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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวยความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลและ
องคการจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยดร.อรพินทร
ชูชม ประธานควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา และรองศาสตราจารย
ดร.พวงเพชร วัชรอยู กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ทุมเทกําลังสติปญ
 ญา กําลังกาย และ
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กรรมการสอบปริญญานิพนธ และใหขอเสนอแนะที่มีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงงานวิจัย
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึน้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรที่ไดใหความรู
ใหการอบรมสั่งสอน และการฝกฝนทั้งในดานวิชาการดานและการดําเนินชีวิตกับผูวิจัยดวยความ
เมตตามาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาเปนผูต รวจสอบเครื่องมือ
วัดในการวิจัย และใหคําแนะนําทีม่ ีคุณคาตอการพัฒนาเครื่องมือวัดในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูบริหารและผูประสานงานของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ที่ตระหนักในคุณคาของการศึกษาและอํานวยความสะดวกใหผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดียิ่ง
รวมถึงสมาชิกทีมขามสายงานทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะที่มี
ประโยชนตอการวิจัยเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของสถาบันฯ และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ นิสติ รวม
สถาบันฯ ทีใ่ หความชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดีเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยอนุ เจริญ
วงศระยับ และเพื่อนรวมรุน ทีใ่ หความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาในเรื่องการวิเคราะหขอมูล
ขอขอบพระคุณทบวงมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหทั้งโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติม และใหการ
สนับสนุนดานเวลาและทุนการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่ใหความรัก ความอบอุน การอบรมเลี้ยงดู และสงเสีย
ใหผูวิจัยไดรับการศึกษาและเปนคนที่มีความอดทน
มานะและอุตสาหะศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จ
การศึกษา และขอขอบคุณในกําลังใจ ความเขาใจ และความชวยเหลือจากทุกคนในครอบครัว
สุดทายนี้ขอขอบคุณองคการและทุกทานที่ไมไดเอยนามในที่นี้ ที่มสี วนใหงานครัง้ นีส้ ําเร็จ
ลุลวงลงไดดวยดี
ศยามล เอกะกุลานันต
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางสภาพแวดลอมภายในทีม (ความหลากหลายของทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนํา
ทีม) สภาพแวดลอมภายนอกทีม (การรับรูการสนับสนุนจากองคการ) กระบวนการทีม (ความ
ฉลาดทางอารมณของทีม ความไววางใจในทีม ความเหนียวแนนในทีม และการรับรูความสามารถ
ของทีม) และประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนทีมขามสายงานในโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต จํานวน
156 ทีม มีสมาชิกทีมทั้งหมด 822 คน ใชแบบสอบถามปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของทีม
ขามสายงานที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows version 11.0 สําหรับ
การวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานใช
โปรแกรม LISREL version 8.53
ผลการวิจัยสรุปไดดงั นี้
1) รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาไค-สแควร และดัชนีความเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑใน
ระดับที่ยอมรับได ( χ 2 (179, n= 156) = 161.22, p – value = .83, GFI = .92, SRMR = .04,
RMSEA = .00) โดยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมรวมกันอธิบาย
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานได 82%
2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมสงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานมาก
ที่สุด
3) สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความหลากหลายของทีม และภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมสงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
4) สภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการสงผลทางออม
ตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
5) กระบวนการทีม ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม และความเหนียวแนนในทีม
สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
โดยความฉลาดทางอารมณของทีมสงผล
โดยตรงตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานมากทีส่ ุด นอกจากนี้ความฉลาดทางอารมณของทีม
ความไววางใจในทีม และการรับรูความสามารถของทีมยังสงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีม
ขามสายงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถพัฒนาประสิทธิผลของทีมขามสายงานไดโดยการสงเสริม
ใหมีการปฏิสมั พันธระหวางสมาชิกภายในทีมอยางมีคณ
ุ ภาพเพื่อเกิดความไววางใจ มีการรับรูใ น
ความสามารถของทีม รวมทัง้ สงเสริมใหผนู ําทีมขามสายงานมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
โดยการฝกอบรมทัง้ ทางดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติ รวมไปถึงการตระหนักและใหความสําคัญ
กับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูท ี่จะมาเปนผูนําทีมใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูใน
ระดับสูง

Sayamon Akakulanan. (2007). Internal and External Environments of Team and
Team Process Affecting the Cross-functional Team Effectiveness in Autoparts
Manufacturing Firms. Dissertation, Ph.D. (Applied Behavioral Science
Research). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor
Committee: Assoc. Prof. Dr.Oraphin Choochom, Assoc. Prof. Dr.Dusadee
Yoolao, Assoc. Prof. Dr.Phuangphet Wacharayoo.
The purpose of this study was to examine a causal relation model among
Internal environment of team; team diversity, transformational leadership of team leader,
external environment of team; perceived organizational support, team process; team
emotional intelligence, trust of team, team cohesiveness, team efficacy, and the Crossfunctional Team Effectiveness in Autoparts Manufacturing Firms.
The sample consisted of 156 teams (822 team members) from Autoparts
Manufacturing Firms. The reliable and valid questionnaires on factors affecting crossfunctional team effectiveness were used to collect data.
The SPSS for Windows version 11 was used to analyze the basic data of the
sample and the LISREL version 8.53 program was employed to verify the proposed
causal relation model of team effectiveness.
The results were as follows:
1) The proposed model was modified to fit the data and chi-square value and
goodness-of-fit indices of the modified model was acceptable ( χ 2 (179, n= 156) = 161.22,
p – value = .83, GFI = .92, SRMR = .04, RMSEA = .00). Internal and external
environments of team and team process accounted for 82 percents of the variance in
cross-functional team effectiveness.
2) Transformational leadership of team leader had the highest influence on the
cross-functional team effectiveness.
3) Internal environments of team; team diversity, transformational leadership of
team leader, had indirect influence on the cross-functional team effectiveness.
4) External environment of team; perceived organizational support, had indirect
influence on the cross-functional team effectiveness.
5) Team process; team emotional intelligence, team cohesiveness, had direct
influence on the cross-functional team effectiveness. Team emotional intelligence had the
highest direct influence on the cross-functional team effectiveness. In addition, team

process; team emotional intelligence, trust of team, team efficacy, had indirect influence
on the cross-functional team effectiveness.
The related organization could develop the cross-functional team effectiveness
by enhancing highly qualified interaction between team members to trust of team and
perceived collective efficacy, including enhancing higher transformational leadership of
team leaders by theoretical and practical training and focusing attention on recruitment
and selection of team leaders with high level of transformational leadership.

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
แมวาปที่ผานมาประเทศไทยจะตองเผชิญกับปญหาตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งวิกฤตราคาน้ํามัน คาครองชีพที่สูงมาก ภัยธรรมชาติ และภาวะความซบเซาของตลาดหุน
แต ป รากฏว า ในส ว นของอุ ต สาหกรรมยานยนต ก ลั บ มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า อย า งเห็ น ได ชั ด
ยอดขายรถยนตในประเทศมีอัตราที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันตลาดสงออกรถยนตก็ขยายตัว เพราะ
ขณะนี้ไดมีบริษัทรถยนตชั้นนําระดับโลกจํานวนมากตางเขามาลงทุนในไทย เพื่อจัดตั้งเปนฐาน
ผลิตรถยนตสําหรับการสงออกไปยังประเทศตางๆ ในป พ.ศ. 2548 อุตสาหกรรมยานยนตไทยได
สรางประวัติหนาใหมดวยการทําสถิติผลิตรถยนตไดถึง 1 ลานคันตอปเปนครั้งแรกในรอบ 44 ป
ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยไดเลื่อนอันดับสถานะผูนําในการผลิตรถยนตของโลกขึ้นมาเปน
อันดับที่ 14 จากเดิมอยูที่ 15 และเลื่อนอันดับผูนําการสงออกรถยนตของโลกขึ้นมาเปนอันดับที่
7 จากเดิมอยูอันดับที่ 8 ทั้งนี้ทําใหรัฐบาลไทยและกลุมอุตสาหกรรมยานยนตตางมีความเชื่อมั่น
วาประเทศไทยจะสามารถผลิตยานยนตไดถึงระดับปละ 2 ลานคัน ในอีก 5 ปขางหนา หรือ ป
พ.ศ. 2553 เพื่อเปาหมายในการกาวสูการเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตแหงเอเชียอยางแทจริง
อยางไรก็ตามการจะบรรลุเปาหมายในการเปนฐานการผลิตยานยนตแหงเอเชีย จําเปนที่จะตอง
เรงกําจัดจุดออนของอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ
ในดานการขาดความสามารถในการพัฒนาและการออกแบบ ผลิตภัณฑ และการขาดกลไกการ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผล รัฐบาลไทยไดเสนอกลยุทธที่เปนรูปธรรมมากที่สุดที่จะพัฒนาไปสู
เปาหมายดังกลาวได กลยุทธนั้น คือ ผูผลิตยานยนตจะตองพัฒนาประสิทธิภาพใหไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสรางมูลคาในประเทศ เนื่องจากการรับจางผลิต รถยนตและ
ชิ้นสวนเพียงอยางเดียวยอมไมกอใหเกิดมูลคาในประเทศอยางแนน อน (ยานยนตไ ทยพรอม
ผงาด “สุริยะ” เปด 3 กลยุทธสูดีทรอยตเอเชีย”. 2549: 8) การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาซึ่ง
มาตรฐานการยอมรับในระดับสากลนั้น เปนงานที่คอนขางสลับซับซอน เนื่องจากเกี่ยวของกับ
การแกปญหาดานคุณภาพและสรางสรรคสิ่งใหมเพื่อตอบสนองใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ดังนั้นจําเปนที่จะตองอาศัยมุมมอง แนวคิด และความรวมมือจากบุคลากรซึ่งทําหนาที่หรือมีความ
เชี่ยวชาญจากหลายสายงานในองคการมารวมมือกันทําใหงานในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑใ น
องคการสําเร็จลุลวงไปดวยดี (Valle; & Avella. 2003)
ทั้งนี้การรวมมือในลักษณะเชนนี้ถือวา
เปนการทํางานรวมกันเปนทีมประเภทหนึ่ง ซึ่งเราเรียกวา ทีมขามสายงาน (Cross-functional
teams)
หรื อ อาจเรี ย กในอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ในแวดวงทางการศึ ก ษาว า ที ม สหวิ ท ยาการ
(Multidisciplinary teams) (Parker. 2003: 4)
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ทีม ขามสายงาน สมาชิกในทีม จะประกอบไปดวยกลุม บุคคลที่ไ ดรับการฝกอบรม มี
ความรูทักษะ และความสามารถที่แตกตางกัน มาจากสวนตางๆ ในองคการ มาทํางานรวมกันเพือ่
มุงสูการแกปญหาและการพัฒนางานอยางเปนระบบ และเปนกระบวนการที่อยูบนพื้นฐานของ
เปาหมายในการปฏิบัติงานเดียวกัน ซึ่งเกิดขอไดเปรียบของการทํางานดวยทีมขามสายงานนั้น
หลายประการ เชน งานเสร็จลุลวงรวดเร็วขึ้น เปนการลดตนทุนในเรื่องเวลาของการทํางานให
นอยลง ทําใหองคการสามารถแกปญหาที่ยากและมีความซับซอน สามารถตอบสนองใหลูกคา
เกิดความพึง พอใจในความตองการสูงสุด เพิ่ม ความสามารถในดานความคิดสรางสรรคจ าก
ประสบการณที่หลากหลายของสมาชิก สมาชิกในทีมไดประโยชนจากการไดแลกเปลี่ยนความรู
เทคนิค และเรียนรูในทักษะตาง ๆ ที่ไมไ ดเรียนรูจากหนาที่หรือสาขาวิช าชีพของตนระหวาง
สมาชิกในทีมดวยกัน และการทํางานในลักษณะขามสายงานเปนเสมือนจุดศูน ยกลางของการ
ติดตอภายในองคการอีกดวย (Parker. 2003: 12)
ในประเทศไทย พบวามีการสงเสริมและใชการทํางานในรูปแบบของทีมขามสายงานใน
หลายกลุมงาน เชน หนวยงานธุรกิจการเงิน ที่ธนาคารไทยพาณิชยนําทีมงานขามสายงานมาใช
ที่สํานักงานใหญของธนาคารไทยพาณิชยในระดับบริหาร โดยมีการรวมผูจัดการฝายตางๆ เขา
ดวยกันเพื่อรวมกันวางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารเพื่อไปใชในการพัฒนาองคการ และ
พบวาในบางสาขาของธนาคารที่ประกอบไปดวยหลายสายงานมีการทํางานในรูปแบบทีมขามสาย
งาน มีการรวมตัวแบบขามสายงานเพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายหนึ่ง เชน การทํางานแบบทีม
ขามสายงานโดยมีจุดมุงหมายขยายตลาดทางการเงินใหกวางขึ้น โดยรวมคนจากสายสินเชื่อ สาย
การตลาด สายเงิน ฝากเขามาอยูใ นทีม เดียวกัน ทํางานรวมกันจนกวาจะบรรลุจุดมุงหมาย ซึ่ง
พบวาทีม ลักษณะนี้จะทําใหทุกสายงานเขาใจการปฏิบัติของแตละคนเปนอยางดีและกอใหเกิด
ผลสําเร็จไดในที่สุด (นันทพร โชตินุชิต .2540: 87-88) นอกจากนี้ในหนวยงานราชการ เชน ที่
วิทยาลัยการปกครอง พบวาการทํางานในรูปแบบขามสายงานนี้เปนกลยุทธหนึ่งในกระบวนการ
จัดการความรู (Knowledge management process) ดานการแบงปนและการแลกเปลี่ยนความรู
ในแผนการจัดการความรูในโครงการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรูและจัดการ
ความรูในสวนราชการ วิทยาลัยการปกครองจึงไดบรรจุการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทีมขาม
สายงานใหกับนักปกครองทั่วประเทศที่เขารับการฝกอบรมกับวิทยาลัยการปกครองไดเรียนรูและ
เขาใจถึงการทํางานในรูปแบบขามสายงาน ทั้งนี้เพื่อตองการเตรียมความพรอมที่จะใชทีมขาม
สายงานในเชิงปฏิบัติในการบริหารงานในหนวยราชการของตนตอไป (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. 2548: ออนไลน) นอกจากนี้ในงานดาน
อุตสาหกรรมการผลิตนั้น พบเชนเดียวกันวา มีการนําการทํางานในรูปแบบทีมขามสายงานมาใช
เชน ที่บริษัท เอเชียน สแตนเลย อินเตอรเนชั่น แนล จํากัด บริษัท ผูผลิต ชิ้นสวนยานยนตที่นํา
รูปแบบของทีมขามสายงานมาใชเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจนเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล นาน
เกือบ 10 ปมาแลว มีการวางแผนและควบคุมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมุงใช
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แนวความคิด จากหลายฝ า ย (Multidisciplinary approach) ในการจั ด เตรี ย มแผนและการ
ดําเนินการใหไดมาซึ่งการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ (คูมือประกันคุณภาพ บริษัท เอเชียนสแตน
เลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2006: 7) ซึ่งแนวการบริหารงานเชนนี้ทําใหบริษัทสามารถผลิต
ผลิตภัณฑจนผานการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับโลก ISO 9001 และ ISO/TS 16949 และ
ในปจ จุบัน ยัง คงใชทีม ขามสายงานในงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑอีกมาก อาทิ ทีมวางแผน
คุณ ภาพผลิต ภัณ ฑลวงหนา ทีมการพัฒนาผลิต ภัณ ฑใ หม เปนตน ในทีมวางแผนคุณภาพ
ผลิตภัณฑลวงหนานั้นกําหนดใหสมาชิกทีมมาจากสํานักประกันคุณภาพ แผนกควบคุมคุณภาพ
ฝายจัดซื้อ ฝายการตลาด ฝายการบริหาร แผนกวิศวกรรม ฝายผลิต ตัวแทนจากผูรับจางชวง
และตัวแทนจากลูกคา (ระเบียบปฏิบัติงานวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑลวงหนา บริษัท เอเชียน
สแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2005: 1-2) ซึ่งบริษัทคาดวารูปแบบการบริหารงานแบบทีม
ขามสายงานนี้จ ะนําไปสูการรักษามาตรฐานคุณ ภาพอัน จะทําใหบริษัท บรรลุผ ลสําเร็จในการ
ดําเนินกิจการขององคการตอไป
แมวาการทํางานในทีมขามสายงานนั้น สมาชิกในทีมจะทํางานเพื่อเปาหมายเดียวกันก็
ตาม แตหากเราพิจารณาถึงธรรมชาติของทีมขามสายงานนั้น ดวยความหลากหลายดานความรู
ประสบการณ วิชาชีพ การฝกหัด ฝกฝน และวัต ถุประสงคของงานในหนาที่ที่ตางกัน ทําให
มุมมอง แนวคิดของสมาชิกในทีมมีความแตกตางกัน จึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงและยากในการ
บริหารจัดการใหเกิดความไววางใจและเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ทําใหทีมไมบรรลุในเปาหมาย
ตามที่ตั้งไวเทาที่ควร (Jasswalla; & Sashittal. 1999; Dubrin. 2005: 201) ดังนั้นจึงเปนการ
ทา ทายองค ก ารที่ จ ะเข า ใจวิ ธี การที่ จ ะได ป ระโยชน สู ง สุ ด และประสบผลสํ า เร็ จ ในการสร า ง
ประสิทธิผลจากทีมขามสายงานในองคการ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของทีมและทีมขามสายงานจาก
แนวความคิดตางๆ ของแฮคแมน (Hackman. 1987) เดนิสัน ฮารท และคาหน (Denison; Hart;
& Kahn. 1996) ดรูสเกทและวอลฟ (Druskat; & Wolff. 2001b) ปารคเกอร (Parker. 2003)
รอบบิ้น (Robbins. 2005) ดูบริน (Dubrin. 2005) และแมคเชนและวันกลิโนว (Mcshane; &
Von Glinow. 2005) ประกอบกับผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของพบวาปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานคือ 1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การรับรู
การสนับสนุนจากองคการ (Dubrin. 2005; Druskat; & Wolff. 2001; Parker. 2003; Robbin.
2005; Mcshane; & Von Glinow. 2005; Hackman. 1987) จากผลงานวิจัยของ แคนเนดี้
(Kannedy. 1997) พบวาการรับรูการสนับสนุนทีมจากองคการมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผล
ของทีมและความพึงพอใจในงาน ซึ่งสอดคลองกับงานของ ออสกา และคนอื่นๆ (Osca; et al.
2005) พบเชนเดียวกันวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการสงผลตอความพึงพอใจในงาน
ผลผลิตของทีม และความยึดมั่นผูกพันในงาน สําหรับปจจัยอื่นๆ ทีส่ งผลตอประสิทธิผลของทีม
คือ 2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความหลากหลายของทีม (Robbins. 2005)
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การที่ทีมมีสมาชิกทีมที่มีความแตกตางหลากหลายในประสบการณในการทํางานของสมาชิก
สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน เนื่องจากสมาชิกสามารถเรียนรูงานจากคนอื่นๆ จึงเปน
การเพิ่มโอกาสใหผลงานออกมามีประสิทธิผล (Campion; et al.1993: 828) งานวิจัยที่สนับสนุน
แนวคิดนี้ คือ งานวิจัยของ ดราช ซาฮาวี และโสเมช (Drach-Zahavy; & Somech. 2002) ศึกษา
ความแตกตางกันในทีม (Team Heterogeneity) กับความมีประสิทธิผลของทีม (Team
Effectiveness) ผลการศึกษาพบวา ทีมที่มสี มาชิกทีม่ ีหนาที่แตกตางกันมากจะสนับสนุนใหทมี
เกิดประสิทธิผลในงานมากกวาทีมที่มีสมาชิกมีหนาที่แตกตางกันนอยกวา
และยังพบวาใน
งานวิจัยของ แบริก และคนอื่นๆ (Barrick; et al. 1998) พบวาทีมที่มีความแตกตางกันในบุคลิก
ดานความเห็นชอบของสมาชิกในทีมไมมาก (สมาชิกทีมในมีความแตกตางในความคิดเห็นนอย)
จะทําใหความเหนียวแนนในทีมมากขึ้นและความขัดแยงในทีมนอยลง และในเรื่อง ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีม โอซารอลไล (Ozaralli. 2003) สํารวจความสัมพันธของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงกับความมีประสิทธิผลของทีม
ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลของทีม และในงานวิจัยของอารโน บารลิง และคีลโลเวย (Arnold;
Barling; & Kelloway. 2001) พบวา ในขณะที่ทีมมีคานิยมและบรรทัดฐานของทีมอยางแรงกลา
ภายในทีม ภาวะผูน ําการเปลี่ยนแปลงมีผลทางบวกตอความไววางใจ การรับรูความสามารถของ
ทีม และความยึดมั่นผูกพันในทีม และงานวิจัยของ สตับส (Stubbs. 2005) ไดตรวจสอบถึง
ความสัมพันธของความสามารถในการควบคุมอารมณของผูนําซึ่งเปนคุณสมบัตหิ นึ่งในภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของทีมที่มอี ิทธิพลตอการพัฒนาเชาวนอารมณระดับกลุมในหนวยงานทหาร ผล
การศึกษาพบวาความสามารถในการควบคุมทางอารมณของผูนําทีมมีความสัมพันธกับการ
แสดงออกในบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับความสามารถทางอารมณของทีมทั้งในระดับบุคคล
ระดับกลุม และระดับระหวางกลุม และปจจัยสุดทายทีส่ งผลตอประสิทธิผลในทีม คือ 3) ปจจัย
ดานกระบวนการทีม ไดแก ความไววางใจในทีม พบวาความไววางใจมีความสัมพันธทางบวก
กับประสิทธิผลของทีม (จารุพรรณ ลีละยุทธโธยิน. 2544) และผลงานวิจัยของ
ดวงจันทร
บัวคลี่. 2545. ไดผลในทํานองเดียวกันคือ พบวาความไววางใจมีผลตอประสิทธิผลของทีม สวนใน
เรื่อง ความเหนียวแนนในทีมพบวา ความเหนียวแนนกอใหเกิดผลทางบวกตอการปฏิบัติงานใน
ทีม (Levi. 2001: 65; citing Mullen; & Copper. 1994) โดยเฉพาะในทีมทีม่ ีขนาดเล็ก ความ
เหนียวแนนนั้นเปนพืน้ ฐานทีส่ ําคัญของความผูกพันซึ่งนําไปสูการทํางานทีใ่ หผลงานที่ดี และเปน
สิ่งจําเปนมากในกลุมงานทีต่ องใชการปฏิสัมพันธกนั ความรวมมือ และพึ่งพาอาศัยกันสูง (Levi.
2001) ในการศึกษาของ เพนเซอร (Panzer. 2003) ศึกษาอิทธิพลของความเหนียวแนนทีม่ ีตอผล
การปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวา ระดับของความเหนียวแนนระหวางบุคคลทีม่ ีมากขึ้นสนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชิกในทีมซึง่ นําไปสูการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ใน
เรื่อง ความฉลาดทางอารมณของทีม ผลการวิจัยของ สตับส (Stubbs. 2005) พบวาความฉลาด
ทางอารมณของทีมมีผลตอประสิทธิผลของทีม และทายสุด เรื่องของ การรับรูความสามารถของ
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ทีมพบวา ทีมที่มีประสิทธิผลตองมีความมั่นใจในตัวของทีมเอง และเชื่อวาทีมสามารถประสบ
ความสําเร็จไดในงานของทีมที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถจูงใจหรือกระตุนตนเองใหทํางาน
หนักขึ้น (Robbins. 2005: 277-278) และจากผลงานวิจัยของพีสโคโซไลโด (Pescosolido.
2003) ยืนยันวาการรับรูความสามารถของทีมสงผลตอประสิทธิผลของทีม
ในฐานะนักวิชาการ การคนหาวามีปจจัยใดบางที่สงเสริมใหการทํางานในรูปแบบทีม
ขามสายงานใหเกิดประสิทธิผลนั้นจะเปนฐานขอมูลในการออกแบบทีมและสรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอประสิทธิผลของทีมมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน โดยผูวิจัยไดบูรณาการแนวความคิดประสิทธิผลของทีมของแฮค
แมน (Hackman. 1987) เดนิสัน ฮารท และคาหน (Denison; Hart; & Kahn. 1996) ดรูสเกท
และวอลฟ (Druskat; & Wolff. 2001b) ปารคเกอร (Parker. 2003) รอบบิ้น (Robbins. 2005)
ดูบริน (Dubrin. 2005) และแมคเชนและวันกลิโนว (Mcshane; & Von Glinow. 2005) และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของทีมและทีมขามสายงานเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่ง
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยปจจัยที่ศึกษาคือ 1) สภาพแวดลอม
ภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ 2) สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความ
หลากหลายในทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม และ 3) กระบวนการทีม ไดแก ความ
ฉลาดทางอารมณของทีม ความไววางใจในทีม ความเหนียวแนนในทีม การรับรูความสามารถ
ของทีม โดยที่ผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยในครั้งนี้จะชวยสงเสริมใหบริษัทที่มีการใชและมีแนวโนม
ของการใชทีม ขามสายงานในงานดานพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อมุง สูความเปน มาตรฐานสากลนั้น
นําไปเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการ ออกแบบทีม และสรางบรรยากาศที่เอื้อตอประสิทธิผล
ของที ม ข า มสายงานในหน ว ยงานของตนให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น อั น จะทํ า ให บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ด า นการผลิ ต และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ข ององค ก ารให เ ป น ที่ ย อมรั บ ต อ ไป
นอกจากนี้ผลงานวิจัยครั้งนี้ ทําใหเกิดความชัดเจนและขยายองคความรูเพิ่มในดานการประยุกต
ทฤษฎีประสิทธิผลของทีมมาใชกับทีมขามสายงาน ซึ่งเปนการสรางขอคนพบและความกระจาง
ชัดในแนวลึกของทฤษฎี อันจะนําไปสูการวางแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม กระบวนการทีม และประสิทธิผลของทีมขามสาย
งานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่อคนหาอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีมที่สง ผลโดยตรง
ตอกระบวนการทีมและประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวน
ยานยนต
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2. เพื่อคนหาอิทธิพลของกระบวนการทีมทีส่ งผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีม
ขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
3. เพื่อคนหาอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีมที่สงผลโดยออม
ตอ ประสิท ธิ ผ ลของที ม ข ามสายงานในโรงงานอุต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนตโ ดยผ า น
กระบวนการทีม

ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการ
ทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตอันเปน
ประโยชนในการเปนแนวทางในการพัฒนาทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
ยานยนตใหเกิดประสิทธิผล
2. เกิดความชัดเจนและขยายองคความรูเพิ่มในการประยุกตทฤษฎีประสิทธิผลของทีม
มาใชกับทีมขามสายงาน ซึ่งเปนการสรางขอคนพบและความกระจางชัดในแนวลึกของทฤษฎีอัน
จะนําไปสูการวางแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงการบริหารจัดการ ในการที่ผูบริหารโรงงานผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตจ ะใชขอมูลจากงานวิจัยเปน แนวทางในการบริหารจัดการทีม ขามสายงานและสราง
บรรยากาศในการทํางานใหเอื้อตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานอันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ดานการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑขององคการตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชใ นการศึกษาคือ ทีมงานขามสายงานในโรงงานอุต สาหกรรมผลิ ต
ชิ้นสวนยานยนต ขนาดใหญ จํานวน 1,017 โรงงาน (สํารวจ ณ สิ้นป พ.ศ. 2549) (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม. 2550: 21-22) เปน ทีมขามสายงานที่ไดรับมอบหมายใหทํางานดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ (มีระยะเวลากอตั้งทีมไมต่ํากวา 3 เดือน)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางเปนทีมงานขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ขนาดใหญ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานดานการพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 156 ทีม มีสมาชิก
ทีมทั้งหมด 822 คน สมาชิกในทีมมีตั้งแต 3 คน ถึง 25 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
1. ตัวแปรแฝงภายใน 5 ตัวแปร ไดแก
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1.1 ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได คือ
ผลการปฏิบัติงานของทีม และความพึงพอใจของสมาชิก
1.2 ความฉลาดทางอารมณของทีม ประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดคือ
การตระหนักรูสมาชิกทีม การควบคุมสมาชิกทีม การตระหนักรูทีม การควบคุมทีม การตระหนัก
ทางสังคมของทีม และทักษะทางสังคมของทีม
1.3 ความไววางใจในทีม ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได คือ ความไววางใจ
ดานศักยภาพ ความไววางใจดานการสื่อสาร และความไววางใจดานคํามั่นสัญญา
1.4 ความเหนียวแนนในทีม ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได คือ ความ
เหนียวแนนดานงาน และความเหนียวแนนดานสังคม
1.5 การรับรูความสามารถของทีม ประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดคือ การ
รับรูความสามารถดานการทํางานเปนทีม
2. ตัวแปรแฝงภายนอก 3 ตัวแปร ไดแก
2.1 ความหลากหลายของทีม ประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดคือ ความ
หลากหลายดานอายุงานของสมาชิก
2.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม ประกอบดวยตัวแปรสังเกต
ไดคือ การสรางความเชื่อถือ การสรางอํานาจเชิงอุดมการณ การสรางแรงดลใจ การกระตุนการ
ใชปญญา และการมุงใสใจเปนรายบุคคล
2.3 การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดคือ
การรับรูการสนับสนุนดานรางวัลตอบแทน การรับรูการสนับสนุนดานการศึกษา และการรับรูก าร
สนับสนุนดานวิทยาการ

นิยามศัพทเฉพาะ
ทีมขามสายงาน หมายถึง กลุมทํางานที่ประกอบไปดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป และ
เปนบุคคลที่มีตําแหนงงานประจําในแผนกหรือฝายหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ในองคการ
โดยที่ในทีมนั้นจะตองประกอบไปดวยบุคคลที่มาจากแผนกหรือฝายหรือหนวยงานที่แตกตางกัน
อยางนอย 2 แผนกหรือ 2 ฝาย หรือ 2 หนวยงาน รวมตัวกันอยางเปนทางการเพื่อรวมกันทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายจากองคการโดยมีเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน ซึ่งงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
งานเฉพาะกิจหรือโครงการที่อยูนอกเหนือจากหนาทีท่ ี่รบั ผิดชอบประจําในแผนก ฝาย หรือสาย
งานของตน และเปนงานที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑขององคการ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑหรือทําให
ผลิตภัณฑที่มีอยูมีคณ
ุ คาและไดมาตรฐานที่สงู ขึ้น เปนงานที่เกี่ยวกับการวางแผนและปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อการแกปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ งานวางแผนและ
ปฏิบัตเิ พื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดการรับรองตามมาตรฐานสากล งานวางแผนและ
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ปฏิบัติเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ซึง่ งานพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมตัวอยางที่ศึกษานั้น
แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1. งานผลิตภัณฑใหม หมายถึง งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ไดแก งานผลิตภัณฑใหม (New product or new model) งานพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม (New product development) งานโครงการใหม (New project) งานควบคุมผลิตภัณฑใหม
(New product control)
2. งานจัดการระบบคุณภาพผลิตภัณฑ หมายถึง งานที่รับผิดชอบในดานการ
วางแผนบริหารและจัดวางระบบคุณภาพผลิตภัณฑใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก งาน
ISO/TS16949 งาน ISO9001 งานระบบการผลิตแบบโตโยตา งานคุณภาพ งานจัดการคุณภาพ
3. งานปฏิบัติการคุณภาพผลิตภัณฑ หมายถึง งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการหรือปฏิบัติใหผลิตภัณฑไดคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลและตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา ไดแก งานวางแผนผลิตภัณฑลวงหนาหรือ APQP (Advanced product quality
planning) งานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ (Quality improvement product team) งานแกปญหา
(Pproblem solving) งานวิเคราะหโอกาสผิดพลาดหรือ FMEA (Failure mode and effect
analysis)
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตขนาดใหญ หมายถึง กิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อ
การผลิตชิ้นสวน อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชสําหรับรถยนต เปนโรงงานที่มีกําลังการผลิต
ของเครื่องจักรมากกวา 50 แรงมา หรือเปนโรงงานที่มีการชุบ ปม หรือหลอมโลหะ (ใชเกณฑการ
แบงขนาดโรงงานจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม) ซึ่งจัดเปนโรงงานที่อยูใน ประเภทที่
77(2) จําพวก 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ป 2535) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2542 : 89-90)
สภาพแวดลอมภายในทีม หมายถึง บรรยากาศการทํางานหรือสภาวการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทํางานที่มีอยูหรือเกิดขึ้นภายในทีม ในการศึกษาครั้งนี้ สภาพแวดลอมภายในทีม
ไดแก ความหลากหลายของทีม และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
สภาพแวดลอมภายนอกทีม หมายถึง บรรยากาศการทํางานหรือสภาวการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทํางานซึ่งอยูร อบๆ หรืออยูภายนอกทีม ในการศึกษาครั้ง นี้ สภาพแวดลอม
ภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
กระบวนการทีม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลซึ่งเปนสมาชิกของทีมไดใชคุณลักษณะ
ส ว นบุ ค คลของตน ได แ ก บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู ทั ก ษะ ความสามารถของตนในการสร า ง
ความสัมพันธและปฏิกิริยาโตตอบตอกันทั้งทางกาย วาจา อารมณ ความรูสึก กิริยาทาทาง ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการปรับความสัมพันธที่มีตอกันในลักษณะที่ตอเนื่องกันเพื่อ
มุงสรางผลงานรวมกันในทีม ในการศึกษาครั้ง นี้ กระบวนการทีม ไดแก ความไววางใจในทีม
ความเหนียวแนนในทีม ความฉลาดทางอารมณของทีม และการรับรูในความสามารถของทีม
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นิยามปฏิบัติการของตัวแปร
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการทํางานของทีมขาม
สายงาน ซึ่งประสิทธิผลของทีมขามสายงาน ประกอบไปดวยองคประกอบ 2 ดาน ไดแก
1. ผลการปฏิบัติงานของทีม หมายถึง ผลงานของทีมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว ทีมแกปญหาใหกับองคการ งานเสร็จตามเวลาที่กําหนดและรวดเร็วกวาทีมงานอื่นๆ
มีการพัฒนาแนวทางและวิธีการใหมๆ ในการทํางาน และผลงานของทีมยังเปนที่รูจักของบุคคล
อื่นๆ ในองคการ
2. ความพึงพอใจของสมาชิก หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกที่เกิดขึ้นระหวางการ
ทํางานในทีม เปนความรูสึกที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการในทางที่พึงพอใจ
มากกวาคับของใจ มีความสบายใจ พอใจกับการที่ไดเรียนรูและเขาใจการทํางานในสายงานอื่นๆ
มากขึ้น การไดแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานระหวางสมาชิก และการเปนอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงความรูสึกวาตนเองมีการพัฒนาและมีความกาวหนา
ในการวัดประสิทธิผลของทีมขามสายผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากนิยามปฏิบัติการ
ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของประสิทธิผลของทีมของ ดูบริน (Dubrin. 2005)
และแนวคิดที่ไ ดจากผลงานวิจัยประสิทธิผลของทีมขามสายงานของเดนิสัน ฮารท และคาหน
(Denison; Hart; & Kahn. 1996) รวมกับขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกของทีมขามสายงาน
เกี่ยวกับประสิทธิผลของทีมขามสายงาน โดยแบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถาม
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จากจริงที่สุด ถึงระดับไมจริงเลย โดยขอคําถาม
ทางบวกใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบไมเปนจริงเลย ไปจนถึง 6 คะแนน เมื่อตอบจริงที่สุด สวน
ขอคําถามในทางลบใหคะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีม
ที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีประสิทธิผลของทีมขามสายงานสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย
นอยกวา
ความฉลาดทางอารมณของทีม หมายถึง ความสามารถของทีมที่จะทําใหเกิดบรรทัด
ฐานทางสังคมรวมกันในการบริห ารกระบวนการทางอารมณแลวทําใหสมาชิกทีม สามารถอยู
รวมกันไดอยางราบรื่น ซึ่งความฉลาดทางอารมณของทีม ประกอบไปดวยองคประกอบ 6 ดาน
ไดแก
1. การตระหนักรูสมาชิกทีม หมายถึง การที่สมาชิกทีมใสใจที่จะสรางความรูจัก
คุนเคยกันใหมากขึ้น รูในจุดออน จุดแข็ง เขาใจในความรูสึกและความตองการของกันและกัน
2. การควบคุม สมาชิกทีม หมายถึง การที่ส มาชิกทีม สรางความสมดุลในการ
แสดงออกระหวางกัน โดยการแสดงออกอยางตรงไปตรงมากับสมาชิกทีมที่ปฏิบัติในแนวทางที่
ทีม ไม ยอมรั บ รวมถึ ง การที่ ส มาชิ ก ทีม มีก ารแสดงออกถึ ง ความปรารถนาดี ตอ กั น การให
ความสําคัญกัน การเห็นคุณคาของกันและกัน
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3. การตระหนักรูทีม หมายถึง การที่ทีมไดมีการประเมินจุดออนและจุดแข็งใน
ดานอารมณ ปฏิสัม พัน ธภายในทีม และดานการปฏิบัติง านของทีม รวมถึง การที่ทีม มีการ
แสวงหาขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของทีม จากหนวยงานหรือบุคคลอื่นๆ ใน
องคการ
4. การควบคุมทีม หมายถึง การที่ทีมสามารถสรางบรรยากาศที่ทําใหสมาชิกทีม
เกิดความเขาใจ ยอมรับและปรับตัวไดตอสถานการณตางๆ ที่ตองเผชิญ ปลูกฝงและฝกฝนให
สมาชิกทีมคิดในทางบวกเกี่ยวกับอดีต และปจ จุบัน คาดการณถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการ
ปฏิบัติงาน คิดหาแนวทางแกไขและปองกันปญหาในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการแสดงความ
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของทีม
5. การตระหนักทางสังคมของทีม หมายถึง การที่ทีมรูถึงเรื่องราวและความเปนไป
ของสภาพแวดลอม บุคคลหรือหนวยงานอื่นในองคการ การใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ระบบ
สังคมและการเมืองในองคการ รวมไปถึงการรู เขาใจ และใหความสําคัญกับความตองการ และ
แนวทางปฏิบัติงานของบุคคลและทีมอื่นๆ ในองคการ
6. ทักษะทางสังคมของทีม หมายถึง การที่ทีมมีสวนใหการสนับสนุนชวยเหลือใน
ดานทรัพยากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ กับบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ ในองคการ รวมถึง
การที่ทีมยินดีและใหการตอบรับในความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆ ในองคการ ที่ให
การสนับสนุนทีม
ในการวัดความฉลาดทางอารมณของทีม ผูวิจัยวัดโดยสรางแบบสอบถามวัดความ
ฉลาดทางอารมณของทีมตามนิยามปฏิบัติการซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดความฉลาดทางอารมณของ
ทีมของดรูส เกท และวอลฟฟ (Druskat; & Wolff. 2001b:140-151) รวมกับขอมูลจากการ
สัมภาษณสมาชิกของทีมขามสายงานเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของทีม โดยแบบวัดนี้ให
สมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จากจริง
ที่สุด ถึงระดับไมจริงเลย โดยขอคําถามทางบวกใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบไมเปนจริงเลย
ไปจนถึง 6 คะแนน เมื่อตอบจริงที่สุด สวนขอคําถามในทางลบใหคะแนนกลับกัน คํานวณคะแนน
เฉลี่ยที่ไ ดจ ากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีม ที่ไ ดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีความฉลาดทาง
อารมณของทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ความไววางใจในทีม หมายถึง ความเชื่อมั่น เชื่อถือ ยอมรับ คาดการณหรือคาดหวัง
ระหวางสมาชิกในทีม วาสมาชิ กทีม จะปฏิบัติ ใ นสิ่ ง ที่ต องการหรือเชื่อมั่ น ไว ตอกั น ซึ่ง ความ
ไววางใจในทีม ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก
1. ความไววางใจดานศักยภาพ หมายถึง การที่สมาชิกทีมตางมีความเชื่อมั่น มี
ความเชื่อ ถือ ใหก ารยอมรับ คาดการณ ห รือ คาดหวัง ว าสมาชิก ของทีม จะมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและมีความสามารถในทักษะที่จําเปนตอการทํางานของทีม ใหความยุติธรรมตอกัน มี
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ความสามารถเขาใจและรับรูถึงศักยภาพของกันและกัน และสามารถชวยสนับสนุนกันใหเกิด
ทักษะความชํานาญในการกระทําสิ่งตางๆ ที่จําเปนในงานของทีมได
2. ความไววางใจดานการสื่อสาร หมายถึง การที่สมาชิกในทีมตางมีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อถือ ใหการยอมรับ คาดการณหรือคาดหวังวา สมาชิกของทีมจะใหและรับขาวสาร
ขอมูลระหวางกันและกัน พูดในสิ่งที่ตรงกับความเปนจริงตอกัน ยอมรับในความผิดพลาดของกัน
และกัน การรักษาความลับของกันและกัน และมีการสื่อสารถึงความมีเจตนาที่ดีตอกัน
3. ความไววางใจดานคํามั่นสัญญา หมายถึง การที่สมาชิกในทีมตางมีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อถือ ใหการยอมรับ คาดการณห รือคาดหวัง ตอกัน และกัน ไดวาสมาชิกของทีม จะ
ตอบสนองตอความตองการตามความคาดหวังของกันและกัน มีการสรางความผูกพันและสิ่งยึด
เหนี่ยวทางใจตอกัน มีการใชอํานาจอยางเหมาะสมตอกัน มีความใสใจกันและกัน มีการแสดง
ความเห็นดวยอยางตรงไปตรงมาในทีม และตางมีพฤติกรรมที่มั่นคงตอกัน
ในการวัดความไววางใจในทีม ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดความไววางใจในทีมจาก
นิยามปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดความไววางใจในองคการของรีนา และรีนา (Reina; &
Reina. 1999:66) รวมกับขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกของทีมขามสายงานเกี่ยวกับความไววาง
ในทีม โดยแบบวัด นี้ใ หส มาชิ กของทีม เปน ผู ประเมิน ขอคํ าถามมีลัก ษณะเปน มาตราสว น
ประมาณคา 6 ระดับ จากจริงที่สุด ถึงระดับไมจริงเลย โดยขอคําถามทางบวกใหคะแนน 1
คะแนน เมื่อตอบไมเปนจริงเลย ไปจนถึง 6 คะแนน เมื่อตอบจริงที่สุด สวนขอคําถามในทางลบให
คะแนนกลับ กัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไ ดจ ากสมาชิกทีม ในแตล ะที ม ทีม ที่ไ ดค ะแนนเฉลี่ ย
มากกวาแสดงวามีความไววางใจในทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ความเหนีย วแนนในทีม หมายถึง ความสามารถของทีม ในการดึง ดูดใจและเชื่อม
ประสานใหสมาชิกในทีมรูสึกมุงใสใจกับทีมและมีแรงจูงใจที่จะรักษาความเปนสมาชิกของทีมไว
รักษาความเปนหนึ่งเดียว และจูงใจใหสมาชิกทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายและวัตถุประสงคของ
ทีม ซึ่งความเหนียวแนนในทีม ประกอบดวยองคประกอบ 2 ดาน ไดแก
1. ความเหนียวแนนดานสังคม หมายถึง ความสามารถของทีมในการทําให
สมาชิกเกิดความสัมพันธทางอารมณ มีความชอบซึ่งกันและกัน มีไมตรีจิตตอกัน มีการติดตอ
เชื่อมสัมพันธกัน ดูแลใสใจกัน และมีความใกลชิดระหวางสมาชิก ใชเวลาทํากิจกรรมทางสังคม
รวมกัน
2. ความเหนียวแนนดานงาน หมายถึง ความสามารถของทีมในการสรางความ
ผูกพันรวมกันระหวางสมาชิก เพื่อสรางความสําเร็จในเปาหมาย ทําใหสมาชิกตั้งใจ มุงมั่นและใช
ความพยายามในงานเสมือนเปนเจาของทีม
ในการวัดความเหนียวแนนในทีม ผูวิจัยวัดโดยใชแบบสอบถามของ วิดเมเยอร
บรอวเลย และ คารรอน (Hogg. 1992: 46; citing Widmeyer; Brawley; & Carron. 1985) ที่
ปรับปรุงใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางและบริบทของงานวิจัยเรื่องนี้ มีขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ
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โดยแบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6
ระดับ จากจริงที่สุด ถึงระดับไมจริงเลย โดยขอคําถามทางบวกใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบไม
เปนจริงเลย ไปจนถึง 6 คะแนน เมื่อตอบจริงที่สุด สวนขอคําถามในทางลบใหคะแนนกลับกัน
คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีความ
เหนียวแนนในทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
การรับรูความสามารถของทีม หมายถึง ความเชื่อหรือความรูสึกรวมกันของสมาชิกที่
มีตอความสามารถของทีม ซึ่งการรับรูความสามารถของทีมที่ศึกษาประกอบไปดวยองคประกอบ
1 ดาน ไดแก
การรับรูความสามารถดานการทํางานเปนทีม หมายถึง การที่สมาชิกทีมเชื่อมั่นวา
สมาชิก ในทีม สามารถให เ วลากั บ การประชุ ม รว มกั น สามารถสร า งบรรยากาศให เ กิด การ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันระหวางการประชุมทีม สามารถพัฒนาแนวความคิดของ
ทีม รวมกัน สามารถกระตุน ใหส มาชิกในทีม แสดงปฏิกิริยาโตต อบกัน ในความคิดและขอมู ล
ขาวสารที่ถูกเสนอระหวางประชุม สามารถทําใหสมาชิกแตละคนเขาใจสิ่งที่กําลังอภิปรายกัน
ระหวางการประชุม
ในการวัดการรับรูความสามารถดานการทํางานเปนทีม ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัด
การรับรูความสามารถในการทํางานเปนทีมจากนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการรับรู
ความสามารถของทีมของแบนดูรา (Bandura. 1997) และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการทํางาน
เปนทีมของวิลเลี่ยม (Williams. 1996: 142) รวมกับขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกของทีมขาม
สายงานเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการทํางานเปนทีม โดยแบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีมเปน
ผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จากจริงที่สุด ถึงระดับไมจริง
เลย โดยขอคําถามทางบวกใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบไมเปนจริงเลย ไปจนถึง 6 คะแนน
เมื่อตอบจริง ที่สุด สวนขอคําถามในทางลบใหค ะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจ าก
สมาชิกทีมในแตละทีม ที มที่ไ ดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถดานการ
ทํางานเปนทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ความหลากหลายของทีม หมายถึง ระดับความแตกตางในคุณลักษณะของสมาชิกใน
ทีม ซึ่งความหลากหลายของทีมที่ศึกษาประกอบดวยองคประกอบ 1 ดาน ไดแก
ความหลากหลายด า นอายุ ง านของสมาชิก หมายถึ ง ความแตกต า งกัน ของ
ระยะเวลาในการทํางานของสมาชิกในทีม ตลอดระยะเวลาในชวงชีวิต ของการเริ่มตน ทํางาน
จนกระทั่ง ถึงปจจุบัน วัดโดยใชแบบสํารวจอายุการทํางานของสมาชิกในทีม ซึ่ง ผูวิจัยสรางขึ้น
ความหลากหลายนี้เปนตัวแปรที่อยูในมาตรวัดแบบตอเนื่อง (Interval scale) ดังนั้นการคํานวณ
ความหลากหลายจะต องนํ า ตั ว เลขอายุ ก ารทํา งานของสมาชิ ก ที ม ที่ไ ด ม าคํ า นวณหาความ
หลากหลายโดยคํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ตามสูตร ดังนี้
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สูตรคํานวณ

เมื่อ

S2 = Σ( X -⎯X )2
n
2
S
คือ คาเบี่ยงเบนของกลุม
⎯X คือ คาเฉลี่ยของอายุงานของสมาชิกในทีม
ที่ตอบแบบสอบถาม
2
( X -⎯X ) คือ อายุงานเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย
ยกกําลังสอง
Σ( X -⎯X )2 คือ ผลรวมของอายุงานเบี่ยงเบนจาก
คาเฉลี่ยยกกําลังสอง
n
คือ จํานวนสมาชิกในทีมที่ตอบแบบสอบถาม

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คํานวณได ถาทีมใดมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุงาน
ของสมาชิกในทีมมากกวาแสดงวามีความหลากหลายในอายุงานของสมาชิกในทีมมากกวา ถาคา
ความเบี่ ย งเบนเป น ศูน ยแ สดงวา ไม มี ความแตกตา งของอายุ ง านของสมาชิ กในที ม เลย นั่ น
หมายความวาอายุงานของสมาชิกทีมที่ตอบแบบสํารวจเทากันทุกคน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม หมายถึง ความสามารถที่ผูนําทีมพยายามที่
จะยกระดับแรงจูงใจ ขวัญ ความมุงมั่น และการเห็นคุณคาในเปาหมายทั้งของตนและสมาชิกทีม
คนอื่นๆ ใหสูงขึ้น โดยสนับสนุนใหทําในสิ่งที่เกินความคาดหวัง ใหคํานึงถึงผลประโยชนของ
องคการมากกวาสนใจในผลประโยชนของทีม ใหความใสใจในความตองการของสมาชิกทีม และ
พยายามที่จะชวยสมาชิกในทีมใหไปถึงความมีศักยภาพอยางสมบูรณที่สุดที่จะทําได ซึ่งภาวะผูน าํ
การเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมประกอบไปดวยองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
1. การสรางความเชื่อถือ หมายถึง พฤติกรรมของหัวหนาทีมที่แสดงออกใน
บทบาทหนาที่ที่เขมแข็งทําใหสมาชิกทีมเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความศรัทธา และไววางใจใน
ตัวของหัวหนาทีม
2. การสรางอํานาจเชิงอุดมการณ หมายถึง พฤติกรรมของหัวหนาทีมที่แสดงออก
โดยการยึดมั่นในคานิยมที่ดี ทําในสิ่งที่ถูกตอง มีศีลธรรมและจริยธรรมจนเกิดการยอมรับ สราง
ขวัญและกําลังใจในทีม มองการณไกล และสามารถสรางใหสมาชิกของทีมเขาใจในเปาหมายของ
ทีมได
3. การสรางแรงดลใจ หมายถึง พฤติกรรมของหัวหนาที่สื่อสารใหสมาชิกทีมทราบ
ถึงความคาดหวังในระดับสูงของหัวหนาทีมที่มีตอสมาชิกทีม จูงใจใหสมาชิกทีมมุงมั่นและกระทํา
ในสิ่งที่เปนการพัฒนาองคการ จูงใจใหทํางานเกินเปาหมายที่กําหนดไว ทําใหสมาชิกทีมเห็น
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ความสําคัญ และความจําเปนของการปรับปรุง งานที่มีต อความกาวหนาและความสําเร็จ ของ
องคการ
4. การกระตุนการใชปญญา หมายถึง พฤติกรรมของหัวหนาทีมที่แสดงออกดวย
การกระตุนและสนับสนุนใหสมาชิกทีมเกิดความตองการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหกับองคการ
ฝกฝนใหสมาชิกทีมคิดแตกตางจากความเชื่อและคานิยมเดิม ทําใหสมาชิกทีมเกิดความรูสึกทา
ทายที่จะทํางานใหสําเร็จ สงเสริมใหสมาชิกแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง รวมถึงการทําให
เกิดความเชื่อเสมือนตนเปนหัวหนาทีมหรือเจาขององคการ
5. การมุงใสใจเปนรายบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของหัวหนาทีมที่มุงใสใจที่จะ
รับรูและพยายามตอบสนองตอความตองการของสมาชิกเปนรายบุคคล ใหคําปรึกษาแนะนําเปน
รายบุคคล รวมถึงการชวยเหลือสมาชิกใหพัฒนาตนเองตามศักยภาพของสมาชิกแตละคน
ในการวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัด
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมจากนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ (Northouse. 2004; Gillespie. 2004. citing;
Bass; & Avolio. 1997) รวมกับขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกของทีมขามสายงานเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม โดยแบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถาม
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จากจริงที่สุด ถึงระดับไมจริงเลย โดยขอคําถาม
ทางบวกใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบไมเปนจริงเลย ไปจนถึง 6 คะแนน เมื่อตอบจริงที่สุด สวน
ขอคําถามในทางลบใหคะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีมที่
ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย
นอยกวา
การรับ รู การสนั บ สนุน จากองค ก ารหมายถึ ง การที่ ส มาชิ กในที ม มี ค วามเชื่ อ ว า
องคการจะใหสิ่งอํานวยความสะดวก ดูแลใสใจและใหความเปนอยูที่ดีกับทีมและสมาชิกในทีม ซึง่
การสนับสนุนจากองคการประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ไดแก
1. การรับรูการสนับสนุนดานรางวัลตอบแทน หมายถึง การที่สมาชิกในทีมมีความ
เชื่อวาองคการไดกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายงานของทีมอยางชัดเจน มีนโยบายในการให
รางวัลตอบเมื่อผลการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีหลักการ ทําใหสมาชิกในทีมมี
ความรูสึกและเชื่อวาผลจากการไดมาซึ่งรางวัลตอบแทนนั้นเปนสิ่งที่เกิดจากการความสามารถ
และพฤติกรรมของทีมโดยรวม ไมใชเกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
2. การรับรูการสนับสนุนดานการศึกษา หมายถึง การที่สมาชิกในทีมมีความเชื่อวา
องคการไดมีการสงเสริมใหทีมและสมาชิกในทีมมีความรู และทักษะที่จําเปนตอการสรางความ
สมบูรณของงานมากขึ้น ซึ่งอาจทําไดโดยใหการฝกอบรม หรือใหโอกาสในการลาศึกษา ดูงาน
เพิ่มเติมโดยใหการสนับสนุนในเรื่องของเวลาและคาใชจาย
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3. การรับรูการสนับสนุนดานวิทยาการ หมายถึง การที่สมาชิกในทีมมีความเชื่อวา
องคการไดจัดหาทรัพยากร ขอมูล อุปกรณ หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับทีมในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
ในการวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดการรับรู
การสนับสนุนจากองคการจากนิยามปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการรับรูการสนับสนุนจาก
องคการของไอเซนเบอเจอและคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) และแนวคิดการสนับสนุน
ทีมจากองคการของ แฮคแมน (Zachary; & Kuzuhara. 2005: 81-87; citing Hackman. 1987:
315-342) รวมกั บข อมู ลจากการสั ม ภาษณส มาชิก ของที ม ข ามสายงานเกี่ ยวกับ การรั บรู การ
สนับสนุนจากองคการโดยแบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะเปนมา
ตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จากจริงที่สุด ถึงระดับไมจริงเลย โดยขอคําถามทางบวกใหคะแนน
1 คะแนน เมื่อตอบไมเปนจริงเลย ไปจนถึง 6 คะแนน เมื่อตอบจริงที่สุด สวนขอคําถามในทางลบ
ใหคะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจ ากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีมที่ไดค ะแนนเฉลี่ย
มากกวาแสดงวามีการรับรูการสนับสนุนจากองคการสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยทีม่ ีตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน ซึ่ง
ผูวิจัยไดประมวลและสังเคราะหแนวคิดที่สําคัญของนักวิชาการตางๆ รวมทัง้ ผลงานวิจัยมา
นําเสนอเพื่อเปนการสรางความเขาใจในประเด็นตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ โดยไดแบงเนื้อหาสาระใน
การนําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทีม
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความไววางใจในทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเหนียวแนนในทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในทีม
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอกทีม
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูการสนับสนุนจากองคการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
รายละเอียดมีดังนี้

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ทีมมีหลายประเภท เชน ทีมตามสายงาน (Functional team) ทีมบริหารตนเอง (Selfmanaging team) ทีมขามสายงาน (Cross-functional team) แตละทีมมีลักษณะทั้งที่เหมือนและ
ตางกัน มีความเหมาะสมกับสถานการณที่แตกตางกันไป การทํางานในรูปแบบขามสายงานนั้น
พบขอไดเปรียบตอองคการ หลายประการ (Parker. 2003: 12-36) คือ 1) เกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน (Speed) ยนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสามารถทํางานไดหลายอยางใน
เวลาเดียวกัน 2) สามารถแกปญ
 หาทีซ่ ับซอน (Complexity)ไดดี เนื่องจากไดรวบรวมสมาชิกที่มี
ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา ทําใหเกิดขอคิดเห็นทีแ่ ตกตางกันไป นําไปสูการแกปญหาที่
สรางสรรค 3) ตอบสนองความตองการของลูกคา (Customer focus) เนื่องจากประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญหลายดาน ผูปฏิบัตงิ านสามารถเขาใจกระบวนการการทํางานทั้งหมดที่เกี่ยวของ ลด
ความผิดพลาดและสูญเสีย ทําใหสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ อีกทั้งเปดโอกาสให
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ลูกคาเขามามีสวนรวมในทีม ทําใหทีมสามารถเรียนรูและทราบถึงความตองการของลูกคาไดอยาง
แทจริง จึงสามารถผลิตสินคาและบริการทีท่ ําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจไดมากทีส่ ุด 4) เปน
แหลงความคิดสรางสรรค (Creativity) สมาชิกในทีมมาจากหลายสาขา โอกาสที่จะทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอองคการมากขึ้น 5) เปนแหลงของการเรียนรูในองคการ
(Organizational learning) สมาชิกที่มาจากหลายสาขาตางพยายามเรียนรูทักษะตางๆ ของ
สมาชิกในทีม เพื่อทําใหตนเขาใจกระบวนการทํางานทั้งหมดอยางเปนระบบในดานเทคนิค และยัง
เรียนรูที่จะทํางานรวมกันกับผูอื่นในทีมทีม่ ีความแตกตางกันในดานวัฒนธรรมการทํางาน และ 6)
เปนจุดรวมของการติดตอ (Single point of contact) เกิดการติดตอสื่อสารในวงกวาง เนื่องจาก
สมาชิกมาจากหลายสาขาที่เชี่ยวชาญตางกันในองคการ
ทําใหสมาชิกรูใ นกระบวนการทํางาน
ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาจึงสามารถหาสาเหตุของปญหาได
ขอไดเปรียบตางๆ ที่กลาวมานั้น ทําใหเราเห็นคุณคาของการนํารูปแบบของทีมขามสาย
งานใชทีมขามมาใชชัดเจนยิง่ ขึ้น อยางไรก็ตามการนําการทํางานในรูปแบบของทีมขามสายงาน
มาใชควรจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาวการณ
หากเลือกใชไมเหมาะแลวอาจเกิดการ
สูญเสียทั้งคาใชจาย ทรัพยากร กําลังคน และเวลาโดยเปลาประโยชน ดังนัน้ เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนและความเขาใจถึงทีมขามสายงานใหมากขึ้น ผูวจิ ัยจะนําเสนอความหมายของทีมขามสาย
งานในหัวขอถัดไป
ความหมายของทีมขามสายงาน
นักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับทีมขามสายงานไดใหความหมายของทีมขามสาย
งานไว ดังนี้
ปารคเกอร กลาววา ทีมขามสายงาน หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย
ในหนาที่หรือสาขาวิชาชีพในองคการ มีเปาหมายที่ชัดเจน ใชความพยายามที่ผสมผสานความ
แตกตางของสมาชิกในทีม ใหเกิดประโยชนตอการบรรลุเปาหมายของทีม(Parker. 2003: 6)
ลุยเซอรและเอคชู (Lussier; & Achua. 2004: 271) กลาวถึงทีมขามสายงาน
วา เปนทีมที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในตางหนาที่กันภายในองคการ โดยมารวม
กันทํางานทีส่ าํ คัญในการสรางสรรคสิ่งใหมและผลิตภัณฑหรือบริการทีไ่ มไดเปนสิ่งที่ทําเปน
กิจวัตรประจําวัน โดยที่สมาชิกของทีมนั้นอาจรวมไปถึงผูที่มีความเหมาะสมจากภายนอกองคการ
เชน ลูกคา ผูส นับสนุน และผูท ี่เปนหุน สวน
รอบบิ้น (Robbins. 2005: 276) ใหความหมายของทีมขามสายงาน หมายถึง
การใหบุคลากรซึง่ มีตําแหนงงานอยูในระดับเดียวกัน แตมาจากฝายตางๆ ที่ตางกัน หรือตาง
องคการมาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหา และประสานงานใน
โครงการหรืองานทีม่ ีความซับซอน
ดูบริน (Dubrin. 2005: 201) กลาวถึงทีมงานขามสายงานวา เปนกลุมทํางานที่
ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานทีต่ างกัน
มีตําแหนงในระดับเดียวกันใน
องคการ มารวมกันทําใหงานหนึ่งๆ สําเร็จ โดยเปาหมายของทีมขามสายงานตองการใหบุคลากร
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ที่เชี่ยวชาญตางดานกันผสมผสานความสามารถพิเศษทีจ่ ําเปนกับงาน และพบวาทีมขามสายงาน
ถูกนํามาใชมากในงานพัฒนาผลิตภัณฑ งานพัฒนาคุณภาพ งานที่เกี่ยวกับการลดตนทุน และ
งานที่เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบ
จากความหมายทั้งหมดของนักวิชาการขางตน ผูวิจัยไดสรุปความเหมายของทีม
ขามสายงานไดวา ทีมงานขามสายงาน หมายถึง กลุมทํางานที่มีเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน
ประกอบไปดวยบุคคลซึ่งมีภาระหนาที่ประจําแผนกหรือฝายหนึ่งฝายใดในหนวยงาน หรือมีความ
เชี่ยวชาญในดานที่แตกตางกัน
สมาชิกในทีมจะใชความเชี่ยวชาญเฉพาะตนที่จําเปนตอการ
ทํางาน และผสมผสานความคิดในทางสรางสรรคใหเกิดองคความรูที่นําไปสูการพัฒนาแนวทาง
ใหมในการแกปญหาและประสานงานในโครงการเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
ความหมายของประสิทธิผลของทีม
แฮคแมน (Hackman. 1987) ให ความหมายของประสิ ท ธิ ผ ลของที ม ไว ว า
ประสิท ธิผ ลของทีม หมายถึง 1) ระดับผลลัพธที่บรรลุต ามมาตรฐานของผูรับ ผูใ ช หรือผูที่
เกี่ยวของ ซึ่งวัดจากความมีผลิตภาพของงาน (Productivity) 2) ระดับความสามารถของทีมใน
การรักษาและสนับสนุนใหสมาชิกทํางานดวยกันไดตอไปในอนาคต โดยวัดจากความเปนไปไดใน
อนาคตของทีม (The team’s future prospects) และ 3) ระดับประสบการณที่สนับสนุนใหเกิด
ความก า วหน า และความเป น อยู ที่ ดี ข องสมาชิ ก ที ม ซึ่ ง วั ด จากความพึ ง พอใจของสมาชิ ก
(Employee satisfaction)
เคมเปยน (Campion; et al. 1993: 835) ใหคําจํากัดความ ประสิทธิผลของทีม
หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการทํางานของทีม ซึ่งประเมินในรูปของผลของการปฏิบัติงาน เชน
ผลิตภาพของงาน คุณภาพของงาน และสมรรถภาพของงาน และในรูปของทัศนคติของสมาชิกทีม่ ี
ตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน เชน ความพึงพอใจในงาน ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
ครีทเนอ และคินิคกิ (Kreitner; & Kinicki. 2004: 451) ประสิทธิผลของทีม
หมายถึง การยอมรับในผลผลิตหรือบริการที่ลูกคามอบใหทีมงาน สมาชิกทีมปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมายขององคการ ทุกคนในทีมมีความพึงพอใจและเต็มใจใหความรวมมือชวยเหลือทีมอยาง
ตอเนื่อง ทีมมีความกาวหนาและมั่นคง และไดรับการสงเสริมการทํางานเปนทีมจากองคการ
ดันฟ และไบรอัน (Lussier; & Achua. 2004: 265; citing Dunphy; & Bryant.
1996: 677-699) กลาวถึง ประสิท ธิ ผ ลของที ม วา เปน ความสัม ฤทธิ์ผ ลในผลผลิต จากการ
ปฏิบัติงานใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานนวตกรรมหรือการปรับตัว (Innovation / adaptation) คือ
ความสามารถในการตอบสนองอย า งรวดเร็ ว ต อ ความต อ งการของสิ่ ง แวดล อ มและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทางสรางสรรค 2) ดานความมีศักยภาพ (Efficiency) ทีมที่มีประสิทธิผลตอง
สามารถทําใหองคการไปถึงเปาหมาย โดยใชทรัพยากรเพียงเล็กนอย 3) ดานคุณภาพ (Quality)
ความสามารถของทีมที่ทําใหเกิดผลสําเร็จที่สูงกวาที่กําหนดจากทรัพยากรที่จํากัดและสําเร็จตาม
ความคาดหวังของลูกคา และ4) ดานความพึงพอใจของสมาชิก (Satisfaction) ความสามารถใน
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การรักษาความผูกพันของสมาชิกและความกระตือรือรนที่จะพยายามไปใหถึงเปาหมายของทีม
และเปาหมายของบุคคลที่เปนสมาชิกของทีมอีกดวย
แมคเชน และวันกลิโนว (MacShane; & Von Glinow. 2005: 271) ประสิทธิผลของ
ทีม หมายถึง การที่ทีมงานบรรลุในวัต ถุประสงคของทีม สมาชิกไดรับการตอบสนองในความ
ตองการอยางพึงพอใจ และการที่ทีมสามารถรักษาทีมใหดํารงอยูตอไป
จากความหมายที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปความหมายของประสิทธิผลของทีมไดวา
ประสิทธิผลของทีม หมายถึงความสัมฤทธิ์ผลใน ผลลัพธที่เกิดจากการทํางานเปนทีมซึ่งเปน ที่
ไดรับการยอมรับจากลูกคา ผูบริหาร องคการ หรือผูที่เกี่ยวของ ในดานผลผลิตของงานทั้งในดาน
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ด า นความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค รวดเร็ ว ใช
ทรัพยากรเล็กนอย สมาชิกไดรับการดูแลใสใ จในความเปน อยูที่ดี และมีความเจริญ กาวหนา
สมาชิกเต็มใจรวมมือชวยเหลือทีมอยางตอเนื่องดวยความกระตือรือรน รวมไปถึงดานการรักษา
ความรูสึกผูกพันของสมาชิก สมาชิกตองการที่จะทํางานรวมกันตอไปอีก
เกณฑในการประเมินประสิทธิผลของทีม
องคการในยุคปจจุบันสวนใหญมักใชการทํางานในรูปแบบของทีมในการสรางงาน
เพื่อความสําเร็จขององคการ ซึ่งแนนอนที่องคการยอมตองการทราบผลของการทํางานของทีมที่
ไดมอบหมายหนาที่ตางๆ ไป ดังนั้นองคการควรตองกําหนดมาตรฐานของการประเมินทีมวามี
ประสิทธิผลมากนอยเพียงใดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป
ในการศึก ษาการประเมิน ประสิ ท ธิ ผ ลของทีม นั้น นั กวิ ช าการได ใ ช เ กณฑ ทั้ง ที่
คลายกันและตางกันไป เชน การศึกษาประสิทธิผลของทีมตามแนวคิดของ รอบบิ้น (Robbins.
2001: 264) เสนอวาประสิทธิผลของทีมประเมินไดจาก การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย การใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของสมาชิกในทีม
1. การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย หมายถึง การวัดการปฏิบัติงานที่เปน
ผลผลิตของทีมวาไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม เชน ลูกคาไดรับความพึงพอใจ
2. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใชท รัพยากร ดาน
บุคลากร เวลา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ เพื่อการบรรลุเปาหมายนั้นดวยตนทุนต่ําสุด
3. ความพึงพอใจของสมาชิก หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจของสมาชิกทีม ที่
เพิ่มขึ้นจากการทํางานรวมกันภายในทีม การมีปฏิสัมพันธในการทํางานและมิตรภาพที่ดีภายใน
เปนการตอบสนองตอความตองการและเปนที่ยอมรับของสังคม
แมคเชน และวันกลิโนว (Mcshane; & Von Glinow. 2005: 271) ประเมิน
ประสิทธิผลของทีมจาก 1) ความสําเร็จผลในเปาหมายขององคการ (Achieve organizational
goals) ซึ่งทีมในองคการโดยสวนใหญมีเปาหมายที่สัมพันธกับองคการ 2) ความตองการของ
สมาชิกไดรับการตอบสนองอยางพึงพอใจ (Satisfy member needs) บุคคลจะเขารวมกับกลุม ทีใ่ ห
การตอบสนองกับความตองการสวนตน และ 3) การรักษาทีมใหคงอยู (Maintain team survive)

20
การที่ทีม สามารถรักษาความรูสึกผูกพัน ของสมาชิก โดยเฉพาะชวงเวลาที่ทีม เผชิญกับปญหา
วุนวาย หากปราศจากความผูกผันบุคคลจะออกจากทีมไปและทีมก็จะแตกออกไปเปนกลุมยอยๆ
สวน ดูบริน (Dubrin. 2005: 206) ประเมินประสิทธิผลของทีมจาก 2 เกณฑ คือ 1)
ผลผลิ ต ของงาน หมายถึง ผลลั พ ธ ที่ เกิ ด จากการทํ า งานในที ม ได ต รงตามเป า หมายหรื อ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว และ 2) ความพึงพอใจของสมาชิก หมายถึง สมาชิกของทีมมีความรูสึกที่ดี
ที่ไดทํางานในทีม ทีมสามารถสนองตอบในความตองการของสมาชิก
นอกจากนี้ แฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman; & Oldham. 1980: 168 -169) ให
ความเห็นเกี่ยวกับเกณฑการวัดประสิทธิผลในองคการวา การประเมินประสิทธิผลของทีมเปนสิ่งที่
มีความสลับซับซอน เนื่องจากการประเมินงานขององคการโดยสวนใหญแลวไมสามารถตัดสินได
วาถูกหรือผิดอยางชัดเจน ประสิทธิผลเชิงปริมาณไมสามารถชี้ใหเห็นวาทีมนั้นทํางานดีเสมอไป
หากควรพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตผลและการตัดสินใจ ดังนั้นประสิทธิผลของทีมจึงขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย ทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง และสภาวะของทีมที่กําลังดําเนินไป รวมทั้งผลกระทบของ
ประสบการณในกลุมที่มีตอสมาชิกแตละคน ดังนั้นเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของทีมควรใช
เกณฑดังนี้
1. ผลิตภาพของงาน หมายถึง งานของกลุมไดมาตรฐานตามความตองการ
ของลูกคา ผูบริหาร หรือองคการ ทั้ง ในดานปริมาณและคุณภาพ เปน การประเมิน ผลของการ
ปฏิบัติงานวาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
2. ความพึงพอใจของสมาชิก หมายถึง ประสบการณของสมาชิกที่เกิดขึ้นใน
กลุมสรางความพอใจมากกวาคับของใจ ตอบสนองความตองการสวนบุคคลของสมาชิก
3. ความรูสึกตองการคงอยูกับทีมตอไป หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่ใช
เพื่อการทํางานรวมกันในทีมควรจะรักษาหรือสนับสนุนใหสมาชิกทํางานอยูรวมกันไดเพื่อผลงาน
ของทีมในงานที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
สุดทาย เดนิสัน ฮารท และคาหน (Denison; Hart; & Kahn. 1996: 1005-1023)
ไดศึกษาวิจัยเพื่อสรางรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมขามสายงาน โดย
ศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ผลการศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพพบว า องค ป ระกอบของ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานนั้นสรุปไดดังนี้
1. ความคิดสรางสรรคดานขอมูล (Information creation)
หมายถึง การ
ไดพัฒนาแนวทางใหมใหกับงานและใชวิธีการใหมๆ ในการแกปญหา ไดความรูหรือขอมูลใหมที่
ไมเคยมีกอนที่ทีมจะตั้งขึ้น ผลลัพธของทีมเกิดขึ้นมากกวาเมื่อเทียบกับผลลัพธจากสมาชิกแตละ
คนรวมกัน
2. การใชเวลา (Time compression) หมายถึง ใชเวลารวดเร็วในการตัดสินใจ
สามารถลดเวลาที่ใชเพื่อการบรรลุเปาหมายของงานใหนอยลง
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3. การแผขยายจินตนาการ (Image expansion) หมายถึง การมีสวนรวมใน
ทีมทําใหสมาชิกเกิดการรับรูไดถึงความซับซอน ขอบเขตของงาน และความไมแนนอนที่สัมพันธ
กับงาน
4. การเรียนรู (Learning) หมายถึง สมาชิกไดพัฒนาทักษะใหมๆ จากการ
ทํางานกับสมาชิกคนอื่นๆ ที่มีหนาที่ตางกัน
5. ความพึงพอใจในความกาวหนา (Growth satisfaction) หมายถึง สมาชิก
รูสึกพอใจกับความกาวหนาและการพัฒนาของตน รูสึกประสบผลสําเร็จ และรูสึกเปนอิสระในการ
ใชความคิดและการกระทําเมื่อไดทํางานกับทีม
6. ประสิทธิผลโดยรวม (Overall effectiveness) หมายถึง ผลงานของทีมมี
คุณภาพและปริมาณตรงตามวัตถุประสงค และกระบวนการทํางานของทีมมีประสิทธิภาพ
7.
การพัฒ นาความสามารถ (Capability development) หมายถึ ง
ความสามารถของสมาชิกในทีมไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น สมาชิกไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมายจาก
ทีม มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน
จากองคประกอบทั้ง 7 ที่เปน เกณฑในการวัดประสิท ธิผ ลของทีม ขามสายงาน
เดนิสัน ฮารท และคาหน (Denison; Hart; & Kahn. 1996: 1005-1023) ไดนํามาวิเคราะห
องคประกอบจากขอมูลเชิงปริมาณ ผลปรากฏวา องคประกอบดานความคิดสรางสรรคดานขอมูล
กั บ การใช เ วลา และองค ป ระกอบด า นการเรี ย นรู กั บ ความพึ ง พอใจในความก า วหน า มี
ความสัมพันธกันสูง ดังนั้นจึงรวมองคประกอบทั้ง 4 เหลือเปน 2 องคประกอบ
เมื่อพิจารณาเกณฑการประเมินประสิทธิผลของทีมที่ไดนําเสนอจากนักวิชาการ 5
ทาน จะเห็นไดวาเกณฑการวัดประสิทธิผลของทีมสื่อความหมายมีทั้งที่เหมือนกัน ตางกัน และ
บางเลื่อมล้ําซ้ําซอนกัน และในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเกณฑการประเมินประสิทธิผลของทีม
ตามโครงสรางประสิทธิผลของทีมตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin. 2005: 206 -210) เปนฐานใน
การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งไดแบงเปนผลผลิตของงานและความพึงพอใจของสมาชิก โดยผสมผสานเนื้อหา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของทีมขามสายงานจากผลงานวิจัยของ เดนิสัน ฮารท และคาหน (Denison;
Hart; & Kahn. 1996: 1005-1023) ซึ่งวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงานใน 7 องคประกอบ
ไดแก ความคิดสรางสรรคดานขอมูล การใชเวลา การแผขยายจินตนาการ การเรียนรู ความพึง
พอใจในความกาวหนา ประสิทธิผลโดยรวม และการพัฒนาความสามารถ ผูวิจัยไดนําเนื้อหา
ตามเกณฑทั้ง 7 นี้ มาผสมผสานรวมกับโครงสรางประสิท ธิผลของทีม ตามแนวคิดของดูบริน
(Dubrin. 2005: 206 -210) มาเปนเกณฑใ นการประเมินประสิทธิผลของทีมขามสายงานใน
งานวิจัยครั้งนี้
ความหมายของประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
เมื่อพิจารณาความหมายของทีมขามสายงาน ประสิทธิผลของทีม และเกณฑในการ
ประเมินประสิทธิผลของทีม สามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน หมายถึง ผลการ
ทํางานของทีมบรรลุตรงตามวัตถุประสงค มีกระบวนการดําเนินงานที่รวดเร็ว สามารถลดเวลาที่
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ใชเพื่อบรรลุเปาหมายของงานใหนอยลง มีการพัฒนาแนวทางและวิธีการใหมๆ ในการแกปญหา
ไดขอมูล ความรู หรือสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอทีม รวมไปถึงความพึงพอใจของสมาชิก ระหวางที่
ทํางานในทีม เปน ความรูสึกที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการในทางที่พอใจ
มากกวาคับของใจ ในดานการไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางสมาชิกในทีม การ
ไดเรียนรูและพัฒนาทักษะใหมจากสมาชิกคนอื่นๆ รวมถึงความรูสึกพอใจกับความกาวหนาและ
การไดพัฒนาของตน รูสึกประสบผลสําเร็จ และรูสึกเปนอิสระในการใชความคิดและการกระทําเมือ่
ไดทํางานกับทีม
แนวทางในการวัดประสิทธิผลของทีม
การประเมิ น ประสิท ธิผ ลของทีม ในงานวิจัยที่ ผานมาในอดีต ใชการวัดในหลาย
รูปแบบ การวัดตางๆ อาจอยูใ นลักษณะที่เปน อัต พิสัย (Subjective) หรือ แบบภาวะพิสัย
(Objective) การวัดแบบอัตพิสัยนั้นเปนการประเมินโดยใหสมาชิกหรือผูนําทีม เปนผูรายงาน
ตนเองถึงการรับรูของถึงผลการทํางานของทีม (Hyatt; & Ruddy. 1997) สวนการประเมินที่เปน
ภาวะพิสัย เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมโดยใชขอมูลที่บันทึกไวจากหนวยงาน ขอมูล
ที่บันทึกไว เชน ขอมูลดานการเงิน ดานการผลิต หรือดานทรัพยากรบุคคล เปนตน
จากการศึกษาแนวทางในการวัดประสิทธิผลของทีม พบวามีใชทั้ง 2 แบบ เชน ใน
งานของแบลลี่ (Eun. 2004; citing Baily. 1997) ซึ่งสํารวจความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของ
งานและความมีประสิทธิภาพของกลุม ใชการประเมินแบบอัตพิสัย ประเมินประสิทธิผลของทีม
โดยวัดการรับรูประสิทธิผลจากพนักงานตอนรับ 188 คน และพนักงาน 150 คน (เชน ผูจัดการ
วิศวกร ชางเทคนิค หัวหนางาน เปนตน ) ในโรงงานกึ่งผลิต กึ่งดําเนินการ (เชน เฮลเลทแพค
การด เนชั่นเนล) ผูวิจัยประเมินการรับรูของผูมีสวนรวมโดยพิจารณาจากหลายดาน ไดแก ดาน
การบริหารงานและดานการสนับสนุนกลุม และยังวัดในเรื่องของความพึงพอใจในงานที่เกี่ยวของ
กับรายไดและความสัม พันธกับหัวหนางาน นอกจากนี้ ไฮแอททและรุดดี (Hyatt; & Ruddy.
1997) ใชการประเมินทั้งแบบอัตพิสัยและแบบภาวะพิสัย การวัดแบบอัตพิสัย สํารวจความมี
ประสิทธิผลของกลุมเรื่องการติดตอสื่อสาร บรรทัดฐานทางสังคมของกลุม บทบาท การสนับสนุน
กลุมงาน ความไววางใจ ความผูกพันที่มีตอเปาหมายรวมกัน และความเชื่อมั่นในกลุมงาน สวน
การประเมินประสิทธิผลของงานแบบภาวะพิสัย ศึกษาผลการปฏิบัติงานของกลุมมากกวา 6 เดือน
ประเมินในเรื่องของเวลาในการตอบสนอง เปอรเซอรของเสียหาย และชั่วโมงการบํารุงรักษาที่
เกิดขึ้น เชนเดียวกับงานของ แคมเปยน แมดสเกอร และฮิจจส (Campion; Medsker; & Higgs.
1993) วัดประสิทธิผลของทีมจากผลิตภาพของงานและความพึงพอใจ โดยถามจากใหผูบริหาร
เปนผูใหคะแนนความมีประสิทธิผลของทีม ความมีผลิตภาพ (Productivity) วัดโดยใชขอมูลที่
บันทึกจากองคการ สวนความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction) วัดจากขอคําถาม
71 ขอ มีมาตรวัด 5 ระดับ ใหคะแนนความเห็นดวยหรือความพึงพอใจ ในขอความซึ่งเกี่ยวของ
กับคุณลักษณะตางๆ ของทีม (Team characteristics) เชน การใหคําแนะนําในงาน คุณภาพการ
บริการ การบริหารระดับสูง การพัฒนาอาชีพ รางวัล ความยึดมั่นในการบริหารใหไดคุณภาพ
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สัมพันธภาพกับบุคลากร เพื่อนรวมงาน การเปนที่ยอมรับ และน้ําหนักของงาน และงานของส
ตับส (Stubbs. 2005) ประเมินประสิทธิผลของทีมในหลายมิติ ทั้งแบบอัตพิสัยและแบบภาวะพิสยั
การประเมินแบบอัตพิสัยรวบรวมขอมูลจากการสังเกตของผูจัดการที่ทําหนาที่ดูแลทีมตางๆ ใน
องคการ หรือผูนําของทีม ใชแบบสอบถามที่พัฒนาโดย ดรูส เกท แมสเซอ คูมาน และวอลฟฟ
ทั้งหมด 5 ขอคําถาม เกณฑที่ประเมินไดแก ความมีประสิทธิภาพของสิ่งที่ไดทํา (Efficiency in
getting things done) คุณภาพของงาน (Quality of Work) ความสามารถในการควบคุมตนเอง
(Ability to be self-directed) ผลการปฏิบัติงานที่แตกตางจากทีมอื่นที่มีลักษณะงานคลายกัน
(Performance against other teams that Perform similar work) และความสามารถในการ
ทํางานรวมกันในอนาคต (Ability to continue working together in the future) เปน 7 มาตรวัด
แบบ Likert Scale ใหเลือกตอบ จากแยสุดไปถึง ดีม ากสุด นําผลคะแนนในแตละขอคําถาม
รวมกันเปนคะแนนประสิทธิผลของทีมสําหรับการวัดแบบอัตพิสัย (Subjective rating) สวนการ
ประเมินแบบภาวะพิสัย (Objective) นั้นไดรับความรวมมือจากนักวิจัยประจําองคการประสานกัน
เพื่อวัดประสิทธิผลของทีมจากบันทึกประจําเดือน มีการคํานวณแบบแมททริกใชมิติที่หลากหลาย
เชน เปอรเซนตของวัตถุดิบที่สูญเสียไป (Percentage of raw material waste) จํานวนของ
อุบัติเหตุ (Number of accidents) เปอรเซนตของวัตถุประสงคที่บรรลุ (Percentage of flight
objectives met) คะแนนการประเมินแบบ Objective นี้คํานวณจากเปอรเซ็นตของเปาหมายที่
ไดรับจากทีม แตละทีม ในการวัดแตละครั้ง ผูวิจัยสะสมขอมูลผลการปฏิบัติงานแบบอัต พิสัย
(Subjective) กอนและหลัง ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในการวัดผลการปฏิบัติงานอยูระหวาง 2-8
เดือน ขึ้นอยูกับความสามารถในการไดมาซึ่งขอมูล มีการผันแปรของงาน เนื่องจากฝายตางๆ ขอ
เลื่อนเวลา ขอมูลสูญหาย และเวลาที่ทีมกอตั้งขึ้น สําหรับงานของ เจนส โคลควิท และโน (Janz;
Colquitt; & Noe. 1997) ประเมินประสิทธิผลของทีมโดยใชแบบสอบถามประเมินตนเอง
แบงเปน 3 มิติ คือ ผลการปฏิบัติงานของทีม (Team performance) ความยึดมั่นผูกพันในทีม
(Team Commitment) และความพึง พอใจในทีม (Team Satisfaction) ในมิติของผลการ
ปฏิบัติงานของทีมใชขอคําถาม 9 ขอจากแฮนเดอรสันและลี (Janz; Colquitt; & Noe. 1997;
citing Henderson; & Lee. 1992) ประเมินประสิทธิผลของทีมในประเด็นที่ตางกันโดยถามเพื่อ
ประเมิน 1) คุณภาพของผลงานของทีม 2) ประสิทธิภาพของการทํางานของทีม และ 3) ระดับ
ความสมบูรณของโครงการ ตัวอยางคําถาม ทีมบรรลุเปาหมายไดรวดเร็วเทาที่จะเปนไปได และ
4 ขอคําถามจาก แคมเบล และฮอลเลม (Janz; Colquitt; & Noe. 1997; citing Campbell; &
Hallam. 1994) ประเมินความยึดมั่นผูกพันในทีม และ 3 ขอคําถามจาก แคมเบล และฮอลเลม
(Janz; Colquitt; & Noe. 1997; citing Campbell; & Hallam. 1994) ประเมินความพึงพอใจใน
ทีม มาตรวัดใหคะแนนจาก เห็นดวยมากที่สุด คะแนนเทากับ 1 และเห็นดวยนอยที่สุด คะแนน
เทากับ 6)
นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลของทีม ยังใชเกณฑการวัดจากภายใน (Internal
measurement) และการวัดจากภายนอก การวัดจากภายในจากมุมมองของสมาชิกทีมที่มีตอการ
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ปฏิบัติงานของทีมเอง สวนการวัดจากภายนอกใหผูที่อยูภายนอกทีม เชน ลูกคา หัวหนาองคการ
และผูจัดการเปนผูวิเคราะหในผลการปฏิบัติงานของทีม (Hyatt; & Ruddy. 1997)
โดยสรุปแลวการประเมินประสิทธิผลของทีมสามารถประเมินโดยใชวิธีการไดหลาย
วิธี จากผลงานวิจัยที่ไดศึกษาพบวามีทั้งที่ผสมผสานหลายวิธี หรือเลือกวิธีการใดการหนึ่ง ในการ
วัดแบบอัตพิสัย แบบภาวะพิสัย แบบภายนอก และแบบภายใน
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชการประเมินประสิทธิผ ลของทีมขามสายงาน ซึ่งกําหนดใหสมาชิกในทีมเปนผูรายงาน
เกี่ยวกับทีมของตนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของทีมและความพึงพอใจของสมาชิก ซึ่งเปนการ
ประเมินแบบอัตพิสัยและแบบภายใน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลักษณะงานของทีมขาม
สายงานประกอบกับความเหมาะสมในบริบทของงานวิจัยในครั้งนี้
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม
ทีม จะดําเนิน การไดอยางมีประสิทธิผ ลนั้น ขึ้น อยูกับปจ จัยที่แวดลอมทีม ปจ จัย
เหลานั้น ไดแก 1) องคประกอบของทีม (Team composition) คือคุณภาพของผูปฏิบัติงานในดาน
ความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนตองาน และทักษะดานกระบวนการกลุม 2) ลักษณะ
ของงาน (Characteristics of task) คือ งานจะตองมีความเหมาะสมกับทีม 3) กระบวนการทีม
(Team process) การผสมผสานทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพเพื่อความสมบูรณของงาน
และ 4) บริบทจากองคการ (Organizational context) คือ การจัดหาสิ่งที่สนับสนุนสําหรับทีมจาก
องคการ (Levi. 2001: 23)
นักวิช าการหลายทานที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีม และไดสรางรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีมไว ในที่นี้จะนําเสนอรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีมของรอบบิ้น (Robbins. 2005:
277-278) ดูบริน (Dubrin. 2005: 207-210) แฮคแมน (Hackman. 1987) ดรูสเกทและวอลฟ
(Druskat; & Wolff. 2001) แมคเชนวันกลิโนว (Mcshane; & Von Glinow. 2005 : 271) และ
ปารคเกอร (Parker. 2003 : 44-52) ซึ่งมีรายละเดียดดังนี้
รอบบิ้น (Robbins. 2005: 277-278) เสนอแบบจําลองของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของทีม โดยแบงเปน 4 ปจจัยใหญๆ โดยที่ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของทีมนั้นแสดงไดดังภาพประกอบ 1

25
บริบทของทีม
ทรัพยากรที่เหมาะสม
ภาวะผูนําและโครงสราง
บรรยากาศของความไววางใจ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบรางวัลตอบแทน
องคประกอบของทีม
ความสามารถของสมาชิก
บุคลิกภาพ
การจัดสรรบทบาท
ความหลากหลาย
ขนาดของทีม
ความยืดหยุนหรือการปรับตัว
ของสมาชิก
การชอบพอของสมาชิก

ประสิทธิผลของทีม

การออกแบบงาน
ความเปนอิสระ
ความหลากหลายของทักษะ
ความเปนเอกลักษณของงาน
ความสําคัญของงาน
กระบวนการของทีม
วัตถุประสงครวมกัน
เปาหมายมีความเฉพาะเจาะจง
การรับรูความสามารถของทีม
ระดับความขัดแยง
การใหเวลาทางสังคม

ภาพประกอบ 1 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมของรอบบิ้น
ที่มา : Robbins, S.P. (2005). Organizational Behavior. p.278.
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จากภาพองคประกอบตางๆ นั้นมีรายละเอียดดังนี้
1. ดานบริบทของทีม (Context) เปนองคประกอบที่มีความสัมพันธกับผล
การปฏิบัติงานของทีมที่สําคัญมากที่สุด ประกอบดวย
1.1 ทรัพยากรที่เหมาะสม (Adequate resource) ทีมเปนสวนหนึ่ง
ของระบบองคการ ตองอยูภายใตงบประมาณ นโยบาย และขอปฏิบัติที่กําหนดจากสวนกลางของ
องคการ การทํางานของทีมตองไดรับการสนับสนุนจากนอกกลุม และการขาดแคลนทรัพยากรมี
ผลโดยตรงตอการลดลงของความสามารถในการทําใหงานเกิดประสิทธิผล การสนับสนุนจาก
องคการ เหลานั้น ไดแก ขาวสารขอมูลที่เหมาะสม อุปกรณเครื่องมือที่พอเหมาะ จํานวนคนที่
เหมาะสม การกระตุนจูงใจ และการชวยเหลือในดานการบริหารจัดการ ทีมตองไดรับความจําเปน
ที่สนับสนุนจากฝายจัดการและองคการที่ใหญกวาจึงจะดําเนินไปสูความสําเร็จในเปาหมายได
1.2 ภาวะผูนําและโครงสราง (Leadership and structure) สมาชิก
ของทีมตองเห็นพองตองกันวาใครเปนผูกระทําสิ่งใดและทําใหมั่นใจวาสมาชิกทั้งหมดจะชวยเหลือ
สนับสนุนในการแบงภาระหนาที่อยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่ตองมีการตัดสิน
ในเรื่องการกําหนดตารางการทํางาน อะไรคือทักษะที่ตองพัฒนา ทําอยางไรกลุมจะแกปญหา
ความขัดแยงได และกลุมจะทําและเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจไดอยางไร
ในทีมบางประเภทภาวะผูนํา ไมไดเปนสิ่งที่จําเปนเสมอไป เชน
ทีมงานบริหารงานดวยตนเอง (Self-managed work team) ที่ไมมีผูนํา ปฏิบัติงานไดดีกวาทีมที่มี
การแตงตั้งผูนําอยางเปนทางการ และผูนําสามารถขัดขวางไมใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีเมื่อเขา
เขาไปเกี่ยวของกับทีมบริหารตนเอง เนื่องจากในทีมบริหารตนเองสมาชิกทีมจะซึมซับหนาทีต่ า งๆ
เสมือนเปนผูบริหาร
ในการบริหารจัดการทีมแบบดั้งเดิม เราพบวามี 2 องคประกอบที่
สําคัญตอผลการปฏิบัติงานของทีม คือ ความคาดหวังของผูนําและอารมณของผูนํา ผูนําคาดหวัง
ในสิ่ง ดีๆ จากทีม นาจะมีผลงานที่ดีกวาการทําดวยตนเอง นอกจากนี้พบวาผูนําที่แสดงออกซึ่ง
อารมณทางบวก ผลการปฏิบัติงานของทีมจะดีกวาและมีการลาออกจากทีมที่ต่ําในทีมที่ผูนําทีม
แสดงออกซึ่งอารมณทางลบ
1.3 บรรยากาศของความไววางใจ (Climate of trust) สมาชิกในทีม
ที่มีประสิทธิผลมีความไววางใจซึ่งกัน และกัน รวมถึงแสดงความไววางใจในตัวผูนําดวย ความ
ไววางใจระหวางสมาชิกชวยใหเกิดการรวมมือรวมใจ ลดความตองการที่จะควบคุมพฤติกรรมซึ่ง
กัน และกัน สมาชิกเชื่อวาบุคคลอื่น ในทีมจะไมม าเอาเปรียบหรือเอาประโยชนจากเขา ความ
ไววางใจเปนพื้นฐานของภาวะผูนํา ความไววางใจในภาวะผูนําเปนสิ่งที่สําคัญ ทําใหทีมเต็มใจทีจ่ ะ
ยอมรับและผูกพันกับเปาหมายและการตัดสินใจของผูนํา
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1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัลตอบแทน
(Performance evaluation and reward system) จะทําอยางไรใหสมาชิกทีมมีความรับผิดชอบตอ
เรื่องของตนเองและเรื่องสวนรวม การประเมินบุคคลและระบบรางวัลตอบแทนตองเปนสิ่งที่ทําให
เกิดผลสะทอนตอผลการปฏิบัติงานของทีม
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เชน คาจางรายชั่วโมง
คงที่ สิ่งจูงใจเฉพาะบุคคล และความชอบ เปนสิ่งที่ไมแนนอนตอการการพัฒนาทีมใหมีผลการ
ทํางานที่ ดี ดัง นั้น ควรเพิ่ ม การประเมินและการใหร างวัล ตอบแทนสนับสนุ น กับบุคลากรเป น
รายบุคคลโดยพิจารณาจากการประเมินที่อยูบนพื้นฐานของกลุมดวย เชน การแบงผลกําไร การ
แบงสิ่งที่ไดรับ สิ่งจูงใจและระบบอื่นๆ ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความพยายามและความผูกพันตอทีม
2. ดานองคประกอบของทีม (Composition) ในสวนนี้ตัวแปรตางๆ
เกี่ยวของกับการกอตั้งทีม ซึ่งประกอบไปดวย
2.1 ความสามารถของสมาชิก (Abilities of members) สวนหนึ่ง
ของผลงานของทีม ขึ้น อยู กับ ความรู ทัก ษะ และความสามารถของสมาชิ กแตล ะคน ในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลนั้นทีมจําเปนตองมีทักษะที่ตางกัน 3 ทักษะคือ 1) ความเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค (Technical expertise) 2) ทักษะดานการตัดสินใจและแกปญหา ไดแก สามารถระบุ
ปญหา คนหาแนวทาง ประเมินแนวทางและเลือกทางเลือก และ 3) ทักษะระหวางบุคคล ไดแก
การฟงที่ดี การใหขอมูลยอนกลับ การแกปญหาความขัดแยง
ไม มี ที ม ใดที่ ส ามารถประสบผลสํ า เร็ จ ในการทํ า งานได ห าก
ปราศจากการพัฒนาใน 3 ทักษะดังกลาว ซึ่งการผสมผสานทักษะเปนสิ่งที่สําคัญมาก การมีสวน
หนึ่งสวนใดมากเกินไปจะมีผ ลทําใหผ ลการทํางานต่ําลง แตก็ไ มจําเปนต องมีทั้งหมดสมบูร ณ
ในชวงของการเริ่มตน เพราะไมไดเปนเรื่องที่พิเศษวาสมาชิกคนเหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งจะตอง
รับผิดชอบที่จะตองเรียนรูทักษะที่กลุมขาด แตถาทีม มีสมาชิกที่มีทักษะดังกลาวอยางสมบูร ณ
แนนอนที่จะทําใหทีมมีศักยภาพอยางสมบูรณ
2.2 บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีอิทธิผลสําคัญตอ
พฤติกรรมของบุคลากร และยังแผขยายไปยังพฤติกรรมของทีม หลายรูปแบบของบุคลิกภาพที่
ระบุในแบบจําลองบุคลิกภาพของบิ้กไฟว (The big five personality model) แสดงใหเห็นวามี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งทีมที่มีระดับของการแสดงออกเปดเผย
(Extroversion) มีความเห็นพองตองกัน (Agreeableness) มีความมีสติ (Consciousness) และ
ความมั่นคงทางอารมณ (Emotional stability) มีแนวโนมที่จะไดผลการทํางานของทีมที่มากกวา
แสดงใหเห็นวาความแปรเปลี่ยนของลักษณะบุคลิกภาพมีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน
2.3 การจัดสรรบทบาท (Allocating roles) ทีมมีความจําเปนที่ตางกัน
บุคคลควรเลือกทีม ที่ทําใหเขาแนใจวาหนาที่และบทบาททั้ง หมดนั้น มีความเหมาะสม นั่น คือ
ทีมงานที่ประสบความสําเร็จจะตองมีบุคคลที่เหมาะสมในหนาที่ตางๆ และมีการคัดเลือกบุคคลที่
จะทําหนาที่ในบทบาทนั้น โดยอยูบนพื้นฐานของทักษะและความชอบของบุคคล และพบวาใน
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หลายทีมบุคคลแตละคนจะแสดงบทบาทไดหลายบทบาท ผูบริหารตองเขาใจวาความแข็งแกรง
ของบุคคลแตละคนสามารถดึงดูดบุคคลใหเขาสูทีม เลือกสมาชิกที่มีความมั่นคงทางจิตใจ และแบง
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเหมาะสมกับลักษณะของสมาชิก โดยการจัดเขาคูกันนั้นควรใหความ
ตองการของแตละบุคคลและความตองการในบทบาทของทีม ซึ่งนาจะเปน การทําใหสมาชิกจะ
ทํางานรวมกันไดดี
2.4 ความหลากหลาย (Diversity) ดวยกิจกรรมของทีมที่มีมากทํา
ให ที ม จํ า เป น ที่จ ะตอ งใชทั ก ษะความรูที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง อาจเรี ย ก ที ม ที่มี ค วามแตกตา งกั น
(Heterogeneous teams) เปนทีมที่มีสมาชิกแตละคนที่ไมเหมือนกัน มีความหลากหลายในดาน
ขอมูลและความสามารถ ซึ่งเมื่อทีมมีความหลากหลายของบุคลิกภาพ เพศ อายุ การศึกษา ความ
เชี่ยวชาญในหนาที่ และประสบการณ จะเปนการเพิ่มโอกาสใหไดคุณลักษณะที่จําเปนจึงยอมทํา
ใหงานมีประสิทธิผลดี ทีมอาจจะเต็มไปดวยความขัดแยงมากขึ้น แตก็พบวาทีมที่มีความแตกตาง
ในทีมนั้นสามารถทําใหเกิดความมีประสิทธิผลมากกวาทีมที่มีลักษณะที่เหมือนกันในทีม และโดย
พื้นฐานแลวความหลากหลายทําใหเกิดความขัดแยงที่กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคที่นําไปสู
การพัฒนาการตัดสินใจ
ส ว นความหลากหลายด า นเชื้ อ ชาติ พ บว า เกี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการของทีม อย า งน อยที่สุ ดในช วงเวลาสั้ น ๆ ความหลากหลายด านเชื้ อชาติ นี้เ ป น
ประโยชนตองานในแงของมุมมองที่หลากหลาย แตก็มีความยากที่จะเรียนรูการทํางานซึ่งกันและ
กันและยากในการแกปญหาซึ่งเปนการสิ้นเปลื้องเวลา ถึงแมวาทีมที่แตกตางในวัฒนธรรมที่ถูก
ตั้งขึ้นมาใหมก็ถูกกอตั้งภายใตทีมที่มีความเหมือนกันทางวัฒนธรรม ความแตกตางจะปรากฏ
ออกมาภายหลัง 3 เดือน ดวยเหตุผลที่วาความแตกตางทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นขณะที่เรียนรูวิธี
ทํางานซึ่งผานความไมเห็นดวยและวิธีการที่แตกตางกันในการแกปญหา
2.5 ขนาดของทีม (Size of teams) ขนาดของทีมมีผลตอผลการ
ปฏิบัติง าน ถา ทีม มีส มาชิกจํา นวนมากเกิน ไป ความเหนี ยวแน น และความสามารถในความ
รับผิด ชอบจะลดลง การจัดและแบงสรรเวลาจะตองมากขึ้น และถาจํานวนสมาชิกยิ่ง มากขึ้น
ความสัมพันธที่เกิดจากการพูดคุยกับผูอื่นยิ่งนอยลง ดังนั้นในการออกแบบทีม ที่มีประสิทธิผ ล
ผูบริห ารควรพยายามรักษาจํานวนสมาชิกใหต่ํากวา 10 คน ถาหนวยของการทํางานโดย
ธรรมชาติแลวมีขนาดใหญขึ้นและเราตองการความพยายามของทีม เราอาจตองพิจารณากลุมใน
ทีมยอย
2.6 ความยืดหยุนหรือการปรับตัวของสมาชิก (Member flexibility)
ทีมที่มีสมาชิกมีความยืดหยุนสมาชิกเหลานั้นจะทําใหเกิดความสําเร็จในงานซึ่งกันและกัน เพราะ
จะทําใหเกิดความสามารถในการปรับตัว ดังนั้นการเลือกสมาชิกที่สามารถปรับตัวได เมื่อมีการ
ฝกอบรมเรื่องที่ไมไดเกี่ยวของคุนเคยจะสามารถทํางานแทนกันและกันได และจะนําไปสูผลการ
ทํางานที่ดีขึ้นเมื่อเวลามากขึ้น
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2.7 ความชอบพอของสมาชิก (Member preferences) ไมใชวา
สมาชิกทุกคนในทีมจะเปนผูตองเปนผูกระทํา ในการแสดงความคิดเห็น บุคลากรจะเปนผูเลือกที่
จะมีสวนรวมในที่ดวยตัวของเขาเอง เมื่อบุคคลที่เสนอที่จะทํางานคนเดียวเพื่อทีม เปนการกระทํา
ที่ทําใหเกิดขวัญในทีมและเกิดความพึงพอใจของสมาชิกแตละคน แตก็เสนอวาเมื่อมีการเลือก
ของสมาชิกการเสนอของสมาชิกควรไดรับการพิจารณาถึงความสามารถ บุคลิกภาพและทักษะที่ดี
ทีมที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีนาจะประกอบไปดวยบุคคลที่เสนอการทํางานซึ่งเหมือนเปนสวนหนึ่ง
ของกลุม
3. ดานการออกแบบงาน (Work design) คือ การจัดการดานองคประกอบ
ของงาน ประกอบดวย
3.1 ความเปนอิสระ (Autonomy) ระดับความเปนอิสระของบุคคลในการ
การจัดตารางทํางานและการตัดสินใจในกระบวนการที่แสดงออกในการทํางาน
3.2 ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) ระดับความหลากหลาย
ของกิจกรรมในการทํางาน ซึ่งตองใชบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถพิเศษที่แตกตางกัน
3.3 ความเปนเอกลักษณของงาน (Task identity) ระดับความจําเปนของ
งานที่ตองการความสมบูรณในชิ้นงานทั้งหมดและความสมบูรณของชิ้นงานยอย
3.4 ความสําคัญของงาน (Task significance) ระดับผลกระทบจากงานที่
มีตอความเปนอยูและตอการทํางานของบุคคล
4. ดานกระบวนการของทีม (Process) เปน สวนที่เกี่ยวของกับเปาหมาย
ประกอบดวย
4.1 วัตถุประสงครวมกัน (Common purpose) ทีมที่มีประสิทธิผลจะตอง
มี วั ต ถุ ป ระสงค ร ว มกั น และมี ค วามหมาย ซึ่ ง เป น การถ ว งดุ ล และสร า งข อ ผู ก พั น ต อ สมาชิ ก
วัตถุประสงคนั้นเปนสิ่งที่ทําใหเห็นภาพ และมีกรอบกวางกวาเปาหมายที่เจาะจง
4.2 เปาหมายมีความเฉพาะเจาะจง (Specific goals) ทีมที่ประสบ
ความสําเร็จตองนําวัตถุประสงครวมกันมาทําใหเกิดความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได และปฏิบัติ
ไดจริง เปาหมายที่เฉพาะเจาะจงนี้จะชวยทําใหเกิดความกระจางชัดในการสื่อสาร และยังชวยทีม
รักษาความมุงมั่นใหมุงไปที่ผลลัพธ
4.3 การรับรูความสามารถของทีม (Team efficacy) ทีมที่มีประสิทธิผล
ตองมีความมั่นใจในตัวเอง เชื่อวาสามารถประสบความสําเร็จได สามารถจูงใจหรือกระตุนตนเอง
ใหทํางานหนักขึ้น ซึ่งความมั่นใจนี้พัฒนามาจากการผลการปฏิบัติงานที่ดีในอดีตและมาจากการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะในงานและทักษะระหวางบุคคล
4.4 ระดับความขัดแยง (Conflict level) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
ไมไดเปนสิ่งที่ไมดี แตสามารถพัฒนาใหเกิดความมีประสิทธิผลของทีม แตไมใชความขัดแยงทุก
ประเภท ความขัดแยงในสัมพันธภาพ เกี่ยวของกับบุคคล ทําใหเกิดความเครียดตอผูอื่นๆ ความ
ขัดแยงในงานที่กระตุนใหเกิดการอภิปราย เกิดการประเมินปญหา และนําไปสูการตัดสินใจที่ดีขึ้น
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4.5 การใหเวลาทางสังคม (Social loafing) ทีมที่มีประสิทธิผลตองทําให
สมาชิกมีความรับผิดชอบทั้งเรื่องสวนบุคคลและเรื่องสวนรวมเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมาย
และวิธีการของทีม สมาชิกทีมตองมีความกระจางในสิ่งที่เขาตองรับผิดของในสวนบุคคลและอะไร
คือสิ่งที่ตองรับผิดชอบในการเขาไปมีสวนรวม
นอกจากนี้ ดูบริน (Dubrin. 2005: 207-210) เสนอวากลุมก็เปนเสมือนบุคคล
ซึ่งตองมีคุณลักษณะที่สนับสนุนใหเกิดความโดดเดนและความมีประสิทธิผล โดยที่คุณลักษณะ
เหลานั้นแสดงดังภาพประกอบ 2
คุณลักษณะ
การออกแบบงานใหมีคุณคา

การมอบอํานาจ

การพึ่งพาอาศัยกันในงาน

การรับรูความสามารถของทีม

ขนาดและการผสมผสาน
ที่เหมาะสม
ความฉลาดทางอารมณ

เกณฑของประสิทธิผล
ผลผลิตของงาน
ความพึงพอใจในงาน

การสนับสนุนกลุมงาน

กระบวนการกลุมที่มีประสิทธิผล

ความเหนียวแนนในกลุม

ความคุนเคยในงาน

ภาพประกอบ 2 คุณลักษณะของกลุม งานทีส่ ัมพันธกับประสิทธิผลของดูบริ้น
ที่มา : Dubrin, A.J. (2005). Organizational Behavior. p. 207

31
จากภาพประกอบ 2 แสดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของกลุ ม ที่ ก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิผลในกลุมงาน ซึ่งมีรายละเดียดดังนี้ (Dubrin. 2005: 206 -210)
1. การออกแบบงานใหมีคุณคา (Enriched job design) กลุมที่มี
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการออกแบบงานใหมีคุณคา ซึ่งอาจทําโดยการทําใหงานมีความสําคัญ
การทําใหง านตองใชทักษะที่ห ลากหลาย เปน ตน สิ่ง เหลานี้จะทําใหสมาชิกของทีม มีแรงจูงใจ
ภายในอยูในระดับสูง
2. การมอบอํานาจ (Empowerment) กลุมหรือทีมที่มีประสิทธิผลเชื่อวา
ทีมมีอํานาจในการปญหาที่หลากหลายโดยปราศจากการไดรับการยอมรับจากฝายบริหาร ทีมที่มี
อํานาจจะเกิดประสบการณ 4 ดานรวมกัน คือ 1) ความมีศักยภาพ มีความเชื่อในตนเองและ
แสดงออกซึ่ง ความเชื่อมั่น ในกระทําดวยความถนัด 2) การมีความหมาย ความเปนอิสระ และ
ผลกระทบตางๆ
3. การพึ่งพาอาศัยกันในงาน (Interdependence) ความสําเร็จของงาน
นั้น ขึ้น อยูกั บบุคคลอื่ น แบง เปนการพึ่ ง พาอาศั ยกัน ในงาน (Task Interdependence) ซึ่ง มี
ความสําคัญตอการเพิ่มแรงจูงใจและสนับสนุนใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบในการทํางานกับสมาชิก
คนอื่นๆ ของกลุม และการพึ่งพากันในเปาหมาย (Goal Interdependence) เปนความเกี่ยวของ
กันของเปาหมายของบุคคลที่มีตอ เปาหมายของกลุม
4. การรับรูความสามารถของทีม (Team efficacy) เปนความเชื่อของทีม
วาจะประสบความสําเร็จในงานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความสัมพันธกับผลการทํางานของทีม
5. ขนาดและการผสมผสานที่เหมาะสม (Right mix and size) ขนาด
ของกลุมที่เอื้อตอความสําเร็จในงานนั้นควรจะใหญเพียงพอแตไมควรจะใหญมากเนื่องจากกลุม
ใหญกอใหเกิดความเหนียวแนนนอย ในทีมขามสายงานควรจะมีสมาชิกทีมประมาณ 7- 10 คน
ที่จะกอใหเกิดความมีผลิตภาพที่ม ากที่สุด และในกลุมที่มีความหลากหลายของสมาชิกในดาน
ประสบการณ ความรู และการศึกษา โดยทั่วไปแลวจะกอใหเกิดการพัฒนาไปสูการแกปญ หา
เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีแนวโนมสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคที่แตกตาง
กันได
6. ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เปนสิ่งที่สนับสนุน
ใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานของบุคคล ทีมสามารถไดประโยชนจากการที่สมาชิกมีความฉลาด
ทางอารมณสูง ในการสรางความสัม พันธกับบุคคลภายนอกและภายในทีม และปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดดี และสําหรับกลุมที่มีความฉลาดทางอารมณสูงพบวาจําเปนที่จะตองสรางบรรทัด
ฐานทางสังคมที่จําเปนในการสรางความไววางใจระหวางสมาชิก สรางเอกลักษณของกลุม และ
สรางศักยภาพความสามารถในทีม

32
7. การสนับสนุนจากกลุมงาน (Support for work group) ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมที่ส นับสนุนกลุมมีอิท ธิพลตอความมีประสิทธิผ ล องคประกอบเหลานั้น คือ การให
ขอมูลขาวสารกลุม การแนะนําชี้แนะสมาชิกกลุม การเตรียมเทคโนโลยีที่จําเปน การไดรับการ
ยอมรับ การไดรับรางวัล และการฝกอบรม
8. กระบวนการกลุมที่มีประสิทธิผล (Effective group processes)
กิจ กรรมตางๆที่เกิ ดขึ้น ภายในทีม มีอิ ท ธิพลตอประสิท ธิ ผ ลของทีม เชน การแบง งาน การ
ติดตอสื่อสาร และการมีสวนรวมในทีม
9. ความเหนียวแนนในกลุม (Group cohesiveness) ความใกลชิดของ
สมาชิกคนหนึ่ง กับสมาชิกอื่น ๆ ในทีม เปน ความสัม พันธที่ดึง ใหส มาชิกอยูดวยกัน ได หาก
ปราศจากความเหนียวแนนกลุมจะพบกับความลมเหลวที่จะสรางพลังไปสูความสําเร็จ ขนาดกลุม
ที่เหมาะสมและการผสมผสานที่ลงตัวในกลุมจะทําใหเกิดความเหนียวแนนในกลุม
10. ความคุนเคยในงาน (Familiarity with job) การที่สมาชิกมีความรู
และคุน เคยในงานที่ทํา ในเพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอมที่อยู เกิดประสบการณ เกิดความ
เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานเป น ที ม เนื่ อ งจากการที่ ต อ งสร า ง
ความคุนเคยใหมอาจจะตองสูญเสียเวลาในชวงหนึ่งเพื่อปรับตัว
แฮคแมน (Hackman. 1987) สรางรูปแบบโครงสรางความสัมพันธมาตรฐาน
ของประสิทธิผลของทีม (The Normative Model of group effectiveness) เกี่ยวของกับการ
ออกแบบทีมงาน เปนการแนะนําคุณลักษณะที่ควรมีอยูในทีมและคุณลักษณะนั้นสามารถทําให
ทีม เกิดประสิท ธิผ ลของทีม โดยที่นําปจจัยทั้ง ที่อยูภายในกลุมและสิ่ง แวดลอมรอบๆ กลุม มา
พิจารณา รูปแบบโครงสรางความสัมพันธนี้ออกแบบมาเพื่อใชกับกลุมงาน ไมไดประยุกตใชกับ
กลุมทางสังคม หรือในสวนที่สมาชิกไมไดมีปฏิสัมพันธกันมาก หรือกลุมที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
องคการ สําหรับภาพรูปแบบโครงสรางความสัมพันธมาตรฐานของประสิทธิผลของทีมแสดงให
เห็นไดดังภาพประกอบ 3
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แหลงทรัพยากร
ความเพียงพอของทรัพยากรที่จําเปน
ตอความสําเร็จในการทํางานใหดีและ
ตรงเวลา

บริบทดานองคการ
สิ่งที่สนับสนุนและเสริมแรง
ความมีศักยภาพของการ
ทํางาน
•
•
•

มาตรฐานดานกระบวนการ
ของความมีประสิทธิผล

ระบบรางวัล
ระบบการศึกษา
ระบบขอมูลขาวสาร

•
•

•

การออกแบบกลุม
การออกแบบสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน
ผาน
•
•
•

โครงสรางของงาน
องคประกอบของ
กลุม
บรรทัดฐานของ
กลุมเกี่ยวกับ
กระบวนการในการ
ปฏิบัตงาน

ระดับความพยายามใน
การทํางาน
จํานวนความรูและ
ทักษะที่ประยุกตกับการ
ทํางาน
ความเหมาะสมของ
กลยุทธในการฏิบตั ิงาน
ที่ใชในกลุม

ความมีประสิทธิผลของกลุม
•
•

•

ผลลัพธของงานไดรับการ
ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ
ความสามารถที่สมาชิกจะ
ทํางานรวมกันตอไปใน
อนาคต
ความตองการของสมาชิก
ไดรับการตอบสนองเปนที่
พอใจมากกวาเกิดความคับ
ของใจ

พลังของกลุม
การชวยใหกลุมมีปฏิสัมพันธใน
แนวทางซึ่ง
•
•

ลดกระบวนการสูญเสีย
สรางกระบวนการที่
กอใหเกิดพลัง

ภาพประกอบ 3 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธมาตรฐานของประสิทธิผลของทีมของแฮคแมน
ที่มา : Zachary,W.B; & Kuzuhara,L.W. 2005; citing Hackman, J.R. 1987.
Organizational Behavior. p.82
จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นแบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัย
ตางๆ ของแฮทแมนที่กอใหเกิดความมีประสิทธิผลของทีมซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยแยกตามกลุม
ดังนี้ (Zachary; & Kuzuhara. 2005: 81-87; citing Hackman. 1987: 315-342)
1. การออกแบบกลุม (Group design) การออกแบบกลุมมี
องคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ ไดแก
1.1 โครงสรางของงาน (The structure of the task) หรือการ
ออกแบบงาน (task design) จุดมุงหมายของการออกแบบงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้น โดยที่
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คุณลักษณะของการออกแบบงานที่ดีจะประกอบไปดวย 1) ความหลากหลายในทักษะที่ใช (Skill
variety) 2) ความมีเอกลักษณของงาน (Task identity) 3) ความสําคัญของงาน (Task
significance) 4) ความเปนอิสระในงาน (Autonomy) และ 5) ขอมูลยอนกลับจากงาน (Feedback
from the job)
1.2 องคประกอบของกลุม (Composition of the group)
ประกอบดวย 1) ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธกับงาน 2) ขนาดที่เหมาะสม จากงานวิจัยถาขนาด
กลุมเล็กจะทําใหงานสําเร็จดีกวา (ประมาณ 4 คนจะดีที่สุด ถา 5 คนตองเปนงานที่มีความ
เฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ) 3) ทักษะระหวางบุคคล สมาชิกกลุมควรมีทักษะระหวางบุคคลอยาง
นอยที่สุดในระดับกลาง เพื่อปองกันปญหาดานกระบวนการกลุม และ 4) ความหลากหลายใน
ระดับกลาง ความแตกตางในระดับกลางทําใหเกิดความหลากหลายดานความสามารถ แตหาก
มากเกินไปจะเปนการสรางปญหา
1.3 บรรทัดฐานของกลุมเกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน
(Group norms about performance processes) ควรเปนบรรทัดฐานที่สนับสนุน ใหเกิด
ความสามารถในการควบคุม ตนเองไดทั้ง ในสวนบุ คคล และกลุม เอง และสนับสนุน ใหมีการ
พิจารณาอยางระมัดระวังในความตองการที่ควรทํา และวางแผนพัฒนากลยุทธกอนการตัดสินใจ
ในวิธีการที่ดีที่สุด
2. บริบทดานองคการ (Organizational context) คือสภาพแวดลอม
ที่อยูรอบๆ กลุม ไดแก
2.1 ระบบรางวัลตอบแทน (Reward system) เปนการตั้ง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการกระทําใหเฉพาะเจาะจง และใหผลลัพธทางบวกหรือรางวัลใน
ผลการกระทําที่ดี กลุมก็เหมือนบุคคลที่มุงกระทําพฤติกรรมที่ทําใหไดรับรางวัล องคประกอบที่
จําเปนในระบบรางวัลตอบแทนคือการทําใหแนใจไดวาเปาหมายเปนเปาหมายของกลุมและรางวัล
คือรางวัลของกลุมในการแสดงพฤติกรรมกลุม
2.2 ระบบการศึกษา (Education system) เปนระบบที่เกื้อหนุน
เมื่อความรูและทักษะเปนสิ่งจําเปนตอการสรางความสมบูรณของงาน โดยเฉพาะทักษะความรูที่
ไมมีในกลุม ซึ่งการใหการศึกษากับกลุมโดยอาจเริ่มจากการอบรมในทักษะที่งายๆ ไปสูทักษะที่
ยาก
2.3 ระบบขอมูลขาวสาร (Information system) กลุมตองการ
ระบบขอมูลขาวสารที่สามารสนับสนุนใหเกิดประโยชน และทันสมัย ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับลอกคา
แหลงทรัพยากรที่สําคัญ หรือแนวทางตางๆ ที่ทําใหงานสําเร็จได
3. พลังของกลุม (Group synergy) พลังของกลุมจําเปนที่จะตองลด
และเพิ่มกระบวนการ
3.1 ลดกระบวนการสูญเสีย (Reduce process losses) การ
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รวมมือของสมาชิกในกลุมเปนสิ่งจําเปน แตถามีมากไปก็จะสูญเสียเวลาโดยใชเหตุ ดังนั้นควรที่จะ
ลดความสูญเสียโดยการตั้งกลุมที่เล็กกวาเพื่อลดความรวมมือที่เกินความจําเปน
3.2 สรางกระบวนการที่กอใหเกิดพลัง (Create synergistic
process gains) เปนการสรางความผูกพันรวมกันระหวางสมาชิก ซึ่งเปนการสรางใหสมาชิกใน
กลุมสนุกกับการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน เชน การใหมีการฝกอบรมระหวางกัน
4. มาตรฐานดานกระบวนการของความมีประสิทธิผล (Process
criteria of effectiveness)
4.1 ระดับความพยายามในการทํางาน (Level of effort brought
to bear on the group task) ขึ้นอยูกับสภาวะ 4 สภาวะ คือ 1) โครงสรางของงาน (การออกแบบ
งาน) เพื่อกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่สูงขึ้น 2) ระบบรางวัลตอบแทนใหผลทางบวกสําหรับพฤติกรรม
ที่ตองการใหเกิดขึ้น 3) การลดกระบวนที่ทําใหเกิดความสูญเสียตางๆ โดยการลดความจําเปน
ในการรวมมือของสมาชิกในสวนที่เกินความจําเปน และ 4) การสรางกระบวนการที่กอใหเกิดพลัง
โดยการสรางความรูสึกผูกพันรวมกัน
4.2 จํานวนความรูและทักษะที่ประยุกตกับการทํางาน (Amount
of knowledge and skill applied to task work) ขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ 1)
องคประกอบของกลุมซึ่งเปนการเลือกสมาชิกกลุมที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของกับงานที่
ตองทํา 2) ระบบการศึกษาที่จัดเตรียมความรูและทักษะที่ไมมีในกลุมและเปนทักษะที่จําเปนตอ
ความสมบูรณของงาน 3) ลดกระบวนการสูญเสียโดยการทําใหเกิดความแนใจวาความเชี่ยวชาญ
ที่ตองการเปนสิ่งที่จําเปนจริงๆ ในงานนั้น และ 4) การสรางกระบวนการที่กอใหเกิดพลัง โดย
การสนับสนุบใหส มาชิกชวยเหลือซึ่ง กันและกันในการเรียนรูใหมากขึ้น ในความรูและทักษะที่
จําเปน ซึ่งจะทําใหเกิดความสามารถของกลุมโดยรวม
4.3 ความเหมาะสมของกลยุทธในการปฏิบัติงานที่ใชในกลุม
(Appropriateness of the task performance strategies used) ขึ้นอยูกับสภาวะ 4 สภาวะ คือ 1)
บรรทัดฐานของกลุมเกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของการสรางใหรูจักควบคุม
ตนเอง และการคัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและวางแผนเชิงกลยุทธ 2) การพัฒนาระบบขาวสาร
ขอมูลที่กอใหเกิดประโยชน ทันเวลา ในขอมูลดานลูกคาของกลุม ดานแหลงทรัพยากรตางๆ ที่
อํานวยความสะดวกใหกับกลุม 3) ลดกระบวนการสูญเสีย การวางแผนการทํางานจะสามารถลด
เวลาที่สูญ เสียไป และ 4) การสรางกระบวนการที่กอใหเกิดพลังกลุม การสรางความคิดที่
สรางสรรคที่เกิดจากการทํางานรวมกัน ของสมาชิก เปน การสะสมความคิดที่ดีที่สุดที่นําไปสู
แผนการปฏิบัติสรางสรรค
5. แหลงทรัพยากร (Material resources) เปนทรัพยากรที่สัมผัสจับ
ตองได สามารถจัดหาและซื้อหาได ซึ่งไดแก อุปกรณตางๆ ระยะหางในการทํางาน วัตถุดิบ และ
เครื่องมือ ซึ่งหากการจัดสรรทรัพยากรมีความเหมาะสม ความมุงมั่นตอสูของกลุมจะดีที่สุด
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จากรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของแฮคแมนอธิบายความสัมพันธได
วาบริบทดานองคการนั้นสงผลตอประสิทธิผลของทีมโดยผานมาตรฐานดานการะบวนการของ
ความมีประสิทธิผล โดยที่บริบทดานองคการจะมีอิทธิพลตอมาตรฐานดานกระบวนการของ
ความมีประสิทธิผลขึ้นอยูกับพลังของกลุม และมาตรฐานดานกระบวนการของความมีประสิทธิผล
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับแหลงทรัพยากร และการออกแบบกลุมนั้นสงผล
ตอประสิทธิผลของทีมโดยผานมาตรฐานดานการะบวนการของความมีประสิทธิผ ล โดยที่การ
ออกแบบกลุมจะมีอิทธิพลตอมาตรฐานดานการะบวนการของความมีประสิทธิผลขึ้นอยูกับพลัง
ของกลุม และมาตรฐานดานการะบวนการของความมีประสิทธิผ ลมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
องคการขึ้นอยูกับแหลงทรัพยากร
นอกจากนี้ ดรูส เกทและวอลฟ (Druskat; & Wolff. 2001) แสดงรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมดังภาพประกอบ 4
การตัดสินใจดีขึ้น เกิดความคิดสรางสรรคมากขึ้น
ผลิตภาพสูงขึ้น

การมีสวนรวม การใหความรวมมือ

ความไววางใจ ความเปนเอกลักษณ
การรับรูความสามารถ

ปรีชาเชิงอารมณของทีม

ภาพประกอบ 4 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมของดรูสเกทและวอลฟ
ที่มา : Druskat, V.U; & Wolff, S.U. (2001a). Building The Emotional Intelligence of
Groups. The Harvard Business Review. March. 2001. p. 83
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จากภาพประกอบ 4 อธิบายรูปแบบความสัมพันธของประสิทธิผลของ
ทีมไดวา (Druskat; & Wolff. 2001) การที่ทีมจะมีความคิดสรางสรรคและมีผลิตผลมากขึ้นนั้น
จะตองไดรับ การประสานความรวมมือ ระหวางสมาชิกในทีม ในระดับสูง แตพ ฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธไมงายที่จะออกเปนกฎเกณฑใหปฏิบัติ แตหากสามารถสรางสภาวะพื้นฐาน 3 สภาวะ
ใหเกิดขึ้นในทีมกอน ความรวมมือรวมใจในทีมจะเกิดขึ้นตามมา สภาวะดังกลาวไดแก 1) ความ
ไววางใจที่เหมาะสมระหวางสมาชิก (Matual Trust among Members) 2) ความรูสึกเปน
เอกลักษณของกลุม (A Sense of Group identity) คือ สมาชิกรูสึกเปนเจาของกลุมที่มีลักษณะที่
ไมเหมือนใครและเปนกลุมที่มีคุณคา และ 3) ความรูสึกในการมีความสามารถของกลุม (A sense
of group efficacy) คือ ความเชื่อที่วาทีมสามารถทํางานไดดีและสมาชิกกลุมทํางานดวยกันได
อยางมีประสิท ธิผ ลมากกวาแยกกัน ทํา หลักสําคัญ ของสภาวะทั้ง 3 นี้คืออารมณ (Emotion)
เพราะการจะเกิดสภาวะทั้ง 3 นี้ไดจะตองเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมของอารมณที่ดี เมื่อนั้นกลุมจึง
จะสรางผลประโยชนจากการสรางความฉลาดทางอารมณของกลุมได
แมคเชนและวันกลิโนว (Mcshane; & Von Glinow. 2005 : 271) ไดแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม แบงเปน 3 ปจจัยใหญๆ โดย
แสดงเปนรูปแบบความสัมพันธตามภาพประกอบ 5
สภาพแวดลอมของทีม
และองคการ
•
•
•
•
•
•
•

ระบบรางวัล
ระบบรางวัลตอบแทน
ระบบการติดตอสื่อสาร
ระยะหางทางกายภาพ
สิ่งแวดลอมในองคการ
โครงสรางองคการ
ภาวะผูนําองคการ

การออกแบบทีม
•
•
•

คุณลักษณะของทีม
ขนาดของทีม
องคประกอบของทีม

กระบวนการทีม
•
•
•
•

การพัฒนาทีม
บรรทัดฐานของทีม
บทบาทของทีม
ความเหนียวแนนของทีม

ประสิทธิผลของทีม
• บรรลุเปาหมายของ
องคการ
• ความตองการของ
สมาชิกไดรับการ
ตอบสนองเปนที่พึง
พอใจ
• การักษาทีมใหคง
อยูตอไป

ภาพประกอบ 5 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมของแมคเชน
และวันกลิโนว
ที่มา : Mcshane,S.L; & Von Glinow, M.A. (2005) Organizational Behavior. p. 271
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จากภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม เริ่ ม จาก ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มของที ม และองค ก าร
(Organizational and team environment) ไดแก ระบบรางวัลตอบแทน (Reward systems)
ระบบการติดตอสื่อสาร (Communication system) ระยะหางทางกายภาพ (Physical space)
สิ่ง แวดลอมในองคการ(Organizational environment) โครงสรางองคการ (Organizational
Structure) ภาวะผูนําองคการ (Organizational leadership) โดยที่ปจจัยดานสภาพแวดลอมของ
ทีมและองคการนี้สงผลทางออมตอประสิทธิผ ลของทีมผาน ปจจัยกระบวนการของทีม (Team
process) ไดแก การพัฒนาทีม (Team development) บรรทัดฐานของทีม (Team norms)
บทบาทของทีม (Team roles) ความเหนียวแนนของทีม (Team cohesiveness) และผาน ปจจัย
ดานการออกแบบทีม (Team design) ไดแก คุณลักษณะของทีม (Task characteristics) ขนาด
ของทีม (Team size) องคประกอบของทีม (Team composition) และปจจัยดานกระบวนการ
ของทีม (Team process) ไดแก การพัฒนาทีม (Team development) บรรทัดฐานของทีม
(Team norms) บทบาทของทีม (Team roles) ความเหนียวแนนของทีม (Team cohesiveness)
และ การออกแบบทีม (Team design) ไดแก คุณลักษณะของทีม (Task characteristics)
ขนาดของทีม (Team size) องคประกอบของทีม (Team composition) ยังสงผลทางตรงตอ
ประสิทธิผลของทีมอีกดวย
สําหรับ ปารคเกอร (Parker. 2003 : 44-52) ไดเสนอปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการทํางานของทีมขามสายงาน ไวดังนี้
1. ขอจํากัดดานภาวะผูนําทีม
(Limitation of team leadership)
หัวหนาหรือผูนําของทีมขามสายงานนั้น ตองเผชิญกับสมาชิกที่มีความแตกตางกันทั้งทางดาน
ความคิดและวัฒนธรรม ดังนั้น ผูน ําทีมจึงตองทําความเขาใจในความแตกตางเหลานี้เปนอยางดี
นอกจากนี้ผูนําทีมยังตองมีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ของทีม เพื่อสามารถ
ดําเนินการสนทนาและจัดประชุมใหเปนไปอยางราบรื่นได โดยเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แกปญหาขอขัดแยงตางๆ และจะตองมีความสามารถใช
ทรัพยากรมนุษยในทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแลวทักษะทีส่ ําคัญทีผ่ ูนําทีมขามสายงาน
ควรมี ไดแก ทักษะดานกระบวนการกลุม การใชอํานาจของผูนํา การกําหนดเปาหมาย ความ
ยืดหยุน แกไขปญหาความขัดแยง การสรางความสัมพันธกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของ การจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตอทีม มีการสื่อสารทัง้ ระดับบนและระดับลาง
2. ความสับสนในอํานาจของทีม (Confusing about the team’s
authority) การไมรชู ัดเจนวา ทีมมีอํานาจมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงาน
ตางๆ จะนําไปสูการเขาใจที่ไมตรงกัน ทีมทีไ่ ดรับมอบอํานาจ สมาชิกในทีมสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานที่เขาปฏิบัติไดเอง โดยไมตองรอรับคําสัง่ จากใคร ทั้งนี้การไดรับมอบอํานาจไมใช
เพียงอํานาจในการตัดสินใจเทานัน้ แตเปนอํานาจที่สามารถจัดการทุกอยางภายในทีมได ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดความยืดหยุนในการปฏิบตั ิงาน ไดแก การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง ใชเวลาในการ
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ปฏิบัติงานที่สนั้ ลง ลดคาใชจาย อันจะทําใหลูกคาเกิดความพอใจมากที่สุด ดังนัน้ การไดรับทราบ
ระดับการใชอํานาจ รวมทัง้ ขอบขายของอํานาจหนาที่อยางชัดเจน จะทําใหทีมประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานได
3. ความสับสนในเปาหมาย (Goal ambiguity) การขาดวิสัยทัศนที่
แนนอนและชัดเจน ทําใหไมรูวาเปาหมายของทีมนั้นตองการที่จะบรรลุในสิง่ ใดแน สมาชิกในทีม
ก็มักจะเขาใจเฉพาะงานที่ทํา แตไมรูวางานของตนนั้นจะเกี่ยวของในสวนใดของงานทัง้ หมด การ
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมภาระหนาที่ เปนปจจัยที่สําคัญอยางตอความสําเร็จของ
ทีมขามสายงาน
เนื่องจากการทํางานในทีมขามสายงานนี้เปนการรวมกลุมคนที่มาจาก
หลากหลายหนวยงาน หลากหลายความสามารถ ทําใหบางครัง้ ตางคนตางยึดเปาหมายในทีม
ของตนมาใชในทีมขามสายงานดวย นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนการรวมทีมของผูเชี่ยวชาญจาก
หลายสาขา ก็มักจะเกิดขอขัดแยงจากความเชี่ยวชาญทีแ่ ตกตางกันออกไป ดังนั้นการกําหนด
เปาหมายในทีมขามสายงานจึงควรเปนเปาหมายรวมกัน ใหสมาชิกทุกคนในทีมเขาใจและรับรู
เปาหมายอยางเดียวกัน และพรอมที่จะปฏิบัติงานใหไปสูเปาหมายดังกลาวรวมกัน อันจะทําให
ลดความขัดแยงลงไดเปนอยางดี
สมาชิกทุกคนจะตองมีหนาที่วิเคราะหปญหาที่ซับซอนตางๆ
และนํามากําหนดวัตถุประสงค สุดทายจึงกําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกลาว
ทําใหผูจัดการตามสายงานหรือหนวยงานอื่นๆ เขาใจวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของ
ทีมขามสายงานเปนอยางดี และจะนํามาซึง่ สัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานกับทีมขามสายงาน
4. การสรางความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของ (Stakeholder relations) ทีม
ขามสายงานยังตองมีการติดตอสัมพันธกับกลุมอื่นๆ อยูเสมอ จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและหนวยงาน เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัตงิ านของทีม
ทัง้ นีอ้ าจเปนการติดตอประสานงานทัง้ ในระดับ
แนวตั้ง (Vertical) คือระดับฝายจัดการอาวุโสและระดับแนวนอน (Horizontal) คือระดับหนวยงาน
ตางๆ ซึ่งทีมขามสายงานจะตองสามารถจัดการทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทีมใหเกิดความสมดุลยมากทีส่ ุด แสดงใหเห็นวา นอกจากจะปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาตางๆ
แลว ยังตองสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับทีมอีกดวย ไมวาจะเปน
ผูจัดการตามสายงาน (Functional department managers) ฝายจัดการอาวุโส (Senior
Management) กลุมผูสนับสนุนและหนวยงานบริการ รวมไปถึงลูกคาและผูขอรับบริการทัง้ หลาย
ดวย ทั้งนี้เปนการสรางความสัมพันธเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร ทรัพยากร การสนับสนุน และ
ตองตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะมีตอกลุมๆ อื่น ภายในองคการดวย
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal)
เนื่องจากการทํางานแบบทีมขามสายงานนี้ เปนการรวมกลุมคนจากหนวยงานตางๆ เพื่อมารับ
ภาระหนาที่ในแกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึง่ ขององคการใหลุลวงไป เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คน
เหลานั้นก็จะกลับไปทํางานในทีมตามสายงานเชนเดิม ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลที่เขารวมทีมขามสายงานเหลานี้จะตองใหผูนําทีมเปนผูรายงานผลการปฏิบตั ิงานตอ
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ผูจัดการทีมตามสายงาน การประเมินผลภายในทีมงาน ควรสงผลใหทุกคนไดรวมมือปฏิบัติกัน
อยางจริงจังเพื่อสรางผลงานรวมกัน และความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน โดยจะตองไมมี
การแขงขันเกิดขึ้นภายในทีม แตเมื่อมีการนําสมาชิกจากหลายๆ ทีมมารวมปฏิบัตงิ านอยางหนึ่ง
ใหเสร็จสิ้น ทําใหเวลาในการมีสวนรวมปฏิบัติงานในทีมตามสายงานเดิมหายไป แตกลับไป
แสดงผลการปฏิบัติงานในทีมขามสายงานแทน ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิก
ที่เขาไปรวมปฏิบัติงานในทีมขามสายงานจึงเกิดขึ้น เนื่องจากผูบังคับบัญชาของสมาชิกที่เขาไป
รวมปฏิบัติงานในทีมขามสายงานไมเห็นผลงานที่แทจริงของพวกเขา
จึงทําใหไมสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได ตองอาศัยขอมูลจากหัวหนาทีมขามสายงาน นอกจากนี้องคการที่มี
โครงสรางแบบแบนราบมักจะมีผูบงั คับบัญชานอย ในทางกลับกันก็มีผใู ตบงั คับบัญชาจํานวนมาก
ทําใหผูบังคับบัญชาไมสามารถพิจารณาผลงานไดทั่วถึง จําตองอาศัยขอมูลจากเพื่อนรวมงาน
หัวหนาทีมและผูบังคับบัญชาคนอื่นๆ
6. การใหรางวัลและการใหการยอมรับ (Rewards and recognition) ใน
การใหรางวัลตามผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล ควรหลีกเหลี่ยงที่จะใหรางวัลเปนรายบุคคล
แตควรใหรางวัลสําหรับความรวมมือที่มีประสิทธิภาพตอทีมมากกวา แตหากระบบการใหรางวัลมี
การกําหนดรางวัลเปนรายบุคคล ก็ควรจะเปนบุคคลทีม่ ีสวนรวมในการทํางานในทีมอยางแทจริง
เชน บุคคลที่มสี วนในการนําเสนอความรูความชํานาญทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนตอองคการ บุคคล
ที่มีสวนทําใหทมี มีประสิทธิภาพ และบุคคลที่ชวยแกปญ
 หาตางๆ ไดเปนอยางดี เปนตน โดย
รางวัลที่กําหนดไวนั้นอาจจัดอยูในรูปแบบตางๆ เชน การแบงผลประโยชน การจายคาจางตาม
พื้นฐานความรู การลดคาใชจายและเพิ่มรายได ระบบการจายคาจูงใจทีม การใหการรับรองจาก
ลูกคา และการรับรองทีมอยางไมเปนทางการ เปนตน
7. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการระหวางบุคคล (Interpersonal
dynamics) ทีมขามสายงานทําใหเกิดโอกาสแหงการเรียนรู เพราะเปนทีมที่ประกอบดวยสมาชิก
ที่มาจากหลายหนวยงาน ซึง่ มีความเชี่ยวชาญและชํานาญตางกันไป จึงทําใหเกิดการเรียนรูแบบ
ไมเปนทางการโดยอาจเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูโ ดยอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญในทีมสอน
ทักษะใหมๆ ให สิง่ ทีไ่ ดเรียนรู เชน การเรียนรูท างดานเทคนิค การเรียนรูท ่จี ะสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนรูขามวัฒนธรรม การเรียนรูที่จะแกปญ
 หา เปนตน
8. ขนาดของทีม (Team size) นักวิจัยหลายทานไดระบุวาจํานวนคนที่
จะทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีขนาดของกลุมที่เล็ก กลาวคือ 4-6 คน และไมเกิน
10 คน การทํางานแบบทีมขามสายงานที่ประกอบดวยสมาชิกจํานวนมากจะอุปสรรคที่ขัดขวาง
ตอความสําเร็จของทีม
จากการศึกษาเกี่ยวกับความมีผลิตภาพของทีมเมื่อทีมมีขนาดเพิ่มขึ้น
พบวา ทีมนั้นจะมีผลิตภาพของทีมลดลง เนื่องจากสมาชิกแตละคนในทีมจะใชเวลาในการ
ติดตอสื่อสารในงานมากขึ้นความสัมพันธผูกพันของสมาชิกนอยลง สมาชิกรูส ึกวาไมมีความสําคัญ
ตอทีม และรูส ึกวาเมื่อจํานวนคนมากขึ้นความรับผิดชอบตอความสําเร็จของทีมนั้นลดลง และ
เพราะบุคคลอื่นๆ ในทีมสามารถทําได และการรวมมือและความไววางใจลดลงเชนกัน และพบวา
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ในกระบวนการตัดสินใจ การแกปญหาและการติดตอสื่อสาร ทีมที่มีขนาดเล็กกวาจะไดเปรียบกวา
ทีมที่มีขนาดใหญ
9. การขาดการสนับสนุนจากฝายบริหาร (Lack of management
support) ทีมขามสายงานเปนการรวมตัวของผูปฏิบัติงานจากหลายๆ หนาที่ ซึ่งอาจจะรูจ ักหรือ
คุนเคยกันมากอน หรืออาจจะเปนคูอริกัน หรืออาจจะเปนคนทีไ่ มเคยรูจักกันมากอน ซึ่งการ
รวมตัวของสมาชิกที่หลากหลายเชนนี้จะกอใหเกิดวัฒนธรรมใหมๆ มีการผสมผสานวัฒนธรรม
การทํางานที่หลากหลาย หากผูบริหารองคการตองการสรางประโยชนจากขอไดเปรียบที่กลาวมา
ขางตนใหเกิดประโยชนสูงสุด จําเปนทีจ่ ะตองทําใหหวั หนาทีมและสมาชิกในทีมเขาใจเปาหมาย
ของทีมอยางชัดเจน ตองทํางานหนักเพื่อทีจ่ ะเพิ่มพันธะสัญญาของสมาชิกและผูเกี่ยวของอื่นๆ ตอ
เปาหมายทีม เพื่อเนนใหเกิดประสิทธิภาพของความรวมมือ
และสรางสรรคนโยบายและ
กระบวนการที่จะสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการบรรลุประสิทธิผลของทีมซึง่ จะ
นําไปสูเปาหมายองคการ
จากที่กลาวถึงปจจัยที่มผี ลตอความสําเร็จของทีมขามสายงานในขางตน ทําให
เราสามารถเห็นถึงสิง่ ที่ควรใสใจในการบริหารทีมขามสายงานที่ชัดเจนขึ้น เปนผลใหเกิดประโยชน
ตอการวางแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปเปนรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สง ผลตอความสําเร็จของทีมขามสายงานของปารคเกอร
ใหเห็นในภาพรวมดังภาพประกอบ 6
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ภาวะผูนําทีม

อํานาจของทีม

เปาหมายของงาน

ความสัมพันธกบั ผูที่เกี่ยวของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความสําเร็จของ
ทีมขามสายงาน

การใหรางวัล

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ระหวางบุคคล
ขนาดของทีม

การสนับสนุนจากฝายบริหาร

ภาพประกอบ 6 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของความสําเร็จของทีมขามสายงาน
ของปารคเกอร
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบโครงสรางความสัมพันธทเี่ กี่ยวของกับประสิทธิผลของ
ทีมที่กลาวมาขางตนทั้ง 6 แบบ จะเห็นไดวาปจจัยบางปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของทีมใน
โครงสรางความสัมพันธมากกวา 1 แบบโครงสราง เชน การรับรูความสามารถของทีม รางวัลตอบ
แทน ภาวะผูนํา การสนับสนุนจากองคการในดานตางๆ เปนตน บางปจจัยเปนปจจัยที่แตกตางไป
จากแบบโครงสรางความสัมพันธอื่นๆ เชน บุคลิกภาพ การจัดสรรบทบาท เปนตน และบาง
ปจจัยใหความหมายในลักษณะที่เลื่อมล้ําหรือซอนกัน
บางปจจัยกําหนดชื่อตางกันแตสื่อ
ความหมายในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบวา ความสัมพันธของปจจัยตางๆ บางปจจัยมี
อิทธิพลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีม แตเมื่อปรากฏในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธอื่นๆ นั่นมี
อิทธิพลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมโดยผานปจจัยคั่นกลาง ดังนั้น การวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยเลือก
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ปจจัยเพื่อนํามาศึกษาในงานวิจัยครัง้ นี้ โดยพิจารณาวาปจจัยใดที่เปนปจจัยทีส่ งผลตอประสิทธิผล
ของทีมที่ถูกกลาวถึงมาก และพิจารณาวาปจจัยใดเปนปจจัยที่มีความเหมาะสมกับบริบทของทีม
ขามสายงาน ประกอบกับการพิจารณาถึงผลงานวิจัยที่ไดจากการทบทวนเอกสาร นํามากําหนด
และเชื่อมโยงความสัมพันธใหม ปจจัยเหลานั้น คือ ปจจัยสภาพแสดลอมภายในทีม ไดแก ความ
หลากหลายของทีม และภาวะผูการเปลี่ยนแปลงของผูนาํ ทีม ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกทีม
ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ และปจจัยดานกระบวนการทีม ไดแก ความฉลาดทาง
อารมณของทีม ความไววางใจในทีม ความเหนียวแนนในทีม การรับรูความสามารถของทีม โดย
ผูวิจัยจะกลาวถึงรายละเอียดของปจจัยแตละปจจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ
ของตัวแปรตาง ๆ ในตอนที่ 2

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม
จากการประมวลเอกสารนํามาสูการกําหนดตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอทีมขามสายงาน
ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดของปจจัยตางๆ รวมไปถึงผลงานวิจัยที่แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีมกับประสิทธิผลของทีมกับ
ประสิทธิผลของทีม โดยปจจัยที่นําเสนอไดแก แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของทีม
แนวคิดเกี่ยวกับความไววางใจในทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แนวคิดเกี่ยวกับความเหนียวแนนใน
ทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของทีมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แนวคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการทีม
คําวา “กระบวนการกลุม” แปลจากคําในภาษาอังกฤษ คือคําวา Group process
หรือคําวา Group dynamics คําดังกลาวนี้นํามาแปลในชื่อภาษาไทยทีห่ ลากหลาย เชน กลุม
สัมพันธ กระบวนการกลุม พลังกลุม พลวัตกลุม พลวัตของกลุม ความเคลื่อนไหวหรือการไหวตัว
ของกลุม กลศาสตรของกลุม เปนตน แตที่นิยมใชกนั มาก และใชใกลเคียงกันหรือควบคูกันอยู
เสมอคือ คําวากระบวนการกลุม และคําวากลุมสัมพันธ (อุทัย บุญประเสริฐ. 2531: 2) ในงานวิจัย
นี้ศกึ ษาเรื่องทีมซึ่งเปนกลุมประเภทหนึง่ ดังนั้นจะใชคําวา กระบวนการทีมในการสื่อความหมาย
ในงานวิจัยเรื่องนี้โดยตลอด
สําหรับความหมายของคําวากระบวนการทีมนั้น มนัสนันท หัตถศักดิ์. (2546: 6)
ไดใหความหมายไววา หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกันของบุคคลทั้งทางกาย วาจา อารมณ
ความรูสึก กิริยาทาทาง และบรรยากาศในทีม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัว รวมทั้งมีการ
ปรับความสัมพันธตอกันในลักษณะทีต่ อเนื่องกันหมด
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ในความหมายอื่นๆ เชน กระบวนการทีม หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธและ
การมีปฏิกิริยาโตตอบอยางตอเนื่องระหวางสมาชิกในทีม (Zachary; & Kuzuhara. 2005: 71)
จากความหมายของกระบวนการทีมที่กลาวไวขางตนผูวจิ ัยสรุปไดวา กระบวนการ
ทีม หมายถึง การที่บุคคลหรือสมาชิกของทีมสรางความสัมพันธและแสดงปฏิกิริยาโตตอบตอกัน
ทั้งทางกาย วาจา อารมณ ความรูสึก กิริยาทาทาง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการ
ปรับความสัมพันธที่มตี อกันในลักษณะที่ตอเนื่องกัน จนเกิดคุณลักษณะรวมที่เอื้อประโยชนตอ
การสรางผลงานของทีม
ในงานวิจัยครัง้ นี้ ศึกษาคุณลักษณะรวมของทีมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกวามีผลตอประสิทธิผลของทีมอยางไร โดยลักษณะรวมของทีมหรือปจจัยกระบวนการทีมที่
ศึกษา ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม ความไววางใจในทีม ความเหนียวแนนในทีม และ
การรับรูในความสามารถของทีม รายละเอียดของปจจัยตางๆ มีดงั นี้
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของทีมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
ผูบริหารสวนใหญเชื่อวาความฉลาดทางอารมณ (Emotional quotient) เปนสิ่ง
ที่สําคัญ เหมือนๆ กับสติปญญา (Intelligence) ตรงที่สามารถทําใหเกิดความมีประสิทธิผลใน
บุคคล (Riches. 2001) แตความฉลาดทางอารมณของกลุมอาจมีความสําคัญมากกวา เมื่องาน
สวนใหญทําในรูปของทีม ดรูสเกทและวอลฟฟ (Druskat; & Wolff. 2001a) กลาววา ความฉลาด
ทางอารมณของทีมไมไดเกิดจากการรวมความฉลาดทางอารมณของสมาชิกในทีมเขาดวยกัน แต
ความฉลาดทางอารมณของทีมมีพื้นฐานมาจากบรรทัดฐานทางสังคมที่กอใหเกิดการตระหนักรู
(Awareness) และการควบคุม(Regulation) อารมณภายในและภายนอกทีม บรรทัดฐานทาง
สังคมเหลานี้สรางใหเกิดความไววางใจ ( Trust) ความเปนเอกลักษณของกลุม (Group identity)
และการรับรูความสามารถของกลุม (A sense of group efficacy) สมาชิกมีความรูสึกวาพวกเขา
สามารถทํางานไดดีขึ้นมากกวาทํางานเพียงลําพังคนเดียว และแนนอนผลของการมีสภาวะทั้ง 3
ที่กลาวมาขางตน จะทําใหเกิดความมีสวนรวมและความรวมมือรวมใจในทีม
อยางไรก็ตามแมวาความฉลาดทางอารมณของทีมจะมีโครงสรางที่ตางไปจาก
ความฉลาดทางอารมณในบุคคล แตความฉลาดทางอารมณของทีมไดนําโครงสรางทางสติปญญา
ของบุคคลมาเปนฐานในการสรางองคประกอบตางๆ ดังนั้นผูวิจัยจะกลาวถึงความฉลาดทาง
อารมณของบุคคลในตอนตนเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความเขาใจความฉลาดทางอารมณของ
ทีมตอไป
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ
EQ เป น คํายอของความฉลาดทางอารมณ ย อมาจากคําศัพทใ น
ภาษาอังกฤษวา Emotional intelligence หรือ Emotional quotient และคําศัพทอื่นๆ ที่คลายกัน
เชน Emotional competence, Social intelligence, Impersonal intelligence เปนตน ใน

45
ภาษาไทยนักวิชาการของไทยหลายทานใชคําในความหมายเดียวกันนี้แตกตางกันไป มีทั้งที่ใชคํา
วา ความฉลาดทางอารมณ สติปญญาทางอารมณ เชาวนอารมณ ปรีชาเชิงอารมณ แตสําหรับใน
ที่นี้จะใชคําวาความฉลาดทางอารมณ
คูเปอร และซาวาฟ (Cooper; & Sawaf. 1997) ใหความหมายของความ
ฉลาดทางอารมณไววา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถที่จ ะรูสึก เขาใจ และ
ประยุกตพลังอํานาจและไหวพริบทางอารมณใหเปนเสมือนแหลงพลังงาน แหลงขอมูลขาวสาร
แหลงความสัมพันธ และแหลงของอํานาจของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
วี ร ะวั ฒ น (2542) ได ส รุ ป ว า ความฉลาดทางอารมณ หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่จ ะตระหนักรูความคิด ความรูสึก และอารมณของตนเองและผูอื่น
สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความ
ตองการของตนเองไดอยางเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการที่จะเผชิญขอ
ขัดแยงตางๆ ไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครียดที่จะขัดขวางความคิดริเริ่มสรางสรรค
อันมีคาของเราได สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําหรือผูตามไดอยางมีความสุข จน
ประสบความสําเร็จในการเรียน ตลอดจนความสําเร็จในอาชีพ
วิลาสลักษณ (2542 : 41) ใหความสนใจและใหความหมายของความ
ฉลาดทางอารมณใ นแงของความสามารถของบุคคลที่จ ะเขาใจ จัดการ และใชประโยชนจ าก
อารมณของตน สามารถเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น และมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลได
ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้จะสงผลดีตอการทํางาน
ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณหมายถึง ความสามารถ
ของบุค คลที่จ ะเขาใจ จั ดการ และใช ประโยชน จากอารมณข องตน สามารถเข าใจ
ความรูสึกของผูอื่น
มีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลได สามารถขจัดความเครียด และทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จนงานสําเร็จลุลวงดวยดี
โครงสรางของความฉลาดทางอารมณของบุคคล
องคประกอบของความฉลาดทางอารมณที่นักวิชาการไทยและตางประเทศ
ไดศึกษามีหลายรูปแบบ โครงสรางและองคประกอบของสติปญญาที่จะกลาวถึงในงานวิจัยนี้เปน
โครงสรางของความฉลาดทางอารมณของโกลแมน ซึ่งเปนโครงสรางที่ประยุกตใชกับการทํางาน
ในองคการ โครงสรางของความฉลาดทางอารมณของโกลแมนที่ไดรับการปรับแกไขและใชใน
ปจจุบันไดแบงความฉลาดทางอารมณของบุคคลแบงเปน 4 กลุม คือ (Cherniss; & Goleman.
2001: 29 ; citing Boyatzis; et.al. 2000) 1) การตระหนักรูตนเอง (Self-awareness) 2) การ
บริหารจัดการตนเอง (Self-management) 3) การตระหนักรูทางสังคม (Social awareness) และ
4) การบริหารจัดการความสัม พันธ (Relationship management) ทั้ง 4 กลุมนี้ประกอบดวย
ความสามารถ 20 ดาน โครงสรางที่ปรับนี้เปนโครงสรางที่ใชแทนโครงสรางเดิมซึ่งแบงเปน 5 คือ
1) การตระหนักรูตนเอง (Self-awareness) 2) การบริหารจัดการตนเอง (Self-regulation) 3)
การจูงใจ (Motivation) 4) การเขาใจผูอื่น (Empathy) 5) การมีทักษะทางสังคม (Social skill) มี
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25 ความสามารถ การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแมวามีองคประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปบางแตยังคงมี
ลักษณะที่สนับสนุนหรือคลายคลึงโครงสรางเดิมที่โกลแมนใชในป 1998
การปรับ โครงสรางนี้เนื่ องจากผลการวิ เ คราะหท างสถิ ติ ในงานวิจัย ที่
โกลแมนและเพื่อนรวมงานของเขา ชื่อ ริชารด โบยาทซีส โดยที่โบยาทซีส โกลแมน และรี ได
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูจัดการ
ประมาณ 600 คน ผูเชี่ยวชาญของบริษัท และนักศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับสังคม ดานการจัดการ
และดานวิศวกรรม ผลปรากฏวาคะแนนความสามารถในบางคูมีความสัมพันธกันสูง จึงจัด
รวมกั น และตั้ ง ชื่ อ ใหม เช น ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น (Commitment) กั บ การสร า งที ม (Team
Capabilities) มีความสัมพันธกันมาก จึงนํามารวมกันและตั้งชื่อใหมวา การทํางานเปนทีมและการ
ใหความรวมมือ (Teamwork and Collaboration) เปนตน (Cherniss; & Goleman. 2001: 29 ;
citing Boyatzis; Goleman; & Rhee. 2000) ดังนั้นจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ดังกลาวโบยาทซีสและคณะของเขา ไดมีการจัดโครงสรางใหม มีรายละเอียดดังภาพประกอบ 7
ตัวตน
(ความสามารถสวนบุคคล)
การ
ยอมรับ

การ
ควบคุม

ผูอื่น
(ความสามารถทางสังคม)

การตระหนักรูตนเอง
การตระหนักรูอารมณของตนเอง
การประเมินตนเองอยางแมนยํา
ความเชื่อมั่นในตนเอง

การตระหนักรูทางสังคม
การเขาใจผูอื่น
มีจิตใจใฝบริการ
การตระหนักเขาใจในองคการ

การบริหารจัดการตนเอง
ควบคุมอารมณของตน
ความเปนที่ไววางใจ
ความมีสติรอบคอบ
ความสามารถในการปรับตัว
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ความคิดริเริ่ม

การบริหารจัดการความสัมพันธ
การพัฒนาผูอื่น
การสรางพลังอํานาจ
การติดตอสื่อสาร
การบริหารความขัดแยง
ความเปนผูนําที่การมองการณไกล
การกระตุนการเปลี่ยนแปลง
การสรางสายสัมพันธ
การทํางานเปนทีมและการใหความรวมมือ

ภาพประกอบ 7 ขอบขายของความสามารถทางอารมณ
ที่มา: Cherniss; & Goleman. 2001; citing Boyatzis; Goleman; & Rhee. 2000.
The Emotionally Intelligent Workplace. p.28
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จากภาพประกอบ 7 อธิบายถึงองคประกอบของความความฉลาดทาง
อารมณของบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย 20 ความสามารถ ตามรายละเอียดดังนี้ (Cherniss; &
Goleman. 2001: 29-38; citing Boyatzis; Goleman; & Rhee. 2000)
1. ความสามารถสวนบุคคล (Personal competence)
1.1 การตระหนักรูตนเอง (Self-awareness)
1.1.1 การตระหนักรูอารมณของตนเอง (Emotional Selfawareness) การรูถึงความรูสึกของตนเอง
1.1.2 การประเมินตนเองอยางแมนยํา (Accurate selfassessment) รูในความสามารถและขอจํากัดของตนเอง แสวงหาขอมูลยอนกลับ เรียนรูจากความ
ผิดพลาด รูวาจําเปนที่จะตองปรับปรุงเรื่องใด เมื่อตองทํางานกับผูอื่นที่มีความสามารถที่สงเสริม
การทํางาน
1.1.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) มี
ความรูสึกอยางแรงกลาในความดีและความสามารถของตนเอง
1.2 การบริหารจัดการตนเอง(Self-management)
ความสามารถในการควบคุมความเศราวิตกกังวล ความโกรธ และยับยั้งความหุนหันพลันแลนใน
ดานอารมณ
1.2.1 การควบคุมอารมณของตน (Emotional
self-control) การไมยอทอตอสถานการณที่ตึงความเครียดหรือสามารถจัดการกับบุคคลที่ไมเปน
มิตรได โดยปราศจากการโตกลับอยางรุนแรง
1.2.2 ความเปนที่ไววางใจ (Trustworthiness) เปน
ความสามารถที่จะทําใหผูอื่นรูและเห็นคุณคาของตน และมั่นใจในการกระทําของตน
1.2.3 ความมีสติรอบคอบ (Conscientiousness) ความใส
ใจ ความมีวินัยในตนเอง และการไมละเลยที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทํา
1.2.4 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ยืดหยุน
ในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ
1.2.5 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement drive) คือ
ความเพียรพยายามที่จะพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
1.2.6 ความคิดริเริ่ม (Initiative) ความสามารถในการ
คาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้น และหาแนวทางของการกระทําที่ปองกันไมใหปญหานั้นตามมา
2. ความสามารถทางสังคม (Social competence)
2.1 การตระหนักรูทางสังคม
2.1.1 การเขาใจผูอื่น (Empathy) ความใสใจ รูเขาใจ
ในอารมณ และความตองการของผูอื่น สามารถอานอารมณที่เกิดขึ้นโดยสังเกตจากภาษาทาทาง
เชน น้ําเสียง การแสดงออกทางสีหนา เปนตน
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2.1.2 มีจิตใจใฝบริการ (Service orientation)
ความสามารถในการเขาใจความตองการของลูกคาและใสใจตั้งใจในการใหบริการ
2.1.3 การตระหนักเขาใจในองคการ (Organization
awareness) ความสามารถในการเขาใจกระแสของอารมณ และความเปนจริงดานการเมืองใน
กลุม เปนความสามารถในการสรางเครือขายและสรางความเปนหนึ่งเดียว ถึงแมวาอํานาจนั้น
ไมไดเปนบทบาทของตนโดยตรง
2.2 การบริหารจัดการความสัมพันธ
2.2.1 การพัฒนาผูอื่น (Developing others) เปน
ความรูในความตองการพัฒนาของบุคคล และการสนับสนุนใหผูอื่นเกิดความสามารถตางๆ ได
2.2.2 การสรางพลังอํานาจ (Influence) การจัดการกับ
อารมณของผูอื่นและชักจูงผูอื่นอยางมีประสิทธิผล
2.2.3 การติดตอสื่อสาร (Communication) การสราง
บรรยากาศในการสื่อสารที่เปดเผย เนื้อหาขาวสารชัดเจน
2.2.4 การบริหารความขัดแยง (Conflict
management) ความสามารถในการฟง และเขาใจวิกฤต ใชทักษะการจัดการกับบุคคลและ
สถานการณที่เกิดขึ้นโดยมีการเปดโอกาสใหชี้แจง และพูดคุยอยางมีเหตุผลเพื่อมุงสูส ถานการณที่
ไดรับผลประโยชนทั้งสองฝายรวมกัน
2.2.5 ความเปนผูนําที่การมองการณไกล (Visionary
leadership ) ความสามารถในการบริหารทักษะของบุคคล สรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นชวยกัน
ทํางานใหบรรลุในเปาหมายรวมกัน
2.2.6 กระตุนการเปลี่ยนแปลง (Catalyzing change)
มีความตองการในการเปลี่ยนแปลง ขจัดอุปสรรคตางๆ ที่ตอตานใหหมดไป ทาทายใหผูอื่นคิด
สรางสรรคสิ่งใหม
2.2.7 การสรางสายสัมพันธ (Building bonds)
สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธที่เปนเครื่องมือในการทํางาน
2.2.8 การทํางานเปนทีมและการใหความรวมมือ
(Teamwork and collaboration) สรางเปาหมายและพลังรวมกันในการทํางานทีม เพื่อเปาหมาย
ของทีม
ความฉลาดทางอารมณของทีม
ทีมที่ประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความฉลาดทางอารมณสูง ไมจําเปนที่ทีม
นั้ น จะต อ งมี ค วามฉลาดทางอารมณ ข องที ม สู ง ตามด ว ย ที ม ก็ เ หมื อ นกั บ กลุ ม สั ง คมที่ ส ร า ง
คุณลักษณะใหกับตัวเอง การสรางความฉลาดทางอารมณของทีมจําเปนอยางยิ่งที่ทีมจะตองสราง
บรรทั ดฐานทางสั ง คมร วมกั น จนพั ฒ นาไปสูค วามไว ว างใจซึ่ง กั น และกั น ในที ม ความเป น
เอกลักษณรวมกันของทีม และความเชื่อมั่นในความสามารถของทีม
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ความฉลาดทางอารมณของทีมมีความซับซอนมากกวาความฉลาดทาง
อารมณของบุคคลเพราะทีมตองเกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธกันหลายระดับ ไดแก ระดับบุคคล
(Individual level) ระดับกลุม (Group level) และระดับภายนอกกลุม (Cross-boundary level)
ดังนั้นทีมจึงตองสรางใหเกิดบรรทัดฐานของทีมที่เอื้อใหเกิดการตระหนักรูอารมณ (Awareness of
emotion) และการควบคุมอารมณ (Regulating of emotion) ใหสามารถนําไปสูผลลัพธที่ดีขึ้น
(Druskat; & Wolff. 2001a)
ดังนั้นความหมายของความฉลาดทางอารมณของบุคคลและความฉลาด
ทางอารมณของทีมจึงมีความแตกตางกัน ดรูสเกท และวอลฟฟ (Druskat; & Wolff. 2001: 138b)
ใหความหมายความฉลาดทางอารมณของทีม (Team Emotional intelligence) ไววา ความฉลาด
ทางอารมณของทีม หมายถึง ความสามารถของทีมที่จะทําใหเกิดการบรรทัดฐานทางสังคม
รวมกันในการบริหารกระบวนการทางอารมณ (Emotional process) ในแนวทางที่ทําใหเกิดความ
ไววางใจ (trust) ความเปนเอกลักษณของกลุม (Group identity) และการรับรูความสามารถของ
กลุม (Group efficacy)
โครงสรางความฉลาดทางอารมณของทีม
ความมีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได จําเปนที่ทีมตองพัฒนาใหทีมมีความฉลาด
ทางอารมณ ซึ่งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในทีมนั้นสมาชิกในทีมจะตองสรางบรรทัดฐาน
ทางสั ง คมร ว มกั น จนทํ า ให เ กิ ด ความไว ว างใจกั น ความมี เ อกลั ก ษณ ข องที ม และการรั บ รู
ความสามารถของทีม โดยที่ความฉลาดทางอารมณของทีมจะทํางานโดยผานกลไกที่นําไปสูการ
ตระหนักรูในขอมูลดานอารมณ และการควบคุมการแสดงออกและการตอบสนองตอสิ่งเราใน 3
ระดับ (ระดับ บุ คคล ระดั บ กลุ ม และระดั บ ภายนอกกลุ ม ) (มปผ. Leadership Advantage
Newsletter.4(3): 2004) ดังนั้นทีมตองสรางบรรทัดฐานที่สรางใหเกิดการตระหนักและควบคุม
1) อารมณของสมาชิกเปนรายบุคคล (ซึ่งคลายกับการเขาใจผูอื่น (Empathy) และ ทักษะทาง
สังคม (Social skill) ตามทฤษฎีความฉลาดทางอารมณของบุคคล) 2) ทีมหรืออารมณรว ม (คลาย
กับบรรยากาศของกลุม หรือจิตใจของกลุม) และ 3) อารมณที่แสดงออกในความสัมพันธที่มีกับ
ทีมและบุคคลอื่นนอกทีมที่เกี่ยวของ โดยที่มิติของความฉลาดทางอารมณของทีม แสดงไดดัง
ภาพประกอบ 8 (Druskat; & Wolff. 2001b)
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บรรทัดฐานของ
ความฉลาดทาง
อารมณของทีม

มิติของความฉลาด
ทางอารมณของทีม

ความเชื่อรวมกัน

ระดับบุคคล
•
•
•
•

การรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ความเขาใจระหวางบุคคล
การเผชิญหนากับผูที่
ตอตานบรรทัดฐานของทีม
การดูแลใสใจสมาชิก

การตระหนักรูสมาชิกทีม
(Team awareness of members)
การควบคุมสมาชิกทีม
(Team regulation of members)

ระดับกลุม
•
•

การประเมินทีม
การแสวงหาขอมูลยอนกลับ

•

การสรางทรัพยากรเพื่อ
ทํางานกับอารมณ
การสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
การคาดการณและการแก
ปญหาลวงนา

•
•

การตระหนักรูทีม
(Team self-awareness)

ความไววางใจในทีม
ความเปนเอกลักษณของทีม
การรับรูความสามารถของทีม

การควบคุมทีม
(Team self-regulation)

ระดับภายนอกกลุม
•
•

การตระหนักรูในองคการ
การตระหนักรูระหวางทีม

•

การสรางความสัมพันธ
ภายนอกทีม

การตระหนักทางสังคมของทีม
(Team social awareness)
ทักษะทางสังคมของทีม
(Team social skills)

ภาพประกอบ 8 มิติของความฉลาดทางอารมณของทีม
ที่มา: Druskat; & Wolff. (2001b). The Emotionally Intelligent Workplace. p.141
จากภาพประกอบ 8 สามารถอธิบายบรรทัดฐานทางความฉลาดทาง
อารมณของทีมภายใตมิติตางๆ ของความฉลาดทางอารมณของทีมดังนี้ (Druskat; & Wolff.
2001b:140-151)
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1. การตระหนักรูสมาชิกทีม (Team awareness of members)
การที่ส มาชิกทีม ตระหนักถึง ความรูสึก ความตองการ และใหความหวงใยในสมาชิกคนอื่น ๆ
ประกอบดวย
1.1 การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (Perspective taking) คือ
การที่บุคคลในทีมตางมีความเต็มใจที่จะพิจารณาเรื่องราวสาระขอมูลจากแนวคิดและมุมมองของ
กันและกัน
1.2 ความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal understanding)
คือ ความเขาใจในความรูสึก ความสนใจ จุดแข็ง และจุดออนระหวางสมาชิกในทีมอยางถูกตอง
2. การควบคุมสมาชิก (Team regulation of members)
ความสมดุลระหวางพฤติกรรมของสมาชิกทีมที่เปนผูควบคุมกับการยินยอมใหควบคุมของบุคคลที่
เปนสมาชิกอื่น ประกอบดวย
2.1 การเผชิญหนากับผูที่ตอตานบรรทัดฐานของทีม
(Confronting members who break norms) คือการพูดกลาวหรือแสดงออกของสมาชิกเมื่อมี
สมาชิกบางคนทําสิ่งที่อยูนอกเหนือกฎเกณฑของทีม
2.2 การดูแลใสใจผูอื่น (Caring orientation) การที่สมาชิกในทีม
มีการสื่อสารที่แสดงถึงความปรารถนาดี เห็นความสําคัญหรือคุณคา และไววางใจซึ่งกันและกัน
3. การตระหนักรูทีม (Team self-awareness) เปนการตระหนัก
ในสภาวะทางอารมณ การแสดงออก และทรัพยากรของทีม ประกอบดวย
3.1 การประเมินทีม (Team self-evaluation) คือ ทีมมีการ
ประเมินตนเอง เกี่ยวกับสภาวะทางอารมณของทีม จุดแข็งและจุดออนในดานการปฏิสัมพันธและ
การปฏิบัติงานของทีม
3.2 การแสวงหาขอมูลยอนกลับ (Seeking feedback) เปนการ
คนหาขอมูลยอนกลับตางๆ ที่มีตอทีมจากแหลงภายนอกทีม
4. การควบคุมทีม (Team Self-regulation) คือ ความสามารถของ
ทีม ในการบริห ารจัดการกับสภาวะทางอารมณของทีม และสรางการตอบสนองที่ที่พึงประสงค
ประกอบดวย
4.1 การสรางแหลงทํางานกับอารมณ (Creating resources
for working with emotion) ทีมสนับสนุนและสรางบรรยากาศใหสมาชิกเขาใจ ยอมรับ และ
ตอบสนองตอสิ่งเราทางอารมณในทีม
4.2 การสรางสิ่งแวดลอมที่ดี (Creating an Affirmative
Environment) หมายถึง การปลูกฝง ใหสมาชิกทีม คิดในทางบวกเกี่ยวกับอดีต ปจ จุบันและ
อนาคตของทีม เชน ใหคิดวาอุปสรรคที่ไมไดคาดหวังเปนเสมือนสิ่งทาทายความสามารถ
4.3 การคาดการณและการแกไขปญหาลวงหนา (Proactive
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problem solving) การพยากรณปญหาที่จะเกิดขึ้น การคนหาหนทางแกไข ปองกัน รวมถึงการ
รับผิดชอบในผลลัพธที่เกิดจากการตัดสินใจแกปญหา
5. การตระหนักทางสังคมของทีม (Team social awareness)
การรู ถึ ง เรื่ อ งราวและความเป น ไปของสภาพแวดล อมที่ อ ยู ภ ายนอกที ม ซึ่ ง มี อิ ท ธิพ ลต อ ที ม
ประกอบดวย
5.1 การตระหนักรูองคการ (Organizational awareness) คือ
ความสามารถของทีมที่จะตระหนักและเขาใจระบบสังคมและการเมืองที่มีอยู
5.2 การตระหนักรูระหวางทีม (Interteam awareness) เปน
การยอมรับในความคาดหวังและความตองการของทีมอื่นๆ ในองคการ
6. ทักษะทางสังคมของทีม (Team social skills) การตระหนักรูถึง
ปญหาขององคการและปญ หาของทีมในองคการอัน จะทําใหเกิดการพัฒนาเครือขายทางสังคม
ระหวางทีมเองกับบุคคลหรือกลุมที่อยูภายนอกทีม
6.1 การสรางความสัมพันธภายนอก (Building external
relationships) หมายถึง ความเต็มใจของทีม ที่จ ะชวยใหที ม อื่น ๆ และรับการชวยเหลือจาก
ภายนอกเมื่อไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากรจากภายนอกทีม
จากบรรทัดฐานทางความฉลาดทางอารมณของกลุมทั้ง 12 ประการ
ที่กลาวมาขางตนนี้ เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความไววางใจ ความเปนเอกลักษณของ
กลุม และการรับรูในความสามารถของทีมนั้น ผูวิจัยตรวจเอกสารเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางอารมณ
ของทีม พบวางานเขียนบางงาน เชน งานของดรูสเกส และวอลฟฟ รวมบรรทัดฐานบางประการ
เขาดวยกันเหลือบรรทัดฐาน 9 ประการซึ่งนํามาใชในงานวิจัยของสตับส (Stubbs. 2005:14)
บรรทัดฐาน 9 ประการไดแก 1) ความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal understanding) 2)
การเผชิญหนากับผูที่ตอตานทีม (Confronting members who break norms) 3) การดูแลใสใจ
ผูอื่น (Caring orientation) 4) การประเมินทีมดวยตนเอง (Team self-evaluation) 5) การ
สรางทรัพยากรเพื่อทํางานกับอารมณ (Creating resources for working with emotion) 6) การ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี (Creating an affirmative environment) 7) การคาดการณและแกไขปญหา
ลวงหนา (Proactive problem solving) 8) การตระหนักรูองคการ (Organizational awareness)
9) การสรางความสัมพันธภายนอก (Building external relationships)
การวัดความฉลาดทางอารมณของทีม
การประเมินความฉลาดทางอารมณของทีมก็เหมือนกับการประเมินความ
ฉลาดทางอารมณของบุคคลตรงที่ ใชแบบวัดที่สรางมาจากองคประกอบตางๆ จากการตรวจ
เอกสารเกี่ยวกับการวัดความฉลาดทางอารมณของทีม พบวา ในงานวิจัยของ สตับส (Stubbs.
2005) ประเมินความฉลาดทางอารมณของทีมจากแบบวัดที่ชื่อวา The Emotionally Competent
Group Norm Scales หรือยอวา The ECGN Scales ที่พัฒนาโดยแฮม (Hamme. 2003) ซึ่งใช
โครงสรางของความฉลาดทางอารมณของทีมของดรูสเกส และวอลฟฟ เปนแนวคิด ลักษณะของ
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แบบวัดสติปญญาที่พัฒนาโดยแฮมประกอบไปดวยขอคําถาม 57 ขอ วัด 9 บรรทัดฐานทาง
สังคมของทีม แตละความสามารถแบงเปน 3 กลุม และแตละกลุมแบงเปนความสามารถในการ
ตระหนัก (Awareness) และความสามารถในการควบคุม (Regulation) ในระดับบุคคล ระดับกลุม
และระดับภายนอกกลุม ตัวอยางคําถาม “เราเปดใจที่จะรับฟงทัศนคติและแนวคิดของบุคคลอื่น”
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงองคประกอบของความฉลาดทางอารมณของทีมที่ใชในการศึกษา
ตามมิติหลัก 6 มิติ ไดแก การตระหนักรูสมาชิก การควบคุมสมาชิก การตระหนักรูทีม การ
ควบคุมทีม การตระหนักรูสังคมของทีม ทักษะทางสังคมของทีม
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของทีมกับประสิทธิผลของ
ทีม
ความมีประสิทธิผลจะเกิดขึน้ ได ทีมจําเปนตองสรางบรรทัดฐานทางความ
ฉลาดทางอารมณ (Emotionally intelligent norms) (มปผ. Leadership Advantage
Newsletter.4(3): 2004) ความฉลาดทางอารมณ เปนสิ่งที่สนับสนุนใหเกิด ประสิทธิผลในการ
ทํางานของบุคคล (Dubrin. 2005: 208) ในขณะเดียวกันความฉลาดทางอารมณของทีม ยอมทํา
ใหเกิดประสิทธิผลของทีมเชนกัน (Druskat; & Wolff. 2001) ผลการวิจัยของ สตับส (Stubbs.
2005) ไดตรวจสอบถึงความสัมพันธระหวางความสามารถทางความฉลาดทางอารมณของผูนํา
ทีม
ความฉลาดทางอารมณในระดับทีม
และผลการปฏิบัติงานของทีมในหนวยงานทหาร
ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูนําทีมจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณระดับกลุม และความฉลาดทางอารมณของกลุมจะสงผลทางบวกตอประสิทธิผลของทีม
โดยพบวาความฉลาดทางอารมณของทีมมีผลตอประสิทธิผลของทีมในสวนที่ประเมินจากขอมูล
เชิงปริมาณ (Objective Performance) และกับผลการปฏิบัติงานของทีมที่ประเมินจากขอมูลเชิง
ปริมาณ (Objective Performance) และความรูสกึ หรือการรับรูของสมาชิก (Subjective
Performance) รวมกัน นอกจากนี้ งานวิจัยของแอน(Ann. 2002) ศึกษาผลกระทบของความ
ฉลาดทางอารมณที่มตี อผลการปฏิบัตงิ านของทีม (Team Performance) กลุมตัวอยางเปนทีม
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรการบริหารจัดการทางธุรกิจในโรงเรียนการจัดการ
กรณีศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเวสเทริน รีเซิฟ (Western Reserve University) ผลการศึกษาพบวาการแสดงออก
ทางความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม (Team Performance)
ถึงแมวาผลงานวิจัยของแอนจะไมไดศึกษาถึงความฉลาดทางอารมณของทีมโดยตรงก็ตาม แต
จากที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของความฉลาดทางอารมณของทีม พบวาแนวคิดของความฉลาดทาง
อารมณของทีมใชแนวคิดของความฉลาดทางอารมณของบุคคลเปนพื้นฐาน ดังนั้นผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณของบุคคลนาจะนํามาพิจารณาไดในบางกรณี
จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นวาความฉลาดทางอารมณ
ของทีมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม นั่นคือ ทีมที่มีความฉลาดทางอารมณของทีมสูงจะทําให
เกิดประสิทธิผลของการทํางานในทีม
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2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความไววางใจในทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความมีประสิทธิภาพของทีมงานสวนหนึ่งมาจากความสามารถของสมาชิกแต
ละคนภายในทีม แตความสามารถของสมาชิกแตละคนที่มีอยูจะถูกนํามาใชในทีมอยางเต็มที่ก็
ตอเมื่อสมาชิกในทีมงานมีสัมพันธภาพที่ดตี อกัน และความสัมพันธที่ดสี วนหนึ่งเกิดมาจากสมาชิก
ในทีมมีความไววางใจซึง่ กันและกัน คารร (Carr. 1992 :190) กลาววา ความไววางใจนั้นเปนสิ่ง
สําคัญในความสัมพันธของมนุษยทั้งภายในองคการและนอกองคการ
ความไววางใจเปน
องคประกอบที่จําเปนตอประสิทธิภาพขององคการ ถาสมาชิกไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน
แลวจะทําใหเพิกเฉยตอกัน ปดบังความจริงกัน ตอตานกัน สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคที่ขัดขวางไมให
เกิดความสําเร็จในเปาหมายตางๆ ตามที่ไดกําหนดไว ดังนั้นความไววางใจเปนสิง่ ที่ควรสรางให
เกิดขึ้นกับบุคคลในองคการ เพราะความไววางใจมีผลทางตรงและทางออมตอการปฏิบัติงานของ
บุคคล กลุม และองคการทัง้ หมด กลาวคือ องคการและทีมงานทีม่ ีความไววางใจระหวางบุคคลสูง
จะเปนการเพิ่มความคิดสรางสรรคทสี่ ําคัญซึง่ เปนองคประกอบที่จําเปนตอสิง่ แวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง สมาชิกจะรูส ึกเปนอิสระในการแสดงความคิดสรางสรรค และเต็มใจที่จะเผชิญกับ
ความเสี่ยง ยอมรับในความผิดพลาดและเรียนรูจากความผิดพลาดเหลานั้น ทํางานหนักมากขึ้น
และแสวงหาความทาทายและโอกาสตางๆ ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาใหดีขึ้นในทีส่ ุด
ความหมายของความไววางใจในทีม
ความไววางใจ ในภาษาอังกฤษนั้นใชคําวา “Trust” มาจาก คําวา “Trost”
ในภาษาเยอรมัน ซึง่ แปลวา การใหความสะดวกสบาย มีความหมายวา ความเชื่อวาบุคคลหนึ่งๆ
จะสามารถทําใหเราสมหวังหรือใหการพึงพิงชวยเหลือเราในเรื่องหนึ่งๆ ได (Shaw. 1997: 21)
วิทนีย (Whitney. 1994: 16) ใหความหมายความไววางใจไววา ความ
ไววางใจ เปนความเชื่อหรือความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย ความตรงไปตรงมา ความนาเชื่อถือ และ
ความมีเหตุผลเที่ยงธรรมในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
วิลสัน (Wilson. 1999: 230) กลาวถึงความไววางใจวา ความไววางใจเปน
ความเชื่อมั่นที่เรามีใหกับบุคคลอื่น ซึ่งเราเชื่อวาเราสามารถทํานายพฤติกรรมของพวกเขาและเรา
เชื่อในการทํานายของเรา
รีนา และรีนา (Reina; & Reina. 1999: 10) กลาววา ความไววางใจ
หมายถึง ความสัมพันธของความเชื่อมั่นกันและกันของบุคคลสองฝายในผลของการกระทําทีต่ ก
ลงหรือสัญญาไว
ซึ่งจะตองมีการติดตอสื่อสารที่ซื่อตรงและจริงใจ
เปนความคาดหวังใน
ความสามารถของอีกฝาย และเปนการมีปฏิสัมพันธกันโดยไมไดมีการระมัดระวังไวใดๆ
มารแชล (จารุพรรณ ลีละยุทธโธยิน. 2544: 54; citing Marshall. 2000)
ไดใหความหมายความไววางใจไววา ความไววางใจเปนผลสะทอนที่เกิดจากความเชื่อมั่น
ความซื่อสัตยของบุคคลที่มตี อคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอื่น
เมคเชน และวันกลิโนว (McShane; & Von Glinow. 2005: 128) กลาววา
ความไววางใจ หมายถึง สภาวะทางจิตซึง่ เปนความตัง้ ใจในการใหการยอมรับในพฤติกรรมของ
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บุคคลหรือกลุมอื่น โดยอยูบนพื้นฐานของความคาดหวังในทางบวก ความไววางใจเปนสิง่ ที่ควรมี
ใหซงึ่ กันและกัน การทีจ่ ะไดรับความไววางใจจากผูอื่นเราตองแสดงออกถึงความไววางใจผูอื่นดวย
เชนกัน
สรุปความหมายของความไววางใจในทีมไดวา
ความไววางใจในทีม
หมายถึง ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ การใหการยอมรับหรือความคาดหวังในทางบวกของสมาชิก
ของทีมคนหนึ่ง ที่มตี อสมาชิกคนอื่นและผูนําทีมวาจะเปนที่พึงพิง และปฏิบัติในสิง่ ที่คาดหวังหรือ
เชื่อมั่นไวไดสําเร็จ
โดยการปฏิบัติที่คาดหวังนั้นเปนสิ่งที่เอื้อตอสมาชิกคนอื่น
และเอื้อตอ
ความสําเร็จในเปาหมายของทีม
ระดับหรือประเภทของความไววางใจในทีม
แมคเชน และวันกลิโนว (MacShane; & Von Glinow. 2005: 305-306)
กลาวถึงความไววางใจวา ความไววางใจในทีมมี 3 ระดับ คือ
1. ความไววางใจที่เปนเอกลักษณ (Identification - based trust)
เปนความไววางใจที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจอยางถองแทและอยูบนพื้นฐานของคานิยม
รวมกัน เปนสวนหนึง่ ของเอกลักษณทางสังคม เปนความเขาใจในสิ่งที่คาดหวังซึง่ กันและกัน มี
ความมั่นคงมากที่สุด อารมณที่ไววางใจนี้เปนสิง่ ประสานยึดเหนียวระหวางสมาชิก ซึง่ ความเปน
เอกลักษณนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลคิดที่จะชอบ รูส ึกชอบและตอบสนองชอบตอบุคคลอื่นๆ ในทีม และ
พบวาทีมที่มีผลการทํางานที่จัดในขั้นดีจะแสดงใหเห็นวาทีมนั้นมีความไววางใจอยูในระดับนี้
2. ความไววางใจที่เกิดจากความรู (Knowledge-based trust) เปน
ความไววางใจที่อยูบนพื้นฐานของความสามารถในการทํานายสมาชิกคนอื่นๆ จากประสบการณ
ซึ่งมีความมั่นคงปานกลาง
ความสามารถในการทํานายนี้พัฒนามาจากการสื่อสารอยางมี
ความหมายผสมผสานกับการมีประสบการณรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ การสามารถทํานายไดอยาง
ถูกตองถึงสิ่งที่เขาจะทําในอนาคต เพราะการรูจักเพื่อนรวมงานในทีมนั้นนัน่ เอง ดังนั้นกลาวไดวา
การมีขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งอยางเหมาะสมในการที่จะเขาใจพวกเขาดีเพียงพอจะสามารถ
ทํานายพฤติกรรมไดอยางถูกตอง
3. ความไววางใจจากการตัดสินของผูอื่น (Calculus-based trust)
เปนความไววางใจที่อยูบนพื้นฐานของการตัดสินของผูอนื่ เกิดจากความกลัวในการถูกลงโทษ
ความคงเสนคงวาของพฤติกรรมขึ้นอยูกับการลงโทษ สมาชิกแตละคนเชื่อวาผูอื่นจะใหสัญญา
เพราะเชื่อวาถาทําผิดพลาดจะถูกลงโทษ เปนระดับความไววางใจทีต่ ่ําทีส่ ุด และงายตอการถูก
ทําลาย
ความไววางใจในระดับตางๆ ที่กลาวมาขางตนเกิดจากเหตุผลและ
พัฒนามาจากพื้นฐานที่แตกตางกัน ถาเราทราบที่มาของความไววางใจในระดับตางๆ นี้แลว นาจะ
เปนการดีสําหรับการสรางหรือพัฒนาความไววางใจใหอยูในระดับที่เหมาะสมในทีมงานของเรา
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องคประกอบของความไววางใจ
มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของความไววางใจ สําหรับ
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยยึดแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของความไววางใจของ รีนา และรีนา
(Reina; & Reina. 1999: 66) ซึ่งไดกําหนดไววาความไววางใจจะเกิดขึ้นไดนั้นประกอบไปดวย
3 องคประกอบ คือ
1. ความไววางใจดานศักยภาพ (Competence trust) คือ การที่
บุคคลมีความสามารถในการกระทําสิง่ ที่จําเปนตอการทําสิ่งใดสิง่ หนึง่
โดยเฉพาะในงานที่
เฉพาะเจาะจง
หรืองานที่มีความสลับซับซอนในการผสมผสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน
รวมถึงความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
และการชวยใหผูอื่น
สามารถทํางานของเขาได โดยพฤติกรรมที่สามารถชวยสรางและรักษาความไววางใจในศักยภาพ
ไดแก การที่บุคคลมีความรู ความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ มีความยุติธรรม สามารถ
เขาใจและรับรูถ ึงศักยภาพของผูอื่นได และสามารถชวยใหผูอื่นเกิดทักษะความชํานาญในการ
กระทําสิง่ ตางๆ ได
2. ความไววางใจดานการสื่อสาร (Communication trust) คือ การที่
บุคคลมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันและกันอยางคงที่และสม่ําเสมอ
ซึ่งทําใหการทํางานนั้น
ดําเนินไปหรือมีความกาวหนา และมีผลตอความสามารถในการผลิตงานและผลกําไรอีกดวย โดย
พฤติกรรมทีส่ นับสนุนใหเกิดความไววางใจดานการสื่อสาร ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่ง
กันและกัน การพูดในสิง่ ทีต่ รงกับความเปนจริง มีการยอมรับความผิดพลาด มีการใหและรับ
ขอมูลปอนกลับ การรักษาความลับ มีการชี้แจงถึงความมีเจตนาที่ดี
3. ความไววางใจดานคํามั่นสัญญา (Contractual trust) คือ การที่
บุคคลไดกระทําในสิ่งที่พูดไววาจะกระทํา ซึง่ การกระทําในสิ่งที่ไดพูดไวนี้จะกอใหเกิดการผลผลิต
ความพรอมที่จะใหบริการ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความใสใจในการมีสวนรวม หรืองายตอ
การสื่อสารกลับเมื่อมีการสัญญาไว
ความไววางใจดานคํามั่นสัญญานี้เกี่ยวของการการรักษา
ความคิดเห็น ความตั้งมั่นในความซื่อสัตยและการแสดงพฤติกรรมอยางคงที่ ความเชื่อมั่นใน
ความตั้งใจ ความแนนอน และความเชื่อมั่นของบุคคลในความซื่อสัตยจงรักภักดีจะทําใหเกิดความ
ไววางใจดานคํามั่นสัญญาในการทํางาน โดยพฤติกรรมที่นําไปสูความไววางใจดานคํามั่นสัญญา
ไดแก การที่บุคคลมีการบริหารจัดการความคาดหวัง มีการสรางสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ มีการให
อํานาจอยางเหมาะสม มีความใสใจ มีการแสดงความเห็นดวยอยางตรงไปตรงมา มีความคงเสน
คงวาและความแนนอนในการกระทํา
การวัดความไววางใจในทีม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาความไววางใจ พบวาการวัด
ความไววางใจนั้นใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวัด สวนใหญจะสรางจากการนําแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความไววางใจมาเปนพื้นฐานในการสราง เชน งานการศึกษาของ ชอว
(Shaw.
1997) เสนอเครื่องมือการวัดความไววางใจในองคการหรือทีมตามองคประกอบใน
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แนวคิดของเขา คําถามทั้งหมด ประกอบดวยขอคําถามวัดความไววางใจโดยทั่วๆ (Exhibit
Trust) ไป 8 ขอ และวัดความไววางใจในองคประกอบการบรรลุผลสําเร็จ (Achieve Results) 8
ขอ วัดความไววางใจในองคประกอบการความตรง (Act Integrity) 8 ขอ และวัดความไววางใจใน
องคประกอบการดูแลเอาใจใสผูอื่น (Demonstrate Concerns) 8 ขอ ใหประเมินคาขอความในแต
ละขอ ซึ่งจะมีขอความ 2 ประโยค มีลักษณะตรงกันขามกัน ทางลบและทางบวก แบงเปน 5 มาตร
วัด (1-5) ตอบ 1 หมายถึงเลือกขอความมีน้ําหนักเห็นดวยไปในทางลบมากที่สดุ จนถึงหมายเลข
5 หมายถึงเลือกขอความมีน้ําหนักเห็นดวยไปในทางบวกมากที่สุด คะแนนที่ได เลือก 1 ได 1
คะแนน เลือก 2 ได 2 คะแนน เลือก 3 ได 3 คะแนน เลือก 4 ได 4 คะแนน และ เลือก 5
ได 5 คะแนน ตัวอยางขอคําถาม “หัวหนาพูดอยางแตทาํ อีกอยางหนึ่ง” / “หัวหนาพูดอยางไรทํา
อยางนั้น”
แบบสอบถามวัดความไววางใจในองคการหรือทีมของชอวนี้ไดมีการนํามา
แปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และนํามาใชเปน
เครื่องมือในการวัดในงานวิจัยของ กนกไพ ชัยเชิดสกุล (2544) ซึ่งศึกษา เรื่อง ความไววางใจ
ภายในองคการ : กรณีศึกษาขาราชการสาย ค .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจันทรา จุลเสวก
(2544) นํามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธ เรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางการแสดงภาวะผูนําของหัวหนาพยาบาล การออกแบบองคการ และวัฒนธรรมองคการ
กับความไววางใจในองคการตามแนวคิดของชอว โรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้
การวัดความไววางใจโดยแบบสอบถามที่นํามาใชอื่นๆ นัน้ เปนแบบสอบถามทีส่ รางโดยใชแนวคิด
เกี่ยวกับความไววางใจของ เรโนลด ซึ่งจารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน (2544) นํามาใชเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถามวัดความไววางใจเพื่อใชในการทําวิทยานิพนธ เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย การทํางานในทีมการพยาบาล กับ
ประสิทธิผลของหอผูปวย ซึ่งแบงองคประกอบความไววางใจเปน 4 องคประกอบ คือ ดานความ
เปนบุคคลที่มีความสามารถ
ดานความเปนบุคคลเปดเผย
ดานความเปนบุคคลที่มีความ
นาเชื่อถือ และดานความเปนบุคคลที่มีความเสมอภาค โดยแตละดานจะมีขอคําถาม 8 ขอ
ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ) Rating Scale) ขอความทางบวก
ตรงกับความคิดเห็นมากทีส่ ุด ให 5 คะแนน ลดลงจนถึงตรงกับความคิดเห็นนอยทีส่ ุด ให 1
คะแนน ตามลําดับ สําหรับขอความทางลบ มีการใหคะแนนกลับกัน ขอคําถามเชน “หัวหนาหอ
ผูปวยมีวิธีการที่ดีในการประเมินความตองการ” นอกจากนี้ เชียนคัลทิ และสเตดดิ้ (Ciancultti;
& Steding. 2001 : 167) ไดเขียนหนังสือที่ชื่อวา “Built on Trust : Gaining Competitive
Advantage in Any Organization” ในป 2001 เขียนแนวทางในการสรางความไววางใจในทีมหรือ
องคการไว และนําเสนอแบบสอบถามซึ่งใชในการวัดระดับความไววางใจในองคการหรือทีมงานไว
มีคําถามทัง้ หมด 21 ขอ ตัวอยางขอคําถาม “ทีมงานในองคการมีการสรางสรรคบรรยากาศของ
ความไววางใจและความใกลชิดสนิทสนมกัน” เปนตน สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ เชน
การศึกษาความไววางใจในทีมงานกับประสิทธิผลของงาน ของ คอสตา (Costa. 2003) สราง
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แบบสอบถามวัดความไววางใจในทีมโดยแบงเปน 4 องคประกอบ คือ แนวโนมที่จะไววางใจ
(Propensity to trust) จํานวน 7 ขอ (เชน โดยปกติแลวบุคคลจะพูดความจริงเมื่อรับรูวาการพูด
ความจริงจะเกิดผลดีกวาการพูดโกหก)
การรับรูถึงความนาไววางใจ
(Perceived
trustworthiness) 8 ขอ (เชน ในทีมงานของฉันบุคคลจะประสบความสําเร็จไดโดยความกาวหนา
ของบุคคลอื่น) พฤติกรรมการรวมมือ (Cooperative behaviors) 8 ขอ (เชน ในทีมงานของฉัน
พวกเรามีการใหขาวสารขอมูลซึ่งกันและกันในเวลาที่เหมาะสม)
และพฤติกรรมการติดตาม
(Monitoring behaviors) 3 ขอ (เชน ในทีมงานของฉันบุคคลมีการตรวจสอบบุคคลอื่นถึงคํามั่น
สัญญาที่ไดใหไว)
สรุปไดวา จากตัวอยางแบบสอบถามวัดความไววางใจในการทํางานใน
ทีมงานหรือองคการที่กลาวมาทั้งหมดนั้น จะแปรผันไปตามโครงสรางขององคประกอบในแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจที่นํามาใชในการศึกษานั้นๆ
ความสัมพันธระหวางความไววางใจในทีมกับประสิทธิผลของทีม
ความไววางใจระหวางสมาชิกในทีมเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหทีม
นั้นบรรลุผลสําเร็จของงาน เนื่องจากสมาชิกในทีมที่มีความไววางใจในทีมสูง สมาชิกจะชวยเหลือ
มีความรวมมือรวมใจ ลดความตองการที่จะควบคุมพฤติกรรมซึ่งกันและกัน สมาชิกเชื่อวาบุคคล
อื่นในทีมจะไมมาเอาเปรียบหรือเอาประโยชนจากเขา ทําใหทีมเต็มใจที่จะยอมรับและผูกพันกับ
เปาหมายและการตัดสิน ใจของผูนํา (Robbins. 2005: 277; Macintosh. 1996 : 73)
เชนเดียวกัน รอบบิ้น (Robbins. 2005: 277-278) พบวาประสิทธิผลของทีมจะเกิดขึ้นไดตอง
อาศั ยบรรยากาศของความไวว างใจเปน พื้น ฐาน ซึ่ ง ผลงานวิ จัยที่ ส นั บสนุ น แนวคิดนี้ ไดแ ก
ผลงานวิจัยของโซลิน ฟรุชเตอร และฮินดซ (Zolin; Fruchter; & Hinds. 2003) ศึกษาถึงอิทธิพล
ของความไววางใจที่มีตอผลการปฏิบัติงานในทีมขามสายงาน กลุมตัวอยางเปนทีมขามสายงานที่
ประกอบดวยสถาปนิก วิศวกร และฝายกอสราง ที่ทํางานใหกับโครงการใหญในสหรัฐอเมริกา ผล
การศึกษาพบวาความไววางใจในทีมที่มีมากขึ้นจะทําใหผลของการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม
สูงขึ้น ในทํานองเดียวกัน งานวิจัยของ คอสตา (Costa. 2003) ซึ่งศึกษาเรื่องความไววางใจใน
ที ม งานกั บ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของที ม งานของที ม งานในองค ก ารให บ ริ ก ารทางสั ง คม ใน
เนเธอรแลนด โดยศึกษาเพื่อตรวจสอบและยืนยันธรรมชาติขององคประกอบของความไววางใจ
ไดแก แนวโนมที่จะไววางใจ (Propensity to trust) การรับรูถึงความนาไววางใจ (Perceived
trustworthiness) พฤติกรรมการรวมมือ (Cooperative behaviors) และพฤติกรรมการติดตาม
(monitoring behaviors) และศึกษาความไววางใจที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมงาน ไดแก ผล
ของการปฏิบัติงาน (Perceived task performance) ความพึงพอใจในทีม (Team satisfaction)
ความผูกพันที่มาจากเงื่อนไขของความรูสึกที่ดีเกิดการยอมรับ (Attitudinal commitment) และ
ความผูกพันที่มาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ (Continuance commitment) ผลการศึกษาพบวา
องคประกอบทั้ง 4 ของความไววางใจเปนองคประกอบที่สําคัญของความไววางใจในทีมงาน และ
ความไววางใจในทีมงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันที่มาจากเงื่อนไขของความรูสกึ ทีด่ ี
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เกิดการยอมรับ (Attitudinal commitment) มีความสัมพันธทางลบตอความผูกพันที่มาจาก
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ (Continuance commitment) มีความสัม พันธท างบวกกับผลของการ
ปฏิบัติงาน (Perceived task performance) ความพึงพอใจในทีม (Team satisfaction) และ
นอกจากนี้ยังพบวา ผลของการปฏิบัติงาน (Perceived task performance) และความพึงพอใจใน
ทีม ( Team satisfaction) มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
เออเดม และโอเซน (Erdem; & Ozen. 2003) ที่ศึกษามิติดานความคิดและความรูสึกของความ
ไววางใจในการพัฒนาผลปฏิบัติงานของทีมกับทีมงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุมตัวอยางเปน
ทีมงาน ที่มีลักษณะอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน ไป ผูวิจัยตองการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความไววางใจในมิติดานความคิด (Cognitive Trust) ซึ่งมีความสําคัญตอชวงแรกในการสราง
ความสัมพันธ และความไววางใจในมิติดานความรูสึก (Affective Trust) ซึ่งมีความสําคัญตอการ
ทําใหความสัมพันธแนนแฟนขึ้น กับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวัดการตรงตอเวลา คุณภาพงานอยาง
ตอเนื่อง และอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบวาความไววางใจในมิติดานความคิด
และความไววางใจในมิติดานความรูสึก มีความสัมพันธทางบวกกับการตรงตอเวลา และคุณภาพ
งานอยางตอเนื่อง และมีความสัมพันธทางลบกับอัตราความผิดพลาด ในงานของ จิวเลสไพ
และแมนน (Gillespie; & Mann. 2004) พบวา ความไววางใจในตัวผูนํามีความสัมพันธทางบวก
กับความมีประสิทธิผลของทีม ซึ่งวัดจากความพึงพอใจในผูนําและความมีประสิทธิผลของผูนํา กับ
ความพยายามพิเศษที่ใหกับงานของสมาชิก และกับประสิทธิผลของความสัมพันธระหวางผูนํา
และผูตาม นอกจากนี้ในงานวิจัยของคนไทย ไดผลการวิจัยเชนเดียวกัน งานวิจัยของ จารุพรรณ
ลีละยุท ธโธยิน (2544) ศึกษาความสัม พัน ธร ะหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวยกับ
ประสิทธิผลของทีมพยาบาล หอผูปวยในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
ความไววางใจใน หัวหนาหอผูปวย มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของทีมพยาบาลหอ
และงานวิจัยของ ดวงจันทร บัวคลี่. 2545. ไดผลในทํานองเดียวกันคือ ความไววางในมีผลตอ
ประสิทธิผลทีมการพยาบาล พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลจิตเวช
จากงานแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน นี้ แสดงใหเห็น วาความ
ไววางใจในทีมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม ซึ่งนั่นหมายความวาทีมที่มีความไววางใจในทีมจะ
เกิดประสิทธิผลของการทํางานในทีม
ความสัมพันธระหวางความไววางใจในทีมกับความเหนียวแนนในทีม
ความไววางใจกับความเหนียวแนนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน จากผล
การศึกษาของเบอราเนค (Beranek. 2005) ชี้ใหเห็นวาความไววางใจมีผลตอความเหนี่ยวแนน
เขาไดศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการฝกอบรมเชื่อมความสัม พัน ธและความไววางใจเพื่อการ
สื่อสารในทีม โดยศึกษากับนักเรียนสาขาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร แบงเปน 4 สวน มี 11-13
ทีมในแตละสวน และแตละทีมมีสมาชิก 3-4 คน ใหแตละทีมทํางานทํางานที่ไดรับมอบหมาย 3
งานที่เกี่ยววิชาระบบขอมูลคอมพิวเตอร (Computer information system) โดยงานที่ใหเปน
เหมือ นเกรดที่ไ ดใ นวิช าเรี ยนนั้น ในแต ละส วนจะได รั บการฝก อบรมที่ แ ตกตา งกั น สํ าหรั บ
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โปรแกรมการฝกอบรม 2 โปรแกรม พัฒนามาจากการตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก โปรแกรม
แรกเปนการฝกเชื่อมโยงความสัมพันธ (Relational Link training) เนื้อหาที่อบรม เชน การฝก
ทํางานเปน ทีม มี 7 ขั้น คือ ขั้น แนะนํา สรางความไววางใจ ความกระจางในบทบาทและ
เปาหมาย ความผูกพัน ดําเนินการ ลงมือปฏิบัติ และปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปสรรคของการ
สื่อสารอิเลคทรอนิคส และกฎตางๆ เปนตน และ โปรแกรมที่ 2 เปนการฝกความไววางใจ
(Trust Training) เนื้อหา เชน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางสังคม ความใสใจในบุคคล การ
แกปญหา เปนตน โดยทีมงานของนักเรียนที่อยูใน สวนที่ 1 ไดรับทั้งการฝกความไววางใจและ
การเชื่อมโยงความสัมพัน ธ สวนที่ 2 ไดรับการฝกเชื่อมโยงความสัม พันธอยางเดียว สวนที่ 3
ไดรับการฝกความไววางใจอยางเดียว และสวนที่ 4 ไมไดรับการฝกอบรมใดๆ เลย ใน 4 สวน
ของการฝกอบรมทั้ง หมดพัฒนาและนําโดยบุคคลคนเดียว ในการวัดจะเริ่มกอนที่นักเรียนจะ
ทํางานชิ้นแรก และจากนั้นวัดหลังจากทํางานเสร็จ ในแตละงาน จนครบ 3 งาน ดังนั้น สรุปวัด
ทั้งหมด 4 ครั้ง ตัวแปรตามที่วัดคือ ความเหนียวแนนในกลุม (Group cohesiveness) การรับรู
กระบวนการ (Perception of the process) ความพึง พอใจในผลงาน (Satisfaction with
outcomes) ความไววางใจในสมาชิกในทีม (Team member trust) แนวโนมที่จะไววางใจวางใจ
ได (Team trustworthiness) วิธีการฝกทั้ง 4 แบบ ที่กลาวมาเปนตัวแปรตน ผลการทดลองพบวา
การไดรับการฝกอบรมทั้ง 2 โปรแกรม หรือไดรับการฝกในโปรแกรมความไววางใจอยางเดียว
หรื อ ได รั บ การฝ ก เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ อ ย า งเดี ย ว จะทํ า ให ค วามเหนี ย วแน น การรั บ รู
กระบวนการ ความพึงพอใจในผลงาน และความไววางใจสมาชิกในทีมสูงกวาที่ไมไดรับยกเวน
แนวโนม ที่จ ะไววางใจได และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการฝกทั้ง 2 โปรแกรมพบวา ผลไมมีความ
แตกตางกัน ยกเวนความเหนียวแนนที่ตางกัน ดังนั้น จึงแสดงใหเห็นวา ความไววางใจในทีม มี
อิทธิพลตอความเหนียวแนนในทีม
จากงานแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาความไววางใจมี
อิทธิพลตอความเหนียวแนนในทีม กลาวคือ ทีมที่มีระดับความไววางใจในทีมมากจะทําใหเกิด
ความเหนียวแนนในทีม
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเหนียวแนนในทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความเหนียวแนนในทีม หรือคําในภาษาอังกฤษ Team cohesiveness บางใช
คําวา Group cohesiveness, Group cohesion, Team cohesion สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ ไดทบทวนเอกสารซึ่งครอบคลุมคําศัพทตางๆ ขางตน
ความหมายของความเหนียวแนนในทีม
นักวิชาการศึกษาความเหนียวแนนและใหความหมายที่หลากหลาย ดังนี้
เมคเชน และวันกลิโนว (McShane; & Von Glinow. 2005: 282) ให
ความหมายของความเหนียวแนนในทีมวา เปนระดับของแรงดึงดูดที่ทําใหบุคคลรูสึกมุงใสใจกับ
ทีมและมีแรงจูงใจที่จะรักษาความเปนสมาชิกในกลุมไว ความเหนียวแนนในทีมนี้เปนปจจัยที่
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สําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหทีมประสบความสําเร็จ โดยที่สมาชิกของทีมจะรูสึกเชนนี้เมื่อเขาเชื่อวาทีม
จะชวยใหสมาชิกบรรลุในเปาหมายของตนเอง สนองความตองการเมื่อเขาเปนสมาชิกหรือยังเปน
สมาชิกอยู หรือใหการสนับสนุนในชวงเวลาที่สมาชิกเกิดปญหา
เคยตันและสปริงสตัน (Harris; & Sherblom. 1999: 45; citing
Keyton; & Springston. 1999) กลาววา ความเหนียวแนน คือพลังอํานาจที่เชื่อมประสานให
สมาชิกกลุมยังคงเปนสมาชิกของกลุมตอไป
วิลสัน (Wilson. 1999: 246) ใหความหมายของความเหนียวแนนใน
ทีมวา ความเหนียวแนนในทีม คือ ระดับของการหลงใหลของสมาชิกทีมที่มีตอสมาชิกคนอื่น ๆ
และตอทีม
คารรอน (Forsyth. 1999: 51; citing Carron. 1982) กลาวถึง
ความหมายของความเหนียวแนนในมุมมองของการทํางานเปนทีมวา เปนกระบวนเคลื่อนไหวซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมที่ทีมนั้นจะอยูรวมกันและรักษาความเปนหนึ่งเดียวในการชักจูงใหไปสู
เปาหมายและวัตถุประสงคของทีม
พงษพันธ พงษโสภา (2542: 44) ใหความหมายของความเหนียว
แนนในทีม หมายถึง ความดึงดูดของกลุม ขวัญของกลุม และความรวมมือกันในระหวางสมาชิก
จากความหมายที่ ก ล า วมาข า งต น สรุ ป ได ว า ความเหนี ย วแน น
หมายถึง ระดับของพลัง อํานาจที่ส มาชิกในทีมหรือตัวของทีม เองดึง ดูดและเชื่อมประสานให
สมาชิกในทีมรูสึกมุงใสใจกับทีมและมีแรงจูงใจที่จะรักษาความเปนสมาชิกของทีมไว และรักษา
ความเปนหนึ่งเดียวที่จะชักจูงใหสมาชิกทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายและวัตถุประสงคของทีม
ประเภทของความเหนียวแนน
แมคคอน (MacCoun. 1993: 291) แบงความเหนียวแนนแบงออกเปน
2 ประเภท คือ
1. ความเหนียวแนนทางสังคม (Social cohesion) เกี่ยวกับธรรมชาติ
และคุณภาพของความสัมพันธทางอารมณ ความมีไมตรีจิต การเชื่อมสัมพันธ การดูแลใสใจ และ
ความใกลชิดระหวางสมาชิก กลุมที่มีความเหนียวแนนทางสังคมสมาชิกมีความชอบซึ่งกันและกัน
ใชเวลาทางสังคมรวมกัน สนุกดวยกัน และใหความรูสึกใกลชิดกัน
2. ความเหนียวแนนในงาน (Task cohesion) ความผูกพันรวมกัน
ระหวางสมาชิกเพื่อสรางความสําเร็จในเปาหมาย ซึ่งจําเปนตองใชความพยายามรวมกันของกลุม
กลุมที่มีความเหนียวแนนในงานสูงประกอบดวยสมาชิกผูซึ่งมีเปาหมายรวมกันและเปนผูซึ่งถูกจูง
ใจใหประสานความพยายามเสมือนเปนเจาของทีมที่มุงสูความสําเร็จในเปาหมาย
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเหนียวแนนในทีม
การที่ทีมจะคงอยูเปนทีมอยูไดนั้น มีปจจัยทีเกี่ยวของมากมาย ดังที่ มาร
ติน เสนอปจจัยที่กอใหเกิดความเหนียวแนน คือ (Martin. 2005: 263-264)
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1. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environment factors) การรับรูในการ
ปฏิบัติของกลุม และความตองการไดมาซึ่งรางวัลที่เปนประโยชน
2. ปจจัยดานองคการ (Organizational factors) งานมีโอกาสสําเร็จ
งานมีความสําคัญตอองคการ และการรับรูสถานภาพของกลุม
3. ปจจัยดานกลุม (Group factors) ขนาดและองคประกอบของกลุม
ลั ก ษณะของผู นํ า ความถี่ ใ นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ และการกํ า หนดเวลาเพื่ อ ความสํ า เร็ จ ใน
วัตถุประสงคของกลุม
4. ปจจัยดานบุคคล (Individual factors) ความตองการและความ
จําเปนของสมาชิกที่จะเปนสวนหนึ่งในกลุมที่มีความเหนียวแนน ระดับความผูกพันของบุคคลที่มี
ตอวัตถุประสงคของกลุม การรับรูความตั้งใจของสมาชิกคนอื่นๆ และการรับรูพลังของการกระทํา
อื่นๆ ตอสถานการณ
การที่ทีมจะสรางความเหนียวแนนไดนั้น ตองอาศัยปจจัยหลายประการ
ดังที่กลาวมาขางตน ดังนั้น สมาชิกของทีม ผูนําทีม และผูบริหารองคการควรจะตระหนักและ
สนับสนุนสิ่งที่เอื้อตอการสรางความสามัคคีและความเหนียวแนนในทีมเพื่อความสําเร็จของงาน
ขององคการ
ผลของความเหนียวแนนที่มีตอทีม
ความเหนียวแนนเมื่อเกิดขึ้นกับทีมใดแลวยอมสงผลตอกระบวนการตางๆ
ในทีม ดังนี้ (Forsyth.1999: 160-164)
1. ความพึงพอใจและการปรับตัวของสมาชิก (Member satisfaction
and adjustment) โดยปกติบุคคลจะพอใจในการที่กลุมของตนมีความเหนียวแนนมากกวากลุมที่
ไมมีความเหนียวแนน กลุม ที่มีความเหนียวแนน สรางสรรคใ หส ถานที่ทํางานที่เอื้อตอการมี
สุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากบุคคลในกลุมตอบสนองตอกันในทาทีที่ดีตอกันมากกวากลุมที่ไมมีความ
เหนียวแนน และพบอีกวาสมาชิกเกิดความวิตกกังวลและอาการทางประสาทนอย มีการปรับตัว
ไดมากเมื่อทํางานในกลุมที่มีความเหนียวแนน
2. การเคลื่อนไหวและพลังอํานาจของกลุม (Group dynamics and
influence) ความเหนียวแนน เพิ่มการเคลื่อนไหวภายในกลุม ใหมีความเขม ขน มากขึ้น ทั้ง ใน
ทางบวกและทางลบ ในทางบวก บุคคลที่อยูในกลุมที่มีความเหนียวแนนพรอมใหการยอมรับใน
เปาหมาย การตัดสินใจ บรรทัดฐานของกลุม และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมเห็นดวย คลอยตาม
มากขึ้น ตอตานนอยลง ในทางลบบางครั้งสมาชิกของกลุมที่มีความเหนียวแนนโตตอบในทางลบ
อยางรุนแรงเมื่อไมเห็นดวยกับมติของกลุม และกลุมแสดงความรุนแรงตอผูคัดคาน เปนการเพิ่ม
กระบวนการกลุมในทางลบ (ความเปนศัตรูและการใสรายกัน)
3. ผลการปฏิบัติงานของกลุม (Group performance) งานวิจัย
หลายงานของนักวิชาการเสนอผลงานวิจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับความสัม พัน ธระหวางความ
เหนียวแนนกับผลการปฏิบัติงานไดขอสรุป 3 แนวทาง แนวทางแรกพบวาความเหนียวแนนทําให
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เกิดผลการปฏิบัติง าน แนวทางที่สองพบวานอกจากความเหนียวแนนจะสงผลใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานยังกอใหเกิดความเหนียวแนนไดเชนกัน แนวทางสุดทายเสนอ
วา การที่ ความเหนี ยวแนน จะสง ผลตอผลการปฏิ บัติง านนั้น ขึ้น อยูกับบรรทัดฐานของกลุม ที่
สนับสนุนผลผลิต (norms encourage productivity) ดังภาพประกอบ 9

สูง

ผลผลิต

บรรทัดฐานที่สนับสนุน
ผลผลิตของงานสูง

กลาง

ต่ํา

บรรทัดฐานที่
สนับสนุนผลผลิตต่ํา

ต่ํา

สูง

ความเหนียวแนน
ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธระหวางความเหนียวแนนและผลผลิตโดยมีอิทธิพลของ
บรรทัดฐานที่สนับสนุนผลผลิตเปนเงื่อนไข
ที่มา: Forsyth. (1999) Group Dynamics. p.163
จากภาพประกอบ 9 อธิบายความสัมพันธระหวางความเหนียวแนนและ
ผลผลิตไดวา ความเหนียวแนนจะมีความสัมพันธกับผลผลิตของงานไดนั้น ขึ้นอยูกับบรรทัดฐาน
ของกลุมที่สนับสนุนใหเกิดผลผลิต ถากลุมสรางบรรทัดฐานที่สนับสนุนใหเกิดผลผลิตในกลุมไวสูง
ความเหนียวแนนจะมีความสัมพันธในทางบวกกับผลผลิต ถากลุมสรางบรรทัดฐานที่สนับสนุนให
เกิดผลผลิตในกลุมต่ํา ความเหนียวแนนจะมีความสัมพันธในทางลบกับผลผลิต (บรรทัดฐานที่
สนับสนุนความมีผลิตภาพในงาน เชน การยอมรับในเปาหมายของกลุม)
นอกจากนี้ พรนพ พุกกะพันธ (2542: 61) กลาวถึงผลของการที่กลุม มี
ความเหนียวแนน ดังนี้
1. มีขวัญและกําลังใจสูง ในกลุมที่สมาชิกมีความเหนียวแนนนั้นจะ
พบวาสมาชิก มีความพอใจในการทํางานมีขวัญและกําลังใจสูง เขาจะมองหรือประเมินเพื่อนรวม
กลุมในแงดีอยูเสมอ สมาชิกในกลุมจะไมรูสึกเครียดหรือกระวนกระวายใจ
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2. มีการติดตอสื่อสารถี่ขึ้น ยิ่งกลุมที่มีความสามัคคีเหนียวแนนกัน
มากขึ้น ก็จะทําใหแตละคนอยากจะพูดคุยกันมากขึ้นดวย คือ เขารูสึกวาเขามีอะไรๆ เหมือนๆ
กัน มีความคิดเหมือนกัน จึงเปนพวกที่พูดคุยกันรูเรื่อง เขาจงหาเรื่องที่จะมาคุยกันไดบอย และ
พู ด กั น ได อ ย า งสบายใจ เขาระมั ด ระวั ง ความรู สึ ก ของเพื่ อ นร ว มกลุ ม พยายามไม พู ด ให
กระทบกระเทือนใจกัน และรับรูถึงความรูสึกของเพื่อนรวมกลุมไดรวดเร็วและถูกตอง
3. ไมชอบกลุมอื่น ในกลุมที่เหนียวแนนนั้น เขามักจะไมคอยชอบ
บุคคลที่ไมใชสมาชิกของกลุมตน เนื่องจากเขาชอบและรักลุมของตัวเองมาก จนทําใหรูสึกวา
กลุมอื่นนั้นไมดีไปกวากลุมตน ดังนั้น สมาชิกของกลุมที่เหนียวแนนจึงมักแสดงความไมชอบหรือ
แสดงอาการกาวราวตอบุคคลที่ไมใชสมาชิกของกลุมตน
4. มีผลกระทบตอผลผลิต การที่สมาชิกของกลุมสามารถรวมตัวกัน
ไดอยางเหนี่ยวแนนนั้น นักวิจัยไดศึกษาวิจัยพบวา กลุมที่มีการรวมตัวอยางเหนียวแนน ยอมมี
ประสิทธิภาพดีกวากลุมที่รวมตัวกันอยางไมเหนียวแนน แตสองปจจัยดังกลาวไมมีความสัมพันธ
กัน โดยตรงวา กลุมที่มีความเหนียวแนนจะมีผ ลการปฏิบัติง านดี เพราะยัง มีปจจัยอื่น เขามามี
อิทธิพลอีก คือ บรรทัดฐานของแตละกลุม ความสนิทสนม และความไววางใจกันของเพื่อนในกลุม
เดียวกัน สามารถลดความกดดัน ความเครียดในการทํางานและกอใหเกิดสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี สามารถทําใหกลุมบรรลุเปาหมายของกลุมได และในทางกลับกันการที่กลุมรูสึกวาตน
เปนผูหนึ่งที่ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จจะทําใหเปนขอผูกผันของสมาชิกที่จะรวมกันตอไป เชน
ในการเลนฟุตบอลนั้น เราเลนกันเปนทีม ถาแพหมายถึงแพทั้งทีม ถาชนะก็ชนะทั้งทีม ในการ
ทํางานในองคการก็มีลักษณะเชนนี้เหมือนกัน การที่ทีมชนะทําใหสมาชิกรูสึกสนิทสนมไววางใจ
กัน จึง ทําใหกลุมมีความเหนียวแนน เพิ่มขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ จึง ทําให
สมาชิกเพิ่มความรูสึกรักกันยิ่งขึ้น
สิ่งสําคัญ และเปนที่ยอมรับกัน เปนอยางมากก็คือความสัม พัน ธ
ระหวางความเหนียวแนนของกลุมและผลผลิต นั้นยังขึ้นอยูกับบรรทัดฐานของกลุม ในกลุมที่มี
ความเหนียวแนนมากนั้น ถาตั้งบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานสูงจะทําใหมีผลผลิตสูงขึ้น
มากกวากลุมที่มีความเหนียวแนนนอย แตถากลุมที่มีความเหนียวแนนมาก ตั้งบรรทัดฐานใน
เรื่องผลการปฏิบัติงานไวต่ํา ผลผลิตของกลุมนั้นก็จะต่ําดวย ถาความเหนียวแนนของสมาชิก
นอย และบรรทัดฐานในเรื่องผลการปฏิบัติงานสูง ผลผลิตก็จะสูง แตก็ยังต่ํากวากลุมที่มีความ
เหนียวแนนนอย และบรรทัดฐานดานการปฏิบัติง านต่ํา ผลผลติดที่ไดก็จะมีแนวโนม ที่ลดลง
กลาวคือ มีผลผลิตนอยมากจนถึงปานกลางดังภาพประกอบ 10
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บรรทัดฐาน
เกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงาน

สูง
ต่ํา

ความเหนียวแนนของกลุม
มาก
นอย
ผลผลิตสูง
ผลผลิตปานกลาง
ผลผลิตต่ํา
ผลผลิตปานกลางจนถึงต่ํา

ภาพประกอบ 10 แสดงความสัมพันธระหวางความเหนียวแนนของกลุมและบรรทัดฐาน
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ที่มา: พรนพ. (2542). การบริหารความขัดแยง. หนา 63.
การวัดความเหนียวแนนในกลุม
เนื่องจากการใหความหมายของความเหนียวแนนมีความหลากหลายตาม
มุมมองที่แตกตางกัน ดังนั้นทําใหการวัดความเหนียวแนนสามารถวัดไดหลายแนวทาง ฟอรไซ
(Forsyth.1999: 152-154) ได ศึ ก ษาวิ ธีก ารวั ด ความเหนีย วแนน จากนั กวิ ช าการหลายท า น
สามารถสรุปวิธีการวัดความเหนียวแนนได 3 แนวทาง คือ
1. การสังเกตความเหนียวแนน (Observing cohesion) สิ่งที่สังเกต
เชน สังเกตความสัมพันธระหวางสมาชิกวาเกิดความขัดแยงหรือความตรึงเครียด และกลุมทํางาน
รว มกั น เป น เสมื อ นหน วยเดี ย วกั น ราบรื่ น ในกลุ ม ทํ า งานหรื อ ไม ถา ไม มี ค วามขั ด แย ง หรื อ
ความเครียด และทํางานสามัคคีกัน แสดงวามีความเหนียวแนน สังเกตการณความใกลชิดในการ
ยืนของสมาชิก หรือตําแหนงการยืนเพื่อไมเกิดชองวางใหคนที่ไมเปนสมาชิกเขามาแทรก ถา
สมาชิกยืนใกลกันแสดงวากลุมนั้นมีความเหนียวแนน สังเกตการติดตอพูดคุยของสมาชิกกับกลุม
หรือหนวยงานโดยนับจํานวนครั้งของการใชสรรพนามแทนในภาพของกลุมมากกวาตนเพียงคน
เดียว เชน “เราชนะเกมสนั้นแลว” มากกวาพูดวา “ฉันชนะเกมสนั้นแลว” สันนิษฐานไดวากลุมนั้น
มีความเหนียวแนน
2. การใชวิธีการรายงานตนเอง (Self-report approaches) วิธีนี้เปน
วิธีที่คาดการณวาสมาชิกของกลุมสามารถอธิบายความเปนหนวยของกลุมไดอยางถูกตอง มีการ
ใชคําถามที่หลากหลาย สามารถผสมผสานเพื่อเปนตัวชี้วัดความเหนียวแนน ตัวอยางแบบวั ด
ความเหนียวแนนในทีม ไดแก
2.1 The Group Environment Scale (GES) วัดวามเหนียว
แนนโดยใชคําถามใหตอบใช / ไมใช ตัวอยางคําถาม เชน “มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และเหนียวแนนในกลุม” และ “สมาชิกทุมเทและความพยายามอยางมากใหกับกลุม”
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2.2 The Group Attitude Scale (GAS) ประเมินสมาชิกในความ
ตองการรวมสรางเอกลักษณกับกลุมและยอมรับการเปนสมาชิกของกลุม โดยถามความมากนอย
ของความตองการในการเปนสมาชิก
2.3 The Group Environment Questionnaire (GEQ) มี
คําถาม 2 ประเภท ประเภทแรกมุงเนนที่การบูรณาการกลุม (Group Integration) เชน สมาชิก
รูสึกวากลุมกําลังทํางานเสมือนเปนหนวยเดียวกันเพื่อความสําเร็จในงานและเปาหมายทางสังคม
ใชไหม? ประเภทที่ 2 เกี่ยวกับการดึงดูดเขาสูกลุม (Attraction to the group) เชน สมาชิกชอบ
กลุม ชอบวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จ ของงานหรือไม? และใน 2 ประเภทนี้ยัง สามารถ
แบงเปนการบูรณาการของกิจกรรมทางสังคม การบูรณาการกิจกรรมของงาน และการดึงดูดที่
เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม การดึงดูดที่เกี่ยวกับกิจกรรมของงาน ทําให GEQ แบงเปน 4 กลุม
2.4 The Perceived Cohesion Scale (PCS) ถามสมาชิกให
บอกตรงๆเกี่ยวกับความรูสึกเปนเจาของกลุม เชน “ฉันรูสึกเปนเจาของกลุม” และความชื่นชอบ
กระตือรือรนที่ใหกลุม เชน “ฉันมีความสุขที่ไดเปนสวนหนึ่งของกลุม”
การวัดความเหนียวแนนมีแนวทางที่ตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบที่
แตกตางกันในแตละแนวคิด ขึ้นอยูกับความตองการและความจําเปนของผูสํารวจ ขึ้นอยูกับเกณฑ
ของประเภทกลุมที่ตางกัน ซึ่งนักวิจัยอาจใชวิธีการมากกวา 1 วิธีในการวัด
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความเหนียวแนน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย
ศึกษาความเหนียวแนน 2 ดาน คือ ความเหนียวแนนทางสังคม และความเหนียวแนนดานงาน
และเลือกวัดความเหนียวแนนโดยใชแบบวัดความเหนียวแนน The Group Environment
Questionnaire (GEQ) ของ วิดเมเยอร บรอวเลย และ คารรอน (Hogg. 1992: 46; citing
Widmeyer; Brawley; & Carron. 1985) มาปรับเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เนื่องจากการจัด
กลุมขอคําถามมีความสัมพันธและสอดคลองกับนิยามและองคประกอบที่ตองการศึกษา
โดยสรุปแลว ความเหนียวแนนของทีมเปนสิ่งสําคัญตอการทํางานเปนทีมเปน
อยางยิ่ง เปนสิ่งที่ประสานหรือสื่อถึงความรักความสามัคคีในหมูคณะและทําใหทีมคงไวซึ่งความ
เปนทีมอยูได ทําใหเกิดความมั่นใจไดวาสมาชิกของทีมจะรูสึกมีความสุขที่เขาเปนสวนหนึ่งของ
ทีม (McShane. & Von Glinow 2005: 282) ในทีมแตละทีมอาจมีระดับความเหนียวแนนไม
เทากัน ทีมที่มีระดับความเหนียวแนนต่ํา การรวมตัวของทีมจะเปนไปอยางหลวมๆ สมาชิกแตละ
คนมีความผูกพันกับสมาชิกคนอื่นๆ นอยหรือไมมีความผูกพันเลย อีกทั้งสมาชิกของทีมจะไมมี
ความมุง มั่น ตอวัต ถุประสงคของทีม อีกดวย ในทางตรงกันขามทีม ที่มีความเหนียวแนน อยูใ น
ระดับสูงสมาชิกในทีมจะแสดงพฤติกรรมที่มุงมั่นตอความสําเร็จของทีมและมีความเกื้อหนุนตอ
สมาชิกคนอื่นๆ (Martin. 2005: 263) ดังนั้นทีมที่มีความเหนียวแนนของทีมมากนาจะเปนเปนสิ่ง
ที่ทําใหทีมนั้นมีโอกาสประสบผลสําเร็จในเปาหมาย ซึ่งนั่นหมายความวาเกิดประสิทธิผลของการ
ทํางานในทีมนั่นเอง
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ความสัมพันธระหวางความเหนียวแนนในทีมกับประสิทธิผลของทีม
ความเหนียวแนนในทีมมีผลตอทีม บุคคลที่เปนสมาชิกในทีมที่มีความ
เหนียวแนนจะมีความพึงพอใจมากกวาบุคคลที่เปนสมาชิกในทีมที่ไมมีความเหนียวแนน (Levi.
2001: 65; citing; Hackman. 1992) และความเหนียวแนนยังกอใหเกิดผลทางบวกตอการ
ปฏิบัติงานในทีม (Levi. 2001: 65; citing Mullen; & Copper. 1994) โดยเฉพาะในทีมที่มีขนาด
เล็ก ความเหนียวแนนนั้นเปนพื้นฐานที่สําคัญของความผูกพันซึ่งนําไปสูการทํางานทีใ่ หผลงานที่ดี
และเปนสิง่ จําเปนมากในกลุมงานทีต่ องใชการปฏิสมั พันธกัน ความรวมมือ และพึง่ พาอาศัยกันสูง
(Levi. 2001) ซึ่งในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมของดูบริน (Dubrin.
2005: 209) ความเหนียวแนนในทีมเปนปจจัยหนึ่งที่มอี ิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม ในทํานอง
เดียวกันการศึกษาของ เพนเซอร (Panzer. 2003) ศึกษาอิทธิพลของความเหนียวแนนทีม่ ีตอผล
การปฏิบัติงาน โดยศึกษากับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยนานาชาติ
ฟอรลดิ า ผลการวิจัยพบวา ระดับของความเหนียวแนนระหวางบุคคลทีม่ ีมากขึ้นสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือระหวางสมาชิกในทีมซึ่งนําไปสูการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฟลไลและวิลเลี่ยม (Phillai; & Williams. 2002) ที่ศึกษาอิทธิพลของความเหนียว
แนนในทีมที่มตี อความยึดมั่นผูกพันและผลการปฏิบตั ิงานของทีมงานที่ทํางานในสถานีดับเพลิง
ทางตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ความเหนียวแนนในทีมความสัมพันธ
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันและผลการปฏิบัติงาน
จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาความเหนียวแนนในทีม
มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของทีม นั่นคือ ทีมที่มีความเหนียวแนนระหวางสมาชิกจะทําให
เกิดประสิทธิผลของการทํางานในทีม
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หนึ่งในวิธีการหลายวิธีที่สามารถสรางผลงานใหกับกลุมคือ การสรางการรับรู
ความสามารถของกลุม (Pescosolido. 2003:21) กลุมที่มีความเชื่อรวมกันวาพวกเขาสามารถ
ประสบผลสําเร็จในงานที่เฉพาะเจาะจง มีความเปนไปไดมากที่ความสําเร็จที่แทจริงนั้นจะเกิดขึ้น
เพราะความเชื่อในความสามารถรวมกันนี้ ซึ่งแนวคิดนี้มีความสําคัญในระดับกลุมเหมือนกับการ
รับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ในระดับบุคคล แตมีความแตกตางที่ระดับการ
กระทํา (Feltz; & Lirgg. 1998) นักวิจัยจํานวนมากมีความคิดเห็นตรงกัน วาทั้งการรับรู
ความสามารถรวมกันและการรับรูความสามารถของตนเองตองมีระบุงานวาเปนความสามารถใน
งานใดมากกวาที่จะกลาวถึงเรื่องทั่วไป เชน การรับรูความสามารถดานการบริหาร เปนตน
ดังนั้นในการศึกษาการรับรูความสามารถของทีมจึงตองระบุวาเปนความสามารถในเรื่องใดเชนกัน
การรับรู ค วามสามารถของที ม อาจเรีย กหรื อใช กัน ในรู ปของคํา ศัพท อื่น ๆ
นักวิจัยบางทานใชคําในชื่อวา การรับรูความสามารถของทีม (Team Efficacy) บางทานใชคําวา
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การรับรูความสามารถรวมกัน (Collective efficacy) ซึ่งตางสื่อในความหมายเดียวกัน สําหรับใน
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชคําวา การรับรูความสามารถของทีม
ความหมายของการรับรูความสามารถของทีม
นักวิชาการที่กลาวถึงความหมายของการรับรูความสามารถของทีม เชน
แบนดูรา (Bandura. 1997: 477) กลาวถึงการรับรูความสามารถ
รว มกั น (Collective efficacy) ว า การรั บรู ค วามสามารถร วมกัน เปน ความเชื่ อร วมกัน ใน
ความสามารถของกลุมในการจัดการและบริหารแนวทางการกระทําที่จําเปนตอการสรางผลงาน
การรั บ รู ค วามสามารถของที ม หมายถึ ง ความรู สึ ก ร ว มกั น ใน
ความสามารถของบุคคลในทีมในการรวมมือและผสมผสานความสําเร็จ โดยรวมกันตอบสนอง
ความตองการในสถานการณที่เฉพาะเจาะจง องคประกอบสําคัญของการรับรูความสามารถของ
ทีม คือ 1) เปนความเชื่อรวมกัน 2) เปนการรับรูศักยภาพในกิจกรรมประสานรวมกัน และ 3) มี
ความเฉพาะเจาะจงในสถานการณและพฤติกรรมของการรับรูความสามารถรวมกัน (Karrasch.
2003: 2; citing Zacarro; et al. 1995: 309)
จากความหมายสรุ ป การรั บ รู ค วามสามารถของที ม ได ว า การรั บ รู
ความสามารถของทีม หมายถึง ความเชื่อหรือความรูสึกรวมกันในความสามารถของทีม ในการ
รวมมือ จัดการและบริหารแนวทางการกระทําที่จําเปนตอการสรางความสําเร็จในผลงานของทีม
ในสถานการณและพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง
แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของทีม
แหลงทีม่ าของการรับรูความสามารถของทีม ยังไมมแี นวคิดที่กลาวถึง
โดยตรง แตแบนดูรา (Bandura. 1997: 478) ไดกลาวถึงในประเด็นนี้วา ทัง้ ความเชื่อใน
ความสามารถระดับบุคคลและระดับกลุมมีแหลงที่มาที่เหมือนกัน
มีหนาที่และทํางานผาน
กระบวนการที่เหมือนกัน แหลงทีม่ าสําคัญที่สามารถนําไปสูการพัฒนาการรับรูค วามสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งไดแก (Bandura. 1997)
1. ความสําเร็จของการกระทําในอดีต (Past performance
accomplishment) ความสําเร็จและความลมเหลวของบุคคลที่ผานมาในอดีตมีผลอยางมากตอการ
รับรูความสามารถของตนเองในงานที่เฉพาะเจาะจง ซึง่ เปนงานที่บุคคลนั้นกําลังเผชิญอยู ถางาน
ที่กําลังเผชิญขณะนั้นมีความคลายคลึงกับงานที่ทําในอดีตซึ่งประสบความสําเร็จ บุคคลนาจะมี
การรับรูความสามารถของตนเองสูงดวย ในทางตรงกันขามถาบุคคลนั้นเคยผานความลมเหลวใน
อดีตที่ผานมา จะมีระดับรับรูความสามารถของตนเองในงานที่คลายคลึงนัน้ ต่ําดวยเชนกัน
2. ประสบการความสําเร็จของผูอื่น (Various experience)
ประสบการณความสําเร็จจากผูอื่นที่เกิดขึ้นจริง จะสรางจินตภาพของความสําเร็จ โดยผานตัว
แบบซึ่งมีการกระทําที่ประสบความสําเร็จ
โดยเฉพาะถาตัวแบบนั้นที่มีลักษณะที่คลายคลึงกับ
บุคคลนั้น
เมื่อบุคคลไดเห็นบุคคลที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนกระทํางานที่เฉพาะเจาะจงนั้น
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สําเร็จ การรับรูความสามารถของตนของบุคคลจะสูง เนื่องจากการมองเห็นวาบุคคลอื่นสามารถ
ทําไดก็จะเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเชื่อวาสามารถทํางานไดดีดวยเหมือนกัน
3. การพูดจูงใจ (Verbal persuasions) การที่บุคคลอื่นแสดงออกใน
ความเชื่ออยางมั่นคงและคงเสนคงวาตอตัวเราวาเราสามารถกระทําในสิ่งนัน้ ๆ ได โดยที่การพูดจูง
ใจ จะทําใหเรารูส ึกมีความสามารถ ซึ่งถาบุคคลประเมินตนเองตามขอบเขตหรือความสามารถที่
เปนจริง บุคคลทีถ่ ูกชักจูงดวยคําพูด ทําใหมีความมั่นใจในความสามารถของตน มีแนวโนมทีผ่ ูรับ
ฟงการชักจูงนั้นจะใชความพยายามไปสูความสําเร็จมากขึ้น
4. สภาวะทางกายและอารมณ (Physiological and emotion
arousal) การรับรูความสามารถของตนเองขึ้นอยูกับสภาวะทางกายและอารมณทางบวกหรือทาง
ลบในตัวบุคคล ถาบุคคลถูกกระตุนใหมีสภาวะทางกายและอารมณที่เปนอารมณในทางลบ เชน
เศรา ออนลา เครียด จะมีผลทําใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองต่ํา แตหากถูกกระตุนในมี
สภาวะทางกายและอารมณในทางบวกก็จะสงเสริม การรับรูความสามารถของตนเอง
แหลงทีม่ าของการรับรูความสามารถของตนเอง 2 แหลงแรก คือ
ความสําเร็จของการกระทําในอดีตและประสบการความสําเร็จของผูอื่น
มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง (ฺBandura. 1997) แตยากที่จะทําไดสําเร็จ โดยเฉพาะ
การทํางานเปนทีมในองคการที่กําลังปฏิบัติงานภายใตเวลาที่จํากัด
หลายองคการไมมีเวลา
พอที่จะสรางประสบการณความสําเร็จในงาน หรือประสบการณผานตัวแบบ ดังนัน้ การพูดจูงใจ
และสภาวะทางอารมณนาจะเปนแหลงที่พัฒนาการรับรูความสามารถมากที่เปนไปไดในกลุม
มากกวาในบริบทขององคการในปจจุบัน
การรับรูความสามารถในการทํางานเปนทีม
จากที่ไดกลาวในตอนตนของการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของทีมพบวา
การรับรูความสามารถของทีมจะตองมีการระบุสถานการณและ
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงวาเปนความสามารถในเรื่องใด ในงานวิจัยเรื่องนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ทีมงาน ผูวิจัยจึงกําหนดที่จะศึกษาการรับรูความสามารถในดานการทํางานเปนทีม เพื่อทําให
การทํางานเปนทีมสําเร็จผล การทํางานเปนทีมนัน้ จะตองใชทักษะที่จําเปน ทักษะการทํางานเปน
ทีม (Team working skills) เปนทักษะดานการปฏิสัมพันธทสี่ ําคัญซึง่ เกี่ยวของกับการ
ติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพภายในทีม ทักษะนี้จะชวยใหสมาชิกในทีมเขาใจและควบคุม
พฤติกรรมของตัวสมาชิกเองและพฤติกรรมของสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม ทักษะในการทํางานเปนทีม
นั้นประกอบดวย 1) การใหเวลารวมกัน (Airtime) คือ สมาชิกไดมโี อกาสในการพูดอภิปราย
ระหวางการประชุม 2) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information) คือ โอกาสที่ขอมูลขาวสาร
ไดแลกเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกระหวางการประชุม 3) การพัฒนาแนวคิด (Idea) คือ โอกาสที่
แนวคิดจะเกิดจากทีมเปนผูกระตุนโดยที่ความคิดที่เกิดขึ้นนี้มีความเกี่ยวของสัมพันธกับความคิด
อื่นๆ ในแตละความคิด 4) การสรางปฏิกิริยาตอบโต (Reactions) คือ โอกาสที่สมาชิกในทีมได
แสดงปฏิกิริยาโตตอบในความคิดและขอมูลขาวสารของสมาชิกคนอื่นๆ และ 5) การสรางความ
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กระจางในความเขาใจ (Clarity) คือ โอกาสที่จะมีความมัน่ ใจไดวาสมาชิกแตละคนเขาใจสิง่ ที่กําลัง
อภิปรายและกําลังถูกเสนอระหวางการประชุมซึ่งรวมทั้งความเขาใจโดยตัวสมาชิกเองและความ
เขาใจรวมที่เกิดจากทีม (Williams. 1996: 142)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของการรับรูความสามารถในการทํางาน
เปนทีมไดวา การรับรูความสามารถในการทํางานเปนทีม หมายถึง ความเชื่อหรือความรูสึก
รวมกันระหวางสมาชิกในทีมในความสามารถดานการทํางานเปนทีมวา สมาชิกในทีมจะรวมมือ
จัดการและบริหารแนวทางการกระทําที่จําเปนตอการสรางความสําเร็จในผลงานของทีม
ซึ่ง
ประกอบไปดวย
ความสามารถของทีมในการสรางใหสมาชิกไดมีโอกาสในการพูดอภิปราย
ระหวางการประชุมทีม มีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันระหวางการประชุม มีการ
พัฒนาแนวคิดจากแนวความคิดตางๆ ที่เกิดขึ้นในทีมรวมกัน โดยที่ความคิดที่เกิดขึ้นนี้มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับความคิดอื่นๆ ของสมาชิกในทีม ไดแสดงปฏิกิริยาโตตอบในความคิดและ
ขอมูลขาวสารที่เปนสนับสนุนการประชุมทีมซึง่ กันและกัน และสรางความมั่นใจวาสมาชิกแตละคน
เขาใจสิ่งที่กําลังอภิปรายและกําลังถูกเสนอระหวางการประชุม ทั้งที่เปนความเขาใจจากตัวสมาชิก
เองและความเขาใจที่เกิดจากทีม
การวัดการรับรูความสามารถของทีม
การรับรูความสามารถของทีมวัดคลายกับการรับรูความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) แตอางถึงกลุม (Lee; & Zfarh. 2004) ดังนั้นเพื่อเปนพื้นฐานในการสราง
ความเขาใจการวัดการรับรูความสามารถในระดับทีมตอไป
ผูวิจัยจะอธิบายถึงการวัดการรับรู
ความสามารถของบุคคลใหเขาใจกอน
ในการวัดการรับรูความสามารถของบุคคล วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2538:
97-109) ไดสรุปถึงการวัดการรับรูความสามารถของตนเองไวจากผลงานวิจัยตางๆ พบวา วิธีการ
วัดการรับรูความสามารถของตนเองทีใ่ ชกันมากคือ การวัดความมั่นใจ โดยสอบถามวาผูต อบมี
ความมั่นใจวาเขาสามารถปฏิบัตงิ านในงานที่ยากขึ้นหรือ ไม ซึ่งคําตอบจะอยูในลักษณะ “ไมมี
ความมั่นใจ” ไปจนถึง “มีความมั่นใจเต็มที”่ การวัดที่นิยมรองลงมาคือ การวัดระดับความยาก
มักเปนการถามวาผูตอบสามารถปฏิบัตงิ านในงานที่ยากขึ้นหรือไม ซึ่งคําตอบจะเปนแบบ “ใช”
และ “ไมใช” สวนการวัดแบบที่ 3 คือการวัดแบบผสม จะมีทงั้ วัดความมั่นใจและระดับความยาก
โดยใชขอคําถามเดียวกัน และมีคําตอบใหเลือก 2 แบบ คือ “ใช” และ “ไมใช” และแบบเปอรเซ็นต
บนสเกลระดับความยากสําหรับตัวอยางการวัดการรับรูความสามารถของทีม ในงานวิจัยของ อาร
โน บารลิง และคีลโลเวย (Arnold; Barling; & Kelloway. 2001) วัดการรับรูความสามารถของ
ทีมโดยแบบสอบถามทัง้ หมด 11 ขอคําถาม ขอคําถามสะทอนใหเห็นถึงการรับรูความสามารถ
ทางการศึกษาของทีม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (1= ไมมีความมั่นใจเลย ไปจนถึง 5
= มั่นใจมากทีส่ ุด) เปนการถามถึงความรูสึกมัน่ ใจวาทีมของเขาสามารถทํางานใหสําเร็จสมบูรณ
และการกระทําและกระบวนการนั้นสงเสริมผลการปฏิบัตงิ านดานการศึกษาใหสําเร็จได เชน “ทีม
ของฉันสามารถสนับสนุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุม” และงานของ
พีสโคโซไลโด
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(Pescosolido. 2003) วัดการรับรูความสามารถของกลุมโดยใชแบบสอบถามถามสมาชิกเกี่ยวกับ
ระดับความมั่นใจในความสามารถของการไดเกรดของกลุม โดยใหคะแนนจาก 69 ถึง 100 ถาม
ใหประมาณถึงความเปนไปไดวากลุมของทานจะไดรับคะแนนในแตละชวงเกรดอยางไร (เชน “คุณ
คิดวามีความเปนไปไดที่กลุมจะไดคะแนน (เกรด) 90-93”) คะแนนทีไ่ ดรับการนับคือคนทีใ่ ห
สูงสุด นําคะแนนของแตละบุคคลมารวมกันคาคาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม นอกจากงานวิจัย
ของพรูสเซียและไคนิคกิ (Pussia; & Kinicki. 1996) วัดการรับรูความสามารถของทีมโดยใช
แบบสอบถามเชนกัน การรับรูความสามารถของทีมถูกประเมินดวย 2ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแรก
ประเมินความมั่นใจในผลงานเชิงปริมาณ ผูตอบประเมินความมั่นใจในแตละผลงานในเชิงปริมาณ
เปนแบบประมาณคาใหเลือกตอบจาก 0 = ไมมั่นใจทัง้ หมด ไปจนถึง 100 = มั่นใจทั้งหมด มี
คําถาม 9 ขอ คะแนนของแตละคนนํามาถูกเฉลี่ยเปนความมั่นใจระดับกลุม สําหรับตัวบงชีท้ ี่ 2
คลายกับตัวบงชี้แรกแตเปนความสําเร็จในพฤติกรรมกระบวนการระดมสมอง (Confidence in
process behaviors) เหมือนกับตัวชี้วัดแรกซึง่ เปนความเชื่อมั่นของแตละบุคคลและนํามาเฉลี่ย
เปนคะแนนความมั่นใจในกระบวนการทางพฤติกรรมระดับกลุม
ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของทีมและประสิทธิผลของ
ทีม
ทีมที่มีประสิทธิผลตองมีความมั่นใจในตัวของทีมเองและเชื่อวาทีมสามารถ
ประสบความสําเร็จไดในงานของทีม สามารถจูงใจหรือกระตุนตนเองใหทํางานหนักขึ้น (Robbins.
2005: 277-278) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมตาม
แนวคิดของ ดรูบริน (Dubrin. 2005: 206 -210) ที่เสนอวาการรับรูความสามารถของทีม (Team
efficacy) เปนปจจัยหนึ่งที่สง ผลตอความมีประสิทธิผลของทีม งานวิจัยที่ยืนยันความคิดนี้ไดแกล
งานวิจัยของ พีสโคโซไลโด (Pescosolido. 2003) ซึ่งศึกษาอิทธิพลของการรับรูความสามารถ
ของกลุม (Group efficacy) ที่สงผลตอประสิทธิผลของกลุม โดยศึกษากับนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจที่ มหาวิทยาลัยในตะวันออกลาง สหรัฐอเมริกา เปนนักศึกษาทีร่ วมโครงการทําวิจัย
ระยะยาว ทั้งหมดมี 26 ทีม จํานวนผูมสี วนรวมในแตละทีมมี 5 คน มีสวนรวมโดยสมัครใจ และ
ไมมีผลตอผลการเรียนของพวกเขา ใชแบบวัดประสิทธิผลของทีมทีส่ อดคลองกับแนวคิดในการวัด
ประสิทธิผลของแฮคแมน (Pescosolido. 2003: 30; citing Hackman. 1987) ผลการศึกษาใน
ครั้งแรกของการเก็บขอมูลชวงตนของภาคการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของกลุมสงผล
ตอประสิทธิผลของทีมในดานความตองการทํางานรวมกันตอไป (Willingness to continue
working together) การเรียนรูและการพัฒนาตนเองทีไ่ ดจากกลุม (Amount of learning and
self-development occurring with the group context) และโอกาสทํางานที่ตองพึง่ พาอาศัยกันใน
กลุม (Opportunities to work independently within the group)
จากงานแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวขางตน
แสดงใหเห็นวาการรับรู
ความสามารถของทีมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม นั่นคือทีมที่มีการรับรูความสามารถของทีม
สูงจะทําใหเกิดประสิทธิผลของการทํางานในทีม

72
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับสภาพแวดลอมภายในทีม
ทีมถูกครอบคลุมอยูในสภาพแวดลอมตางๆ
ทีซ่ ับซอนซึ่งมีอิทธิพลตอ
กระบวนการทีมแทบทุกดาน สภาพแวดลอมของทีมทีส่ งผลตอกระบวนการทีมแบงออกเปน 1)
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับที่วางระหวางบุคคล การจัดที่วาง การยึดอาณาเขต
เปนตน 2) สภาพแวดลอมทางบุคคล ไดแก ขนาดของทีม อายุของสมาชิก ความสามารถของ
สมาชิก บุคลิกภาพและการควบคุมอารมณของสมาชิก เปนตน 3) สภาพแวดลอมทางสังคม
ไดแกความเหนียวแนนของทีม การเขากันไดของกลุม เปนตน และ 4) สภาพแวดลอมทางงาน
ไดแก ลักษณะงาน วัตถุประสงคของงาน เปนตน (โยธิน ศันสนยุทธ. ม.ป.ป.)
จากการจัดกลุมประเภทของทีมขางตนประกอบกับการศึกษาแนวคิดและ
ผลงานวิจัยของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับทีม ผูวิจัยจัดกลุมสภาพแวดลอมของทีมที่ใชสําหรับ
งานวิจัยครั้งนี้เปน 2 กลุม คือ สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความหลากหลายของทีม ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของทีม และสภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการ โดยมีรายละเอียดของปจจัยตาง ๆ ดงนี้
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของทีมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหลากหลายของทีม ในคําศัพทภาษาอังกฤษใชคําวา Team diversity
หรือบางครั้งอาจใชในรูปของคําวา ความแตกตางของทีม ในคําศัพทภาษาอังกฤษวา Team
heterogeneity ทีมที่มีลักษณะที่แตกตางกัน สมาชิกจะมีคุณลักษณะหลายคุณลักษณะทีต่ างกัน
เชน บุคลิกภาพ คานิยม เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ ความเชี่ยวชาญในหนาที่ ประสบการณ
และรูปแบบการคิด เปนตน (Robbins. 2005: 278) ในการศึกษาความหลายหลายในทีมจะตอง
ระบุเนื้อหาของความแตกตางนั้นใหมีความเฉพาะเจาะจงลงไปวาแตกตางในประเด็นใด (DrachZahavy; & Somech. 2002: 45; citing Jackson. 1996)
ความหลากหลายในทีมมีทั้งขอไดเปรียบและเสียเปรียบ เชริดและคาคา
บาดส (Sheard; & Kakabadse. 2004: 44-45) เสนอวา ทีมที่มีสมาชิกที่มีความคลายกันหรือ
เหมือนกันนาจะเหมาะสมกับงานประจําวัน (Routine tasks) หรืองานที่ไมยากนัก แตถาเปนงาน
ที่สลับซับซอน เปนปญหาทีไ่ มไดเกิดขึ้นบอย (Non-routine problem) ตองการความคิด
สรางสรรค และวิธีการใหมๆ ทีมที่มสี มาชิกที่มลี ักษณะทีไ่ มแตกตางกันอาจทําใหผลของงานมี
ประสิทธิผลไมมากเทาที่ควร ในขณะทีมที่มีลักษณะที่หลากหลายมีขอดี ก็มีขอเสียเปรียบเชนกัน
ในงานที่ตองแกปญ
 หาใหกับองคการ โดยเฉพาะทีมที่เกิดขึ้นใหม มักมีปญหาเรื่องเวลา เนื่องจาก
ในทีมใหมตองใชเวลานานกวาที่สมาชิกในทีมจะเรียนรูวธิ ีการที่จะทํางานรวมกันตั้งแตเริ่มตน
จนกระทัง่ งานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ
ดังนั้นการที่จะทําใหทีมทีม่ ีความหลากหลาย
ประสบผลสําเร็จ ทีมจะตองใชเวลานอยที่สุดในการทําใหสมาชิกรูจักและเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน
ซึ่งอาจทําโดยการพัฒนาความสัมพันธทางสังคมที่สนับสนุนใหสมาชิกแตละคนปรับพฤติกรรมนํา
สวนหรือลักษณะที่ดีของตนไปสนับสนุนการทํางานของทีม
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ประเภทของความหลากหลาย
ความหลากหลายในทีมมีหลายประเภท นักวิชาการไดแบงประเภทความ
หลากหลายไวดังนี้
เมคเกรท เบอดาฮล และแอรโร (Levi. 2001: 231-233; citing
McGrath; Berdahl; & Arrow. 1995) กลาววา บอยครั้งเรามักคิดถึงความหลายในกลุมดานเพศ
และเชื้อชาติ แตความเปนจริงความหลากหลายที่มีผลตอกลุมในองคการมี 3 ประเภท คือ
1. ความหลากหลายดานประชากรศาสตร (Demographic
diversity) เปนการแบงกลุมทางสังคมที่บุคคลใชในการจัดกลุมใหกับบุคคลอื่นๆ ความหลากหลาย
นั้น ไดแกความหลากหลายในดาน
1.1 เพศ (Gender)
1.2 เชื้อชาติ (Race and ethnicity)
1.3 สัญชาติ (Nationality)
1.4 อายุ (Age)
1.5 ศาสนา (Religion)
2. ความหลากหลายดานจิตวิทยา (Psychological diversity)
เปนความแตกตางในความคิดและพฤติกรรมของบุคคล แบงเปน 3 กลุม ไดแก ความหลากหลาย
ในดาน
2.1 คานิยม (Value) ความเชื่อ (Belief) และทัศนคติ
(Attitude)
2.2 บุคลิกภาพ ความคิด และรูปแบบของพฤติกรรม
2.3 ความรู ทักษะ และความสามารถที่สัมพันธกับงาน
3. ความหลากหลายดานองคการ (Organizational diversity)
เปนความแตกตางที่สัมพันธกับองคการ ไดแก ความหลากหลายในดาน
3.1 สถานภาพ (Status)
3.2 อาชีพ (Occupation)
3.3 สังกัดหรือแผนก (Department / Division)
3.4 ระยะเวลาที่เขาเปนสมาชิกในทีม (Tenure)
นอกจากนี้ แจคสัน (Drach-Zahavy; & Somech. 2002: 45 ; citing
Jackson. 1996) แบงความหลากหลายของทีมออกเปน 2 ประเภท คือ ความหลากหลายที่
สัมพันธกับงาน (Task-related attributes of heterogeneity) เชน ความแตกตางของหนาที่
(Functional heterogeneity) ความแตกตางกันในระดับการศึกษา (Educational heterogeneity)
ความแตกตางของระยะเวลาที่เขาเปนสมาชิกในทีม (Tenure heterogeneity) เปนตน กับความ
หลากหลายที่เปนพื้นฐานของความสัมพันธ (Relation-oriented attributes of heterogeneity)
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เชน ความแตกตางทางเพศ
(Gender heterogeneity) ความแตกตางดานอายุ (Age
heterogeneity) เปนตน
ความหลากหลายมี ห ลายประเภท บางประเภทง ายที่ จ ะสั ง เกตและ
เปลี่ยนแปลงแตบางประเภทเชน ความรู คานิยม และบุคลิกภาพ ไมงายในการสังเกต ความ
หลากหลายที่ตางประเภทกันสงผลกระทบที่แตกตางกัน เชน ความหลากหลายทางเพศจะให
ผลลัพธไมเหมือนกับความหลากหลายดานคานิยม ดังนั้น หากเราตองการศึกษาความหลากหลาย
ของทีม เราควรระบุถึงประเภทของความหลากหลายดวย
ผลของความหลากหลายในกลุมงาน
คําถามที่มักเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการศึกษาเรื่องความหลากหลาย คือ ความ
หลากหลายนั้นเปนสิ่งที่สรางประโยชนสําหรับงานบางประเภทหรือไม ความหลากหลายดาน
ประชากรศาสตร (Demographic variables) เชน เพศ เชื้อชาติ สงผลตอทีมเหมือนกับความ
หลากหลายในตัวแปรสวนบุคคล (Personal variables) เชน คานิยม บุคลิกภาพ ทักษะ หรือไม
งานวิจัยเกี่ยวกับผลของความหลากหลายที่มีตอทีมกําลังไดรับความสนใจ
มีการเปรียบเทียบกลุมงานที่มีความเหมือนและความแตกตางกัน เจคสัน (Levi. 2001: 239241; citing Jackson. 1992) ไดสังเคราะหงานวิจัย (Meta-analysis) ซึ่งศึกษาผลกระทบของ
ความหลากหลายที่มีตอกลุมงาน โดยนําเสนอการวิเคราะหออกเปน 2 มิตใิ นการวิเคราะห คือ มิติ
ประเภทของความหลากหลาย (Type of diversity) และมิติประเภทของงาน (Type of task) ดัง
ภาพประกอบ 11
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ประเภทของความหลากหลาย (Type of Diversity)
ลักษณะสวนบุคคล
ลักษณะหนาที่
(Personal Attribute(s)
(Functional Attribute)
ประเภทของงาน (Type of Task)
• งานที่ตองลงมือปฏิบัติ
(Performance)
• งานที่ตองใชความคิด
(Interactive)
• งานที่ตองใชความคิด
สรางสรรคและการตัดสิน
(Creativity and Judgment)
กระบวนการกลุม (Group Process)
• ความเหนียวแนนและความ
ขัดแยง (Cohesion and
Conflict)

ใหผลหลายแนวทาง
(Mixed Effects)
หลักฐานทางการวิจัยมีจํากัด
ความหลากหลายอาจสรางขอ
ไดเปรียบ
ความหลากหลายสราง
สิ่งไดเปรียบ

ความหลากหลายสราง
สิ่งไดเปรียบ
หลักฐานทางการวิจัยมีจํากัด

ความหลากหลายสรางปญหา

หลักฐานทางการวิจัยมีจํากัด

ความหลากหลายสราง
สิ่งไดเปรียบ

ภาพประกอบ 11 ผลกระทบของความหลากหลายในกลุมงาน
ที่มา: Levi, D. 2001:241; citing Jackson,S. 1992. Group Dynamics. 2001.
จากภาพประกอบ 11 แบงประเภทของความหลากหลายเปน 1) ความ
หลากหลายในลักษณะสวนบุคคล (Personal Attributes) ไดแก ความแตกตางของบุคลิกภาพ
ความแตกตางในคานิยม ความแตกตางในทัศนคติ ความแตกตางทางประชากรศาสตร (เชน
ความแตกตางดานอายุ ความแตกตางทางเพศ ความแตกตางในเชื้อชาติ) และ 2) ความ
หลากหลายในลักษณะหนาที่ (Functional Attribute) เปน ความหลากหลายที่เกี่ยวกับความรู
ความสามารถ และทักษะของบุคคลที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนประเภทของ
งานแบงเปน 1) งานประเภทที่ปฏิบัติ (Performance Task) เปนงานที่ตองการทักษะในการรับรู
และการเคลื่อนไหว ซึ่ง ประเมินโดยใชมาตรฐานเชิงคุณภาพและผลผลิตตามวัตถุประสงค 2)
งานประเภทใชความคิด (Intellective Tasks) เปนงานแกปญหาที่มีคําตอบที่ถูกตอง และ 3)
งานที่ตองตัดสินและคิดสรางสรรค (Creative / Judgment Task) เปนงานที่ตองตัดสินใจมีคําตอบ
ที่ถูกตอง
พิจ ารณาการปฏิสัมพันธของประเภทของความหลากหลายกับประเภท
ของงานที่ทําและกระบวนการกลุม (ความเหนียวแนนและความขัดแยงในกลุม)
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ความสัม พันธระหวางประเภทความหลากหลายและประเภทของงานที่
เสนอดังภาพประกอบ 11 แสดงใหเห็นวาประเภทของงานทุกประเภท ความหลากหลายสงผล
กระทบในทางบวก มีเพียงกระบวนการกลุม (ความเหนียวแนนและความขัดแยงในกลุม)เทานั้นที่
ความหลากหลายใหผลในทางลบ
ความหลากหลายในลักษณะสวนบุคคลหรือทางประชากรศาสตรใหผลที่
ผสมผสานกั น มี ทั้ ง ทางบวกและทางลบ ความหลากหลายในหน า ที่ ใ ห ผ ลทางบวก ความ
หลากหลายในทักษะ และความรูชวยกลุมพัฒนาการแกปญหา ความหลากหลายในคานิยมพบ
มากที่ใหผลทางลบนั่นคือเพิ่มความขัดแยง อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีปญหาในทางลบดานการ
จัดการแตพบวากลุมที่มีความแตกตางวาดีกวากลุมที่ไมมีความแตกตาง
ในงานวิจัยของ บอชและเกรน (Levi. 2001: 240; citing Baugh; &
Geaen. 1995) ไดตรวจสอบผลของปจจัยทางเพศและเชื้อชาติที่มีตอการรับรูผลการปฏิบัติงาน
ของทีม ขามสายงาน พบวาสมาชิก ของทีม ที่มี ความแตกต างกัน ในเชื้ อชาติห รือเพศ ความมี
ประสิทธิผลของงานจะนอยกวาทีมที่มีความเหมือนกัน ซึ่งผลการประเมินนี้ประเมินโดยสมาชิก
ชายผิวขาว แตก ารประเมิน ผลการปฏิบัติง านของทีม จากภายนอกพบวาไมมีความแตกตาง
ระหวางทีมที่มีความหลากหลายกับทีมที่มีความเหมือน หรืออาจกลาวไดวาความแตกตางทําให
เกิดความไมพึงพอใจได แตไมมีผลตอผลการปฏิบัติงานโดยตรง
ในสถานการณที่ชัดเจนความหลากหลายเปนสิง่ ทีส่ รางประโยชนกรณีที่
งานสรางสรรคและตัดสินใจ ถึงแมวาความหลากหลายสามารถสรางความขัดแยงในงานทีต่ อง
ตัดสินใจและทําใหกลุมมีศักยภาพต่ํา แตความหลากหลายและความขัดแยงก็สามารถชวยพัฒนา
คุณภาพการตัดสินใจ ความหลากหลายในหลายๆ ดานมากมายที่พบวาพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ที่สรางสรรคของทีม ความหลากหลายในความคิด อายุ หนาที่ และการศึกษา มีความสัมพันธตอ
ความคิดสรางสรรค
จากผลการสัง เคราะหง านวิจัยที่ แจคสัน (Levi. 2001:241; citing
Jackson. 1992) ไดศึกษานั้นทําใหเห็นไดวาความหลากหลายในทีมงานขึ้นอยูกับลักษณะงาน
และขึ้นอยูกับประเภทของความหลากหลาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งที่ชัดเจนและยังไมแนชัด ซึ่ง
เปนสิ่งทาทายใหนักวิชาการรุนหลังไดคนหาคําตอบตอไป อยางไรก็ตามถึงแมวาจะใหผลกระทบ
อยางไร ความหลากหลายก็เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นอยูแลวในการทํางานเปนทีม ในความเปนจริง
แลวเราไมควรมองวามันจะทําใหเกิดขอไดเปรียบหรือเสียเปรียบอยางไร แตควรที่จะมุงประเด็น
ไปที่การทําอยางไรที่จะทําใหกลุมที่มีความหลากหลายนั้นปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล (Levi.
2001: 239)
ความหลากหลายในทีมขามสายงาน
กลุมงานที่สมาชิกเขามาทํางานรวมกันเพื่อความสมบูรณของงาน มีทั้งที่
เราไมไดกําหนดความหลากหลายของบุคคลไว และก็มีบางกรณีที่ความหลากหลายถูกกําหนดให
มี ขึ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ลั ก ษณะความหลากหลายถู ก ออกแบบหรื อ กํ า หนดขึ้ น มาโดยมี
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วัตถุประสงค เราเรียกทีมงานที่ไดถูกออกแบบใหมีความหลากหลายของสมาชิกในทีมวา ทีมขาม
สายงาน ความหลากหลายในทีม ขามสายงานเปน สิ่งที่เพิ่ม ประสิท ธิผลใหกับทีม ทําใหทีม มี
ความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย เปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจใหดีขึ้น และในขณะเดียวกัน
ก็ใหผลในทางลบดวยเชนกัน คือ ความหลากหลายสามารถเพิ่มความขัดแยงในการตัดสินใจ ทํา
ใหตองเสียเวลาในกระบวนการกลุมมากในการมีสวนรวม และการสรางงาน และเกิดปญหาดาน
การสื่อสาร การแกปญหานี้อาจตองใชการเพิ่มความผูกพันตอเปาหมายของทีมและการบริหาร
จัดการในเรื่องของกระบวนการภายในกลุมงาน (Levi. 2001: 241-242) และนอกจากนี้ หากเรา
วิเคราะหตามทฤษฎีการพัฒนากลุมของทักแมน (Webber. 2002: 206; Tuckman. 1965) ซึ่งได
แบงขั้นของการพัฒนากลุมเปน 4 ขั้น คือ ขั้นกอตัว(Forming) ขั้นรุนแรง(Storming) ขั้นสราง
บรรทัดฐาน (Norming) และขั้นปฏิบัติงาน (Performing) นั้น นอสคราฟท และคนอื่นๆ (Webber.
2002: 206; citing Northcraft. 1995) ทําใหเราไดขอสังเกตและขอคิดเห็นวาความหลากหลายใน
ทีม อาจทําใหทีม ตองใชเวลาในการสรางทีม ใหผานขั้นการพัฒ นาใน 3 ขั้น แรก ดัง นั้น ความ
หลากหลายยิ่งมีมากขึ้นจึงยิ่งตองใชเวลานานขึ้นในการที่ทีมจะสรางใหเกิดความรวมมือรวมใจ จึง
ถือเปนเรื่องยากตอการพัฒนากระบวนการกลุมในชวงแรกในทีมขามสายงาน
ดวยเหตุผ ลที่กลาวมานี้จึง เปน ความทาทายอยางยิ่งสําหรับผูนําทีมที่จ ะ
พัฒนาความรวมมือและบริหารความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางในทีมขามสายงานใหเกิดเปน
หนทางที่สรางพลังใหกับทีม
การวัดความหลากหลายของทีม
ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของทีม วัดความหลากหลาย
ในหลายแนวทาง ขึ้นอยูกับประเภทของความหลากหลาย เชน การประเมินความหลากหลายใน
งานวิจัยของ ดราช ซาฮาวี และโสเมช (Drach-Zahavy. & Somech. 2002) ซึ่ง ไดศึกษา
ความสัมพันธของความแตกตางกันในทีม (Team heterogeneity) กับการสนับสนุนทีม (Team
support) และความมีประสิทธิผลของทีม (Team effectiveness) กลุมตัวอยางเปนทีมเจาหนาที่
ประจําโรงเรียนทางตอนเหนือของประเทศอิส ราเอล โดยศึกษาความแตกตางกัน ในดานเพศ
(Gender heterogeneity) อายุ (Age heterogeneity) และดานที่มีความเกี่ยวของกับงาน ไดแก
ความแตกตางในดานของหนาที่ (Functional heterogeneity) ดานการศึกษา (Educational
heterogeneity) และระยะเวลาที่ เ ข า เป น สมาชิ ก ในที ม (Tenure heterogeneity) วั ด ความ
หลากหลายของหนาที่โดยแบบสอบถามขอมูลชีวประวัติของกลุมตัวอยาง ถาสมาชิกของทีมเปน
ครูที่มาจากสาขาวิชาเดียวกันทั้งหมด (เชน เลขคณิต) จะไดคะแนน 1 คะแนน แสดงวามีความ
หลากหลายของหนาที่ต่ํา ถาสมาชิกทีมเปนครูมีหนาที่ในการสอนภายในโรงเรียน ไมจําเปนตอง
มาจากสาขาเดียวกัน (เชน ครูตางสาขาแตส อนหองเดียวกัน) ใหคะแนนความหลากหลาย 2
คะแนน มีความหลากหลายระดับกลาง และถาสมาชิกของทีม มีความแตกตางในอาชีพ (เชน
พยาบาลโรงเรียน ครู และที่ปรึกษาของโรงเรียน) ใหคะแนนความหลากหลาย 3 คะแนน แสดง
วามีความหลากหลายสูงสุด สวนในการวัดความหลากหลายของระดับการศึกษา ใชดัชนีความ
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หลากหลายของบลอ (Blau’s Heterogeneity Index) ในการคํานวณ (Auh; & Menguc. 2005.;
Drach-Zahavy; & Somech. 2002: 51; Blau. 1977)
สูตรคํานวณ
H = 1-Σpi 2

i=1

s

H = ความหลากหลายของการศึกษา
p = สัดสวนของทีมทั้งหมดที่แบงในโรงเรียน
s = จํานวนกลุมการศึกษาที่แบง (5 กลุม ไดแก ระดับประกาศนียบัตร
ปริญญาตรีดานการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอื่นและมีประสบการณ
การสอน ปริญญาโทดานการศึกษา ปริญญาโทสาขาอื่นและมี
ประสบการณการสอน
ความแตกตางของเพศ ประเมินโดยใชดัชนีของบลอ แบงกลุมเปนชาย
และหญิง ความแตกตางของระยะเวลาที่เขาเปนสมาชิกในทีม (อายุงานในทีม) คํานวณจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (The Standard Deviation) ของจํานวนปที่เปนสมาชิกทีมของโรงเรียน ใน
ทํานองเดียวกันความแตกตางของอายุ คํานวณจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของสมาชิกใน
ทีม หากค าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไ ด มีคามากแสดงวาที ม นั้น มีความหลากหลายของอายุง าน
มากกวาทีมที่มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา
สําหรับงานวิจัยของ อาวและเมนกุส (Auh; & Menguc. 2005) วัดความ
หลากหลายของหนาที่ (Functional diversity) โดยใชดัชนีของบลอ (Blau’s Heterogeneity
Index) แบงกลุมหนาที่ 9 หนาที่ คือ ฝายการตลาด ฝายบริการลูกคา ฝายการเงิน / บัญชี ฝาย
จัดการทั่วไป ฝายบุคคล / ทรัพยากรบุคคล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายปฏิบัติการและขนสง
ฝายวิจัยและพัฒนา และฝายสนับสนุนการบริหาร คาที่ไดจากการคํานวณจะมีคาตั้งแต 0 ถึง 1
ถาคะแนนเขาใกล 1 แสดงวามีความหลากหลายของหนาที่ในทีมมาก
จากตั วอยา งงานวิ จัย ที่ไ ดเ สนอทํา ให เห็ น ภาพชั ดเจนในการวัด ความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่ง วิธีการที่ใ ชสําหรับความหลากหลายแตล ะประเภท มีทั้ง ที่ใ ชวิธีการที่
ตางกันและเหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยูความเหมาะสมและลักษณะของขอมูล ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
คํานวณความหลากหลายในอายุงานของสมาชิกทีมจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (The Standard
Deviation) ของระยะเวลาในการทํางานของสมาชิกในทีม
ความสัมพันธระหวางความหลากหลายของทีมกับประสิทธิผลของทีม
ดวยกิจกรรมของทีมที่มมี ากทําใหทีมจําเปนทีจ่ ะตองใชทกั ษะความรูที่
หลากหลาย ซึ่งเมื่อทีมมีความหลากหลายของประสบการณ
จะเปนการเพิ่มโอกาสใหได
คุณลักษณะทีจ่ ําเปนในงาน จึงยอมทําใหงานมีประสิทธิผลดี (Robbins. 2005: 281) การที่
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สมาชิกทีมงานที่มีความแตกตางหลากหลายในประสบการณในการทํางานสามารถเพิ่ม
ประสิทธิผลในการทํางาน เนื่องจากสมาชิกสามารถเรียนรูงานจากคนอื่นๆ จึงเปนการเพิ่มโอกาส
ใหผลงานออกมามีประสิทธิผล (Campion. et al.1993: 828) จากการสังเคราะหงานวิจัยของแจค
สัน (Levi. 2001: 239-241; citing Jackson. 1992) เกี่ยวกับผลกระทบของความหลากหลายที่
มีตอกลุมงาน พบวาความหลากหลายที่สัมพันธกับหนาที่ (Functional Attribute) ซึ่งเกี่ยวของกับ
ทักษะและความสามารถสรางขอไดเปรียบใหกับทีม โดยเฉพาะเมื่องานของทีมเปนงานที่ตองใช
ความคิดสรางสรรคและการตัดสินใจ ผลการวิจัยของ ซูจนิ (Sujin. 2004) ไดสงั เคราะหงานวิจัย
ซึ่งศึกษาถึงอิทธิพลของความหลากหลายในทีมทีม่ ีตอผลลัพธของทีม จากผลงานวิจัย 55 เรื่อง
พบวา ความหลากหลายที่สัมพันธกับการทํางาน (Job-related diversity) มีอิทธิพลทางบวกตอผล
การปฏิบัติงานของทีม และยังพบวาถางานทีไ่ ดรับมอบหมายมีความซับซอนสูงความหลากหลาย
ที่สัมพันธกับงานสงผลตอผลการปฏิบัตงิ านของทีมมากกวางานที่มีความซับซอนนอยกวา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายของอายุของสมาชิกนาจะสามารถนํามาอางอิงได เชน
ผลงานของ ดราช ซาฮาวี และโสเมช ศึกษาความแตกตางกันในทีม (Team Heterogeneity) กับ
ความมีประสิทธิผลของทีม (Team Effectiveness) กลุมตัวอยางเปนทีมเจาหนาที่ประจําโรงเรียน
ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล ผลการศึกษาพบวาทีมที่มีสมาชิกที่มีความแตกตางดานอายุ
และหนาที่มาก ความแตกตางนั้นจะสนับสนุนใหทีมเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากกวาทีมที่มี
ความแตกตางกันในดานอายุและหนาที่นอยกวา
ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของแอนใหผล
เชนเดียวกัน คือ ความหลากหลายของความรูภายในทีมขามสายงานที่ทํางานดานพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมทําใหเกิดการผสมผสานองคความรูไปสูความสําเร็จในทีม (Anne. 1998)
จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นวาความหลากหลาย
ของสถานภาพทีมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม
ความสัมพันธระหวางความหลากหลายของทีมกับความเหนียวแนนใน
ทีม
ผลการสังเคราะหงานวิจัยของเจคสัน (Levi. 2001: 239-241; citing
Jackson. 1992) ชี้ใ หเห็น วาความหลากหลายที่สัมพันธกับลักษณะสวนบุคคล เชน ความ
หลากหลายในดานเพศ เชื้อชาติ อายุ เปนสิ่งที่ส ามารถสรางปญหาใหกับทีม กลาวคือทําให
สมาชิกในทีมเกิดความขัดแยงภายในทีมหรือความเหนียวแนนภายในทีมต่ํา เชนเดียวกัน ปารค
เกอร (Parker. 2003) กลาวถึงทีมที่มีการออกแบบใหสมาชิกในทีมมีความแตกตางกันสูง ความ
แตกตางนั้นเปนสาเหตุใหบุคคลในทีมมีความคิดและมุมมองที่แตกตางกัน ความขัดแยงจึงมีโอกาส
เกิดขึ้นไดมาก ซึ่งนั่นหมายความถึงทีมนั้นมีความเหนียวแนนต่ํานั่นเอง ผลงานวิจัยที่สนับสนุน
ความคิดนี้ไดแก งานวิจัยของ แบริก และคนอื่นๆ (Barrick; et al. 1998) ซึ่งพบวาทีมที่มีความ
แตกตางกันในบุคลิกดานความเห็นชอบของสมาชิกในทีมไมมาก (สมาชิกทีมในมีความแตกตาง
ในความคิดเห็นนอย) จะทําใหความเหนียวแนนในทีมมากขึ้นและความขัดแยงในทีมนอยลง และ
ผลงานวิจัยของ เชฟคอทท และคนอื่น ๆ (Shapcott; et al. 2006) ยังพบวาทีม ที่มีความ
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หลากหลายทั้งในดานสัมพันธกับงานและในดานที่ไมสัมพันธกับงานมาก จะมีความเหนียวแนนใน
ทีมนอย
จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่กลาวไวขางตน อาจกลาวไดวาความหลากหลาย
ของทีม มีอิท ธิพลตอความเหนียวแนน ในทีม ทีมยิ่งมีความแตกตางกันมากยิ่งทําใหทีม มีความ
เหนียวแนนนอย
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ภาวะผูนําของทีม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่งสรางพลังขับเคลื่อนให
สมาชิกคนอื่นในทีม บรรลุความสําเร็จ ในเปาหมาย (Levi. 2001: 174) ภาวะผูนําทีมจึง มี
ความสัม พัน ธกับประสิท ธิผ ลของทีม (Northouse. 2004: 214) โดยมีอิท ธิพลตอทีม ใน
กระบวนการดานความคิดสติปญญา (Cognition) ดานแรงจูง ใจ (Motivation) ดานความรูสึก
อารมณ (affection) และดานการประสานงาน (Coordination) ผูนําที่มีความคิดและสติปญญาจะ
ชวยใหทีมเขาใจปญหาที่ทีมกําลังเผชิญ ผูนําที่มีแรงจูงใจจะชวยใหทีมเปนปกแผนและสามารถ
ชวยใหเกิดมาตรฐานในการทํางานและชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ ผูนําที่มีความมั่นคงทาง
อารมณจะสามารถจัดการกับสภาพแวดลอมที่เครียดในการสรางความชัดเจนในเปาหมาย การ
มอบหมายงาน และกลยุทธตางๆ ได ผูนําที่จริงใจสามารถชวยประสานงานในกิจกรรมของทีมได
อยางมีทักษะเหมาะสมกับสมาชิกตอบทบาท ของการสรางความกระจางในกลยุทธในการทํางาน
การใหขอมูลยอนกลับ และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม (Northouse.
2004: 214; citing Zaccaro. et al. 2001) ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาผูนําทีมเปนบุคคลที่สําคัญ
อยางยิ่งตอความสําเร็จของทีม
ภาวะผูนําในทีมขามสายงาน
ในทีม ขามสายงานผูนําเปน ผูที่มีบทบาทสําคัญ ตอทีม เปน อยางยิ่ง มี
ความสําคัญและพัฒนาไดยากมากกวาทีมทั่วๆ ไป เนื่องจากจะตองรับมือกับเรื่องที่ซับซอนและ
ความแตกตางหลากหลายของสมาชิกในทีม (Parker. 2003: 44) ผูนําทีมจึงตองมีพ้ืนฐานทาง
เทคนิคในการเขาใจในเรื่องที่ซับซอนและตองทําใหต นไดรับการสนับสนุนจากบุคคลที่มาจาก
พื้นฐานที่แตกตางกัน มากซึ่งทักษะดานเทคนิคและกระบวนการที่จําเปนนั้น คือ การเขาใจการ
ทํ า งานเป น กลุ ม และให ก ารสนั บ สนุ น สมาชิ ก ที่ เ ป น ผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด า นที่ ต า งกั น
ขณะเดียวกันตองมีทักษะระหวางบุคคลเพื่อชวยทีมที่มีบุคคลที่มีความหลากหลายในการทํางาน
(Dubrin. 2005: 201) ซึ่ง ยุคล (Yukl. 2002: 311) สรุปถึงทักษะที่ผูนําในทีมขามสายงานควรมี
ดังนี้
1. ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค (Technical expertise) ผูนํา
จําเปนตองใชความสามารถในการสื่อสารที่เกี่ยวกับงานกับสมาชิกทีมซึ่งมาจากพื้นฐานของหนาที่
ที่หลากหลายตางกัน
2. ทักษะดานบริหารจัดการ (Administrative skills) ผูนําจําเปนตอง
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มีความสามารถในการวางแผนและจัดการกิจกรรมของโครงการ คัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสม และ
จัดการกับงบประมาณและมีความรับผิดชอบดานการเงิน
3. ทักษะระหวางบุคคล (Interpersonal skills) ผูนําตองสามารถ
เขาใจความจําเปนและคานิยมของสมาชิกของทีมที่สงผลตอพวกเขา แกปญหาความขัดแยง และ
สรางความเหนียวแนนในทีม
4. ทักษะดานความคิด (Cognitive skills) ผูนําตองมีความสามารถ
ในการเขาใจสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกที่มีซับซอนของทีม และเขาใจถึงหนาที่ที่
หลากหลายตางกันและหนาที่เกี่ยวของกับการทําใหสําเร็จในโครงการ
5. ทักษะดานการปกครอง (Political skills) ผูนําตองสามารถสราง
ความเปน อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน สรางทรัพยากร สรางการชวยเหลือ สรางการยอมรับจากฝาย
บริหารระดับสูงและจากพันธมิตรที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ แบรี่ (Yukl. 2002: 312; citing Barry. 1991) ชี้ใหเห็นถึง
บทบาทและพฤติกรรมของภาวะผูนําทีมในทีมขามสายงานที่จําเปนตอทีมในการแกปญหา การ
บริหารโครงการ หรือการบริหารนโยบาย บทบาทและพฤติกรรมเหลานั้นคือ
1. ดานวิสัยทัศน (Envisioning) การสรางความแจมชัดใน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธหรือมีวิสัยทัศนดานการสรางแรงบัลดาลใจใหเกิดความยึดมั่นผูกพันจาก
สมาชิกของทีม การชวยทีมใหเขาใจและพัฒนาสมมติฐานและสรางรูปแบบทางความคิดในการ
พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน การเสนอสรางสรรคความคิดตางๆ
และสนับสนุนทีมใหมีการพิจารณากลยุทธดานการปฏิบัติงานที่เปนนวัตกรรมใหม
2. ดานการจัดการ (Organizing) การวางแผนและกําหนดและ
จัดสรรเวลาในกิจกรรมตางๆ ของทีมใหเกิดความรวมมือประสานกันและสามารถทําใหโครงการ
ตางๆ เสร็จตามเวลาที่กําหนด การชวยทีมสรางมาตรฐานและวิธีการเพื่อประเมินความกาวหนา
และผลการปฏิบัติงาน จัดวางและดําเนิน การประชุมเพื่อแกปญ หาและตัดสิน ใจในแนวทางใด
แนวทางหนึ่งอยางเปนระบบ
3. ดานการผสมผสานทางสังคม (Social Integrating) กระตุนให
เกิดความไววางใจอยางเหมาะสม เกิดการยอมรับ และการมีสวนรวมระหวางสมาชิกในทีม
สนับสนุนการติดตอสื่อสารแบบเปด การมีสวนรวมอยางยุติธรรม อดทนอดกลั้นกับความคิดตางๆ
ที่คัดคานไมเห็นดวย การประนีประนอมความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิก และการชวยพวก
เขาหาสภาวะที่เปนกลาง
4. ดานภายนอก (External spanning) ดูแลสภาพแวดลอม
ภายนอกที ม ให ส นองความต อ งการของลู ก ค า เป น หลั ก ควบคุ ม การเกิ ด ของป ญ หา และ
กระบวนการทางการเมืองที่จะมีผลกระทบตอทีม สรางใหทีมมีภาพลักษณที่ดีและเปนที่ยอมรับตอ
บุคคลภายนอก สามารถทําใหบุคคลภายนอกทีมใหการสนับสนุนดานทรัพยากร การยอมรับ การ
ชวยเหลือ และการมีสวนรวมอยางเหมาะสม

82
สรุปไดวาผลงานของทีม งานขามสายงานจะประสบความสําเร็จไดสวน
หนึ่งขึ้นอยูกับภาวะผูนําทีมที่มีประสิทธิผล โดยที่ผูนําในทีมขามสายงานควรมีบทบาทเปนผูชี้
แนวทางมากกวาผูบริหารยุคดังเดิม ผูนําทีมไมใชผูมอบหมายหรือผูออกคําสั่งเทานั้น แตผูนําทีม
ขามสายงานจะตองมีความเชื่อในสมาชิกคนอื่นของทีมวาจะสามารถชวยและสนับสนุนในความ
รับผิดชอบทั้งหมดที่ไดตัดสินใจลงไป เขาไมไดอยูเหนือกลุม แตจะใหการสนับสนุนสมาชิกใน
กลุม จะไมบริห ารจัดการในกิจกรรมทั้ง หมด แตจ ะใหความชวยเหลือและทําใหแนใ จวาความ
พยายามของทีมเปนสิ่งที่นําไปสูเปาหมายขององคการ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีภาวะผูนําแนวใหม คือ ทฤษฎีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) เปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีการศึกษาวิจัยตั้งแตทศวรรษ 1980 จน
กระทั้งปจจุบัน คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เปนภาวะผูนําที่
มุง ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยมุง เนนการเปลี่ยนแปลงเรื่องคานิยม คุณ ธรรม
มาตรฐาน และการมองการณไกลไปในอนาคต ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะใหความสําคัญตอการ
ประเมินเพื่อทราบถึงระดับแรงจูงใจของผูตาม แลวพยายามหาแนวทางตอบสนองความตองการ
และปฏิบัติตอผูตามดวยคุณคาความเปนมนุษย ซึ่งทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดรับการ
ยอมรับวามีความสอดคลองกับสถานการณของโลกในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา
มากทฤษฎีหนึ่งในปจจุบัน (สุเทพ พงษศรีวัฒน. 2544: 333)
เบิรน (สุเทพ พงษศรีวัฒน. 2544: 333; citing Burn. 1978) เปนบุคคล
แรกที่นําเสนอมโนทัศนเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยอธิบายถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงวา
“เปนกระบวนการที่ทั้งผูนําและผูตามตางชวยยกระดับของคุณธรรมและแรงจูงใจของกันและกันให
สูง ขึ้น ” ผูนําดัง กลาวจะหาวิธีการยกระดับจิต ใจของผูต ามดวยการดึง ดูดความสนใจมาสู
อุดมการณและคานิยมศีลธรรมที่ดีงาม เชน เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ
และความมีมนุษ ยธรรม เปนตน และพนจากสิ่งที่ชั่วชาทางอารมณ เชน ความกลัว ความโลภ
ความอิจฉาริษยาหรือความเกลียดชัง เปนตน ผูตามถูกยกระดับความคิดจาก “ทําพอแควันนี้”
ไปสู “ทําเพื่อความดีงามที่ดีกวาของวันพรุงนี้” ตามแนวคิดของเบิรนใครก็ไดในองคการจะอยูใน
ตําแหนงหรืออยูในองคการแบบใดก็ตามสามารถแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงได
ทั้งสิ้น โดยสามารถมีอิทธิพลตอเพื่อนรวมงาน ตอผูบังคับบัญชาการหรือตอผูใตบังคับบัญชาการ
ก็ได และทั้งสามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปก็ได
ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
นักวิชาการที่ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดสรุปความหมาย
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว ดังนี้
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผูนําตองการที่จะ
ยกระดับแรงจูงใจและขวัญของทั้งผูนําและผูตาม สนใจในความตองการและสิ่งที่กระตุนผูต ามและ
พยายามที่จ ะชวยผูตามใหไ ปถึง ความมีศักยภาพอยางสมบูรณที่สุดที่จ ะทําได (Northouse.
2004: 170)
ดาฟท (Daft. 1999: 427) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ เ ปน ความสามารถในการนํ ามาซึ่ง การเปลี่ย นแปลงที่สํ า คั ญ หรื อ มี
ความหมายของผูตามและขององคการ
แบส (Northouse. 2004: 173-174. citing; Bass. 1985) กลาววา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการกระตุนใหผูตามทําในสิ่งที่เกินความคาดหวัง สิ่งที่ทํา 3 สิ่ง
คือ 1) การยกระดับของความมุงมั่นของผูตามเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของเปาหมายใน
อุดมคติและใหมีความเฉพาะเจาะจง 2) การทําใหผูตามอยูเหนือความสนใจในตนเองเพื่อ
ประโยชนของทีมและองคการ และ 3) การทําใหผูตามเปลี่ยนความตองการไปสูความตองการที่
อยูในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น ผูวิจัยสรุปความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการหรือความสามารถที่ผูนําพยายามที่จะยกระดับแรงจูงใจ
และขวัญ ความมุงมั่น และการเห็นคุณคาในเปาหมายที่สูงขึ้นของทั้งผูนําและผูตาม สนับสนุนให
ทําในสิ่งที่เกินความคาดหวัง ใหคํานึงถึงผลประโยชนขององคการมากกวาสนใจในผลประโยชน
ของตน ใหความใสใจในความตองการและสิ่งที่กระตุนผูตาม และพยายามที่จะชวยผูตามใหไปถึง
ความมีศักยภาพอยางสมบูรณที่สุดที่จะทําได
ภาวะผูนําการเปลี่ย นแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน และภาวะผูนํา
แบบปลอยปละ
แบส (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2544: 334; citing Bass. 1985) ไดเสนอ
ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดของเบอรน เขามีความเห็นวา ผูนําแต
ละแบบมีความแตกตางกั น ผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional leaders) ใชร างวัลเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับการยินยอมปฏิบัติตาม สวนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leaders)
มุงใหเกิดผลการกระทําที่กระทบตอผูตาม ไดแก ผูตามใหความไววางใจ มีความรูสึกชื่นยม ให
ความจงรักภักดี และเคารพนับถือ จนสามารถสงผลใหเกิดแรงจูงใจทํางานไดผลมากกวาตามที่
คาดหวังเดิมที่กําหนด สวนอีกผูนําอีกประเภท คือ ผูนําแบบปลอยปละ (Laissez-fair leaders)
เปนพฤติกรรมของผูนําที่ไมใหความสนใจใดๆ เลย ไมวาจะเปนดานงานหรือดานคน ปลอยปละ
ไปทุกเรื่องตามยถากรรมเหมือนไมมีผูนํา ดวยเหตุนี้นักวิชาการบางทานจึงไมนับวาผูนําแบบนี้
เกี่ยวของกับภาวะผูนํา (Non-leadership)
แบส (Northouse. 2004. 173; citing Bass. 1985) ใหขอคิดเห็นวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไมไ ดคงที่เ สมอสามารถเปลี่ยนแปลงได ในสถานการณที่ผ ลการ
ทํางานไมเปนไปตามที่คาดหวัง ผูนําควรเพิ่มระดับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้น
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ทฤษฎีนี้จึงอธิบายวา ความเปนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปนเสนตอเนื่องกับความเปนภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบปลอยปละ มากกวาที่จะแยกเปนอิสระออกจากกันอยาง
แทจริง (Northouse. 2004: 174; citing Yammarino. 1993) ดังภาพประกอบ 12

ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

ภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ยน

ภาวะผูนํา
แบบปลอยปละ

ภาพประกอบ 12 เสนความตอเนื่องของภาวะผูน ําจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไปจนถึง
ภาวะผูนําแบบปลอยปละตามทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Northouse. 2004: 174; citing Yammarino. 1993. Leadership: Theory
and Practice. p.174
องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แบบจําลองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบตามแนวคิด
ของแบส (The Full Range of Leadership Model) แบงเปน 7 องคประกอบ ดังภาพประกอบ 13
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน

ภาวะผูนําแบบปลอยปละ

องคประกอบที่ 1
การสรางพลังศรัทธา และ
การสรางอิทธิพลเชิงอุดมการณ

องคประกอบที่ 5
การใหรางวัลตามสถานการณหรือ
การแลกเปลี่ยนที่สรางสรรค

องคประกอบที่ 7
การปลอยปละละเลยหรือ
ไมเปนแบบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

องคประกอบที่ 2
การสรางแรงดลใจ

องคประกอบที่ 6
การบริหารแบบวางเฉย
เชิงรับและเชิงรุก

องคประกอบที่ 3
การกระตุนการใชปญญา
องคประกอบที่ 4
การมุงใสใจเปนรายบุคคล

ภาพประกอบ 13 องคประกอบของภาวะผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส
ที่มา: Northouse. (2004). Leadership: Theory and Practice. p.175.
จากภาพประกอบ 13 อธิบายถึงองคประกอบตางๆ ของภาวะผูนําตาม
ทฤษฎีของแบส โดยแบงเปน 3 สวน กลุม คือ องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และองคประกอบของความไมเปนภาวะผูนําหรือ
แบบไมมีการเปลี่ยนแปลง แบส (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2544: 339-341; citing Bass. 1985) ใน
ที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะรายละเอียดขององคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
1. การสรางพลังศรัทธา (Attributed charisma) และการสราง
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized influence) เป น พฤติ ก รรมที่ ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่
แสดงออกดวยแบบอยางในบทบาทที่เขมแข็ง ใหผูตามมองเห็น เมื่อผูตามรับรูพฤติกรรมดังกลาว
ของผูนํา ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นไวใจในผูนํา และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเกิดขึ้น
โดยผูนําจะตองสื่อสารและแสดงเปนแบบอยางในคานิยมที่ดี ทําในสิ่งที่ถูกตอง มีมาตรฐานทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมสูงจนเกิดการยอมรับในที่สุด จนเกิดความไววางใจ มีขวัญและกําลังใจ
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ผูนําจึงสามารถทําหนาที่ใหวิสัยทัศนและสรางความเขาใจตอเปาหมายในพันธกิจแกผูตามไดใน
เปาหมายรวมกัน
2. การสรางแรงดลใจ (Inspirational motivation) เปนพฤติกรรม
ของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผูนํา
ที่มีตอผูตาม ดวยการสรางแรงดลใจโดยจูงใจใหยึดมั่นและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ
ในทางปฏิบัติ ผูนํามักจะใชสัญ ลักษณและปลุกเราทางอารมณใ หกลุม ทํางานรวมกัน เพื่อไปสู
เปาหมายแทนการทําประโยชนเฉพาะตน ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมน้ําใจ
แหง การทํางานเปน ทีม ผูนําจะพยายามจูง ใจผูต ามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายที่กําหนดไว
โดยสรางจิต สํานึกของผูต ามใหเห็น ความสําคัญวา เปาหมายและผลงานนั้น จําเปนตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําใหองคการเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จได
3. การกระตุนการใชปญ ญา (Intellectual stimulation) เปน
พฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดการริเริ่มจากการสรางสรรค
สิ่ง ใหมๆ โดยวิธีการฝกคิดทวนกระแสความเชื่อและคานิยมเดิมของตนหรือผูนําหรือองคการ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสรางความรูสึกทาทายใหเกิดขึ้นแกผูตามและจะใหการสนับสนุนหากผู
ตามตองการทดลองวิธีการใหมๆ ของตน หรือตองการริเริ่มสรางสรรคใหมที่เกี่ยวของกับงานของ
องคการ สงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออกและวิธีการแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง และทาทาย
ใหเกิดความเชื่อเสมือนตนเปนผูนําและเจาขององคการ
4. การมุงใสใจเปนรายบุคคล (Individualized consideration)
เปนพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงเนนความสําคัญในการสงเสริมบรรยากาศการทํางาน
ที่ดี ดวยการใสใจรับรูและพยายามตอบสนองตอความตองการเปนรายบุคคลของผูตาม แสดง
บทบาทเปน ครู พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการชวยเหลือผูต ามใหพัฒนาระดับความ
ตองการของตนสูระดับที่สูงขึ้น เชน สูระดับการนับถือตนเอง (Self-esteem) โดยผูนําใชวิธีการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจแกผูตามเพื่อเพิ่มการเรียนรูและความกลา รวมทั้งความมั่นใจแกผูตาม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบส แบงองคประกอบ
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน 4 องคประกอบ ที่กลาวไวขางตน นั้น ภายหลัง จาก
การศึ กษาเอกสารงานวิจัย พบว าแบสและนักวิช าการอื่น ๆ แยกองค ประกอบที่ 1 เปน 2
องคประกอบยอย คือ การสรางพลังศรัทธา การสรางอิทธิพลเชิงอุดมการณ ออกจากกันเปนคน
ละองคประกอบ ซึ่งแตเดิมรวมกันเปนองคประกอบเดียว จึงทําใหจํานวนองคประกอบของภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจาก 4 เปน 5 องคประกอบ แบสและคณะไดนําองคประกอบที่ปรับนี้
มาใชปรับในแบบวัดภาวะผูนําของเขาดวยเชนกัน โดยแบบวัดที่ปรับมีชื่อวา The Multifactor
Leadership Questionnaire (MLQ) ดังนั้นการสรางแบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในงานวิจัย
นี้ จะใชองคประกอบที่ปรับแยกเปนเกณฑในการสรางขอคําถาม สรุปมี 5 องคประกอบคือ 1)
การสรางพลังศรัทธา 2) การสรางอิทธิพลเชิงอุดมการณ 3) การสรางแรงดลใจ 4) การ
กระตุนการใชปญญา และ 5) การมุงใสใจเปนรายบุคคล
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ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู นํ า ที ม กั บ
ประสิทธิผลของทีม
ภาวะผูนําทีมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของทีม (Northouse 2004:
214; Robbins. 2005: 278) ผลงานวิจัยของ โอซารอลไล (Ozaralli. 2003) ที่ สํ า รวจ
ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความมีประสิทธิผลของทีม โดยประเมินความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม ในรู ป แบบของความมี น วั ต กรรม (Innovativeness) การติ ด ต อ สื่ อ สาร
(Communication) และผลการปฏิบัติง านของทีม (Team Performance) กลุม ตัวอยางเปน
พนักงานจากบริษัทเอกชนของชาวตุรกี ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลของทีม
จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูนําทีมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีม กลาวคือ ทีมที่มภี าวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนํา
ทีมสูงจะเกิดประสิทธิผลของการทํางานในทีม
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมกับความ
ไววางใจในทีม
พฤติกรรมของผูนําในทีมขามสายงานมีผลตอความเร็วในการพัฒนาความ
ไววางใจในทีมขามสายงาน (Webber. 2002: 207) ชอว (Shaw. 1997) พบวาการสรางความ
ไววางใจสามารถสรางผานทางการแสดงภาวะผูนํา พฤติกรรมและการกระทําของผูนํามีอทิ ธิพลตอ
ความไววางใจในองคการ หากผูนําเปน แบบอยางที่มีพฤติก รรมนาเชื่อถือ เชน การที่ผูนํา มี
ความสามารถในการทําใหองคการเจริญเติบโตและกาวหนา มีแนวคิดที่เหมาะสมกับสิ่งทาทายที่
ทีม กําลังเผชิญ อยู มีการดําเนินอยางมีจ ริยธรรม และสนใจที่จะดูแลเอาใจใสส มาบุคลากรใน
องคการในทุกระดับ ผูนําที่นาเชื่อถือจะทําใหเกิดความไววางใจในทีม เพิ่ม มากขึ้น เนื่องจาก
สมาชิกจะตามเมื่อมีความเชื่อวาผูที่จะตามนั้น เปนบุคคลที่นาเชื่อถือ มีคุณคาพอที่ผูตามจะให
ความไววางใจ ซึ่งเปนผลใหเกิดความไววางใจระหวางสมาชิกภายในทีม จากงานวิจัยของ จิวเลส
ไพและแมนน (Gillespie; & Mann. 2004) ศึกษาความสัมพัน ธร ะหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ ย นแปลงกั บ ความไว ว างใจ ในที ม วิ จั ย และพั ฒ นาในโครงการของรั ฐ บาลในประเทศ
ออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกองคประกอบ คือ การสรางพลัง
ศรัทธา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการ
คํานึงความเปนปจเจกบุคคล มีอิทธิพลทางบวกกับความไววางใจของสมาชิกในทีม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อารโน บารลิง และคีลโลเวย (Arnold; Barling; & Kelloway. 2001) ศึกษาถึงผล
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีตอความไววางใจ กลุมตัวอยางเปน ทีม ที่ตั้ง ขึ้น เพื่อทํางาน
ใหกับหลักสูตรบริหารธุรกิจที่โรงเรียนธุรกิจของชาวแคนนาดา 42 ทีม มี 177 คน ผลการศึกษา
พบวา ในขณะที่ ทีม มีคานิยมและบรรทัดฐานของทีม อยางแรงกลาภายในทีม ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง มีผลทางบวกตอความไววางใจ
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จากแนวคิ ด และงานวิจั ย ที่ก ล าวมาข า งต น แสดงใหเ ห็ น ว า ภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมมีอิทธิพลตอความไววางใจในทีม กลาวคือ ทีมที่มีระดับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมทีมในระดับที่สูง จะมีความไววางใจในทีมสูงเชนกัน
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมกับความ
เหนียวแนนในทีม
ผูนําทีมสามารถเปนผูทําใหความเหนียวแนนในทีมมีมากขึ้นไดโดยการ
สนับสนุนใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น เปนการลดความแตกตางในสถานภาพ และ
ทําใหสมาชิกแนใจทุกคนในทีมจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Levi. 2001: 66) ในงานวิจัยของอาร
โน บารลิง และคีลโลเวย (Arnold; Barling; & Kelloway. 2001) ศึกษาถึงผลของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอความยึดมั่น ผูกพัน ในกลุม กลุม ตัวอยางเปน ทีม ที่ตั้ง ขึ้น เพื่อทํางานใหกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจที่โรงเรียนธุรกิจของชาวแคนนาดา 42 ทีม มี 177 คน ผลการศึกษาพบวา
ในขณะที่ทีมมีคานิยมและบรรทัดฐานของทีมอยางแรงกลาภายในทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
มีผลทางบวกตอ ความยึดมั่นผูกพัน
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูนําทีมมีอิทธิพลตอความเหนียวแนนในทีม กลาวคือ ทีมที่มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูนําทีมในระดับที่สูง จะเกิดความเหนียวแนนสูงเชนกัน
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมกับความ
ฉลาดทางอารมณของทีม
จากงานวิจัยของ สตับส (Stubbs. 2005) ไดตรวจสอบถึงความสัมพันธ
ของความฉลาดทางอารมณของผูนําทีม ที่มีอิท ธิพลตอการพัฒ นาเชาวนอารมณร ะดับกลุม ใน
หนวยงานทหาร ผลการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของผูนําทีมมีความสัมพันธกับการ
แสดงออกในบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับความสามารถทางอารมณของทีมทั้งในระดับบุคคล
ระดับกลุม และระดับระหวางกลุม งานวิจัยของสตับสไมไดศึกษาภาวะผูนําทีมโดยตรงแตศึกษา
ถึงความฉลาดทางอารมณของผูนําทีม ซึ่งจากการศึกษาเอกสารพบวา การแสดงออกทางดาน
อารมณ ข องผู นํ า ที ม เป น ส ว นหนึ่ ง ของภาวะผู นํ า ที ม โดยเฉพาะผู นํ า แบบเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leaders) ซึ่ง จะตองสรางศรัท ราและบารมี ใหเกิดขึ้น กับตน พรอมเปน
แบบอยางตอสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม ซึ่งพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีนั้น สวนหนึ่งมาจากการ
ควบคุมและแสดงออกซึ่งอารมณและพฤติกรรมที่จะทําใหงานสําเร็จ สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธและ
เปนสวนหนึ่งของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และทําใหกลุมพัฒนาไปสูบรรทัดฐานทางสังคมที่
เปนองคประกอบของความฉลาดทางอารมณของทีมได ดังนั้น พฤติกรรม และการกระทําของผูนํา
มีอิทธิพลตอความความฉลาดทางอารมณของทีม นอกจากนี้ปารคเกอร (Parker. 2003: 44-52)
กลาววาความสําเร็จของทีมขามสายงาน ภาวะผูนํามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากหัวหนา
หรือผูนําของทีมขามสายงานนั้น ตองเผชิญกับเรื่องที่ยุงยากซับซอนมากมาย อีกทั้งสมาชิกที่มี
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ความแตกตางกันทั้งทางดานความคิดและวัฒนธรรม ดังนั้น ผูนําทีมจึงตองทําความเขาใจความ
แตกตางพื้นฐานเหลานี้เปนอยางดี
จากแนวคิ ด และงานวิจั ย ที่ก ล าวมาข า งต น แสดงใหเ ห็ น ว า ภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมนาจะมีอิทธิพลตอปรีชาเชิงทางอารมณของทีม กลาวคือ ทีมที่มีระดับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม ในระดับที่สูง จะเกิดความฉลาดทางอารมณใ นทีม สูง
เชนกัน
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมกับการรับรู
ความสามารถของทีม
ภาวะผูนําการมีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของทีม ผูนําทีมสามารถ
เปนผูทําใหความเหนียวแนนในทีมมีมากขึ้นได โดยการสนับสนุนใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธระหวาง
กัน มากซึ่งจะเปนการลดความแตกตางในสถานภาพและทําใหส มาชิกแนใ จวาทุก คนในทีม จะ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนผลใหเกิดบรรยากาศของความภาคภูมิใจ ชวยทําใหสมาชิกมีความ
มั่นใจในความสามารถที่จะทําใหงานของทีมสําเร็จ (Levi. 2001: 66) นอกจากนี้ แบนดูรา
(Bandura. 1997) กลาวไววา แหลงกําเนิดหนึ่งของการรับรูความสามารถคือการพูดชักจูงให
กําลังใจและใหความเชื่อมั่น จากผูอื่น ในการทํางานเปน ทีม ผูนํามีห นาที่โ ดยตรงในการสราง
แรงจู ง ใจและพลั ง ให กั บ สมาชิ ก ของที ม จึ ง อาจกล า วได ว า ที ม งานจะรั บ รู ห รื อ มั่ น ใจใน
ความสามารถของทีมเองมากนอยเพียงใดขึ้นอยูผูนํา งานวิจัยที่ชี้ใหเห็นวาภาวะผูนํามีอิทธิพลตอ
การรับรูความสามารถของทีม เชน พีสโคโซไลโด (Pescosolido. 2001) ศึกษาเรื่องผูนําจากการ
แตงตั้ง (Informal leaders) กับการพัฒนาการรับรูความสามารถของกลุม (Group efficacy) กลุม
ตัวอยางคือ ทีม นั กศึ กษาคณะบริ ห ารธุร กิจ ที่ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ตะวันตกกลาง (Midwest
university) ในสหรัฐอเมริกา เปนนักศึกษาที่รวมงานในโครงการระยะยาวของซึ่งเปนสวนหนึง่ ใน
โครงการของ Small group research มีทั้งหมด 24 ทีม 120 คน ทีมละ 5 คน นักศึกษาที่เขารวม
โครงการดวยความสมัครใจ และไดรับแจงวาไมกระทบผลตอผลการเรียน ผูวิจัยเก็บขอมูล 2
ครั้ง ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธอยางมากระหวางการรับรูความสามารถของผูนํากับการ
รั บ รู ค วามสามารถของที ม โดยผู นํ า อย า งเป น ทางการของที ม นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู
ความสามารถของที ม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการเก็ บขอมูล ในตอนตนของการเริ่ม งาน ซึ่ง มี
ความสัมพันธมากกวาตอนชวงทายของการทํางาน ผลงานของ อารโ น บารลิง และคีลโลเวย
(Arnold; Barling; & Kelloway. 2001) ศึกษาถึงผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงการรับรู
ความสามารถของทีม กลุมตัวอยางเปน ทีม ที่ตั้ง ขึ้น เพื่อทํางานใหกับหลักสูตรบริหารธุร กิจ ที่
โรงเรียนธุรกิจของชาวแคนนาดา 42 ทีม มี 177 คน ผลการศึกษาพบวา ในขณะที่ทีมมีคานิยม
และบรรทัดฐานของทีมอยางแรงกลาภายในทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีผลทางบวกการรับรู
ความสามารถของทีม

90
จากแนวคิ ด และงานวิจั ย ที่ก ล าวมาข า งต น แสดงใหเ ห็ น ว า ภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมมีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของทีม กลาวคือ ทีมที่มีระดับภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมในระดับที่สูง จะเกิดการรับรูความสามรถของทีมสูงเชนกัน
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสภาพแวดลอมภายนอกทีม
สภาพแวดลอมภายนอกที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูการสนับสนุนจากองคการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ (Perceived organizational support; POS)
หมายถึง ความเชื่อโดยทั่วไปเกี่ยวกับการที่องคการจะใหการอํานวยความสะดวกและดูแลใสใจให
ความเปนอยูที่ดีตอสมาชิกขององคการ (Rhoades; & Eisenberger. 2002: 698) การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการเปนแนวคิดใหมที่ ไอเซนเบอเกอและเพื่อนรวมงานของเขา ไดพัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ของบลอ (Zagenczyk. 2001:
10; citing blau. 1964) และบรรทัดฐานการตอบแทนของกูลดเนอร (Zagenczyk. 2001: 10;
citing Gouldner. 1960) การรับรูการสนับสนุนจากองคการเปนการผสมผสานมุมมองที่แตกตาง
ของความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม แผขยายและประยุกตแนวคิดของบลอไปสูสัมพันธภาพ
ระหวางลูกจางกับองคการ ในการเชื่อมโยงระหวางลูกจางและองคการซึ่งเปนความสัมพันธในการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมเชิงเศรษฐศาสตร ในรางวัลตอบแทนที่ใหกับลอกจางและสภาวการณทํางาน
ที่ดีเพื่อแลกเปลี่ยนกับความซื่อสัตยและความพยายามในการทํางาน ซึ่งการรับรูการสนับสนุน
จากองคการมีพื้นฐานมาจากความคาดหวังของลูกจางซึ่งตัดสินความเต็มใจขององคการในการให
รางวัลตอบแทนความพยายามในการทํางานและใหการยอมรับชมเชย พนักงานพัฒนาความเชื่อ
วาองคการใหคุณคาในการสนับสนุนและดูแลใสใจเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดี (Eisenberger; et al.
1986)
โครงสรางและองคประกอบของการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
โครงสร า งการสนั บ สนุ น จากองค ก ารนั้ น โรดส แ ละไอเซนเบอเกอ
(Rhoades; & Eisenberger. (2002) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรับรูการสนับสนุนจาก
องคการ สรุปถึงองคประกอบที่สําคัญในการสนับสนุนจากองคการมี 3 องคประกอบ ไดแก
1. ความยุติธรรม (Fairness) คือ แนวทางที่ใชในการตัดสินเกี่ยวกับ
การแบงสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีผลตอลูกจาง เชน เรื่องสวัสดิการของลูกจาง ซึ่งเปนการตัดสิน
อยางมีแบบแผนอยางเปนทางการในกฎและนโยบายที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ รวมไปถึงการสังเกต
อยางเพียงพอกอนนําการตัดสินใจไปใชปฏิบัติ และการไดรับขอมูลที่ถูกตอง
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2. การสนับสนุนจากหัวหนางาน (Supervisor Support) คือ การได
รับรูถึงความมีคุณคาจากการสนับสนุนในทรัพยากร วัสดุอุปกรณ และดูแลเอาใจใสเกี่ยวกับความ
เปนอยูที่ดีจากหัวหนางาน
3. การให ร างวั ล ตอบแทนและสภาวะของงานจากองค ก าร
(Organizational rewards and Job conditions) การแสดงออกในการปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคล
(Human resources practices) เพื่อการสนับสนุนพนักงานที่มีความสัม พัน ธตอการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ ความหลากหลายของการใหรางวัล ตอบแทนและสภาวะในการทํางานที่
ศึกษาพบวาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธตอการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ประกอบดวย การ
ยอมรั บ การจ ายค า ตอบแทน และการเลื่อ นขั้ น เลื่อ นตํ า แหน ง (Recognition, pay and
promotions) ความปลอดภัยในงาน (Job security)
ความเปนอิสระ (Autonomy) ตัวกอ
ความเครียดในบทบาท (Role stressors) และการฝกอบรม (Training)
จากผลของการสังเคราะหงานวิจัย โรดสและไอเซนเบอเกอ (Rhoades; &
Eisenberger. (2002) พบวาองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการรับรูการสนับสนุนจากองคการคือ
ความยุ ติธ รรม รองลงมาคื อการสนั บสนุ น จากหั ว หน า งาน และสุด ท ายผลตอบแทนและ
สภาวการณในการทํางานมีความสัมพันธนอยที่สุด
องคประกอบที่สงผลใหเกิดการรับรูการสนับสนุนจากองคการของโรดส
และไอเซนเบอเกอ (Rhoades; & Eisenberger.
(2002) ที่กลาวมานี้เปนการกลาวถึง
ความสัมพันธในลักษณะที่เกิดขึ้นระหวางลูกจางเปนรายบุคคลกับองคการ ดังนัน้ เพื่อใหสอดคลอง
กับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดผสมผสานแนวคิดเรื่องการสนับสนุนจากองคการของโรดสและไอเซน
เบอเกอ (Rhoades; & Eisenberger. (2002) กับแนวคิดประสิทธิผลของทีมในสวนของปจจัยดาน
การสนับสนุนจากองคการของจากแนวคิดของ เฮคแมน (Zachary; & Kuzuhara. 2005. pp.8187; citing Hackman. 1987. pp 315-342) ซึ่งเนนที่การสนับสนุนจากองคการที่เปน
ความสัมพันธระหวางกลุมงานกับองคการที่กอใหเกิดประสิทธิผลของทีมงาน
ซึง่ ประกอบดวย
การสนับสนุนทีมจากองคการในดาน
1. ระบบรางวัลตอบแทน (Reward system) เปนการตัง้ วัตถุประสงค
หรือเปาหมายของการกระทําใหมีความเฉพาะเจาะจง และใหผลลัพธทางบวกหรือรางวัลในผลการ
กระทําที่ดี องคประกอบที่จําเปนในระบบรางวัลตอบแทนคือการทําใหแนใจไดวาเปาหมายเปน
เปาหมายของกลุมและรางวัลคือรางวัลของกลุมในการแสดงพฤติกรรมกลุม
2. ระบบการศึกษา (Education system) เปนระบบที่เกือ้ หนุนเมื่อ
ความรูและทักษะเปนสิง่ จําเปนตอการสรางความสมบูรณของงาน โดยเฉพาะทักษะความรูทไี่ มมี
ในกลุม ซึ่งการใหการศึกษากับกลุมโดยอาจเริ่มจากการอบรมในทักษะทีง่ ายๆ ไปสูทักษะที่ยาก
3. ระบบขอมูลขาวสาร (Information system) กลุมตองการระบบ
ขอมูลขาวสารที่สามารสนับสนุนใหเกิดประโยชน ทันสมัย ชัดเจน เชื่อถือได ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ลูกคา แหลงทรัพยากรทีส่ ําคัญ หรือแนวทางตางๆ ที่ทําใหงานสําเร็จได
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ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยครัง้ นี้ ซึง่ เปนการศึกษาเกี่ยวกับทีมงาน
จึงใชองคประกอบการสนับสนุนทีมจากองคการในมุมมองที่องคการใหการสนับสนุนทีมของ แฮค
แมน (Hackman. 1987) ดังที่กลาวไปแลวขางตนในงานวิจัยครั้งนี้
ผลของการสนับสนุนจากองคการ
โรดสและไอเซนเบอเกอ (Rhoades; & Eisenberger. 2002) ไดสงั เคราะห
รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคการ
พบวาการสนับสนุนกอใหเกิดผลกับ
องคการหลายแนวทาง ซึง่ ไดสรุปไวดังนี้
1. ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ (Organizational commitment)
ตามหลักของบรรทัดฐานของการตอบแทนซึง่ กันและกัน การรับรูการสนับสนุนจากองคการควร
สรางความเกี่ยวพันผูกพันดานความรูส ึกไปสูการใหการดูแลใสใจในองคการ
2. ความรูสึกที่สมั พันธกับงาน (Job-related affect) การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการมีอิทธิพลตอการตอบสนองความรูส ึกที่มตี องาน ไดแก ความพึงพอใจในงาน
และอารมณทางบวก
3. ความเกี่ยวพันกับงาน (Job involvement) ความสนใจตอการ
ทํางานที่เฉพาะเจาะจงของงาน ผลการปฏิบัตงิ าน (Performance) การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการ ควรจะเพิ่มผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมของงานใหไดมาตรฐานและเปนการกระทําที่เปน
ที่พอใจขององคการไปเกินการความรับผิดชอบทีไ่ ดรับมอบหมาย
4. ความตึงเครียด (Strains) การรับรูการสนับสนุนจากองคการถูก
คาดหวังวาจะเปนการลดปฏิกิริยาทางจิตวิทยาและความวิตกกังวลที่ไมดี
เชน
สิง่ ที่กอ
ความเครียดโดยชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการหามาซึง่ การชวยเหลือทางวัตถุดิบและการ
สนับสนุนทางอารมณเมื่อจําเปนตองเผชิญกับความตองการในระดับสูงในทีท่ ํางาน
5. ความตองการคงอยู (Desire to remain) การรับรูการสนับสนุน
จากองคการในสิ่งทีต่ รงกับที่พนักงานตองการจะรักษาใหพนักงานยังคงอยูกับองคการตอไป
พนักงานมีแนวโนมที่จะออกจากองคการเมื่อพบวามีการจายที่สูงกวา
มีอิสระทางอาชีพและมี
สถานภาพที่สงู กวาหรือมีเพื่อนรวมงานที่เปนมิตรกวา
6. พฤติกรรมถอยหนี (Withdrawal behavior) การลดลงของการมี
สวนรวมอยางกระตือรือรนของพนักงาน พฤติกรรมการถอยหนี เชน ความเฉื่อย การขาดงาน
การลาออกโดยสมัครใจ
แนวทางในการวัดการสนับสนุนจากองคการ
การวัดการสนับสนุนจากองคการ (Social support) มีความหลากหลาย
เริ่มตนจากแบบวัดของไอเซนเบอเกอและคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) ซึง่ เปนผูริเริ่ม
แนวคิดทฤษฎีการสนับสนุนจากองคการ (Organizational support Theory) การสนับสนุนจาก
องคการเปนการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดระหวางลูกจางและองคการ ไอเซนเบอเกอและคน
อื่นๆ ไดสํารวจและเก็บขอมูลจากลูกจาง 361 คนในองคการที่มีความแตกตางกัน โดยแบบวัดที่
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สรางขึ้นมีจํานวนขอคําถาม 36 ขอ แบงเปน 1) การตัดสินการประเมินของลูกจางตอการสนับสนุน
จากองคการ ประกอบดวย ความพอใจกับลอกจางเสมือนเปนสมาชิกขององคการ มี 2 ขอ ความ
พอใจกับการปฏิบัติงานของลูกจาง มี 3 ขอ การคาดหมายตอคุณคาในอนาคตของลูกจาง มี 1
ขอ การขอบคุณในการใชความพยายามสูงของลูกจาง มี 1 ขอ การใสใจกับเปาหมายและความ
คิดเห็นของลูกจาง 2 ขอ ความใสใจขององคการเกี่ยวกับความยุติธรรม มี 1 ขอ การเพิ่มคุณคาใน
งาน มี 1 ขอ ใชความสามารถของลูกจางอยางเต็มที่ มี 1 ขอ ความพอใจของลูกจางที่มีตองาน
มี 1 ขอ ความเปนอยูที่ดีของลูกจาง มี 5 ขอ และ 2) เปนขอความที่เกี่ยวกับการกระทําของ
องคการที่มีผลกระทบตอลูกจาง ประกอบดวย องคการเต็มใจที่จะชวยในการแกปญ
 หาเกี่ยวกับ
งาน มี 1 ขอ ใหคา จางที่ต่ํากวากับพนักงานใหม มี 1 ขอ ตอบสนองโดยใหขอวิจารณที่เปนไปได
กับลอกจาง มี 1 ขอ ความผิดพลาด มี 1 ขอ ผลการปฏิบัติงานที่แย มี 1 ขอ ผลการปฏิบัตงิ าน
ที่มีการปรับปรุง มี 1 ขอ การเปลี่ยนแปลงที่ตองการเกี่ยวกับสภาพการทํางาน มี 1 ขอ ความ
ตองการชื่อเสียง มี 1 ขอ การตัดสินใจออก มี 1 ขอ ความลมเหลวในการทําใหงานสมบูรณ
ทันเวลา มี 1 ขอ การรักษาลูกจางทีท่ ํางานมานาน มี 2 ขอ การจางใหมสําหรับลอกจางที่เลิก
จาง มี 1 ขอ และโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง มี 1 ขอ ตัวอยางขอคําถาม “องคการ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จในงานของฉัน”
“องคการเห็นคุณคาในการสนับสนุนฉันใหมคี วาม
เปนอยูที่ดี” “องคการใสใจอยางมากในเปาหมายและคานิยมของฉัน” สําหรับการใหคะแนน ให
คะแนนจาก 1= ไมเห็นดวยมากที่สุด ไปจนถึง 7 = เห็นดวยมากที่สุด ผลการวิเคราะห
องคประกอบ ชีใ้ หเห็นวาแบบสอบถามไมสามารถแบงเปนมิติได ซึง่ หมายถึงคาความเชื่อมั่นของ
แบบวัดมีคาสูงเมื่อไมมีการแบงมิตใิ นการวัด สรุปแลวไอเซนเบอเกอและคนอื่นๆ (Eisenberger;
et al. 1986) เลือกใช ขอคําถาม 17 ขอ ที่มีคาถวงน้ําหนัก (loading items) สูงทีส่ ุด ในการวัด
การรับรูการสนับสนุนจากองคการฉบับสั้น
การศึกษาในระยะตอมา พบบอยที่นักวิจัยใชแบบวัดการรับรูการสนับสนุน
จากองคการฉบับสั้นของไอเซนเบอเกอและคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) ใช 13 ขอ
คําถาม (Patricx; & Laschinger. 2006) 9 ขอคําถาม (Kim; & Cunningham. มปป) และ 6 ขอ
คําถาม (Silbert. 2005; Valentine; Greller; & Richtermeyer. 2006) โรดสและไอเซนเบอเกอ
(Rhoades; & Eisenbergerl. 2002) ชี้ใหเหตุผลการใชแบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ฉบับสั้น เนื่องจากความไมมีมิตใิ นการวัด (Undimentionality) และคาความเชื่อมั่นภายในมีสูง
(High internal reliability) แตอยางไร ก็ตามโรดสและไอเซนเบอเกอเสนอวาควรมีโครงสรางที่
ประกอบไปดวย การใหความสําคัญและคุณคาในการสนับสนุนชวยเหลือลูกจาง (Valuation of
employee contributions) และการใสใจดูแลในความเปนอยูที่ดีของลูกจาง (Care for employee
well-being) ที่เปนสิ่งจําเปนในการวัด
สําหรับการวัดในลักษณะที่แตกตางไป เชน งานของออสกา และคนอื่นๆ
(Osca; et. al. 2005) ศึกษาเรื่องการสนับสนุนจากองคการและความสามารถของกลุม แบงมิติ
ของการสนับสนุนจากองคการโดยนําแนวคิดของไอเซนเบอเกอและคนอื่นๆ (Osca; et al. 2005.
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;citing Eisenberger; et al. 1997) มาประยุกตใชโดยปรับใหสอดคลองกับสถานการณที่
เฉพาะเจาะจงกับลักษณะของกลุม แบงมิตทิ ี่ใชวัดเปน 3 มิติ คือ 1) การสนับสนุนจากหัวหนาและ
เพื่อนรวมงาน มี 6 ขอคําถาม เชน “ผูบริหารใหการชมเชยในรูปแบบของคําพูดและทาทางในการ
เพิ่มระบบการทํางานใหม” 2) การฝกอบรมและความรู มี 3 ขอคําถาม เชน “ไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบการทํางานใหม” และ 3) รางวัลตอบแทนในระบบการทํางานใหม มี 2 ขอคําถาม เชน “ได
เงินเดือนเพิ่มเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองคการ” รวมมีขอ คําถามทั้งหมด 11 ขอคําถาม เปนมาตร
วัดแบบประเมินคา มี 5 มาตรวัดใหเลือกตอบ จาก1 ไมเปนจริงทัง้ หมด ไปถึง 5 เปนจริงมากที่สุด
และงานของแคนเนดี้ (Kannedy. 1997) วัดการรับรูการสนับสนุนทีมจากองคการ โดยแบงเปน
3
มิติ คือ การอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางทีมและฝายบริหารที่สงู กวา
(Facilitates communications between teams and upper management) การพิจารณาปจจัย
นําเขาจากทีม (Considers input from teams) และ การเตรียมทีมกับความเหมาะสมของการ
ฝกอบรม (Provides team with appropriate training) ตัวอยางขอคําถาม “องคการยอมรับทีมให
มีสวนรวมในการตัดสินในสิง่ ที่เกี่ยวของกับทีม”
“องคการจัดเตรียมการฝกอบรมที่เหมาะสม
สําหรับทีม” “องคการยอมรับความสําเร็จของทีมพรอมกับใหรางวัล” เปนตน ใหสมาชิกในทีมเปน
ผูตอบ โดยแสดงความคิดเห็นใหตรงกับความรูส ึกของตน การใหคะแนนจาก 1 (ไมเห็นดวยมาก
ที่สุด) ถึง 7 (เห็นดวยมากที่สุด)
จากการศึกษาการวัดของผูวิจัย พบวามีความหลากหลายในการวัดการ
สนับสนุนจากองคการ มีทงั้ ที่แตกตางไปอยางชัดเจนและทั้งทีค่ ลายคลึงกัน ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในบริบทของตัวแปรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา สําหรับงานวิจัยนี้ เพื่อความเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยางและบริบทของเนื้อหาในการศึกษา ผูวิจัยประยุกตใชหลักการของไอเซนเบอเกอและ
คนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) ในการวัดการสนับสนุนจากองคการซึ่งเปนความสัมพันธ
ระหวางองคการกับลอกจางเปนรายบุคคล ผสมผสานกับแนวคิดของเฮคแมน (Zachary; &
Kuzuhara. 2005: 81-87; citing Hackman. 1987: 315-342) ซึ่งกลาวถึงองคประกอบ ที่สําคัญ
ในบริบทของการสนับสนุนทีมจากองคการซึ่งสงผลตอความมีประสิทธิผลของทีม โดยแบงการ
สนับสนุนทีมจากองคการเปน 3 ดาน คือ การสนับสนุนดานรางวัลตอบแทน การสนับสนุนดาน
โอกาสทางการศึกษา และการสนับสนุนดานวิทยาการขาวสาร
ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการกับประสิทธิผล
ของทีม
การสนับสนุนจากองคการมีสวนสรางใหเกิดประสิทธิผลในทีม ลีไว (Levi.
2001: 66) ชี้ใหเห็นวาการสนับสนุนจากองคการ (ดานการฝกอบรมในทักษะดานทักษะเกี่ยวกับ
งานที่ทํา เชน
ทักษะการตัง้ เปาหมาย ทักษะดานเทคนิคในงาน)
มีสวนในการพัฒนา
ความสามารถของทีมใหทํางานบรรลุเปาหมาย มีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ยืนยันแนวคิด ไดแก
ผลงานวิจัยของ แคนเนดี้ (Kannedy. 1997) ซึ่งศึกษาการรับรูการสนับสนุนทีมจากองคการ
(Perceived organizational support of teams) ที่สัมพันธกับประสิทธิผลของทีม กลุมตัวอยาง
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เปนสมาชิกในทีมบริษัทใหญเลียบชายฝง ตะวันตก ผลการศึกษาพบวาการรับรูการสนับสนุนทีม
จากองคการมีความสัมพันธตอความมีประสิทธิผลของทีม และความพึงพอใจในงาน โดยสมาชิก
ของทีมรับรูการสนับสนุนทีมจากองคการสูงทําใหประทีมเกิดประสิทธิผลในงาน มีความพึงพอใจ
ในงานสูง และผลงานวิจัยของ ลิอู (Liu. 2004) ศึกษาการรับรูสนับสนุนจากองคการกับ
ประสิทธิผลของทีม และพบวาการรับรูการสนับสนุนจากองคการในระดับสูงจะทําใหพนักงานมี
ความตั้งใจที่จะลาออก (Turnover intention) นอย
ซึ่งความตั้งใจจะลาออกในที่นี่กส็ ื่อถึง
องคประกอบยอยของประสิทธิผลของทีมในดานความตองการคงอยูตอไปของสมาชิกในทีมนั่นเอง
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยงานของ ออสกา ยูเรียน กอนซาเลซเชแคมมิโน มาติเนซ
พีซ และมาติเนซพีซ (Osca; Urien; Gonzalez-Camino; Martinez-Perez; & Martinez-Perez.
2005) ศึกษาเรื่องการสนับสนุนจากองคการและความสามารถของกลุม กลุมตัวอยางเปนกลุม
ทํางานในโรงงานผลิตรถยนต ซึง่ เปนโรงงานที่มีคนหลายเชื้อชาติ (Multinational firm) ในสเปน
ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนจากองคการสงผลตอความพึงพอใจในงาน และ ผลผลิตจาก
งาน
จากงานแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการรับรูสนับสนุนจาก
องคการสงผลตอประสิทธิผลของทีม
ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการกับความ
ไววางใจในทีม
การรับรูการสนับสนุนจากองคการสามารถพัฒนาใหเกิดความไววางใจใน
ทีม จากการศึกษาของคิม (Kim. 2004) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางการแลกเปลี่ยนระหวาง
ผูนําและสมาชิก (Leader-member exchange) การรับรูการสนับสนุนองคการ (Perceived
organizational support) และความไววางใจ (Trust) ในธุรกิจโรงแรม กลุมตัวอยางคือพนักงาน
จํานวน 269 คน ในเกาหลี ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนจากองคการสงผลใหสมาชิกเกิด
ความรูสึกผูกพันโดยผานความไววางใจระหวางกัน
จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการรับรูสนับสนุน
จากองคการสงผลตอความไววางใจในทีม
ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคการกับความเหนียวแนนใน
ทีม
การสนับสนุนจากองคการมีสวนสรางใหเกิดความเหนียวแนนในทีม เชน
การสนับสนุนดานการฝกอบรมจากองคการ ลีไว (Levi. 2001:66) พบวาการฝกอบรมในทักษะ
ดานปฏิสัมพันธทางสังคม เชน ทักษะการฟง ทักษะการบริหารความขัดแยง มีสวนทําใหเกิด
ความเหนียวแนนระหวางสมาชิกในทีม ในงานของออสกา ยูเรียน กอนซาเลซเชแคมมิโน มา
ติเนซพีซ และมาติเนซพีซ (Osca; Urien; Gonzalez-Camino; Martinez-Perez; & MartinezPerez. 2005) ที่ศึกษาเรื่องการสนับสนุนจากองคการและความสามารถของกลุม กลุมตัวอยาง
เปนกลุมทํางานในโรงงานผลิตรถยนต ซึง่ เปนโรงงานทีม่ ีคนหลายเชื้อชาติ (Multinational firm)
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ในสเปน ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนจากองคการสงผลตอความผูกพันเกี่ยวของกับงาน
และงานของลิอู (Liu. 2004) ที่ศึกษาการรับรูสนับสนุนกับความผูกพันของสมาชิก พบวา การ
รับรูการสนับสนุนจากองคการในระดับสูงจะทําใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันของบุคคล (Sense
of obligation) สอดคลองการผลงานวิจัยของ เซททูน เบนเนท แลพ ไลเดน (Settoon; Bennett; &
Liden. 1996) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการและการแลกเปลี่ยน
ระหวางสมาชิกกับผูนําในทัศนคติและพฤติกรรมของลูกจาง
กลุมตัวอยางเปนลูกจางใน
โรงพยาบาลประจําศาสนาในอเมริกาใต จํานวน 28 ทีม มี 254 คน ผลการศึกษาพบวา การรับรู
การสนับสนุนจากองคการสงผลตอความผูกพันตอองคการ
จากงานแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการรับรู
สนับสนุนจากองคการสงผลตอความเหนียวแนนในทีม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีสําหรับการวิจัยครั้งนี้ พัฒนามาจากแนวคิดประสิทธิผล
ของทีมของแฮคแมน (Hackman. 1987) มีปจจัยที่เปนองคประกอบของประสิทธิผลของทีม 11
องคประกอบ ไดแก การออกแบบงาน องคประกอบของกลุม ระบบรางวัลตอบแทน ระบบ
การศึกษา ระบบขอมูลขาวสาร พลังของกลุม บรรทัดฐานของกลุม ระดับความพยายามในการ
ทํางาน ความรูและทักษะ ความเหมาะสมของกลยุท ธ แหลงทรัพยากร แนวคิดเกี่ย วกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของทีม ดรูส เกทและวอล ฟ (Druskat; & Wolff. 2001b) มีป จ จัย ที่เ ป น
องคประกอบของประสิทธิผลของทีม 5 องคประกอบ ไดแก ความเปน เอกลักษณ ความฉลาด
ทางอารมณ การมีสวนรวมและใหความรวมมือ การรับรูความสามารถของทีม ความไววางใจ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความสํา เร็ จ ของทีม ข า มสายงานของปารค เกอร (Parker. 2003)
ความสําเร็จของทีมขามสายงานเกิดจาก 9 องคประกอบ ไดแก ขนาดของทีม เปาหมายของ
งาน อํานาจของทีม ภาวะผูนําทีม การใหรางวัล การสนับสนุนจากฝายบริหาร ผลการ
ปฏิบัติง าน ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการระหวางบุคคล
แนวคิด เกี่ย วกับประสิท ธิผลของที มของรอบบิ้ น (Robbins. 2005) มี ปจ จัยที่เป น
องคประกอบของประสิทธิผลของทีม 21 องคประกอบ ไดแก ทรัพยากรที่เหมาะสม ภาวะผูนํา
และโครงสราง บรรยากาศของความไววางใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตอบ
แทน ความสามารถของสมาชิก บุคลิกภาพ การจัดสรรบทบาท ความหลากหลาย ขนาดของทีม
ความยืดหยุน หรือการปรับตัวของสมาชิ ก การชอบพอของสมาชิก ความเปนอิส ระ ความ
หลากหลายของทักษะ ความเปนเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน วัตถุประสงครวมกัน
เปาหมายมีความเฉพาะเจาะจง การรับรูความสามารถของทีม ระดับความขัดแยง การใหเวลา
ทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีมของดูบริน (Dubrin. 2005: 207-210) มี
ปจจัยที่เปนองคประกอบของประสิทธิผลของทีม 10 องคประกอบ ไดแก การออกแบบงานใหมี
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คุณคา การมอบอํานาจ การพึ่งพาอาศัยกันในงาน การรับรูความสามารถของทีม ขนาดและการ
ผสมผสานที่เหมาะสม ความฉลาดทางอารมณ การสนับสนุนจากกลุมงาน กระบวนการกลุมที่มี
ประสิทธิผล ความเหนียวแนนในกลุม ความคุนเคยในงาน และ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของทีมแมคเชนวันกลิโ นว (Mcshane; & Von Glinow. 2005 : 271) มีปจ จัยที่เปน
องคประกอบของประสิทธิผลของทีม 13 องคประกอบ ไดแก ระบบรางวัลตอบแทน ระบบการ
ติดตอสื่อสาร ระยะหางทางกายภาพ สิ่งแวดลอมในองคการ โครงสรางองคการ ภาวะผูนํา
องคการ การพัฒนาทีม บรรทัดฐานของทีม บทบาทของทีม ความเหนียวแนนของทีม
คุณลักษณะของงาน ขนาดของทีม องคประกอบของทีม
จากองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมของนักวิชาการทั้ง 6 ทานซึ่งกลาว
มาขางตน
ผูวิจัยพบวาองคประกอบตางๆ เหลานี้ มีความซ้ําซอนและเลื่อมล้ํากันในหลาย
องคประกอบ องคประกอบหลายองคประกอบที่สื่อความหมายเดียวกัน แตจัดอยูในกลุมทีม่ ีชื่อ
ตางกัน ประกอบกับความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางองคประกอบตางๆ มีทั้งสงผลทั้งทางตรงและ
ทางออมตางกัน ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาจากนักวิชาการตางๆ นี้ ใหม โดย
พิจารณาวาองคประกอบใดเหมาะสมกับบริบทของทีมขามสายงาน
ประกอบกับผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ นําไปสูการกําหนดตัวแปร การจัดกลุม และตั้งชื่อกลุมตัวแปรใหม และมีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวใหม เพื่อเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปร
เหลานั้น ประกอบไปดวย 1) สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความหลากหลายของสถานภาพ
ทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูน ําทีม 2) สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ และ3) กระบวนการทีม ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม ความ
ไววางใจในทีม ความเหนียวแนนในทีม และการรับรูความสามารถของทีม โดยผูวิจัยแสดง
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม
กระบวนการทีม และประสิทธิผลของทีมขามสายงานตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ
14

สภาพแวดลอมภายในทีม
ความหลากหลายของทีม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม

สภาพแวดลอมภายนอกทีม
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ

กระบวนการทีม
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ความฉลาดทางอารมณของทีม
ความไววางใจในทีม
ความเหนียวแนนในทีม
การรับรูความสามารถของทีม

ภาพประกอบ 14 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงาน
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 14 ผูวิจัยไดปรับกรอบแนวคิดในการวิจัย
ใหอยูในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมขามสายงานระหวางตัวแปรแฝง
และตัวแปรที่สังเกตได ดังภาพประกอบ 15 โดย
1. ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน (ตัวแปรแฝงภายใน) ประกอบดวย
1.1 ผลการปฏิบัติงานของทีม (ตัวแปรสังเกต)
1.2 ความพึงพอใจของสมาชิก (ตัวแปรสังเกต)
2. สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก
2.1 ความหลากหลายของทีม (ตัวแปรแฝงภายนอก) ประกอบดวย
2.1.1 ความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิก (ตัวแปรสังเกต)
2.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม (ตัวแปรแฝงภายนอก)
ประกอบดวย
2.2.1 การสรางความเชื่อถือ (ตัวแปรสังเกต)
2.2.2 การสรางอํานาจเชิงอุดมการณ (ตัวแปรสังเกต)
2.2.3 การสรางแรงดลใจ (ตัวแปรสังเกต)
2.2.4 การกระตุนการใชปญญา (ตัวแปรสังเกต)
2.2.5 การมุงใสใจเปนรายบุคคล (ตัวแปรสังเกต)
3. สภาพแวดลอมภายนอกทีม
3.1 การรับรูการสนับสนุนจากองคการ (ตัวแปรแฝงภายนอก) ประกอบดวย
3.1.1 การรับรูการสนับสนุนดานรางวัลตอบแทน (ตัวแปรสังเกต)
3.1.2 การรับรูการสนับสนุนดานโอกาสทางการศึกษา (ตัวแปรสังเกต)
3.1.3 การรับรูการสนับสนุนดานวิทยาการ (ตัวแปรสังเกต)
4. กระบวนการทีม
4.1 ความฉลาดทางอารมณของทีม (ตัวแปรแฝงภายใน) ประกอบดวย
4.1.1 การตระหนักรูสมาชิกทีม (ตัวแปรสังเกต)
4.1.2 การควบคุมสมาชิกทีม (ตัวแปรสังเกต)
4.1.3 การตระหนักรูทีม (ตัวแปรสังเกต)
4.1.4 การควบคุมทีม (ตัวแปรสังเกต)
4.1.5 การตระหนักทางสังคมของทีม(ตัวแปรสังเกต)
4.1.6 ทักษะทางสังคมของทีม (ตัวแปรสังเกต)
4.2 ความไววางใจในทีม (ตัวแปรแฝงภายใน) ประกอบดวย
4.2.1 ความไววางใจดานศักยภาพ (ตัวแปรสังเกต)
4.2.2 ความไววางใจดานการสื่อสาร (ตัวแปรสังเกต)
4.2.3 ความไววางใจดานคํามั่นสัญญา (ตัวแปรสังเกต)
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4.3 ความเหนียวแนนในทีม (ตัวแปรแฝงภายใน) ประกอบดวย
4.3.1 ความเหนียวแนนในงาน (ตัวแปรสังเกต)
4.3.2 ความเหนียวแนนทางสังคม (ตัวแปรสังเกต)
4.4 การรับรูความสามารถของทีม (ตัวแปรแฝงภายใน)
ประกอบดวย
4.4.1 การรับรูความสามารถดานการทํางานเปนทีม (ตัวแปรสังเกต)

ความหลากหลายดาน
อายุงานของสมาชิกทีม

การสรางความเชื่อถือ
การสรางอํานาจเชิง
อุดมการณ
การสรางแรงดลใจ
การกระตุนทางปญญา
การมุง ใสใจเปนรายบุคคล

รางวัลตอบแทน
โอกาสการศึกษา
วิทยาการ

การรับรูค วามสามารถดานการทํางานเปนทีม

ความหลากหลาย
ของทีม

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูนําทีม

การสนับสนุนจาก
องคการ

การตระหนักรูส มาชิก
การควบคุมสมาชิก

การรับรู
ความสามารถของทีม

ความฉลาดทาง
อารมณของทีม

การตระหนักรูทีม

งาน
สังคม

การตระหนักทางสังคม

ทักษะทางสังคม

ความไววางใจ
ในทีม

ความเหนียวแนน
ในทีม

การควบคุมทีม

ภาพประกอบ 15 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงาน

ผลการปฏิบตั ิงานของทีม

ความพึงพอใจของสมาชิกทีม

ประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงาน

ศักยภาพ

การสือ่ สาร

คํามั่นสัญญา

แทน ตัวแปรที่สามารสังเกตได

แทน ตัวแปรแฝง
แทน ความสัมพันธที่เปนสาเหตุและผล
ตัวแปรที่ปลายลูกศร ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยตรง (สาเหตุ) ตอ
ตัวแปรที่หัวลูกศร (ผล)
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน 1 ความหลากหลายของทีมสงผลโดยตรงและโดยออมตอประสิทธิผลของทีม
ขามสายงานผานความเหนียวแนนในทีม
สมมติฐาน 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมสงผลโดยตรงและโดยออมตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานความฉลาดทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถของทีม
ความไววางใจภายในทีม และความเหนียวแนนในทีม
สมมติ ฐ าน 3 การรั บ รู การสนั บ สนุ น จากองค การส ง ผลโดยตรงและโดยอ อ มต อ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานความไววางใจภายในทีม และความเหนียวแนนในทีม
สมมติฐาน 4 ความฉลาดทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถของทีม และความ
เหนียวแนนในทีมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
สมมติฐาน 5 ความไววางใจในทีมสงผลโดยตรงและโดยออมตอประสิทธิผลของทีม
ขามสายงานผานความเหนียวแนนในทีม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ทีมงานขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนยานยนตขนาดใหญ 1,017 โรงงาน (จํานวนโรงงานจําแนกตามจังหวัดดูที่ภาคผนวก
ก) เปนทีมงานที่กอตั้งขึ้นเพื่อทํางานดานการพัฒนาผลิตภัณฑ (มีระยะเวลากอตั้งทีมไมต่ํากวา
3 เดือน)
กลุมตัวอยาง
1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากเกณฑความเหมาะสมของขนาด
กลุม ตัวอยางที่เพียงพอในการวิเ คราะหทางสถิติขั้นสูงดวยโปรแกรมลิส เรล โดยขนาดกลุม
ตัวอยางที่ใ ช สําหรับการประมาณค าพารามิ เตอรดว ยวิธี ความเป น ไปไดสู ง สุด (Maximum
Likelihood) นี้ ควรอยูระหวาง 100 ถึง 200 หนวย (Hair; et al. 1998) และไมควรต่ํากวา 5
หนวยตอ 1 ตัวแปรที่ใชในการประมาณคาพารามิเตอรสําหรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธที่
ตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติ (Schumacker. & Lomax. 1996; citing Bentler; & Chou.
1987) จึงจะทําใหผลการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ ดังนั้น หากใชเกณฑที่กลาวไปแลวขางตน
ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยาง จํานวน 156 หนวย (156 ทีม)
2. เมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางซึ่งมีหนวยการวิเคราะหเปนทีม สุมโรงงาน
อุตสาหกรรม 156 โรงงาน จากบัญ ชีรายชื่อโรงงานอุต สาหกรรมขนาดใหญทั้งหมด 1,017
โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2550: 21-22) จากนั้น สุมทีมมา 1 ทีมจากแตละโรงงานที่
ไดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 156 ทีม และสุมสมาชิกในแตละทีมรอยละ 50 ของสมาชิกใน
ทีมทั้งหมดเพื่อเปนผูตอบแบบสอบถาม เฉพาะทีมที่มีสมาชิกทีมทั้งหมด 5 คนหรือต่ํากวา
เทานั้นที่เลือกสมาชิก 3 คนเปนผูตอบแบบสอบถาม
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เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 8 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของสมาชิกทีม
และขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทีม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของทีม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดความไววางใจในทีม
ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีม
ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของทีม
ตอนที่ 7 แบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
ตอนที่ 8 แบบสอบถามวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชวัดตัว
แปร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดแบบสอบถามที่นํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้ โดยแบงเปน 3 กลุม คือ
กลุ ม ที่ 1 เป น แบบสอบถามข อ มู ล เบื้ อ งต น ของสมาชิ ก ที ม และ
แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทีม
กลุ ม ที่ 2 เป น แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เองโดย ได แ ก
แบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงาน แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของ
ที ม แบบสอบถามวั ด ความไว ว างใจในที ม แบบสอบถามวั ด ความเหนี ย วแน น ในที ม
แบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถ
ของทีม และแบบสอบถามวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดย
ศึกษาข อมู ลเกี่ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารงานวิ จัยที่ เกี่ ยวขอ ง และขอ มูล ที่ไ ดจ ากการ
สัมภาษณผูบริหารและสมาชิกในทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต
และนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
และนํามาปรับปรุงแกไข
กลุมที่ 3 คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบวัดมาตรฐาน
ที่มอี ยูแลว โดยปรับใหสอดคลองกับบริบทของงานวิจัยเรื่องนี้ ไดแก แบบสอบถามวัดความ
เหนียวแนนในทีม
2. นําแบบสอบถามกลุมที่ 2 และ 3 ไปทดลองใช (Try out) กับสมาชิกใน
ทีมขามสายงานที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ใชเก็บจริง จํานวน 200 คน หลังจาก
นั้นคํานวณคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้

105
2.1 วิเคราะหรายขอ (Item analysis) โดยการหาคาอํานาจจําแนกดวย
คาความสัม พั น ธ ร ะหวางขอคํ าถามแตละขอ กับคะแนนรวม (Item-total correlation) ของ
แบบสอบถามแตละดานและแบบสอบถามทุกตอน ยกเวนตอนที่ 1 โดยใชสูตรสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) ขอคําถามใดมีความสัมพันธกับ
คะแนนรวมสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงจะนํามาใช
2.2 วิเ คราะหความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทุกตอน
ยกเวนตอน 1 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Alpha Reliability Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach)
2.3 วิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดย
วิเ คราะหองคประกอบเชิง ยืน ยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางโครงสรางการวัด (Measurement Model) ของแบบสอบถามวัดความฉลาด
ทางอารมณของทีมและแบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมกับขอมูลเชิง
ประจักษ ในการตรวจสอบความสอดคลองใชเกณฑที่อธิบายไวในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
3. ตัดและปรับปรุงขอคําถามที่ยังไมเหมาะสม แลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจริง
รายละเอียดของแบบสอบถามในแตละตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ มูล เบื้อ งต นของสมาชิก ทีม และข อมู ล
เบื้องตนเกี่ยวกับทีม
แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของสมาชิกทีมและขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
ทีมเปนแบบสอบถามแบบเติมขอความและใส 3 ในชองหนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง
ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยที่ขอคําถามเกี่ยวกับทีม เชน จํานวนสมาชิกในทีม ใหผูที่สามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับทีมหรือสมาชิกทีมเปนผูตอบ สําหรับขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ เชน อายุ อายุงาน
ใหสมาชิกทีมเปนผูตอบ โดยมีลักษณะแบบสอบถามดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของสมาชิกทีมและขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับทีม
1. อายุ………..ป...........เดือน
2. สังกัดหนวยงาน / ฝาย .................................…………..….
3. อายุงาน……ป………เดือน (รวมหนวยงานอื่นๆ ที่เคยทําใน
อดีต)
4. ทานเปน
ผูรวมทีม
หัวหนาทีม
สําหรับอายุงานจะนําไปคํานวณหาคาความหลากหลายดาน
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อายุงานของสมาชิก โดยขอมูลอายุงานอยูในระดับมาตรวัดแบบตอเนื่อง(Interval scale)
คํานวณหาความหลากหลายโดยคํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ตามสูตร
ดังนี้
สูตรคํานวณ
S2 = Σ( X -⎯X )2
n
S2 คือ คาเบี่ยงเบนของกลุม
⎯X คือ คาเฉลี่ยของอายุงานของสมาชิกในทีมที่ตอบ
แบบสอบถาม
( X -⎯X )2 คือ อายุงานของสมาชิกในทีมเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย
ยกกําลังสอง
Σ( X -⎯X )2 คือ ผลรวมของอายุงานของสมาชิกในทีมเบี่ยงเบน
จากคาเฉลี่ยยกกําลังสอง
n คือ จํานวนสมาชิกในทีมที่ตอบแบบสอบถาม

เมื่อ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คํานวณไดแสดงถึงความหลากหลายดานอายุ
งานของสมาชิกในทีม โดยทีมที่มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุงานของสมาชิกในทีมมากกวา
แสดงวาทีมนั้นมีความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิกในทีมมากกวาทีมที่มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอายุงานของสมาชิกในทีมนอยกวา ถาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุงาน
เปนศูนย แสดงวาไมมีความแตกตางของอายุงานของสมาชิกในทีมเลย นั่นหมายความวาอายุ
งานของสมาชิกทีมที่ตอบแบบสํารวจเทากันทุกคน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดการประสิทธิผลของทีมขามสายงานตามนิยาม
ปฏิบัติการซึ่งพัฒนามาจากเกณฑการวัดประสิทธิผลของทีมตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin.
2005) และของเดนิสัน ฮารท และคาหน (Denison; Hart; & Kahn. 1996) รวมกับขอมูลจาก
การสัมภาษณสมาชิกของทีมขามสายงานเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีมขามสายงาน ประกอบไป
ดวย องคประกอบ 2 ดาน คือ ผลการปฏิบัติงานของทีม และความพึงพอใจของสมาชิก โดย
แบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ
คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ซึ่งการตรวจใหคะแนน
ผูวิจัยไดต รวจใหคะแนนโดยมีเกณฑดัง ตอไปนี้ คือ ขอความทางบวก ตอบจริง ที่สุด ให 6
คะแนน ตอบจริง ให 5 คะแนน ตอบคอนขางจริง ให 4 คะแนน ตอบคอนขางไมจริง ให 3
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คะแนน ตอบไมจริง ให 2 คะแนน และตอบไมจริงเลย ให 1 คะแนน ถาขอความทางลบให
คะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากสมาชิกทีม ในแตละทีม ทีม ที่ไ ดคะแนนเฉลี่ย
มากกวาแสดงวามีประสิทธิผลของทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ตัวอยาง แบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงาน

ขอ
ที่

ขอความ

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

ดานผลการปฏิบัติงานของทีม

1
2

สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวางานของทีม
..........................
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ชวยแกปญหาใหกับองคการ

ดานความพึงพอใจของสมาชิก

3
4

ขณะทํางานรวมกับทีมนี้ สมาชิกในทีมรวมถึง
ตัวทาน...............................
ไดรับตอบสนองในสิ่งที่ตองการ
มีความกังวลใจ

จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขาม
สายงาน พบวาแบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงานในฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .81 สําหรับในแตละดานพบวา ประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานผล
การปฏิบัติงานมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .70 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมอยูระหวาง .33-.53 และประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานความความพึงพอใจ
ของสมาชิกทีม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .76 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมอยูระหวาง .44-.65
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของทีม
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของทีมตามนิยาม
ปฏิบัติการซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดความฉลาดทางอารมณของทีมของด
รูสเกท และวอลฟฟ (Druskat; & Wolff. 2001b:140-151) รวมกับขอมูลจากการสัมภาษณ
สมาชิกของทีมขามสายงานเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของทีม มีองคประกอบ 6 ดาน
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ไดแก การตระหนักรูสมาชิกทีม การควบคุมสมาชิกทีม การตระหนักรูทีม การควบคุมทีม การ
ตระหนักทางสัง คมของทีม และทักษะทางสั ง คมของทีม โดยแบบวัดนี้ใ หส มาชิกทีม เปน ผู
ประเมิน ขอคําถามมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง
คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ซึ่งการตรวจใหคะแนน ผูวิจัยไดตรวจใหคะแนนโดยมี
เกณฑดังตอไปนี้ คือ ขอความทางบวก ตอบจริงที่สุด ให 6 คะแนน ตอบจริง ให 5 คะแนน
ตอบคอนขางจริง ให 4 คะแนน ตอบคอนขางไมจริง ให 3 คะแนน ตอบไมจริง ให 2 คะแนน
และตอบไมจริงเลย ให 1 คะแนน ถาขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่
ไดจากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีความฉลาดทางอารมณ
ของทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ตัวอยาง แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของทีม

ขอ
ที่

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวาสมาชิกใน
ทีม.................................

ดานการตระหนักรูสมาชิกทีม
1
2

พยายามที่จะทําความคุนเคยกันขณะทํารวมกันใน
ทีม
รูวาใครมีความสามารถในเรื่องใด

ดานการควบคุมสมาชิกทีม
3
4

ไมกลากลาวตรงๆ กับสมาชิกที่ทํางานไมไดตาม
แผนที่กําหนดไว
ทวงติงอยางตรงไปตรงมากับสมาชิกที่ละเลยตอ
ขอตกลงของทีม

ดานการตระหนักรูทีม
5
6

พูดคุยกันถึงผลการทํางานของทีม
ละเลยที่จะพูดคุยกันถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข

ดานการควบคุมทีม
7
8

ระมัดระวังไมใหทําสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดความ
ขัดแยงกันในทีม
คิดหาวิธีการปองกันปญหา กอนที่ปญหานั้นจะ
เกิดขึ้น

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย
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ขอ
ที่

ขอความ

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน
ขาง
จริง

คอน
ขาง
ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวาสมาชิกใน
ทีม.................................

ดานการตระหนักทางสังคมของทีม
9

ไมไดใหความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถานการณความ
เปนไปขององคการในปจจุบัน
10 คํานึงถึงความตองการของบุคคลในองคการ เมื่อ
ตองตัดสินใจเรื่องตางๆ

ดานทักษะทางสังคมของทีม
11 ไมไดใหการชวยเหลือหนวยงานอื่นๆ ในองคการ
12 ยินดีที่จะรับการชวยเหลือดานทรัพยากร เชน
อุปกรณ เครื่องมือ คําปรึกษา จากผูบังคับบัญชา
การระดับสูง

จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ
ของทีม พบวาแบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของทีมในฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 สําหรับในแตละดานพบวา ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการ
ตระหนักรูส มาชิกทีมมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .74 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนราย
ขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .31-.66 ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมสมาชิก
ทีม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .67 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมอยูระหวาง .41-.49 ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักรูท ีม มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .80 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .49-.60
ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมทีม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .78 มีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .33-.63 ความฉลาดทางอารมณ
ของทีมดานการตระหนักทางสังคมของทีม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .73
มีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .31-.64 ความฉลาดทางอารมณ
ของทีมดานทักษะทางสังคมของทีม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .65 มีคาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .36-.46 สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน พบวาขอมูลเชิงประจักษสอดคลองกับโครงสรางการวัด ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ

110
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามวัดความไววางใจในทีม
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดความไววางใจในทีมจากนิยามปฏิบัติการ ซึ่ง
พัฒนามาจากแนวคิดความไววางใจในองคการของรีนา และรีนา (Reina; & Reina. 1999:66)
รวมกั บขอ มูลจากการสัม ภาษณส มาชิกของที ม ขามสายงานเกี่ยวกับความไววางในทีม มี
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก ดานศักยภาพ ดานการติดตอสื่อสาร ดานคํามั่นสัญญา โดยแบบวัด
นี้ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริง
ที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ซึ่งการตรวจใหคะแนน ผูวิจัยได
ตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑดังตอไปนี้ คือ ขอความทางบวก ตอบจริงที่สุด ให 6 คะแนน ตอบ
จริง ให 5 คะแนน ตอบคอนขางจริง ให 4 คะแนน ตอบคอนขางไมจริง ให 3 คะแนน ตอบไม
จริง ให 2 คะแนน และตอบไมจริงเลย ให 1 คะแนน ถาขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน
คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจ ากสมาชิกทีม ในแตละทีม ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามี
ความไววางใจในทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ตัวอยาง แบบสอบถามความไววางใจในทีม

ขอ
ที่

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานมีความเชื่อมั่นวา
สมาชิกทีม......................................

ดานศักยภาพ
1
2

จะสามารถชวยแกปญหาใหกับทีมได
จะทราบถึงความสามารถในการทํางานของกัน
และกัน

ดานการสื่อสาร
3
4

จะเก็บขอมูลที่สําคัญเปนความลับ
จะไมละเลยทีจ่ ะบอกกลาวถึงความรูสึกที่ดีตอกัน

ดานคํามั่นสัญญา
5
6

จะชวยเหลือกันและกัน เมื่อพบอุปสรรคในการ
ทํางาน
จะปฏิบัติตอกันเสมอตนเสมอปลายแมวาเวลาจะ
ผานไปนานแคไหนก็ตาม
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ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย
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จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดความไววางใจในทีม
พบวา
แบบสอบถามวัดความไววางใจในทีมในฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .90
สําหรับในแตละดานพบวา ความไววางใจดานศักยภาพ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .85 มี
คาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .49-.73 ความไววางใจดาน
การสื่อสาร มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .80 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมอยูระหวาง .46-.66 ความไววางใจดานคํามัน่ สัญญา มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ
.74 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .28-.59
ตอนที่ 5 เปนแบบสอบวัดถามความเหนียวแนนในทีม
ผูวิจัยใชแบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีม ชื่อวา The Group
Environment Questionnaire (GEQ) ของ วิดเมเยอร บรอวเลย และ คารรอน (Hogg. 1992:
46; citing Widmeyer; Brawley; & Carron. 1985) มาปรับใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางและ
บริบทของงานวิจัยเรื่องนี้ ประกอบไปดวยขอคําถาม 18 ขอ มีองคประกอบ 2 ดานหลัก และแต
ละองคประกอบหลักมีองคประกอบยอย 2 ดาน ไดแก ความเหนียวแนนในงาน แบงเปน 1)
การดึงดูดบุคคลเขาสูกลุมดานงาน (Individual Attraction to The Group – Task) มีขอคําถาม
4 ขอ 2) การบูรณาการกลุมดานงาน (Group Integration – Task) มีขอคําถาม 5 ขอ ความ
เหนียวแนนทางสังคม ไดแก 1) การดึงดูดบุคคลเขาสูกลุมดานสังคม (Individual Attraction to
The Group – Social) มีขอคําถาม 5 ขอ 2) การบูรณาการกลุมดานสังคม (Group
Integration – Social) มีขอคําถาม 4 ขอ
โดยแบบวั ดนี้ใ หส มาชิกของที ม เปน ผูป ระเมิน ขอคําถามมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง
และไมจริงเลย ซึ่งการตรวจใหคะแนน ผูวิจัยไดตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑดัง ตอไปนี้ คือ
ขอความทางบวก ตอบจริงที่สุด ให 6 คะแนน ตอบจริง ให 5 คะแนน ตอบคอนขางจริง ให 4
คะแนน ตอบคอนขางไมจริง ให 3 คะแนน ตอบไมจริง ให 2 คะแนน และตอบไมจริงเลย ให 1
คะแนน ขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากสมาชิกทีมในแตละทีม
โดยทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีความเหนียวแนนในทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ย
นอยกวา
ตัวอยาง แบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีม
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ขณะที่ทํางานรวมงานกับทีมนี้ สมาชิกทีม
รวมถึงตัวทาน................................

ดานงาน
1
2

ไมชอบวิธีการทํางานของทีม
ใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมาย

ดานสังคม
3
4

รูสึกสนิทกันมากขึ้น
รับประทานอาหารรวมกัน

จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีม
พบวาแบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีมในฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ
เทากับ .90 สําหรับในแตละดานพบวา ความเหนียวแนนดานงาน มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ .90 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .64-.76 ความ
เหนียวแนนดานสังคม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .77 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .30-.62
ตอนที่ 6 เปนแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของทีม
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดการรั บรูความสามารถของที ม ตามนิยาม
ปฏิบัติการ และองคประกอบของการรับรูความสามารถของทีม ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการรับรู
ความสามารถของทีมของแบนดูรา (Bandura. 1997) และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการทํางาน
เปนทีมของวิลเลี่ยม (Williams. 1996: 142) มีองคประกอบ 1 ดาน คือ การรับรูความสามารถ
ในดานการทํางานเปนทีม โดยแบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ มั่นใจที่สุด มั่นใจ คอนขางมั่นใจ คอนขางไมมั่นใจ
และไมมั่นใจเลย ซึ่งการตรวจใหคะแนน ผูวิจัยไดตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑดังตอไปนี้ คือ
ขอความทางบวกตอบมั่นใจที่สุด ให 6 คะแนน ตอบมั่นใจ ให 5 คะแนน ตอบคอนขางมั่นใจ ให
4 คะแนน ตอบคอนขางไมมั่นใจ ให 3 คะแนน ตอบไมมั่นใจ ให 2 คะแนน และตอบไมมนั่ ใจเลย
ให 1 คะแนน ถาขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากสมาชิกทีมใน
แตละทีม ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถในการทํางานเปนทีมสูง
กวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
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ตัวอยาง แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของทีม
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สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานมั่นใจมากนอย
เพียงไรวาจะสามารถ......................
เขารวมประชุมไดตามวันเวลาที่นัดไว แมวาจะอยู
ในชวงที่แตละคนมีงานยุงก็ตาม
ทําใหบุคคลในทีมกลาวิพากษวิจารณแนวคิดตางๆ
ที่ถูกเสนอ ทามกลางสมาชิกที่มาจากสายงานที่
ตางกัน

จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดการรับรูค วามสามารถ
ของทีม พบวาแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของทีมในฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟาทั้งฉบับเทากับ .90
มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง
.66-.78
ตอนที่ 7 เปนแบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม ตาม
นิยามปฏิบัติการซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ แบสและอ
โวลิโอ (Northouse. 2004; Gillespie. 2004. citing; Bass; & Avolio. 1997) รวมกับขอมูล
จากการสัมภาษณสมาชิกของทีมขามสายงานเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม มี
องคประกอบ 5 ดาน คือ การสรางความเชื่อถือ การสรางอํานาจเชิงอุดมการณ การสรางแรง
ดลใจ การกระตุนการใชปญญา และการมุงใสเปนรายบุคคล โดยแบบวัดนี้ใหสมาชิกของทีม
เปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ซึ่งการตรวจใหคะแนน ผูวิจัยไดตรวจให
คะแนนโดยมีเกณฑดังตอไปนี้ คือ ขอความทางบวก ตอบจริงที่สุด ให 6 คะแนน ตอบจริง ให
5 คะแนน ตอบคอนขางจริง ให 4 คะแนน ตอบคอนขางไมจริง ให 3 คะแนน ตอบไมจริง ให 2
คะแนน และตอบไมจริงเลย ให 1 คะแนน ถาขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน โดยทีมที่ได
คะแนนมากแสดงวาทีมนั้นมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของภาวะผูนําทีมมาก คํานวณคะแนน
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เฉลี่ยที่ไ ดจ ากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาแสดงวามีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมสูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ตัวอยาง แบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
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สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานคิดวาหัวหนาทีม
...........................

ดานการสรางความเชื่อถือ
1
2

ประนีประนอมความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีมได
สรางผลงานจนทําใหสมาชิกทีมมั่นใจใน
ความสามารถ

ดานการสรางอํานาจเชิงอุดมการณ
3
4

ปฏิบัติกับสมาชิกทีมโดยละเลยที่จะคํานึงถึงความ
ถูกตอง
ใหกําลังใจสมาชิกในทีมเมื่อพบวางานมีอุปสรรค

ดานการสรางแรงดลใจ
5
6

พูดย้ําอยางกระตือรือรนถึงความกาวหนาที่ตองการ
ใหทีมทําสําเร็จ
ละเลยที่จะจูงใจใหสมาชิกทีมทํางานเกินกวา
คุณภาพที่กําหนดไว

ดานการสรางแรงดลใจ
7
8

ทําใหสมาชิกทีมรูสึกวางานยากเปนงานที่ทาทาย
ความสามารถ
ไมสนับสนุนใหสมาชิกทีมตัดสินใจแกปญหาในงาน
ดวยตนเอง

ดานการมุงใสใจเปนรายบุคคล
9 ไมใสใจที่จะเรียนรูนิสัยของสมาชิกทีมแตละคน
10 ใหคาํ ปรึกษากับลูกนองเปนรายบุคคล

จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดภาวะผูนาํ การ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีม พบวาแบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมในฉบับ
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ใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .93 สําหรับในแตละดานพบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการสรางความเชื่อถือ มีคา สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .72 มีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .17-.60
ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการสรางอํานาจ เชิงอุดมการณ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ
.84 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .61-.69 ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการสรางแรงดลใจ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .85 มีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .42-.77
ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการกระตุนการใชปญญา มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .70 มี
คาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .29-.57
ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการมุงใสใจเปนรายบุคคลมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .80 มี
คาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .38-.72 สําหรับการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวาขอมูลเชิงประจักษสอดคลองกับโครงสรางการวัด ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก จ
ตอนที่ 8 เปนแบบสอบถามวัดการสนับสนุนจากองคการ
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการตามนิยาม
ปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการรับรูการสนับสนุนจากองคการของไอเซนเบอเจอและคน
อื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) และแนวคิดการสนับสนุนทีมจากองคการของ แฮคแมน
(Zachary; & Kuzuhara. 2005: 81-87; citing Hackman. 1987: 315-342) รวมกับขอมูลจาก
การสัม ภาษณส มาชิกของทีม ข ามสายงานเกี่ ยวกับการรับรู การสนับสนุน จากองคการซึ่ง มี
องคประกอบ 3 ดาน คือ ดานรางวัลตอบแทน ดานการศึกษา และดานวิทยาการ โดยแบบวัดนี้
ใหสมาชิกของทีมเปนผูประเมิน ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ
จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ซึ่งการตรวจใหคะแนน ผูวิจัย
ไดตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑดังตอไปนี้ คือ ขอความทางบวก ตอบจริงที่สุด ให 6 คะแนน
ตอบจริง ให 5 คะแนน ตอบคอนขางจริง ให 4 คะแนน ตอบคอนขางไมจริง ให 3 คะแนน
ตอบไมจริง ให 2 คะแนน และตอบไมจริงเลย ให 1 คะแนน ถาเปนขอคําถามในทางลบให
คะแนนกลับกัน คํานวณคะแนนเฉลี่ยที่ไ ดจากสมาชิกทีมในแตละทีม ทีม ที่ไ ดคะแนนเฉลี่ย
มากกวาแสดงวามีการรับรูการสนับสนุนจากองคการ สูงกวาทีมที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา
ตัวอยาง แบบสอบถามวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
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ขอ
ที่

ขอความ

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวาองคการ
.......................

ดานรางวัลตอบแทน
1
2

กําหนดนโยบายการใหรางวัลตอบแทนสําหรับ
ผลงานของทีม
ประเมินผลการทํางานของสมาชิกทีมแตละคน โดย
นําผลงานของทีมมาเปนเกณฑในการพิจารณารวม
ดวย

ดานการศึกษา
3
4

จัดใหสมาชิกทีมไดเขาอบรมในทักษะที่จําเปนตอ
งานของทีม
ไมไดสนับสนุนคาใชจายใหกับสมาชิกทีมที่ตองการ
ฝกอบรมในหัวขอที่จําเปนกับงานของทีม

ดานวิทยาการ
5
6

จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทันสมัย เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับทีม
มีเครื่องจักรหรือเครื่องมืออื่นๆ เชน เครื่องตรวจ
วิเคราะหของเสีย คอมพิวเตอร อํานวยความ
สะดวกในการทํางาน

จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามวัดการรับรูก ารสนับสนุน
จากองคการ
พบวาแบบสอบถามวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการในฉบับใชจริงมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .87 สําหรับในแตละดานพบวา การรับรูการสนับสนุนดาน
รางวัลตอบแทน มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .66 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวมอยูระหวาง .33-.53 การรับรูการสนับสนุนดานการศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟาเทากับ .82 มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .54-.71
การรับรูการสนับสนุนดานวิทยาการมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .74 มีคาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .35-.55
ผูวิจัยสรุปรายละเอียดคุณภาพของแบบสอบถามทุกตอน ดังตาราง 1

117
ตาราง 1 จํานวนขอ ความสัมพันธคะแนนรายขอ-คะแนนรวม และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ทั้งฉบับของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับทดลองใช (n=200) และฉบับใชจริง (n=822)
จํานวน
ขอ

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอ-คะแนนรวม
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง

คาสัมประสิทธิ์
แอลฟาทั้งฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ทดลองใช ใชจริง

ประสิทธิผลของทีม
.83
.81
ดานผลการปฏิบัติงานของทีม
6
.30-.58
.33-.53
.69
.70
ดานความพึงพอใจของสมาชิก
6
.48-.74
.44-.65
.84
.76
ความฉลาดทางอารมณของทีม
.92
.92
ดานการตระหนักรูสมาชิก
5
.33-.64
.31-.66
.72
.74
ดานการควบคุมสมาชิก
4
.38-.43
.41-.49
.63
.67
ดานการตระหนักรูทีม
6
.55-.66
.49-.60
.82
.80
ดานการควบคุมทีม
7
.35-.65
.33-.63
.79
.78
ดานการตระหนักทางสังคมของทีม
5
.19-.59
.31-.64
.66
.73
ดานทักษะทางสังคมของทีม
4
.26-.48
.36-.46
.61
.65
ความไววางใจในทีม
.90
.90
ดานศักยภาพ
5
.61-.76
.49-.73
.85
.85
ดานการสื่อสาร
5
.50-.66
.46-.66
.80
.80
ดานคํามั่นสัญญา
6
.22-.67
.28-.59
.73
.74
ความเหนียวแนนในทีม
.82
.90
ดานงาน
9
.44-.74
.64-.76
.87
.90
ดานสังคม
6
.29-.50
.30-.62
.67
.77
การรับรูความสามารถของทีม
.86
.90
ดานการทํางานเปนทีม
6
.60-.72
.66-.78
.86
.90
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
.94
.93
ดานการสรางความเชื่อถือ
6
.48-.74
.17-.60
.84
.72
ดานการสรางอํานาจเชิงอุดมการณ
6
.48-.66
.61-.69
.82
.84
ดานการสรางแรงดลใจ
6
.46-.69
.42-.77
.84
.85
ดานการกระตุนการใชปญญา
5
.40-.54
.29-.57
.67
.70
ดานการมุงใสใจเปนรายบุคคล
4
.20-.62
.38-.72
.69
.80
การรับรูสนับสนุนจากองคการ
.84
.87
ดานรางวัลตอบแทน
5
.35-.45
.33-.53
.63
.66
ดานการศึกษา
5
.48-.68
.54-.71
.79
.82
ดานวิทยาการ
6
.28-.49
.35-.55
.68
.74
คาวิกฤตของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ-คะแนนรวม ที่นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในกรณี n = 200 ที่ df = 198 เทากับ .139 และกรณีที่ n=822 ที่ df = 198 เทากับ .082 (Glass,
G.V.; & Hopkins, K.D. 1984: 549)
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จากตาราง 1 จะเห็นไดวาแบบสอบถามที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ในฉบับทดลองใช อยูระหวาง .19-.76 ในฉบับ
ใชจริง มีคาอยูระหวาง .17-.78 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ ในฉบับทดลอง
ใช อยูระหวาง .63-.94 ในฉบับใชจริง อยูระหวาง .65-.93 คาน้ําหนักองคประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบสอบถามวัด ความฉลาดทางอารมณ ข องที ม และแบบสอบถามวั ด ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีม อยูระหวาง .68-.95 คาสัม ประสิทธิ์ความเที่ยงตรง (R2) มีคาอยู
ระหวาง .47-.89 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ) คาที่ไดแสดงใหเห็นวาแบบสอบถาม
ทั้งหมดมีคุณภาพสําหรับใชในการวิจัยครั้งนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอกับโรงงานผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในเบื้องตนเพื่อตรวจสอบและยืนยัน
อีกครั้ง วาโรงงานผูผ ลิต ชิ้น สวนยานยนตนั้น มีทีม ขามสายงานที่ต รงตามนิยามปฏิบัติการที่
ตองการศึกษา หากบริ ษัท ใดตรวจสอบพบวามี ทีม ขามสายงานตรงตามนิยามปฏิบัติการ
เจรจาและทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากโรงงานผูผลิตชิ้นสวนยานยนตนั้น
2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตที่เปนกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากสมาชิกในทีมที่เปนกลุมตัวอยาง
ทั้งนี้ผูวิจัยไดประสานงานและนัดหมายเจาหนาที่ฝายที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามขอมูลเบื้องตน
เกี่ ย วกั บ ที ม โดยผู วิ จั ย ได ชี้ แ จงและย้ํ า ในวั ต ถุ ป ระสงค สิ่ ง ที่ ต อ งการ ข อ พึ ง ระวั ง และ
รายละเอียดในแบบสอบถามกับตัวแทนหรือหัวหนาทีมขามสายงานที่เปนกลุมตัวอยางจนเปนที่
เขาใจตรงกัน จากนั้น แจกแบบสอบถามใหกับตัวแทนหรือหัวหนาทีมตามจํานวนที่ผูวิจัยได
กําหนดไว นัดหมายเวลาเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับ ใชเวลาในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 5
เดือน

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การจัดการะทําขอมูล
1. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามแตละชุด และใช
ขอมูลที่มีความสมบูรณมาดําเนินการวิเคราะห
2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือการวิจัยแตละชุด
3. นําคะแนนของเครื่องมือแตละชุดที่เก็บจากสมาชิกในทีมที่เปนกลุมตัวอยางซึง่
อยูในทีมเดียวกันมารวมกันคํานวณคาเฉลี่ยเพื่อเปนคะแนนของทีม
4. นําคะแนนเฉลี่ยของทีมแตละทีมที่เปนกลุมตัวอยางที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ
บรรยายเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปร ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ความเบ ความโดง และการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกโดยหาคาความสัมพันธรายขอกับคะแนน
รวม การคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows version 11.0 และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยหา
คาน้ําหนักองคประกอบ วิเคราะหดวยโปรแกรม LISREL version 8.53
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาวิจัยตามวัตถุประสงค
2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มูล พื้ น ฐานในการวิ เ คราะหรู ป แบบโครงสรา งความสัม พั น ธเ ชิ ง สาเหตุ ข อง
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยใชโปรแกรม
SPSS for Windows version 11.0
2.2 การวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสราง
ความสัม พัน ธเชิง สาเหตุของประสิท ธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุต สาหกรรมผูผ ลิต
ชิ้นสวนยานยนตโดยภาพรวมที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลเชิง ประจักษ และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจ จัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต ดวยโปรแกรม
ลิสเรล LISREL version 8.53 ในการวิเคราะหและตรวจสอบมีขั้นตอนดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย .
2542 : 23 – 60)
2.2.1 การกําหนดขอมูลจําเพาะของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ
(Specification of the model) ผูวิจัยสนใจศึกษาวาตัวแปรสาเหตุตัวใดบางที่สงผลโดยตรงและ
โดยอ อมตอ ประสิท ธิผ ลของทีม ข ามสายงาน โดยผูวิ จัยได ใ ชรูป แบบการวิ เ คราะหรู ปแบบ
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล ประกอบดวยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยมีขอตกลง
เบื้ อ งต น ของรู ป แบบโครงสร า งความสั ม พั น ธ ว า ความสั ม พั น ธ ข องรู ป แบบโครงสร า ง
ความสัม พั น ธทั้ง หมดเปน ความสัม พัน ธ เชิง เสน ตรง (Linear) เปน ความสัม พัน ธ เชิง บวก
(Additive) และเปน ความสัม พัน ธ ท างเดียว (Recursive model) ระหว างตัว แปรภายนอก
(Exogenous variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous variable)
2.2.2 การระบุค วามเปน ไปได คา เดีย วของรูป แบบโครงสร า ง
ความสัม พันธ (Identification of the model) ผูวิจัยใชเงื่อนไขกฎ t (t-rule) นั่นคือจํานวน
พารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวน
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– แปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง โดยกฎ t กลาววา รูปแบบโครงสรางความสัมพันธจะระบุคา
ไดพอดีเมื่อ t ≤ (1/2) (p+q) (p+q+1) และใชกฎความสัมพันธทางเดียว (Recursive rule)
2.2.3 การประมาณค า พารามิ เ ตอร ข องรู ป แบบโครงสร า ง
ความสัมพันธ (Parameter estimation from the model) ผูวิจัยใชการประมาณคาโดยใชวิธี
ML (Maximum Likelihood) ซึ่ง เปน วิธีที่แพรหลายที่สุด เนื่องจากมีความคงเสน คงวา มี
ประสิทธิภาพ และเปนอิสระจากมาตรวัด
2.3 การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ
(Goodness – of – fit measure) เพื่อศึกษาภาพรวมของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธวา
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ผูวิจัยใชคาสถิติที่จะตรวจสอบตอไปนี้รวมกัน
2.3.1 คาสถิติไค – สแควร (Chi-square statistics) เปนคาสถิติที่
ใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาสถิติไค – สแควร มี
คาต่ํามาก หรือยิ่ง เขาใกลศูน ยม ากเท าใดแสดงวา รูปแบบโครงสรางความสั ม พัน ธ มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2.3.2 ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness – of – fit index :
GFI)เป น อั ต ราส ว นของผลต า งระหว า งฟ ง ก ชั่ น ความสอดคล อ งจากรู ป แบบโครงสร า ง
ความสัม พั น ธเ ชิ ง เหตุ ผ ลก อ น และหลั ง ปรั บกั บ ฟ ง ก ชั่ น ความสอดคลอ งก อนปรั บรู ป แบบ
โครงสร า งความสั ม พั น ธ คา GFI หากมี ค ามากกว า 0.90 แสดงวา รู ป แบบโครงสร า ง
ความสัมพันธมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2.3.3 ดัชนีวัดความสอดคลองที่ปรับแลว (Adapted goodness –
pf – fit index : AGFI) ซึ่งนํา GFI มาปรับแกและคํานึงขนาดของตัวแปรและกลุมตัวอยาง คานี้
ใชเชนเดียวกับ GFI คา GFI และ AGFI ที่เขาใกล 1 แสดงวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2.3.4 ดัชนีรากของกําลังสองคาเฉลี่ยของคาความคลาดเลื่อนใน
การประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เปนคาที่บงบอกถึง
ความไมสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธที่สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวน
รวมของประชากร คา RMSEA ที่นอยกวา .05 แสดงวามีความสอดคลองสนิท (close fit) แต
อยางไรก็ตามคาที่ใชไดและถือวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธที่สรางขึ้นสอดคลองกับรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธไมควรจะเกิน .08
2.3.5 ดั ช นี ร ากของกํ า ลั ง สองเฉลี่ ย มาตรฐานของส ว นเหลื อ
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) บอกขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉลี่ย
จากการเปรียบเทียบระดับความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธสองรูปแบบกับ
ขอมูลเชิงประจักษ คาของดัชนี SRMR ยิ่งเขาใกลศูนย แสดงวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธ
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยทั่วไปไมควรมากกวา .05
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2.4 การปรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ (Model adjustment) โดย
มีพื้น ฐานของทฤษฎี และงานวิจั ยเปน หลัก โดยมีก ารดําเนิน การ คื อ จะตรวจสอบผลการ
ประมาณคาพารามิเตอรวามีความสมเหตุส มผลหรือไม และมีคาใดแปลกเกิน ความเปนจริง
หรือไม รวมทั้ง พิจ ารณาคาสัมประสิท ธิ์ส หสัม พันธเชิง พหุยกกําลังสอง (Squared multiple
correlation) ใหมีความเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาคาความสอดคลองรวม (Overall fit) ของ
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธวาโดยภาพรวมแลวรูปแบบโครงสรางความสัมพันธสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการ
ทีมที่สง ผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนยานยนตครั้งนี้
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน

สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอทีใ่ ชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตาราง 2 สัญลักษณแทนตัวแปร
ตัวแปร ตัวแปร
แทน
แฝง
สังเกต
1. ตัวแปรภายนอก (exogenous variables)
DIVERSIT
ความหลากหลายของทีม
DVEPR ความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิกทีม
LEADER
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
LDAC
ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูนําทีมดานการสรางความเชือ่ ถือ
LDII
ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูนําทีมดานการสรางอํานาจเชิงอุดมการณ
LDIM
ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูนําทีมดานการสรางแรงดลใจ
LDIS
ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูนําทีมดานการกระตุนการใชปญญา
LDIC
ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูนําทีมดานการมุงใสใจเปนรายบุคคล
SUPPORT
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
SPRW
การรับรูการสนับสนุนดานรางวัลตอบแทน
SPES
การรับรูการสนับสนุนดานการศึกษา
SPIS
การรับรูการสนับสนุนดานวิทยาการ
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ตาราง 2 (ตอ)
ตัวแปร ตัวแปร
แทน
แฝง
สังเกต
2. ตัวแปรภายใน (endogenous variables)
EFECT
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ETPM
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานผลการปฏิบตั ิงานของทีม
ETST
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานความพึงพอใจของสมาชิกทีม
EMOTION
ความฉลาดทางอารมณของทีม
EQMAW ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักรูสมาชิกทีม
EQMRE ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมสมาชิกทีม
EQTAW ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักรูทีม
EQTRE ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมทีม
EQSAW ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักทางสังคมของทีม
EQSSK ความฉลาดทางอารมณของทีมดานทักษะทางสังคมของทีม
TRUST
ความไววางใจในทีม
TRCP
ความไววางใจดานศักยภาพ
TRCM
ความไววางใจดานการสือ่ สาร
TRCT
ความไววางใจดานคํามั่นสัญญา
COHESION
ความเหนียวแนนในทีม
COHT
ความเหนียวแนนดานงาน
COHS
ความเหนียวแนนดานสังคม
SELF
การรับรูความสามารถของทีม
SELFT
การรับรูความสามารถดานการทํางานเปนทีม
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ตาราง 3 สัญลักษณแทนคาสถิติ
สัญลักษณ
M
S.D.
r
R2
χ2
GFI
AGFI
RMSEA
SRMR
CN

แทน
คาเฉลี่ย (Mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product moment
correlation coefficient)
คาสหสัมพันธพหุคณ
ู ยกกําลังสอง (Squared multiple correlation)
คาสถิติไค – สแควร (Chi - square)
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of fit index)
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted goodness of fit
index)
คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (Root mean
square error of approximation)
คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของสวนที่เหลือ (Standardized
root mean square residual)
คาขนาดตัวอยางวิกฤติ

ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครัง้ นี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ทีมงานขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต รวม 156 ทีม มีสมาชิกทีมทั้งหมด
822 คน สมาชิกทีมในทีมมีตั้งแต 3 คน ถึง 25 คน ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของกลุม
ตัวอยาง ดังแสดงในตาราง 4 ดังนี้
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ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่เปนทีม (n=156) ตามขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนสมาชิกในทีม

จํานวน (ทีม) รอยละ
3 – 10
11 – 20
21 – 25

106
45
5

67.95
28.85
3.20

กลุมทีมผลิตภัณฑใหม
กลุมทีมจัดการระบบคุณภาพผลิตภัณฑ
กลุมทีมปฏิบัติการคุณภาพผลิตภัณฑ

16
49
91

10.26
31.41
58.33

กลุมทีม

จากตาราง 4 พบวาทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนยานยนตที่เปน
กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามจํานวนของสมาชิกในทีม ทีมสวนใหญมสี มาชิกอยูระหวาง 3 -10 คน
มีจํานวน 106 ทีม คิดเปนรอยละ 67.95 รองลงมามีสมาชิกอยูระหวาง 11-20 คน คิดเปนรอยละ
28.85 และนอยที่สุดมีสมาชิกอยูระหวาง 21- 25 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.20 เมื่อจําแนก
ตามกลุมทีมพบวาเปนทีมที่จัดอยูในกลุมทีมปฏิบัติการคุณภาพผลิตภัณฑมีมากทีส่ ุด มีจํานวน
91 ทีม คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมาจัดอยูในกลุมทีมจัดการระบบคุณภาพผลิตภัณฑ จํานวน
49 ทีม คิดเปนรอยละ 31.41 และจัดอยูในกลุม ทีมพัฒนาผลิตภัณฑใหมนอยทีส่ ุด คิดเปนรอยละ
10.26

ตอนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ผูวิจัยวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปรดวยคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) คาต่ําสุด (minimum) คาสูงสุด (maximum) คาความเบ (skewness) คาความโดง
(kurtosis) และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปร เพื่อตรวจสอบลักษณะการ
กระจาย การแจกแจงของตัวแปร และความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงตามขอตกลงเบื้องตนใน
การวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล ดังรายละเอียดในตาราง 5 และตาราง 6
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ตาราง 5 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตประกอบดวยคาเฉลี่ย (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) คาต่ําสุด (MIN) คาสูงสุด (MAX) คาความเบ คาความโดง
ตัวแปร
ความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิกทีม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการสรางความเชื่อถือ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการสรางอํานาจ
เชิงอุดมการณ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการสรางแรงดลใจ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการกระตุนการใชปญญา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมดานการมุงใสใจเปนรายบุคคล
การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานรางวัลตอบแทน
การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานการศึกษา
การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานวิทยาการ
ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักรูสมาชิกทีม
ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมสมาชิกทีม
ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักรูทีม
ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมทีม
ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักทางสังคมของทีม
ความฉลาดทางอารมณของทีมดานทักษะทางสังคมของทีม
ความไววางใจดานศักยภาพ
ความไววางใจดานการสื่อสาร
ความไววางใจดานคํามั่นสัญญา
การรับรูความสามารถดานการทํางานเปนทีม
ความเหนียวแนนดานงาน
ความเหนียวแนนดานสังคม
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานผลการปฏิบัติงานของทีม
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานความพึงพอใจของสมาชิกทีม

n = 156

M

S.D.

MIN – MAX

ความ
เบ

ความ
โดง

2.92
25.44
27.06

2.03
2.31
2.46

.12-12.24
19.33-32.50
19.00-34.80

1.48
.01
-.38

3.58
.43
.93

26.29
21.14
16.97
18.88
19.43
24.12
21.55
16.41
24.19
29.79
21.72
18.74
22.10
21.60
25.44
26.15
39.19
23.20
23.31
25.61

2.45
1.97
1.93
2.38
3.06
2.84
2.02
1.70
3.01
2.90
2.01
1.47
2.07
1.88
2.32
2.75
4.02
2.90
2.48
2.27

17.00-32.00
15.00-28.20
9.80-23.60
11.00-27.60
11.80-29.40
14.20-31.60
16.43-26.80
12.29-21.80
13.67-34.40
22.00-38.80
16.00-27.20
13.43-22.33
12.60-27.09
16.67-26.00
18.75-34.20
14.20-33.50
24.80-53.80
14.80-31.50
14.33-32.00
19.00-32.00

-.64
.37
-.35
.21
-.03
-.12
-.28
.11
-.10
-.30
-.36
-.53
-.60
-.14
.31
-.67
-.31
-.15
-.28
-.25

1.39
1.29
1.42
1.63
.57
.52
-.01
.30
1.08
.30
.09
.48
2.34
-.39
.84
2.24
1.72
.09
1.41
.29

standard error for skewness = .45; standard error for kutosis = .92

จากตาราง 5 แสดงคาสถิติพนื้ ฐานของตัวแปรสังเกต พบวา คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่
ศึกษาอยูในชวง 2.92 ถึง 39.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 1.47 ถึง 4.02 และเมื่อ
พิจารณาคาความเบของตัวแปรมีคาอยูในชวง -.67 ถึง 1.48 โดยขอมูลสวนใหญเปนลบ (เบซาย)
ซึ่งหมายความวาขอมูลสวนใหญมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาคาความเบ พบวาสวนใหญ
มีคาเขาใกลศูนยและอยูในชวงบวกลบ 3 แสดงวาขอมูลมีลักษณะการแจกแจงใกลเคียงโคงปกติ
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(Kline, R.B. 2005: 50) สวนคาความโดงพบวา ตัวแปรมีคาความโดงอยูในชวง -.01 ถึง 3.58
สวนใหญมีการแจกแจงโดงกวาปกติ
(คาความโดงเปนบวก) ยกเวนตัวแปรความฉลาดทาง
อารมณดานการตระหนักรูท ีม และความไววางใจในทีมดานการสื่อสารมีการแจกแจงแบนราบกวา
ปกติ (คาความโดงเปนคาลบ) เมื่อพิจารณาคาความโดง พบวาสวนใหญมีคาอยูในชวงบวกลบ 10
แสดงวาขอมูลมีลักษณะการแจกแจงใกลเคียงโคงปกติ (Kline, R.B. 2005: 50) ดังนั้นผูวิจัยจึงใช
ตัวแปรเหลานั้นในการวิเคราะหตอไปได
ตาราง 6 แสดงคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงที่ใชในการศึกษา
ตัวแปร
1. ความหลากหลายของทีม
2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
3. การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
4. ความฉลาดทางอารมณของทีม
5. ความไววางใจในทีม
6. การรับรูความสามารถของทีม
7. ความเหนียวแนนในทีม
8. ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน

คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r)
1
1
.05
.01
.01
.00
.07
.05
.08

2

3

1
.63**
.80**
.67**
.65**
.76**
.70**

1
.63**
.60**
.52**
.61**
.57**

4

5

6

7

1
.80** 1
.67** .74** 1
.74** .79** .72** 1
.78** .72** .65** .70**

8

1

** มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุไดแก ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีม การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความฉลาดทางอารมณของทีม
ความไววางใจในทีม การรับรูค วามสามารถของทีมและความเหนียวแนนในทีมกับประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงานเปนคูๆ พบวาแตละคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ .70 .57 .78 .62 .65 .70 ตามลําดับ ยกเวนความ
หลากหลายของทีมกับประสิทธิผลของทีมที่ไมพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงแตละคูโ ดยรวมทั้งหมด พบวา สวนใหญมีความสัมพันธทางบวกซึ่ง
กันและกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .52
ถึง .80 และตัวแปรทีม่ ีความสัมพันธทางบวกสูงสุด 3 คูแรก คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูนําทีมกับความฉลาดทางอารมณของทีม ความฉลาดทางอารมณของทีมกับความไววางใจใน
ทีม และความไววางใจในทีมกับความเหนียวแนนในทีม โดยแตละคูม ีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
เทากับ .80 .80 และ .79 ตามลําดับ ยกเวนความหลากหลายของทีมที่ไมพบวามีความสัมพันธ
กับตัวแปรอื่นๆ ทุกแปร และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของตัวแปร ไคลน (Kline,
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R.B. 2005: 56) กลาววาเมื่อความสัมพันธระหวางตัวแปรมีคาสูงมากกวา .85 จะเกิดปญหาภาวะ
รวมเสนตรง (Multicollinearity) ดังนั้นตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแฝงไมเกิน .85 จึงอาจกลาวไดวาตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไมมีปญหาภาวะ
รวมเสนตรงพหุ สําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตใหดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก ข
จากการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงที่
นําเสนอขางตน
จึงพอสรุปไดวาขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษามีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล

ตอนที่ 3
ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Linear Structural Relationship Model:
LISREL) เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเหตุผลของตัวแปรในรูปแบบโครงสราง(model)
โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผล
ของทีมขามสายงาน
และทดสอบวารูปแบบโครงสรางที่พัฒนาขึ้นสอดคลองหรือเหมาะสมกับ
ขอมูลเชิงประจักษหรือไม หากรูปแบบโครงสรางความสัมพันธไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ผูวิจัยจะดําเนินการปรับโครงสรางความสัมพันธ (modification)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธตามสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงานตามรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเริ่มแรก (ตามสมมติฐาน) ปรากฏดังตาราง 7
ตาราง 7 คาสถิติทดสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานเริ่มแรก (ตามสมมติฐาน)
รูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุผล
เกณฑที่ใชพิจารณา
เริ่มแรก (ตามสมมติฐาน)

χ

2

df

p-value GFI AGFI SRMR RMSEA

ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

>.05

>.90 >.90

501.09 232

.00

.79

.73

CN

< .05

<.08

≥200

.05

.09

90.35

ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงานเริ่มแรก (ตามสมมติฐาน) ที่เสนอไวในภาพประกอบ 15 พบวา มีคาสถิติ
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2

χ (232, n= 156) =

501.09 p–value = .00 มีคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ .09 SRMR
= .05 และมีคา CN = 90.35 แสดงวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผล
ของทีมขามสายงานตามสมมติฐานยังไมสอดกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคาสถิต χ 2 สูงมาก
และมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้คา GFI AGFI และ CN ยังมีคาต่ํากวาเกณฑ
2. การปรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงานใหมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาตามเกณฑความสอดคลองพบวา ดัชนีตางๆ ชี้ใหเห็นวารูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานตามสมมติฐานไม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึง่ หมายความวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลที่
สรางขึ้นยังไมสามารถนํามาอธิบายประสิทธิผลของทีมขามสายงานได ผูวิจัยจึงไดปรับรูปแบบ
ความสัมพันธใหม
โดยรูปแบบความสัมพันธที่ปรับตองมีความเปนไปไดในทางทฤษฎี และ
สามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรไดอยางมีความหมายและสมเหตุสมผล
สําหรับ
กระบวนการปรับเพื่อหารูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษนนั้ ผูวิจัยพิจารณาจากคาดัชนีการปรับ (Modification indices) และการไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
นํามาเปนเกณฑประกอบในการปรับรูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานใหสอดคลองเหมาะสมมากขึ้น และ
ยอมใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธกัน ซึ่งความสัมพันธที่ปรับนี้มรี ายละเอียดดัง
ตาราง 8
ตาราง 8

เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มกี ารเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับ

สิ่งทีท่ ี่ปรับ

แบบความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลง

1. ลดเสนทาง
ความสัมพันธที่ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
จํานวน 7 คู

ความหลากหลายของทีม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
การรับรูความสามารถของทีม
ความไววางใจในทีม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ

2. เพิ่มเสนทางตาม
ดัชนีการปรับ
จํานวน 2 คู

การรับรูความสามารถของทีม

ความฉลาดทางอารมณของทีม

ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ความเหนียวแนนในทีม
ความไววางใจในทีม
ความไววางใจในทีม
ความไววางใจในทีม
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หลังจากทีไ่ ดปรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีมขาม
สายงานตามรูปแบบความสัมพันธในตาราง 8 ขางตนแลว และยอมใหความคลาดเคลื่อนในการ
วัดมีความสัมพันธกันอยางสมเหตุสมผล
ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิง
เหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานตามรูปแบบโครงสรางที่ปรับ ปรากฏดังตาราง 9 10
และภาพประกอบที่ 16
ตาราง 9 คาสถิติทดสอบความสอดคลองของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานที่ปรับแลว
รูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุผล
เกณฑที่ใชพิจารณา
ปรับแลว

χ

2

Df

p-value GFI AGFI SRMR

ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

>.05

>.90 >.90

161.22 179

.83

.92

.87

RMSEA

CN

< .05

<.08

≥200

.04

.00

205.37

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลที่ปรับ
ใหมนี้ พบวา มีคาสถิติ χ 2 (179, n= 156) = 161.22 p – value = .83 GFI = .92 AGFI= .87
SRMR = .04 คาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) มีคาเทากับ .00 และมีคา CN = 205.37 จาก
คาสถิติทั้งหมดพบวาทุกคาผานเกณฑการพิจารณา ยกเวนคา AGFI ที่ยังไมถึงตามเกณฑ แต
อยางไรก็ตาม AGFI มีคาเขาใกลเกณฑที่ยอมรับขาดเพียงเล็กนอยเทานั้น ประกอบกับคาดัชนีที่
ใชเปนเกณฑในการพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธตัวอื่นๆ
หลายดัชนีผานตามเกณฑ
จึงอาจกลาวไดวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานที่ปรับใหมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากขึ้น นั่น
หมายความวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานที่
ปรับใหมสามารถนํามาอธิบายประสิทธิผลของทีมขามสายงานไดดีขึ้น
โดยพบวาปจจัย
สภาพแวดลอมภายใน ไดแก ความหลากหลายของทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูน ําทีม
และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ รวมกับปจจัยดาน
กระบวนการทีม ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม ความไววางใจในทีม การรับรู
ความสามารถของทีม และความเหนียวแนนในทีม อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของทีม
ไดรอยละ 82 และสําหรับตัวแปรผลอื่นๆ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูน ําทีมสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความฉลาดทางอารมณไดรอยละ 75 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูนําทีมสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของทีมไดรอยละ 51 ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม และการรับรูความสามารถของทีมรวมกับความฉลาดทางอารมณ
ของทีมอธิบายความแปรปรวนของความไววางใจในทีมไดรอยละ 88 ความหลากหลายของทีม
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูนําทีม ความฉลาดทาง
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อารมณของทีม
และความไววางใจในทีมรวมกับการรับรูความสามารถของทีมอธิบายความ
แปรปรวนของความเหนียวแนนในทีมไดรอยละ 98
ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแสดงอิทธิพลโดยตรงและโดยออมระหวางตัวแปร
สาเหตุกับตัวแปรผล
ตัวแปรผล
ตัวแปรกระบวนการทีม
อิ
ท
ธิ
พ
ล
ประสิทธิ
ความ
การรับรู
ความ
ความ
ตัวแปรสาเหตุ

ตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีม
ความหลากหลายดานอายุงาน
ของสมาชิก
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม

ตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีม
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ

ตัวแปรกระบวนการทีม
ความฉลาดทางอารมณของทีม

การรับรูความสามารถของทีม

ความไววางใจในทีม

ความเหนียวแนนในทีม

R2
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ฉลาดทาง
อารมณ
ของทีม

ความ
สามารถ
ของทีม

ไววางใจ
ในทีม

เหนียว
แนนใน
ทีม

ผลของ
ทีม

ตรง
ออม
รวม
ตรง
ออม
รวม

.87*
.87*

.71*
.71*

.49*
.42*
.91*

.09*
.09*
.75*
.75*

.03*
.03*
.77*
.77*

ตรง
ออม
รวม

-

-

-

.20*
.20*

.07*
.07*

ตรง
ออม
รวม
ตรง
ออม
รวม
ตรง
ออม
รวม
ตรง
ออม
รวม

.75

.51

.25*
.25*
.28*
.28*
.88

.21*
.21*
.23*
.23*
.83*
.83*
.98

.57*
.08*
.65*
.08*
.08*
.30*
.30*
.36*
.36*
.82

ความหลากหลาย
ดานอายุงานของสมาชิก

การสรางความเชื่อถือ
การสรางอํานาจเชิง
อุดมการณ
การสรางแรงดลใจ
การกระตุนทางปญญา
การมุง ใสใจเปนรายบุคคล

รางวัลตอบแทน
การศึกษา
วิทยาการ

1.00

การสนับสนุนจาก
องคการ

.83

1.00

.71

R2 = .51

.09

.20

.49

R2 = .75
ความฉลาดทาง
อารมณของทีม
.84

.28

.92

งาน

.57

สังคม

.36

R2 = .98

R2 = .88

ความเหนียวแนน
ในทีม

.83

.58

การตระหนักทางสังคม

ทักษะทางสังคม

ความไววางใจ
ในทีม

.73
.83

การควบคุมทีม

.87

.25

การรับรูความสามารถ
ของทีม

.87

.78

ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีม

ความหลากหลาย
ของทีม

การรับรูค วามสามารถดานการทํางานเปนทีม

.77
.91
.89
.83
.77

.78
.73
.65.65

การตระหนักรูส มาชิกทีม
การควบคุมสมาชิกทีม

การตระหนักรูทีม

.87

.87

.81

.94

ความพึงพอใจของสมาชิกทีม

ผลการปฏิบตั ิงานของทีม

.68

คํามั่นสัญญา

การสือ่ สาร

ศักยภาพ

R2 = .82

ประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงาน

ภาพประกอบ 16 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานที่ปรับแลว
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จากตาราง 10 และภาพประกอบ 16 การวิเคราะหอิทธิพลโดยตรงและโดย
ออมของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงาน เสนอผล
ตามลําดับดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีมที่สงผล
ตอตัวแปรกระบวนการทีมและประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
1.1 อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีมที่
สงผลตอตัวแปรกระบวนการทีม
ผลจากการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีม
ขามสายงานตามรูปแบบที่ปรับใหมนี้ พบอิทธิพลโดยตรงของตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีม
ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูน ําทีมทีส่ งผลตอตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความฉลาด
ทางอารมณของทีม (β = .87, t=9.85) การรับรูความสามารถของทีม (β = .71, 9.46) และความ
ไววางใจในทีม (β = .49, t=10.77) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และพบตัวแปร
สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความหลากหลายของทีม (β = .09, t=2.28) และตัวแปร
สภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ (β = .20, t=2.79) สงผล
โดยตรงตอตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความเหนียวแนนในทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
.05
สําหรับอิทธิพลโดยออม
พบวาตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีม
ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมสงผลโดยออมตอตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก
ความเหนียวแนนในทีม (β = .75, t=8.68) โดยผานตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความฉลาด
ทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถในการทํางานเปนทีม และความไววางใจในทีมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และสงผลโดยออมตอตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความไววางใจ
ในทีม (β = .42, t=2.28) โดยผานตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก การรับรูความสามารถของทีม
และความฉลาดทางอารมณของทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยครั้งนีไ้ มพบอิทธิพลโดยตรงของตัวแปรสภาพแวดลอม
ภายในทีม ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม ที่สง ผลตอตัวแปรกระบวนการทีม
ไดแก ความเหนียวแนนในทีม และไมพบอิทธิพลโดยตรงของสภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก
การรับรูการสนับสนุนจากองคการที่สง ผลตอตัวแปรกระบวนการทีม ไดแกความไววางใจในทีม
1.2 อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีมที่
สงผลตอประสิทธิผลของทีม
ผลจากการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของประสิทธิผลของทีม
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ขามสายงานตามรูปแบบที่ปรับใหมนี้ พบวาตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม (β = .77, t=7.47) สงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสาย
งานผานตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถของ
ทีม ความไววางใจในการทํางาน และความเหนียวแนนในทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความหลากหลายของทีม (β = .03, t=1.96) สงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมผานตัว
แปรกระบวนการทีม ไดแก ความเหนียวแนนในทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
(β = .07, t=2.24) สงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมผานตัวแปรกระบวนการทีม ไดแกความ
เหนียวแนนในทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิจัยครั้งนีไ้ มพบอิทธิพลโดยตรงของตัวแปร
สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความหลากหลายของทีมและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูน ํา
ทีม และตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการที่สง ผลตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
2. อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการทีมที่สงผลตอตัวแปรกระบวนการ
ทีมและประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
2.1 อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการทีมทีส่ งผลตอตัวแปร
กระบวนการทีม
ผลการวิเคราะหอิทธิพลโดยตรงของตัวแปรกระบวนการทีมพบวา
ความไววางใจในทีม (β = .83, t=11.02) สงผลโดยตรงตอความเหนียวแนนในทีมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 การรับรูความสามารถของทีม (β = .28, t=4.84) และความฉลาด
ทางอารมณของทีม (β = .25, t=2.67) สงผลโดยตรงตอความไววางใจในทีมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สําหรับอิทธิพลโดยออมของตัวแปรกระบวนการทีม พบวา การรับรู
ความสามารถของทีม (β = .23, t=4.77) สงผลโดยออมตอความเหนียวแนนในทีมโดยผานความ
ไววางใจในทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และความฉลาดทางอารมณของทีม (β =
.21, t=2.68) สงผลโดยออมตอ ความเหนียวแนนในทีมโดยผานความไววางใจในทีม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการทีมทีส่ งผลตอตัวแปร
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรกระบวนการทีมที่สง ผลตอตัวแปร
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานนั้น
พบอิทธิพลโดยตรงของตัวแปรกระบวนการทีมที่สง ผล
โดยตรงตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม (β = .57,
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t=6.21) และ ความเหนียวแนนในทีม (β = .36, t=3.54) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบอิทธิพลโดยออมดังนี้
ตัวแปรกระบวนการทีมที่สง ผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขาม
สายงาน ไดแก ความไววางใจในทีม (β = .30, t=3.38) โดยพบวาสงผลโดยออมผานความเหนียว
แนนในทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และการรับรูความสามารถของทีม (β = .08,
t=2.88)สงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานโดยผานความไววางใจในทีมและความ
เหนียวแนนในทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไมพบอิทธิพลโดยตรงของตัวแปรกระบวนการทีม
ไดแก การรับรูความสามารถของทีมและความไววางใจในทีมสงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสาย
งาน
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่เปนคะแนนมาตรฐานของตัวแปร
แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่เปนสาเหตุที่สง ผลโดยตรงตอตัวแปรประสิทธิผลของทีมขามสายงานมาก
ที่สุดคือตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม นอกจากนี้พบวาตัวแปร
สภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมเปนตัวแปรสาเหตุที่สง ผล
ตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานมากทีส่ ุด

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม กระบวนการทีม และประสิทธิผลของทีมขาม
สายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ
1. เพื่อคนหาอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีมที่สงผลโดยตรง
ตอกระบวนการทีมและประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน
ยนต
2. เพื่อคนหาอิทธิพลของกระบวนการทีมที่สง ผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีม
ขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
3. เพื่อคนหาอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีมที่สงผลโดยออม
ตอประสิ ท ธิผ ลของทีม ขา มสายงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิต ชิ้น สวนยานยนต โ ดยผา น
กระบวนการทีม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนยานยนตขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง ปทุมธานี สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา และอยุธยา รวม 156 ทีม มีสมาชิกทีมทัง้ หมด 822 คน สมาชิกในทีมมีตั้งแต 3
คน ถึง 25 คน
การรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 8
ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของสมาชิกทีมและขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทีม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัด
ความไววางใจในทีม ตอนที่ 4
แบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีม ตอนที่ 5
แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของทีม ตอนที่ 6
แบบสอบถามวัดการรับรู
ความสามารถของทีม ตอนที่ 7 แบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม และ
ตอนที่ 8
แบบสอบถามวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ โดยแบบวัดตางๆ มีคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับ ในฉบับใชจริง มีคาอยู
ระหวาง .65-.93 รวบรวมขอมูลโดยใหสมาชิกในทีมขามสายงานตอบแบบวัดตางๆ และ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ดจากสมาชิกทีมที่ตอบแบบสอบถามในแตละทีม
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลเพือ่ ตอบคําถามการวิจัยออกเปน
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง และตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ
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เชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
โดยในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดนีไ้ ดใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 11.00 และ LISREL version 8.53

สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานที่มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหลังจากการปรับ มีคาไค-สแควร ( χ 2) เทากับ 161.22 ที่
องศาอิสระ (df) 179 คาความนาจะเปน (p–value) เทากับ .83 คาดัชนีวัดระดับความ
สอดคลอง (GFI) เทากับ .92 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ
.87 คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ .04 คาประมาณ
ความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เทากับ .00 คาขนาดตัวอยางวิกฤต (CN)
เทากับ 205.37 แสดงวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ขอคนพบแสดงใหเห็น วาตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีม ไดแก ความหลากหลายของทีม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม ตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ และตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความฉลาดทางอารมณของทีม การ
รับรูความสามารถของทีม ความไววางใจในทีม ความเหนียวแนนในทีม สงผลตอประสิทธิผล
ของทีมขามสายงาน โดยตัวแปรในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผล
ของทีมขามสายงานสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของทีมไดรอยละ
82
ผูวิจัยไดสรุปใหเห็นถึงรายละเอียดของความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ตาม
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานที่สอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษจําแนกตามกลุมตัวแปร ดังภาพประกอบ 17

สภาพแวดลอมภายในทีม
ความหลากหลายของทีม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม

สภาพแวดลอมภายนอกทีม
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ

กระบวนการทีม
การรับรูความสามารถของทีม 51%
ความเหนียวแนนในทีม 98%
ความไววางใจในทีม 88%
ความฉลาดอารมณของทีม 75%

ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
82%

ภาพประกอบ 17 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษจําแนกตามกลุมตัวแปร

138

139
2. ตัวแปรที่สงผล (โดยตรงและโดยออม) มากที่สุดและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต คือ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม (β = .77, t=7.47) รองลงมาคือ ความฉลาดทางอารมณของทีม
(β = .65, t=6.21) ความเหนียวแนนในทีม (β = .36, t=3.54) ความไววางใจในทีม (β =
.30, t=.3.38) การรับรูความสามารถของทีม (β = .08, t=2.88) การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการ (β = .07, t=2.24) และความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิกทีม (β = .03,
t=1.96) ตามลําดับ นั่นหมายความวา หากผูนําทีมมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก มีความ
ฉลาดทางอารมณของทีมมาก มีความเหนียวแนนในทีมมาก มีความไววางใจในทีมมาก มีการ
รับรูความสามารถของทีมมาก มีการรับรูการสนับสนุนจากองคการที่ดี และมีความหลากหลาย
ของทีมมาก ยิ่งทําใหทีมขามสายงานมีประสิทธิผลของทีมมากขึ้นตามไปดวย
3. ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลตอตัวแปรผลดังนี้
3.1 อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีมที่สงผลตอกระบวนการ
ทีมและประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
3.1.1 อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรสภาพแวดล อ มภายในที ม ที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ผลจากการวิจัยพบอิทธิพลโดยออมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูนําทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานตัวแปรกระบวนการทีม ไดแก ความ
ฉลาดทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถของทีม ความไววางใจในทีม และความเหนียว
แนนในทีม β = .77, t=7.47) และพบอิทธิพลโดยออมของความหลากหลายของทีมที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานความเหนียวแนนในทีม (β = .03, t=1.96) แตไมพบ
อิทธิพลโดยตรงของความหลากหลายของทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน และไม
พบอิทธิพลโดยตรงของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีม
ขามสายงาน
3.1.2
อิท ธิพ ลของตั ว แปรสภาพแวดลอ มภายในทีม ที่ส ง ผลต อ
กระบวนการทีม
ผลการวิจัยพบอิทธิพลโดยตรงของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนํา
ทีม ที่สง ผลตอความฉลาดทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถของทีม และความ
ไววางใจในทีม โดยที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมนั้นสงผลโดยตรงตอความฉลาดทาง
อารมณมากที่สุด (β = .87, t=9.85) รองลงมาคือ การรับรูความสามารถของทีม (β = .71,
t=9.41) และความไววางใจในทีม (β = .49, t=4.28) ตามลําดับ และยังพบอิทธิพลโดยออม
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมที่สงผลตอความเหนียวแนนในทีมผานความฉลาด
ทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถของทีม และความไววางใจในทีม (β = .75, t=8.68)
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และพบอิทธิพลโดยออมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมที่สงผลตอความไววางใจใน
ทีมผานความฉลาดทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถของทีม (β = .42, t=4.17) แต
ไมพบอิทธิพลโดยตรงของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมที่สงผลตอความเหนียวแนนใน
ทีม แตพบอิทธิพลโดยตรงของหลากหลายของทีม (β = .09, t=2.28) ที่สงผลตอความเหนียว
แนนในทีม
3.2 อิท ธิพ ลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีมที่สงผลตอตัวแปร
กระบวนการทีมและประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
3.2.1
อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีมที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ผลการวิจัยพบวาการรับรูการสนับสนุนจากองคการสงผลโดยออมผาน
ความเหนียวแนนในทีม (β = .07, t=2.24) แตไมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผ ลของทีมขาม
สายงาน
3.2.2 อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีมที่สงผลตอตัว
แปรกระบวนการทีม
ผลการวิจัยพบวาการรับรูการสนับสนุนจากองคการสง ผลโดยตรงตอ
ความเหนียวแนนในทีม (β = .20, t=2.79) แตไมสงผลโดยตรงตอความไววางใจในทีม
3.3 อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการทีมที่สงผลตอตัวแปรกระบวนการทีม
และประสิทธิผลของทีมของทีมขามสายงาน
3.3.1 อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงาน
ผลการวิจัยพบอิท ธิพลโดยตรงของความฉลาดทางอารมณของทีม ที่
สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน (β = 57, t=5.17) และอิทธิพลโดยตรงของความ
เหนียวแนนในทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน (β = .36, t=3.54) และไมพบ
อิทธิพลโดยตรงของการรับรูความสามารถของทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
และไมพบอิทธิพลของความไววางใจในทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
สําหรับอิทธิพลโดยออมพบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอประสิทธิผล
ของทีมขามสายงานคือความไววางใจในทีม โดยมีอิทธิพลผานความเหนียวแนนในทีม (β =
.30, t=3.38) รองลงมาคือการรับรูความสามารถของทีมพบวามีอิทธิพลโดยออมผานความ
ไววางใจในทีมและความเหนียวแนนในทีม (β = .08, t=2.88)
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3.3.2

อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรกระบวนการที ม ที่ ส ง ผลต อ ตั ว แปร

กระบวนการทีม
ผลการวิจัยพบอิทธิพลโดยตรงของความเหนียวแนนในทีมที่สงผลตอ
ความไววางใจในทีม (β = .36, t=3.54) พบอิทธิพลโดยตรงของการรับรูความสามารถของทีมที่
สงผลตอความไววางใจในทีม (β = .28, t=4.84) และพบอิทธิพลโดยตรงของความฉลาดทาง
อารมณของทีมที่มีตอความไววางใจในทีม (β = .25, t=2.67)
สําหรับอิทธิพลโดยออมพบวาการรับรูความสามารถของทีม (β = .30,
t=3.38) และความฉลาดทางอารมณของทีม (β = .23, t=4.77) ที่สงผลโดยออมตอความเหนียว
แนนในทีมผานความไววางใจในทีม โดยที่อิทธิพลโดยออมของการรับรูความสามารถของทีมที่
สงผลตอความเหนียวแนนในทีมผานความไววางใจในทีมมีมากกวาอิทธิพลโดยออมของความ
ฉลาดทางอารมณของทีม

อภิปรายผลการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้กอใหเกิดความเขาใจชัดเจนขึ้นในการอธิบายประสิทธิผล
ของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม
กลุมตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงาน
จากสมมติฐาน 1 ที่วา “ความหลากหลายของทีมสงผลโดยตรงและโดยออม
ตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานความเหนียวแนนในทีม” ผลการทดสอบพบวาความ
หลากหลายของทีมไมสงผลโดยตรงแตสงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสาย
งานผานความเหนียวแนนในทีม ดังนั้นผลการทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุนสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
แตที่สนับสนุนสมมติฐานที่วาความหลากหลายของทีมสงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขาม
สายงานผานความเหนียวแนนในทีม หรืออธิบายอีกนัยหนึ่งวา ความหลากหลายของทีมสงผล
โดยตรงตอความเหนียวแนนในทีม และความเหนียวแนนในทีมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของ
ทีม ผลการวิ จั ยดั ง กล าวเปน ไปตามแนวคิด ที่ วา ประสิ ท ธิผ ลของที ม ที่ เ ปน ผลมาจากการ
ออกแบบองคประกอบตางๆ ภายในทีม (Team composition) ใหมีความหลากหลายในทีม
โดยมีกระบวนการทีม เชน ความเหนียวแนนในทีมเปนตัวเชื่อมโยง (Mcshane; & Von Glinow.
2005: 271) นั่นหมายความวาทีมที่มีประสิทธิผลนั้นจะตองผานกระบวนการพัฒนาใหสมาชิก
ในทีมเกิดความยึดมั่น มุงมั่นใสใจกับทีมและงานของทีมกอนจะพัฒนาไปสูความมีประสิทธิผลใน
ทีม ในทํานองเดียวกันกับแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin. 2005: 209) เนนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางความเหนียวแนนและประสิทธิผลของทีม กลาววาทีมที่จะพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลใน
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ทีมจะตองทําใหส มาชิกในทีมมุงมั่น ตั้ง ใจ และตองการที่จะอยูเปนสมาชิกของทีม ตอไป นั่น
หมายถึงทีมตองมีความเหนียวแนนเกิดขึ้น โดยที่ความเหนียวแนนในทีมนั้นจะเปนพื้นฐานที่
สําคัญของความผูกพันในทีมซึ่งนําไปสูการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดีในที่สุด (Levi. 2001) ซึ่ง
แนวคิดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของเพนเซอร (Panzer. 2003) ที่ศึกษาอิทธิพลของความเหนียว
แนน ที่สงผลตอผลการปฏิบัติง าน โดยศึกษากับนักเรียนที่ล งทะเบียนเรียนวิช าจิตวิท ยาใน
มหาวิทยาลัยนานาชาติฟอรลิดา พบวา ระดับของความเหนียวแนนที่มีมากขึ้นระหวางบุคคล
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชิกในทีมซึ่งนําไปสูการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และ
ในทํานองเดียวกันกับงานวิจัยของ ฟลไลและวิลเลี่ยม (Phillai; & Williams. 2002) ที่ศึกษา
อิทธิพลของความเหนียวแนนในทีมที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของทีมงานที่ทํางานในสถานี
ดับเพลิงทางตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกาพบวา ความเหนียวแนนในทีมความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
สําหรับการศึกษาความหลากหลายของทีมที่สงผลตอความเหนียวแนนในทีม
นั้น เจคสัน (Levi. 2001: 239-241; citing Jackson. 1992) ไดสังเคราะหงานวิจัย (Metaanalysis) ที่ศึกษาผลกระทบของความหลากหลายของสมาชิกที่มีตอกระบวนการกลุม (ความ
เหนียวแนนและความขัดแยง) พบวา ความหลากหลายของทีมนั้นสงผลตอความเหนียวแนนใน
ทีม โดยความหลากหลายที่จัดอยูในกลุมประเภทความหลากหลายที่สัมพันธกับลักษณะสวน
บุคคล (Personal Attribute) เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ทําใหเกิดความขัดแยงในทีม (ความเหนียว
แน น ในที ม ต่ํ า ) ส ว นความหลากหลายที่ จั ด อยู ใ นประเภทที่ สั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะหน า ที่
(Functional Attribute) เชน ทักษะ บุคลิกภาพ คานิยม พบวาหลักฐานดานงานวิจัยมีจํากัด นั่น
หมายความวายังไมชัดเจนที่จะสรุปวาความหลากหลายที่จัดอยูในประเภทความหลากหลายที่
สัมพันธกับหนาที่สงผลตอความเหนียวแนนในทีมอยางไร แตในขณะที่การศึกษาของเชฟคอทท
และคนอื่นๆ (Shapcott; et al. 2006) พบวาทีมที่มีความหลากหลายทั้งในดานสัมพันธกับงาน
และในดานที่ไ มสัม พันธกับงานมากจะมีความเหนียวแนนในทีมนอย และจากการศึกษาของ
เชฟคอทท และคนอื่นๆ (Shapcott; et al. 2006) พบวาทีมที่ความหลากหลายในดานที่ไม
สัมพันธกับงานสูง สง ผลใหความเหนียวแนนในทีม ต่ํา สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้ง นี้ศึกษา
ความหลากหลายดานอายุงานซึ่ง เปนความหลากหลายที่ส ะทอนใหเห็น ทั้งความหลากหลาย
ประเภทที่สัมพันธกับงาน (เกี่ยวกับหนาที่) และประเภทที่ไมสัมพันธกับงาน (เกี่ยวกับลักษณะ
สวนบุคคล) เนื่องจากการที่บุคคลมีอายุงานมากจะบงชี้ถึงความเปนผูมีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในงานมากดวย ดังนั้นการที่ทีมมีส มาชิกมีความหลากหลายของอายุงานมากยอม
สะทอนใหเห็นวาทีมนั้นมีความหลากหลายในดานประสบการณและความเชี่ยวชาญในงานของ
สมาชิกในทีมมากดวยเชนกัน นั่นหมายความวาหากทีมใดมีความหลากหลายดานอายุงานมาก
ยอมจะทําใหความเหนียวแนนในทีมต่ํา หรือทีมที่มีความหลากหลายในอายุงานนอยทีมนั้นจะมี
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ความเหนียวแนนมาก ดังนั้นจากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนจึงนาจะทําใหสรุปไดวา
ความหลากหลายดานอายุงานของทีมนั้นสงผลตอความเหนียวแนนในทีม
ผลการวิจัยครั้ง นี้มีจุดที่นาสนใจอยูตรงที่ทิศทางอิท ธิพลของตัวแปรความ
หลากหลายที่จัดอยูในกลุมที่สัมพันธกับลักษณะของบุคคลสงผลตอความเหนียวแนนในทีมนั้นมี
ความแตกตางจากแนวคิดและผลงานวิจัยที่กลาวไวขางตน กลาวคือ ผลงานวิจัยขางตนพบวา
ความหลากหลายในทีมดานที่สัมพันธกับลักษณะสวนบุคคลที่มีมากมีความสัมพันธในทิศทางลบ
กับความเหนียวแนนในทีม นั่นหมายความวา เมื่อทีมมีความหลากหลายในทีมมากสงผลให
ความเหนียวแนนในทีมนอยดวย แตผลการวิจัยครั้งนี้พบวาความหลากหลายในดานที่สัมพันธ
กับลักษณะสวนบุคคลของสมาชิกในทีม คือ ความหลากหลายดานอายุงาน สงผลในทางบวกตอ
ความเหนียวแนนในทีม กลาวคือ ทีมที่มีความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิกทีมที่มากขึ้น
ทําใหความเหนียวแนน ในทีม จะมีมากขึ้นดวย ที่ผลจากการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก
ธรรมชาติของงานที่องคการมอบหมายใหทีมขามสายงานรับผิดชอบโดยสวนใหญนั้นเปนงานที่
ตองพึ่งความเชี่ยวชาญและความรูเฉพาะของบุคคลมาชวยในการแกปญหาในงาน (Parker.
2003) ดังนั้นสมาชิกในทีมจะรูสึกวาหากทีมมีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณที่
แตกตางกันมากจะทําใหทีมมีโอกาสที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานของทีมไดดี ซึ่งอาจ
เกิดขอสงสัยไดวาการศึกษาครั้ง นี้เปนการศึกษาความหลากหลายในดานอายุงานซึ่ง ไมไ ด
เกี่ยวของโดยตรงกับความหลากหลายดานความเชี่ยวชาญ แตหากพิจารณาอยางลึกซึ้งและ
ละเอียดถี่ถวนมากขึ้น จะพบวาความหลากหลายในดานอายุงานของสมาชิกในทีมนั้นสะทอน
ถึงความหลากหลายในเชิงทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน
ของสมาชิก หรืออาจกลาวไดวาทีมที่มีสมาชิกมีความแตกตางดานอายุงานมากนาจะสะทอนให
เห็นวาทีมนั้นมีสมาชิกที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตางกันของสมาชิกมากในขณะเดียวกัน
ดังนั้น ผลงานวิจัยครั้งนี้จึงพบวา ความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิกทีมในทีมขามสาย
งานมีผลทําใหความเหนียวแนนในทีมสูงขึ้น นอกจากนี้ จากการสัมภาษณสมาชิกในทีมขาม
สายงานจํานวนหนึ่ง พบวาการเขารวมทีมนี้เปนการเขารวมทีมตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชา ซึ่งจะตองคงอยูใสใจกับงานและปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีใน
ฐานะตัวแทนของหนวยงานของตน ลักษณะของการคงอยูและปฏิบัติหนาที่จนเสร็จเชนนี้เปน
ลักษณะหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาทีมมีความเหนียวแนนในดานงาน และอีกประการอาจเปนเพราะ
บุคคลที่ไ ดเปนตัวแทนจากหนวยงานของตนใหเขารวมงานในทีมขามสายงานเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดทํางานที่มีความทาทาย เพราะงานที่ทีมขามสายงานไดรับมอบหมายสวนใหญ
เปนงานในระดับองคการ และไดมีโอกาสรวมงานกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมีความรูในดาน
อื่น ๆ ที่แตกตางกันกับตนเอง ดังนั้นสมาชิกทีมอาจเกิดความรูสึกมีแรงจูงใจที่อยากจะรวม
ทีมและมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลที่มีความรูความสามารถดานตางๆ ที่ตางจากตนทําให
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
นําไปสูการพัฒ นาตนเองและความกาวหนาใน
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อาชีพของตนตอไป ซึ่งความสัมพันธในลักษณะเชนนี้อธิบายไดดวยทฤษฎีแรงจูงใจของแมค
เคลแลนด (McClelland) ที่อธิบายวาบุคคลโดยธรรมชาติแลวตองการแสวงหาความเปนมิตร
กับบุคคลอื่น และตองการพัฒนาตนเพื่อไปสูความสําเร็จในการงาน (Wood, J.; Wallance, J.;
& J. Zeffane, R. 2001: 139) จากเหตุผลในสวนนี้อาจไดขอคิดวาความหลากหลายดานอายุ
งานของทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของทีมนั้นอาจมีปจจัยเชื่อมแทรกคือแรงจูงใจในการเขารวม
ทีมเขามาเกี่ยวของดวย ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาโดยการนําตัวแปรแรงจูงใจเขามา
ศึกษารวมดวย ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหสรุปไดวาความหลากหลายในดานอายุ
การทํางานของสมาชิกสงผลในทางบวกตอความเหนียวแนนในทีม กลาวคือ ทีมที่สมาชิกในทีม
มีความแตกตางกันในอายุงานมาก จะทําใหบุคคลในทีมอยากเขารวมงานกับทีมและรักษาความ
เปนสมาชิกอยูในทีมตอไป นั่นหมายถึงทีมมีความเหนียวแนนสูงนั่นเอง
สวนผลการทดสอบที่พบวาความหลากหลายของทีมไมสงผลโดยตรงตอ
ประสิทธิผลของทีมขามสายงานนั้น อาจเนื่องมาจากความหลากหลายของประสบการณ
ทํางานของสมาชิกในทีมยิ่งมีมากอาจเปน สิ่งที่ทําใหทีมยิ่งตองใชเวลาในการเรียนรู ปรับตัว
และผานกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางสมาชิกในทีมเพื่อการสรางความรวมมือ สราง
งาน และเพิ่ม ความผูกพันตอเปาหมายของทีมและกระบวนการจัดการในเรื่องกระบวนการ
ภายในกลุมงาน (Levi. 2002: 241-242) จึงทําใหความหลากหลายในอายุงานของสมาชิกไม
สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีม แตอาจขึ้นอยูกับการทําใหสมาชิกทีมไดพัฒนาความรูสึก
ผูกพันและตองการทํางานรวมกันไดมากนอยเพียงไร และหากพิจารณาเหตุผลดานงานวิจัยที่
นํามาสนับสนุนการตั้งสมมติฐ านนั้น แมวางานวิจัยที่นํามาสนับสนุน จะมีการศึกษาในเรื่อง
เดียวกัน แตก็มีความแตกตางในบริบทของกลุมตัวอยาง สถานการณ ซึ่งอาจเปนเหตุผลทําให
การวิจัยในครั้งนี้มีผลที่ไ มสอดคลองกัน ได เชน ผลงานวิจัยของ ดราช ซาฮาวี และโสเมช
(Drach-Zahavy; & Somech. 2002) ที่ไดศึกษาความหลากหลายในดานอายุของสมาชิกในทีม
กับประสิทธิผลของทีมกับทีมเจาหนาที่ประจําโรงเรียนทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล ผล
การศึกษาพบวาทีมที่มีสมาชิกที่มีความแตกตางดานอายุและหนาที่มาก ความแตกตางนั้นจะ
สนับสนุนใหทีมเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากกวาทีมที่มีความแตกตางกันในดานอายุและ
หนาที่นอยกวา จะเห็นไดวางานวิจัยนี้ กลุมตัวอยางคือทีมเจาหนาที่ประจําโรงเรียน งานที่ทํามี
ความเกี่ยวของกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งมีความแตกตางจากงานดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑของทีมที่เปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ทีมที่ใชในศึกษาครั้งนี้
เปนทีมขามสายงานซึ่งตางจากทีมในงานวิจัยของดราช ซาฮาวี และโสเมช ที่เปนการศึกษากับ
ทีมงานที่ไมไดระบุเจาะจงวาเปนทีมขามสายงาน
ดวยเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดขางตน อาจเปนเหตุผลที่ทําใหผลงานวิจัยครั้ง
นี้ไมพบวาความหลากหลายดานอายุงานของสมาชิกทีมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีม
ขามสายงาน แตพบวาความหลากหลายในอายุงานของทีมสงผลโดยออมผานความเหนียวแนน
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ในทีม ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาผลการศึกษามีความแตกตางจากสมมติฐานที่ตั้งไวใน
บางสวน จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อยืนยันผลใหชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป
จากสมมติฐ าน 2 ที่วา “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมสงผล
โดยตรงและโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานความฉลาดทางอารมณของทีม การ
รับรูความสามารถในการทํางานเปนทีม ความไววางใจภายในทีม และความเหนียวแนนในทีม”
ผลการทดสอบพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมไมสงผลโดยตรง แตสงผล
โดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานความฉลาดทางอารมณของทีม การ
รับรูความสามารถในการทํางานเปนทีม ความไววางใจภายในทีม และความเหนียวแนน
ในทีม ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน 2 เพียงบางสวน กลาวคือ สวนที่สนับสนุนนั้น อธิบายได
วาการที่ทีมจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้นเทาใด ทีมจะตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูน าํ ทีม
ความฉลาดทางอารมณในทีม มีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของทีม และมีความรูสึกเหนียวแนนผูกพันกับทีมมากขึ้นดวย ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาผูนําทีม
เปน บุคคลที่มีบทบาทสําคัญ เปน อยางยิ่ง ตอการพัฒ นาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการตางๆ
ภายในทีมกอนที่ทีมจะมุงไปสูทิศทางที่ทําใหเปาหมายของทีมสําเร็จ บทบาทและพฤติกรรมของ
ผูนําที่จําเปนตอทีมในการแกปญหา การบริหารโครงการ หรือการบริหารนโยบายของผูนําทีม
ในทีมขามสายงานควรมีลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก 1) ดานวิสัยทัศน (Envisioning)
การสรางความแจมชัดในวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหรือมีวิสัยทัศนดานการสรางแรงบันดาลใจให
เกิดความยึดมั่นผูกพันจากสมาชิกของทีม การชวยทีมใหเขาใจและพัฒนาสมมติฐานและสราง
รูปแบบทางความคิดในการพิจ ารณาความสัมพัน ธระหวางตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน การ
เสนอสรางสรรคความคิดตางๆ และสนับสนุนทีมใหมีการพิจารณากลยุทธดานการปฏิบัติงานที่
เปนนวัตกรรมใหม 2) ดานการจัดการ (Organizing) การวางแผนและกําหนดและจัดสรรเวลา
ในกิจกรรมตางๆ ของทีมใหเกิดความรวมมือประสานกันและสามารถทําใหโครงการตางๆ เสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด การชวยทีมสรางมาตรฐานและวิธีการเพื่อประเมินความกาวหนาและผลการ
ปฏิบัติงาน จัดวางและดําเนินการประชุมเพื่อแกปญหาและตัดสินใจในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
อยางเปนระบบ 3) ดานการผสมผสานทางสังคม (Social Integrating) กระตุนใหเกิดความ
ไววางใจอยางเหมาะสม เกิดการยอมรับ และการมีสวนรวมระหวางสมาชิกในทีม สนับสนุนการ
ติดตอสื่อสารแบบเปด การมีสวนรวมอยางยุติธรรม อดทนอดกลั้นกับความคิดตางๆ ที่คัดคาน
ไมเห็นดวย การประนีประนอมความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิก และการชวยพวกเขาหา
สภาวะที่เปนกลาง และ4) ดานภายนอก (External spanning) ดูแลสภาพแวดลอมภายนอก
ทีม ใหสนองความตองการของลูกคาเปน หลัก ควบคุม การเกิดของปญหา และกระบวนการ
ทางการเมื องที่ จ ะมี ผ ลกระทบต อ ทีม สรา งให ที ม มี ภ าพลั กษณ ที่ดี แ ละเปน ที่ ยอมรับ ต อ
บุคคลภายนอก สามารถทําใหบุคคลภายนอกทีมใหการสนับสนุนดานทรัพยากร การยอมรับ
การชวยเหลือ และการมีสวนรวมอยางเหมาะสม (Yukl. 2002: 312; citing Barry. 1991)
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ดังนั้นผูนําทีมขามสายงานนั้นมีสวนสําคัญที่ทําใหทีมพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ทีมในการทํางาน มีบรรทัดฐานทางสังคมรวมกันในการบริหารจัดการกระบวนการทางอารมณ
ในแนวทางที่ทําใหเกิดความไววางใจกัน จนในที่สุดสมาชิกในทีมเต็มใจและใหความรวมมือ
มุงมั่นที่จะคงอยูเปนทีม และเกิดประสิทธิผลของงานในที่สุด ผลงานวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยหลายเรื่อง ไดแก งานวิจัยของจิวเลสไพและแมนน (Gillespie; & Mann. 2004) ศึกษา
ความสัม พัน ธร ะหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความไววางใจในทีม วิจัยและพัฒนาใน
โครงการของรัฐบาลในประเทศออสเตรเลียพบวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกองคประกอบ คือ
การสรางพลังศรัทธา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทาง
ปญญา และการคํานึงความเปนปจเจกบุคคลมีอิทธิพลทางบวกกับความไววางใจของสมาชิกใน
ทีม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อารโน บารลิง และคีลโลเวย (Arnold; Barling; &
Kelloway. 2001) ศึกษาถึงผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอความไววางใจ พบวา
ในขณะที่ ที ม มี ค า นิ ย มและบรรทั ด ฐานของที ม อย า งแรงกล า ภายในที ม ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงมีผลทางบวกตอความไววางใจ สําหรับผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกมากที่สุดตอความฉลาดทางอารมณ
ของทีม งานวิจัยที่สนับสนุนความคิดนี้ ไดแก งานวิจัยของ สตับส (Stubbs. 2005) ซึ่งได
ตรวจสอบถึง ความสัม พันธของความฉลาดทางอารมณของผูนําทีมที่มีอิท ธิพลตอการพัฒนา
เชาวนอารมณร ะดับกลุม ในหนวยงานทหาร พบวาความฉลาดทางอารมณข องผูนํ าทีม มี
ความสัมพันธกับการแสดงออกในบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับความสามารถทางอารมณของ
ทีมทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับระหวางกลุม ถึงแมวาผลงานวิจัยของสตับสจะไมได
ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของทีมกับความฉลาดทางอารมณ
ของทีมโดยตรงก็ตาม แตก็พอที่จะชี้ใหเห็นไดวา การแสดงออกทางดานอารมณของผูนําทีมเปน
สวนหนึ่งของภาวะผูนําทีม โดยเฉพาะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) ซึ่ง
จะตองสรางศรัทราและบารมี ใหเกิดขึ้นกับตน พรอมเปนแบบอยางตอสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม
พฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีนั้น สวนหนึ่ง มาจากการควบคุมและแสดงออกซึ่ง อารมณและ
พฤติกรรมที่จะทําใหงานสําเร็จ สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธและเปนสวนหนึ่งของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และทําใหกลุมพัฒนาไปสูบรรทัดฐานทางสัง คมที่เปนองคประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณของทีม ได ดัง นั้น จึ ง กลา วได วาผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงเปน บุ คคลสํ าคัญ ที่
สามารถสรางอิทธิพลใหทีมสรางบรรทัดฐานทางสังคมรวมกันเพื่อบริหารและจัดการทางอารมณ
ของทีมได นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งนี้พบวาทีมที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
สูงจะมีการรับรูความสามารถของทีมสูง ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของอารโน บารลิง และคีล
โลเวย (Arnold; Barling; & Kelloway. 2001) ที่ศึกษาถึงผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การรับรูความสามารถของทีม โดยกลุม ตัวอยางเปนทีมที่ตั้ง ขึ้นเพื่อทํางานใหกับหลักสูต ร
บริหารธุรกิจที่โรงเรียนธุรกิจของชาวแคนนาดา ผลการศึกษาพบวา ขณะที่ทีมมีคานิยมและ
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บรรทัดฐานของทีมอยางแรงกลาภายในทีมนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผลทางบวกการรับรู
ความสามารถของทีม และผลงานวิจัยครั้ง นี้ยังชี้ใ หเห็น ถึงความสําคัญ ของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูนําทีมที่มีผลโดยออมตอความเหนียวแนนในทีมผานความไววางใจ
ในทีม ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดที่วา ผูนําทีมสามารถเปนผูทําใหความเหนียวแนนใน
ทีมมีมากขึ้นไดโดยการสนับสนุนใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น เปนการลดความ
แตกตางของสถานภาพ และทําใหสมาชิกแนใจวาทุกคนในทีมจะสนับสนุนและไววางใจซึ่งกัน
และกัน (Levi. 2001: 66)
การที่ผ ลการทดสอบพบวาภาวะผูนําการเปลี่ย นแปลงของผูนําทีมไม
สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีมนั้น อาจเนื่องมาจากบทบาทของผูนําในทีมขามสายงาน
มีความแตกตางจากบทบาทของผูนําทีมประเภทอื่นๆ ตรงที่ผูนําในทีมขามสายงานไมไดเปนผู
ที่มีบทบาทในการมอบหมายหรือเปนผูออกคําสั่ง แตจะตองเปน ผูกระตุนใหสมาชิกรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมของทีมดวยความเชื่อในสมาชิกคนอื่นของทีมวาจะสามารถชวยสนับสนุนและ
รวมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ไดตัดสินใจ จะไมบริหารจัดการในกิจ กรรมทั้งหมด แตจ ะใหความ
ชวยเหลื อและทํ าให แน ใ จว าความพยายามของทีม เปน สิ่ง ที่นํา ไปสู เป าหมายขององค การ
(Parker. 2003) บทบาทของผูนําในทีม ขามสายงานจึงมีเปาหมายเนน ไปที่การสราง
ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางสมาชิกในทีม (Yukl. 2002: 312; citing Barry. 1991) ซึ่งเปนสิ่ง
ที่สนับสนุนใหเกิดกระบวนการภายในที่เอื้อประโยชนตอผลสําเร็จในงาน เชน ความไววางใจใน
ทีม ความฉลาดทางอารมณของทีม ความเหนียวแนนในทีม และการรับรูความสามารถของทีม
เปนตน ประกอบกับธรรมชาติของทีมขามสายงานนั้นสมาชิกมีพื้นฐานการทํางานและความ
เชี่ยวชาญในดานที่ตางกัน อาจเปนการยากที่จะผสมผสานความคิดเห็นและความเชี่ยวชาญ
เพื่อแกปญ หาในงานโดยไม ใ หเกิดความขัดแยง ที่ไ มก อใหเกิด ประโยชนกับทีม และงานที่
มอบหมายใหทีมรับผิดชอบคอนขางยากและซับซอน ดังนั้นทําใหผูนําในทีมขามสายงานตอง
มุง เน น ที่ ก ารจัด การปญ หาเหล า นี้เ พิ่ม ขึ้ น จากหน า ที่อื่ น ๆ และจากข อ มูล ที่ไ ด จากการ
สัมภาษณสมาชิกทีมขามสายงานจํานวนหนึ่งที่เปนกลุมตัวอยางยังชี้ใหเห็นวาทีมขามสาย
งานนั้นไมไดมีผูนําของสมาชิกโดยตําแหนงอยางชัดเจน สมาชิกสวนใหญมีตําแหนงอยูระดับ
ใกลเคียงกัน ทุกคนมีโอกาสเปนผูนําทีมได ขึ้นอยูกับลักษณะของงานและปญหาที่ทีมตองแกไข
ในขณะนั้น วามีความเกี่ยวของและตองใชความสามารถความเชี่ยวชาญในดานใดเปน หลัก
สมาชิกคนใดที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในดานนั้นก็จะกลายเปนผูนําทีม จากเหตุผลทีก่ ลาว
มาขางตน จึงนาจะสรุปไดวาผูนําของทีมขามสายงานมีบทบาทหนาที่เนนไปที่การสรางใหเกิด
กระบวนการปฏิ สัม พั น ธท างสัง คมภายในทีม นอกจากนี้ ห ากพิจ ารณาถึง งานวิจั ยที่นํ ามา
สนับสนุน การตั้ง สมมติฐ าน แม วาจะมีสว นที่เ หมือ นกัน กับงานวิจัยในครั้ง นี้ แตมีสวนที่
แตกตางกัน เชน วัตถุประสงคและเปาหมายของการกอตั้งทีม และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
มีลักษณะตางกัน หนวยงานที่ศึกษาครั้ง นี้เก็บรวบรวมขอมูล เจาะจงเฉพาะที่อุต สาหกรรม
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ชิ้นสวนยานยนตเทานั้น สวนทีมที่ศึกษาในงานวิจัยที่นํามาสนับสนุนนั้นกลุมตัวอยางเปนทีมที่
นั้นเก็บขอมูลจากหนวยงานหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมการสื่อสาร อุตสาหกรรมกอสราง
ธุร กิ จ ธนาคาร อุต สาหกรรมพลั ง งาน ธุร กิ จ โฆษณา ซึ่ง อาจทํ าให ผ ลการวิ จั ย อาจทํ า ให
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมไมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผล
ของที ม แต สง ผา นกระบวนการทีม บางกระบวนการกอ น เช น งานวิ จัย ของ โอซารอลไล
(Ozaralli. 2003) ที่สํารวจความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความมีประสิทธิผล
ของทีม โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท เอกชนของชาวตุรกี ซึ่ง มาจากอุต สาหกรรมที่
แตกตางกัน เปนตน ดังนั้น ดวยเหตุผลตางๆ ที่กลาวมาขางตนทําใหผลการวิจัยพบวาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมจึงไมไดสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีมแตสงผลโดยออม
ผานความฉลาดทางอารมณของทีม การรับรูความสามารถในการทํางานเปนทีม ความไววางใจ
ภายในทีม ความเหนียวแนนในทีม ซึ่งขอคนพบจากผลงานวิจัยในครั้งนี้เปนสิ่งที่ยังคงตองการ
การไดรับการศึกษาเพื่อยืนยันในผลการศึกษาตอไป
นอกจากนี้ยั ง พบวา ภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงของผูนํา ทีม ไมส งผล
โดยตรงตอความเหนียวแนนในทีม แตสงผลโดยออมผานความไววางใจในทีม ทั้งนี้อาจ
เนื่อ งมาจากงานวิจัย ที่นํา มาสนับสนุน ในการตั้ง สมมติฐ านถึง แมจ ะศึก ษาตั วแปรเดี ยวกั น
อยา งไรก็ ต ามก็ มีค วามแตกตางกัน ในบริ บทลัก ษณะกลุม ตัวอยา งและลัก ษณะงาน ทํ าให
ผลการวิจัยในครั้งนี้ใหผลที่ไมสอดคลองกันในทุกประเด็น เชน ในงานวิจัยของอารโน บารลิง
และคีลโลเวย (Arnold; Barling; & Kelloway. 2001) พบวาอิทธิพลของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอความยึดมั่นผูกพันในกลุม ซึ่งศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนทีมตามสายงาน
ที่ตั้งขึ้นเพื่อทํางานใหกับหลักสูตรบริหารธุรกิจที่โรงเรียนธุรกิจของชาวแคนนาดา ลักษณะงาน
เปนงานดานการจัดการเรียนการสอนซึ่งตางจากงานดานการผลิตดังเชนกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาธรรมชาติของทีมขามสายงานนั้นพบวาการที่สมาชิกใน
ทีมมีความเชี่ยวชาญและความสามารถในดานที่ตางกัน มีพื้นฐานการคิดที่ตางกัน อาจเปนการ
ยากตอการที่จะทําใหสมาชิกยอมรับความคิดเห็นของกัน และกัน เนื่องจากความชํานาญใน
หนาที่ที่แตกตางกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ทําใหตางฝายตางมีแนวโนมที่จะยึดมั่นตอแนวความคิด
และวิธีการของตน ประกอบกับการที่ไมไดมีความคุนเคยหรือรูจักกันเมื่อเทียบกับทีมตามสาย
งานซึ่งทํางานรวมกันในหนาที่เปนประจํา ดังนั้นความเหนียวแนนในทีมไมเปนผลมาจากภาวะ
ผูนําโดยตรง แตภาวะผูนําทีมสงผลทางออมตอความเหนียวแนนผานความไววางใจ อาจเปน
เพราะผูนําทีม ขามสายงานควรเขาใจลักษณะงาน เขาใจปญ หาของทีม และเขาใจวาความ
เชี่ยวชาญของสมาชิกแตละคนนั้นจะไปสัมพันธเกี่ยวของกับความสําเร็จในงานของทีมอยางไร
นอกจากนั้นยังตองชี้ใหส มาชิกทีมเลงเห็น เกิดความเขาใจ ยอมรับ และให ความไววางใจวา
ความเชี่ยวชาญของสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความสําเร็จของงานได
(Yulk. 2006: 331) จากเหตุผลที่กลาวมานี้ทําใหเห็นวาภาวะผูนําทีมการเปลี่ยนแปลงของทีม
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ไมไ ดมีอิท ธิพลโดยตรงตอการสรางความเหนียวแนน ในทีม ไดแตจ ะตองเปน ผูที่ผ สมผสาน
ทรัพยากร และคุณลักษณะตางๆ ของสมาชิกทีมใหเกิดกระบวนการภายในทีมที่กระตุนและจูง
ใจใหสมาชิกพรอมใจกันที่จะทํางานใหกับทีม ซึ่งกระบวนการภายในนั่นคือความไววางใจกัน
และกัน นั่น เอง ดวยเหตุผลดัง กลาวจึ งทําใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมไมสงผล
โดยตรงตอความเหนียวแนนในทีมแตจะสงผานความไววางใจในทีม
2. อิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีมที่สงผลตอประสิทธิผล
ของทีมขามสายงาน
จากสมมติฐาน 3 ที่วา “การรับรูการสนับสนุนจากองคการสงผลโดยตรงและ
โดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานผานความไววางใจภายในทีม และความเหนียวแนน
ในทีม” ผลการทดสอบพบวาการรับรูการสนับสนุนจากองคการไมสงผลโดยตรงและโดย
ออมผานความไววางใจในทีม แตพบวาสงผลโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสาย
งานผานความเหนียวแนนในทีม ขอคนพบนี้สนับสนุนสมมติฐาน 2 เปนบางสวน ในสวนที่
สนับสนุนนั้น อธิบายไดวาการที่ทีมจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้นเทาใด
ทีมจะตองรับรูการ
สนับสนุนจากองคการและมีความเหนียวแนนมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคการมี
สวนสําคัญตอการพัฒนางานของทีมเปนอยางมากโดยใหสิ่งอํานวยความสะดวก ดูแลเอาใจใส
ในสิง่ ตางๆ กับทีม สมาชิกในทีมจะจูงใจและกระตุน ใหสมาชิกใสใจกับงานของทีมและรักษา
ความเปนทีมจนเปาหมายของทีมบรรลุผลสําเร็จ
ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิด
ของโรดสและไอเซนเบอเกอ (Rhoades; & Eisenberger. 2002) ที่กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการกับความเหนียวแนนในทีมวา การสนับสนุนกอใหเกิด
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ (Organizational commitment) ความรูสึกทีส่ ัมพันธกับงาน
(Job-related affect) และตอบสนองความรูส ึกทีส่ งผลตองานในทางความพึงพอใจในงาน และ
อารมณทางบวก ซึ่งงานวิจัยทีส่ นับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ ไดแก งานวิจัยของ ออสกา และคน
อื่นๆ (Osca; et al. 2005) ศึกษาเรื่องการรับรูการสนับสนุนจากองคการและความสามารถของ
ทีมกับทีมงานในโรงงานผลิตรถยนต โดยพบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการสงผลให
สมาชิกเกิดความผูกพันในงาน ในทํานองเดียวกันงานของลิอู (Liu. 2004) พบวาการรับรูการ
รับรูการสนับสนุนจากองคการในระดับสูงจะทําใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันกับองคการ
(Sense of obligation)
อยางไรก็ตามขอคนพบจากงานวิจัยครัง้ นี้แสดงใหเห็นวาการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการไมสงผลโดยตรงและโดยออมตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ผานความไววางใจในทีม หรือกลาวอีกนัยวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการไมสงผล
โดยตรงตอความไววางใจและประสิทธิผลของทีม และความไววางใจในทีมไมสง ผลโดยตรงตอ
ประสิทธิผลของทีม ซึง่ หากพิจารณาในสวนของงานวิจยั ที่นํามาสนับสนุนการตัง้ สมมติฐานนั้น
ถึงแมจะมีการศึกษาในเรื่องเดียวกัน อยางไรก็ตามก็มีความแตกตางในบริบทขอบเขตของตัว
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แปรที่ศึกษาและการออกแบบการวิจัย เชน งานวิจัยของคิม (Kim. 2004) ซึ่งศึกษาการรับรู
การสนับสนุนจากองคการในดานการเงิน และดานอารมณความรูสึก (Financial and affective
organizational support) ซึ่งเนนทัง้ สิง่ ที่เห็นรูปธรรมและนามธรรม สวนงานวิจัยครัง้ นี้ศึกษา
การรับรูการสนับสนุนเนนไปในสิง่ ที่เปนรูปธรรม ไดแกรางวัลตอบแทน
การศึกษา และ
วิทยาการตางๆ
นอกจากนี้งานของคิมเปนการศึกษาความสัมพันธกันระหวางการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการกับประสิทธิผลของงาน แตงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาวาการรับรูการสนับสนุน
จากองคการเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในทีม ดังนั้นดวยความแตกตางนี้อาจเปนเหตุผล
ทําใหการวิจัยในครั้งนี้มีผลที่ไมสอดคลองกันได อยางไรก็ตามผลงานวิจัยครั้งนี้ไมไดชี้ชัดวา
การรับรูการสนับสนุนจากองคการไมมีอิทธิพลที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลในทีมไดเลย
แตมี
อิทธิพลในโดยออมผานความเหนียวแนนในทีม เนื่องจากทีมขามสายงานสมาชิกมีความตางกัน
ในสายงาน ไมไดทํางานรวมกันเปนประจํา ความคุนเคยอาจมีไมมากนัก ดังนั้นตองสรางแรง
ดึงดูดใหสมาชิกมีความใสใจกับทีมมากเพียงพอกอนที่จะบรรลุในประสิทธิผลของทีมในทีส่ ุด
3. อิทธิพลของกลุมตัวแปรกระบวนการทีมทีส่ งผลตอประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงาน
จากสมมติฐาน 4 ที่วา “ความฉลาดทางอารมณของทีม การรับรู
ความสามารถในการทํางานเปนทีม และความเหนียวแนนในทีมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผล
ของทีม ขามสายงาน” ผลการทดสอบสนับสนุน สมมติฐานเปน บางสวน กลาวคือ การรับรู
ความสามารถของทีมไมสง ผลโดยตรงตอประสิท ธิผลของทีมขามสายงาน แตพบวา
ความฉลาดทางอารมณ และความเหนียวแนนในทีมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของ
ทีมขามสายงาน อธิบายไดวาทีมที่มีความฉลาดทางอารมณของทีมและความเหนียวแนนในทีม
มากขึ้นเทาใดทีมนั้นจะมีประสิทธิผลในทีมมากขึ้นดวย ซึ่งแนวคิดและงานวิจัยที่สนับสนุนวา
ความเหนียวแนนสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานนั้นไดอธิบายในการอภิปราย
ผลสมมติฐ านที่ 1
ในส ว นที่ พ บว า ทีม ที่มี ค วามฉลาดทางอารมณ ข องทีม สู งจะมี
ประสิทธิผลของทีมสูงตามไปดวย เปนไปตามแนวคิดประสิทธิผลของทีมที่กลาวไววาทีมจะ
เกิดประสิทธิผลในทีมไดนั้นทีมตองสรางบรรทัดฐานทางสังคมรวมกันในการบริหารกระบวนการ
ทางอารมณของสมาชิก กลุมตนและกลุมอื่นๆ ในแนวทางที่ทําใหเกิดความไววางใจ ความเปน
เอกลักษณ และความมั่นใจในความสามารถของทีม (Druskat; & Wolff. 2001) ซึ่งเปนไปตาม
ผลงานวิจัยของสตับส (Stubbs. 2005) ที่พบวาความฉลาดทางอารมณของทีมมีความเกี่ยวของ
กับผลงการปฏิบัติงานของทีม โดยที่ความฉลาดทางอารมณของกลุมจะสงผลทางบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานของทีม ดังนั้นสามารถยืนยันใหเห็นชัดเจนวา ทีมที่มีความฉลาดทางอารมณในทีมสูง
จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในงานสูงดวยเชนกัน
อยางไรก็ตามขอคนพบจากผลงานวิจัยครั้งนี้ไมไดยืนยันวาทีมที่มีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของทีมสูงจะสงผลใหทีมเกิดความสําเร็จไดโดยตรง ทั้งนี้เปน
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เพราะลักษณะงานที่องคการมอบหมายใหทีม ขามสายงานที่ศึกษาทํา สวนใหญเปน งานที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาดานผลิตภัณฑซึ่งเปนงานที่มีความซับซอนระดับหนึ่ง ความซับซอน
ของงานทําใหทีมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยความเชี่ยวชาญและชํานาญของกันและกัน (Parker.
2003) ซึ่ง การทํางานรวมกัน กับบุคคลที่มีความสามารถในดานที่ตางกัน ในงานที่ซับซอนนี้
บุคคลในทีมจะมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งวาทีมมีโอกาสที่จะบรรลุผลสําเร็จในงานได แตดวย
ลักษณะของสมาชิกในทีม ขามสายงานสมาชิกทีม ตางก็มาจากตางฝายกัน ซึ่ง ไมไ ดทํางาน
รวมกันเปนประจํา ความคุนเคยนั้นไมเทากับบุคคลทีมงานที่อยูในฝายเดียวกัน ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของทีม อันเกิดจากความชํานาญดานตางๆ ของสมาชิกในทีม อาจยัง ไมเพียง
พอที่จะทําใหทีมนั้นเกิดประสิทธิผลในทีมได แตอาจตองผานการมีปฏิสัมพันธระหวางกันจน
สมาชิกในทีมเกิดความรูสึกไววางใจซึ่งกัน เมื่อเกิดความไววางใจกันแลวจะทําใหสมาชิกมี
ความมุงมั่นใสใจกับงานและรักษาความเปนสมาชิกของทีม (มีความเหนียวแนนในทีม) จนใน
ที่สุดเกิดเปนความสําเร็จในงานของทีมในที่สุด และเหตุผลอีกประการที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่นํามา
สนับสนุนการตั้งสมมติฐาน มีเหตุผลคลายกับสมมติฐานขออื่นที่พบวาผลการศึกษาไมเปนไป
ตามสมมติฐาน กลาวคือ ถึงแมจะมีการศึกษาในเรื่องเดียวกัน แตก็มีความแตกตางในบริบทของ
ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา ลักษณะงาน และลักษณะของทีม เชน เชน งานวิจัยของ พีสโค
โซไลโด (Pescosolido. 2003) ศึกษาการรับรูความสามารถในดานความสําเร็จของงาน และ
เป น การศึก ษาทีม งานที่ เป น นั กศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ย การศึก ษาในครั้ ง นี้ ศึก ษาการรั บ รู
ความสามารถของทีมในดานการทํางานรวมกันเปนทีม กลุมตัวอยางเปนทีมขามสายงานและ
เปนงานดานการผลิต จึงอาจเปนเหตุผลทําใหการวิจัยในครั้งนี้มีผลที่ไมสอดคลองกันไดโดยตรง
นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ
ของทีมสงผลโดยตรงตอความไววางใจในทีม ทั้งนี้เนื่องจากทีมที่มีความฉลาดทางอารมณ
สมาชิกจะรวมกันสรางบรรทัดฐานเพื่อจัดการกับอารมณของสมาชิกและกลุมอื่นๆ จนในที่สุดทํา
ใหเกิดความรูสึกรวมในการไววางใจทีม นั่นหมายถึงสมาชิกในทีมที่มีความฉลาดทางอารมณสูง
จะสามารถพัฒนาความไววางใจในทีมที่สูงตามไปดวยนั่นเอง (Druskat; & Wolff. 2001a)
เชนเดียวกันผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึง อิทธิพลของการรับรูความสามารถของทีมสงผล
โดยตรงตอความไววางใจในทีม อาจกลาวไดวาการที่บุคคลหนึ่งจะมีความไววางใจในสิ่งใดสิง่
หนึ่งนั้นเปนผลมาจากความเชื่อในความสามารถความมีศักยภาพของทีม (Competence Belief)
เปนสิ่งสําคัญ (Castelfranchi; & Falcone. n.d.: 3) ดังนันจึงสรุปไดวาการรับรูความสามารถ
ของทีมเปนสิ่งที่ทําใหทีมเกิดความไววางใจขึ้นได
จากสมมติฐ าน 5 ที่ว า “ความไวว างใจในทีม สง ผลโดยตรงและโดยออ มต อ
ประสิท ธิผลของทีมขามสายงานผานความเหนียวแนนในทีม” ผลการทดสอบพบวา ความ
ไววางใจในทีมไมสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน แตสงผลโดยออม
ผานความเหนีย วแนนในทีม จึงสนับสนุนสมมติฐาน 5 เปน บางสวน กลาวคือ สวนที่
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สนับสนุนนั้นพบวาความไววางใจในทีมสงผลโดยตรงตอความเหนียวแนนในทีม นั่นหมายความ
วาทีมที่มีความไววางใจในทีม สูง ความเหนียวแนนในทีมจะสูงขึ้น ตามไปดวย ผลการวิจัยนี้
เปนไปตามแนวคิดของ ลารสันและลาฟาสโต (Northouse, P.G. 2004: 213; citing in Larson;
& LaFasto. 1989) ที่กลาวไววา ความไววางใจกับความเหนียวแนนมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กัน ความไววางใจเปนพื้นฐานของความซื่อสัตย เปดเผย และมั่นคง เปนสิ่งจําเปนตอการสราง
บรรยากาศใหสมาชิกทีมมุงใสใจไปที่ปญหา เปดใจ รับฟงความคิดเห็น ฟงผูอื่นและปราศจาก
ความรูสึกเสี่ยง และมีผลการวิจัยที่ยืนยันความคิดนี้ เชน การศึกษาของเบอราเนค (Beranek.
2005) ที่ แ สดงให เ ห็ น ว า ความไว ว างใจมี ผ ลต อ ความเหนี ย วแน น โดยได มี ก ารศึ ก ษา
เปรียบเทียบเทคนิคการฝกอบรมเชื่อมความสัมพันธและความไววางใจเพื่อการสื่อสารในทีมที่
สงผลตอความเหนียวแนนในกลุม (Group cohesiveness) การรับรูกระบวนการ (Perception
of the process) ความพึงพอใจในผลงาน (Satisfaction with outcomes) ความไววางใจใน
สมาชิกในทีม (Team member trust) และความไววางใจในทีม (Team trustworthiness) ผล
การทดลองพบวา การไดรับการฝกอบรมทั้ง 2 โปรแกรม ไดแก ความไววางใจและการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ หรือไดรับการฝกในโปรแกรมความไววางใจอยางเดียว หรือไดรับการ
ฝกเชื่อมโยงความสัมพันธอยางเดียว จะทําใหความเหนียวแนน การรับรูกระบวนการ ความพึง
พอใจในผลงาน และความไววางใจสมาชิกในทีมสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรม ผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา ความไววางใจในทีมมีอิทธิพลตอความเหนียวแนนในทีม
ในสว นที่ ไ ม ส นั บสนุ น สมมติฐ าน พบวา ความไว ว างใจในทีม ไม สง ผล
โดยตรงตอประสิทธิผลของทีม ทั้ง นี้เปนเพราะการที่ทีมพัฒนามาจนกระทั่งสมาชิกเกิด
ความไววางใจซึ่งกันและกันแลวอาจยังไมเพียงพอที่จะทํางานใหสําเร็จได ทีมตองพัฒนาไปสูข นั้
ของการรวมมือรวมใจและมุงมั่นที่จะสําเร็จ (ความเหนียวแนนในทีม) ตามแนวคิดเกี่ยวกับขั้น
ของการพัฒนากลุมงานของสตัคแมน ซึ่งกลาววากอนที่จะไปถึงขั้นสําเร็จในเปาหมายจะตอง
ผานขั้นตอนการสรางความเหนียวแนนในกลุมและความเปนเอกลักษณในกลุม โดยที่การสราง
ความเหนียวแนนและความเปน เอกลักษณของกลุมนั้น สวนหนึ่งกระทําไดโดยการเพิ่ม ความ
ไววางใจในทีม ( Forsyth, D.R. 2006: 147; citing in Tuckman. 1965) จึงทําใหความ
ไว ว างใจไม ส ง ผลโดยตรงต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม แต ส ง ผลผ า นความเหนี ย วแน น ในที ม
นอกจากนี้อาจเปนเพราะงานวิจัยที่นํามาอางอิงเพื่อสนับสนุนการตั้งสมมติฐานมีการออกแบบที่
แตกตางกับงานวิจัยในครั้งนี้ ตรงที่เปนเพียงการศึกษาความสัมพันธระหวางความไววางใจและ
ประสิทธิผลของทีม แตไมไดศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุผลหรืออิทธิพลของความไววางใจในทีม
ที่สงผลตอประสิทธิผลของทีม และไมไดศึกษาทีมที่มีลักษณะขามสายงานโดยตรง เชน งานวิจยั
ของ จิวเลสไพและแมนน (Gillespie; & Mann. 2004) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความ
ไววางใจในตัวผูนํากับความมีประสิทธิผลของทีม และงานวิจัยของ จารุพรรณ ลีละยุทธโธยิน
(2544) ศึกษาความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวยกับประสิทธิผลของทีม
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พยาบาล หอผูปวยในโรงพยาบาลสังกัด เปนตน และในประเด็นอื่นๆ ที่แตกตางจากงานวิจยั ใน
ครั้งนี้ คือการศึกษากับทีมงานในอุตสาหกรรมการการบริการทางสังคม เชน งานของคอสตา
(Costa. 2003) ไมไดศึกษากับทีมที่มีลักษณะขามสายงาน เปนตน ดังนั้นดวยเหตุผลที่กลาวมา
ขางตน อาจเปน ผลทําใหผ ลงานวิจัยครั้ง นี้ พบวาความไววางใจในทีม ไมสง ผลโดยตรงตอ
ประสิทธิผลของทีม แตสงผลโดยออมผานความเหนียวแนนในทีม
จุด ที่ น าสนใจของผลการวิ จัย ครั้ ง นี้อ ยู ที่ เ มื่อ พิ จ ารณาในภาพรวมพบว า
หลัง จากการปรับรูปแบบโครงสรางความสัม พัน ธร ะหวางตัวแปรใหสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจั ก ษ แ ล ว ตั ว แปรที่ ใ นกลุ ม สภาพแวดล อ มภายในและภายนอกไม ส ง ผลโดยตรงต อ
ประสิทธิผลของทีมตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตสงผลผานตัวแปรกระบวนการทีม และยังพบวา
ตั ว แปรกระบวนการที ม บางตั ว ส ง ผลต อ กั น เอง จึ ง ทํ า ให ไ ด ข อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ว า
กระบวนการภายในทีมมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง สภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมที่
สงผลตอประสิทธิผลของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นชัดเจนวาสภาพแวดลอมภายในและนอกทีมและ
กระบวนการทีมมีบทบาทสําคัญตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
สามารถสรางความพึง
พอใจใหกับสมาชิกและผลงานใหกับทีม
ดังนั้นหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของสามารถนํา
ผลการวิจัยครั้งนีไ้ ปเปนแนวทางในการสงเสริมใหทมี ขามสายงานทํางานไดอยางมีประสิทธิผล
มีสวนในการเสริมสรางประสิทธิผลใหกับทีมขามสายงาน ดังตอไปนี้
1. ตัวแปรกระบวนการทีม
ผลงานวิจัยครัง้ นี้แสดงใหเห็นในภาพรวมวาตัวแปรกระบวนการทีมเปน
ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิผลของทีมขามสายงาน เนื่องจากพบวาสงผลทัง้
โดยตรงและโดยออมตอประสิทธิผลของทีมผานตัวแปรกระบวนการทีม และยังพบอีกวาตัวแปร
กระบวนการทีมสงผลตอกันเองอีกดวย
ดังนั้นองคการที่นํารูปแบบการทํางานเปนทีมที่มี
ลักษณะขามสายงานเชนนี้ไปใชหรือมีแนวโนมที่จะใชในอนาคตในหนวยงานของตนควรให
ความสําคัญและใสใจกับความเปนไปและเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในทีมใหมากขึ้น โดยอาจเนน
เรื่องการสรางความสัมพันธและปฏิสัมพันธทางกาย กิริยา วาจา อารมณ และความรูสึกตางๆ
ระหวางสมาชิกในทีม ทําใหสมาชิกในทีมมีการปรับตัวและปรับความสัมพันธตอกันในลักษณะที่
ตอเนื่องกันจนเกิดเปนทีมทีม่ ีลักษณะไววางใจกัน มีความฉลาดทางอารมณ
รับรูใน
ความสามารถของทีม และมีความเหนียวแนน เพื่อมุงสรางผลงานรวมกันในทีม และยังพบวาตัว
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แปรที่สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของทีมมากที่สุดคือความฉลาดทางอารมณของทีม ดังนั้น
ควรที่จะเนนและใหความสําคัญกับพัฒนาความฉลาดทางอารมณของทีม ซึ่งอาจกระทําไดโดย
ผูนําและสมาชิกในทีมขามสายงานเองที่จะเปนผูทชี่ วยสรางใหทีมเกิดบรรยากาศที่จําเปนตอ
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของทีม เชน กระตุน ใหเกิดบรรยากาศที่ทําใหสมาชิกทีมใสใจ
ตอความรูสึกและความตองการของกันและกัน เขาใจและรูในความเปนไปและผลงานของทีม
สรางบรรยากาศใหสมาชิกกลาที่จะพูดและทวงติงในสิ่งทีถ่ ูกตอง สื่อสารถึงความปรารถนาที่ดี
ระหวางกัน รวมถึงการกระตุนใหใสใจกับเรื่องราวและความเปนไปของหนวยงานอื่นๆ และนอม
รับความชวยเหลือจากผูอื่น เปนตน สําหรับบาทขององคการสามารถสงเสริมความฉลาดทาง
อารมณในทีมและตัวแปรกระบวนการอื่นๆ ไดแก ความไววางใจในทีม การรับรูในความสามารถ
ของทีม และความเหนียวแนนในทีมไดโดยการเปดโอกาสใหพนักงานทํางานรวมกันเปนทีมมาก
ขึ้น และอาจจัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และใหการชวยเหลือในปจจัยที่จําเปนตอการ
ทํางานและการสรางปฏิสัมพันธที่เปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการตางๆ ภายในทีม
2. ตัวแปรสภาพแวดลอมภายในทีม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมเปนตัวแปรสภาพแวดลอมภายใน
ทีมที่พบวา มีอิทธิพลตอตัวแปรในกลุมกระบวนการทีม ไดแก ความไววางใจในทีม ความฉลาด
ทางอารมณของทีม ความเหนียวแนนในทีม และการรับรูความสามารถของทีมในระดับสูง โดยที่
มีอิท ธิพ ลรวมที่สง ผลตอความฉลาดทางอารมณของทีม มากที่สุด จึง อาจกลา วไดว า การ
สนับสนุนใหผูนําทีมมีภาวะของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ดีจะสรางใหเกิดทั้งความไววางใจ
ในทีม ความฉลาดทางอารมณในทีม ความเหนียวแนนในทีม การรับรูความสามารถของทีม และ
ประสิทธิผลของทีมที่ดีตามไปดวยในขณะเดียวกัน ดังนั้นการสงเสริมใหสมาชิกของทีมมีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงกอใหเกิดประโยชนตอประสิทธิผลของทีมเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในทีม
ขามสายงาน ผูนําทีม จะตองสรางปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางสมาชิกในทีม (Yukl. 2002:
312; citing Barry. 1991) ซึ่งเปนสิ่งที่สนับสนุนใหเกิดกระบวนการภายในที่เอื้อประโยชนตอ
ผลสําเร็จในงาน เชน ความไววางใจกัน ความฉลาดทางอารมณ การรับรูความสามารถของทีม
และความเหนียวแนนในทีม ซึ่งการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทีม องคการสามารถให
การสนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกในทีมขามสายงานนั้นมีความรู ความสามารถ และมีทักษะ
ในดานการสรางแรงจูงใจ ขวัญ ความมุง มั่น และการเห็นคุณคาในเปาหมายใหสูงขึ้นทั้งของ
ตนเองและผูตาม สนับสนุนใหทําในสิ่งที่เกินความคาดหวัง คํานึงถึงผลประโยชนขององคการ
มากกวาสนใจในผลประโยชนของตน ใหความใสใ จในความตองการและสิ่ง ที่กระตุน และ
พยายามที่จ ะชวยสมาชิกในทีม ใหไ ปถึง ความมีศักยภาพอยางสมบูร ณที่สุดที่จ ะทําได ซึ่ง
ลักษณะดังกลาวนี้ อาจทําไดโดยไดโดยจัดใหมีการฝกอบรมเชิงทฤษฎีและเชิง ปฏิบัติใ หกับ
พนักงาน และสรางโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถในการเปนผูนําทีมอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ควรใหความสําคัญ กับเรื่องการคัดสรรผูที่จ ะมาเปนผูนําทีม ในขามสายงาน โดย
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สมาชิ ก ที ม หรื อ ผู ที่ มี บ ทบาทในการคั ด เลื อ กควรเลื อ กผู นํ า ที ม ที่ มี ลั ก ษณะของผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงมากมาเปนผูนําทีม เพื่อที่จะทําใหทีมทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคของงานอยาง
รวดเร็ว
3. ตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีม
จากผลการวิจัย ถึงแมวาตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกทีม ไดแก การ
รับรูการสนับสนุนจากองคการจะเปนตัวแปรที่ไมไดสงผลโดยตรงประสิทธิผลของทีม แตมีผล
โดยออม ดัง นั้นการสงเสริม ในดานนี้ยัง เปน สิ่ง จําเปน ที่ละเลยไมได โดยองคการควรมีการ
ดําเนินนโยบายดานรางวัลตอบแทนในระบบทีม โดยเนนประเมินและใหรางวัลตอบแทนการ
ทํางานของทั้งทีมมากกวาที่จะประเมินหรือใหรางวัลสมาชิกทีมเปนรายบุคคล เพื่อเปนการจูงใจ
ใหสมาชิกในทีมใสใจและมุงมั่นตองานมากขึ้น กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของงานอยาง
ชัดเจน รวมทั้งการสนับสนุนดานการศึกษา โดยเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมไดศึกษา ดูงานและ
ฝกอบรมในความรูและทักษะที่จําเปนตองานของทีม พรอมจัดเตรียมทรัพยากร อุปกรณ ขอมูล
ขาวสารที่เอื้อประโยชนตอการทํางานของทีม เปนตน
อยางไรก็ตามการนําวิธีการตางๆ
ที่ไดกลาวไวขางตนไปใชเพื่อพัฒนา
ประสิทธิผลของทีมขามสายงาน ควรพิจารณาลําดับความสําคัญของตัวแปรรวมกับนโยบายและ
ขอจํากัดตางๆ ของแตละหนวยงานประกอบดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. การวิจัยครั้งตอไป อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพตอจากการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ โดยการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของกับการทํางานของทีมขามสายงานที่เปนกลุมตัวอยาง เชน สมาชิกในทีม ผูนําทีม และ
ผูบริหารองคการ เพื่อจะทําใหเขาใจการทํางาน กระบวนการตางๆ ภายในทีม และประสิทธิผล
ของทีมขามสายงานไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. อาจศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกตางของรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของประสิทธิผลของทีมขามสายงานระหวางทีมในองคการทีม่ ี
ขนาดตางกัน อุตสาหกรรมตางกัน
ระยะเวลากอตั้งทีมตางกัน ประเภททีมตางกัน
วัฒนธรรมองคการตางกัน หรือโครงสรางขององคการตางกัน
3. จากผลงานวิจัยครั้งนี้ กรณีที่พบวาตัวแปรใดสงผลตอประสิทธิผลของ
ทีม ควรพัฒนาหลักสูตรและชุดฝกอบรมสมาชิกทีมขามสายงานใหไดรับความรูในเชิงทฤษฎีและ
ทักษะในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทํางานในรูปแบบขามสายงานนี้ อันจะสงผลใหการ
ทํางานในทีมขามสายงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4. การศึกษาครั้งตอไป อาจขยายขอบเขตของตัวแปรใหมากขึ้น เชน ใน
กรณีของการศึกษาตัวแปรการรับรูการสนับสนุนจากองคการ จะเห็นไดวาการวิจัยครั้งนี้เนนการ
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รับรูการสนับสนุนจากองคการในดานที่เปนรูปธรรม ไดแก ดานรางวัลตอบแทน ดานการศึกษา
ดานวิทยาการ ทั้งนี้หากไดมีการศึกษาการรับรูการสนับสนุนจากองคการในดานที่เปนนามธรรม
เชน ดานความยุติธรรม ดานการตอบสนองทางอารมณ อาจทําใหไดผลที่แตกตางออกไปและ
เปนประโยชนตอการสรางประสิทธิผลของทีมขามสายงานมากยิ่งขึ้น
5. การศึกษาวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาตัวแปรในระดับบุคคล เชน ความรู
ความสามารถของสมาชิกทีม บุคลิกภาพของสมาชิกทีม ความฉลาดทางอารมณของสมาชิกใน
ทีม หรือศึกษาตัวแปรในระดับกลุม อื่น ๆ เชน ความหลากหลายของทีม ดานบุคลิกภาพของ
สมาชิก ดานเชื้อชาติ และดานสายงาน เปนตน
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5. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของทีมดานการกระตุนการใชปญญา (LDIS)
6. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของทีมดานการมุงใสใจเปนรายบุคคล (LDIC)
7. การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานรางวัลตอบแทน (SPRW)
8. การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานการศึกษา (SPES)
9. การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานวิทยาการ (SPIS)
10.ประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานผลการปฏิบัติงานของทีม (ETPM)
11.ประสิทธิผลของทีมขามสายงานดานความพึงพอใจของสมาชิกทีม (ETST)
12.ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักรูสมาชิกทีม (EQMAW)
13.ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมสมาชิกทีม (EQMREG)
14.ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักรูทีม (EQTAWA)
15.ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการควบคุมทีม (EQTREG)
16.ความฉลาดทางอารมณของทีมดานการตระหนักทางสังคมของทีม (EQSOAW)
17.ความฉลาดทางอารมณของทีมดานทักษะทางสังคมของทีม (EQSOSK)
18.ความไววางใจดานศักยภาพ (TRCP)
19.ความไววางใจดานการสื่อสาร(TRCM)
20.ความไววางใจดานคํามั่นสัญญา (TRCT)
21.ความเหนียวแนนดานงาน (COHT)
22.ความเหนียวแนนดานสังคม (COHS
23.การรับรูความสามารถดานการทํางานเปนทีม (SELFT)

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

13

1
.654**
.576**
.446**
.635**
.577**
.582**
.648**
.518**
.551**

14

1
.741**
.575**
.690**
.640**
.655**
.678**
.413**
.642**

15

1
.644**
.662**
.553**
.619**
.691**
.234**
.552**

16

1
.552**
.547**
.556**
.582**
.285**
.387**

17

1
.710**
.761**
.773**
.424**
.716**

18

1
.735**
.685**
.504**
.632**

19

1
.804**
.460**
.676**

20

1
.531**
.730**

21

1
.496**

22

1

23
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12

1
.657**
.653**
.631**
.480**
.606**
.569**
.637**
.641**
.373**
.569**

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r )

1
.710**
.693**
.665**
.670**
.600**
.629**
.552**
.623**
.667**
.405**
.589**
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จากตาราง 12 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่อยูภายใน
กลุมตัวแปรแฝงเดียวกัน พบวา ตัวแปรสังเกตภายในกลุมตัวแปรแฝงมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่อยูภายในตัว
แปรแฝงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม อยูระหวาง .535 - .881 ตัวแปรสังเกตที่อยูภายใน
ตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนจากองคการ อยูระหวาง .470 - .643 ตัวแปรสังเกตที่อยูภายใน
ตัวแปรแฝงประสิทธิผลของทีม มีคาเทากับ .640 ตัวแปรสังเกตที่อยูภายในตัวแปรแฝงความฉลาด
ทางอารมณของทีม อยูระหวาง .480 - .741 ตัวแปรสังเกตที่อยูภายในตัวแปรแฝงความไววางใจ
ในทีม อยูระหวาง .710 - .761 และตัวแปรสังเกตที่อยูภ ายในตัวแปรแฝงความเหนียวแนนในทีม มี
คาเทากับ .531
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมที่สง ผลตอประสิทธิผล
ของทีมขามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 8 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของทีมและสมาชิกทีม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีมขามสายงาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดวัดความฉลาดทางอารมณของทีม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความไววางใจในทีม
ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีม
ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของทีม
ตอนที่ 7 แบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
ตอนที่ 8 แบบสอบถามวัดการรับรูสนับสนุนจากองคการ
2. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความคิดเห็นที่เปนจริงของทานมากที่สุด
ผูศึกษาจะไมเปดเผยขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามแกบุคคลภายนอก และจะนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในภาพรวมของกลุมทีมขามสายงาน โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตทั้งหมด ซึ่งไมมี
ผลกระทบตอผูตอบเปนรายบุคคลแตอยางใด
ความสมบูร ณของคําตอบที่ไดรับจากทานมีคุณ คาอยางยิ่ง ตอผลการวิจัยในครั้ง นี้
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ผูศึกษาขอขอบพระคุณอยางยิ่งที่ทาน
ไดกรุณาอนุเคราะหเวลาสําหรับการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

นางสาวศยามล เอกะกุลานันต
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัย
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คําแนะนําในการตอบ
1. ขอใหทานพิจารณาขอความแตละขอแลวใหน้ําหนักหรือปริมาณการกระทําของทีมหรือ
สมาชิกในทีมตามความเปนจริงเพียงชองเดียวโดย
จริงที่สุด หมายถึง การกระทําตามขอความนั้นๆ มากที่สุด หรือเปน ประจําทุกครั้ง
อยางสม่ําเสมอ
จริง หมายถึง การกระทําตามขอความนั้นๆ มาก หรือเกือบทุกครั้ง
คอนขางจริง หมายถึง การกระทําตามขอความนั้นๆ คอนขางมากหรือบอยครั้ง
คอนขางไมจริง หมายถึง การกระทําตามขอความนั้นๆ คอนขางนอยหรือกระทําบาง
เปนบางครั้ง
ไมจริง หมายถึง การกระทําตามขอความนั้นๆ นอยหรือกระทําบาง แตนานๆ ครั้ง
ไมจริงเลย หมายถึง ไมไดกระทําตามขอความนั้นๆ เลย
2. หากทานเปนสมาชิกของทีมงานหลายทีมงานในองคการ ขอใหทานตอบคําถาม
โดยพยายามนึกอางอิงเจาะจงถึงบรรยากาศการทํางานและสมาชิกทีมในทีมที่ทานระบุไวในตอนตน
เทานั้น
ตัวอยาง
คํา ชี้แ จง
ขอให ท านพิจ ารณาขอ ความต อไปนี้ วา ตรงกับ ความเป น จริง เพีย งใด โดยทํ า
เครื่องหมาย 3ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว

ขอ
ที่

1
2

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวางานของทีม
................
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
เสร็จทันเวลาที่กําหนด

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

3
3

ขอ 1 เลือกตอบ “จริง” แสดงวา เกือบทุกครั้งที่งานของทีมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ขอ 2 เลือกตอบ “ไมจริง” แสดงวา นอยครั้งหรือนานๆ ครั้งที่ทีมเราจะทํางานเสร็จทันเวลาที่
กําหนด

178
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของทีมและสมาชิกทีม
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางที่กําหนดและใส 3 ในชองหนาขอความที่ตรงกับความ
เปนจริงเกี่ยวกับตัวทานและทีมงานที่ทานเปนสมาชิกดวย
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทีม (ตอบเฉพาะหัวหนาทีมหรือตัวแทนทีท่ ราบขอมูลของทีม)
1.
2.
3.
4.

ชื่อทีม........................................................................................
ลักษณะงานทีท่ ีมรับผิดชอบ.............................................................................................
จํานวนสมาชิกในทีมทั้งหมด........................คน (รวมหัวหนาทีม)
สมาชิกในทีมประกอบดวยบุคคลที่มาจากหนวยงาน/ ฝาย / แผนก / ใดในองคการ
(เชน ฝายการตลาด 2 คน ฝายวิศวกรรม 3 คน เปนตน)
4.1 .................................................จํานวน.....................คน
4.2 .................................................จํานวน.....................คน
4.3 .................................................จํานวน.....................คน
4.4 .................................................จํานวน.....................คน
4.5 .................................................จํานวน.....................คน
4.6 .................................................จํานวน.....................คน
4.7 .................................................จํานวน.....................คน
4.8 .................................................จํานวน.....................คน
4.9 .................................................จํานวน....................คน
8.10...................................................จํานวน.....................คน

5. อายุของทีม................ป....................เดือน (ระยะเวลาที่ทีมนั้นกอตั้งขึ้นจนถึงปจจุบัน)
6. งานของทีมปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จประมาณ.................................%
ขอมูลสวนบุคคล
7. สังกัดหนวยงาน / ฝาย / แผนก..........................................................................................
8. ตําแหนงงานปจจุบันของทานคือ
.............................................................................................
9. อายุงาน (รวมที่หนวยงานอื่นๆ ที่เคยทําในอดีต) .....................ป..............เดือน
10. อายุ.................... ป ...................เดือน
11. ทานเปน (
) ผูร วมทีม
(
) หัวหนาทีม
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ตอนที่ 2

แบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีม

คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
รวมถึงตัวทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองทีต่ รงกับระดับความคิดเห็นของ
ทานเพียงชองเดียว
ขอ
ที่

ขอความ

สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวางานของทีม
.....................
1 เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
2 ชวยแกปญหาใหกับองคการ
3 เสร็จทันเวลาที่กําหนด
4 ใชวิธีการรูปแบบใหมๆ ในการทํางาน
5 เปนที่รูจักของบุคคลอื่นๆ ในองคการ
6 เสร็จชากวาทีมงานอื่นๆ
ขณะทํางานรวมกับทีมนี้ สมาชิกในทีมรวมถึงตัว
ทาน.....................
7 ไดรับตอบสนองในสิ่งที่ตองการ
8 มีความกังวลใจ
9 พอใจที่ไดรูและเขาใจการทํางานในสายงานอื่นๆ มาก
ขึ้น
10 พอใจที่ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน
11 มีความกาวหนา
12 พอใจที่ไดแสดงความคิดเห็นตามที่ตองการ

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย
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ตอนที่ 3

แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของทีม

คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของสมาชิกในทีมรวมถึง
ตัวทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
เพียงชองเดียว
ขอ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวาสมาชิกในทีม
................
พยายามที่จะทําความคุนเคยกันขณะทํารวมกันในทีม
รูวาใครมีความสามารถในเรื่องใด
เขาใจความรูสึกของกันและกัน
ทราบถึงความตองการกันและกัน
ทราบดีถึงขอจํากัดในการทํางานของกันและกัน
ไมกลากลาวตรงๆ กับสมาชิกที่ทํางานไมไดตามแผนที่
กําหนดไว
ทวงติงอยางตรงไปตรงมากับสมาชิกที่ละเลยตอขอตกลง
ของทีม
ใหการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เห็นวาบุคคลในทีมมีความสําคัญตอความสําเร็จของทีม
พูดคุยกันถึงผลการทํางานของทีม
ละเลยที่จะพูดคุยกันถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
พูดคุยกันถึงผลงานที่ทีมพอใจ
ไมใสใจที่จะพูดคุยกันถึงบรรยากาศการทํางานภายใน
ทีม
สอบถามผูบังคับบัญชาถึงความพอใจในผลการทํางาน
ของทีม
ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของทีมกับบุคคล
อื่นในองคการ
ระมัดระวังไมใหทําสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงกัน
ในทีม
เก็บความคับของใจที่มีตอกันไวในใจ

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย
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ขอ
ที่

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานเห็นวาสมาชิกทีม
................
เชื่อวาความผิดพลาดจากการทํางานในทีมนั้นทําใหเกิด
การเรียนรูที่จะทํางานครั้งตอไปโดยไมผิดพลาด
เชื่อวาประสบการณทํางานในอดีตเปนสิ่งสําคัญตอการ
พัฒนาผลงานในปจจุบัน
ไมไดคาดการณถึงปญหาที่อาจขึ้นระหวางการทํางาน
คิดหาวิธีการปองกันปญหา กอนที่ปญหานั้นจะเกิดขึ้น
รวมกันรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของทีม
ไมไดใหความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถานการณความ
เปนไปขององคการในปจจุบัน
คํานึงถึงความตองการของบุคคลในองคการ เมื่อตอง
ตัดสินใจเรื่องตางๆ
คํานึงวาสิ่งที่ทําเปนไปตามกฎระเบียบประเพณีของ
องคการหรือไม
ทํางานโดยลืมที่จะคํานึงวาผลการกระทําของทีมจะ
กระทบตอบุคคลอื่นในองคการอยางไร
ทราบถึงแนวทางการทํางานของบุคคลหรือทีมอื่นๆ ใน
องคการ
ไมไดใหการชวยเหลือหนวยงานอื่นๆ ในองคการ
ทําในสิ่งที่ถือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
หนวยงานอื่นๆ ในองคการ
ยินดีที่จะรับการชวยเหลือดานทรัพยากร เชน อุปกรณ
เครื่องมือ คําปรึกษา จากผูบังคับบัญชาการระดับสูง
คิดวาจําเปนที่ทีมเราจะตองไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานหรือบุคคลอื่นในองคการ

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

182
ตอนที่ 4

แบบสอบถามวัดความไววางใจในทีม

คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของสมาชิกในทีมรวมถึง
ตัวทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
เพียงชองเดียว

ขอ
ที่

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

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานมีความเชื่อมั่นวา
สมาชิกทีม..........................
จะสามารถทํางานเขากันไดดีแมวาจะมีประสบการณ
ทํางานในตางสายงานกัน
จะสามารถชวยแกปญหาใหกับทีมได
จะปฏิบัติตามขอตกลงเดียวกัน ไมมีใครไดรับการยกเวน
จะทราบถึงความสามารถในการทํางานของกันและกัน
จะทําใหสมาชิกทีมมีความเขาใจแนวทางการทํางานของ
ทีมได
จะแบงบันขอมูลที่เปนประโยชนในงานตอกัน
จะพูดคุยกันถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานโดยไม
ปดบังกัน
จะใหอภัยกันเมื่อมีใครทําในสิ่งที่ผิดพลาดขึ้น
จะเก็บขอมูลที่สําคัญเปนความลับ
จะไมละเลยทีจ่ ะบอกกลาวถึงความรูสึกที่ดีตอกัน
จะไมสามารถทํางานตามแนวทางที่ตอบสนองความ
ตองการของกันและกันได
อยากจะทํางานรวมกันอีกหากมีโอกาส
จะใหอิสระกันและกันในการเลือกวิธีการทํางานตามที่ตน
ตองการ ในงานไดรับมอบหมายจากทีมแลว
จะชวยเหลือกันและกัน เมื่อพบอุปสรรคในการทํางาน
จะวิพากษวิจารณงานกันอยางตรงไปตรงมาเมื่อไมเห็น
ดวยกับความคิดเห็นใด
จะปฏิบัติตอกันเสมอตนเสมอปลายแมวาเวลาจะผานไป
นานแคไหนก็ตาม

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

183
ตอนที่ 5

แบบสอบถามวัดความเหนียวแนนในทีม

คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของสมาชิกในทีมรวมถึง
ตัวทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
เพียงชองเดียว
ขอความ
ขอ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ขณะที่ทํางานรวมงานกับทีมนี้ สมาชิกทีมรวมถึงตัว
ทาน.................................
ไมชอบวิธีการทํางานของทีม
มีความสุขขณะรวมงานกับทีม
ไมไดรับโอกาสในการพัฒนาการทํางานตามที่ตองการ
ไมพอใจกับระดับความมุงมั่นที่จะสําเร็จของทีม
รวมกันรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ไมเห็นดวยกับแนวทางการปฏิบัติงานของทีม
ใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมาย
เต็มใจที่จะชวยเหลือกันและกัน เมื่อพบวาอุปสรรคใน
งาน
กลาที่จะคุยปรึกษาหารือกัน
รูสึกสนิทกันมากขึ้น
มีความคุนเคยกันมากขึ้นกวาแตกอน
รูสึกวาทีมมีความสําคัญตอเขา
ไมตองการไปที่ไหนๆ ดวยกัน( เชน ไปเดินซื้อของใน
หางสรรพสินคา) นอกจากการไปที่นั้นเปนงานของทีม
รับประทานอาหารรวมกัน
ใชเวลาทํากิจกรรมอื่นๆ รวมกันนอกเวลาทํางาน

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

184
ตอนที่ 6

แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของทีม

คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณาวาสมาชิกในทีมรวมถึงตัวทาน มีความมั่นใจในระดับใดกับ
ความสามารถของทีมในประเด็นตางๆตอไปนี้ โดยใหทา นใสเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว

ขอ
ที่

1
2
3
4
5
6

ขอความ

สมาชิกทีมรวมถึงตัวทานมั่นใจมากนอยเพียงไรวา
จะสามารถ..............................
เขารวมประชุมไดตามวันเวลาที่นัดไว แมวาจะอยูในชวง
ที่แตละคนมีงานยุงก็ตาม
กระตุนใหบุคคลในทีมกลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ทั้งๆ ที่มีแนวโนมที่บุคคลในทีมจะคิดเห็นไมตรงกัน
สรุปแนวทางปฏิบัติของทีมได ในเวลาที่มีอยูอยางจํากัด
ทําใหบุคคลในทีมกลาวิพากษวิจารณแนวคิดตางๆ ที่ถูก
เสนอ ทามกลางสมาชิกที่มาจากสายงานที่ตางกัน
สามารถทําใหสมาชิกทีมเขาใจงานของทีมไดในเวลาที่มี
จํากัด
ทําใหสมาชิกทีมเขาใจกระบวนการทํางานที่มีความ
ซับซอนได

มั่น
ใจ
ที่สุด
วาจะ
ทํา
ได

มั่น
ใจวา
จะ
ทํา
ได

คอน
ขาง
มั่น
ใจวา
จะ
ทํา
ได

คอน
ขาง
ไม
มั่น
ใจวา
จะ
ทํา
ได

ไม
มั่น
ใจวา
จะ
ทํา
ได

ไม
มั่น
ใจ
ที่สุด
วาจะ
ทํา
ได

185
ตอนที่ 7

แบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม

คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของสมาชิกในทีมรวมถึง
ตัวทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
เพียงชองเดียว
ขอ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานคิดวาหัวหนาทีม
....................
พยายามที่จะทําใหสมาชิกรวมมือรวมใจที่จะทํางานให
สําเร็จ
ประนีประนอมความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีมได
ไมแสดงความยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น
มีความเขาใจงานในสายงานอื่นๆ
เปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาตนเอง
สรางผลงานจนทําใหสมาชิกทีมมั่นใจในความสามารถ
ยึดมั่นในความสามัคคีของทีมวาจะเปนสิ่งที่นําทีมไปสู
ความสําเร็จได แมวาจะตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ
มากมายก็ตาม
ปฏิบัติกับสมาชิกทีมโดยละเลยที่จะคํานึงถึงความ
ถูกตอง
ตัดสินปญหาตางๆ โดยยึดหลักของเหตุและผล
ใหกําลังใจสมาชิกในทีมเมื่อพบวางานมีอุปสรรค
ละเลยที่จะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของทีม
ทําใหสมาชิกทีมเขาใจในเปาหมายของทีมไดชัดเจน
พูดย้ําอยางกระตือรือรนถึงความกาวหนาที่ตองการให
ทีมทําสําเร็จ
ทําใหสมาชิกทีมเห็นวาการทํางานของทีมมีเปาหมาย
เพื่อการพัฒนาองคการ
กระตุนใหสมาชิกทีมกระทําในสิ่งที่ทําใหองคการนั้น
เจริญกาวหนายิ่งขึ้น
ละเลยที่จะจูงใจใหสมาชิกทีมทํางานเกินกวาคุณภาพที่
กําหนดไว

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย
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ขอ
ที่

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ขอความ
สมาชิกในทีมรวมถึงตัวทานคิดวาหัวหนาทีม
....................
ทําใหสมาชิกทีมเห็นวาทีมมีโอกาสจะบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
ทําใหสมาชิกทีมเห็นวาการปรับปรุงงานเกิดผลดีตอ
องคการอยางไร
ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากแนวคิดเดิม
ไมไดนําสิ่งที่สมาชิกทีมรวมกันคิดไปใชปฏิบัติ
ทําใหสมาชิกทีมรูสึกวางานยากเปนงานที่ทาทาย
ความสามารถ
ไมสนับสนุนใหสมาชิกทีมตัดสินใจแกปญหาในงานดวย
ตนเอง
จูงใจใหสมาชิกทีมทํางานทุมเทสติปญญาความสามารถ
ดั่งเปนเจาของกิจการ
รูวาสมาชิกทีมแตละคนมีความตองการอยางไร
ไมใสใจที่จะเรียนรูนิสัยของสมาชิกทีมแตละคน
ใหคําปรึกษากับลูกนองเปนรายบุคคล
สงเสริมใหสมาชิกทีมไดมีการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของแตละคน

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย

187
ตอนที่ 8

แบบสอบถามวัดการสนับสนุนจากองคการ

คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณาขอความตอไปนี้วาตรงกับความคิดเห็นของสมาชิกในทีมรวมถึง
ตัวทานมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
เพียงชองเดียว

ขอ
ที่

ขอความ

สมาชิกทีมรวมถึงตัวทานเห็นวาองคการ
......................
1 กําหนดเปาหมายงานของทีมชัดเจน
2 กําหนดนโยบายการใหรางวัลตอบแทนสําหรับผลงาน
ของทีม
3 ทําใหเรารูสึกวาความกาวหนาที่ไดรับจากการทํางาน
เปนสิ่งที่เกิดจากความสามารถของทีมโดยรวม ไมใช
เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีม
4 แจงใหบุคคลอื่นในองคการไดรับทราบ หากทีมสราง
ผลงานใหกับองคการ
5 ประเมินผลการทํางานของสมาชิกทีมแตละคน โดยนํา
ผลงานของทีมมาเปนเกณฑในการพิจารณารวมดวย
6 จัดใหสมาชิกทีมไดเขาอบรมในทักษะที่จําเปนตองาน
ของทีม
7 สงสมาชิกทีมไปศึกษาดูงานที่หนวยงานอื่นเพื่อเพิ่ม
ความรูความเขาใจในทักษะที่ตองใชในงานของทีม
8 จัดหาขอมูลเชิงวิชาการ เชน หนังสือ วีดีทัศน ที่เปน
ประโยชนตอการเพิ่มพูนทักษะการทํางานใหกับทีม
9 ไมไดสนับสนุนคาใชจายใหกับสมาชิกทีมที่ตองการ
ฝกอบรมในหัวขอที่จําเปนกับงานของทีม
10 ไมไดใหการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูในงานกับสมาชิกทีม
11 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อินเตอรเน็ต ใหกับทีม
เพื่อการคนหาขอมูลที่จําเปนตองานของทีม
12 ไมไดมีสวนชวยเหลือดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนางานใหกับทีม

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
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ขอ
ที่

13
14
15
16

ขอความ
สมาชิกทีมรวมถึงตัวทานเห็นวาองคการ
......................
เครื่องมือหรืออุปกรณที่องคการจัดหาเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของทีมนั้นชวยใหทีมทํางานไดเร็วขึ้น
จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทันสมัย เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับทีม
เครื่องมือหรืออุปกรณที่องคการจัดหาเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของทีมนั้นไมไดคุณภาพ
มีเครื่องจักรหรือเครื่องมืออื่นๆ เชน เครื่องตรวจ
วิเคราะหของเสีย คอมพิวเตอร อํานวยความสะดวกใน
การทํางาน

จริง
ที่
สุด

จริง

คอน คอน
ขาง ขาง
จริง ไม
จริง

ไม
จริง

ไม
จริง
เลย
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ถวัลย เนียมทรัพย
รองคณบดีฝา ยพัฒนาองคการและประสานงาน
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายสมยศ คุณานพรัตน
บริษัทเอเชียนสแตนเลย จํากัด
รองผูอํานวยการฝายผลิต
บริษัท เอเชียนสแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
พันโทพิศักดิ์ เจริญภักดี
ผูจัดการอาวุโสฝายควบคุมคุณภาพ
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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ภาคผนวก จ
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

192
ตาราง 13 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(item-total correlation) และคาความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดประสิทธิผลของทีม
ขามสายงาน
คา item-total correlation
ขอ
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)
องคประกอบที่ 1 ดานผลการปฏิบัติงานของทีม
1
.30
.33
2
.33
.41
3
.39
.40
4
.54
.47
5
.46
.49
6
.58
.53
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.69
.70
องคประกอบที่ 2 ดานความพึงพอใจของสมาชิกทีม
7
.53
.44
8
.53
.50
9
.48
.48
10
.73
.65
11
.74
.47
12
.73
.50
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.84
.76
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
.83
.81
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ตาราง 14 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(item-total correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดความฉลาด
ทางอารมณของทีม
คา item-total correlation
ขอ
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)
องคประกอบที่ 1 ดานการตระหนักรูสมาชิกทีม
1
.54
.59
2
.40
.34
3
.64
.66
4
.51
.60
5
.33
.31
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.72
.74
องคประกอบที่ 2 ดานการควบคุมสมาชิกทีม
6
.43
.48
7
.39
.41
8
.42
.49
9
.38
.43
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.63
.67
องคประกอบที่ 3 ดานการตระหนักรูทีม
10
.59
.60
11
.55
.56
12
.57
.58
13
.55
.53
14
.66
.56
15
.57
.49
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.82
.80
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ตาราง 14 (ตอ)
ขอ

คา item-total correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)

องคประกอบที่ 4 ดานการควบคุมทีม
16
.46
17
.35
18
.65
19
.60
20
.52
21
.59
22
.51
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.79
องคประกอบที่ 5 ดานการตระหนักทางสังคมของทีม
23
.47
24
.19
25
.59
26
.56
27
.26
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.66
องคประกอบที่ 6 ดานทักษะทางสังคมของทีม
28
.41
29
.26
30
.43
31
.48
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.61
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
.92

.41
.33
.54
.53
.58
.63
.53
.78
.56
.31
.64
.63
.35
.73
.46
.36
.46
.44
.65
.82
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ตาราง 15 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(item-total correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดความไววางใจในทีม
ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานศักยภาพ
1
2
3
4
5
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานการสื่อสาร
6
7
8
9
10
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 3 ดานคํามั่นสัญญา
11
12
13
14
15
16
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา item-total correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)
.70
.76
.64
.65
.61
.85

.69
.73
.70
.72
.49
.85

.66
.61
.66
.57
.50
.80

.60
.66
.66
.55
.46
.80

.50
.67
.39
.67
.22
.39
.73
.90

.46
.59
.53
.51
.28
.55
.74
.90
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ตาราง 16 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(item-total correlation) และคาความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดความเหนียวแนน
ในทีม
ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานสังคม
10
11
12
13
14
15
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา item-total correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)
.74
.66
.44
.68
.51
.59
.64
.63
.54
.87

.64
.76
.64
.66
.63
.67
.67
.71
.66
.90

.50
.40
.44
.29
.43
.38
.67
.90

.62
.57
.57
.30
.57
.58
.77
.90
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ตาราง 17 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม
(item-total correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดการรับรู
ความสามารถของทีม
ขอ
1
2
3
4
5
6
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา item-total correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)
.60
.66
.63
.74
.63
.75
.70
.66
.72
.78
.67
.75
.86
.90
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ตาราง 18 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(item-total correlation) และคาความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
ขอ

คา item-total correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)

องคประกอบที่ 1 ดานการสรางความเชื่อถือ
1
.48
2
.49
3
.69
4
.65
5
.71
6
.74
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.84
องคประกอบที่ 2 ดานการสรางอํานาจเชิงอุดมการณ
7
.66
8
.48
9
.64
10
.57
11
.52
12
.65
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.82
องคประกอบที่ 3 ดานการสรางแรงดลใจ
13
.66
14
.64
15
.69
16
.46
17
.68
18
.63
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.84

.46
.49
.17
.54
.56
.60
.72
.65
.56
.69
.64
.61
.61
.84
.72
.73
.77
.42
.61
.66
.85
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ตาราง 18 (ตอ)
คา item-total correlation
ขอ
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)
องคประกอบที่ 4 ดานการกระตุนการใชปญญา
19
.50
.57
20
.52
.53
21
.54
.43
22
.23
.29
23
.40
.47
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.67
.70
องคประกอบที่ 5 ดานการมุงใสใจเปนรายบุคคล
24
.20
.38
25
.50
.67
26
.62
.71
27
.62
.72
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.69
.80
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
.93
.93
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ตาราง 19 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(item-total correlation) และคาความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับของแบบสอบถามวัดการสนับสนุนจาก
องคการ
ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานรางวัลตอบแทน
1
2
3
4
5
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานการศึกษา
6
7
8
9
10
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 3 ดานวิทยาการ
11
12
13
14
15
16
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา item-total correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N=200)
(N=822)
.38
.35
.38
.45
.35
.63

.39
.37
.44
.53
.33
.66

.48
.51
.49
.68
.68
.79

.57
.55
.58
.68
.71
.82

.40
.39
.47
.46
.49
.28
.68
.87

.46
.47
.55
.54
.51
.35
.74
.87
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ
ของทีม และแบบสอบถามวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีมฉบับใชจริง
คาน้ําหนัก
องคประกอบ
ความฉลาดทางอารมณของทีม
การตระหนักรูสมาชิก
การควบคุมสมาชิก
การตระหนักรูทีม
การควบคุมทีม
การตระหนักทางสังคม
ทักษะทางสังคม
2
p-value
df
χ
3.99
.14
2
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําทีม
การสรางความเชื่อถือ
การสรางอํานาจเชิงอุดมการณ
การสรางแรงดลใจ
การกระตุนการใชปญญา
การมุงใสใจเปนรายบุคคล
2
p-value
df
χ
8.41
.07
4

GFI
.99

.84
.76
.70
.86
.81
.68
AGFI
.91

GFI
.98

.77
.95
.86
.87
.77
AGFI
.92

คาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงตรง
.71
.57
.48
.74
.66
.47
RMSEA
.08

SRMR
.01
.60
.89
.74
.76
.60

RMSEA
.08

SRMR
.02

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน

สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2538

ศยามล เอกะกุลานันต
10 พฤษภาคม พ.ศ.2516
กรุงเทพมหานคร
70/343/1 หมูบานกฤษดานคร 19 หมู 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง
กรุงเทพมหานคร 12120
อาจารยประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะสังคมศาสตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

