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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�ำนวน 432 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส�ำเร็จรูป LISREL 8.80 ผลการวิจัยที่
ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ พบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ส่วนมากมีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด พิจารณาได้จากค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบรายตัวมีคา่ ตัง้ แต่ 0.5 มีเพียงองค์ประกอบ
2 ตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนด ขณะที่ค่าของแต่ละตัวแปรแฝงผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยมี
ค่า Average Variance Extracted (AVE) ของแต่ละตัวตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป และค่าความเทีย่ งรวม (Composite Reliability-CR) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมของการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด โมเดลเชิง
สาเหตุอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ทุกข้อสมมติฐาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ตัวแปรแฝงการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อการประสานงานข้ามฝ่าย
และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส�ำหรับตัวแปร
การประสานงานข้ามฝ่ายมีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน แสดงว่าในการบริหาร
องค์การควรมีนโยบายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม การประสานงานข้ามฝ่าย และการท�ำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
		 การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ที่สนใจในงานวิจัยเรื่องนี้สามารถน�ำหลักการ
และเครือ่ งมือไปปรับปรุงใช้กบั งานวิจยั หรือองค์การ โดยด้านการบริหารแบบมีสว่ นร่วมควรให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของ การ
ด�ำเนินงานที่มี การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอยู่เสมอ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็น ด้านการประสานงานข้ามฝ่าย ควรพิจารณาองค์ประกอบทางด้านระบบการติดต่อสื่อสาร ด้านโครงสร้าง
ขององค์การ และการก�ำหนดนโยบาย ด้านทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ควรพิจารณาองค์ประกอบทางด้านการให้คำ� แนะน�ำทีม
การมีสว่ นร่วมในการรับหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทีม และการแสดงน�ำ้ ใจต่อเพือ่ นร่วมงาน
		 สุดท้ายด้านผลการปฏิบตั งิ าน ควรพิจารณาคือ ผลการปฏิบตั งิ านเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนด ด้านปริมาณ
ผลงานตรงตามแผนทีว่ างไว้ และสร้างความพอใจให้ลกู ค้า องค์การมีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานต่อหน่วยลดลง และบุคลากร
สามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิม่ มากขึน้ เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารแบบมีสว่ นร่วม การประสานงานข้ามฝ่าย ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การมีสว่ นร่วม

Abstract
		 In this thesis, the researcher examines the influence of (1) participatory administration on crosssection 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,
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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�ำ
		 การบริหารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ขับเคลือ่ นองค์การ มีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิง่ กล่าวคือ
ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึง่ ของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟัง และน�ำไปปฏิบตั ิ
ช่วยให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเป็นคนส�ำคัญขององค์การ ความ
รู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญนั้นในทางพฤติกรรมองค์การจัด
ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับหรือ
ตระหนักคุณค่าว่ามีความส�ำคัญส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งาน ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกิจการ เป็นพลังในการขับ
เคลื่อนองค์การที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ในการท�ำงานเป็นทีม
สามารถปฏิบัติงานได้ผลสูงกว่าการท�ำงานคนเดียว โดย
เฉพาะถ้างานนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยทักษะการท�ำงานการ
ตัดสินใจ และประสบการณ์ที่หลากหลาย จ�ำเป็นต้องอาศัย
การท�ำงานเป็นทีม เพื่อช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
		 ปั จ จุ บั น ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทยมี ก าร
แข่งขันกันอย่างรุนแรง เห็นได้จากทีผ่ า่ นมาธนาคารพาณิชย์
โดยเฉพาะขนาดกลางเริ่มน�ำผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
ออกสูต่ ลาดเพิม่ ขึน้ เพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสถาบัน
การเงินขนาดใหญ่ มีผลท�ำให้แต่ละองค์การเน้นให้พนักงาน
มีผลงาน มีการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น เน้นขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังนั้น พนักงานต้องขายเก่ง
		 จากผลการวิจยั CareerBuilder (2014) เป็นบริษทั
เกี่ยวกับบริหารจัดการบุคคลท�ำหน้าที่ในการจัดหางาน
และบริหารจัดการบุคคล ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลของ
พนักงานที่ลาออกจากงานในช่วงต้นปี 2014 ผลการวิจัย
พบว่า เหตุผลของพนักงานที่ลาออกจากงาน คือ (1) ไม่พึง
พอใจในงานที่ท�ำอยู่ ร้อยละ 54 (2) ไม่มีความก้าวหน้าใน
การท�ำงาน ร้อยละ 45 (3) สมดุลระหว่างชีวติ กับการท�ำงาน

ร้อยละ 39 (4) ค่าตอบแทนที่ต�่ำกว่าตลาด ร้อยละ 39 (5)
งานที่ท�ำเครียดมาก ร้อยละ 39 (6) หัวหน้าที่ท�ำงานไม่มี
ความเป็นธรรม ร้อยละ 37 (7) ถูกมองข้ามในเรือ่ งของผลงาน
ร้อยละ 36 (8) ไม่ได้รบั การขึน้ เงินเดือนเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา ร้อยละ
28 จะเห็นว่าจากผลการส�ำรวจ 3 อันดับแรกนั้น เหตุผล
เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับงานทีท่ ำ� ความก้าวหน้าในการท�ำงาน และ
สภาพแวดล้อมของการท�ำงานเป็นหลัก เรื่องของค่าจ้าง
เงินเดือนเป็นในลักษณะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
จ่ายค่าจ้างต�ำ่ กว่าตลาดทีค่ วรจะเป็น ส่วนเหตุผลของพนักงาน
ที่ยังคงท�ำงานอยู่ และไม่ตัดสินใจที่จะลาออกจากงาน พบ
ว่า (1) มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ท�ำงานแล้วรู้สึกสบายใจ และ
เป็นกันเอง ร้อยละ 54 (2) สมดุลระหว่างชีวติ กับการท�ำงาน
ร้อยละ 50 (3) มีสวัสดิการในการท�ำงานที่ดี ร้อยละ 49 (4)
มีเงินเดือนที่ดี แข่งขันได้ และเป็นธรรม ร้อยละ 43 (5)
สถานการณ์ภายนอกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ร้อยละ 35 (6)
เดินทางสะดวก ร้อยละ 35 (7) มีหัวหน้าที่ดี ที่คอยดูแล
การท�ำงาน ร้อยละ 32 (8) รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และได้รับ
การยอมรับในองค์กร ร้อยละ 29
		 การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นการรักษา
คนเก่งให้อยู่กับองค์การหรือการสร้างองค์การให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ในยุคปัจจุบนั จึงถือเป็น
โจทย์ใหญ่ที่ธุรกิจธนาคารต้องให้ความส�ำคัญ ผู้วิจัยจึงมุ่ง
ศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
โดยส่วนมากที่ได้ศึกษานโยบายของแต่ละธนาคารให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งความผู ก พั น ให้ กั บ พนั ก งานที่ มี ต ่ อ
องค์การ ผู้วิจัยมองว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมก็มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การประสานงานข้ามฝ่าย ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
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ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นทฤษฎีสนับสนุนงานวิจัยในครั้ง
นี้ นอกจากนี้ผู้จัดท�ำได้สร้างกรอบแนวคิดของงานวิจัยขึ้น
มาเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา และมีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 สภาพปัญหาและค�ำถามของการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัย
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของ
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการประสาน
งานข้ามฝ่าย ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและผลการปฏิบตั งิ าน
2. การประสานงานข้ า มฝ่ า ยที่ มี ผ ลต่ อ ที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน
3. ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีม่ ผี ลต่อผลการปฏิบตั งิ าน

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

		 การบริหารแบบมีสว่ นร่วม (participative management) กระบวนการบริหารงานที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มี
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ
รวมไปถึ ง การที่ บุ ค ลากรมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
เปลี่ยนแปลงวิธีด�ำเนินงานต่างๆ การก�ำหนดทิศทางในการ
ด�ำเนินงาน การปรับปรุงวิธีการท�ำงาน การรับผลประโยชน์
จากการปฏิบัติงานร่วมกัน และการประเมินผลการปฏิบัติ

งานร่วมกัน อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่ง
อ�ำนาจหน้าที่ จัดให้มีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน และให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน
(นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ, 2556, หน้า 14; วีรยุทธ แสงสิรวิ ฒ
ั น์,
2550, หน้า 10)
		 การประสานงานข้ามฝ่าย กระบวนการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างบุคคลทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งหน้าทีแ่ ตกต่างกัน การประสาน
งานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากด้านนโยบาย มี
การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการ
ประสานงานไว้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนรู้เป้าหมาย
วัตถุประสงค์และวิธีการที่จะท�ำให้การปฏิบัติงานร่วมกัน
บรรลุผลส�ำเร็จ ด้านโครงสร้างองค์การ มีการแบ่งขอบเขต
อ�ำนาจ หน้าที่ชัดเจนเหมาะสม และด้านการสื่อสาร การ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่
อยู่ต่างสายงานพนักงานสามารถรวมตัวกันอย่างง่ายดาย
ถ้าหากมีความจ�ำเป็นต้องพบปะกัน หรือมีประชุมอย่างเร่ง
ด่วน ผู้บังคับบัญชาแจ้งข่าวสารที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับหน่วยงาน
และการปฏิบัติงานให้ทราบอยู่เสมอ
		 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (effective team) การ
ท�ำงานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป สมาชิกในทีมมี
ความยินดีในการรับหน้าที่เป็นผู้น�ำทีม ผู้น�ำทีมเป็นผู้ให้ค�ำ
แนะน�ำในการปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการแสดง
คิดเห็นในทีมสมาชิกพร้อมเรียนรู้กับการท�ำงานเป็นทีมที่มี
ความหลากหลาย มีการแสดงน�้ำใจให้แก่กันและกันอย่าง
จริงใจ ท�ำงานร่วมกันโดยปราศจากความหวาดระแวง พร้อม
ให้ความร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่เพื่อผลส�ำเร็จของงาน
		 ผลการปฏิบตั งิ าน (job performance) เป็นผลการ
ท�ำงานของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานของบุคคล ภายใต้
การด�ำเนินงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั โดยผลการ
ปฏิบตั งิ านนัน้ คือ การสร้างผลผลิตต่อหน่วยเพิม่ มากขึน้ การ
ปฏิบัติงานได้ปริมาณผลงานตามแผนที่วางไว้ และองค์การ
มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อหน่วยลดลง
		 การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความเป็นอิสระใน
การบริหารองค์การ (r = 0.58) ด้านความผูกพันต่อองค์การ
(r = 0.53) และด้านการร่วมก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้า
หมาย (r = 0.43) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีม
สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ และสามารถ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์การ (r = 0.58) ด้านความผูกพันต่อ
องค์การ (r = 0.53) และด้านการร่วมกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (r = 0.43) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีมสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสมเป็น
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ
ดของงานวิ
ภาพ 1 กรอบแนวคิ
ดของงานวิ
จัย จัย

วิธีดาเนินการวิจัย
น�ำไปใช้ได้จริง สอดคล้
องกับกรอบแนวคิ
ดทฤษฎี
จัย
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นที่ข้อมูลเชิผลการวิ
งตัวเลข ลักษระของการวิ
เคราะห์ข้อมูลจึงเป็น การวิจัย
วิจัย (กัญวัญเชิญ์งปริธารี
บ
ญ
ุ
,
2558)
มูลทั่วไปของกลุ่ม
มาณ (quantitative research) และแหล่ง ที่มาของข้		
อมูล ได้มการวิ
าจากเคราะห์
2 แหล่งผคืลสถิ
อ ข้ตอิลมูักลษณะข้
ทุติภูมิ อ(secondary
		 จากการทบทวนวรรณกรรมดั
ง
กล่
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า
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น
ผู
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ึ
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ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในระหว่าง 30-34
data) และข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)
จึงน�ำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ปี ประสบการณ์ท�ำงาน 6-10 ปี และวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับ ปริญญาตรี
วิธีด�ำเนินการวิจัย
		 การวิเคราะห์ผลสถิติเชิงพรรณาของระดับค่าเฉลี่ย
		 วิธีค้นหาความรู้และความจริง โดยเน้นที่ข้อมูลเชิง และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของแต่ละตัวแปร พบว่า
ตัวเลข ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็น การวิจัยเชิง ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนี้ (1)
ปริมาณ และแหล่งที่มาของข้อมูลได้มาจาก 2 แหล่ง คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มี
ข้อมูลทุติภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ
		 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนิน
ในประเทศไทยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผูว้ จิ ยั งานขององค์การ และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการ
เลื อ กเก็ บ จากกลุ ่ ม ประชากรตั ว อย่ า งเพี ย งบางส่ ว นมา ท�ำงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง (2) การประสานงานข้าม
ท�ำการศึกษา ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าคือ 18 ฝ่าย พบว่า ผู้บังคับบัญชาแจ้งข่าวสารให้ทราบอยู่เสมอ
และจ�ำนวนข้อค�ำถาม 24 ข้อค�ำถาม ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม รองลงมาเห็นว่า การสื่อสารภายในองค์การมีช่องทางการ
ประชากรเท่ากับ 432 คน โดยแบ่งเก็บข้อมูลตามสัดส่วน สื่อสารที่หลากหลาย และประสานงานควรจัดให้เป็นระบบ
ของขนาดประชากรของแต่ละธนาคาร
ทั้งจากบนลงล่าง และจากล่างสู่บน (3) การท�ำงานเป็นทีม
		 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการ พบว่า สมาชิกในทีมท�ำงานร่วมกันโดยปราศจากความ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป หวาดระแวง รองลงมาเห็นว่า สมาชิกเรียนรู้กับการท�ำงาน
LISREL 8.80 ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ เป็นทีมที่มีความหลากหลาย และสมาชิกพร้อมให้ความ
(1) การวิเคราะห์ผลสถิตลิ กั ษณะข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่เพื่อผลส�ำเร็จของงาน และ
(2) การวิเคราะห์ผลสถิติเชิงพรรณาของระดับค่าเฉลี่ย และ (4) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ พบว่า
ส่วนเบีย่ งเบน มาตรฐานของแต่ละตัวแปร (3) การวิเคราะห์ บุคลากรสามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่มมากขึ้น รอง
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแต่ละตัวแปรแฝง (Confirmatory ลงมาเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานสร้างความพอใจให้ลูกค้า
Factor Analysis: CFA) (4) การวิเคราะห์เส้นทางความ และองค์การมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อหน่วยลดลง
สัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ตัวแบบ
จ�ำลองเชิงสาเหตุ (5) ผลการทดสอบสมมติฐาน
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
Lambda-X
Theta-Delta
AVE
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PM)			
การปรับปรุงวิธีการ		
0.936
0.124		
การก�ำหนดทิศทาง		
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
การประสานงานข้ามฝ่าย (CF)				
ระบบการติดต่อสื่อสาร
0.853
0.273		
โครงสร้างขององค์การ
0.842
0.292		
การก�ำหนดนโยบาย		
0.733
0.463		
การด�ำเนินงานในองค์การ
0.703
0.506		
การมีช่องทางการสื่อสาร
0.660
0.564		
การแจ้งข่าวสาร		
0.650
0.577		
		
รวม			
0.554
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ET)				
การให้ค�ำแนะน�ำทีม		
0.879
0.227		
การรับหน้าที่เป็นผู้น�ำทีม
0.850
0.278		
การแสดงน�้ำใจ		
0.846
0.284		
ด้านความตั้งใจท�ำงาน		
0.785
0.383		
ด้านความหวาดระแวง
0.626
0.608		
การแสดงคิดเห็นในทีม
0.479
0.771		
การเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม
0.434
0.811		
							 รวม			
0.520
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (JP)
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
0.877
0.231		
ปริมาณผลงานตามแผน
0.874
0.236		
สร้างความพอใจให้ลูกค้า
0.826
0.318		
ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานต่อหน่วยลดลง
0.778
0.395		
สร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่มมากขึ้น
0.640
0.590		
							 รวม			
0.646

CR

0.862

0.881

0.877

0.900
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		 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงแบบรวม
ศูนย์ พบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ส่วนมากมีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด พิจารณาได้จาก
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบรายตัวมีค่าตั้งแต่ 0.5 มีเพียงองค์
ประกอบ 2 ตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ตามที่ก�ำหนด ขณะที่ค่าของแต่ละตัวแปรแฝงผ่านเกณฑ์ที่
ก�ำหนด โดยมี ค่า Average Variance Extracted ของ
แต่ละตัวตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และค่าความเที่ยงรวม (Composite Reliability: CR) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่า
ภาพรวมของการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ผ่าน
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อิทธิพลของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า
อิ ท ธิ พ ลของการบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ดังนี้ (1) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรพิจารณาให้
ความส�ำคัญในเรื่องของ การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงานของ
องค์การ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่า
หากมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมควรให้ความส�ำคัญการมี
ส่วนร่วมในด้านการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพื่อหา
แนวทางแก้ไข และวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ หรือขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานใดที่ควรแก้ไข ปรับปรุงอีก หรือพัฒนาสิ่งที่ดี
อยูแ่ ล้วให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป เป็นการพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน ด้าน
การก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน การปฏิบตั งิ านต้องมีขนั้ ตอน
การวางแผน เพราะท�ำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ฉะนั้น การ
จัดอันดับความส�ำคัญของเป้าหมาย ก�ำหนดการด�ำเนินงาน
ก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงาน ก�ำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ด�ำเนินการ และก�ำหนดงบประมาณที่วางแผนช่วยให้
สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งระบบ (Total Quality Management: TQM) ล�ำดับ
ต่อมาการมีส่วนร่วมในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการท�ำงานต้องมีการประชุม พูดคุย ปรึกษาหาลือ เพื่อ
ร่วมสร้างความเข้าใจ แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาแนวปฏิบัติ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม สอดคล้อง
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กับหลักการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) ในลักษณะของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
Sharing: KS) นอกจากนี้ ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ทางด้ า นการตั ด สิ น ใจในการ
เปลี่ยนแปลง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรับผล
ประโยชน์ เป็นต้น (2) ด้านการประสานงานข้ามฝ่าย ควร
พิจารณาองค์ประกอบทาง ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้าน
โครงสร้างขององค์การ และการก�ำหนดนโยบาย แสดงให้
เห็นว่า หลักการประสานงานข้ามฝ่ายควรพิจารณาองค์
ประกอบทางด้านระบบการติดต่อสื่อสาร ประสานงานควร
จัดให้เป็นระบบทั้งจากบนลงล่าง (downward) และจาก
ล่างสู่บน (upward) ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในระดับ
เดียวกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์การ
จะได้สะดวกและรวดเร็ว จะช่วยให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น
ด้านโครงสร้างขององค์การ เป็นอ�ำนาจบังคับบัญชาที่เชื่อม
ต่อคน กลุ่มคนเข้าด้วยกัน และความยากง่ายต่อการติดต่อ
สื่อสารกันระหว่างฝ่าย องค์การจ�ำเป็นที่จะต้องออกแบบ
โครงสร้างองค์การเพื่อรองรับระบบงานที่สามารถท�ำให้
การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพ ควบคู่กันสมาชิกทุกคนใน
องค์การมีสภาพชีวิตของการท�ำงานที่ดี ล�ำดับต่อมาด้าน
การก�ำหนดนโยบาย ควรมีการก�ำหนดนโยบายด้านการ
ประสานงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในการประสาน
งานข้ามฝ่ายยังต้องพิจารณาปัจจัยทางด้านการด�ำเนินงาน
ในองค์การสอดคล้องกับนโยบาย การมีช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย และการแจ้งข่าวสารภายในองค์การ เป็นต้น
(3) ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาองค์ประกอบ
ทางด้านการให้คำ� แนะน�ำทีม การมีสว่ นร่วมในการรับหน้าที่
เป็นผู้น�ำทีม และการแสดงน�้ำใจ การมีทีมเป็นส่วนส�ำคัญ
ของการน�ำการจัดการคุณภาพไปปฏิบตั ิ ทีมช่วยเปลีย่ นการ
ปรับปรุงคุณภาพให้บุคคลในองค์การเกิดการพึ่งพาอาศัย
กันและ (4) ด้านผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาองค์
ประกอบทาง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อก�ำหนด ด้านปริมาณผลงานตรงตามแผนที่วางไว้ และ
การสร้างความพอใจให้ลูกค้า องค์การมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานต่อหน่วยลดลง และสามารถสร้างผลผลิตต่อ
หน่วยได้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
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แสดงน้าใจ การมีทีมเป็นส่วนสาคัญของการนาการจัดการคุณภาพไปปฏิบัติ ทีมช่วยเปลี่ยนการปรับปรุงคุณภาพ
ให้บุคคลในองค์การเกิดการพึ่งพาอาศัยกันและ (4) ด้านผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาองค์ประกอบทาง ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกาหนด ด้านปริมาณผลงานตรงตามแผนที่วางไว้ และการสร้างความ
วารสาร
ัย ปีที่ 22าเนิฉบันบงานต่
ที่ 1 มกราคม
- เมษายน
2560
พอใจให้
ลูกค้สมาคมนั
า องค์การมีค่ากใช้วิจจ่ายในการด
อหน่วยลดลง
และสามารถสร้
างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น
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ผลการวิเคราะห์ เส้นทางความสัม พั นธ์ระหว่า งตัวแปรสัง เกตได้ภายนอกกั บ ตัวแปรแฝงภายนอก
(LAMBDA-X) พบว่า ตัวแปรแฝงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีตัวแปรองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดที่สามารถ
		 ผลการวิเคราะห์ เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง เส้นทางเท่ากับ 0.878 รองลงมาคือ ประสานงานควรจัดให้
อธิบายองค์ประกอบตัวแปรอิทธิพลของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการรับ

ตัวแปรสังเกตได้ภายนอกกับตัวแปรแฝงภายนอก (LAMBDA-X) พบว่า ตัวแปรแฝงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มี
ตัวแปรองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดที่สามารถอธิบายองค์
ประกอบตัวแปรอิทธิพลของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
มากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.930
รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการท�ำงานของ
องค์การอย่างต่อเนื่อง มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.903 และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนิน
งานขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.823
		 ผลการวิเคราะห์ เส้นทางความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ภายในกับตัวแปรแฝงภายใน (LAMBDA-Y)
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
		 ตัวแปรแฝงการประสานงานข้ามฝ่าย มีตัวแปรองค์
ประกอบที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ ส ามารถอธิ บ ายองค์ ป ระกอบ
ตัวแปรอิทธิพลของการประสานงานข้ามฝ่ายมากที่สุดคือ
โครงสร้างของการปฏิบัติงานร่วมกันในแต่ละฝ่ายมีความ
เหมาะสมกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ มีคา่ สัมประสิทธิ์

เป็นระบบทัง้ จากบนลงล่างและจากล่างสูบ่ น มีคา่ สัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.807 และผู้บังคับบัญชาแจ้งข่าวสารที่
จ�ำเป็นเกีย่ วกับหน่วยงานให้ทราบอยูเ่ สมอ มีคา่ สัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.738
		 ตัวแปรแฝงทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีตัวแปรองค์
ประกอบที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ ส ามารถอธิ บ ายองค์ ป ระกอบ
ตั ว แปรอิ ท ธิ พ ลที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด คื อ
สมาชิกในทีมงานมีการแสดงน�้ำใจให้แก่กันและกันอย่าง
จริงใจ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.867 รองลงมาคือ
สมาชิกในทีมมีความยินดีในการรับหน้าที่เป็นผู้น�ำทีม มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.849 และผู้น�ำทีมเป็นผู้ให้ค�ำ
แนะน�ำในการปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ มีคา่ สัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.837
		 ตัวแปรแฝงผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มีตวั แปร
องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดที่สามารถอธิบายองค์ประกอบ
ตัวแปรอิทธิพลผลการปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุดคือ
ในการปฏิบัติงานได้ปริมาณผลงานตามแผนที่วางไว้ มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.882 รองลงมาคือ ผลการ

Journal of the Association of Researchers
ปฏิบัติงานที่ท�ำเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนด มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.868 และผลการปฏิบัติงาน
สร้างความพอใจให้ลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.832
		 ส่วนของตัวแบบจ�ำลองโครงสร้าง ประกอบด้วย
เส้ น ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรแฝงภายนอกกั บ
ตัวแปรแฝงภายใน (GAMMA) และ เส้นทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงภายในกับตัวแปรแฝงภายใน (BETA)
โดยวิเคราะห์ตัวแบบจ�ำลองเชิงสาเหตุ ตามภาพที่ 1 ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามล�ำดับของวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้
		 1) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
ทีม่ ผี ลต่อการประสานงานข้ามฝ่าย ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า (1) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อการประสานงานข้าม
ฝ่าย มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.717 (2) การบริหาร
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มส่ ง ผลในทางบวกต่ อ ที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.214 และ
(3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.193
		 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประสานงานข้ามฝ่าย
ที่มีผลต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผลการวิเคราะห์ พบว่า (1) การประสานงาน
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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
		 สรุปได้วา่ ตัวแปรแฝงการบริหารแบบมีสว่ นร่วมต่อ
การประสานงานข้ามฝ่าย และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน ส�ำหรับตัวแปรการประสานงานข้ามฝ่ายมี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน แสดงว่าในการบริหารองค์การควรมีนโยบายที่
สนับสนุนการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม
กับการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล
สนับสนุนทางด้านการประสานงานข้ามฝ่าย และการท�ำงาน
เป็นทีม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
		 ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า โมเดลเชิงสาเหตุอทิ ธิพล
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พิจารณาได้จาก
ตารางที่ 2

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติวัดความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
		
ค่าสถิติ
เกณฑ์
P-value		
> 0.05
x^2/ df		
< 2.00
Comparative Fit Index (CFI)
≥ 0.95
Goodness of Fit Index (GFI)
≥ 0.95
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
≥ 0.95
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
< 0.05
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
< 0.05
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ค่าสถิติที่ได้
0.063
1.192
0.999
0.970
0.963
0.021
0.0387
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
H1 การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อการประสานงานข้ามฝ่าย
H2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
H3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน
H4 การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
H5 การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน
H6 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน

อภิปรายผลการวิจัย

ค่าสถิติ
DE = 0.717, t value = 11.402
DE = 0.214 , t value = 4.914
DE = 0.193, t value = 3.412
DE = 0.669, t value = 10.333
DE = 0.250, t value = 3.161
DE = 0.216, t value = 2.755

คุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสม เป็น
		 ผูว้ จิ ยั ขอสรุปประเด็น อภิปรายรวม 6 ประเด็น โดย ประโยชน์ และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับ งาน
จัดล�ำดับน�ำเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน วิจัยของ กนิษฐา สุขสมัย และประสพชัย พสุนนท์ (2558)
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรที่
การวิจัย ดังนี้
		 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
การประสานงานข้ามฝ่าย กระบวนการบริหารงานทีผ่ บู้ ริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผลการวิจัย พบว่า การบริหาร
เปิดโอกาสให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
บุคลากรทุกระดับ รวมไปถึงการทีบ่ คุ ลากรมีสว่ นร่วมในการ ก�ำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านความมีอิสระ
ตัดสินใจเปลีย่ นแปลงวิธดี ำ� เนินงานต่างๆ การก�ำหนดทิศทาง ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
การท�ำงานหรือการวางแผน การปรับปรุงวิธีการท�ำงาน บุคลากรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
(จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ, 2551) การรับผลประโยชน์ร่วมกัน กับทฤษฎีตามบทที่ 2 กล่าวคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันส่งผลดีต่อผล ส่งผลโดยตรงกับทีมที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมเป็น
การปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้องกับ สุพิน บุญชูวงศ์ หัวใจส�ำคัญในการเสริมสร้างพลังการท�ำงานร่วมกันเป็น
และ ปวีณา ผาสุข (2551) กล่าวว่า ผู้บริหารมีนโยบายของ ทีมที่มีประสิทธิภาพ การท�ำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
องค์การที่ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ประกอบกับ วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อ และ
โครงสร้างองค์การที่สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารภายใน ความยึดมัน่ ของแต่ละบุคคล หน่วยงาน และแต่ละองค์การ
องค์การมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระส่งผลโดยตรงต่อ นอกจากนี้ ยังขึน้ อยูก่ บั กาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย
(บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร, 2553)
การประสานงานข้ามฝ่าย
		 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ 		 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลในทางบวกต่อ
ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กล่าวคือ การบริหารแบบมีสว่ นร่วม ผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 ขณะ
มี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ที ม งานที่ มี ที่ ผู้เชี่ยวชาญจาก Management Study Guide (2014)
กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กัญวัญญ์ ธารีบญ
ุ
และนพดล เจนอักษร (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร สร้างศักยภาพของพนักงานท�ำให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มี
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งผล
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย พบว่า การ โดยตรงต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน สอดคล้อง
บริหารแบบมีส่วนร่วมก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กับงานวิจัยของ จันทรานี สงวนนาม (2551) พบว่า การ
r = 0.43 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีม ผู้ทรง บริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ท�ำงานขององค์การ สอดคล้องกับนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง
กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานไม่ได้ส่งผลต่อผลของ
การผลิต แต่ความพอใจในงานที่ท�ำ การยกย่อง และทีม
งานเป็นสาเหตุท�ำให้การผลิตเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร (2553) พบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับประสิทธิผลงาน
วิชาการในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน ทั้งภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
		 4. การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
การประสานงานเป็นกระบวนการที่จะช่วยท�ำให้เจ้าหน้าที่
ขององค์การใดๆ ได้ใช้กลุม่ พลังร่วมกันในการท�ำงานให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยความกลมเกลียว
สมานฉันท์ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้รับอิทธิพลมาจาก
ทีมงานทีท่ ำ� งานเพือ่ เป้าหมายร่วมกัน มีความขัดแย้งระหว่าง
สมาชิกน้อยมาก สมาชิกแต่ละคนมีพฤติกรรมสนับสนุน
และประสานงานกันและกัน มีการติดต่อสือ่ สารเป็นไปอย่าง
เปิดเผย (สุพิน บุญชูวงศ์ และปวีณา ผาสุข, 2551)
		 5. การประสานงานข้ามฝ่ายส่งผลในทางบวกต่อผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01
การประสานงานข้ า มฝ่ า ยเป็ น การด� ำ เนิ น งานที่ ร ่ ว มกั น
ท�ำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีการตรวจตราปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมีลักษณะการท�ำงาน
เป็นกลุ่ม มีการร่วมมือร่วมเข้าใจกันท�ำงาน เพื่อให้งานได้
ประสิทธิภาพ ผลงาน ประหยัด บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ตามที่ต้องการ การจัดให้คนในองค์การท�ำงานสัมพันธ์
สอดคล้องกัน อีกทั้งมีการสนับสนุนการประสานงานในการ
ปฏิบัติงานท�ำให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ (จีรวิทย์
มั่นคงวัฒนะ, 2551)
		 6. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลในทางบวกต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
0.01 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วริษพงษ์ ทรงงาม (2554)
ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ำกัด ผลการวิจัย พบว่า
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมของพนักงานมีความ
สัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน โดยตัวแปรทัง้ 3 ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมเท่ากับ 0.62 มีประสิทธิภาพในการ
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พยากรณ์เท่ากับ 0.39 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผัน
ของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ร้อยละ 39 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการท�ำนายเท่ากับ 0.442 สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ
พูนทรัพย์ ค�ำวิชา (2550) พบว่า การท�ำงานเป็นทีมของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ข ระดั บ อ� ำ เภอมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�ำเภออย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การท�ำงานเป็นทีมมีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสูง

ข้อเสนอแนะ

		 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้
		 จากผลการวิจัยผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดังนัน้ เมือ่ องค์การ
มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะท�ำให้การประสานงาน
ข้ามฝ่ายดีขนึ้ ขณะเดียวกันส่งผลต่อทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย สิ่งที่ผู้บริหารควรพิจารณาเมื่อน�ำ
ไปปรับปรุงใช้กับองค์การ ดังนี้
		 1. ควรมีการบริหารแบบมีสว่ นร่วม การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการสื่อสารในองค์การดี
ขึ้น ลดความขัดแย้ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และองค์การ
มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริหาร ฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนักงานได้งา่ ยขึน้ การ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจาก
ได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และประโยชน์ต่อ
พนักงาน โดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร
และระหว่างพนักงานด้วยกันดีขึ้น มีความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันสูง มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์การมากขึ้น
รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและข้อจ�ำกัดขององค์การ
ดังนั้น ควรให้ความส�ำคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงด�ำเนินงาน การก�ำหนดทิศทาง
การปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การรับผล
ประโยชน์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
		 2. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การประสานงานข้ า มฝ่ า ย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือ ปฏิบัติงานให้
สอดคล้ อ งทั้ ง เวลาและกิ จ กรรมที่ ต ้ อ งกระท� ำ ให้ บ รรลุ
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วัตถุประสงค์ ให้งานด�ำเนินไปอย่างราบรื่น ท�ำให้ได้มาซึ่ง
งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากด้านการก�ำหนด
นโยบาย การด�ำเนินงานในองค์การ โครงสร้างขององค์การ
การประสานงานอย่างเป็นระบบ การการสื่อสาร และการ
แจ้งข่าวสารภายในองค์การ เป็นต้น
		 3. สนับสนุนการท�ำงานเป็นทีม เพื่อช่วยให้ทุกคน
เข้าใจกระบวนการท�ำงานร่วมกัน เกิดความเข้าใจอันดีตอ่ กัน
เกิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการท� ำ งานช่ ว ยให้ ก าร
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความ
หลากหลายด้านความรู้ความสามารถและทักษะจะช่วยให้
การแก้ปญ
ั หาส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ของบุคลากรในหน่วยงานและเกิดเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน
โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านการรับหน้าที่เป็นผู้น�ำ
ทีม การให้ค�ำแนะน�ำทีม การแสดงน�้ำใจ การปราศจาก
ความหวาดระแวง ด้านความตั้งใจท�ำงาน การแสดงคิดเห็น
ในทีม และการเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม เป็นต้น
		 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า งานวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ หากได้มีการปรับปรุง
และพัฒนางานวิจัย จะท�ำให้งานวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลที่
ส�ำคัญ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
		 1. การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน
เพื่อพิจารณาลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น แต่
มิได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนั้น จึงควรศึกษา
และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างสัมพันธภาพของกลุ่มตัวอย่าง

		 2. เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ควรท�ำการ
วิ จั ย ซ�้ ำ โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด เดี ย วกั น นี้ กั บ ประเภทธุ ร กิ จ
อื่นๆ เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัย
		 3. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา อิทธิพลของ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการประสานงานข้ามฝ่าย ทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้วิจัย
เห็นว่าหากมีการศึกษาอิทธิพลของ การบริหารแบบมีสว่ นร่วม
ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของทีม ประสิทธิภาพของบุคคล และ
สมรรถนะขององค์การ เพือ่ เป็นการสร้างโมเดลวัดศักยภาพ
ในการแข่งขันขององค์การ รองรับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์
		 กิตติกรรมประกาศ
		 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส�ำเร็จด้วยดีด้วยความกรุณา
ของ ดร. นรพล จินันท์เดช ประธานกรรมการ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ มีใจซื่อ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทกี่ รุณาให้ความเมตตา กรุณา การดูแลเอาใจใส่
และให้ค�ำแนะน�ำแนวทางในการวิจัย ตลอดจนแก้ไขข้อ
บกพร่องของวิทยานิพนธ์ อย่างละเอียดด้วยดีตลอดมา จน
กระทั่งวิทยานิพนธ์ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
		 ขอขอบคุ ณ ผู ้ บ ริ ห ารสาขาและพนั ก งานของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลทุกท่าน ที่ให้ข้อคิด และข้อเสนอแนะในการตอบ
แบบสอบถาม ท�ำให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
		 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว
ที่คอยห่วยใยและให้ก�ำลังใจ ตั้งแต่เริ่มศึกษา จนกระทั่งท�ำ
วิทยานิพนธ์ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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