บุคคล 

1 2 3 4 5 

89 การประเมินผลการปฏิบติังานของเราสามารถสะทอ้นถึงความสามารถของทีมไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง 

1 2 3 4 5 

90 พวกเราไดรั้บผลสะทอ้นกลบัของการปฏิบติังานเมือเทียบกบัวตัถุประสงคข์องทีมอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัเวลา 

1 2 3 4 5 

91 พวกเราไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 1 2 3 4 5 

92 พวกเรามีกระบวนการฝึกอบรมทีมนัใจไดว้่าสมาชิกทีมจะสามารถไดเ้รียนรู้ทกัษะทีมีความ

จาํเป็นสาํหรับงาน 

1 2 3 4 5 

93 พวกเรามีวิถีทางในการฝึกอบรมผูน้าํทีมคนใหม่ เพือใหม้นัใจว่าบรรทดัฐานทีมี

ประสิทธิผลของทีมและศกัยภาพของทีมจะไม่ถูกละเลยไป 

1 2 3 4 5 

94 การประสานทีดีทาํใหที้มของเราไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคล ทีมงาน หรือหน่วยงาน

อืนๆทีเกียวขอ้งเป็นอยา่งดี 

1 2 3 4 5 

95 ทีมของเรามกัจะเกิดความสับสนว่าจะใหใ้ครเป็นผูท้าํหนา้ทีติดต่อประสานงานกบับุคคล 

ทีมงาน หรือหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

1 2 3 4 5 
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96 ทีมของเรามีความเชือใจและความเคารพซึงกนัและกนั ทงัระหว่างผูน้าํกบัสมาชิกและ

ระหว่างสมาชิกดว้ยกนัเอง 

1 2 3 4 5 

97 ถา้หากมีสมาชิกภายในทีมคนหนึงคนใดบกพร่องต่อความรับผิดชอบ ภายในทีมจะไม่ลงัเล

ทีจะพูดถึงสิงทีเกิดขึน เพือหวงัว่าภาระความรับผิดชอบดงักล่าวจะไม่ถูกละเลย 

1 2 3 4 5 

98 ทีมของเราทาํงานดว้ยความเป็นอนัหนึงอนัเดียวในระดบัสูง 1 2 3 4 5 

99 ความสาํเร็จของทีมมาจากผลงานร่วมกนัของทีมมากกว่าผลงานของคนใดคนหนึง 1 2 3 4 5 

100 ฉันเชือว่าทีมของเราสามารถทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์ารประสบผลสาํเร็จได ้ 1 2 3 4 5 

101 พวกเรากลา้ทีจะแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างดว้ยเหตุและผลทีมี 1 2 3 4 5 

102 การอภิปรายโตเ้ถียงกนัเรืองงานไม่ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในทีม 1 2 3 4 5 

103 ฉันพร้อมทีจะช่วยเหลืองานของสมาชิกทีมคนอืนเสมอ แมจ้ะไม่ใช่ความรับผิดชอบ

โดยตรงของฉัน 

1 2 3 4 5 

104 เมือสมาชิกภายในทีมมีการหลบเลียงต่องาน ทีมของเราจะไม่นิงเฉยต่อปัญหาดงักล่าว 1 2 3 4 5 

105 ฉันรู้สึกเตม็ใจทีไดร่้วมเป็นส่วนหนึงของทีม และเห็นว่าการทาํงานกบัทีมช่วยพฒันา

ศกัยภาพของตนเองใหเ้พิมขึน 

1 2 3 4 5 

106 การแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกทีมพวกเราจะไม่เอาทศันคติ อารมณ์ และความรู้สึก

ส่วนตวัเขา้มาร่วมดว้ย 

1 2 3 4 5 

 

ส่วนที 4: ประสิทธิผลของทีม 

107 ทีมของเราสามารถทาํงานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์วางไว ้ 1 2 3 4 5 

108 ในทางปฏิบติัผลงานทีตาํกว่ามาตรฐาน กเ็ป็นทียอมรับกนัในทีม 1 2 3 4 5 

109 เกณฑห์รือตวัชีวดัทีถูกกาํหนดเป็นเป้าหมาย พวกเราสามารถทาํไดส้าํเร็จอยา่งครบถว้น 1 2 3 4 5 

110 พวกเราดาํเนินการตามกระบวนการปรับปรุงการทาํงานของเราอยา่งเป็นระบบ 1 2 3 4 5 

111 ทีมของเราเรียนรู้จากสิงทีเคยผิดพลาดหรือปัญหาทีพบเจอมาใชเ้ป็นบทเรียนในการ

ปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเนือง 

1 2 3 4 5 

112 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา ทีมของเราถือว่ามีการปรับปรุงผลการปฏิบติังานทีดีขึน 1 2 3 4 5 

113 การเติบโตและการพฒันาของสมาชิกภายในทีมไดรั้บการส่งเสริมอยา่งต่อเนือง ทกัษะจึง

เพิมขึนตามประสบการณ์การทาํงาน 

1 2 3 4 5 

114 ความสาํเร็จของทีมมีผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานของสมาชิกทีมดว้ย 1 2 3 4 5 

115 การทาํงานร่วมกบัทีมช่วยตอบสนองความตอ้งการในการทาํงานของฉัน 1 2 3 4 5 

116 ฉันรู้สึกพึงพอใจอยา่งมากเมือเป้าหมายของทีมประสบผลสาํเร็จ 1 2 3 4 5 

 

ขอขอบพระคณุอย่างสูงในความร่วมมือ 

 



 
 

 

ภาคผนวก ค 

 

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลองค์การ 
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 Graduate School of Human Resource Development,  
 National Institution of Development Administration  
 118 Moo3, Sereethai Road , Klong-Chan, Bangkapi, 
 Bangkok 10240 THAILAND 

 April 4th, 2014 

 

 

 

Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. 
54 Moo 5 Tambon Tandiew,  
Amphoe Kaengkhoi, Saraburi 18110 
 

 

Dear Sir / Madam, 

 

I am a graduate student of the Graduate School of Human Resource Development, 

National Institution of Development Administration (NIDA), majoring in Management 

Technology, student ID: 5210617030. I am doing a thesis on the topic of The Development 

of Effective Team Model from TQA Awarded Organizations. By Dr. Wichai Utsahajit as the 

consultant. Since Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. received Thailand Quality Award – TQA, 

Demonstrates the quality of management and best practices. Therefore, I’d like to ask for 

permission to use the operational level staffs of Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. are the sample of 

this research which the data will collect by questionnaire. 

Wish you please permit to collect the data for research which is beneficial for 

academic knowledge in the future. Thank you for your consideration. 

 

 

 Respectfully yours, 
  
 Ronnakorn Suwanklang 
 
 
 
Mobile phone: 085-881-3881 
E-mail: s.ronnakorn@hotmail.com 



 
 

 

ภาคผนวก ง 

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
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รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ

 

1.  ความเป็นมาของรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ

 

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวลัระดบัโลก (World Class) เนืองจากมีพืนฐานทางดา้น

เทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลัเช่นเดียวกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ทีมีมาตงัแต่ปี ค.ศ. 1987 ซึงเป็น

รางวลัทีมอบให้แก่บริษทัทีผลิตสินค้าและบริการทีมีคุณภาพดีทีสุดในสหรัฐอเมริกา และเป็น

ตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติทีประเทศต่างๆ หลายประเทศทวัโลกนาํไปประยุกต์ เช่น ประเทศ

ญีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นตน้  

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เริมตน้ตงัแต่มีการลงนามใน

บนัทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติและสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ เมือวนัที 5 กนัยายน 2539 เพือศึกษาแนวทางการจดัตงัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ

ขึนในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึงความสําคัญของรางวลันี สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจึงไดบ้รรจุรางวลัคุณภาพแห่งชาติไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การ

เพิมผลผลิตของประเทศ ซึงเป็นส่วนหนึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 

โดยมีสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชน เพือเผยแพร่ สนับสนุน และผลกัดนัให้องค์การต่างๆ ทงัภาคการผลิต

และการบริการนาํเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ 

องคก์ารทีมีวิธีปฏิบติัและผลการดาํเนินการในระดบัมาตรฐานโลกจะไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ

ดว้ยรางวลัคุณภาพแห่งชาติ และองค์การทีไดรั้บรางวลัจะนาํเสนอวิธีปฏิบติัทีนาํองค์การของตน

ไปสู่ความสําเร็จเพือเป็นแบบอย่างให้องค์การอืนๆ นําไปประยุกต์ เพือให้ประสบผลสําเร็จ

เช่นเดียวกัน ซึงเมือมีการขยายการดาํเนินงานไปอย่างกวา้งขวางย่อมจะส่งผลต่อการพฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการคา้โลกได ้ (สาํนักงาน

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2545) 
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2  เจตนารมณ์ของรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ

 

นิยามทีบ่งบอกถึงเจตนารมณ์หลกัของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ คือ “รางวลัคุณภาพแห่งชาติ

เป็นรางวลัอนัทรงเกียรติซึงไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง เป็นเครืองหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ

ในการบริหารจดัการขององคก์ารทีทดัเทียมระดบัมาตรฐานโลก” ซึงสามารถอธิบายเป็นรายขอ้ได้

ดงันี (สาํนกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2555: 2) 

2.1 เพือสนับสนุนการนําแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุง

ความสามารถในการแข่งขนั 

2.2 เพือประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่องคก์ารทีประสบผลสาํเร็จในระดบัมาตรฐานโลก 

2.3 เพือกระตุน้ใหมี้การเรียนรู้และแลกเปลียนวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศ 

2.4 เพือแสดงใหน้านาชาติเห็นถึงความมุ่งมนัในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลิศใน

การบริหารจดัการ 

 

3  ประโยชน์ของรางวลัคุณภาพแห่งชาตต่ิอองค์การ 

 

สามารถสรุปประโยชน์ทีองคก์ารจะไดรั้บ ดงันี (สาํนกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2555) 

3.1 เมือตดัสินใจนาํเอาหลกัเกณฑ์ของการประเมินมาประยุกต์ใช ้ผูบ้ริหารองค์การได้

ทราบถึงสภาพทีแทจ้ริงว่าระบบการบริหารจดัการของตนยงัขาดตกบกพร่องในเรืองใด จึงสามารถ

กาํหนดวิธีการและเป้าหมายทีชดัเจนในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

3.2 เมือองค์การสมคัรรับการตรวจประเมิน องค์การจะได้รับการตรวจประเมินด้วย

กระบวนการทีมีประสิทธิผล โดยผูท้รงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพทีไดรั้บการฝึกอบรมเพือ

เป็นผูต้รวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์การจะผ่านเกณฑ์รับรางวลัหรือไม่ก็ตาม องค์การจะ

ไดรั้บรายงานป้อนกลบัซึงระบุจุดแข็งและจุดทีควรปรับปรุง ซึงนับเป็นประโยชน์ต่อการนาํไป

วางแผนปรับปรุงองคก์ารใหส้มบูรณ์มากขึนต่อไป 

3.3 เ มือองค์การได้รับรางวัล  องค์การจะเป็นทียอม รับจากองค์การต่างๆ ทัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิใชต้ราสญัลกัษณ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึงสือถึงความ

เป็นเลิศในระบบการบริหารจดัการในการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์งคก์าร 

3.4 และสุดท้าย การทีองค์การต่างๆ พร้อมใจกันเข้ารับการตรวจประเมิน ถือว่าเป็น

โอกาสทีดีในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดย
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การนาํเสนอวิธีปฏิบติัทีนาํไปสู่ความสาํเร็จและเปิดโอกาสให้มีการเขา้เยียมชมสถานประกอบการ

เพือเป็นแบบอยา่งใหก้บัองคก์ารอืนๆ นาํไปประยกุต ์เพือใหป้ระสบผลสาํเร็จเช่นเดียวกนั 

 

4  เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิปี 2555-2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  กรอบความคิดของเกณฑ ์

แหล่งทีมา:  สาํนกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2555: 4 

 

จากภาพแสดงถึงเกณฑโ์ดยรวมทงัหมดของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ เพือนาํองค์การสู่ความ

เป็นเลิศ ในมุมมองแนวคิดเชิงระบบ ซึงประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ (สาํนักงานรางวลั

คุณภาพแห่งชาติ, 2555: 5) 

4.1 โครงร่างองค์การ เป็นองค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของระบบ เป็นการกาํหนด

บริบทใหแ้ก่วิธีการทีองคก์ารปฏิบติั สภาพแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ทีสาํคญัในการทาํงาน ความทา้

ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เป็นแนวทางทีกาํหนดกรอบให้แก่ระบบการจัดการผลการ

ดาํเนินการขององคก์าร 

4.2 การปฏิบติัการของระบบ ซึงเป็นองค์ประกอบหลกัของระบบ ประกอบดว้ยเกณฑ์ 6 

หมวดทีอยูส่่วนกลางของภาพ ซึงระบุลกัษณะของการปฏิบติัการและผลลพัธ์ทีองค์กรบรรลุ โดย
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เริมตน้จากการนาํองคก์ร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยทุธ ์(หมวด 2) และการมุ่งเนน้ลกูคา้ (หมวด 

3) ประกอบกนัเป็นกลุ่มการนาํองคก์ร หมวดเหล่านีถกูจดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเพือเน้นความสาํคญัว่าการ

นาํองค์กรต้องมุ่งทีกลยุทธ์และลูกค้า ผูน้าํระดับสูงต้องกาํหนดทิศทางขององค์กรและแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจในอนาคต และอีกส่วนหนึงประกอบดว้ยการมุ่งเน้นบุคลากร (หมวด 5) การ

มุ่งเนน้การปฏิบติัการ (หมวด 6) และผลลพัธ ์(หมวด 7) ประกอบกนัเป็นกลุ่มผลลพัธ์ โดยบุคลากร

และกระบวนการปฏิบัติการทีสําคัญมีบทบาททาํให้การดาํเนินการสําเร็จและนําไปสู่ผลการ

ดาํเนินการโดยรวมขององค์การ ซึงการทาํงานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลพัธ์ อนัประกอบดว้ยผลลพัธ์ดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ ดา้นการมุ่งเนน้ลกูคา้ ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการนาํองค์กรและ

การกาํกบัดูแลองคก์ร และดา้นการเงินและตลาด 

สาํหรับความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบแสดงโดยใชลู้กศร ลูกศรแนวนอนทีตรงกลาง

ของภาพแสดงการเชือมโยงกลุ่มการนาํองค์การเข้ากบักลุ่มผลลพัธ์ ซึงความเชือมโยงดงักล่าวมี

ความสําคญัอย่างยิงต่อความสําเร็จขององค์การ นอกจากนัน ลูกศรนียงัแสดงถึงความสัมพนัธ์

โดยตรงระหว่างการนาํองคก์ร (หมวด 1) และผลลพัธ์ (หมวด 7) ส่วนลูกศร 2 ทิศทางนันแสดงถึง

ความสาํคญัของขอ้มลูป้อนกลบัในระบบการจดัการผลการดาํเนินการทีมีประสิทธิผล 

4.3 พืนฐานของระบบ เป็นองค์ประกอบทีเกียวกบัการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ

ความรู้ (หมวด 4) มีความสาํคญัอยา่งยงิในการทาํใหอ้งค์กรมีการจดัการทีมีประสิทธิผล และมีการ

ปรับปรุงผลการดาํเนินการและความสามารถในการแข่งขนัโดยใชร้ะบบทีใชข้อ้มูลจริงและองค์

ความรู้เป็นแรงผลกัดนั การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้นี เป็นพืนฐานของระบบการ

จดัการผลการดาํเนินการโดยรวม 

 

5  โครงสร้างเกณฑ์ 

 

การประเมินประกอบเนือหาในส่วนของโครงร่างองคก์ารและเกณฑ์ทงัหมด 7 หมวด แบ่ง

ออกเป็น 17 หวัขอ้ และในแต่ละหวัขอ้จะมีประเด็นสาํหรับพิจารณาต่างๆกนั ซึงสามารถอธิบายโดย

ภาพรวมไดด้งันี (สาํนกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2555: 114-148) 

5.1 โครงร่างองค์การ เป็นส่วนทีช่วยให้องค์การเขา้ใจลึกซึงเกียวกบัปัจจัยภายในและ

ภายนอกทีสาํคัญ ซึงการกาํหนดสภาพแวดลอ้มด้านการดาํเนินงาน ปัจจยัเหล่านี ไดแ้ก่ พนัธกิจ 

วิสยัทศัน์ ค่านิยม สมรรถนะหลกัขององคก์าร (Core competencies) สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั 

ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบต่อวิธีการดาํเนินงานและการตดัสินใจของ

องค์กร ดังนัน โครงร่างองค์การจะช่วยให้องค์การเข้าใจได้ดีขึนในบริบทของการดาํเนินงาน 
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ขอ้กาํหนดทีสาํคญัเพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จของธุรกิจ/กิจการทงัในปัจจุบนัและในอนาคต และความ

ยงัยืนขององค์การ รวมทงัความตอ้งการโอกาสและข้อจาํกดัทีมีผลต่อระบบการจดัการผลการ

ดาํเนินการขององคก์าร 

5.2 การนาํองค์การ กล่าวถึงวิธีการทีผูน้าํระดับสูงกระทาํเพือชีนาํและทาํให้องค์การมี

ความยงัยนื การกาํหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม และการคาดหวงัผลการดาํเนินการขององค์การ โดยให้

ความสาํคญักบัวิธีการทีผูน้าํระดบัสูงสือสารกบับุคลากร เสริมสร้างทกัษะความเป็นผูน้าํ มีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ระดบัองคก์าร พฒันาผูน้าํในอนาคต การทาํใหเ้กิดการปฏิบติัการอยา่งจริงจงัและสร้าง

บรรยากาศทีส่งเสริมใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและผลการดาํเนินการทีดี หมวดนี

ยงัรวมถึงระบบการกาํกบัดูแลองคก์ารและวิธีการทีองคก์ารใชเ้พือบรรลุผลดา้นกฎหมาย จริยธรรม 

และความรับผดิชอบต่อสงัคมในวงกวา้ง รวมทงัการสนบัสนุนชุมชนทีสาํคญั 

5.3 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือการกล่าวถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผน

ปฏิบติัการ การนาํแผนไปปฏิบติั วิธีการทาํใหม้นัใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอทีจะบรรลุผลสาํเร็จตาม

แผน วิธีการวดัความสาํเร็จและรักษาความยงัยนื และวิธีการปรับเปลียนแผนเมือสถานการณ์บงัคบั 

หมวดนีเนน้ว่าความยงัยนืขององคก์ารในระยะยาวและสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัขององค์การ

เป็นประเดน็กลยทุธที์สาํคญัทีจาํเป็นตอ้งอยูใ่นการวางแผนภาพรวมขององคก์ร การตดัสินใจเชิงกล

ยทุธที์สาํคญัประการหนึงคือการตดัสินใจเกียวกบัสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core competencies) 

ซึงจะเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในความยงัยนืขององคก์ร 

5.4 การมุ่งเนน้ลกูคา้ กล่าวถึงวิธีการทีองคก์ารใชใ้นการสร้างความผกูพนักบัลูกคา้ โดยมี

จุดมุ่งเน้นในการรับฟังและสนับสนุนลูกคา้ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เสนอผลิตภณัฑ์ที

เหมาะสมและสร้างความสมัพนัธ ์ซึงส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ โดยผ่านการลงทุนในยีห้อหรือ

ผลิตภณัฑ ์หมวดนีมุ่งเนน้ใหค้วามผกูพนัดงักล่าวเป็นผลลพัธ์หนึงทีสาํคญัของกลยุทธ์โดยรวม ใน

ดา้นการรับฟัง การเรียนรู้ และผลการดาํเนินการทีเป็นเลิศ ผลลพัธ์ดา้นความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจของลกูคา้ไดใ้หส้ารสนเทศทีสาํคญัยิงทีทาํให้เขา้ใจลูกคา้และตลาด และในหลายกรณี เสียง

ของลูกคา้ไดใ้ห้สารสนเทศทีมีความหมาย ทงัมุมมองของลูกคา้และพฤติกรรมของตลาด รวมทงั

วิธีการทีมุมมองและพฤติกรรมของลกูคา้อาจส่งผลต่อความยงัยนืขององคก์รในตลาด 

5.5 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ถือว่าเป็นหมวดหลกัของเกณฑ์ในดา้น

สารสนเทศทีสาํคญัทงัหมดทีเกียวกับการวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาํเนินการ 

รวมทงัการจดัการความรู้ขององคก์ารอย่างมีประสิทธิผล เพือผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงและเพิม

ความสามารถในการแข่งขนัขององค์การ กล่าวคือ หมวดนีถือเป็น “สมอง” ทีเป็นศูนยก์ลางทาํให้

เกิดความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกันของการปฏิบัติการกบัวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
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องคก์าร หวัใจสาํคญัของการใชข้อ้มลูและสารสนเทศดงักล่าวอยู่ทีคุณภาพและความพร้อมใชง้าน

ของขอ้มลู ยงิกว่านนั เนืองจากระบบงานดา้นสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้อาจ

เป็นแหล่งเบืองตน้ในการทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัและการเพิมผลิตภาพ ดงันัน หมวดนี

จึงครอบคลุมการพิจารณาเชิงกลยทุธใ์นเรืองดงักล่าวดว้ย 

5.6 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวดนีกล่าวถึงวิธีปฏิบติัทีสาํคญัดา้นบุคลากร ซึงมุ่งทีจะสร้าง

และรักษาใหอ้งคก์ารมีสภาพแวดลอ้มทีมีผลการดาํเนินการทีดีอยูเ่สมอ รวมทงัการทาํให้บุคลากรมี

ความผูกพนักับองค์การ เพือให้บุคลากรและองค์การสามารถปรับตัวต่อการเปลียนแปลงและ

ประสบความสําเร็จ นอกจากนียงัครอบคลุมความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและอตัรากาํลงั

บุคลากร รวมถึงบรรยากาศทีสนับสนุนการทาํงานของบุคลากร การมุ่งเน้นบุคลากร รวมถึงการ

สร้างความผกูพนั การพฒันา และการจดัการบุคลากร ซึงควรดาํเนินการในลกัษณะทีบูรณาการกนั 

(ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการขององค์กร) 

เพือสนบัสนุนใหก้ารจดัการทรัพยากรบุคคลสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบักลยุทธ์โดยรวม 

เกณฑนี์จึงครอบคลุมถึงการวางแผนดา้นทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรไวเ้ป็นส่วนหนึงในหมวด

การวางแผนเชิงกลยทุธด์ว้ย 

5.7 การมุ่งเนน้การปฏิบติัการ เป็นการพิจารณาถึงวิธีการทาํให้งานขององค์การบรรลุผล 

หมวดนีตรวจประเมินว่าองคก์ารมีวิธีการอยา่งไรในการออกแบบ จดัการ และปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานและระบบงานทีสําคัญ โดยเน้นทีความสําคัญของสมรรถนะหลักขององค์กร (Core 

competencies) รวมถึงการป้องกันและนํามาใชป้ระโยชน์เพือความสําเร็จและความยงัยืนของ

องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิงการเตรียมพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินทีอาจเกิดขึน เพือให้มนัใจว่า

องคก์ารสามารถปฏิบติัการไดอ้ยา่งต่อเนือง 

5.8 ผลลพัธ ์เป็นการมุ่งเนน้ถึงผลลพัธข์องการประเมินวตัถุประสงคแ์ละการประเมินของ

ลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมทังการประเมินกระบวนการและกิจกรรมการปรับปรุง

กระบวนการทีสาํคญั ผลลพัธด์า้นการมุ่งเนน้ลกูคา้ ผลลพัธด์า้นบุคลากร ผลลพัธด์า้นการกาํกบัดูแล

องค์กร ระบบการนําองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และภาพรวมผลการ

ดาํเนินการดา้นการเงินและตลาดโดยรวม ดว้ยการมุ่งเน้นทีผลลพัธ์ดงักล่าว ทาํให้สามารถรักษา

เจตจาํนงของเกณฑนี์ ซึงไดแ้ก่การรักษาการนาํเสนอคุณค่าทีดีเยียมในมุมมองของลูกคา้และตลาด 

การมีผลการดาํเนินการทีดีเยยีม โดยเห็นไดจ้ากตวัชีวดัดา้นการปฏิบติัการ บุคลากร กฎหมาย สงัคม 

จริยธรรม และการเงิน รวมทงัตวัชีวดัดา้นการเรียนรู้ระดบัองคก์รและระดบับุคคล 

จากเกณฑ์การประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึงครอบคลุมการดาํเนินงานขององค์การ

โดยภาพรวมทงัหมด ตงัแต่โครงร่างองคก์าร สภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกขององค์การทีมี
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ผลต่อกิจกรรมขององคก์าร การนาํองค์การของผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์การ การวางแผนเชิงกล

ยทุธข์ององคก์าร เพือรักษาความสามารถในการแข่งขนัขององค์การ การให้ความสาํคญัต่อลูกคา้

รวมถึงบุคลากรขององค์การ การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

จนกระทั งออกมาเป็นผลลพัธ์ขององค์การ ซึงเห็นได้ว่าครอบคลุมกระบวนการทีสําคัญในการ

ดาํเนินกิจการองคก์าร และองคก์ารทีสามารถดาํเนินการตามเกณฑนี์ไดย้อ่มตอ้งไดรั้บความร่วมมือ

จากบุคคลากรเป็นอยา่งดี มีทีมทาํงานทียอดเยยีม ดงันนั จึงสามารถกล่าวไดว้่าองค์การทีไดรั้บการ

ตรวจประเมินตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นองคก์ารทีคุณภาพในการบริหารงาน และเหมาะ

สาํหรับนาํมาเป็นแบบอยา่งในการทาํงานรูปแบบทีม 
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