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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ (1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการประสานงานข้าม
ฝ่าย ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน (2) การประสานงานข้ามฝ่ายที่มีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพและ
ผลการปฏิบัติงาน (3) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย, พื้นที่ในการจัดเก็บ คือ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 432 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส�าเร็จรูป LISREL 8.80 ผลการวิจัยที่
ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ พบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ส่วนมากมีค่าน�้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด พจิารณาได้จากค่าน�า้หนกัองค์ประกอบรายตวัมค่ีาตัง้แต่ 0.5 มเีพยีงองค์ประกอบ 
2 ตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด ขณะที่ค่าของแต่ละตัวแปรแฝงผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยมี 
ค่า Average Variance Extracted (AVE) ของแต่ละตวัตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และค่าความเทีย่งรวม (Composite Reliability-
-CR) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมของการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด โมเดลเชิง
สาเหตุอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ทุกข้อสมมติฐาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 ตัวแปรแฝงการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อการประสานงานข้ามฝ่าย 
และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส�าหรับตัวแปร
การประสานงานข้ามฝ่ายมอิีทธพิลทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังาน แสดงว่าในการบรหิาร
องค์การควรมีนโยบายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม การประสานงานข้ามฝ่าย และการท�างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
  การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ที่สนใจในงานวิจัยเรื่องนี้สามารถน�าหลักการ
และเครือ่งมอืไปปรบัปรงุใช้กบังานวจิยัหรอืองค์การ โดยด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมควรให้ความส�าคญัในเรือ่งของ การ
ด�าเนินงานที่มี การปรับปรุงกระบวนการท�างานอยู่เสมอ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น ด้านการประสานงานข้ามฝ่าย ควรพิจารณาองค์ประกอบทางด้านระบบการติดต่อสื่อสาร ด้านโครงสร้าง
ขององค์การ และการก�าหนดนโยบาย ด้านทีมงานท่ีมปีระสทิธภิาพ ควรพจิารณาองค์ประกอบทางด้านการให้ค�าแนะน�าทมี 
การมส่ีวนร่วมในการรบัหน้าทีเ่ป็นผูน้�าทมี และการแสดงน�า้ใจต่อเพือ่นร่วมงาน
  สดุท้ายด้านผลการปฏบิตังิาน ควรพจิารณาคอื ผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก�าหนด ด้านปรมิาณ
ผลงานตรงตามแผนทีว่างไว้  และสร้างความพอใจให้ลกูค้า องค์การมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่อหน่วยลดลง และบคุลากร
สามารถสร้างผลผลติต่อหน่วยได้เพิม่มากขึน้ เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ : การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม การประสานงานข้ามฝ่าย ทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ การมส่ีวนร่วม

Abstract

  In this thesis, the researcher examines the influence of (1) participatory administration on cross-
section coordination, efficient teamwork, and work performance. The researcher also studies (2) the 
effects of cross-section coordination on efficient teamwork and work performance. Finally, the researcher 
investigates (3) the effects of efficient teamwork on work performance. 
  The sample population consisted of 432 employees of commercial banks in the Kingdom of 
Thailand (Thailand). Data were collected in the area of Bangkok Metropolis and its environs. The research 
instrument was a questionnaire. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the 
data collected in terms of mean and standard deviation. Pearson’s product moment correlation coefficient 
method and structural equation modeling (SEM) utilizing the linear structural relations (LISREL) 8.80 
statistical software package were also employed by the researcher. Applying SEM, the researcher developed 
a causal model of the influence of participatory administration on the work performance of the employees 
under study. This model was found to be congruent with empirical data at a very good level. In hypothesis 
testing, it was additionally found that the model was congruent with the set hypotheses postulated for 
this inquiry for all items at the statistically significant level of .01. 
  Findings showed that the latent variables of cross-section coordination and efficient teamwork 
associated with participatory administration showed positive direct and indirect influence on employees’ 
work performance. The variable of cross-section coordination exerted positive direct and indirect influence 
on the work performance of employees. This means that an organization’s administration should adopt 
a policy whereby employees are encouraged to participate by virtue of cooperating in cross-section 
coordination and in team work. If so, this would conduce to enhanced efficiency and effectiveness on 
the part of commercial bank employees in Thailand. 
  The researcher also found that participatory administration bore effects on employees’ work 
performance. Accordingly, those who are interested in this issue can profitably apply this principle in 
their own organizations. As such, they should pay close heed to making improvements in work processes. 
Work plans should be clearly displayed. Opinions should be exchanged. In cross-section coordination, 
the feasibility of extrapolating variegated components of communication systems should be considered.  
Organizational structure policy should be precisely delineated. Concerning the elements of efficient 
teamwork, providing advice to teams should be considered. Participation should be willingly embraced, 



Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.1 January - April 2017 29

especially vis-à-vis taking on a leadership role. Lastly, in regard to work performance, the compliance 
of work performance with standards and regulations should be taken into consideration. The quantity 
of work performance should be responsive to a set plan in addition to being geared to fostering         
customer satisfaction. Organizations should decrease operational costs per unit. Finally, personnel 
should be increasingly able to augment output per unit.

Keywords: Participatory Management, Cross-functional Coordination, Team Efficiency, Participatory

บทน�า

  การบริหารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการ 
ขบัเคลือ่นองค์การ มผีลในทางจติวิทยาเป็นอย่างยิง่ กล่าวคอื 
ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วน
หนึง่ของการบริหาร ความคดิเหน็ถูกรบัฟัง และน�าไปปฏิบตัิ 
ช่วยให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเป็นคนส�าคัญขององค์การ ความ
รู้สึกว่าตนเองมีความส�าคัญนั้นในทางพฤติกรรมองค์การจัด
ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมปรารถนาท่ีจะได้รับการยอมรับหรือ
ตระหนักคุณค่าว่ามีความส�าคัญส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งาน ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกิจการ เป็นพลังในการขับ
เคลื่อนองค์การที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ในการท�างานเป็นทีม
สามารถปฏิบัติงานได้ผลสูงกว่าการท�างานคนเดียว โดย 
เฉพาะถ้างานนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะการท�างานการ
ตัดสินใจ และประสบการณ์ที่หลากหลาย จ�าเป็นต้องอาศัย
การท�างานเป็นทีม เพื่อช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
  ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีการ
แข่งขันกนัอย่างรุนแรง เหน็ได้จากทีผ่่านมาธนาคารพาณิชย์ 
โดยเฉพาะขนาดกลางเริ่มน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ 
ออกสูต่ลาดเพิม่ขึน้ เพือ่แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสถาบนั
การเงนิขนาดใหญ่ มผีลท�าให้แต่ละองค์การเน้นให้พนกังาน 
มีผลงาน มีการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น เน้นขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังนั้น พนักงานต้องขายเก่ง 
  จากผลการวจิยั CareerBuilder (2014) เป็นบรษิทั
เกี่ยวกับบริหารจัดการบุคคลท�าหน้าที่ในการจัดหางาน
และบริหารจัดการบุคคล ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลของ
พนักงานที่ลาออกจากงานในช่วงต้นปี 2014 ผลการวิจัย 
พบว่า เหตุผลของพนักงานที่ลาออกจากงาน คือ (1) ไม่พึง
พอใจในงานที่ท�าอยู่ ร้อยละ 54 (2) ไม่มีความก้าวหน้าใน
การท�างาน ร้อยละ 45 (3) สมดลุระหว่างชวีติกับการท�างาน 

ร้อยละ 39 (4) ค่าตอบแทนที่ต�่ากว่าตลาด ร้อยละ 39 (5) 
งานที่ท�าเครียดมาก ร้อยละ 39 (6) หัวหน้าที่ท�างานไม่มี
ความเป็นธรรม ร้อยละ 37 (7) ถกูมองข้ามในเร่ืองของผลงาน 
ร้อยละ 36 (8) ไม่ได้รบัการขึน้เงนิเดอืนเมือ่ปีทีผ่่านมา ร้อยละ 
28 จะเห็นว่าจากผลการส�ารวจ 3 อันดับแรกนั้น เหตุผล
เป็นเรือ่งเกีย่วกบังานท่ีท�า ความก้าวหน้าในการท�างาน และ
สภาพแวดล้อมของการท�างานเป็นหลัก เรื่องของค่าจ้าง
เงินเดือนเป็นในลักษณะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
จ่ายค่าจ้างต�า่กว่าตลาดทีค่วรจะเป็น ส่วนเหตุผลของพนกังาน
ที่ยังคงท�างานอยู่ และไม่ตัดสินใจที่จะลาออกจากงาน พบ
ว่า (1) มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ท�างานแล้วรู้สึกสบายใจ และ
เป็นกันเอง ร้อยละ 54 (2) สมดลุระหว่างชวีติกับการท�างาน 
ร้อยละ 50 (3) มีสวัสดิการในการท�างานที่ดี ร้อยละ 49 (4) 
มีเงินเดือนที่ดี แข่งขันได้ และเป็นธรรม ร้อยละ 43 (5) 
สถานการณ์ภายนอกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ร้อยละ 35 (6) 
เดินทางสะดวก ร้อยละ 35 (7) มีหัวหน้าที่ดี ที่คอยดูแล
การท�างาน ร้อยละ 32 (8) รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และได้รับ
การยอมรับในองค์กร ร้อยละ 29 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นการรักษา
คนเก่งให้อยู่กับองค์การหรือการสร้างองค์การให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของตลาดแรงงาน  ในยคุปัจจบัุนจงึถอืเป็น
โจทย์ใหญ่ที่ธุรกิจธนาคารต้องให้ความส�าคัญ ผู้วิจัยจึงมุ่ง
ศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
โดยส่วนมากที่ได้ศึกษานโยบายของแต่ละธนาคารให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานที่มีต ่อ
องค์การ ผู้วิจัยมองว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมก็มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งน้ีผู้วิจัยได้
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การประสานงานข้ามฝ่าย ทีมงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
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ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นทฤษฎีสนับสนุนงานวิจัยในครั้ง
นี้ นอกจากนี้ผู้จัดท�าได้สร้างกรอบแนวคิดของงานวิจัยขึ้น
มาเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา และมีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  สภาพปัญหาและค�าถามของการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัย
ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของ
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีผลต่อการประสาน
งานข้ามฝ่าย ทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพและผลการปฏบิตังิาน
 2. การประสานงานข้ามฝ่ายท่ีมีผลต่อทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน
 3. ทมีงานทีม่ปีระสิทธภิาพท่ีมผีลต่อผลการปฏบิติังาน

สมมติฐานการวิจัย
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ จากเอกสาร 
หนังสือ บทความ เว็บไซด์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้
สมมติฐานของการวิจัยอย่างมีเหตุมีผลดังต่อไปนี้
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ
การประสานงานข้ามฝ่าย
  2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ
ผลการปฏิบัติงาน
  4. การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
  5. การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อ
ผลการปฏิบัติงาน
  6. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลในทางบวกต่อ
ผลการปฏิบัติงาน

การทบทวนวรรณกรรม
  การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม (participative manage-
ment) กระบวนการบริหารงานที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มี
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ 
รวมไปถึงการที่บุคลากรมีส ่วนร ่วมในการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงวิธีด�าเนินงานต่างๆ การก�าหนดทิศทางในการ
ด�าเนินงาน การปรับปรุงวิธีการท�างาน การรับผลประโยชน์
จากการปฏิบัติงานร่วมกัน และการประเมินผลการปฏิบัติ

งานร่วมกัน อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่ง
อ�านาจหน้าที่ จัดให้มีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน และให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
(นพรตัน์ ช่วงเวฬวุรรณ, 2556, หน้า 14; วรียุทธ แสงสิรวิฒัน์, 
2550, หน้า 10)
  การประสานงานข้ามฝ่าย กระบวนการตดิต่อสือ่สาร
ระหว่างบคุคลทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งหน้าทีแ่ตกต่างกนั การประสาน
งานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากด้านนโยบาย มี
การก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการ
ประสานงานไว้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนรู้เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และวิธีการที่จะท�าให้การปฏิบัติงานร่วมกัน
บรรลุผลส�าเร็จ ด้านโครงสร้างองค์การ มีการแบ่งขอบเขต 
อ�านาจ หน้าที่ชัดเจนเหมาะสม และด้านการสื่อสาร การ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่
อยู่ต่างสายงานพนักงานสามารถรวมตัวกันอย่างง่ายดาย 
ถ้าหากมีความจ�าเป็นต้องพบปะกัน หรือมีประชุมอย่างเร่ง
ด่วน ผู้บังคับบัญชาแจ้งข่าวสารที่จ�าเป็นเกี่ยวกับหน่วยงาน
และการปฏิบัติงานให้ทราบอยู่เสมอ 
  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (effective team) การ
ท�างานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป สมาชิกในทีมมี
ความยินดีในการรับหน้าที่เป็นผู้น�าทีม ผู้น�าทีมเป็นผู้ให้ค�า
แนะน�าในการปฏบัิตงิานร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ มกีารแสดง
คิดเห็นในทีมสมาชิกพร้อมเรียนรู้กับการท�างานเป็นทีมที่มี
ความหลากหลาย มีการแสดงน�้าใจให้แก่กันและกันอย่าง
จรงิใจ ท�างานร่วมกนัโดยปราศจากความหวาดระแวง พร้อม
ให้ความร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่เพื่อผลส�าเร็จของงาน 
  ผลการปฏบิตังิาน (job performance) เป็นผลการ
ท�างานของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพ ความรู้
ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานของบคุคล ภายใต้
การด�าเนนิงานตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบทีไ่ด้รบั โดยผลการ
ปฏบิตังิานนัน้คอื การสร้างผลผลติต่อหน่วยเพิม่มากขึน้ การ
ปฏิบัติงานได้ปริมาณผลงานตามแผนที่วางไว้ และองค์การ
มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อหน่วยลดลง 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความเป็นอิสระใน
การบริหารองค์การ (r = 0.58) ด้านความผูกพันต่อองค์การ 
(r = 0.53) และด้านการร่วมก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้า
หมาย (r = 0.43) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีม
สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า มคีวามเหมาะสมเป็นประโยชน์ และสามารถ
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สามารถรวมตัวกันอย่างง่ายดาย ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องพบปะกัน หรือมีประชุมอย่างเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชา
แจ้งข่าวสารที่จ าเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานและการปฏิบัติงานให้ทราบอยู่เสมอ  
 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (effective team) การท างานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป สมาชิกในทีมมี
ความยินดีในการรับหน้าที่เป็นผู้น าทีม ผู้น าทีมเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ มีการ
แสดงคิดเห็นในทีมสมาชิกพร้อมเรียนรู้กับการท างานเป็นทีมที่มีความหลากหลาย มีการแสดงน้ าใจให้แก่กัน
และกันอย่างจริงใจ ท างานร่วมกันโดยปราศจากความหวาดระแวง พร้อมให้ความร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่
เพื่อผลส าเร็จของงาน  
 ผลการปฏิบัติงาน (job performance) เป็นผลการท างานของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การงานของบุคคล ภายใต้การด าเนินงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ได้รับ โดยผลการปฏิบัติงานนั้นคือ การสร้างผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติงานได้ปริมาณผลงานตาม
แผนที่วางไว้ และองค์การมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อหน่วยลดลง  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์การ (r = 0.58) ด้านความผูกพันต่อ
องค์การ (r = 0.53) และด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (r = 0.43) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความ เหมาะสมเป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย (กัญวัญญ์ ธารีบุญ, 2558)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 วิธีค้นหาความรู้และความจริง โดยเน้นที่ข้อมูลเชิงตัวเลข ลักษระของการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็น การวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) และแหล่งที่มาของข้อมูลได้มาจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลทุติภูมิ (secondary 
data) และข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย

น�าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการ
วิจัย (กัญวัญญ์ ธารีบุญ, 2558) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศกึษา
จึงน�าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

วิธีด�าเนินการวิจัย
  วิธีค้นหาความรู้และความจริง โดยเน้นที่ข้อมูลเชิง
ตัวเลข ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็น การวิจัยเชิง
ปริมาณ และแหล่งที่มาของข้อมูลได้มาจาก 2 แหล่ง คือ 
ข้อมูลทุติภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ
  ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัคอื พนกังานธนาคารพาณชิย์
ในประเทศไทยเฉพาะในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล ผูว้จัิย
เลือกเก็บจากกลุ ่มประชากรตัวอย่างเพียงบางส่วนมา
ท�าการศึกษา ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าคือ 18 
และจ�านวนข้อค�าถาม 24 ข้อค�าถาม ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม
ประชากรเท่ากับ 432 คน โดยแบ่งเก็บข้อมูลตามสัดส่วน
ของขนาดประชากรของแต่ละธนาคาร
  สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั และการวเิคราะห์ข้อมูล ด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
LISREL 8.80  ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
(1) การวเิคราะห์ผลสถติลิกัษณะข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 
(2) การวเิคราะห์ผลสถิติเชิงพรรณาของระดับค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่งเบน มาตรฐานของแต่ละตัวแปร (3) การวเิคราะห์
องค์ประกอบเชงิยนืยนัของแต่ละตวัแปรแฝง (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) (4) การวิเคราะห์เส้นทางความ
สัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ตัวแบบ
จ�าลองเชิงสาเหตุ (5) ผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย
  การวิเคราะห์ผลสถิติลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในระหว่าง 30-34 
ปี ประสบการณ์ท�างาน 6-10 ปี และวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับ ปริญญาตรี
  การวิเคราะห์ผลสถิติเชิงพรรณาของระดับค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานของแต่ละตัวแปร พบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนี้ (1) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มี
การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ 
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางในการด�าเนิน
งานขององค์การ และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการ
ท�างานขององค์การอย่างต่อเนื่อง (2) การประสานงานข้าม
ฝ่าย พบว่า ผู้บังคับบัญชาแจ้งข่าวสารให้ทราบอยู่เสมอ 
รองลงมาเห็นว่า การสื่อสารภายในองค์การมีช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย และประสานงานควรจัดให้เป็นระบบ
ทั้งจากบนลงล่าง และจากล่างสู่บน (3) การท�างานเป็นทีม 
พบว่า สมาชิกในทีมท�างานร่วมกันโดยปราศจากความ
หวาดระแวง รองลงมาเห็นว่า สมาชิกเรียนรู้กับการท�างาน
เป็นทีมที่มีความหลากหลาย และสมาชิกพร้อมให้ความ
ร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่เพื่อผลส�าเร็จของงาน และ 
(4) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ พบว่า 
บุคลากรสามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่มมากขึ้น รอง
ลงมาเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานสร้างความพอใจให้ลูกค้า 
และองค์การมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อหน่วยลดลง
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ตำรำง 1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 ตัวแปร/ตัวชี้วัด Lambda-X Theta-Delta AVE CR
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (PM)   
 การปรับปรุงวิธีการ  0.936 0.124  
 การก�าหนดทิศทาง  0.824 0.322  
 การแลกเปลี่ยนความคิด 0.737 0.457  
 การตัดสินใจ   0.638 0.594  
 การประเมิน  0.566 0.680  
 การรับผลประโยชน์  0.546 0.702  
  รวม   0.520 0.862
กำรประสำนงำนข้ำมฝ่ำย (CF)    
 ระบบการติดต่อสื่อสาร 0.853 0.273  
 โครงสร้างขององค์การ 0.842 0.292  
 การก�าหนดนโยบาย  0.733 0.463  
 การด�าเนินงานในองค์การ 0.703 0.506  
 การมีช่องทางการสื่อสาร 0.660 0.564  
 การแจ้งข่าวสาร  0.650 0.577  
  รวม   0.554 0.881
ทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ (ET)    
 การให้ค�าแนะน�าทีม  0.879 0.227  
 การรับหน้าที่เป็นผู้น�าทีม 0.850 0.278  
 การแสดงน�้าใจ  0.846 0.284  
 ด้านความตั้งใจท�างาน  0.785 0.383  
 ด้านความหวาดระแวง 0.626 0.608  
 การแสดงคิดเห็นในทีม 0.479 0.771  
 การเรียนรู้การท�างานเป็นทีม 0.434 0.811  
       รวม   0.520 0.877
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน (JP)
 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 0.877 0.231  
 ปริมาณผลงานตามแผน 0.874 0.236  
 สร้างความพอใจให้ลูกค้า 0.826 0.318  
 ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานต่อหน่วยลดลง 0.778 0.395  
 สร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่มมากขึ้น 0.640 0.590  
       รวม   0.646 0.900
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  ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงแบบรวม
ศูนย์ พบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ส่วนมากมีค่าน�้าหนักองค์
ประกอบมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด พิจารณาได้จาก
ค่าน�้าหนักองค์ประกอบรายตัวมีค่าตั้งแต่ 0.5 มีเพียงองค์
ประกอบ 2 ตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ตามที่ก�าหนด ขณะที่ค่าของแต่ละตัวแปรแฝงผ่านเกณฑ์ที่
ก�าหนด โดยมี ค่า Average Variance Extracted ของ
แต่ละตัวตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และค่าความเที่ยงรวม (Com-
posite Reliability: CR) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่า 
ภาพรวมของการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ผ่าน
เกณฑ์ที่ก�าหนด
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั อิทธพิลของการบรหิาร
แบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า 
อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ (1) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรพิจารณาให้
ความส�าคัญในเรื่องของ การปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
การมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานของ
องค์การ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่า 
หากมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมควรให้ความส�าคัญการมี
ส่วนร่วมในด้านการปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อหา
แนวทางแก้ไข และวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ หรอืขัน้ตอน
การปฏิบัติงานใดที่ควรแก้ไข ปรับปรุงอีก หรือพัฒนาสิ่งที่ดี
อยูแ่ล้วให้ดยีิง่ขึน้ไป เป็นการพฒันาองค์การอย่างยัง่ยืน ด้าน 
การก�าหนดทศิทางการท�างาน การปฏิบตังิานต้องมขีัน้ตอน
การวางแผน เพราะท�าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ฉะนั้น การ
จัดอันดับความส�าคัญของเป้าหมาย ก�าหนดการด�าเนินงาน 
ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงาน ก�าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ด�าเนินการ และก�าหนดงบประมาณที่วางแผนช่วยให้
สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ได้ สอดคล้องกบัหลกัการพฒันาคณุภาพ
ทั้งระบบ (Total Quality Management: TQM) ล�าดับ
ต่อมาการมีส่วนร่วมในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการท�างานต้องมีการประชุม พูดคุย ปรึกษาหาลือ เพื่อ
ร่วมสร้างความเข้าใจ แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาแนวปฏิบัติ
ในเรือ่งนัน้ๆ รบัฟังความคิดเหน็ของสมาชกิในทมี สอดคล้อง

กบัหลักการการจดัการความรู ้(Knowledge Management: 
KM) ในลักษณะของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing: KS) นอกจากนี้ ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ยังต ้องพิจารณาป ัจจัยทางด ้านการตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรับผล
ประโยชน์ เป็นต้น (2) ด้านการประสานงานข้ามฝ่าย ควร
พิจารณาองค์ประกอบทาง ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้าน
โครงสร้างขององค์การ และการก�าหนดนโยบาย แสดงให้
เห็นว่า หลักการประสานงานข้ามฝ่ายควรพิจารณาองค์
ประกอบทางด้านระบบการติดต่อสื่อสาร ประสานงานควร
จัดให้เป็นระบบทั้งจากบนลงล่าง (downward) และจาก
ล่างสู่บน (upward) ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในระดับ
เดียวกัน เพื่อการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในองค์การ
จะได้สะดวกและรวดเร็ว จะช่วยให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น 
ด้านโครงสร้างขององค์การ เป็นอ�านาจบังคับบัญชาที่เชื่อม
ต่อคน กลุ่มคนเข้าด้วยกัน  และความยากง่ายต่อการติดต่อ
ส่ือสารกันระหว่างฝ่าย องค์การจ�าเป็นที่จะต้องออกแบบ
โครงสร้างองค์การเพื่อรองรับระบบงานที่สามารถท�าให้
การท�างานเกิดประสิทธิภาพ ควบคู่กันสมาชิกทุกคนใน
องค์การมีสภาพชีวิตของการท�างานที่ดี ล�าดับต่อมาด้าน
การก�าหนดนโยบาย ควรมีการก�าหนดนโยบายด้านการ
ประสานงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในการประสาน
งานข้ามฝ่ายยังต้องพิจารณาปัจจัยทางด้านการด�าเนินงาน
ในองค์การสอดคล้องกับนโยบาย การมีช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย และการแจ้งข่าวสารภายในองค์การ เป็นต้น 
(3) ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ควรพจิารณาองค์ประกอบ
ทางด้านการให้ค�าแนะน�าทีม การมส่ีวนร่วมในการรบัหน้าที่
เป็นผู้น�าทีม และการแสดงน�้าใจ การมีทีมเป็นส่วนส�าคัญ
ของการน�าการจดัการคณุภาพไปปฏบิตั ิทมีช่วยเปลีย่นการ
ปรับปรุงคุณภาพให้บุคคลในองค์การเกิดการพึ่งพาอาศัย
กันและ (4) ด้านผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาองค์
ประกอบทาง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อก�าหนด ด้านปริมาณผลงานตรงตามแผนที่วางไว้ และ
การสร้างความพอใจให้ลูกค้า องค์การมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานต่อหน่วยลดลง และสามารถสร้างผลผลิตต่อ
หน่วยได้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
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  ผลการวิเคราะห์ เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ภายนอกกับตัวแปรแฝงภายนอก (LAMB-
DA-X) พบว่า ตัวแปรแฝงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มี
ตัวแปรองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดที่สามารถอธิบายองค์
ประกอบตัวแปรอิทธิพลของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
มากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.930 
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการท�างานของ
องค์การอย่างต่อเน่ือง มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 
0.903 และมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางในการด�าเนิน
งานขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.823 
  ผลการวิเคราะห์ เส้นทางความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตวัแปรสงัเกตได้ภายในกบัตวัแปรแฝงภายใน (LAMBDA-Y) 
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  ตัวแปรแฝงการประสานงานข้ามฝ่าย มีตัวแปรองค์
ประกอบที่ส�าคัญที่สุดที่สามารถอธิบายองค์ประกอบ
ตัวแปรอิทธิพลของการประสานงานข้ามฝ่ายมากท่ีสุดคือ 
โครงสร้างของการปฏิบัติงานร่วมกันในแต่ละฝ่ายมีความ
เหมาะสมกบังานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิตั ิ มีค่าสมัประสิทธิ์ 

เส้นทางเท่ากับ 0.878 รองลงมาคือ ประสานงานควรจัดให้
เป็นระบบทัง้จากบนลงล่างและจากล่างสู่บน มค่ีาสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.807 และผู้บังคับบัญชาแจ้งข่าวสารที่
จ�าเป็นเกีย่วกับหน่วยงานให้ทราบอยูเ่สมอ มีค่าสมัประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.738
  ตัวแปรแฝงทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีตัวแปรองค์
ประกอบที่ส�าคัญที่ สุดที่สามารถอธิบายองค์ประกอบ
ตัวแปรอิทธิพลทีมงานที่ มีประสิทธิภาพมากที่ สุดคือ 
สมาชิกในทีมงานมีการแสดงน�้าใจให้แก่กันและกันอย่าง
จริงใจ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.867 รองลงมาคือ 
สมาชิกในทีมมีความยินดีในการรับหน้าที่เป็นผู้น�าทีม มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.849 และผู้น�าทีมเป็นผู้ให้ค�า
แนะน�าในการปฏบิตังิานร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ มค่ีาสมัประสทิธ์ิ
เส้นทางเท่ากับ 0.837  
  ตวัแปรแฝงผลการปฏบิตังิานของพนกังาน มีตวัแปร
องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดท่ีสามารถอธิบายองค์ประกอบ
ตัวแปรอิทธิพลผลการปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุดคือ 
ในการปฏิบัติงานได้ปริมาณผลงานตามแผนที่วางไว้ มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.882 รองลงมาคือ ผลการ

ภำพ 2   แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของงานวิจัย

สามารถท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ ควบคู่กันสมาชิกทุกคนในองค์การมีสภาพชีวิตของการท างานที่ดี 
ล าดับต่อมาด้านการก าหนดนโยบาย ควรมีการก าหนดนโยบายด้านการประสานงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ในการประสานงานข้ามฝ่ายยังต้องพิจารณาปัจจัยทางด้านการด าเนินงานในองค์การสอดคล้องกับนโยบาย การมี
ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย และการแจ้งข่าวสารภายในองค์การ เป็นต้น (3) ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
ควรพิจารณาองค์ประกอบทางด้านการให้ค าแนะน าทีม การมีส่วนร่วมในการรับหน้าที่เป็นผู้น าทีม และการ
แสดงน้ าใจ การมีทีมเป็นส่วนส าคัญของการน าการจัดการคุณภาพไปปฏิบัติ ทีมช่วยเปลี่ยนการปรับปรุงคุณภาพ
ให้บุคคลในองค์การเกิดการพึ่งพาอาศัยกันและ (4) ด้านผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาองค์ประกอบทาง ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนด ด้านปริมาณผลงานตรงตามแผนที่วางไว้ และการสร้างความ
พอใจให้ลูกค้า องค์การมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อหน่วยลดลง และสามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 2 แบบจ าลองสมการโครงสร้างของงานวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ภายนอกกับตัวแปรแฝงภายนอก 
(LAMBDA-X) พบว่า ตัวแปรแฝงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีตัวแปรองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่สามารถ
อธิบายองค์ประกอบตัวแปรอิทธิพลของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการรับ
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ข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.669 และ (2) การประสาน
งานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ  0.250
  3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่
มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ  0.216
  สรปุได้ว่า ตวัแปรแฝงการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมต่อ
การประสานงานข้ามฝ่าย และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มี
อทิธิพลทางตรงและทางอ้อมในเชงิบวกต่อผลการปฏบิตังิาน
ของพนักงาน ส�าหรับตัวแปรการประสานงานข้ามฝ่ายมี
อทิธิพลทางตรงและทางอ้อมในเชงิบวกต่อผลการปฏบิตังิาน
ของพนักงาน แสดงว่าในการบรหิารองค์การควรมนีโยบายท่ี
สนับสนุนการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม
กับการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล 
สนบัสนนุทางด้านการประสานงานข้ามฝ่าย และการท�างาน
เป็นทีม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของพนกังาน
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
  ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า โมเดลเชงิสาเหตอุทิธพิล
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พิจารณาได้จาก 
ตารางที่ 2 

ปฏิบัติงานที่ท�าเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก�าหนด มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.868 และผลการปฏิบัติงาน
สร้างความพอใจให้ลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 
0.832
  ส่วนของตัวแบบจ�าลองโครงสร้าง ประกอบด้วย 
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกกับ
ตัวแปรแฝงภายใน (GAMMA) และ เส้นทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงภายในกับตัวแปรแฝงภายใน (BETA) 
โดยวิเคราะห์ตัวแบบจ�าลองเชิงสาเหตุ ตามภาพที่ 1 ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามล�าดับของวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้
  1) เพือ่ศกึษาอทิธพิลของการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม
ทีม่ผีลต่อการประสานงานข้ามฝ่าย ทมีงานทีมี่ประสทิธภิาพ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า (1) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อการประสานงานข้าม
ฝ่าย มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.717 (2) การบริหาร
แบบมี ส ่ วน ร ่ ว มส ่ ง ผล ในทา งบวกต ่ อที ม ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ  0.214 และ 
(3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ  
0.193
  2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประสานงานข้ามฝ่าย
ที่มีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผลการวิเคราะห์ พบว่า (1) การประสานงาน

ตำรำง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติวัดความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

  ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้

 P-value  > 0.05 0.063
 x^2/ df  < 2.00 1.192
 Comparative Fit Index (CFI) ≥ 0.95 0.999
 Goodness of Fit Index (GFI) ≥ 0.95 0.970
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) ≥ 0.95 0.963
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < 0.05 0.021
 Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) < 0.05 0.0387
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คุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสม เป็น
ประโยชน์ และสามารถน�าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับ งาน
วิจัยของ กนิษฐา สุขสมัย และประสพชัย พสุนนท์ (2558) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรที่
ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผลการวิจัย พบว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
ก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านความมีอิสระ
ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของ
บุคลากรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับทฤษฎีตามบทที่ 2 กล่าวคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ส่งผลโดยตรงกับทีมที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมเป็น
หัวใจส�าคัญในการเสริมสร้างพลังการท�างานร่วมกันเป็น
ทีมที่มีประสิทธิภาพ การท�างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อ และ
ความยดึมัน่ของแต่ละบคุคล  หน่วยงาน  และแต่ละองค์การ  
นอกจากนี ้ยงัขึน้อยูก่บั กาลเวลาแต่ละยคุแต่ละสมยัอกีด้วย 
(บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร, 2553) 
  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ
ผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 ขณะ
ที่ ผู้เชี่ยวชาญจาก Management Study Guide (2014) 
กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่ช่วยเสริม
สร้างศักยภาพของพนักงานท�าให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มี
ความรับผิดชอบ และท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งผล
โดยตรงต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จันทรานี  สงวนนาม (2551) พบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

อภิปรายผลการวิจัย
  ผูว้จิยัขอสรปุประเดน็ อภปิรายรวม 6 ประเดน็ โดย
จัดล�าดับน�าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้ 
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ
การประสานงานข้ามฝ่าย กระบวนการบริหารงานท่ีผูบ้รหิาร
เปิดโอกาสให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
บคุลากรทกุระดับ รวมไปถึงการทีบ่คุลากรมส่ีวนร่วมในการ
ตดัสนิใจเปลีย่นแปลงวธิดี�าเนนิงานต่างๆ การก�าหนดทศิทาง
การท�างานหรือการวางแผน การปรับปรุงวิธีการท�างาน 
(จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ, 2551) การรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันส่งผลดีต่อผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  สอดคล้องกับ สุพิน บุญชูวงศ์ 
และ ปวีณา ผาสุข (2551) กล่าวว่า ผู้บริหารมีนโยบายของ
องค์การที่ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม ประกอบกับ
โครงสร้างองค์การที่สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระส่งผลโดยตรงต่อ
การประสานงานข้ามฝ่าย 
  2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ
ทมีงานทีม่ปีระสิทธภิาพ กล่าวคอื การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม
มี อิท ธิพลทั้ งทางตรงและทางอ ้ อมต ่ อที ม งานที่ มี
ประสทิธภิาพ สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ กญัวญัญ์ ธารบีญุ 
และนพดล เจนอักษร (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีม
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย พบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
r = 0.43 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีม ผู้ทรง

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังตาราง 3

ตำรำง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานการวิจัย ค่าสถิติ

 H
1
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อการประสานงานข้ามฝ่าย DE = 0.717, t value = 11.402

 H
2
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ DE = 0.214 , t value = 4.914

 H
3
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน DE = 0.193, t value = 3.412

 H
4
 การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ DE = 0.669, t value = 10.333

 H
5
 การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน DE = 0.250, t value = 3.161

 H
6
 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน DE = 0.216, t value  = 2.755
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ท�างานขององค์การ สอดคล้องกับนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง 
กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท�างานไม่ได้ส่งผลต่อผลของ
การผลิต แต่ความพอใจในงานที่ท�า การยกย่อง และทีม
งานเป็นสาเหตุท�าให้การผลิตเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร (2553) พบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับประสิทธิผลงาน
วิชาการในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน ทั้งภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01
  4. การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 
การประสานงานเป็นกระบวนการที่จะช่วยท�าให้เจ้าหน้าที่
ขององค์การใดๆ ได้ใช้กลุม่พลงัร่วมกันในการท�างานให้บรรลุ
ผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยความกลมเกลียว
สมานฉันท์ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้รับอิทธิพลมาจาก
ทมีงานทีท่�างานเพือ่เป้าหมายร่วมกัน มคีวามขัดแย้งระหว่าง
สมาชิกน้อยมาก  สมาชิกแต่ละคนมีพฤติกรรมสนับสนุน
และประสานงานกนัและกนั  มกีารตดิต่อสือ่สารเป็นไปอย่าง
เปิดเผย  (สุพิน บุญชูวงศ์ และปวีณา ผาสุข, 2551)
  5. การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อผล
การปฏบิติังานของพนกังาน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่0.01 
การประสานงานข้ามฝ่ายเป็นการด�าเนินงานท่ีร่วมกัน
ท�างานของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีการตรวจตราปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมีลักษณะการท�างาน
เป็นกลุ่ม มีการร่วมมือร่วมเข้าใจกันท�างาน เพื่อให้งานได้
ประสทิธภิาพ ผลงาน ประหยดั บรรลเุป้าหมายขององค์การ
ตามที่ต้องการ การจัดให้คนในองค์การท�างานสัมพันธ์
สอดคล้องกัน อีกทั้งมีการสนับสนุนการประสานงานในการ
ปฏิบัติงานท�าให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ (จีรวิทย์ 
มั่นคงวัฒนะ, 2551)
  6. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลในทางบวกต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 
0.01 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วริษพงษ์ ทรงงาม (2554) 
ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด ผลการวิจัย พบว่า 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงานมีความ
สมัพันธ์ทศิทางเดยีวกนั โดยตวัแปรท้ัง 3 ประสทิธผิลในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมเท่ากับ 0.62 มีประสิทธิภาพในการ

พยากรณ์เท่ากับ 0.39 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผัน
ของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ร้อยละ 39 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการท�านายเท่ากับ 0.442 สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
พูนทรัพย์ ค�าวิชา (2550) พบว่า การท�างานเป็นทีมของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอมี
ความสัมพันธ ์ทางบวกกับการปฏิบัติ งานของคณะ
กรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภออย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การท�างานเป็นทีมมีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสูง 

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
  จากผลการวิจัยผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย ดงันัน้ เม่ือองค์การ
มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะท�าให้การประสานงาน
ข้ามฝ่ายดขีึน้ ขณะเดยีวกนัส่งผลต่อทมีงานท่ีมปีระสทิธิภาพ
ต่อเนื่องไปถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย สิ่งที่ผู้บริหารควรพิจารณาเมื่อน�า
ไปปรับปรุงใช้กับองค์การ ดังนี้
  1. ควรมกีารบรหิารแบบมส่ีวนร่วม การบรหิารแบบ
มีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการสื่อสารในองค์การดี
ขึ้น  ลดความขัดแย้ง  ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิต  และองค์การ
มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ประโยชน์ต่อ
ผูบ้รหิาร ฝ่ายบริหารสามารถบรหิารพนกังานได้ง่ายขึน้ การ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจาก
ได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และประโยชน์ต่อ
พนักงาน โดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร 
และระหว่างพนักงานด้วยกันดีขึ้น มีความไว้วางใจซ่ึงกัน
และกันสูง มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์การมากขึ้น 
รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและข้อจ�ากัดขององค์การ 
ดังนั้น ควรให้ความส�าคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การตัดสินใจเปล่ียนแปลงด�าเนินงาน การก�าหนดทิศทาง 
การปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง การรับผล
ประโยชน์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
  2. ควรมีการส่งเสริมการประสานงานข้ามฝ่าย 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือ ปฏิบัติงานให้
สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่ต ้องกระท�าให้บรรลุ 
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วัตถุประสงค์ ให้งานด�าเนินไปอย่างราบรื่น ท�าให้ได้มาซึ่ง
งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากด้านการก�าหนด
นโยบาย การด�าเนินงานในองค์การ โครงสร้างขององค์การ 
การประสานงานอย่างเป็นระบบ การการสื่อสาร และการ
แจ้งข่าวสารภายในองค์การ เป็นต้น
  3. สนับสนุนการท�างานเป็นทีม เพื่อช่วยให้ทุกคน
เข้าใจกระบวนการท�างานร่วมกนั เกดิความเข้าใจอนัดต่ีอกนั 
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างานช่วยให้การ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความ
หลากหลายด้านความรู้ความสามารถและทักษะจะช่วยให้ 
การแก้ปัญหาส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ี ช่วยลดปัญหาความขดัแย้ง
ของบุคลากรในหน่วยงานและเกิดเจตคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 
โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านการรับหน้าที่เป็นผู้น�า
ทีม การให้ค�าแนะน�าทีม การแสดงน�้าใจ การปราศจาก
ความหวาดระแวง ด้านความตั้งใจท�างาน การแสดงคิดเห็น
ในทีม และการเรียนรู้การท�างานเป็นทีม เป็นต้น
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
  ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า งานวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ หากได้มีการปรับปรุง
และพัฒนางานวิจัย จะท�าให้งานวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลที่
ส�าคัญ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
  1. การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน
เพื่อพิจารณาลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น แต่
มิได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนั้น จึงควรศึกษา
และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพของกลุ่มตัวอย่าง

  2. เนื่องจากผลการวิจัยในครั้ งนี้ เป ็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ควรท�าการ
วิจัยซ�้าโดยใช้กรอบแนวคิดเดียวกันนี้กับประเภทธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัย
  3. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา อิทธิพลของ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการประสานงานข้ามฝ่าย ทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้วิจัย
เหน็ว่าหากมกีารศกึษาอทิธพิลของ การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม
ทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพของทีม ประสิทธภิาพของบคุคล และ
สมรรถนะขององค์การ เพือ่เป็นการสร้างโมเดลวัดศกัยภาพ
ในการแข่งขนัขององค์การ รองรับการเปิดเสรทีางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์

  กิตติกรรมประกำศ
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส�าเร็จด้วยดีด้วยความกรุณา
ของ ดร. นรพล จินันท์เดช ประธานกรรมการ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ มีใจซ่ือ กรรมการที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ทีก่รุณาให้ความเมตตา กรณุา การดูแลเอาใจใส่ 
และให้ค�าแนะน�าแนวทางในการวิจัย ตลอดจนแก้ไขข้อ
บกพร่องของวิทยานิพนธ์ อย่างละเอียดด้วยดีตลอดมา จน
กระทั่งวิทยานิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
  ขอขอบคุณผู ้บริหารสาขาและพนักงานของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลทุกท่าน ที่ให้ข้อคิด และข้อเสนอแนะในการตอบ
แบบสอบถาม ท�าให้วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี
  ขอกราบขอบพระคณุ คณุพ่อ คณุแม่ และครอบครวั
ที่คอยห่วยใยและให้ก�าลังใจ ตั้งแต่เริ่มศึกษา จนกระทั่งท�า
วิทยานิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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