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The purposes of this research were to study relationship between work motivation and 

efficient working as team of employees and officers of the National Health Security Office 

Region 13 in Bangkok. Population in this research was 102 employees and officers of the 

National Health Security Office Region 13 in Bangkok in year 2013. 

The research tool was questionnaire to rate motivation level and level of efficient 

working as team of target employees and officers.  Statistics for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

Results were as follows: 

1. Most work motivation was positively related to efficient working as team of 

employees and officers at the high levels. 

2. The motivation inspired efficient working of employees and officers were 

interpersonal relationship, job security, and advancement, respectively. 

3. Employees and officers’ opinions of the National Health Security Office Region 

13 in Bangkok were at the high levels in overall.  Considering in each category, employees and 

officers strongly agreed on responsibility, governance and command, and salary and remuneration 

in descending order. 
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บทท ี1  
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัการเปลียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมทีเกิดขึนในโลก ตลอดจนความ

เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี มีการแข่งขนักนัการพฒันาคุณภาพเพือ ให้องคก์รของตนเองดาํรงอยู่
ได้และพฒันาไปสู่ความเลิศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการ
เปลียนแปลงในด้านต่างๆ ทีเกิดขึน และสิงทีทา้ทายผูบ้ริหารในยุคใหม่คือ การแสวงหากลยุทธ์
ต่างๆ เพือกระตุน้ใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง และให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีตงั
ไว ้ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีการจูงใจบุคลากรในองคก์ร  เพือเป็นการกระตุน้ให้พนกังานในองคก์ร มี
กาํลงัใจ มีความตงัใจ และเต็มใจทีจะปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเต็มความสามารถ ทงันีบุคคลทีไดรั้บการจูง
ใจทีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความตอ้งการจะทาํงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมนัทีจะให้
ผลงานออกมาดีทีสุด ซึงจะส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ขององค์กรและความสําเร็จของตวับุคคล 
ด้วยพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลในองค์กร ทีมีลักษณะของการทาํงานเป็นกลุ่มและทาํงาน
ร่วมกนั ซึงตงัอยูบ่นบรรทดัฐานแห่งความเขา้ใจซึงกนัและกนั ความร่วมมือร่วมใจ การประสาน
พลงัความคิด กาํหนดแนวทางในการทาํงานให้เป็นไปในแนวเดียวกนั ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ ตลอดจนมีการทาํงานดว้ยกนัอยา่งมีความสุข สามารถนาํองคก์รบรรลุเป้าหมายทีวางไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงานร่วมกนัของคนหมู่มากคือ การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) และ
ปัญหาทีผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งให้ความสําคญัคือ ทาํอยา่งไรจึงจะให้คนหมู่มากหรือทีมงานทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้ และในการทาํงานเป็นทีมความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวของการทาํงานขึนอยู่กบัทีมงาน ดงันันในการทาํงานเป็นทีม ผูบ้ริหารหรือ
หวัหน้าทีมจะตอ้งคาํนึงถึง การแบ่งงานและการประสานงาน เพือให้ทุกคนทาํงานร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประคอง สุคนธจิตต,์ 2551: 1)  

การทาํงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร จะเกิดขึนไดก้็ตอ้งเริม
จาก ผูบ้ริหารทีมีวิสัยทศัน์มองเห็นความสําคญัของการพฒันาบุคลากร โดยสร้างองคป์ระกอบทีจะ
ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงาน เช่น การสร้างบรรยากาศทีดี และปลอดภยัในการทาํงาน 
การจดักิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร ทงัการพฒันาทกัษะ อาชีพ และกิจกรรม
นนัทนาการ เพือสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูร่้วมงานทุกระดบั ซึงเมือบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การทาํงานทีดีขึน ยอ่มมีขวญักาํลงัใจมุ่งมนัในการสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพและประสิทธิผล ให้แก่
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องค์กรเพิมขึน ลดปัญหาการลาออกของบุคลากร และการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
องคก์ร การมีค่าตอบแทนทีเพิมขึนมีความสุขในชีวิตการทาํงาน ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ทาํให้มี
ความผกูพนัในองคก์ร มีความมุ่งมนัทีจะขบัเคลือนใหอ้งคก์รกา้วไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกาํกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยเลขาธิการสํานกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทาํหน้าทีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  มีภารกิจหลกัในการ
บริหารจดัการเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทงัพฒันา
ระบบบริการสาธารณสุข เพือให้ประชาชนเขา้ถึงบริการทีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และด้วยการ
บริหารจดัการเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับรางว ัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  จาก
กระทรวงการคลงัมาอยา่งต่อเนือง ตงัแต่ปี 2551 นอกจากนี สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ไดพ้ฒันาโครงสร้างการบริหารระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ระดบัพืนที โดยจดัตงัสํานกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเขต จาํนวน 13 แห่ง ครอบคลุมทวัประเทศ เพือดาํเนินงานร่วมกบั
สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัด้วยความสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วม ในฐานะสํานักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติสาขาจงัหวดั ทงันีเพือกา้วไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทศัน์ ทุกคนทีอาศยัอยูบ่น
แผ่นดินไทย ไดรั้บความคุม้ครองหลกัประกนัสุขภาพอย่างถว้นหน้าดว้ยความมนัใจ และพนัธกิจ
ขององค์กร คือ สนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพทีครอบคลุมทุกคนทีอาศยัอยู่บนผืน
แผ่นดินไทย ดาํเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในระบบหลกัประกนั
สุขภาพอยา่งถว้นหนา้ พฒันาการบริการสาธารณสุขภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ทุกคนเขา้ถึงได้ และเป็นทีพึงพอใจของประชาชนและผูใ้ห้บริการ สนับสนุนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีของผูใ้ห้บริการ โดยทีเคารพในสิทธิและศกัดิศรี ความเป็นมนุษยข์อง
ผูรั้บบริการ และมุ่งเนน้การพฒันาความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั เสริมสร้างความเท่าเทียมกนัระหวา่ง 
3 กองทุน (ประกอบดว้ย กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุน
ประกนัสังคม และกองทุนสวสัดิการขา้ราชการ) ทงัดา้นสิทธิประโยชน์ การให้บริการ การจดัสรร
งบประมาณและการควบคุมค่าใชจ่้าย (สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ปี 2555-2559) 
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สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เป็นสํานกังานเขตทีมี
หนา้ที ดูแลบริหารจดัการและมีบทบาทเช่นเดียวกบัสํานกังานใหญ่ ดูแลพืนทีเขตกรุงเทพมหานคร
ทงัหมด ในการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข เพือให้ประชาชนคนไทยเขา้ถึงการรักษาดว้ยความ
มนัใจ และผูใ้ห้บริการ (หน่วยบริการภาครัฐและเอกชน) มีความสุข รวมทงัการบริหารจดัการ
เงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสร้างค่านิยมองคก์รให้บุคลากรในองคก์รมีความสํานึก
ในหน้าที ความรับผิดชอบ  ใส่ใจผู ้รับบริการ มีหัวใจบริการ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์มุ่ง
ประสิทธิภาพและผลงานทีเป็นเลิศ  ทีสําคญัส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเนืองและสร้าง
การทาํงานเป็นทีม โดยให้ความสําคญัแก่บุคลากรทุกระดบัชนั และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้
พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง และใช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที ในขณะเดียวกัน
องคก์รเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนไดแ้สดงวสิัยทศัน์ร่วมกนั ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ซึงองคก์รมี
ความมุ่งมนัเพือการพฒันาอยา่งต่อเนือง เพือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รทีกาํหนดไว ้  

จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ การทีองคก์รจะบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้บุคลากรทุก
ระดบัชนั ภายในสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตอ้งมีความรู้
ความสามารถ  มีแรงจูงใจในการทํางานทีเหมาะสม  และมีการทาํงานเป็นทีมทีเข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ  จึงจะสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานกับการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที 
สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพือนาํผลการวิจยัในครังนีเป็น
แนวทางสําหรับผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลมาใช้เป็นเครืองมือ เพือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ให้แก่ พนกังานและเจา้หนา้ที ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัองคก์ร และเพือวางแผน พฒันาการทาํงานเป็น
ทีมใหมี้ประสิทธิภาพเพิมขึน เพือบรรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  13 

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการทํางานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตวัแปรอิสระ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเกียวกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) สําหรับตวัแปรตาม ไดศึ้กษา
แนวคิดเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของ วูด๊ค็อกและฟรานซิส (Woodcock and 

Francis, 1994: 34) มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 
  

 ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

มี 14 ดา้น ไดแ้ก่ 

ปัจจยัจูงใจ 

1. ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

2. การยอมรับนบัถือ 

3. ลกัษณะงานทีปฏิบติั 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความกา้วหนา้ 
6. ความเจริญเติบโต 

ปัจจยัคาํจุน 

7. การปกครองบงัคบับญัชา 

8. นโยบายและการบริหาร 

9. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

10. สภาพการปฏิบติังาน 

11. เงินเดือนและค่าตอบแทน 

12. ความเป็นอยูส่่วนตวั 

13. สถานภาพของงาน 

14. ความมนัคงในการปฏิบติังาน 

ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

มี 11 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. วตัถุประสงคที์ชดัเจนและ

เป้าหมายร่วมกนั 

2. การเปิดเผยและเผชิญหนา้ 

3. การสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั 

4. ความร่วมมือและการใชค้วาม
ขดัแยง้ 

5. กระบวนการทาํงานและการ
ตดัสินใจ 

6. ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม 

7. การตรวจสอบผลงาน 

8. การพฒันาตนเอง 

9. ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งทีม 

10. บทบาททีสมดุล  

11. การติดต่อสือสารทีดี 
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ขอบเขตของการวจัิย 

เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) ซึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เครืองมือทีใชใ้น
การวิจัยเป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  การหาความถี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean : ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : ) 

ขอบเขตด้านเนือหา 
1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานและเจ้าหน้าที สํานักงานหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตวัแปรอิสระ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเกียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  

2. การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ไดศึ้กษาแนวคิดเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมที
มีประสิทธิภาพของ วูด๊ค็อกและฟรานซิส (Woodcock and Francis, 1994) มากาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยั  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจยัในครังนี ได้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที 

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 102 คน โดยเก็บขอ้มูล
ระหว่างเดือนเมษายน 2556 (สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร, 

กรอบอตัรากาํลงั, 2556) 
ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรเพือศึกษาวจิยั ดงันี 

ตวัแปรอิสระ คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซึงมี 14 ดา้น ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ความ
เจริญเติบโต การปกครองบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล สภาพ
การปฏิบติังาน เงินเดือนและค่าตอบแทน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานภาพของงาน และความมนัคง
ในการปฏิบติังาน 

ตวัแปรตาม คือ การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ซึงมี 11 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคที์
ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั การเปิดเผยและเผชิญหนา้ การสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั ความ
ร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ กระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม การ
ตรวจสอบผลงาน การพฒันาตนเอง ความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างทีม บทบาททีสมดุล และการ
ติดต่อสือสารทีดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง แรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ทีเกิดจากความตอ้งการ 

ทีจะไดรั้บการตอบสนองต่อสิงกระตุน้ ซึงก่อให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนกังานและ
เจา้หนา้ที โดยแบ่งเป็น 14 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความสําเร็จในการปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติังานจนบรรลุตามเป้าหมายตาม
กาํหนดเวลา และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานจนสําเร็จ เมืองานประสบ
ความสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและภูมิใจในผลสาํเร็จของงานนนั 

2. การยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการชมเชย ยกยอ่ง เชือถือและความไวว้างใจ
จากผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงานและบุคคลอืนๆ 

3. ลกัษณะงานทีปฏิบติั หมายถึง งานทีส่งเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค์ทา้ทายต่อ
ความรู้ความสามารถ มีความน่าสนใจ 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตงัใจ เอาใจใส่ต่องานในหน้าทีและงานทีไดรั้บ
มอบหมาย 

5. ความกา้วหนา้ หมายถึง งานทีปฏิบติัให้โอกาสในการเลือนตาํแหน่ง หรือระดบัที
สูงขึน และทาํใหเ้กิดประสบการณ์และความชาํนาญมากขึน 

6. ความเจริญเติบโต หมายถึง การไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะจาก
การปฏิบติังาน ตลอดจนโอกาสในการศึกษาต่อ อบรม สัมมนาและดูงาน 

7. การปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความยุติธรรม เสมอภาคในการปกครองบงัคบั
บญัชาและความสามารถและความสุขมุของผูบ้งัคบับญัชา 

8. นโยบายและการบริหาร หมายถึง หลกัในการทาํงาน การวางแผน การกระจายงาน
การมอบหมายงาน และการจดัระบบงานทีมีประสิทธิภาพ 

9. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หมายถึง ความสามคัคี ความสนิทสนม ใกลชิ้ดระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ทงัในการดา้นการงานและส่วนตวั ความสามารถในการทาํงาน
ร่วมกนัและมีบรรยากาศในการทาํงานทีเป็นมิตร 

10. สภาพการปฏิบติังาน หมายถึง สิงแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ ทีเป็นเครืองช่วยให้การ
ปฏิบติังานมีความคล่องตวั ไดแ้ก่ ความเป็นสัดส่วนของอาคารสถานที สิงอาํนวยความสะดวก
บรรยากาศ ลกัษณะแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคม 

11. เงินเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น เงินเดือน เบียเลียง 

และเงินสวสัดิการอืนๆ 

12. ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ชีวติส่วนตวัทีมีผลทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกทีดีต่องาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 

13. สถานภาพของงาน หมายถึง ความรู้สึกเชือมนัและศรัทธาในวิชาชีพ ความมีชือเสียง
ของหน่วยงาน 

14. ความมนัคงในการปฏิบติังาน หมายถึง ความยงัยืน ถาวรของตาํแหน่งงานและ
องคก์รในการจา้งงาน การมีงานใหป้ฏิบติัอยา่งต่อเนือง 

การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หนา้ที
ในทีม โดยมีองคป์ระกอบในการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ มีลกัษณะ 11 ดา้น ดงันี 

1. วตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั หมายถึง จุดมุ่งหมายของการปฏิบติังาน
ร่วมกนั เพือใหที้มไดผ้ลงานตามแผนการปฏิบติังานและเป้าหมายขององคก์ร 

2. การเปิดเผยและเผชิญหนา้ หมายถึง การแกไ้ขปัญหาอยา่งเผชิญหนา้ และเปิดเผย
จริงใจต่อกนัของสมาชิกทีม 

3. การสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั หมายถึง การทีสมาชิกทีมมีความไวว้างใจกนัและ
ช่วยเหลือร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 

4. ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ หมายถึง การทีทีมงานมีการร่วมมือกนัในการ
ปฏิบติังานโดยการแลกเปลียนทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงานและหากมีความขดัแยง้เกิดขึน
ก็จะร่วมกนัพิจารณาเพือขจดัความขดัแยง้ใหใ้ชเ้ป็นไปในทางทีสร้างสรรค ์

5.  กระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ หมายถึง ขนัตอนและวิธีการทาํงานของ
สมาชิกทีม เพือใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายและมีการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม หมายถึง การทีหวัหนา้ทีม ซึงทาํหนา้ทีเป็นผูชี้แนะและแบ่ง
งานใหส้มาชิก มีการปรับเปลียนรูปแบบของตนเองใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของทีม 

7.  การตรวจสอบผลงาน หมายถึง วิธีการทบทวนผลการปฏิบติังานของทีมของตนเอง
อยา่งสมาํเสมอ เพือเป็นการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานในองคก์รดว้ย 

8. การพฒันาตนเอง หมายถึง การพฒันาทกัษะและความสามารถของสมาชิกทีมโดย
การฝึกอบรม การใหก้ารศึกษา และการพฒันาเป็นกลุ่ม 

9. ความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างทีม หมายถึง การทีสมาชิกทีมมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกนัมี
การสนบัสนุนการทาํงานและแนวทางการแกไ้ขปัญหาภายในทีม และระหวา่งทีม 

10.  บทบาททีสมดุล หมายถึง การทีสมาชิกทีมมีความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง มีการ
จดัแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบ อยา่งชดัเจน 

11.  การติดต่อสือสารทีดี หมายถึง การทีสมาชิกทีมมีทกัษะในการสือสารได้อย่าง
ชดัเจนและเขา้ใจตรงกนั ทงัผูพ้ดูและผูฟั้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร หมายถึง องคก์รของ
รัฐทีจดัตงัขึน ตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นสํานกังานสาขาเขต 
ทีมีบทบาทเช่นเดียวกบัสํานกังานใหญ่ มีหน้าทีดูแลบริหารจดัการดูแลพืนทีเขตกรุงเทพมหานคร
ทงัหมด ในการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข เพือให้ประชาชนคนไทยเขา้ถึงการรักษาดว้ยความ
มนัใจ และผูใ้ห้บริการ (หน่วยบริการภาครัฐและเอกชน) มีความสุข รวมทงัการบริหารจดัการ
เงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

เจา้หน้าที หมายถึง ผูมี้หนา้ทีปฏิบติังานในสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 
13 กรุงเทพมหานคร มีความรับผิดชอบในระดบัปฏิบติัการ  จนถึงระดบัหัวหน้ากลุ่มงาน ตงัแต่
ตาํแหน่งเจ้าหน้าทีระดับ O1-O4 ตามโครงสร้างขององค์กร (กรอบอัตรากําลัง สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) 

พนกังาน หมายถึง ผูมี้หน้าทีปฏิบติังานในสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 
13 กรุงเทพมหานคร มีความรับผิดชอบในระดบัปฏิบติัการ ตงัแต่ตาํแหน่งพนกังานระดบั S1-S2 

ตามโครงสร้างขององค์กร (กรอบอัตรากาํลัง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) 
 

ประโยชน์ทไีด้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ของพนักงานและเจ้าหน้าที 
สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพือเป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหาร 
นาํไปสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานและเจา้หนา้ที ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ทาํใหท้ราบถึงระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ของพนกังานและเจา้หนา้ที 
สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพือเป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหาร
นาํไปพฒันาการทาํงานเป็นทีมใหมี้ประสิทธิภาพเพิมขึน 

3. เพือเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลไปวางแผนในการพฒันาองค์กร 
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

ในการวจิยัในครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นแนว
ทางการวจิยั ซึงไดก้ล่าวรายละเอียดตามลาํดบัหวัขอ้ดงันี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจ  

1.1 ความหมายของแรงจูงใจ  

1.2 ความสาํคญัของแรงจูงใจ  

1.3 องคป์ระกอบของแรงจูงใจ  

1.4 เทคนิคการจูงใจ  

1.5 ทฤษฎีทีเกียวกบัแรงจูงใจ  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ  

2.1 ความหมายของการทาํงานเป็นทีม  

2.2 ประเภทของทีมงาน  

2.3 ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม  

2.4 ประโยชน์ของการทาํงานเป็นทีม  

2.5 ลกัษณะทีมงานทีมีประสิทธิภาพ  

3. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัแรงจูงใจ 

1.1 ความหมายของแรงจูงใจ  

แรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาทีเกิดการเริมตน้ ชักนาํ และคาํจุนพฤติกรรม 

เพือให้เกิดความพึงพอใจทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ เป็นพลงักระตุน้ให้มนุษยไ์ดแ้สดงพฤติกรรม
การทาํงานให้มุ่งสู่เป้าหมายหรือหลีกหนีจากสภาวการณ์ทีไม่พึงปรารถนา ซิมบาร์โดและเวเบอร์ 

(Zimbardo and Weber, 1997: 304 อา้งถึงใน เรียม ศรีทอง, 2542: 352) ซึงการจะเกิดการจูงใจไดน้นั 

ตอ้งอาศยัแรงจูงใจอาจเป็นแรงจูงใจทีเกิดจากภายนอกหรือแรงจูงใจทีเกิดจากภายในตนเอง ทีจะมา
กระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรม โดยมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไว ้ดงันี  
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ร็อบบินส์ และจดัจ ์(Robbins and Judge, 2007) ไดอ้ธิบายวา่ แรงจูงใจ หมายถึง ความ
เต็มใจทีจะใช้ความพยายามอย่างมากเพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยมีเงือนไขว่า ความ
พยายามนนัสามารถทาํใหเ้กิดความพึงพอใจแก่บุคคลตามทีตอ้งการ 

เฮลล์ ไรเกล และคณะ (Hellriegel .et al., 2001) ได้อธิบายว่า แรงจูงใจ หมายถึง 

แรงผลักดนัต่อบุคคลหรือแรงผลกัดนัภายในตวับุคคล ทีส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมเฉพาะ ทีมี
ทิศทางไปสู่เป้าประสงค ์

ทอส และคาร์โรลล์ (Tois and Carroll, 1982: 387) ไดอ้ธิบายวา่ แรงจูงใจ หมายถึง แรง
ขบัของแต่ละบุคคล ซึงเป็นสาเหตุทีทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะทีเกิดขึนในการทาํงาน 

หรือการกระทาํทีบุคคลจะทาํงานให้สําเร็จ โดยไดรั้บอิทธิพลจากการกระทาํของคนอืนทีกาํหนด
แนวทางเฉพาะใช้ในการบริหาร  โดยผูบ้ริหารจะจูงใจพนักงานทาํงานให้องค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นิรมล กิติกุล (2554: 158) ไดอ้ธิบายว่า แรงจูงใจ หมายถึง ศิลปะของผูน้าํทีจะใช้
สิงจูงใจหรือนาํปัจจยัต่างๆ มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงตาม
ทิศทางหรือจุดประสงคที์ตอ้งการ และสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารได ้

พชรพร ครองยุทธ (2549) ไดอ้ธิบายวา่ แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัทีเป็นตวักระตุน้หรือ
ผลกัดนัให้บุคคล ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและแสดงความสามารถอย่างเต็มทีในการปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 106) ไดอ้ธิบายวา่ แรงจูงใจ หมายถึง การทีบุคคล
ไดรั้บการกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมในการทาํกิจกรรมต่างๆ อยา่งมีคุณค่า มีทิศทางทีชดัเจน ซึง
แสดงออกถึงความตงัใจ เตม็ใจ ความพยายาม หรือพลงัในตวัเอง รวมทงัการเพิมพูนความสามารถที
จะทุ่มเทในการทาํงาน เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

ธงชยั สันติวงษ์ (2540) ไดอ้ธิบายว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความสามารถทาํให้คนมุ่ง
ทาํงานอยา่งขยนัขนัแขง็จนบรรลุผลสาํเร็จ ทงันีโดยความสมคัรใจของเขาเอง  

 จากความหมายทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ แรงจูงใจเป็นแรงกระตุน้หรือสิง
เร้าจากภายในจิตใจทีก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทาํกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณค่า ดว้ยความเต็มใจ 
เตม็กาํลงัความสามารถของตน เพือจะนาํไปสู่การปฏิบติัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตนเองตอ้งการ 
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1.2 ความสาํคญัของแรงจูงใจ  

แรงจูงใจ เป็นหลกัการทางจิตวทิยาทีใชใ้นการบริหารบุคคลหรือการบริหารทวัไปทงัใน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน วตัถุประสงค์ของการจูงใจให้คนทาํงานคือ ต้องการเพิมพูน
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานหรือการทาํงานของพนกังานให้ดีขึน เพราะองค์การใดก็ตามทีมี
เครืองมือ เครืองจักร เงินทุนและจํานวนคนเท่าๆ  กัน  แต่ถ้าคุณภาพของคนเหนือกว่าและ
ความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกนัดีกว่า องค์การนันๆ ย่อมจะมีประสิทธิภาพในการผลิต
เหนือกว่าองค์การอืน (สุรพล พยอมแยม้, 2541: 21-22) โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของความสาํคญัของแรงจูงใจไว ้ดงันี  

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 139) ไดอ้ธิบายวา่ ความสําคญัของแรงจูงใจ หมายถึง ใน
การทีจะทาํสิงหนึงสิงใดใหบ้รรลุเป้าหมาย และประสบความสําเร็จ หรือทาํให้เกิดประสิทธิภาพได้
นนั ไม่ไดใ้ช้ความสามารถเพียงอย่างเดียว จาํเป็นตอ้งอาศยัแรงจูงใจเป็นสิงกระตุน้ให้มีความ
พยายาม และผลสําเร็จของงานจะมีคุณภาพดี และมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด ขึนอยูก่บัการจูงใจใน
การทาํงานดว้ย กล่าวคือ การจูงใจเป็นสิงสําคญัในการทาํให้องค์การประสบความสําเร็จโดยการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน ทีเป็นการตอบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ย การจูง
ใจเป็นองค์ประกอบสําคญัของการจดัการ สมยัดงัเดิมจนถึงปัจจุบนั และต่อไปในอนาคต ที
เกียวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมของคนในองค์การและรูปแบบการจูงใจแบบต่างๆ การเป็น 

ผูบ้ริหารทีดีจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร ทีมีอิทธิพลต่อการทาํงาน 

ของพนกังาน เพือให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย การเพิมผลผลิตคือ ผลทีเกิดจากสมาชิกมีแรงจูงใจทีดี 

ในการทาํงาน องคก์ารควรมีการจูงใจพนกังานดว้ยเช่นกนั  

สิริรักษ ์วรรธนะพินทุ (2548: 14) ไดอ้ธิบายถึงความสาํคญัของแรงจูงใจไว ้ดงันี  

1. ความสาํคญัต่อองคก์าร  

1.1 ช่วยใหอ้งคก์ารไดค้นดีมีความสามารถมาร่วมงานดว้ย  

1.2 ทาํให้องคก์ารมีความมนัใจว่าบุคคลากรขององคก์ารจะทาํงานตามทีถูกจา้งไว ้

อยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ  

1.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริมสร้างสรรค ์เพือประโยชน์ขององคก์าร 

2. ความสาํคญัต่อผูบ้ริหาร  

2.1 ช่วยใหก้ารมอบอาํนาจหนา้ทีของผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2 ช่วยขจดัขอ้ขดัแยง้ในการบริหาร  

2.3 ช่วยเอืออาํนวยต่อการสังการ  
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3. ความสาํคญัต่อบุคลากร 

3.1 ช่วยให้บุคลากรสามารถสนองวตัถุประสงคข์ององคก์าร และตอบสนองความ
ตอ้งการ ของตนไดพ้ร้อมๆ กนั  

3.2 ไดรั้บความยติุธรรมจากองคก์ารและฝ่ายบริหาร  

3.3 มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน  

ภาวไิล เจริญพงศ ์(2547: 12-13) ไดอ้ธิบายถึงความสาํคญัของแรงจูงใจไว ้4 ขอ้ ดงันี  

1. การจูงใจ ช่วยเพิมพลงัในการทาํงานให้บุคคล (Energy) เป็นแรงขบัเคลือนทีสําคญั
ต่อ การกระทาํหรือพฤติกรรมของมนุษยใ์นการทาํงานใด ๆ ถา้บุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง 

ยอ่มทาํให้ ขยนัขนัแข็ง กระตือรือร้น กระทาํให้สําเร็จ ซึงตรงกนัขา้มกบับุคคลทีทาํงานประเภท 

“เชา้ชาม เยน็ชาม” ทีทาํงานเพียงเพือใหผ้า่นไปวนั ๆ  

2. การจูงใจ ช่วยเพิมความพยายามในการทาํงานให้บุคคล (Persistence) ทาํให้บุคคล มี
ความมานะอดทน บากบนั คิดหาวิธีการนาํความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ 
ประโยชน์ต่องานให้มากทีสุด ไม่ทอ้ถอย หรือละความพยายามง่ายๆ แมง้านจะมีอุปสรรคขดัขวาง 

และเมืองานไดรั้บผลสาํเร็จดว้ยดี ก็มกัคิดหาวธีิการปรับปรุงพฒันาใหดี้ขึนเรือยๆ  

3. การจูงใจ ช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล (Variability) 

รูปแบบ การทาํงานหรือวิธีทาํงาน ในบางครังก่อให้เกิดการคน้พบช่องทางดาํเนินงานทีดีกวา่ หรือ 

ประสบผลสําเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชือว่าการเปลียนแปลงเป็นเครืองหมายของความ
เจริญกา้วหนา้ของบุคคล แสดงให้เห็นวา่บุคคลกาํลงัแสวงหาการเรียนรู้สิงใหม่ๆ ให้ชีวิตบุคคลทีมี
แรงจูงใจ ในการปฏิบติังานสูง เมือดินรนทีจะบรรลุวตัถุประสงคใ์ด ๆ หากไม่สําเร็จบุคคลก็มกั
พยายามคน้หาสิงผิดพลาด และพยายามแกไ้ขให้ดีขึนในทุกวิถีทาง ซึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลง
การทาํงาน จนในทีสุดทาํใหค้น้พบแนวทางทีเหมาะสม ซึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม  

4. การจูงใจในการทาํงาน ช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนทีสมบูรณ์ (Value) 

บุคคลทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จะเป็นบุคคลทีมุ่งมนัทาํงานให้เกิดความเจริญกา้วหน้า และ 

การมุ่งมนัทาํงานทีตนรับผิดชอบให้เจริญกา้วหน้า จดัว่าบุคคลผูน้นัมีจรรยาบรรณในการทาํงาน 

(Work Ethics) ผูมี้จรรยาบรรณในการทาํงานจะเป็นบุคคลทีมีความรับผิดชอบ  มนัคงในหนา้ที มี
วินยัในการทาํงาน ซึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผูมี้ลกัษณะดงักล่าวนีมกัไม่มี
เวลาเหลือพอทีจะคิดและทาํในสิงทีไม่ดี  
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จากความหมายทีกล่าวมาแล้วทังหมด  ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า องค์กรใดทีสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน ใหส้อดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของพนกังาน จะเป็น
แรงกระตุน้ใหมี้ความพยายามเตม็กาํลงัความสามารถ และพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเนือง 
ซึงจะมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพเพิมขึน และย่อมส่งผลให้องค์กรนนัๆ 

บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 

1.3 องคป์ระกอบของแรงจูงใจ  

พฤติกรรมของคนทีแสดงออกมานันล้วนมีสาเหตุเนืองมาจากแรงจูงใจ บุคคลทีมี 

แรงจูงใจนนัจะมีการเรียนรู้ และสังสมประสบการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่า 
บุคคลทีไม่มีแรงจูงใจ ลกัษณะของแรงจูงใจของบุคคลจึงขึนอยูก่บัองคป์ระกอบของแรงจูงใจ โดยมี
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายขององคป์ระกอบไว ้ดงันี  

วเิชียร วทิยอุดม (2547: 152) ไดใ้หค้วามหมายขององคป์ระกอบของแรงจูงใจไว ้ดงันี 
1. ธรรมชาติของแต่ละบุคคล (Nature of Individual) จะมีพฤติกรรมของคนแตกต่างกนั

ไป พฤติกรรมของคนนนัจะมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะคนทีไม่เหมือนกนัแตกต่างกนัไป ตาม
ลกัษณะของการเรียนรู้ และสังสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทีไดรั้บมา ซึงคุณลกัษณะทีทาํให้
ธรรมชาติของแต่ละบุคคลแตกต่างกนันนัขึนอยูก่บัสิงต่างๆ ดงันี 

1.1 แรงขบั (Drive) ของบุคคล จดัไดว้่าเป็นปัจจยัพืนฐานเบืองตน้ทีจะทาํให ้

พฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกนัไปได ้ แรงขบัจึงเป็นสภาวะทีเกิดจากความไม่สมดุลของภายใน 

ร่างกายมนุษย ์ เนืองจากการขาดสภาวะความสมดุลในร่างกาย ส่งผลให้บุคคลพยายามทีจะปรับ
สมดุลในร่างกายให้ได ้ เช่น ความหิวเป็นแรงผลกัภายในร่างกาย ก็จะก่อให้เกิดแรงจูงใจเพือหา
อาหารมาบาํบดัความหิวใหไ้ด ้เพือใหร่้างกายคงอยูใ่นภาวะสมดุลคือหมดความหิว  

1.2 ความวิตกกงัวล (Anxiety) อาจจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ขึนอยู่
กบัการเรียนรู้และสังสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ความวิตกกงัวลใจจะมีผลต่อการเรียนรู้ หรือ
การทาํพฤติกรรมต่างๆ ทาํให้บุคคลทีมีความวิตกกงัวลใจเกิดการเรียนรู้สิงต่างๆ ไดช้า้หรือยากกวา่ 
บุคคลทีไม่ค่อยมีความวติกกงัวลใจ จะมีการกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมทีดอ้ยประสิทธิภาพกวา่  

2. สภาพการณ์ต่างๆ ของสิงแวดลอ้ม (Situation of Environment) ทีแตกต่างกนั ยอ่ม
เป็นผลใหบุ้คคลนนัเกิดแรงจูงใจทีแตกต่างกนั วฒันธรรมของแต่ละสังคม สภาพภูมิประเทศ ความ
เจริญของอารยะธรรม ก็มีส่วนส่งเสริมพฒันาการในดา้นแรงจูงใจ ให้แตกต่างกนัไดเ้ช่นเดียวกนั 

ลกัษณะสถานการณ์ต่างๆ ของสิงแวดลอ้มทีมีผลต่อแรงจูงใจมี ดงันี  
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2.1 การแข่งขนั (Competition) เป็นพฤติกรรมของบุคคล ทีมีความปรารถนาหรือมี 

ความต้องการจะกระทาํให้ตนเองมีสภาพการณ์และสถานภาพทีดีหรือสูงขึนกว่าเดิม เมือ
เปรียบเทียบกบับุคคลแลว้มีความปรารถนาทีจะเอาชนะผูอื้นให้ได้ ลกัษณะของการแข่งขนัอาจจะ
แสดงออกได ้

2.2 ความร่วมมือร่วมใจ (Participation) ของแต่ละบุคคล จะเป็นแรงจูงใจทีสําคญั
ประการหนึง ทีทาํให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆ ไปในแนวทางของกลุ่มทีตนเองเป็นสมาชิกอยู ่จะ
ทาํให้บุคคลนนัมีลกัษณะพฤติกรรมเป็นแบบประนีประนอม ช่วยเหลือร่วมมือและมีความสามคัคี
พร้อมเพรียงกนัในการทาํงาน เพือใหง้านของกลุ่มสาํเร็จไดต้ามความปรารถนา 

2.3 การตงัเป้าหมายในชีวิต (Aim of Life) เป็นแรงจูงใจในการทีจะทาํให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่างๆ พยายามทีจะกระทาํสิงต่างๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตนไดต้งัเป้าหมายไวใ้ห้
จนได ้จึงเกิดแรงขบัซึงเป็นแรงผลกัดนัตนเอง เพือให้ไปสู่เป้าหมายอนันนั เมือสังสมประสบการณ์
นานวนัเขา้ก็เลยมีพฤติกรรมแบบนนัไป  

2.4 ความทะเยอทะยาน (Ambition) เป็นแรงจูงใจทีสําคญัมาก ทีทาํให้บุคคล
ประสบความสาํเร็จในชีวติ มีความมานะ ไม่รู้สึกทอ้ถอยในการทาํงาน มีความหวงัเพือหาหนทางมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายทีตงัความหวงัให้ได ้ และจะพยายามพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพทีสูงขึน จึงเป็น 

แรงผลกัดนัใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมโดยไม่รู้ตวั  

3. ความเขม้ของแรงจูงใจ (Intensity of Motives) เป็นปริมาณหรือความมากนอ้ยของ
แรงจูงใจทีมีอยูใ่นตวับุคคลนนั ทงันีขึนอยูก่บัลกัษณะทีสาํคญั 2 ประการ ดงันี  

3.1 การเสริมแรง สามารถแยกยอ่ยออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การเสริมแรงทางบวก 

และการเสริมแรงทางลบ การเสริมแรงทางบวกคือ การทีร่างกายไดรั้บสิงเร้า แลว้เกิดความพอใจ 

เช่น การให้รางวลั ยกยอ่ง ชมเชย เป็นตน้ การเสริมแรงทางลบคือ อาการทีร่างกายไดน้าํสิงทีไม่
พอใจออกไปแลว้จะเกิดความพอใจ เช่น การลงโทษ การทาํใหเ้จบ็ปวด การทาํใหอ้บัอาย  

3.2 ความสนใจ เป็นความรู้สึกทีมีต่อสิงหนึงสิงใดเป็นพิเศษ จึงทาํให้บุคคลนนั 

แสดงออกพฤติกรรมดว้ยการอยากรู้อยากเห็น อยากจะเขา้ใจ และให้ความสําคญักบัสิงนนัเป็นอยา่ง
มาก ถา้บุคคลใดมีระดบัความสนใจทีสูงกวา่ ก็จะทาํให้บุคคลนนักระทาํพฤติกรรมใดๆ ออกมาได้
ดีกว่า บุคคลทีมีความสนใจนอ้ยกว่า ทงันีความสนใจจะมากหรือน้อย ยงัขึนอยูก่บัว่าบุคคลนนัมี
ความถนัดหรือพรสรรค์ในตวัของเขาเพียงใด  ถ้ามีความถนัดหรือพรสวรรค์อยู่มากก็จะมีความ
สนใจมาก และในทางตรงกนัขา้มหากมีความถนัดหรือพรสวรรค์อยู่น้อย ก็จะมีความสนใจน้อย 

และความสนใจยงัขึนอยูก่บัวา่บุคคลนนั ไดรั้บความสําเร็จในสิงใดสิงหนึงนนัมากนอ้ยเพียงใดดว้ย
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ยงิประสบความสาํเร็จมากเท่าไหร่ก็จะมีความสนใจมากเท่านนั หากไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็จะ
เป็นผลใหค้วามสนใจลดนอ้ยลงตามไปดว้ย 

ภาวิไล เจริญพงศ ์ (2547: 15-16) อธิบายวา่ องคป์ระกอบของแรงจูงใจ คือ การทีจะทาํ
ใหเ้กิดแรงจูงใจขึนในตวัของพนกังานประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

1. ความตอ้งการ (Need) เป็นสิงทีเกิดขึนเมือร่างกายเกิดความไม่สมดุล เช่น ร่างกาย 

ขาดนาํ อาหาร หรือเมือไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพือนหรือหมู่คณะ  

2. แรงขบัหรือแรงกระตุน้ (Drive) เป็นพลงักระตุน้ทีเกิดขึนภายในร่างกาย เพือระงบั 

ความตอ้งการเป็นตวักระตุน้ทีทาํให้เกิดพฤติกรรมนาํไปสู่เป้าหมาย ดงันนัจึงกล่าวไดว้า่เป็นหวัใจ
ของกระบวนการจูงใจ  

3. เป้าหมาย (Goal) เป็นสิงทีตอบสนองความตอ้งการ ซึงจะช่วยลดแรงขบัลงซึงเป็น 

จุดสินสุดของกระบวนการจูงใจ  

จากความหมายทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด  ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ องค์ประกอบทีมีความสําคญัที
ทาํให้เกิดแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ธรรมชาติของบุคคล ซึงจะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการ
เรียนรู้ และการสังสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ด้านสภาพการณ์ต่างๆ ของสิงแวดล้อมที
แตกต่างกนัย่อมเป็นผลให้บุคคลนนัเกิดแรงจูงใจทีแตกต่างกนั และความเขม้ของแรงจูงใจ เป็น
ปริมาณมากหรือนอ้ยขึนอยูแ่ต่ละบุคคล ทงันีตอ้งขึนอยูก่บัเป้าหมายของแต่ละบุคคลดว้ย  

1.4 เทคนิคการจูงใจ  

วิธีการทีผูบ้ริหารนาํไปใช้จูงใจพนักงานให้ทาํงานอย่างเต็มความสามารถ ในฐานะ
หัวหน้างาน หรือนายจา้งไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนก็ตามควรใช้
เทคนิคทีจะจูงใจให้บุคคลทีอยู่ใตบ้งัคบับญัชาทาํงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายเกียวกบัเทคนิคการจูงใจไว ้ดงันี  

สิริรักษ ์วรรธนะพินทุ (2548: 16) ไดอ้ธิบายเกียวกบัเทคนิคการจูงใจ ไวด้งันี  

1. จะตอ้งบอกเป้าหมาย (Goal Setting) ขององคก์ารให้แน่นอน เพราะการทีบุคคลที 

ทาํงานอยู่ในองคก์ารไดรู้้เป้าหมายขององคก์ารแน่นอนนนั เป็นการทา้ทายให้เขาทาํงานให้บรรลุ 

เป้าหมาย แต่เป้าหมายนีพนกังานตอ้งยอมรับดว้ย ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผูบ้ริหาร  

2. จะตอ้งยอมรับ (Recognition and Approval) เมือใครมีความสามารถ ผูบ้งัคบับญัชา 
หรือหวัหนา้งานจะตอ้งยอมรับ และแสดงให้ผูอื้นรับรู้ดว้ย การยอมรับอาจทาํไดโ้ดยวิธีต่างๆ เช่น 

การใหร้างวลั เขม็เกียรติยศ เป็นตน้  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

 

3. ตอ้งใหโ้อกาสให้ความปลอดภยั (Opportunity and Security) พนกังานตอ้งการความ 

ปลอดภยัจากการทาํงาน ดงันันองค์การจะตอ้งวางนโยบายไวว้่า องค์การจะตอ้งเจริญเติบโต
กา้วหนา้ พนกังานจะตอ้งมีโอกาสไดรั้บพิจารณาความดีความชอบ “โอกาสทีจะกา้วหนา้เป็นโอกาส
ทีดีในการทาํงาน”  

4. ตอ้งใหค้นมีความสัมฤทธิ (Achievement) ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพยายามหาวิธีการให้ 
พนกังานไดป้ระเมินตวัเองแลว้ทาํใหเ้ขารู้สึกวา่เขาทาํสาํเร็จ จะโดยวิธีทา้ทายเขาให้ทาํงาน หรือโดย
วธีิวางแผนการทาํงานใหร้อบคอบ พยายามสร้างคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตไว ้ 

5. พยายามปรับปรุงงาน (Job-Enrichment) การปรับปรุงงานให้ดีขึนอาจปรับปรุง 

ความรับผิดชอบ คือ มอบหมายให้คนทาํงานหรือบุคคลทีทาํงานระดบัต่างๆ รับผิดชอบหนา้ทีของ
เขา และคุณภาพของผลผลิตหรือบางครังงานบางอยา่งทีใชห้ลายคนทาํ ก็อาจเปลียนแปลงให้คน
จาํนวนนอ้ยลง ทาํใหเ้ขามีความรับผดิชอบมากขึน  

6. กระตุน้โดยใชเ้งิน (Financial Incentives) วธีิการใชเ้งินเป็นเครืองกระตุน้นนั คือ การ
ให้เงินนอกเหนือไปจากค่าแรงทีเขาไดรั้บตามขอ้ตกลงปกติ เช่น จ่ายโบนสั จะจ่ายเป็นเดือนหรือ
เป็นปีก็ได ้นอกจากจ่ายโบนสัแลว้ ก็คือการแบ่งสรรผลประโยชน์หรือกาํไร (Profit Sharing) บริษทั
ไดก้าํไรมาก พนกังานก็ไดรั้บปันผลจากกาํไรนนัดว้ย  

7. กระตุน้ให้ทาํงานเป็นทีม (Team Approach) คือ ให้พนกังานไดท้าํงานเป็นกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มทีมีความสนใจใกลเ้คียงกนัและกลุ่มเพือน เหมือนกบัโปรแกรมทีให้เขารวมกลุ่มกนั 

ช่วยตวัเอง (Self-Help Program) แต่กลุ่มตอ้งเขา้ใจเป้ามายขององคก์าร และเห็นอกเห็นใจ พร้อมที
จะ ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้ 

8. ให้ความยุติธรรม (Justice) ความถูกตอ้ง ความยุติธรรม หรืออะไรก็แลว้แต่ทีมี 

ความหมายดงักล่าว บริษทั องคก์าร หรือหน่วยงานทุกแห่งควรจะมี และทุกคนในองคก์ารควรจะ
ไดรั้บการประเมินจากผลงาน ไม่ใช่จากบุคลิกภาพหรือความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ การให้รางวลัตอบ
แทนจากผลงาน ถือวา่เป็นความสัมพนัธ์และสาํคญัทีสุด  

9. กระตุน้โดยใหเ้ขามีอิสระในการทาํงานและมีความรับผดิชอบ  

จากความหมายทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด  ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ เทคนิคการจูงใจมีความสําคญัใน
การเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และทาํให้พนกังานมีความกระตือรือร้นทีจะทาํงานอย่าง
เต็มกาํลงัความรู้ความสามารถ ดงันนัผูบ้ริหารควรเลือกใชเ้ทคนิคการจูงใจให้มีความเหมาะสมกบั
แต่ละบุคคลและสถานการณ์ และตอ้งมีการประเมินผลงานอย่างยุติธรรม เพือเกิดประโยชน์แก่
พนกังานและผลสาํเร็จสูงสุดขององคก์ร  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

 

1.5 ทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจ  

ทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจมีมากมายหลายทฤษฎี และได้มีการศึกษารวมทงัอธิบาย 

รายละเอียดไว ้โดยนกัวชิาการไดอ้ธิบายเกียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจไว ้ดงันี 

ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการ (Maslow’s hierarchy of Needs)  

เป็นทฤษฎีทีมีการยอมรับและรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ร็อบบินส์ และจดัจ์ (Robbins and 

Judge, 2007: 483) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ผูเ้สนอทฤษฎีนี คือ มาสโลว ์(Maslow) โดยทฤษฎีการจูงใจของ
มาสโลว ์ ประกอบดว้ยความตอ้งการของมนุษย์ 5 ขนั ซึงความตอ้งการของคนสามารถนาํมา
เรียงลาํดบัตามความสาํคญัได ้จากความตอ้งการตาํสุดไปถึงสูงสุด คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการมีชือเสียง และความตอ้งการ
ความสําเร็จในชีวิต เมือความตอ้งการทีไดรั้บตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิงจูงใจพฤติกรรมของคน
ต่อไปอีก แต่จะสามารถจูงใจไดจ้ากความตอ้งการทีอยูสู่งขึนไปทียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง และ
ความตอ้งการของคนจะซาํซ้อนกบัความตอ้งการอนัหนึงอาจจะยงัไม่ทนัหมดไป ความตอ้งการ
อยา่งอืนจะเกิดขึนมาได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที  แสดงความตอ้งการ 5 ขนั 

 

ธิดาสรวง กระปุกทอง (2549: 14) ไดอ้ธิบายถึงการประยุกตใ์ช้ทฤษฎีของ มาสโลว ์

(Maslow) ดังนีคือ บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนองความต้องการระดับตาํก่อนทีจะพยายาม 

ตอบสนองความตอ้งการระดับสูง การคน้ควา้วิจยัทีสนบัสนุนความคิดของมาสโลว์ (Maslow) คือ 

เมือความตอ้งการขนัพืนฐานยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง มนุษยจ์ะไม่สนใจความตอ้งการลาํดบัขนัที 

สูงขึนต่อไป และสามารถแบ่งความตอ้งการไดเ้ป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกประกอบดว้ย ความ

5. ความ 

ตอ้งการ 

ความสาํเร็จในชีวติ 

4. ความตอ้งการมีชือเสียง 

3. ความตอ้งการดา้นสงัคม 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั 

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
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ต้องการขนัพืนฐานทางกายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภยัและมันคง ส่วนทีสอง 

ประกอบดว้ยความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง และความตอ้งการ 

ความสาํเร็จสูงสุด  

ความเกียวพนัของทฤษฎีทงัสองส่วน คือ ความตอ้งการขนัพืนฐานทางกายภาพอาจมี 

ความตอ้งการอืนๆ ทีเป็นการจูงใจทีดีในลาํดบัรองลงมา ผูบ้ริหารจึงตอ้งเอาใจใส่ต่อความตอ้งการที 

เกิดขึนพร้อมๆ กนั และตอ้งประเมินวา่อะไรเป็นสิงทีจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และจะจูงใจดว้ยวิธีใด 

และในการของนาํทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ ไปใชใ้นหน่วยงาน ผูบ้ริหาร ตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัของการสร้างแรงจูงใจ ความตอ้งการในระดบัตาํอาจไดรั้บการตอบ  สนองเพียง 

บางส่วนและในส่วนทีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป เช่น ใน
หน่วยงานทีจดัใหมี้รายไดพ้อสมควรแลว้และสภาพแวดลอ้มของงานดีแลว้ การปรับปรุงสิงเหล่านี 

มลัลิกา ตน้สอน (2546: 32-35) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์
(Maslow) โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลมีความตอ้งการอย่างไม่มีทีสินสุด และความตอ้งการจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเพือตอบสนอง เมือความตอ้งการหนึงได้รับการตอบสนองแล้ว  ก็จะลด
ความสําคญัลง โดยบุคคลจะเกิดความตอ้งการใหม่ขึน และเรียงลาํดบัขึนจากตาํไปสูง 5 ลาํดบัได้
อธิบายถึงทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวไ์ว ้ดงันี  

1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขนัพืนฐานใน 

การดาํรงอยูข่องบุคคล เช่น อาหาร นาํ อากาศ ทีอยูอ่าศยั ซึงจะเป็นความตอ้งการในขนัแรกของการ
มีชีวติและดาํรงความเป็นมนุษย ์ซึงจะไดรั้บตอบสนองจากปัจจยัพืนฐานทางกายภาพ เช่น เงินเดือน 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือโรงอาหารของบริษทั เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง (Safety and Security Needs) เป็นความ
ต้องการด้านความปลอดภัยและมันคงในชีวิตและครอบครัว โดยแต่ละบุคคลต้องการ
สภาพแวดลอ้มทีปลอดภยัทงัทางกายภาพและจิตใจ และมีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีพ ซึงไดรั้บ
การตอบสนองจากการขึนเงินเดือน ผลประโยชน์และสวสัดิการประกนัสุขภาพ และประกนัสังคม 

3. ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) บุคคลตอ้งการทีจะ 

ไดรั้บการยอมรับจากสังคม โดยตอ้งการมีส่วนร่วมมิตรภาพ และความรักจากบุคคลอืน ซึงบุคคลจะ
ไดรั้บจากกลุ่มทาํงาน เพือนร่วมวชิาชีพ หรือกลุ่มสังคมต่างๆ  

4. ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง (Esteem Needs) บุคคลตอ้งการ การยอมรับนบัถือ 

จากบุคคลอืนวา่เขามีความรู้ความสามารถ และเป็นทีชืนชมของบุคคลอืนซึงจะสร้างความภาคภูมิใจ 

ให้กับตนเองโดยเขาจะได้รับการตอบสนองจากตาํแหน่งงาน สํานักงานและเครืองใช้ประจาํ
ตาํแหน่ง คาํชมเชย รางวลัพิเศษ  
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5. ความตอ้งการความสําเร็จสูงสุด (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการทีจะ 

บรรลุความสําเร็จขนัสูงของบุคคล โดยใชค้วามรู้ทกัษะและความสามารถของตนอยา่งเต็มที ซึงจะ 

ไดรั้บการตอบสนองจาก ความกา้วหน้าในหน้าทีการงาน การไดรั้บการมอบหมายงานทีทา้ทาย 

และ โอกาสในการพฒันาตนเอง  

ทฤษฎี อี อาร์ จี ของ เคลยต์นั พี. แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer) 

มลัลิกา ตน้สอน (2546: 35-36) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไวว้า่ 
คือ ทฤษฎีของมาสโลว ์ (Maslow) นนัเอง แตกต่างกนัแต่เพียงวา่แอลเดอร์เฟอร์ไม่ยอมรับเรืองการ
ตอบสนองความตอ้งการเป็นลาํดบัขนั แต่เขากลบัเสนอวา่ความตอ้งการมีอยู ่3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. การดาํรงอยู ่ (Existence) หรือ E เป็นความตอ้งการในการมีชีวิตอยู ่ ซึงจะไดรั้บการ
ตอบสนองจากปัจจยัพืนฐาน เช่น อาหาร นาํ อากาศ โดยบุคคลจะไดรั้บการตอบสนองในการดาํรง 

อยูจ่ากเงินเดือน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

2. ความสัมพนัธ์ (Relatedness) หรือ R เป็นความตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคล
อืน ซึงบุคคลจะไดรั้บการตอบสนองจากการยอมรับทางสังคม  ความสัมพนัธ์ทางสังคม และกลุ่ม
เพือน  

3. ความเจริญกา้วหน้า (Growth) หรือ G เป็นความตอ้งการทีจะก้าวไปขา้งหน้า 
เพือทีจะสร้างสรรคผ์ลงานทีเป็นทียอมรับของบุคคลอืน โดยการเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง ไดรั้บการ
กล่าวถึง และการใหร้างวลัทางสังคม หรือการเขา้ใจกบัชีวติมากขึน  
 

 

 

 

 

 
 

รูปที  แสดงทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 

 

มลัลิกา ตน้สอน (2546: 36) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีความตอ้งการดาํรงชีวิตอยู่จะมีความ
คล้ายคลึงกับความต้องการทางกายภาพและความต้องการความปลอดภัย  ความต้องการ
ความสัมพนัธ์จะคล้ายคลึงกับความต้องการมี ส่วนร่วมทางสังคม และความตอ้งการความ
เจริญกา้วหนา้จะเทียบเคียงกบัความตอ้งการเกียรติยศ ชือเสียงและความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุด 

 

ความเจริญกา้วหนา้ (G) 

ความสัมพนัธ์ (R) 

ความดาํรงอยู ่(E) 
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ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) 

 วรัิช สงวนวงศว์าน (2553: 219-220) ไดอ้ธิบายเกียวกบัทฤษฎีความเสมอภาคไวว้า่ โดย
ปกติผูป้ฏิบติังานจะรับรู้ ความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลตอบแทนทีเขาไดรั้บ จากการทาํงานกบัสิงทีได้
ทุ่มเทให้กบัการทาํงานและจะเปรียบเทียบอตัราส่วนปัจจยันาํเขา้และปัจจยันาํออก (Input–Output) 

ของตนกบัผูป้ฏิบติังานคนอืนๆ ซึงหากอตัราส่วนของพนักงานคนนัน เท่ากบัอตัราส่วนของ
พนกังานคนอืนๆ เขาจะมีความรู้สึกวา่เกิดความเท่าเทียมกนัหรือมีความยุติธรรม แต่หากอตัราส่วน
ไม่เท่ากนัความยติุธรรมในความรู้สึกของพนกังานคนนนัก็จะไม่เกิดขึน ซึงอาจเป็นกรณีของการได้
ผลตอบแทนตาํกวา่คนอืน หรือไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่คนอืนเมือเกิดความไม่ยุติธรรมพนกังานก็จะ
มีปฏิกิริยาต่างๆ หรืออาจมีการแสดงพฤติกรรมทีเป็นการตอบโตซึ้งอาจเป็นไปหลายลกัษณะ ดงันี  

1. บิดเบือนสิงทีป้อนใส่ เช่น ขยนัมากขึน หรือขยนันอ้ยลง หรือบิดเบือนผลลพัธ์ ของ
ตนเองหรือของคนอืน เช่น เรียกร้องค่าตอบแทนเพิมขึน  

2. มีพฤติกรรมชกันาํใหค้นอืนเปลียนสิงทีป้อนใส่หรือผลลพัธ์  

3. มีพฤติกรรมทีจะเปลียนสิงทีป้อนใส่หรือผลลพัธ์ของตนเอง  

4. เปลียนคนทีจะเปรียบเทียบสิงทีป้อนใส่หรือผลลพัธ์  

5. การลาออกจากงาน (เนืองจากเกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรม) โดยสรุปผลทีตามมาของ
ความรู้สึกวา่เกิดความไม่ยุติธรรม อาจเป็นการลด หรือเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน หรือลดหรือ 

เพิมคุณภาพงาน หรือเพิมการขาดงาน หรือการลาออกจากงานก็ได ้คาํวา่คนอืน (Others) ในทฤษฎี 

ความเสมอภาค (Equity Theory) อาจหมายถึง  

5.1 พนกังานคนอืน ทีทาํงานคลา้ยกนัในองคก์ารเดียวกนั รวมทงัเพือน หรือเพือน
บา้น หรือสมาคมวชิาชีพ  

5.2 ระบบ คือ นโยบายและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในองคก์ารนนัเมือเปรียบเทียบ 

กบัองคก์ารอืน  

5.3 ตนเอง คือ เปรียบเทียบอตัราการส่งป้อนใส่กบัผลลพัธ์ปัจจุบนักบัทีตนเอง เคย
ไดรั้บมาก่อนในอดีต  

อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีการเสมอภาคก็มีขอ้ตาํหนิทีขาดความชดัเจนในบางเรือง เช่น การ
กาํหนดความหมายของ ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) และผลลพัธ์ (Outcomes) และการเลือกคนอืน (Others) 

ทีจะนาํมาเปรียบเทียบ เป็นตน้ 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 143) ไดส้รุปถึงทฤษฎีความเสมอภาค ของ สเตซี อดมัส์ 

(Stacy Adams)ไวว้า่ คือ การไดรั้บความเป็นธรรมในการทาํงานทีเท่าเทียมกนั ระหวา่งพนกังานที
ทาํงานในลกัษณะเดียวกนั ควรไดรั้บรางวลัทีเหมือนกนั มีความเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรมเสมอ
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ภาคกนั เพราะการรับรู้ในความไม่เท่าเทียมกนัเกิดไดห้ลายสถานการณ์ เช่น การมอบหมายงาน การ
ส่งเสริมพนกังานให้มีความกา้วหน้าในงาน และองคป์ระกอบอืนในการทาํงานอาจแตกต่างกนัได้
มากมาย ปัญหาเหล่านีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่ออารมณ์ของพนกังาน ความรู้สึกไม่เป็นธรรมนีเกิดขึน
ในใจของพนกังาน ดงันนัผูบ้ริหารทีมีความสามารถจะตอ้งทาํให้เกิดความเท่าเทียมกนั เพราะเป็น
สิงสําคญัทีทาํให้พนกังานรู้สึกไดถึ้งความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม ซึงอาจส่งผลถึงความสําเร็จ
ขององคก์าร  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงทฤษฎีความเสมอภาค 

 

ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom Expectancy Theory)  

วนิยั เพชรช่วย (2551) ไดอ้ธิบายเกียวกบัทฤษฎีความคาดหวงัของวรูมไวว้า่ สามารถใช้
ทาํนายความพยายามในการทาํงาน ระดบัความพอใจงาน และระดบัการปฏิบติังานของพนกังานได้
อยา่งชดัเจน แต่มีขอ้แมว้า่ตอ้งกาํหนดค่าต่างๆ ลงในสูตรให้ถูกตอ้ง ดงันนัทฤษฎีอาจใชพ้ยากรณ์ได้
ถูกตอ้งในบางสถานการณ์ แต่อาจใชไ้ม่ไดใ้นสถานการณ์อืนทีแตกต่างไป หากจะใชท้ฤษฎีนีในการ
จูงใจการปฏิบติังานของบุคคลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเงือนไข ต่อไปนี  

1. ตอ้งกาํหนดเป้าหมายชดัเจน รวมทงัการปฏิบติังานทีจาํเป็นเพือการบรรลุเป้าหมาย
นนั 

2. ผลตอบแทนหรือรางวลั  จะมีได้ต้องสอดคล้องกับระดับความสําเร็จในการ
ปฏิบติังานเท่านนั คือ บรรลุเป้าหมายมากไดผ้ลตอบแทนมาก  

3. ผลตอบแทนหรือรางวลัทีให้ตอ้งเป็นสิงทีมีความสําคญัต่อพนกังาน หัวหน้างาน 

ตอ้งรู้จกัพนกังานแต่ละคนเป็นอยา่งดี  

4. พนกังานมีความเชือถือในขอ้ตกลงทีไดก้าํหนดกนัไว ้หวัหนา้งานตอ้งรักษาสัญญาที
ใหไ้วก้บัพนกังาน  

การเปรียบเทียบอตัราส่วนปัจจยันาํเขา้ 
และปัจจยันาํออก เมือเทียบกบับุคคลอืน 

การเปรียบเทียบผลงาน 

ระหวา่งบุคคล 2 คน 
ปัจจยันาํเขา้ 
ปัจจยันาํออก 

บุคคลทีใชปั้จจยันาํเขา้และปัจจยันาํออก 

ในการทาํงาน 

ยติุธรรม 

ปัจจยันาํเขา้ของผูอื้น 

ปัจจยันาํออกของผูอื้น = 
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ทฤษฎีความคาดหวงัจะใช้ไดผ้ลดีกบัผูป้ฏิบติังานซึงมีลกัษณะการควบคุมจากภายใน 

(Internal Locus of Control) เพราะพนกังานเหล่านีเชือมนัวา่เขาเป็นคนกาํหนดแนวทางชีวิตของ 

ตนเองได ้ความพยายามและความสามารถของเขาจะนาํไปสู่ความสําเร็จในการทาํงาน แต่ทฤษฎีนี 

ไม่เหมาะจะใชจู้งใจพนกังานทีมีลกัษณะการควบคุมจากภายนอก เพราะพวกนีเชือถือในเรือง ดวง 

โชควาสนา ความบงัเอิญ และสิงภายนอกอืนๆ ไม่เชือในความสามารถและความพยายามของตวัเอง
วา่ จะทาํใหพ้บความสาํเร็จได ้ 

สมิหรา จิตตลดากร (2546: 132-134) ไดอ้ธิบายวา่ทฤษฎีความคาดหวงัถูกนาํเสนอโดยว
รูม (Vroom) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการทาํงาน ซึงไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการ
อธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการทาํงานโดย วรูม มีความเห็นวา่การทีจะจูงใจให้พนกังาน
ทาํงานเพิมขึนนนั จะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดย ปกติเมือ
คนจะทาํงานเพิมขึนจากระดบัปกติ เขาจะคิดวา่เขาจะไดอ้ะไรจากการกระทาํแบบนนั หรือ การ
คาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึนเมือเขาไดแ้สดงพฤติกรรมบางอย่าง ในกรณีของการทาํงานพนกังานจะ
เพิมความพยายามมากขึน เมือเขาคิดว่าการกระทาํนนันาํไปสู่ผลลพัธ์บางประการทีเขามีความพึง 

พอใจ เช่น เมือทาํงานหนกัขึนผลการปฏิบติังานของเขาอยู่ในเกณฑ์ทีดีขึน ทาํให้เขาไดรั้บการ
พิจารณาเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง และไดค้่าจา้งเพิมขึน ค่าจา้งกบัตาํแหน่งเป็นผลของการทาํงานหนกั
และเป็นรางวลัทีเขาตอ้งการ เพราะทาํใหเ้ขารู้สึกวา่ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอื้นมากขึน แต่ถา้เขาคิดวา่
แมเ้ขาจะทาํงานหนกัขึนเท่าไรก็ตาม หวัหนา้ของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกยอ่งเขา จึงเป็นไปไม่ไดที้
เขาจะไดรั้บการพิจารณาเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง เขาก็ไม่เห็นความจาํเป็นของการทาํงานเพิมขึน 

ความรุนแรงของพฤติกรรมทีจะทาํงาน ขึนอยู่กบัการคาดหวงัทีจะกระทาํตามความคาดหวงันัน 

รวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ทีจะไดรั้บ ซึงจะมีเรืองของการดึงดูดใจ การเชือมโยงรางวลักบั
ผลงาน และการเชือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายาม โดยทฤษฎีนีจะเนน้เรืองของการจ่ายและ 

การให้รางวลัตอบแทน เน้นในเรืองพฤติกรรมทีคาดหวงัเอาไวต่้อเรืองผลงาน ผลรางวลั และ
ผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมาย จะเป็นตวักาํหนดระดบัของความพยายามของพนกังาน วรูม 

ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการทาํงาน เรียกวา่ ทฤษฎีความคาดหวงั (VIE Theory) ซึง
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการอธิบาย กระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการทาํงาน  

V = Valance หมายถึง ระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมาย 

รางวลั คือ คุณค่าหรือความสาํคญัของรางวลัทีบุคคลใหก้บัรางวลันนั  

I = Instrumentality หมายถึง ความเป็นเครืองมือของผลลพัธ์ (Outcomes) หรือรางวลั
ระดบัที 1 ทีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ที 2 หรือรางวลัอีกอยา่งหนึง คือ เป็นการรับรู้ในความสัมพนัธ์ของ
ผลลพัธ์ทีได ้(เชือมโยงรางวลักบัผลงาน)  
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E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัถึงความเป็นไปไดข้อง การไดซึ้งผลลพัธ์หรือ 

รางวลัทีตอ้งการเมือแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง (การเชือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายาม) ตาม
หลกัทฤษฎีความคาดหวงัจะแยง้ว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามเขา้ไปแทรกแซงในสถานการณ์การ
ทาํงาน เพือให้บุคคลเกิดความคาดหวงัในการทาํงาน คุณลกัษณะทีใชเ้ป็นเครืองมือ และคุณค่าจาก
ผลลพัธ์สูงสุด ซึงจะสนบัสนุนต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ย  

ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก  

ทฤษฎีสองปัจจยั อาจเรียกวา่ ทฤษฎีการจูงใจและธาํรงรักษา (Motivation maintenance) 

หรือทฤษฎีการจูงใจ-สุขอนามยั (The motivation hygiene theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ-คาํจุน (Dual 

factor theory)  

ร็อบบินส์ และจดัจ์ (Robbins and Judge, 2007: 485) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ทฤษฎีนีไดมี้การ
พฒันาโดย เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก โดยทฤษฎีนีอธิบายวา่ ปัจจยัทีเกียวกบัความตอ้งการทางใจ 

หรือปัจจยัภายในมีความเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการทาํงานและเป็นปัจจยัทีสามารถจูงใจดว้ย 

ในขณะทีปัจจยัทีเกียวกบัความตอ้งการภายนอกจะส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในการทาํงานโดยมี
รายละเอียด ดงันี  

1. ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัทีกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทาํให้การทาํงานมี
ประสิทธิภาพเพิมขึน ผลผลิตเพิมขึน ทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ไดแ้ก่  

1.1 ความสําเร็จในการปฏิบติังาน (Achievement) หมายถึง การทีบุคคลทาํงานได้
เสร็จสิน และประสบความสําเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนั
ปัญหาทีจะเกิดขึน เมือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลืมในผลสาํเร็จของงานนนัๆ  

1.2 การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ไม่วา่
จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพือน ผูม้าขอรับคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี อาจจะ
อยูใ่นรูปการยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจ หรือการแสดงออกอืนใด ทีก่อให้เห็นถึง
การยอมรับในความสามารถ เมือไดท้าํงานอยา่งใดอยา่งหนึงบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนบัถือ จะ
แฝงอยูใ่นความสาํเร็จในงานดว้ย  

1.3 ลกัษณะงานทีปฏิบติั (Work itself) หมายถึง งานทีน่าสนใจงานทีตอ้งอาศยั
ความคิดริเริมสร้างสรรคท์า้ทายให้ลงมือทาํ หรือเป็นงานทีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้งัแต่ตน้จน
จบโดยลาํพงัผูเ้ดียว  

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการ
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มที ไม่มีการ
ตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
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1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง โอกาสไดรั้บการเลือนขนัเลือน 

ตาํแหน่งใหสู้งขึนของบุคคลในองคก์าร ซึงทาํใหเ้กิดประสบการณ์และความชาํนาญมากขึน  

1.6 ความเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การทีได้รับการพฒันาความรู้ 

ความสามารถและทกัษะจากการปฏิบติังาน ตลอดจนโอกาสในการศึกษาต่อ อบรมสัมมนาและดู
งาน  

2. ปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัคาํจุน เป็นปัจจยัทีป้องกนัไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่
พึงพอใจในงาน ปัจจยัสุขอนามยัจะเกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของงาน ซึงไดแ้ก่  

2.1 การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง ความยุติธรรม และความ
เสมอภาคในการปกครองบงัคบับญัชา รวมถึงความสามารถและความสุขมุของผูบ้งัคบับญัชา  

2.2 นโยบายและการบริหาร (Company Policy) หมายถึง หลกัการในการทาํงาน 

การวางแผน การกระจายงาน การมอบหมายงาน และการจดัระบบงานทีมีประสิทธิภาพ  

2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Relations) ความสามคัคีความสนิทสนม ใกลชิ้ด
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ทงัในการดา้นการงานและส่วนตวั ความสามารถในการ
ทาํงานร่วมกนัและมีบรรยากาศในการทาํงานทีเป็นมิตร  

2.4 สภาพการปฏิบติังาน (Working Conditions) หมายถึง สิงแวดลอ้มและปัจจยั
ต่างๆ ทีเป็นเครืองช่วยให้การปฏิบติังานมีความคล่องตวั ซึงไดแ้ก่ ความเป็นสัดส่วนของอาคาร 

สถานที สิงอาํนวยความสะดวกบรรยากาศ ลกัษณะแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคม  

2.5 เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น 

เงินเดือน เบียเลียง และเงินสวสัดิการอืนๆ  

2.6 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ชีวิตส่วนตวัทีมีผลทาํให้บุคคลมี
ความรู้สึกทีดีต่องาน  

2.7 สถานภาพของงาน (Status) หมายถึง ความรู้สึกเชือมนัและศรัทธาในวิชาชีพ 

รวมถึงความมีชือเสียงของหน่วยงาน  

2.8 ความมนัคงในการปฏิบติังาน (Job Security) หมายถึง ความยงัยืนถาวรของ
ตาํแหน่งงานและองคก์ารในการจา้งงาน โดยการมีงานใหป้ฏิบติัอยา่งต่อเนือง  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 176) สรุปวา่ การนาํทฤษฎีสองปัจจยัมาใชเ้พือให้เกิดการจูงใจ
ในการทาํงานในระดบัสูง ไดมี้การนาํมาใช้ทงัในวงการธุรกิจและวงการรัฐบาล อย่างกวา้งขวาง 

โดยผูบ้ริหารทีจะนาํแนวคิดนีไปใชใ้นการจูงใจพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม จะส่งผลต่อความสําเร็จ
ขององคก์รนนัควรดาํเนินการ ดงันี  
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1. ให้พนกังานแต่ละคนมีความพึงพอใจในขณะทาํงาน โดยพนกังานจะไดรั้บปัจจยั 

ความตอ้งการขนัพืนฐานอยา่งเพียงพอ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม  

2. ป้องกนัไม่ให้พนกังานเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการทาํงาน โดยการจดัระบบการ
ติดต่อสือสารแบบ 2 ทาง คือ จากผูบ้ริหารถึงพนกังาน และจากพนกังานกลบัมายงัผูบ้ริหาร  

3. ควรจดัให้พนักงานมีขวญัและกาํลงัใจสูงในการทาํงาน เช่น การให้สิงทีเป็น 

ผลประโยชน์เพิมเติม นอกจากค่าตอบแทน การมีหลกัประกนัในอาชีพ การมีสภาพการทาํงานทีดี 

4. จดัให้พนักงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การไดรั้บโอกาสให้เลือน
ตาํแหน่งหนา้ที สาํหรับพนกังานทีมีผลการปฏิบติังานดี มีความประพฤติดี เป็นตน้ 

ภาวิไล เจริญพงศ์ (2547: 21-22) สรุปไดว้า่ ทฤษฎีนีกล่าวถึงลกัษณะงานและสภาพ 

แวดลอ้มองคก์ารทีก่อให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม หรือทีเรียกวา่ ทฤษฎี
สองปัจจยั ซึงประกอบดว้ย  

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจยัจูงใจและช่วยทาํให้มนุษยเ์กิดความพึง
พอใจในงาน ซึงประกอบดว้ย ความสําเร็จของงาน การไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ลกัษณะของงาน 

ความรับผดิชอบ โอกาสกา้วหนา้ และการไดรั้บการพฒันา ซึงปัจจยัเหล่านี เป็นตวัตดัสินวา่งานนนั
น่าสนใจหรือไม่ 

2. ปัจจยัอนามยั/คาํจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัทีรักษาไม่ให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบ ซึงประกอบดว้ย นโยบายและการบริหารงาน การนิเทศงาน ความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกือกูล สถานภาพ และความมนัคงในงาน ซึง
การคงสภาพปัจจยันีไวใ้นทางดีเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจให้เกิดขึน แต่ไม่ไดเ้ป็น
ปัจจยัทีสร้างแรงจูงใจหรือความพึงพอใจใหเ้กิดขึนได ้  

ดงันัน ปัจจยัจูงใจจึงเป็นปัจจยัทีมุ่งตอบสนองความตอ้งการในระดบัสูงๆ ขึนไป 

ในขณะทีปัจจยัอนามยั/คาํจุน กลบัเป็นปัจจยัทีตอบสนองความตอ้งการระดบัล่าง ตามแนวคิดของ 

มาสโลว ์(Maslow)  

ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก มาใชใ้นการวิจยัครัง
นี เนืองจากทฤษฎีนีแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัจูงใจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน มีความ
พอใจในการทาํงาน และปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัคาํจุน เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน และป้องกนัไม่ใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงาน ซึงการทาํวิจยัครังนีเพือประโยชน์
สําหรับผูบ้ริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้แก่พนกังานและเจา้หน้าที สํานกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ เพือ
บรรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป 
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2. แนวคิดและทฤษฎีทเีกยีวกบัการทาํงานเป็นทมีทมีีประสิทธิภาพ 

2.1 ความหมายของการทาํงานเป็นทีม 

ในการศึกษาเรืองการทาํงานเป็นทีม ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงันี 

เนลสัน และควิก (Nelson and Quick, 1997: 252-261) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่
ทีมไวว้่า หมายถึง บุคคลกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึงทีมีลกัษณะเป็นองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์มีการ
แลกเปลียนวตัถุประสงคท์วัไป และเป็นผูซึ้งตอ้งการทีจะทาํงานร่วมกนั เพือบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้
การทาํงานเป็นกลุ่มทีมุ่งเนน้งาน การทาํงานเป็นกลุ่มมีทงัรูปแบบทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ทีมมีประโยชน์มากต่อการปฏิบติังานทีมีปฏิสัมพนัธ์ซบัซ้อน หรือมีอาสาสมคัรทาํงานมากกวา่หนึง
คน 

วูด๊คอ็ก และฟรานซิส (Woodcock and Francis, 1994: 20-31) ไดอ้ธิบายความหมายของ
คาํวา่ทีมไวว้า่ หมายถึง กลุ่มคนทีช่วยเหลือซึงกนัและกนั เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

พาร์คเกอร์ (Parker, 1990: 16) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่ทีมไวว้า่ หมายถึง ทีมเป็น
กลุ่มบุคคลทีมีความสัมพนัธ์และตอ้งพึงพากนั เพือปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายหรือปฏิบติังานให้
เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนีมีเป้าหมายร่วมกนัและยอมรับว่าวิธีเดียวกนัจะทาํงานให้สําเร็จ คือ การ
ทาํงานร่วมกนั 

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2545: 10) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่ทีมไวว้่า 
หมายถึง กลุ่มคนทีตอ้งมาทาํงานร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนัและเป็นการรวมตวัทีจะตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจ ความผกูพนัและความร่วมมือซึงกนัและกนัของสมาชิกในกลุ่มเพือทีสมาชิกแต่ละ
คนสามารถทาํงานร่วมกนัจนประสบความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได ้

ศิณีย ์สังขรั์ศมี (2544: 60) ไดใ้หค้วามหมายการทาํงานเป็นทีมไวว้า่ หมายถึง กลุ่มบุคคล
เขา้ทาํงานร่วมกนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนั และทุกคนในกลุ่มมีบทบาทช่วยดาํเนินงานกลุ่ม มีการ
ติดต่อสือสาร และประสานงานกนัเพือให้งานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้และเพือ
ประโยชน์ของกลุ่ม 

วลิาวรรณ รพีไพศาล (2542: 150) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่ทีมไวว้า่ หมายถึง การ
ทาํงานร่วมกนัของสมาชิกตงัแต่สองคนขึนไป โดยมีจุดประสงคเ์พือให้การดาํเนินกิจกรรมทงัหลาย
บรรลุเป้าหมายเดียวกนั โดยทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างมีจิตใจตรงกนั ร่วมมือกนัทาํงานอยา่งเต็ม
ความสามารถ มีการประสานงานกนัอยา่งดี เพือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคสู์งสุด 
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พนิดา รัตนไพโรจน์ (2542: 28) ไดใ้ห้ความหมายการทาํงานเป็นทีมไวว้า่ หมายถึง การ
ทาํงานร่วมกนัรับรู้และยอมรับเป้าหมายและวตัถุประสงคน์นั มีการติดต่อสือสาร การประสานงาน
การตดัสินใจ การดาํเนินงานต่างๆ ร่วมกนั เพือให้เกิดผลสําเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายทีตงัไว้
และเป็นผลสาํเร็จของทุกคน 

สุทธิ ภิบาลแทน (2541: 55-56) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํวา่ทีมไวว้า่ หมายถึง การที
บุคคลตงัแต่ สองคนขึนไปมาร่วมกนัทาํงานหรือปฏิบติังาน ตามหนา้ที และความรับผิดชอบโดยแต่
ละคนทีมาร่วมกนัทาํงานนีจะมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายเดียวกนั ให้ความร่วมมือร่วมใจมีการ
ประสานงานทีดี มีการติดต่อสือสาร ตดัสินใจวางแผน สนบัสนุนกนัและสามารถผสมกลมกลืน
อยา่งมีประสิทธิภาพในการทาํงาน เพือให้งานทีตนรับผิดชอบนนับรรลุวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งตงัใจ 

จากความหมายทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การ
ทีบุคคลตงัแต่สองคนขึนไป ดาํเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยแต่ละคนทีมาร่วมกนัทาํงานนี จะมี
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายเดียวกนั มีการดาํเนินงานทีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ให้ความร่วมมือร่วม
ใจ มีการติดต่อสือสาร การประสานงานทีดี รวมทงัช่วยเหลือสนับสนุนซึงกนัและกนัอย่างเต็ม
ความสามารถ เพือใหง้านบรรลุวตัถุประสงค ์ 

2.2 ประเภทของทีมงาน  
การจดัแบ่งทีมงานออกเป็นประเภทต่างๆ นนัมีวธีิการแบ่งหลายวธีิ ขึนอยกูบัแนวเฉพาะ

แบบของแนวคิดนนัๆ ซึงไดมี้นกัวชิาการหลายท่านแบ่งประเภทของทีมงานสรุปไดด้งันี  
วูด๊คอ็ก (Woodcock, 1989: 4-5) ไดอ้ธิบายประเภทของทีมไว ้ดงันี 

1. ทีมระดบัสูง (Top team) หมายถึง ทีมทีกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละพฒันายุทธศาสตร์
ขององค์การ เนืองจากทีมงานทีตอ้งกระทาํหลากหลายทีมงานจึงตอ้งการสมาชิกทีสามารถแสดง
มุมมองขององคก์ารไดห้ลากหลายเป็นจาํนวนมาก บางครังอาจมีสมาชิกชวัคราวเขา้ร่วมทีมดว้ยเพือ
ช่วยเหลือสนบัสนุนทาํใหง้านสมบูรณ์ทนัเวลา 

2. ทีมบริหาร (Management team) หมายถึง ทีมทีมีการกาํหนดวตัถุประสงคย์อ่ยในการ
ปฏิบติังานมากขึน มีการประสานงานและควบคุมการทาํงานของบุคคลอืน ทีมมกัจะจดัหาผูน้ํา
ทีมงานในลกัษณะวนัต่อวนัในองค์การ ทีมงานตอ้งการทีจะมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัสมาชิก
หลักขององค์การมีการจัดหาทรัพยากรและวางแผนการปฏิบัติงาน พัฒนายุทธศาสตร์และ
บริหารงานทีกระทาํเป็นประจาํ 
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3. ทีมปฏิบติังาน (Operator team) หมายถึง ทีมทีประกอบดว้ยบุคคลซึงปฏิบติังาน
พืนฐานขององค์การเป็นผูเ้ปลียนปัจจัยนําเข้าให้เป็นปัจจัยนําออก เช่น ผูส่้งสินค้าหรือเป็นผู ้
ให้บริการแก่ลูกค้า ณ สถานทีต่างๆ สมาชิกทีมมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเป็นการ
ปฏิบติังานทีกระทาํเป็นประจาํ 

4. ทีมเทคนิค (Technical team) หมายถึง ทีมทีประกอบดว้ยบุคคลทีกาํหนดมาตรฐาน
การปฏิบติังานในองคก์ารในทีนีมาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐานทางเทคนิคมาตรฐานการผลิตหรือ
มาตรฐานการให้บริการ แต่ต้องเป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน องค์การทีมีขนาดใหญ่ จะมีความ
ตอ้งการทีมเทคนิคมากยงิขึน 

5. ทีมสนบัสนุน (Support team) หมายถึง ทีมทีเกิดขึนนอกเหนือจากการทาํงานประจาํ
และเป็นทีมทีอยูน่อกสายงานขององคก์าร ประกอบดว้ยสมาชิกทีมาจากหลายฝ่ายหลายแผนก แต่มี
คุณลกัษณะทีพร้อมจะช่วยเหลือและสนบัสนุนสมาชิกหรือทีมอืนอาจหมายความถึงทีมทีให้การ
สนบัสนุนโดยทางออ้มก็ได ้ซึงทีมงานประเภทนีจะช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิผล บ่อยครังที
อาจจะตอ้งมีการควบคุมเกิดขึน 

ร็อบบินส์ และจดัจ์ (Robbins and Judge, 2007: 259-261) ไดแ้บ่งประเภทของทีมไว ้3 
ประเภท คือ ทีมแกปั้ญหา ทีมบริหารงานดว้ยตนเอง และทีมขา้มสายงาน มีรายละเอียดสรุปได ้ดงันี 

1. ทีมแกปั้ญหา (Problem-Solving Teams) ประกอบดว้ยสมาชิกทีทาํงานร่วมกนัใน
แผนกเดียวกนั หรือหน่วยงานใกลเ้คียงกนัประมาณ 8-10 คน มารวมตวักนัประมาณ 2-3 ชวัโมงต่อ
สัปดาห์ เพือประชุมแลกเปลียนขอ้มูลปัญหาและความคิดเห็นร่วมกนั เพือปรับปรุงคุณภาพและ
สภาพแวดล้อมในงานให้ดีขึน โดยทีมแก้ปัญหาจะมีอาํนาจหน้าทีในการเสนอความคิดเห็นและ
อาจจะช่วยผลกัดนัให้เกิดการนาํขอ้เสนอไปปฏิบติัต่อ แต่ทีมแกปั้ญหาไม่มีหนา้ทีความรับผิดชอบ
ในการนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติัโดยตรง 

2. ทีมบริหารงานดว้ยตนเอง (Self-Managed Work Teams) ประกอบด้วยสมาชิก
ประมาณ 10-15 คน มีขอบแขตการทาํงานทีไม่ใช่เพียงแต่การแกปั้ญหาทวัๆ ไปเท่านนั แต่ทีมงาน
จะตอ้งรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ทีเกิดขึนจากการตดัสินใจและดาํเนินการของตน การทาํงานของทีมจะ
มุ่งทีการผสมผสานกนัระหว่างความสามคัคี และการเป็นทีมงานทีดีกบัการมีสิทธิส่วนบุคคลและ
ความรู้รักอยากจะทาํงานดว้ยความผกูพนัในงาน 

3. ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Teams) เป็นทีมการทาํงานทีประกอบด้วย
บุคลากรในระดับเดียวกัน แต่อยู่ในสาขาวิชาชีพต่างกนัมาร่วมกันทาํงาน โดยใช้ทกัษะความรู้
ความสามารถตามสาขาวิชาร่วมกนัทาํงานทีตนเองมีความชาํนาญ เพือร่วมกนัทาํงานให้บรรลุผล
สาํเร็จทีไดต้งัเป้าหมายร่วมกนัไว ้
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วินิจ เกตุขาํ (2535: 70-71) ไดแ้บ่งประเภทของทีม ตามลกัษณะหนา้ทีของการทาํงาน
เป็น 5 ประเภท คือ ทีมงานระดบัสูง ทีมจดัการ ทีมปฏิบติังาน ทีมดา้นเทคนิค และทีมสนบัสนุน มี
รายละเอียดสรุปได ้ดงันี 

1. ทีมงานระดบัสูง (Top Teams) มีหน้าทีกาํหนดวตัถุประสงค์และพฒันาทางเลือก
สมาชิกของทีม จะตอ้งมีความคิดกวา้งไกลและลุ่มลึก เป็นผูที้มีความรู้สึกความเขา้ใจงานในทุก
ลกัษณะขององคก์าร 

2. ทีมจดัการ (Management Teams) มีหนา้ทีจดัทาํรายละเอียดของวตัถุประสงคร่์วม
ประสานงานและควบคุมงานของคนอืน สมาชิกจะตอ้งมีลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถทีจะ
ประสานสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนสาํคญัในองคก์าร ในการจดัทาํแผนปฏิบติัและจดังบประมาณ 

3. ทีมปฏิบติังาน (Operation Teams) มีหนา้ทีทาํงานเฉพาะอยา่งใหส้าํเร็จเป็นงานทีเป็น
ภารกิจขององคก์ารเท่ากบัผูเ้ปลียนตวัป้อนเป็นผลผลิต 

4. ทีมด้านเทคนิค (Technical Teams) มีหน้าทีกาํหนดมาตรฐานให้องค์การ ทงั
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านวิธีการ และมาตรฐานการบริการ ซึงมาตรฐานเหล่านีจะ
เปลียนแปลงพฒันาตามความเจริญกา้วหนา้ตามองคก์าร 

5. ทีมสนบัสนุน (Support Teams) เป็นทีมทีอยูน่อกสายงานตามปกติขององคก์าร เป็น
ผูส้นบัสนุนโดยออ้ม ซึงใหง้านสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ไม่วา่จะแบ่งทีมรูปแบบใดก็ตาม 
ทุกทีมในองค์กรต่างมีความสําคญัและจาํเป็นต่อความสําเร็จขององค์กรทงัสิน เมือพิจารณาการ
จดัแบ่งประเภททีมงานดงักล่าวพบว่า ไม่มีรูปแบบทีแน่นอนตายตวัขึนอยู่กบัแนวคิดเฉพาะแบบ
หรือตามวตัถุประสงค์ของการแบ่งประเภทของทีมนนัๆ ซึงไม่ว่าจะแบ่งประเภททีมงานแบบใดก็
ตาม ทุกทีมมีเป้าหมายร่วมกนัก็คือปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายใหลุ้ล่วงไปดว้ยพลงัของทีมงาน 

2.3 ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม 

การทาํงานเป็นทีม เป็นการกระตุน้บุคลากรและการเจริญเติบโตในสายอาชีพ แบ่งปัน
โอกาสในการพฒันา และเพิมขีดความสามารถสูงสุดสําหรับรายบุคคลและทีม (สุรศกัดิ สุทองวนั, 
2548) 

การทาํงานในองค์กรหรือสถาบนั ตอ้งทาํงานเป็นทีมร่วมกันหลายๆฝ่าย ประสาน
สัมพนัธ์กัน สมาชิกมีความเข้าใจกัน ปฏิบติังานเป็นทีม โดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมกาํหนดทิศทาง
เป้าหมายทีชดัเจน มีขอ้มูลสนบัสนุน ร่วมกนัมองปัญหา วิเคราะห์ กาํหนดยุทธศาสตร์ ลงมือถือ
ปฏิบติั ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกนั (ประสิทธิ ทองอุ่น และคณะ, 2542: 212-213) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

 

การทาํงานเป็นทีมเป็นแนวทางการปฏิบติัทีไดรั้บความสนใจนาํมาใช้อย่างแพร่หลาย 
ทงัในองค์กรภาครัฐและเอกชน เนืองจากงานส่วนใหญ่ในองค์กรไม่สามารถสําเร็จไดด้ว้ยบุคคล
เพียงคนเดียว ตอ้งอาศยัความร่วมมือและการมีสัมพนัธ์ทีดีของผูป้ฏิบติังานในทีม (พนิดา รัตน
ไพโรจน์, 2542: 27) 

การทาํงานเป็นทีม เกิดจากพืนฐานความเชือทีวา่มนุษยมี์ความสามารถเฉพาะทีแตกต่าง
กนัในแต่ละบุคคล ถา้เรานาํมนุษยเ์หล่านีมารวมกนัก็จะประกอบดว้ยบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ
ทีหลากหลาย ซึงถา้ไดมี้การแบ่งงาน กาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบ จดัระบบสือสารทีเหมาะสม จะ
ทาํใหก้ารทาํงานนนับรรลุจุดมุ่งหมาย (พยอม วงศส์ารศรี, 2542: 277)  

จากความหมายทีกล่าวมาแลว้ทงัหมด ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ การทีองคก์รจะบรรลุเป้าหมาย 
จาํเป็นตอ้งมีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ เนืองจากสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึงแต่ละบุคคลต่างมี
จุดเด่นทีแตกต่างกนัทงัดา้นความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทาํงาน จึงจาํเป็นอย่างยิงที
ตอ้งใหค้วามสําคญัต่อการทาํงานเป็นทีม เพือดึงความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ ทีแตกต่างกนัมา
ร่วมกนัปฏิบติังานเพือใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

2.4 ประโยชน์ของการทาํงานเป็นทีม  

การทาํงานเป็นทีม จะมีประโยชน์ทงัในดา้นขององคก์ร และในดา้นของตวับุคคลในทีม 

ไดน้นัควรตงัอยู่บนพืนฐานของความสมดุล กล่าวคือมีความพอใจทงัสองฝ่าย ซึงจะทาํให้เกิด 

ประโยชน์อยา่งสูงสุด ซึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายเกียวกบัประโยชน์ของการทาํงานเป็นทีม ดงันี  

สุนนัทา เลาหนนัทน์ (2549: 65-66) ไดอ้ธิบายเกียวกบัประโยชน์ของการทาํงานเป็นทีม
ไวว้่า การทาํงานเป็นทีมนอกจากจะมีผลดีต่อองค์การโดยส่วนรวมแลว้ ยงัมีผลดีต่อสมาชิกแต่ละ
บุคคลในทีมงานนนัดว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ  

1. ทีมงานเป็นการรวมเอาทรัพยากรมนุษยที์มีค่าทีสุดขององค์การเขา้ดว้ยกนั ทาํให ้

สามารถปฏิบติังานทีบุคคลเพียงคนเดียวไม่อาจทาํได ้ เพราะนอกจากจะไดแ้รงกายแรงใจเพิมขึน
แลว้ ยงัจะไดค้วามคิดหลายแง่หลายมุมมาผสมผสานกนั ทาํให้ศกัยภาพแฝง ทีแต่ละคนมีอยูถู่ก
นาํมาใชไ้ด ้มากขึน  

2. ทีมงานทาํให้มีการมอบหมายให้รับผิดชอบ เพือให้มีปฏิบติัหน้าทีตามความถนัด 

ความเชียวชาญ และความพอใจของแต่ละคน เป็นการทาํให้เกิดการเรียนรู้ซึงกนัและกนั ยงัผลให ้

แต่ละคนมีโอกาสสร้างหรือพฒันาความสามารถด้านอืนๆ ให้ดีขึนโดยการเรียนรู้จากสมาชิก
ผูร่้วมงาน  
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3. ทีมงานช่วยให้สมาชิกแต่ละคนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ไดแ้ก่ 

ความรัก และการยอมรับซึงกนัและกนั อนัจะเป็นบนัไดนาํไปสู่ความสําเร็จในชีวิตการทาํงานใน
ทีสุด  

เมือพิจารณาในภาพรวม จะพบวา่การทาํงานเป็นทีมงานช่วยทาํให้องคก์ารสามารถรวม 

พลงัในการปฏิบติังาน ทาํให้งานทีจะยากลาํบากเพียงใดก็สามารถประสบผลสําเร็จไดไ้ม่ยากนกั 

เมือผลการปฏิบติังานดีขึนทงัดา้นคุณภาพและปริมาณ ส่งผลให้องค์การเจริญกา้วหน้าทดัเทียม
คู่แข่ง หรือพร้อมทีจะนาํหนา้คู่แข่ง ผลประโยชน์ของทีมงานสรุปได ้ดงันี  

1. โดยทวัไปพบวา่ผลการปฏิบติังานของกลุ่ม/ทีมจะมีประสิทธิผลดีกวา่การทาํงานโดย 

บุคคลเพียงคนเดียว  

2. เมือมีการเปรียบเทียบการตดัสินใจโดยกลุ่ม/ทีมกบัการตดัสินใจโดยบุคคลเพียง คน
เดียว พบวา่การตดัสินใจโดยกลุ่มจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สูงกวา่  
3. บุคคลเรียนรู้ทีจะเป็นผูมี้ค่านิยมในการช่วยเหลือผูอื้น มีความเมตตาปราณี และมี 

ความรับผดิชอบ เขา้ใจผูอื้น เสียสละ จากการทีเขาไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม  

4. การแสงออกของอารมณ์ต่างๆ เช่น สนุกสนาน ตืนเตน้ ร่าเริง ผิดหวงั สมหวงั 

เหล่านี จะมีความเขม้ขน้สูงกวา่ปกติเมือบุคคลอยูใ่นกลุ่มมากกวา่ เมืออยูเ่พียงคนเดียว  

5. คุณภาพการใช้ชีวิตประจาํวนัจะสูงขึนเพราะกลุ่มเนืองจากไดมี้การแบ่งงานกนัทาํ
ตาม ความเชียวชาญของแต่ละคน  

6. การขจดัความขดัแยง้สามารถทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงกวา่เมือไดอ้ยู่รวมกนัใน
กลุ่ม การจดัการกบัอิทธิพลทางสังคมก็ดีกวา่ ถา้ไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีมาตรฐานของสังคมไม่มีค่านิยม
ของ สังคมไม่มีกฎระเบียบของสังคม ความเจริญยอ่มเกิดขึนไม่ได ้ 

7. เอกลกัษณ์ของบุคคล การยอมรับนบัถือในตนเอง และสมรรถภาพทางสังคมของ 

คนเรา ลว้นแลว้แต่ไดรั้บการกล่อมเกลาหรือหล่อหลอมจากสังคมทงัสิน  

8. ถา้ปราศจากการร่วมมือกนัระหวา่งคนเราแลว้ กลุ่มและองคก์ารทงัหลายยอ่มอยูร่อด 

ไม่ได ้ 

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546: 43-45) ไดอ้ธิบายเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมจะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ารในดา้นต่างๆ คือ  

1. สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานให้กบัสมาชิก เพราะการทาํงานเป็นทีมช่วย 

สร้างความไวว้างใจ ช่วยเหลือกนั และมีบรรยากาศการทาํงานทีดี ทาํให้สมาชิกมีความรู้สึกสบายใจ 

พอใจ และเพลิดเพลินกบัการทาํงาน ก่อให้เกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และช่วยทาํให้เกิด 
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ผลงานทีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทาํให้การทาํงานบรรลุเป้าหมาย การทาํงานเป็นทีมจะช่วย
ใหก้ลุ่มสามารถทาํงานทาํงานบรรลุผลสาํเร็จ ตามเป้าหมายทีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. สร้างความมนัคงในอาชีพการงาน ทงันีเนืองจากทีมงานสามารถทาํงานไดอ้ย่างมี 

ประสิทธิภาพ และสามารถเพิมผลผลิต ทาํให้องคก์ารมีรายไดแ้ละกาํไรสูงขึน สามารถเติบโตได้
อยา่งมนัคง และช่วยให้สมาชิกของทีมงานมีความมนัคงและกา้วหนา้ในอาชีพ นอกจากนีองคก์าร
ต่างๆ มกัจะปรับระบบการประเมินผล และให้ผลตอบแทนทีจูงใจแก่ทีม ทาํให้สมาชิกในทีมงานที
ประสบความสาํเร็จ มีความกา้วหนา้ทงัในดา้นการงาน รายได ้และอาชีพทีมนัคงอีกดว้ยเช่นกนั  

3. สร้างความสัมพนัธ์ในงาน สมาชิกในทีมงานจะช่วยเหลือซึงกนัและกนั โดยระดม 

กาํลงักายกาํลงัใจและกาํลงัความคิด ตลอดจนทกัษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ 

สมาชิกเขา้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั ซึงก่อให้เกิดความสัมพนัธ์และความผกูพนัในฐานะสมาชิกของ
ทีม ทาํใหบุ้คคลและทีมงานมีความผกูพนัใกลชิ้ดกนัและบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการร่วมกนั  

4. เพิมพูนการยอมรับนบัถือระหว่างกนั เนืองจากสมาชิกทีมงานจะตอ้งกาํหนดและ 

จดัสรรตาํแหน่ง อาํนาจหนา้ที และความรับผดิชอบของสมาชิก เช่น หวัหนา้ทีม  ผูป้ระสานงานของ
ทีม และสมาชิกอืนๆ โดยสมาชิกทีร่วมทีมจะรับรู้ ยอมรับและมีความเขา้ใจต่อกนั 

2.5 ลกัษณะทีมงานทีมีประสิทธิภาพ  
นกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัลกัษณะการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพไวห้ลาย

ท่าน ดงันี 

ดายเออร์ (Dyer, 1995: 16) ไดอ้ธิบายเกียวกบัลกัษณะของทีมงานทีมีประสิทธิภาพ ดงันี 

1. มีจุดมุ่งหมายและค่านิยมทีมีความชัดเจน พนกังานทุกคนในองค์การมีความเขา้ใจ
และยอมรับในจุดมุ่งหมายและค่านิยมนนั พนกังานมุ่งเนน้การดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

2. พนักงานเขา้ใจงานทีตนเองไดรั้บมอบหมาย และเขา้ใจบทบาทในการปฏิบติังาน
ของตนเอง 

3. บรรยากาศเป็นส่วนหนึงของการไวว้างใจและสนบัสนุนซึงกนัและกนัของสมาชิก 

4. การติดต่อสือสารทีเปิดเผย พนกังานเต็มใจและมีโอกาสแบ่งปันขอ้มูลทีจาํเป็นต่อ
จุดมุ่งหมายของทีมงานและองคก์าร 

5. พนกังานไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจนนั 

6. พนกังานทุกคนผกูมดัตนเองกบัการตดัสินใจนนั 

7. หวัหนา้งานรับการสนบัสนุนจากลูกนอ้งและมาตรฐานการปฏิบติังานสูง 

8. ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

9. โครงสร้างและวธีิการทาํงานของทีมสอดคลอ้งกบังาน จุดมุ่งหมายและผูเ้กียวขอ้ง 
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สเตียร์ (Steers, 1985: 345 อา้งถึงใน สงวน ชา้งฉตัร, 2539: 262) ไดอ้ธิบายเกียวกบั
ลกัษณะของทีมงานทีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั ดงันี 

1. ลักษณะของทีมงาน  ได้แก่  ขนาดของทีมทีมีขนาดใหญ่เกินไปเกียวข้องกับ
ความสามารถในการทาํงานลดลง ขนาดโครงสร้างความกดดนัทีทาํให้เกิดเอกภาพและเป้าหมายใน
การทาํงานร่วมกนั 

2. ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ระดบัความพยายามในการทาํงานดว้ย
การใชแ้รงจูงใจ ความรู้และทกัษะของสมาชิก และยทุธศาสตร์การปฏิบติังานของทีมงาน 

3. ประสิทธิภาพของทีมงาน สามารถพิจารณาไดจ้ากสามมิติ คือ ความสําเร็จในการ
ปฏิบติังานในดา้นการเพิมคุณค่าของผลผลิต ความพึงพอใจของสมาชิก การเพิมพูนความสามารถ
ของทีมงาน ความสามารถทีไดพ้ฒันาแลว้ 

ลิเคิร์ท (Likert, 1967 อา้งถึงใน สุนนัทา เลาหนนัทน์, 2549: 42-45) ไดอ้ธิบายเกียวกบั
ลกัษณะของทีมงานทีมีประสิทธิภาพไวว้า่ เป็นการเนน้กระบวนการและปฏิสัมพนัธ์ภายในของ
ทีมงานพอสรุปได ้ดงันี 

1. สมาชิกมีความชาํนาญในการปฏิบติังานและมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั 

2. สภาพการปฏิบติังานมีความเป็นกนัเองและไม่ตึงเครียด 

3. สมาชิกมีความสนใจซึงกนัและกนัใหเ้กียรติกนั 

4. มีความไวเ้นือเชือใจซึงกนัและกนัสูง 

5. สมาชิกมีส่วนในการกาํหนดค่านิยม ความตอ้งการ และเป้าหมายต่างๆ 

6. สมาชิกมีการประสานงานทีดี 

7. สมาชิกยอมรับ และใหค้วามสาํคญัต่อค่านิยมของทีมงาน 

8. สมาชิกมีแรงจูงใจทีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของทีมร่วมกนั 

9. บรรยากาศของการทาํงานสนบัสนุนเกือกลูกนั 

10. หวัหนา้ทีมมีการส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือประสานงานกนั 

11. สมาชิกกระตือรือร้นทีช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

12. สมาชิกยอมรับเป้าหมายและความคาดหวงัของทีมงานดว้ยความเต็มใจ 

13. สมาชิกมีความมนัใจในความสามารถของทีมงาน 

14. สมาชิกใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

15. บรรยากาศการทาํงานส่งเสริมใหมี้การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

16. ทีมงานมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

17. มีการสือสารเกียวกบัการปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมา 
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18. มีการสือสารเรืองราวทีสาํคญัทุกเรือง และไม่เสียเวลาสือสารกบัเรืองทีไม่สาํคญั 

19. สมาชิกมีความสนใจข่าวสารทีไดรั้บฟัง และรับฟังโดยปราศจากความแคลงใจ 

20. มีการยอมรับนบัถือซึงกนัและกนัในทุกเรือง 

21. สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและทุกคนทาํงานโดยกระบวนการกลุ่ม 

22. มีความยดึหยุน่ในการทาํงาน 

23. สมาชิกเขา้ใจเป้าหมาย และปรัชญาในการทาํงาน ส่งผลให้การตดัสินใจเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ (2549: 20-31) ไดอ้ธิบายเกียวกบัลกัษณะของทีมงานทีมี
ประสิทธิภาพไวว้า่ จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงันี  

1. วตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายทีเห็นพอ้งตอ้งกนั (Clear Objective and Agree 

Goals) วตัถุประสงค ์คือ จุดมุ่งหมายของการปฏิบติังานทีใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานขององคก์าร 

2. การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหน้าเพือแกปั้ญหา (Openness and Confrontation) 

ความเปิดเผยต่อกนัของสมาชิกในทีม เป็นสิงสําคญัต่อการทาํงานเป็นทีม ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 

สมาชิกในทีมจะตอ้งกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา รวมทงัจะตอ้งกลา้เผชิญหนา้ 
ในการช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มใจและจริงใจ การแสดงความเปิดเผยของสมาชิกในทีมจะตอ้ง
ปลอดภยั กล่าวคือ ทุกคนสามารถพดูคุยถึงปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งสบายใจและมีความไวว้างใจต่อกนั 

จริงใจต่อกนั มีความเชือถือ และมีความเขา้ใจซึงกนัและกนั สามารถพดูคุยกนัไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
โดยการทาํความเขา้ใจซึงกนัและกนั ทงัความเขา้ใจในพฤติกรรม ความคิด และความตอ้งการของ
บุคคลอืน ทงันีเพือให้สามารถอยูร่่วมกนัและทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการเรียนรู้เกียวกบั
บุคคลอืนในดา้นความตอ้งการ ความคาดหวงั ความชอบ หรือไม่ชอบ ความรู้ความสามารถ ความ
สนใจ ความถนดั จุดเด่น จุดดอ้ยและอารมณ์ รวมทงัความรู้สึก ความสนใจ และนิสัยใจคอ  

3. การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั (Support and Trust) การสนบัสนุนและความ
ไวว้างใจโดยธรรมชาติแลว้ตอ้งไปดว้ยกนั เพราะถา้ปราศจากความไวว้างใจกนัจะทาํให้สมาชิกแต่
ละคนในทีมไม่กลา้คิด กลา้ทาํงานตามความตงัใจ รวมทงัความรู้สึกวา่เขาจะตอ้งปกป้องงานทีเขา
รับผิดชอบ สมาชิกรู้สึกวา่เขาสามารถพูดไดอ้ยา่งตรงไปตรงมากบัสมาชิกในทีมอืนๆ ไดท้งัดีและ
ไม่ดี จะส่งผลให้สามารถสือความหมาย และนาํความรู้ ความเขา้ใจทีไดรั้บไปปรับปรุงทาํงานใน
ความรับผดิชอบของตนเองให้ดียิงขึน สรุปวา่สมาชิกในทีมจะตอ้งไวว้างใจซึงกนัและกนั โดยทีแต่
ละคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้งกลวัวา่จะไดรั้บผลร้ายทีจะ
มีต่อเนืองมาภายหลงั สามารถทาํให้เกิดการเปิดเผยต่อกนั และกลา้ทีจะเผชิญหนา้ เพือแกปั้ญหา
ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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4. ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ทางสร้างสรรค ์ (Cooperation and Conflict) 

ความร่วมมือเป็นองค์ประกอบทีสําคญั ทีทาํให้งานประสบความสําเร็จตามทีทีมมุ่งหวงัไว ้เมือแต่
ละบุคคลไดรั้บมอบหมายงาน หากไม่อยากร่วมมือกนัทาํงาน งานทีไดรั้บมอบหมายนนัยอ่มไม่อาจ 

สําเร็จไดด้งัทีตอ้งการ การร่วมมือในการทาํงานแสดงออกไดโ้ดยพิจารณาจาก ความพร้อมทีจะ 

แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั ช่วยกนัทาํงานเท่าทีตนเองจะมีความสามารถทาํไดอ้ยา่งดี
ทีสุด ทุกคนในทีมจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ เพราะทุกคนในทีมมีความไวว้างใจซึงกนั
และกนั สมาชิกในทีมสามารถพูดไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ทงันีผูน้าํกลุ่มหรือทีมจะตอ้งทาํงานอยา่ง
หนกัในอนัทีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือ ดงันี  

4.1 การสร้างความร่วมมือกบับุคคลอืน ในการสร้างความร่วมมือเพือความเขา้ใจ 

ซึงกนัและกนัจะมีบุคคลอยูส่องฝ่ายคือ ผูข้อความร่วมมือ และผูใ้ห้ความร่วมมือ ความร่วมมือจะ 

เกิดขึนได ้ เมือฝ่ายผูใ้ห้เต็มใจและยินดีจะให้ความร่วมมือ เหตุผลทีทาํให้ขาดความร่วมมือ ไม่
ช่วยเหลือกนั คือ การขาดผลประโยชน์ ไม่อยากให้คนอืนไดดี้กวา่ สัมพนัธภาพไม่ดี วตัถุประสงค์
ของทงัสองฝ่ายไม่ตรงกนั ไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการทาํงาน ขาดความพร้อมทีจะร่วมมือ หรืองานทีขอ
ความร่วมมือนนั เสียงภยัมากเกินไป หรือเพราะความไม่รับผดิชอบต่อผลงานส่วนรวม 

4.2 การขดัแยง้ หมายถึง ความไม่ลงรอยกนัทางความคิด หรือการกระทาํทีเกิดขึน 

ระหวา่งสองคนขึนไป หรือระหวา่งกลุ่ม โดยมีลกัษณะทีไม่สอดคลอ้ง ขดัแยง้ ขดัขวาง ไม่ถูกกนั จึง
ทาํให้ความคิดหรือการทาํกิจกรรมร่วมกนันนั เสียหาย หรือดาํเนินไปไดอ้ยา่งไม่ราบรืน ทาํให้การ
ทาํงานเป็นทีมลดลง นบัเป็นปัญหาอุปสรรคทีสาํคญัยงิ 

4.3 วิธีแก้ความขดัแยง้ การแกค้วามขดัแยง้เป็นเรืองของทกัษะเฉพาะบุคคล การ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ในการทาํงานเป็นทีม ควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาร่วมกนั ไม่พูดในลกัษณะทีแปล
ความหรือมุ่งตดัสินความ ไม่พูดในเชิงวิเคราะห์ ไม่พูดในลกัษณะทีแสดงว่าตนเหนือกว่าผูอื้น 
หรือไม่พดูในลกัษณะทีทาํให้ผูอื้นเจ็บปวด เสียหนา้ อบัอาย เจ็บใจ หรือการพยายามพูดหาประเด็น
ของความขดัแยง้ ไม่กล่าวโจมตีวา่ใครผดิใครถูก  

5. กระบวนการทาํงานและการตดัสินใจทีถูกตอ้งเหมาะสม  (Sound Working and 

Decision Procedures) งานทีมีประสิทธิภาพนนั ทุกคนควรจะคิดถึงงานหรือผลงานเป็นอนัดบัแรก 

ต่อมาควรวางแผนวา่ ทาํอยา่งไรงานจึงออกมาดีไดด้งัทีเราตอ้งการ อยา่งไรก็ตามก่อนทีจะตดัสินใจ
นนั จุดมุ่งหมายควรตอ้งมีความชดัเจน และสมาชิกทุกคนควรมีความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการ
ทาํงานเป็นอย่างดี เพราะจะนาํไปสู่แนวทางในการทาํงานว่า ตอ้งทาํอย่างไรจึงจะบรรลุตาม
เป้าหมายของงาน ใหไ้ดผ้ลงานออกมาอยา่งดีทีสุด  
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การตดัสินใจสังการ เป็นกระบวนการขนัพืนฐานของการบริหารงาน ผูบ้ริหารหรือ 

ผูน้าํทีมเป็นบุคคลสําคญัในการทีจะมีส่วนในการตดัสินใจ วิธีการทีผูบ้ริหารใช้ในการตดัสินใจ
หลายวิธีคือ ผูบ้ริหารตดัสินใจเพือแกไ้ขปัญหาโดยไม่ตอ้งซกัถามคนอืน หรือผูบ้ริหารอาจรับฟัง 

ความคิดเห็นก่อนตดัสินใจ กล่าวคือผูบ้ริหารยงัคงตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง แต่ขึนอยูก่บัความคิดเห็น
และขอ้มูลอืนๆ ทีผูบ้ริหารไดรั้บมาจากสมาชิกของทีมงาน  

6. ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม (Appropriate Leadership) การทีผูน้าํหรือหวัหนา้ทีมงาน ทาํ
หนา้ทีเป็นผูชี้แนะประเด็นทีสําคญัในการทาํงานตามบทบาทของผูน้าํคือ การแบ่งงาน กระจายงาน
ให้สมาชิกทุกกลุ่มตามความรู้ความสามารถ สําหรับสมาชิกของทีมงานทีไดรั้บเลือกให้เป็นผูน้าํ 

ตอ้งพร้อมทีจะทาํหนา้ทีให้เหมาะสมกบังานทีไดรั้บมอบหมาย โดยการให้การสนบัสนุนนาํทีมให้
ประสบความสําเร็จ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศทีดีในการทาํงานเป็นทีม มีการพฒันาบุคลากร และ
พฒันาทีมงาน  

7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทาํงาน  (Regular Review) ทีมงานทีดีไม่
เพียงแต่ดูจากลกัษณะของทีม และบทบาททีมีอยูใ่นองคก์ารเท่านนั แต่ตอ้งดูวิธีการทาํงานทีทาํงาน 

ดว้ยการทบทวนงาน จะทาํให้ทีมงานไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ทีทาํให้รู้จกัคิดปรับปรุงแกไ้ข การ
ปฏิบติังานในองคก์ารดว้ยวธีิการในการทบทวนงานนนัมีเป็นจาํนวนมาก และทุกวิธีจะเกียวขอ้งกบั
การไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเกียวกบัการปฏิบติังานของแต่ละคนหรือของทีมโดยส่วนรวม สําหรับวิธี 

ทีใชก้นัมากในการทบทวนผลงานมีหลายวิธี เช่น การทบทวนการปฏิบติังานดว้ยตนเอง การใชผู้ ้
สังเกตภายนอก หรือการใชโ้ทรทศัน์วงจรปิด  

8. การพฒันาตนเอง (Individual Development) ทีมงานทีมีประสิทธิภาพจะตอ้งค้นหา 
และรวบรวมทกัษะต่างๆ ของแต่ละบุคคลและผลิตผลทีดีกวา่ ในขณะเดียวกนัประสิทธิภาพของทีม
จะมีมากขึน ถา้หากทีมไดใ้ห้ความสนใจต่อการพฒันาทกัษะของแต่ละบุคคล เมือกล่าวถึงการ
พฒันาบุคลากร องค์การมกัจะมองในเรืองของการพฒันาทกัษะและความรู้ทีแต่ละคนมีอยู่ เพือ
ปรับปรุงใหดี้ขึน  

9. ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งทีม (Sound Inter-Team Relation) การทาํงานเป็นทีมแมว้า่ 
ทีมงานจะมีคุณลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ดีเพียงใดก็ตาม ถา้หากขาดความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งทีมหรือ
ระหวา่งบุคคลในทีมแลว้ ความสําเร็จของการทาํงานเป็นทีมก็จะมีอุปสรรค ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทีมทีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะ ดงันี มีการสือสารและความเขา้ใจ สมาชิกในทีมพยายามทีจะ
เขา้ใจความคิดเห็นของคนอืน เขา้ใจปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายอืนๆ มีความช่วยเหลือเกือกูลกนั 

คน้หาวิธีการทาํงานทีมีประสิทธิภาพร่วมกบัฝ่ายอืนอยา่งต่อเนือง พยายามนาํความคิดเห็นของคน
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อืนในทีมมาพิจารณาเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความเขา้ใจในความแตกต่างของคน และ
พยายามใชป้ระโยชน์จากความแตกต่างนนั  

10. กาํหนดบทบาทของสมาชิกทีชดัเจนและสมดุล (Balanced Roles) สมาชิกในทีมแต่
ละคนจะตอ้งมีความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง  มีการจดัแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบในการทาํ 

กิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร มีการแจง้อยา่งเป็นทางการ อาจกาํหนดและเขียนเป็นแผนภูมิแสดงให้
คนทวัไปไดรั้บรู้วา่ ใครตอ้งรายงานต่อใคร ใครทาํหนา้ทีอะไร เพือกาํหนดพฤติกรรมของสมาชิก
ในทีมทีแสดงออกให้ชัดเจน เหมาะสมกบัตาํแหน่งทีรับผิดชอบอยู่ตามบทบาทแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท ดงันี  

10.1 บทบาทตามหนา้ที (บทบาทเฉพาะ) เช่น บทบาทของการเป็นผูจ้ดัการมี หนา้ที
ตดัสินใจ สังการ ควบคุมงาน ภายในอาํนาจหนา้ที ความรับผดิชอบของตนเอง  

10.2 บทบาททวัไป เป็นการแสดงพฤติกรรมในการทาํงาน ตามความคาดหมายของ
บุคคลทีเกียวขอ้ง เช่น การมาทาํงานตรงตามเวลา การตงัใจในการทาํงาน การให้ความเคารพนบัถือ
ผูที้มีประสบการณ์มากกวา่ ผูสู้งวยักวา่  

11. การติดต่อสือสารทีดี (Good Communications) ในการทาํงานโดยทวัไปตอ้งมีการ
สือสารระหว่าง ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา  กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรือผูร่้วมปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิงในการสือความหรือแลกเปลียนข่าวสารซึงกนัและกนั ทาํให้เกิด
ความสัมพนัธ์ทีดีเป็นเครืองมือในการถ่ายทอดขอ้มูล ขอ้ความ ความรู้ อารมณ์ ความรู้สึก ใน
บางครังตอ้งหาวิธีหยงัถึง ความตอ้งการ อารมณ์ ความรู้สึกของผูร่้วมงานทุกคน เพือจะประเมิน
แนวทางในการสือสาร วิธีการ ถ่ายทอดขอ้มูลต่างๆ เช่น คาํพูด กิริยาท่าทาง สีหนา้ แววตา ภาษา
เขียน สัญลกัษณ์ หรือสือมวลชน เป็นตน้ การสือสารทีเป็นคาํพูด ผูพู้ดตอ้งใชศิ้ลปะในการพูด ถา้
เป็นการเขียนตอ้งใช้ศิลปะในการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน ย่อมมีอิทธิพลต่อการ
สือสารทงัสิน การสือสารทีไม่ดีจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้ 

11.1 การติดต่อสือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) หมายถึง การ
ติดต่อสือสารทีมีระเบียบแบบแผนมีขอ้กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน มีลายลกัษณ์อกัษรทีบ่งบอก ระเบียบ
วิธีการ เช่น ใบสมคัรงาน คาํสัง หรือจดหมายของทางราชการ เป็นตน้ ผูบ้งัคบับญัชาควรใชก้าร 

ติดต่อสือสารแบบเป็นทางการ เมือเป็นงานทีเป็นพิธีการ และตอ้งหาหลกัฐานบนัทึกไว ้ 

11.2 การติดต่อสือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) หมายถึง การ
ติดต่อสือสารทีเกิดจากความใกลชิ้ดสนิทสนมเป็นการส่วนตวั เป็นการสือสารแบบเป็นกนัเอง เช่น 

การทกัทายปราศรัยพูดคุยกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือการพูดคุยระหว่าง 

เพือนร่วมงาน เหมาะสาํหรับการติดต่อสือสารทีตอ้งการความเร่งด่วน  
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เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 215) ได้อธิบายเกียวกับลักษณะของทีมงานทีมี
ประสิทธิภาพไวว้่า คือ ทีมทีสามารถทาํงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีการนาํความคิดใหม่ๆ มา
ปรับปรุงการทาํงานเพือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดงันันทีมงานทีมีประสิทธิภาพจึงมีลกัษณะ
ดงัต่อไปนี 

1. สมาชิกในทีมงานมีความพึงพอใจในงาน 

2. มีความเชือถือไวว้างใจกนัระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัและผูบ้ริหาร 

3. สมาชิกมีการสือสารทีดี 

4. มีความขดัแยง้กนันอ้ย 

5. มีการแกปั้ญหาและอุปสรรคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. เสริมสร้างการรับรู้ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในทีมงาน 

ศิณีย ์สังขรั์ศมี (2544: 32-36) ไดอ้ธิบายเกียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม ซึงมี
องคป์ระกอบดงัรูปประกอบ 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

รูปที  แสดงประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม 

 

การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ สามารถกระทาํได้โดยการสร้างกิจกรรมและการ
ทาํงานร่วมกัน ควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความร่วมมือกนั มี
ความรู้สึกทีดีต่อกัน  และกระตุ้นให้ รู้จักการระดมสมองร่วมกัน  การทํางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพนนั จาํเป็นทีสมาชิกของทีมงานตอ้งมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั มีทกัษะการอยูร่่วมกนั
และทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทีมงานทีมีวุฒิภาวะและมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนต้องเขา้ใจ
ความสาํคญัและหลกัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ซึงมีปัจจยัสนบัสนุนดงัต่อไปนี 

ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 

ภาวะผูน้าํ 

แรงจูงใจ ความสามคัคี 

การพฒันาทกัษะและเพิมความรู้ การบรรลุเป้าหมาย 

มนุษยสมัพนัธ์ทีดี ความคิดสร้างสรรค ์

   ส
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1. ลกัษณะและภาวะความเป็นผูน้าํทีเหมาะสม ผูน้าํตอ้งมีความรับผิดอบ มีหนา้ทีและ
บทบาทความเป็นผูน้าํทีสมบูรณ์ คือสามารถมอบหมายงานและแบ่งสรรงานให้ผูอื้นดาํเนินการโดย
ทาํงานเป็นทีม หัวหน้าทีมหรือผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีทกัษะด้านการงาน การขจดัปัญหาความขดัแยง้  
สร้างแรงจูงใจ พบว่าค่าความเป็นผูน้าํขึนอยู่กบัคุณสมบติัส่วนบุคคลและพฤติกรรม ขอ้สําคญัคือ 
ผูน้าํตอ้งมีความคิดริเริมความคิดสร้างสรรค ์และมีความยืดหยุน่สูง เพือปรับองคก์รให้เปลียนแปลง 
มีศกัยภาพการเพิมผลผลิต และมีความสามารถด้านการแข่งขนัสูง เพือให้สอดคล้องกบัสภาวะ
แวดลอ้มโลกซึงปรวนแปรอยา่งรวดเร็ว 

2. เป้าหมาย ผูน้าํตอ้งวางแผน กาํหนดเป้าหมายเพือการดาํเนินนโยบาย และประเมินผล
งานการวางแผน มีองคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการ คือ 

2.1 การกาํหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ทีต้องการให้งานสําเร็จ โดยมีเงือนไข
ขอ้กาํหนดเกียวกบัระยะเวลา ปริมาณและคุณภาพ เป็นตน้ 

2.2 การตดัสินใจล่วงหน้าเกียวกบัทางเลือกหรือกิจกรรมทีจะนาํไปสู่วตัถุประสงค์
หรือผลลพัธ์ทีตอ้งการ ไดแ้ก่ มีทางเลือกอะไร มีขอ้เสียอะไร มีขนัตอนวิธีการอยา่งไร จะทาํเมือใด 
ใครรับผดิชอบ ตอ้งใชเ้ครืองมืออุปกรณ์และทรัพยากรอะไรบา้ง และการตดัสินใจเลือกทางใด 

การประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เป็นเครืองชีชดัความสามารถของ
ผูน้ําและทีมงาน ทีมีประสิทธิภาพ ศกัยภาพการผลิตและการแข่งขนัสูง สามารถทาํรายได้และ
ความสําเร็จให้กบัองค์การ และถา้ให้ยอดเยียมยิงขึนตอ้งทะลุเป้าหมายเพิมขึนในปีต่อๆไปอย่าง
ต่อเนือง 

3. ความสามคัคี ช่วยให้สมาชิกทีมงานมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ไม่มีความคิดเห็น
และความสํานึกทีเห็นแก่ตวั ทีมงานยึดเหนียวแน่นดว้ยเหตุผล คือขอ้ดีของความสามคัคี ประการ
แรกสมาชิกทีมงานเกิดความรู้สึกยินดีและมีส่วนร่วมกบัความสําเร็จขององค์การ ประการทีสอง
สมาชิกทีมงานมีแรงร่วมใจและตอ้งการใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมายทีองคก์ารกาํหนดไว ้

4. มนุษยสัมพนัธ์ทีดี ทีมงานทีมีประสิทธิภาพผูน้าํตอ้งสร้างมนุษยสัมพนัธ์ทีดีภายใน
ทีมงานโดยเริมจากผูน้ํา เช่น ให้ความเอาใจใส่ความทุกข์สุข ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ 
พฤติกรรมผูน้าํดงักล่าวสามารถเอาชนะจิตใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป็นตวัอยา่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หรือสมาชิกทีมงานปฏิบติัตาม เพิมความสัมพนัธ์ภายในทีมงาน จูงใจสมาชิกทีมงานร่วมใจกัน
ทาํงาน ในทีสุดจะไดผ้ลงานและนาํใจคน และเพิมความสัมพนัธ์ทีดีภายในทีมงาน เป็นตน้ 

5. ความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ความคิดแปลกใหม่และสามารถปฏิบติัได ้ให้ประโยชน์
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ คือ  

5.1 เป็นการเปลียนแปลงไปสู่สิงทีดีกวา่  
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5.2 เพิมคุณภาพชีวติ  
5.3 แกปั้ญหาต่างๆ หมดสินไป  
5.4 ส่งเสริมทศันคติ วิสัยทศัน์ และการยอมรับวิทยาการใหม่ๆ ควบคู่กบัการเพิม

ประสิทธิภาพ และศกัยภาพบุคลากร เทคนิคทีนิยมใช้ คือ การระดมสมองกระตุน้ให้สมาชิกทีมงาน
เสนอความคิดใหม่ๆ โดยไม่ปิดกนั ยึดหลักการความคิดสร้างสรรค์จากหลายหัวดีกว่าหัวเดียว 
มุมมองขอ้ดีขอ้เสีย อนาคต กวา้งไกลกวา่ความคิดเพียงคนเดียว 

6. แรงจูงใจ การจูงใจเป็นสิงทีทาํใหส้มาชิกทีมงานมีประสิทธิภาพ นนัคือทีมงานไดรั้บ
ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจทงัทางตรงและทางออ้ม สําหรับประโยชน์ทางตรงไดแ้ก่ ค่าตอบแทนใน
รูปของค่าจา้งและเงินเดือน รางวลั สิงตอบแทนอืนทีเป็นตวัเงิน และทางออ้มไดแ้ก่ ประโยชน์และ
บริการการสร้างความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ ผูน้าํตอ้งมีหนา้ทีชกัจูงให้สมาชิกทีมงานทุ่มเท
จิตใจ และพลงักายทาํงานดว้ยความกระตือรือร้นมากขึน ผลสาํเร็จของการสร้างแรงจูงใจ คือ 

6.1 เกิดพฤติกรรมร่วม ช่วยให้สมาชิกทีมงานร่วมกนัทาํงานด้วยความพึงพอใจ 
และมีความสุขกบัการทาํงาน 

6.2 พฤติกรรมทางบวกของสมาชิกทีมงานเพิมขึน ให้ความสนใจงาน มีความ
สามคัคีร่วมกนัตดัสินใจทางเลือกทีดีทีสุด 

6.3 องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมาย 

7. การพฒันาทกัษะและเพิมความรู้ เนืองจากในโลกปัจจุบนัอิทธิพลของเทคโนโลย ี
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมากมาย การประดิษฐ์คิดคน้สิงใหม่ๆ ทาํให้สภาวะแวดลอ้มของ
องคก์ารทงัทางภาครัฐและภาคเอกชนแปรเปลียนไปอยา่งรวดเร็วอยา่งทีไม่เคยปรากฎมาก่อน การ
บริหารองค์การให้สามารถอยูร่อดและเติบโตในภาวะเช่นนี นบัเป็นสิงทีทา้ทายความสามารถของ
ผูบ้ริหาร และการทาํงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาทกัษะและเพิมความรู้แก่บุคลากรมี
ความสําคญัและจาํเป็นยิง นันคือผูน้ําตอ้งสามารถสอนงานหรือแนะนาํวิธีการทาํงาน การ
ฝึกอบรมเพือพฒันาทกัษะและเพิมพูนความรู้บุคลากรองคก์าร ช่วยให้ทีมงานต่างๆ เพิม
ผลผลิตทีมีคุณภาพประสิทธิภาพสูง ลดตน้ทุนและมีศกัยภาพดา้นการแข่งขนัสูง เป็นตน้ 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2544: 192) ได้อธิบายเกียวกับลักษณะของทีมงานทีมี
ประสิทธิภาพตอ้งมีลกัษณะ ดงันี 

1. มีการกาํหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการทาํงานทีชดัเจน 

2. สมาชิกทุกคนของทีมรับรู้นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการทาํงานอยา่ง
ทวัถึงดว้ยความเขา้ใจตรงกนั 

3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และตดัสินใจในเรืองทีเกียวกบังานของตนเอง 
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4. การกาํหนดบทบาท หน้าทีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานของสมาชิก ตอ้งมี
ความชดัเจนและความเขา้ใจตรงกนั ปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั 

5. การสือสารแบบเปิด เพือให้สมาชิกทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง
ทวัถึง ไม่วา่จะเป็นการสือสารแบบบนลงล่าง หรือแบบล่างขึนบนก็ตาม 

6. มีความคิดริเริมสร้างสรรคใ์หม่ ในการปฏิบติังานอยูเ่สมอการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ทีเกิดขึน ไม่วา่จะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตาม จะตอ้งคาํนึงถึงความพอใจของทุกฝ่ายเป็นสาํคญั 

7. สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความจริงใจ เชือใจและไวว้างใจซึงกันและกัน ในหมู่
สมาชิกของทีมและมีความซือสัตยต่์อหน่วยงาน 

สงวน ช้างฉัตร (2542: 160-162) ไดว้ิจยัพบว่า ทีมงานทงัหมดของรัฐและเอกชนที
ประสบความสําเร็จเป็นจาํนวนมาก มีหลกัการสําคญัของทีมทีมีการปฏิบติังานในระดับสูง 10 
ประการ ดงันี 

1. มีผูเ้ชือมโยงเหมือนสมาชิกทีสําคัญของทีมตังเป้าหมายของผลผลิตไวสู้ง และ
ดาํเนินการใหส้าํเร็จได ้

2. มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานสูง 

3. สมาชิกทีมงานร่วมมือซึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 

4. ผูจ้ดัการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสมาชิกทีมงาน 

5. บทบาทของพนกังานสัมพนัธ์ กบัทกัษะของสมาชิก และมีความสมดุลเป็นอยา่งดี 

6. มีระดบัความเป็นอิสระสูง 

7. เรียนรู้จากความผดิพลาดอยา่งรวดเร็ว 

8. ทีมงานใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ 
9. มีทกัษะในการแกปั้ญหาสูงและทบทวนการปฏิบติังานของตนอยา่งสมาํเสมอ 

10. ทีมงานไดรั้บการจูงใจทาํงานหนกั ทงัพิจารณาวา่งานเป็นเรืองตืนเตน้ และทา้ทาย 

ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ของวูด๊ค็อกและฟรานซิส 
มาใชใ้นการวจิยัครังนี มี 11 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั การเปิดเผยและ
เผชิญหนา้ การสนบัสนุนและไวว้างใจกนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ กระบวนการทาํงาน
และการตดัสินใจ ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม การตรวจสอบผลงาน การพฒันาตนเอง ความสัมพนัธ์ทีดี
ระหวา่งกลุ่ม บทบาททีสมดุล และการติดต่อสือสารทีดี ซึงการทาํวิจยัครังนีเพือประโยชน์สําหรับ
ผูบ้ริหารในการวางแผนเพือพฒันาการทาํงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพเพิมขึน เพือให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมายทีตงัไว ้
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3. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 งานวจิยัในประเทศ 

ในการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดศึ้กษาผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

สิริรัตน์ แกว้สมบติั (2553: 77-79) ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการทาํงานเป็นทีม
ของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 
การทาํงานเป็นทีมของครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และพบว่าการทาํงานเป็นทีมของครูมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยพบว่า การทาํงาน
เป็นทีมของครูมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียนทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

วินณา แกว้งาม (2553: 60-61) ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างทศันะทีมีต่องานกบั
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า 
ทศันะทีมีต่องานของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัสมุทรสาครโดยภาพรวมและทุกรายดา้น
พบว่าอยู่ในระดับมาก ความผูกพันต่อองค์การขอพนักงานงานครูโรงเรียนเทศบาลจังหวดั
สมุทรสาครโดยภาพรวมและทุกรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัดีมาก และพบวา่ทศันะทีมีต่องาน ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติที .01 ยกเวน้ดา้นค่านิยมของสังคมทีมีต่อ
งานกบัความเตม็ใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์ารเท่านนัทีไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สุภาภรณ์ แก่นจนัทร์ (2553: 53-55) ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการ
ทาํงานกบัความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 51 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานในระดบัมาก ความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังานพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการปฏิบติังานในระดบัมาก และความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบั
ความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังานพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความสามารถในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 

รุ่งณภา แสงมณี (2552: 117-119) ศึกษาเรืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อการ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ทีสํานกังานสรรพากรพืนทีในสังกดัภาค 6  ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบว่า 
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ส่วนด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 
เงินเดือนและค่าตอบแทนอยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดบัมาก และแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ มี 6 ดา้น 
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ได้แก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการบริหาร ความมันคงในการปฏิบัติงาน
ความกา้วหนา้ สภาพการปฏิบติังาน และลกัษณะงานทีปฏิบติั 

ศนัสนีย  ์ชูเชือ (2546: 71-74)  ศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึงผลการวิจัยพบว่า การทาํงานเป็นทีมส่งผลทาํให้งานมี
ประสิทธิภาพดีขึน ทงัทางด้านคุณภาพ ปริมาณงาน ประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลา สําหรับปัจจยัที
พนกังานมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์พบวา่ ส่งผลต่อการปฏิบติังานเป็นทีม ไดแ้ก่ บรรยากาศ ภาวะผูน้าํ 
การสือสาร ทักษะในการทํางาน  ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ การตัดสินใจ  การประชุม 
วฒันธรรมองค์การ การมีส่วนร่วม และแรงจูงใจ เรียงตามลําดับ ส่วนปัญหาอุปรรคในการ
ปฏิบติังานเป็นทีมของพนกังานมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ไดแ้ก่ การไม่ทราบวตัถุประสงคที์ชดัเจน
ของงานทีรับผดิชอบ สมาชิกขาดการมีส่วนร่วม และการมอบหมายงานไม่เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติั 

สุนทร จตุรพิธพร (2543: 112-113) ศึกษาเรืองการศึกษาสภาพการทาํงานเป็นทีมของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ตามแนวคิดของของ วู๊ดคอกค ์และ ฟรานซิส ซึงมี
องค์ประกอบของการทาํงานเป็นทีมทีตอ้งการศึกษา 11 ดา้น ซึงผลจากการวิจยัพบว่า ระดบัการ
ปฏิบัติงานในการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีปฏิบติัการ โดยภาพรวมและในทุก
องคป์ระกอบมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี ระดบัการปฏิบติังานในการสร้างทีมงานของผูบ้ริหาร
ในภาพรวมในองคป์ระกอบต่างๆ อยูใ่นระดบัดี ยกเวน้องคป์ระกอบดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและ
เป้าหมายเป็นทียอมรับมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัพอใช ้
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวจิยัในครังนี ผูว้จิยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

โดยมีขนัตอนและรายละเอียดดาํเนินการ ตามลาํดบัดงันี 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

2. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. การพฒันาเครืองมือการวจิยั 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่พนักงานและเจ้าหน้าทีของ
สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 102 คน โดยเก็บขอ้มูล
ระหว่างเดือนเมษายน 2556 (สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร, 
กรอบอตัรากาํลงั, 2556) 
 

2. เครืองมือทใีช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา
การทาํงานในองคก์ร 

ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หนา้ที
ของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 14 ดา้น จาํนวน 44 

ขอ้ ดงันี  
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1. ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน จาํนวน  3  ขอ้  

2. การยอมรับนบัถือ จาํนวน  3  ขอ้  

3. ลกัษณะงานทีปฏิบติั จาํนวน  3  ขอ้  

4. ความรับผดิชอบ จาํนวน  3  ขอ้  

5. โอกาสความกา้วหนา้  จาํนวน  3  ขอ้  

6. ความเจริญเติบโต  จาํนวน  3  ขอ้  

7. การปกครองบงัคบับญัชา  จาํนวน  3  ขอ้  

8. นโยบายและการบริหาร จาํนวน  4  ขอ้  

9. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล จาํนวน  4  ขอ้  

10. สภาพการปฏิบติังาน  จาํนวน  3  ขอ้  

11. เงินเดือนและค่าตอบแทน จาํนวน  3  ขอ้  

12. ความเป็นอยูส่่วนตวั จาํนวน  3  ขอ้  

13. สถานภาพของงาน จาํนวน  3  ขอ้  

14. ความมนัคงในการปฏิบติังาน จาํนวน  3  ขอ้  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี 

เห็นดว้ยมากทีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  

ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและ
เจา้หนา้ทีของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 11 ดา้น
จาํนวน 37 ขอ้ ดงันี  

1. วตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั จาํนวน  4  ขอ้  

2. การเปิดเผยและเผชิญหนา้ จาํนวน  3  ขอ้  

3. การสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั จาํนวน  3  ขอ้   

4. ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้  จาํนวน  3  ขอ้  

5. กระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ  จาํนวน  3  ขอ้  

6. ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม จาํนวน  4  ขอ้  

7. การตรวจสอบผลงาน จาํนวน  3  ขอ้  

8. การพฒันาตนเอง  จาํนวน  3  ขอ้  

9. ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งทีม จาํนวน  3  ขอ้  

10. บทบาททีสมดุล  จาํนวน  4  ขอ้  

11. การติดต่อสือสารทีดี จาํนวน  4  ขอ้  
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ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ซึง 

วิธีการให้คะแนน สําหรับแบบสอบถาม ตอนที 2 และตอนที 3 ไดส้ร้างขึนมาเพือ ให้คะแนนตาม 

หลกัของ ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scales) เพือวดัระดบัของแรงจูงใจ และวดัระดบัการทาํงานเป็นทีม
ทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ทีกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการกาํหนดค่าระดบัคะแนน ดงันี 

(อภินนัท ์จนัตะนี, 2549: 86)  

ระดบั 5 หมายถึง มีแรงจูงใจหรือการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบัมากทีสุด 

มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน  

ระดบั 4 หมายถึง มีแรงจูงใจหรือการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ในระดบัมากมี ค่า
เท่ากบั 4 คะแนน  

ระดบั 3 หมายถึง มีแรงจูงใจหรือการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 

มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน  

ระดบั 2 หมายถึง มีแรงจูงใจหรือการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ย  มีค่า
เท่ากบั 2 คะแนน  

ระดบั 1 หมายถึง มีแรงจูงใจหรือการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ยทีสุด 

มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน  
 

3. การพฒันาเครืองมือการวจัิย 

การวจิยัครังนีมีลาํดบัขนัตอนการพฒันาเครืองมือในการวิจยัตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

3.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัทีเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

และการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ  

3.2 นาํผลจากการศึกษา มาใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาเครืองมือ ผูว้ิจยันํา
แบบสอบถามไปเสนออาจารยที์ปรึกษางานวิจยัและผูท้รงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน เพือพิจารณาและให้
ขอ้เสนอแนะ หลงัจากนนัผูว้จิยัจึงนาํแบบสอบถามมาแกไ้ขใหส้มบูรณ์ตามขอ้เสนอแนะ 

3.3 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพือตรวจสอบความเทียงตรง เชิงเนือหา และ
ภาษาทีใชใ้นแบบสอบถาม เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นพนกังานและ
เจา้หนา้ทีสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ทีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 30 คน เพือหาค่า
ความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

ผลการวเิคราะห์คาํตอบของแบบสอบถามกบัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 30 

คน ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 0.95 ผลการทดสอบมีความเทียงตรงเพียงพอในการนาํไปใชว้จิยั 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูด้าํเนินการวจิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขนัตอน ดงันี 

4.1 ผูว้ิจยัทาํหนังสือถึง ผูอ้าํนวยการสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 
กรุงเทพมหานคร เพือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนกังานและ
เจา้หนา้ที สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  

4.2 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
นาํไปใหพ้นกังานและเจา้หนา้ที สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ที
เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  

4.3 ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด  ภายหลงัจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล จากนนันาํขอ้มูลทีไดไ้ปวเิคราะห์  
 

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครังนี ผู ้วิจ ัยจะนําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามมา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  

5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานและเจา้หน้าที สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สถิติทีใช้ คือ การหาความถี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) 

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
เจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สถิติทีใช ้คือ การหา
ความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean : ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : )   

5.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเพือศึกษาระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังาน
และเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สถิติทีใช ้คือ การ
หาความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean : ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : )   

5.4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการทาํงานเป็นทีมที
มีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร สถิติทีใช ้คือ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
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กลัวฒัน์ มญัชะสิงห์ (2554) ใหร้ะดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใชต้วัเลขของค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ซึงจะใช้สัญลักษณ์ r แทนค่ากับประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ มีค่าตงัแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพนัธ์ทางลบหรือทางตรงกนัขา้ม 
ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน  สําหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ โดยทวัไปอาจใชเ้กณฑ ์ดงันี  

  ค่า r ระดบัของความสัมพนัธ์ 

 0.50-1.00 ถือวา่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

 0.30-0.49 ถือวา่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

 0.01-0.29 ถือวา่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํ 
 0.00 ถือวา่ขอ้มูลไม่มีความสัมพนัธ์กนั    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรือง “ความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการทํางานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ซึงเป็นพนกังานและเจา้หน้าที ของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 102 คน ผูว้จิยัจึงขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร โดยใช้ความถีร้อยละ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน เงินเดือน และระยะเวลาการทาํงาน 

ตอนที 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยใชค้วามถี ร้อย
ละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ตอนที 3 การวิเคราะห์การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หน้าที 
โดยใชค้วามถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการ
ทาํงานเป็นทีมของพนกังานและเจา้หน้าที โดยใช้สถิติเพือฐานและสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ แบบ
เพียร์สัน 
 

ตอนท ี1 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานและเจ้าหน้าที แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และตาํแหน่งงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที   จาํนวน และร้อยละของพนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน เงินเดือน 
และระยะเวลาการทาํงาน 

N = 102 

ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 22 21.57 

หญิง 80 78.43 

อาย ุ   

ตาํกวา่ 30 ปี 10 9.80 

30 – 45 ปี 79 77.45 

มากกวา่ 4  ปีขึนไป 13 12.75 

ระดบัการศึกษา   

ตาํกวา่ปริญญาตรี 9 8.82 

ปริญญาตรี 72 70.59 

สูงกวา่ปริญญาตรี 21 20.59 

ตาํแหน่งงาน   

พนกังานระดบัปฎิบติัการ ระดบั S1 – S2 55 53.92 

เจา้หนา้ทีระดบัปฎิบติัการ ระดบั O1 – O2 31 30.39 

เจา้หนา้ทีระดบัหวัหนา้งาน ระดบั O3 – O4 16 15.69 

เงินเดือน   

ตาํกวา่ 20,000 บาท 62 60.79 

20,000 – 35,000 บาท 24 23.53 

35,001 – 45,000 บาท 9 8.82 

มากกวา่ 45,000 บาท 7 6.86 

ระยะเวลาการทาํงาน   

ตาํกวา่ 1 ปี 6 5.88 

1 – 5 ปี 28 27.45 

5 ปีขึนไป 68 66.67 
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ตารางที 1 พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ที สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 78.43 และเป็นเพศชาย 
จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 

อายุ พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30-45 ปี จาํนวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.45 รองลงมา มีอายุมากกว่า 45 ปีขึนไป จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และ
กลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ อายตุาํกวา่ 30 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 

ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานและเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.59 และกลุ่มทีมีจาํนวนน้อยทีสุด คือ ระดบัตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.82 

ตําแหน่งงาน พบว่า  ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฎิบติัการ ระดบั S1-S2 จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.92 รองลงมาเป็นเจ้าหน้าทีระดับปฎิบติัการ ระดับ O1-O2 จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.39 และกลุ่มทีมีจาํนวนน้อยทีสุด คือ เจา้หน้าทีระดบัหัวหน้างาน ระดบั O3-O4 จาํนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.69 

อตัราเงินเดือน พบวา่ พนกังานและเจา้หน้าที ส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือนตาํกวา่ 20,000 
บาท จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 60.79 รองลงมามีอตัราเงินเดือนระหวา่ง 20,000-35,000 บาท 
จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 ลาํดับถดัมามีอตัราเงินเดือนระหว่าง 35,001-45,000 บาท 
จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 และกลุ่มทีมีจาํนวนน้อยทีสุด คือ มีอตัราเงินเดือน มากกว่า 
45,000 บาท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 

ระยะเวลาการทาํงาน พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ที ส่วนใหญ่มีอายุงานมากวา่ 5 ปีขึน
ไป จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมามีอายุงานระหวา่ง 1-5 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.45 และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ มีอายุงานตาํกวา่ 1 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.88 
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ตอนท ี2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืวดัระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทีสร้างแบบสอบถามมาจาก การนาํแนวคิดเกียวกบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959 อา้งถึงใน รุ่งนภา แสงมณี, 2552) มากาํหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึงจาํแนกออกเป็น 14 ดา้น ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการปฏิบติังาน การ
ยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ความเจริญเติบโต การปกครอง
บงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลสภาพการปฏิบติังาน เงินเดือน
และค่าตอบแทน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานภาพของงาน ความมนัคงในการปฏิบติังาน 

 

ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

N = 102 

ดา้นความสาํเร็จในการ
ปฏิบติังาน 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การรีบปฏิบติังานใหส้าํเร็จ
ลุล่วงเมือไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

49 

 

(48.04) 

49 

 

(48.04) 

3 

 

(2.94) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

4.43 0.61 มาก
ทีสุด 

2. การปฏิบติังานไดท้นั
ภายในเวลาทีกาํหนด 

36 

 

(35.29) 

59 

 

(57.84) 

7 

 

(6.86) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.28 0.59 มาก 

3. การปฏิบติังานเห็น
ผลสาํเร็จไดต้ามตวัชีวดั 

26 

 

(25.49) 

51 

 

(50.00) 

25 

 

(24.51) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.01 0.71 มาก 

รวม 4.24 0.66 มาก 
 

 

จากตารางที 2 พบว่า พนักงานและเจ้าหน้าทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้าน
ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.24) โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละ
ขอ้แลว้ พบว่า การรีบปฏิบติังานให้สําเร็จลุล่วงเมือไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉลีย
สูงสุด รองลงมาคือ การปฏิบติังานไดท้นัภายในเวลาทีกาํหนด และการปฏิบติังานให้เห็นผลสําเร็จ
ไดต้ามตวัชีวดั (  = 4.43, 4.28 และ 4.01 ตามลาํดบั) 
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ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการยอมรับนบัถือ 

N = 102 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การไดรั้บการยอมรับจาก
เพือนร่วมงาน 

14 

 

(13.72) 

68 

 

(66.67) 

19 

 

(18.63) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

3.93 0.60 มาก 

2. การไดรั้บความไวว้างใจ
จากผูบ้งัคบับญัชา 

17 

 

(16.67) 

57 

 

(55.88) 

26 

 

(25.49) 

2 

 

(1.96) 

0 

 

(0.00) 

3.87 0.70 มาก 

3. การไดรั้บคาํชมเชยจาก
ผลงานทีปฏิบติั 

12 

 

(11.77) 

54 

 

(52.94) 

33 

 

(32.35) 

1 

 

(0.98) 

2 

 

(1.96) 

3.72 0.76 มาก 

รวม 3.84 0.69 มาก 
 

 

จากตารางที 3 พบว่า พนกังานและเจา้หน้าทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.84) โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ 
การไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชา และการไดรั้บคาํชมเชยจากผลงานทีปฏิบติั (  = 3.93, 3.87 และ 3.72 ตามลาํดบั) 
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ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติั 

N = 102 

ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติั 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. งานในหนา้ทีส่งเสริมใหมี้
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์

22 

 

(21.57) 

47 

 

(46.08) 

30 

 

(29.41) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

3.86 0.78 มาก 

2. งานในหนา้ทีทา้ทายความรู้
ความสามารถ 

25 

 

(24.51) 

45 

 

(44.12) 

30 

 

(29.41) 

2 

 

(1.96) 

0 

 

(0.00) 

3.91 0.78 มาก 

3. งานในหนา้ทีมีความสาํคญั
และมีคุณค่าต่อองคก์รและ
ส่วนรวม 

41 

 

(40.20) 

48 

 

(47.06) 

13 

 

(12.74) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.27 0.68 มาก 

รวม 4.02 0.77 มาก 
 

 

จากตารางที 4 พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะ
งานทีปฏิบติั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.02) โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ 
งานในหนา้ทีมีความสาํคญัและมีคุณค่าต่อองคก์รและส่วนรวม มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ งานใน
หนา้ทีทา้ทายความรู้ความสามารถ และงานในหนา้ทีส่งเสริมให้มีความริเริมสร้างสรรค ์(  = 4.27, 

3.91 และ 3.86 ตามลาํดบั) 
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ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความรับผดิชอบ 

N = 102 

ดา้นความรับผดิชอบ 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การมีความตงัใจและเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติังานอยา่ง
เตม็ที 

58 

 

(56.86) 

38 

 

(37.26) 

5 

 

(4.90) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

4.49 0.69 มาก
ทีสุด 

2. การใชค้วามรู้ 
ความสามารถอยา่งเตม็ทีใน
การปฏิบติังาน 

39 

 

(38.23) 

48 

 

(47.06) 

13 

 

(12.75) 

2 

 

(1.96) 

0 

 

(0.00) 

4.22 0.74 มาก 

3. การยนิดีแกไ้ขปรับปรุงงาน
เมือพบขอ้บกพร่องในการ
ปฏิบติังาน 

57 

 

(55.88) 

42 

 

(41.18) 

2 

 

(1.96) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

4.51 0.64 มาก
ทีสุด 

รวม 4.41 0.70 มาก
ทีสุด 

 

 

จากตารางที 5 พบวา่ พนกังานและเจา้หน้าทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความ
รับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด (  = 4.41) โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ 

พบวา่ การยินดีแกไ้ขปรับปรุงงาน เมือพบขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา
คือ การมีความตงัใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ที และการใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่ง
เตม็ทีในการปฏิบติังาน (  = 4.51, 4.49 และ 4.22 ตามลาํดบั) 
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ตารางที    จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหนา้ 
N = 102 

ดา้นความกา้วหนา้ 
ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 

 σ 
แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การมีโอกาสไดรั้บการ
เลือนตาํแหน่งหรือระดบั
ความรับผิดชอบทีสูงขึน 

7 

 

(6.86) 

36 

 

(35.29) 

40 

 

(39.22) 

14 

 

(13.73) 

5 

 

(4.90) 

3.25 0.95 ปาน
กลาง 

2. งานในหนา้ทีทาํใหเ้กิด
ประสบการณ์และความ
ชาํนาญมากขึน 

21 

 

(20.59) 

50 

 

(49.02) 

29 

 

(28.43) 

2 

 

(1.96) 

0 

 

(0.00) 

3.88 0.75 มาก 

3. งานในหนา้ทีทาํใหมี้
โอกาสประสบความสาํเร็จใน
ชีวติ ตามจุดมุ่งหมาย 

8 

 

(7.84) 

47 

 

(46.08) 

35 

 

(34.31) 

11 

 

(10.79) 

1 

 

(0.98) 

3.49 0.83 มาก 

รวม 3.54 0.88 มาก 
 

 

จากตารางที 6 พบว่า พนักงานและเจ้าหน้าทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้าน
ความกา้วหนา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.54) โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ 
งานในหนา้ทีทาํใหเ้กิดประสบการณ์และความชาํนาญมากขึน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ งานใน
หน้าทีทาํให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามจุดมุ่งหมาย และการมีโอกาสได้รับเลือน
ตาํแหน่งหรือระดบัความรับผดิชอบทีสูงขึน (  = 3.88, 3.49 และ 3.25 ตามลาํดบั) 
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ตารางที    จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความเจริญเติบโต 
N = 102 

ดา้นความเจริญเติบโต 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะจากงาน
ในหนา้ที 

17 

 

(16.67) 

53 

 

(51.96) 

28 

 

(27.45) 

4 

 

(3.92) 

0 

 

(0.00) 

3.81 0.75 มาก 

2. การมีโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดบัทีสูงขึน 

13 

 

(12.75) 

34 

 

(33.33) 

41 

 

(40.19) 

13 

 

(12.75) 

1 

 

(0.98) 

3.44 0.91 มาก 

3. การมีโอกาสไดพ้ฒันา
ความรู้ ความสามารถจากการ
อบรม สมัมนา 

23 

 

(22.55) 

57 

 

(55.88) 

22 

 

(21.57) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.01 0.67 มาก 

รวม 3.75 0.82 มาก 
 

 

จากตารางที 7 พบว่า พนกังานและเจา้หน้าทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความ
เจริญเติบโต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75) โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ 
การมีโอกาสได้พฒันาความรู้ ความสามารถจากการอบรม สัมมนา มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 
การไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะจากงานในหนา้ที และการมีโอกาสในการศึกษาต่อ
ในระดบัทีสูงขึน (  = 4.01, 3.81 และ 3.44 ตามลาํดบั) 
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ตารางที    จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา 

N = 102 

ดา้นการปกครองและบงัคบั
บญัชา 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การใหค้วามไวว้างใจและ
เชือมนัในตวัผูบ้งัคบับญัชา 

28 

 

(27.45) 

53 

 

(51.96) 

21 

 

(20.59) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.07 0.69 มาก 

2. ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้
ความสามารถ ในการ
ปฏิบติังาน 

50 

 

(49.02) 

42 

 

(41.18) 

10 

 

(9.80) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.39 0.66 มาก
ทีสุด 

3. ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย
งาน ตรงตามความรู้ 

ความสามารถ 

19 

 

(18.63) 

56 

 

(54.90) 

24 

 

(23.53) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

3.89 0.73 มาก 

รวม 4.12 0.72 มาก 
 

 

จากตารางที 8 พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังานและ
เจา้หน้าที ดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.12) โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาทีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การใหค้วามไวว้างใจและเชือมนัในตวัผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมายงานตรงตามความรู้ ความสามารถ (  = 4.39, 4.07 และ 3.89 ตามลาํดบั) 



59 
 

 

ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นนโยบายและการบริหาร 

N = 102 

ดา้นนโยบายและการบริหาร 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. หน่วยงานมีนโยบายการ
บริหารงานทีชดัเจน และ
สามารถปฏิบติัได ้

23 

 

(22.55) 

59 

 

(57.84) 

17 

 

(16.67) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

4.00 0.72 มาก 

2. หน่วยงานมีการวางแผน 
และวธีิการทาํงานอยา่งเป็น
ระบบ 

21 

 

(20.59) 

57 

 

(55.88) 

21 

 

(20.59) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

3.94 0.73 มาก 

3. หน่วยงานมีการกระจาย
อาํนาจในการปฏิบติังาน 

17 

 

(16.67) 

55 

 

(53.92) 

27 

 

(26.47) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

3.84 0.73 มาก 

4. หน่วยงานมีการกาํหนด
ตวัชีวดัความสาํเร็จทีชดัเจน มี
ประสิทธิภาพ 

28 

 

(27.45) 

56 

 

(54.90) 

15 

 

(14.71) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

4.07 0.74 มาก 

รวม 3.96 0.73 มาก 
 

 

จากตารางที 9 พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังานและ
เจา้หนา้ที ดา้นนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.96) โดยเมือพิจารณาผล
ของแต่ละขอ้แล้ว พบว่า หน่วยงานมีการกาํหนดตวัชีวดัความสําเร็จทีชดัเจน มีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีนโยบายการบริหารงานทีชัดเจนและสามารถปฏิบติัได ้
หน่วยงานมีการวางแผนและวิธีการทาํงานอย่างเป็นระบบ และหน่วยงานมีการกระจายอาํนาจใน
การปฏิบติังาน (  = 4.07, 4.00, 3.94 และ 3.84 ตามลาํดบั) 
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ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

N = 102 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การไดรั้บคาํแนะนาํในการ
ปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา
เสมอ 

17 

 

(16.67) 

50 

 

(49.02) 

33 

 

(32.35) 

1 

 

(0.98) 

1 

 

(0.98) 

3.79 0.76 มาก 
 

2. การไดรั้บความร่วมมือใน
การปฏิบติังานจากผูร่้วม
ปฏิบติังานทุกฝ่าย 

19 

 

(18.63) 

64 

 

(62.74) 

18 

 

(17.65) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

3.98 0.68 มาก 

3. หน่วยงานมีบรรยากาศใน
การปฏิบติังานทีเป็นมิตร 

26 

 

(25.49) 

49 

 

(48.04) 

26 

 

(25.49) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

3.98 0.74 มาก 

4. บุคลากรในหน่วยงานมี
ความสามคัคีในการ
ปฏิบติังาน 

20 

 

(19.61) 

54 

 

(52.94) 

23 

 

(22.55) 

5 

 

(4.90) 

0 

 

(0.00) 

3.87 0.78 มาก 

รวม 3.91 0.74 มาก 
 

 

จากตารางที 10 พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังาน
และเจา้หนา้ที ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91) โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูร่้วมปฏิบติังาน
ทุกฝ่าย และหน่วยงานมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานทีเป็นมิตร มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 
บุคลากรในหน่วยงานมีความสามคัคีในการปฏิบติังาน และการไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติังาน
จากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ (  = 3.98, 3.98, 3.87 และ 3.79 ตามลาํดบั) 
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ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นสภาพการปฏิบติังาน 

N = 102 

ดา้นสภาพการปฏิบติังาน 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. หน่วยงานมีเครืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความ
สะดวกในการปฏิบติังาน 

28 

 

(27.45) 

63 

 

(61.77) 

11 

 

(10.78) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.17 0.60 มาก 

2. หน่วยงานมีการจดัสถานที
ทาํงานอยา่งมีระเบียบ ช่วยให้
ทาํงานไดส้ะดวกปลอดภยั 

20 

 

(19.61) 

62 

 

(60.78) 

19 

 

(18.63) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

3.98 0.69 มาก 

3. หน่วยงานมีสภาพแวดลอ้ม
ทีเอือต่อการปฏิบติังานทาง
กายภาพ 

19 

 

(18.63) 

59 

 

(57.84) 

23 

 

(22.55) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

3.93 0.71 มาก 

รวม 4.03 0.67 มาก 
 

 

จากตารางที 11  พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังาน
และเจา้หนา้ที ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.03) โดยเมือพิจารณา
ผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ หน่วยงานมีเครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจดัสถานทีทาํงานอย่างมีระเบียบ ช่วยให้
ทาํงานได้สะดวกปลอดภยั และหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการปฏิบติังานทางกายภาพ     
(  = 4.17, 3.98 และ 3.93 ตามลาํดบั) 
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 ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 

N = 102 

ดา้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. เงินเดือนทีไดรั้บเหมาะสม
กบัปริมาณงานทีปฏิบติั 

4 

 

(3.92) 

43 

 

(42.16) 

42 

 

(41.18) 

11 

 

(10.78) 

2 

 

(1.96) 

3.35 0.80 ปาน
กลาง 

2. ตาํแหน่งงาน มีการขึน
เงินเดือนและจ่ายเงินตอบ
แทนอยา่งเหมาะสม 

5 

 

(4.90) 

41 

 

(40.20) 

44 

 

(43.14) 

11 

 

(10.78) 

1 

 

(0.98) 

3.37 0.78 ปาน
กลาง 

3. ตาํแหน่งงานไดรั้บ
สวสัดิการต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม 

11 

 

(10.78) 

45 

 

(44.12) 

34 

 

(33.34) 

11 

 

(10.78) 

1 

 

(0.98) 

3.53 0.86 มาก 

รวม 3.42 0.82 ปาน
กลาง 

 

 

จากตารางที 12 พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังาน
และเจา้หนา้ที ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.42) โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ ตาํแหน่งงานไดรั้บสวสัดิการต่างๆ อยา่งเหมาะสม มีค่าเฉลีย
สูงสุด รองลงมาคือ ตาํแหน่งงานมีการขึนเงินเดือนและจ่ายเงินตอบแทนอย่างเหมาะสม และ
เงินเดือนทีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานทีปฏิบติั (  = 3.53, 3.37 และ 3.35 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 

N = 102 

ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การทาํงานในหน่วยงานนี
ทาํใหชี้วติส่วนตวัดีขึน 

16 

 

(15.69) 

51 

 

(50.00) 

31 

 

(30.39) 

4 

 

(3.92) 

0 

 

(0.00) 

3.77 0.76 มาก 

2. การไดรั้บความภาคภูมิใจที
ไดท้าํงานในหน่วยงานนีจาก
ครอบครัว 

28 

 

(27.45) 

54 

 

(52.94) 

19 

 

(18.63) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

4.07 0.71 มาก 

3. การมีเวลาวา่งเพียงพอทีจะ
ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น ออก
กาํลงักาย อ่านหนงัสือ      
เป็นตน้ 

21 

 

 

(20.59) 

41 

 

 

(40.20) 

34 

 

 

(33.33) 

6 

 

 

(5.88) 

0 

 

 

(0.00) 

3.75 0.85 มาก 

รวม 3.87 0.78 มาก 
 

 

จากตารางที 13 พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังาน
และเจา้หนา้ที ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.87) โดยเมือพิจารณาผล
ของแต่ละขอ้แล้ว พบว่า การไดรั้บความภาคภูมิใจทีได้ทาํงานในหน่วยงานนีจากครอบครัว มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การทาํงานในหน่วยงานนีทาํให้ชีวิตส่วนตวัดีขึน และการมีเวลาว่าง
เพียงพอทีจะทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกกาํลงักาย อ่านหนงัสือ เป็นตน้ (  = 4.07, 3.77 และ 3.75 

ตามลาํดบั) 



64 
 

 

 ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพของงาน 

N = 102 

ดา้นสถานภาพของงาน 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การมีความรู้สึกเชือมนั 
และศรัทธาในวชิาชีพ 

23 

 

(22.55) 

52 

 

(50.98) 

27 

 

(26.47) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

3.96 0.70 มาก 

2. หน่วยงานมีความมนัคง มี
ชือเสียง ไดรั้บการยอมรับ 

33 

 

(32.35) 

54 

 

(52.94) 

14 

 

(13.73) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

4.17 0.69 มาก 

3. หน่วยงานบริหารงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

34 

 

(33.33) 

51 

 

(50.00) 

17 

 

(16.67) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.17 0.69 มาก 

รวม 4.10 0.70 มาก 
 

 

จากตารางที 14 พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังาน
และเจา้หนา้ที ดา้นสถานภาพของงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10) โดยเมือพิจารณาผล
ของแต่ละขอ้แล้ว พบว่า หน่วยงานมีความมนัคงมีชือเสียงได้รับการยอมรับ และหน่วยงาน
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได ้มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมามือ การมีความรู้สึก
เชือมนัและศรัทธาในวชิาชีพ (  = 4.17, 4.17 และ 3.96 ตามลาํดบั) 
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ตารางที   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน ของพนกังานและเจา้หน้าที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ดา้นความมนัคงในการปฏิบติังาน 

N = 102 

ดา้นความมนัคงในการ
ปฏิบติังาน 

ระดบัแรงจูงใจ (ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. ตาํแหน่งงานมีความมนัคง 9 

 

(8.82) 

44 

 

(43.14) 

36 

 

(35.29) 

12 

 

(11.77) 

1 

 

(0.98) 

3.47 0.85 ปาน
กลาง 

2. ตาํแหน่งงานมีงานปฏิบติั
อยา่งต่อเนือง 

26 

 

(25.49) 

56 

 

(54.90) 

17 

 

(16.67) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

4.03 0.74 มาก 

3. การไดรั้บความเสมอภาค
หรือความเท่าเทียมกนัในการ
ปฏิบติังาน 

8 

 

(7.84) 

52 

 

(50.98) 

34 

 

(33.34) 

6 

 

(5.88) 

2 

 

(1.96) 

3.57 0.80 มาก 

รวม 3.69 0.83 มาก 
 

 

จากตารางที 15 พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนของพนกังาน
และเจา้หนา้ที ดา้นความมนัคงในการปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69) โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ตาํแหน่งงานมีงานปฏิบติัอย่างต่อเนือง มีค่าเฉลียสูงสุด 
รองลงมาคือ การไดรั้บความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน และตาํแหน่งงานมี
ความมนัคง (  = 4.03, 3.57 และ 3.47 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
และเจา้หนา้ทีในภาพรวม 

 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน  σ แปลผล 

ปัจจยัจูงใจ :    

   ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 4.24 0.66 มาก 

   ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.84 0.70 มาก 

   ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติั 4.02 0.77 มาก 

   ดา้นความรับผดิชอบ 4.41 0.70 มากทีสุด 

   ดา้นความกา้วหนา้ 3.54 0.88 มาก 

   ดา้นความเจริญเติบโต 3.75 0.82 มาก 

ปัจจยัจูงใจโดยรวม 3.97 0.81 มาก 

ปัจจยัคาํจุน :    

   ดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา 4.12 0.72 มาก 

   ดา้นนโยบายและการบริหาร 3.96 0.73 มาก 

   ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 3.91 0.74 มาก 

   ดา้นสภาพการปฏิบติังาน 4.03 0.67 มาก 

   ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 3.42 0.82 ปานกลาง 
   ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 3.87 0.78 มาก 

   ดา้นสถานภาพของงาน 4.10 0.70 มาก 

   ดา้นความมนัคงในการปฏิบติังาน 3.69 0.83 มาก 

ปัจจยัคาํจุนโดยรวม 3.89 0.78 มาก 

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคาํจุนโดยรวม 3.92 0.79 มาก 
 

จากตารางที 16 พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูง
ใจและปัจจยัคาํจุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.92) โดยเมือพิจารณาผลรวมเป็นรายดา้น 
พบว่า พนักงานและเจา้หน้าทีส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน ด้านความรับผิดชอบ มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสําเร็จในการปฏิบติังาน และด้านการปกครองและบงัคบั
บญัชา (  = 4.41, 4.24 และ 4.12 ตามลาํดบั) โดยระดบัแรงจูงใจทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 3 ดา้น คือ 
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ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นความมนัคงในการปฏิบติังาน (  = 3.42, 

3.54 และ 3.69 ตามลาํดบั) 
 

ตอนท ี3 การวเิคราะห์การทาํงานเป็นทมีทมีีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที 
การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที ทีสร้างแบบสอบถามมา

จาก การนําแนวคิดเกียวกับการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของ  วู๊ดค็อกและฟรานซิส 

(Woodcock and Francis, 1994: 20-31 อา้งถึงใน รุ่งนภา แสงมณี, 2552) มากาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ซึงจาํแนกออกเป็น 11 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั 

การเปิดเผยและเผชิญหนา้ การสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ 

กระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ ภาวะผูน้าํทีเหมาะสม การตรวจสอบผลงาน การพฒันาตนเอง 

ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งทีม บทบาททีสมดุลและการติดต่อสือสารทีดี 
 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั 

N = 102 

ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจน
และเป้าหมายร่วมกนั 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. ทีมงานมีวตัถุประสงคที์
ชดัเจน 

25 

 

(24.51) 

59 

 

(57.84) 

18 

 

(17.65) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.07 0.65 มาก 

2. ทีมงานมีการประชุมชีแจง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน
การทาํงาน 

26 

 

(25.49) 

56 

 

(54.90) 

20 

 

(19.61) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.06 0.67 มาก 

3. ความเขา้ใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของทีมงานเป็น
อยา่งดี 

12 

 

(11.77) 

66 

 

(64.71) 

20 

 

(19.61) 

4 

 

(3.92) 

0 

 

(0.00) 

3.84 0.67 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของทีมงาน 

8 

 

(7.84) 

53 

 

(51.96) 

35 

 

(34.31) 

6 

 

(5.88) 

0 

 

(0.00) 

3.62 0.72 มาก 

รวม 3.90 0.70  
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จากตารางที 17 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.90) 

โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แล้ว พบว่า ทีมงานทีมีวตัถุประสงค์ทีชัดเจน มีค่าเฉลียสูงสุด 
รองลงมาคือ ทีมงานมีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการทาํงาน ความเข้าใจ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงานเป็นอย่างดี และการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของทีมงาน (  = 4.07, 4.06, 3.84 และ 3.62 ตามลาํดบั) 

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา 

N = 102 

ดา้นการเปิดเผยและ
เผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. ทีมงานมีการประชุมเพือ
แกไ้ขปัญหากนัอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

16 

 

(15.69) 

52 

 

(50.98) 

28 

 

(27.45) 

6 

 

(5.88) 

0 

 

(0.00) 

3.76 0.79 มาก 

2. ทีมงานเปิดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็น
และสามารถบอกปัญหาใน
การปฏิบติังาน 

22 

 

 

(21.57) 

51 

 

 

(50.00) 

25 

 

 

(24.51) 

4 

 

 

(3.92) 

0 

 

 

(0.00) 

3.89 0.78 มาก 

3. ทีมงานไดใ้ชเ้หตผุลในการ
ชีแจงถึงปัญหาทีเกิดขึนใน
กระบวนการทาํงาน 

16 

 

(15.69) 

57 

 

(55.88) 

25 

 

(24.51) 

4 

 

(3.92) 

0 

 

(0.00) 

3.83 0.73 มาก 

รวม 3.83 0.77 มาก 
 

จากตารางที 18 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.83) โดย
เมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า ทีมงานทีเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและ
สามารถบอกปัญหาในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ทีมงานไดใ้ชเ้หตุผลในการชีแจง
ถึงปัญหาทีเกิดขึนในกระบวนการทํางาน  และทีมงานมีการประชุมเพือแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงไปตรงมา (  = 3.89, 3.83 และ 3.76 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นการสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั 

N = 102 

ดา้นการสนบัสนุนและ
ไวว้างใจต่อกนั 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การไวว้างใจเพือนร่วม
ทีมงาน และกลา้บอกขอ้มูลที
สาํคญัในการทาํงาน 

19 

 

(18.63) 

49 

 

(48.04) 

31 

 

(30.39) 

2 

 

(1.96) 

1 

 

(0.98) 

3.81 0.79 มาก 

2. สามารถบอกเล่าสิงต่างๆ 
ของตนใหเ้พือนร่วมทีมงาน
ฟัง ดว้ยความสบายใจ 

12 

 

(11.77) 

55 

 

(53.92) 

33 

 

(32.35) 

1 

 

(0.98) 

1 

 

(0.98) 

3.75 0.71 มาก 

3. ทีมงานมีการช่วยเหลือกนั
ในการปฏิบติังานดว้ยความ
เตม็ใจ 

21 

 

(20.59) 

54 

 

(52.94) 

21 

 

(20.59) 

5 

 

(4.90) 

1 

 

(0.98) 

3.87 0.83 มาก 

รวม 3.81 0.78 มาก 
 

จากตารางที 19 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นการสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.81) โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ ทีมงานทีมีการช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ 
มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การไวว้างใจเพือนร่วมทีมงานและกล้าบอกข้อมูลทีสําคญัในการ
ทาํงาน และสามารถบอกเล่าสิงต่างๆ ของตนให้เพือนร่วมทีมงานฟังดว้ยความสบายใจ (  = 3.87, 

3.81 และ 3.75 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ 

N = 102 

ดา้นความร่วมมือและการใช้
ความขดัแยง้ 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. ทีมงานมีการทาํงานร่วมกนั 
บนพืนฐานของการช่วยเหลือ
มีการแบ่งปันทกัษะและ
ประสบการณ์ร่วมกนั 

17 

 

 

(16.67) 

61 

 

 

(59.80) 

19 

 

 

(18.63) 

5 

 

 

(4.90) 

0 

 

 

(0.00) 

3.88 0.74 มาก 

2. ทีมงานสามารถจดัการ
ความคิดเห็นทีแตกต่างกนั ให้
ไปสู่ความคิดใหม่ทีริเริม
สร้างสรรค ์

17 

 

 

(16.67) 

58 

 

 

(56.86) 

21 

 

 

(20.59) 

5 

 

 

(4.90) 

1 

 

 

(0.98) 

3.83 0.80 มาก 

3. ทีมงานสามารถหาขอ้ยติุ
ความขดัแยง้ภายในทีมงานได้
อยา่งสนัติ 

12 

 

(11.77) 

62 

 

(60.78) 

22 

 

(21.57) 

5 

 

(4.90) 

1 

 

(0.98) 

3.77 0.76 มาก 

รวม 3.83 0.76 มาก 
 

จากตารางที 20 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.83) โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ ทีมงานทีมีการทาํงานร่วมกนับนพืนฐานของการช่วยเหลือ มี
การแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์ร่วมกนั มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ทีมงานสามารถจดัการ
ความคิดเห็นทีแตกต่างกนัให้ไปสู่ความคิดใหม่ทีริเริมสร้างสรรค์ และทีมงานสามารถหาขอ้ยุติ
ความขดัแยง้ภายในทีมงานไดอ้ยา่งสันติ (  = 3.88, 3.83 และ 3.77 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ 

N = 102 

ดา้นกระบวนการทาํงานและ
ตดัสินใจ 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. มีการปรับปรุงวธีิการ
ทาํงานใหมี้ความคล่องตวั
เสมอ 

17 

 

(16.67) 

66 

 

(64.71) 

18 

 

(17.65) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

3.97 0.62 มาก 

2. การไดน้าํประสบการณ์
ของการทาํงานมาพฒันา
เพือใหง้านมีประสิทธิภาพ
เพิมขึน 

24 

 

 

(23.53) 

64 

 

 

(62.74) 

12 

 

 

(11.77) 

2 

 

 

(1.96) 

0 

 

 

(0.00) 

4.08 0.65 มาก 

3. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีทาํ
ใหผ้ลงานของทีมงานดีขึน 

14 

 

(13.73) 

49 

 

(48.04) 

33 

 

(32.35) 

6 

 

(5.88) 

0 

 

(0.00) 

3.70 0.78 มาก 

รวม 3.92 0.71 มาก 
 

จากตารางที 21 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นกระบวนการทาํงานและตดัสินใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.92) โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การไดน้าํประสบการณ์ของการทาํงานมาพฒันา เพือให้งานมี
ประสิทธิภาพเพิมขึน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ มีการปรับปรุงวิธีการทาํงานให้มีความคล่องตวั
เสมอ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีทาํใหผ้ลงานของทีมงานดีขึน (  = 4.08, 3.97 

และ 3.70 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม 

N = 102 

ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. หวัหนา้ทีมงาน มีความ 
สามารถในการแกปั้ญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

27 

 

(26.47) 

58 

 

(56.86) 

17 

 

(16.67) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.10 0.65 มาก 

2. หวัหนา้ทีมงาน เปิดใจกวา้ง
ทีจะรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก 

30 

 

(29.41) 

53 

 

(51.96) 

18 

 

(17.65) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

4.09 0.75 มาก 

3. หวัหนา้ทีมงานสามารถให้
คาํแนะนาํทีดีในการ
ปฏิบติังานได ้

31 

 

(30.39) 

54 

 

(52.94) 

16 

 

(15.69) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

4.12 0.74 มาก 

4. หวัหนา้ทีมงานเปิดโอกาส
ใหใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ
อยา่งเตม็ที 

31 

 

(30.39) 

54 

 

(52.94) 

16 

 

(15.69) 

0 

 

(0.00) 

1 

 

(0.98) 

4.12 0.74 มาก 

รวม 4.11 0.72 มาก 
 

จากตารางที 22 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.11) โดยเมือพิจารณาผล
ของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ ทงั 4 ขอ้ มีค่าเฉลียไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั โดยทีหวัหนา้ทีมงานสามารถ
ให้คาํแนะนาํทีดีในการปฏิบติังานได ้และหัวหน้าทีมงานทีเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถ
อยา่งเต็มที มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ หวัหนา้ทีมงานมีความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และหวัหนา้ทีมงานเปิดใจกวา้งทีจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก  (  = 4.12, 4.12, 

4.10 และ 4.09 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นการตรวจสอบผลงาน 

N = 102 

ดา้นการตรวจสอบผลงาน 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. ทีมงานมีการติดตามผลการ
ปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ 

22 

 

(21.57) 

59 

 

(57.84) 

21 

 

(20.59) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

4.01 0.65 มาก 

2. ทีมงานไดเ้รียนรู้ความ
ผิดพลาดทีผา่นมา โดยการ
ทบทวนการปฏิบติังานอยา่ง
สมาํเสมอ 

21 

 

 

(20.59) 

53 

 

 

(51.96) 

27 

 

 

(26.47) 

1 

 

 

(0.98) 

0 

 

 

(0.00) 

3.92 0.71 มาก 

3. ทีมงานมีการประชุมเพือ
ทบทวนการปฏิบติังานตาม
แผนงาน 

25 

 

(24.51) 

55 

 

(53.92) 

21 

 

(20.59) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

4.02 0.70 มาก 

รวม 3.98 0.69 มาก 
 

จากตารางที 23 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นการตรวจสอบผลงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.98) โดยเมือพิจารณาผล
ของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ ทีมงานทีมีการประชุมเพือทบทวนการปฏิบติังานตามแผนงาน มีค่าเฉลีย
สูงสุด รองลงมาคือ ทีมงานมีการติดตามผลการปฏิบติังานอย่างสมาํเสมอ และทีมงานได้เรียนรู้
ความผิดพลาดทีผา่นมา โดยการทบทวนการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ (  = 4.02, 4.01 และ 3.92 

ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นการพฒันาตนเอง 

N = 102 

ดา้นการพฒันาตนเอง 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การไดรั้บโอกาสในการ
อบรม เพือเพิมพนูความรู้ 
พฒันาทกัษะ และ
ความสามารถอยา่งเพียงพอ 

17 

 

 

(16.67) 

64 

 

 

(62.75) 

21 

 

 

(20.59) 

0 

 

 

(0.00) 

0 

 

 

(0.00) 

3.96 0.61 มาก 

2. การไดรั้บโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน 

11 

 

(10.78) 

36 

 

(35.29) 

37 

 

(36.28) 

17 

 

(16.67) 

1 

 

(0.98) 

3.38 0.92 ปาน
กลาง 

3. ในองคก์รมีการวางแผน
พฒันาบุคลากรทีตรงกบัความ
ตอ้งการและตรงกบังานที
รับผิดชอบ 

11 

 

 

(10.78) 

47 

 

 

(46.08) 

39 

 

 

(38.24) 

5 

 

 

(4.90) 

0 

 

 

(0.00) 

3.63 0.74 มาก 

รวม 3.66 0.80 มาก 
 

จากตารางที 24 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นการพฒันาตนเอง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.66) โดยเมือพิจารณาผลของแต่
ละขอ้แลว้ พบวา่ การไดรั้บโอกาสในการอบรม เพือเพิมพนูความรู้ พฒันาทกัษะ และความสามารถ
อยา่งเพียงพอ มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ในองคก์รมีการวางแผนพฒันาบุคลากรทีตรงกบัความ
ตอ้งการและตรงกบังานทีรับผดิชอบ และผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ไดรั้บโอกาสในการศึกษาต่อ
ในระดบัทีสูงขึน (  = 3.96, 3.63 และ 3.38 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั 

N = 102 

ดา้นความสมัพนัธ์ทีดีระหวา่ง
กนั 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การไดรั้บการสนบัสนุน
และช่วยเหลือจากทีมงานอืน
ทีเกียวขอ้ง 

14 

 

(13.73) 

54 

 

(52.94) 

31 

 

(30.39) 

2 

 

(1.96) 

1 

 

(0.98) 

3.76 0.75 มาก 

2. มีการพบปะสงัสรรคก์บั
ทีมงานอืนในหน่วยงาน 

10 

 

(9.80) 

49 

 

(48.04) 

34 

 

(33.33) 

9 

 

(8.82) 

0 

 

(0.00) 

3.59 0.79 มาก 

3. การใหค้วามสนใจ 
สนบัสนุนและช่วยเหลือ
ทีมงานอืน 

14 

 

(13.73) 

62 

 

(60.78) 

25 

 

(24.51) 

1 

 

(0.98) 

0 

 

(0.00) 

3.87 0.64 มาก 

รวม 3.74 0.74 มาก 
 

จากตารางที 25 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74) โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ 
การให้ความสนใจสนบัสนุนและช่วยเหลือทีมงานอืน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การไดรั้บการ
สนับสนุนและช่วยเหลือจากทีมงานอืนทีเกียวข้อง และมีการพบปะสังสรรค์กับทีมงานอืนใน
หน่วยงาน (  = 3.87, 3.76 และ 3.59 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นบทบาททีสมดุล 

N = 102 

ดา้นบทบาททีสมดุล 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. สามารถใหค้าํปรึกษา
แนะนาํการปฏิบติังานใหก้บั
ทีมงานอืนๆ ได ้

8 

 

(7.84) 

56 

 

(54.90) 

34 

 

(33.34) 

3 

 

(2.94) 

1 

 

(0.98) 

3.66 0.71 มาก 

2. การมีส่วนช่วยใหผ้ลงาน
ในทีมงาน มีคุณภาพและเสร็จ
ทนักาํหนดเวลา 

11 

 

(10.78) 

65 

 

(63.73) 

26 

 

(25.49) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

3.85 0.59 มาก 

3. ทีมงานมีสมาชิกทีมีความรู้
ความสามารถดา้นต่างๆ กนั
ในการช่วยกนัปฏิบติังาน 

10 

 

(9.80) 

73 

 

(71.57) 

19 

 

(18.63) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

3.91 0.53 มาก 

4. สามารถช่วยแกปั้ญหาและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งใน
การปฏิบติังานได ้

12 

 

(11.76) 

68 

 

(66.67) 

22 

 

(21.57) 

0 

 

(0.00) 

0 

 

(0.00) 

3.90 0.57 มาก 

รวม 3.83 0.61 มาก 
 

จากตารางที 26 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นบทบาททีสมดุล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.83) โดยเมือพิจารณาผลของแต่
ละขอ้แล้ว พบว่า ทีมงานมีสมาชิกทีมีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ กนัในการช่วยเหลือกัน
ปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ สามารถช่วยเหลือ แกปั้ญหาและตรวจสอบความถูกตอ้งใน
การปฏิบติังานได้ อันดับถัดมาคือ การมีส่วนช่วยให้ผลงานในทีมงานมีคุณภาพและเสร็จทัน
กาํหนดเวลา และสามารถให้คาํปรึกษาแนะนาํการปฏิบติังานให้กบัทีมงานอืนๆ ได ้(  = 3.91, 

3.90, 3.85 และ 3.66 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นการติดต่อสือสารทีดี 

N = 102 

ดา้นการติดต่อสือสารทีดี 

ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ) 
 σ 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

1. การไดรั้บข่าวสารจาก
องคก์รในเรืองทีเกียวกบั
ทีมงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

15 

 

 

(14.71) 

59 

 

 

(57.84) 

24 

 

 

(23.53) 

4 

 

 

(3.92) 

0 

 

 

(0.00) 

3.83 0.72 มาก 

2. ความสนใจทีจะติดตาม
ข่าวสารขององคก์ร 

17 

 

(16.67) 

61 

 

(59.80) 

22 

 

(21.57) 

2 

 

(1.96) 

0 

 

(0.00) 

3.91 0.77 มาก 

3. ทีมงานและหน่วยงานใน
องคก์รสามารถรวมตวักนัได้
ง่าย 

15 

 

(14.71) 

63 

 

(61.76) 

21 

 

(20.59) 

3 

 

(2.94) 

0 

 

(0.00) 

3.88 0.68 มาก 

4. สามารถบอกกล่าวเรือง
ต่างๆใหส้มาชิกในทีมงาน
และทีมงานอืนๆไดอ้ยา่ง
เขา้ใจตรงกนั 

13 

 

 

(12.75) 

61 

 

 

(59.80) 

27 

 

 

(26.47) 

1 

 

 

(0.98) 

0 

 

 

(0.00) 

3.84 0.64 มาก 

รวม 3.87 0.68 มาก 
 

จากตารางที 27 พบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและ
เจา้หนา้ที ดา้นการติดต่อสือสารทีดี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.87) โดยเมือพิจารณาผลของ
แต่ละขอ้แล้ว พบว่า ความสนใจทีจะติดตามข่าวสารขององค์กร มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 
ทีมงานและหน่วยงานในองค์กรสามารถรวมตวักนัไดง่้าย อนัดบัถดัมาคือ สามารถบอกกล่าวเรือง
ต่างๆ ใหส้มาชิกในทีมงานและทีมงานอืนๆ ไดอ้ยา่งเขา้ใจตรงกนั และการไดรั้บข่าวสารจากองคก์ร
ในเรืองทีเกียวกบัทีมงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (  = 3.91, 3.88, 3.84 และ 3.83 ตามลาํดบั) 
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ตารางที  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของ
พนกังานและเจา้หนา้ทีในภาพรวม 

 

การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ  σ แปลผล 

ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั 3.90 0.70 มาก 
ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา 3.83 0.77 มาก 

ดา้นการสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั 3.81 0.78 มาก 
ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ 3.83 0.76 มาก 
ดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ 3.92 0.71 มาก 
ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม 4.11 0.72 มาก 
ดา้นการตรวจสอบผลงาน 3.98 0.69 มาก 
ดา้นการพฒันาตนเอง 3.66 0.80 มาก 
ดา้นความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั 3.74 0.74 มาก 
ดา้นบทบาททีสมดุล 3.83 0.61 มาก 
ดา้นการติดต่อสือสารทีดี 3.87 0.68 มาก 

การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพโดยรวม 3.87 0.73 มาก 
 

จากตารางที 28 พบวา่ การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.87) โดยเมือพิจารณาผลรวมเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ พนกังาน
และเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่มีการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพใน ด้านภาวะผูน้ําทีเหมาะสม มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบผลงาน และด้านกระบวนการทาํงานและการ
ตดัสินใจ (  = 4.11, 3.98 และ 3.92 ตามลาํดบั) โดยระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพทีมี
ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 3 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั และดา้นการ
สนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั (  = 3.66, 3.74 และ 3.81 ตามลาํดบั) 
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ตอนท ี4  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกบัการทาํงานเป็นทมีที
มีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที 

 

กลัวฒัน์ มญัชะสิงห์ (2554) ใหร้ะดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใชต้วัเลขของค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ซึงจะใช้สัญลักษณ์ r แทนค่ากับประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ มีค่าตงัแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพนัธ์ทางลบหรือทางตรงกนัขา้ม 
ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน  สําหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ โดยทวัไปอาจใชเ้กณฑ ์ดงันี  

  ค่า r ระดบัของความสัมพนัธ์ 

 0.50 – 1.00 ถือวา่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

 0.30 – 0.49 ถือวา่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

 0.01 – 0.29 ถือวา่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ในระดบัตาํ 
 0.00 ถือวา่ขอ้มูลไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

ตารางที   ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ
ของพนกังานและเจา้หนา้ทีในภาพรวม  

 

ตวัแปรทีศึกษา 
ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ 

P-value 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 0.83 0.00 สูง 

การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 
 

จากตารางที 29 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

product moment correlation coefficient) พบว่า  แรง จูงใจในการปฏิบัติ ง านในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าทีใน
ภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง (ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ r = 0.83)  
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ตารางที  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที โดยจาํแนกเป็นรายดา้น - ชุด 1 
  

ตวัแปรทีศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังาน : ดา้น 

การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

ความสาํเร็จใน
การปฏิบติังาน 

การยอมรับ 

นบัถือ 

ลกัษณะงาน 

ทีปฏิบติั 
ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ ความ

เจริญเติบโต 

การปกครอง/
บงัคบับญัชา 

r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั 
ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายฯ 0.42 ปานกลาง 0.28 ตาํ 0.45 ปานกลาง 0.26 ตาํ 0.47 ปานกลาง 0.54 สูง 0.49 ปานกลาง 

ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา 0.27 ตาํ 0.18 ตาํ 0.45 ปานกลาง 0.29 ตาํ 0.46 ปานกลาง 0.48 ปานกลาง 0.53 สูง 

ดา้นการสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั 0.36 ปานกลาง 0.37 ปานกลาง 0.46 ปานกลาง 0.22 ตาํ 0.50 สูง 0.47 ปานกลาง 0.44 ปานกลาง 

ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ 0.36 ปานกลาง 0.24 ตาํ 0.38 ปานกลาง 0.31 ปานกลาง 0.32 ปานกลาง 0.36 ปานกลาง 0.46 ปานกลาง 

ดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ 0.40 ปานกลาง 0.30 ปานกลาง 0.61 สูง 0.37 ปานกลาง 0.48 ปานกลาง 0.54 สูง 0.47 ปานกลาง 

ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม 0.35 ปานกลาง 0.38 ปานกลาง 0.51 สูง 0.37 ปานกลาง 0.48 ปานกลาง 0.51 สูง 0.54 สูง 

ดา้นการตรวจสอบผลงาน 0.45 ปานกลาง 0.34 ปานกลาง 0.48 ปานกลาง 0.34 ปานกลาง 0.39 ปานกลาง 0.47 ปานกลาง 0.57 สูง 

ดา้นการพฒันาตนเอง 0.34 ปานกลาง 0.27 ตาํ 0.55 สูง 0.30 ปานกลาง 0.57 สูง 0.74 สูง 0.54 สูง 

ดา้นความสมัพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั 0.39 ปานกลาง 0.48 ปานกลาง 0.42 ปานกลาง 0.28 ตาํ 0.39 ปานกลาง 0.42 ปานกลาง 0.40 ปานกลาง 

ดา้นบทบาททีสมดุล 0.41 ปานกลาง 0.40 ปานกลาง 0.53 สูง 0.37 ปานกลาง 0.50 สูง 0.55 สูง 0.37 ปานกลาง 

ดา้นการติดต่อสือสารทีดี 0.38 ปานกลาง 0.27 ตาํ 0.45 ปานกลาง 0.28 ตาํ 0.41 ปานกลาง 0.44 ปานกลาง 0.38 ปานกลาง 

รวม 0.49 ปานกลาง 0.42 ปานกลาง 0.63 สูง 0.41 ปานกลาง 0.59 สูง 0.66 สูง 0.63 สูง 
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ตารางที  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที โดยจาํแนกเป็นรายดา้น - ชุด 2 
 

ตวัแปรทีศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังาน : ดา้น 

การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 
นโยบายและ
การบริหาร 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

สภาพการ
ปฏิบติังาน 

เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

ความเป็นอยู่
ส่วนตวั 

สถานภาพของ
งาน 

ความมนัคงใน
การปฏิบติังาน 

r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั r ระดบั 
ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายฯ 0.38 ปานกลาง 0.46 ปานกลาง 0.25 ตาํ 0.53 สูง 0.46 ปานกลาง 0.37 ปานกลาง 0.59 สูง 

ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา 0.42 ปานกลาง 0.53 สูง 0.17 ตาํ 0.46 ปานกลาง 0.53 สูง 0.41 ปานกลาง 0.59 สูง 

ดา้นการสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั 0.19 ตาํ 0.55 สูง 0.14 ตาํ 0.36 ปานกลาง 0.40 ปานกลาง 0.33 ปานกลาง 0.49 ปานกลาง 

ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ 0.35 ปานกลาง 0.52 สูง 0.20 ตาํ 0.42 ปานกลาง 0.42 ปานกลาง 0.31 ปานกลาง 0.47 ปานกลาง 

ดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ 0.33 ปานกลาง 0.53 สูง 0.24 ตาํ 0.37 ปานกลาง 0.51 สูง 0.46 ปานกลาง 0.51 สูง 

ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม 0.36 ปานกลาง 0.53 สูง 0.12 ตาํ 0.36 ปานกลาง 0.40 ปานกลาง 0.43 ปานกลาง 0.54 สูง 

ดา้นการตรวจสอบผลงาน 0.45 ปานกลาง 0.55 สูง 0.12 ตาํ 0.48 ปานกลาง 0.47 ปานกลาง 0.40 ปานกลาง 0.53 สูง 

ดา้นการพฒันาตนเอง 0.42 ปานกลาง 0.44 ปานกลาง 0.19 ตาํ 0.46 ปานกลาง 0.43 ปานกลาง 0.45 ปานกลาง 0.53 สูง 

ดา้นความสมัพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั 0.40 ปานกลาง 0.55 สูง 0.31 ปานกลาง 0.19 ตาํ 0.24 ตาํ 0.37 ปานกลาง 0.36 ปานกลาง 

ดา้นบทบาททีสมดุล 0.28 ตาํ 0.49 ปานกลาง 0.36 ปานกลาง 0.30 ปานกลาง 0.31 ปานกลาง 0.45 ปานกลาง 0.45 ปานกลาง 

ดา้นการติดต่อสือสารทีดี 0.42 ปานกลาง 0.56 สูง 0.22 ตาํ 0.32 ปานกลาง 0.41 ปานกลาง 0.50 สูง 0.50 สูง 

รวม 0.48 ปานกลาง 0.69 สูง 0.27 ตาํ 0.51 สูง 0.55 สูง 0.54 สูง 0.67 สูง 
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จากตารางที 30  และตารางที 31  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์   แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น
ความเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพดา้นการพฒันา
ตนเอง อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.74) ซึงเป็นค่าทีมีความสัมพนัธ์สูงสุดของการวจิยัครังนี 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับ  การทํางานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จาํแนกเป็นรายดา้น ดงันี 

ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.49) รายดา้น
พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ ด้านการตรวจสอบผลงาน มากทีสุด (r = 0.45) และมี
ความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา (r = 0.27)   

ดา้นการยอมรับนบัถือ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.42) รายด้านพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับ ด้านความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างกัน มากทีสุด (r = 0.48) และมี
ความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา (r = 0.18) 

ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.63) รายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั ดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ มากทีสุด (r = 0.61) และมีความสัมพนัธ์นอ้ย
ทีสุดกบั ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ (r = 0.38)  

ดา้นความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.41) รายด้านพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม และ
ดา้นบทบาททีสมดุล มากทีสุด (r = 0.37) และมีความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้นการสนบัสนุนและ
ไวว้างใจต่อกนั (r = 0.22) 

ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.59) รายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั ดา้นการพฒันาตนเอง มากทีสุด (r = 0.57) และมีความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้นความ
ร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ (r = 0.32) 
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ดา้นความเจริญเติบโต มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.66) รายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั ดา้นการพฒันาตนเอง มากทีสุด (r = 0.74) และมีความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้นความ
ร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ (r = 0.36) 

ดา้นการปกครองตนเองและบงัคบับญัชา มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.63) รายดา้นพบวา่ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นการตรวจสอบผลงาน มากทีสุด (r = 0.57) และมีความสัมพนัธ์นอ้ย
ทีสุดกบั ดา้นบทบาททีสมดุล (r = 0.37) 

ดา้นนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 
การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.48) รายดา้นพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นการตรวจสอบผลงาน มากทีสุด (r = 0.45) และมีความสัมพนัธ์นอ้ย
ทีสุดกบั ดา้นการสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั (r = 0.19) 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบั การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (r = 0.69) รายด้านพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นการติดต่อสือสารทีดี มากทีสุด (r = 0.56) และมีความสัมพนัธ์นอ้ย
ทีสุดกบั ดา้นการพฒันาตนเอง (r = 0.44) 

ดา้นสภาพการปฏิบติังาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 
การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับตาํ (r = 0.27) รายด้านพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นบทบาททีสมดุล มากทีสุด (r = 0.36) และมีความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุด
กบั ดา้นการตรวจสอบผลงาน (r = 0.12) 

ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบั การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (r = 0.51) รายด้านพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั มากทีสุด (r = 0.53) และ
มีความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้นความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั (r = 0.19) 

ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.55) รายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา มากทีสุด (r = 0.53) และมีความสัมพนัธ์
นอ้ยทีสุดกบั ดา้นความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั (r = 0.24) 
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ดา้นสถานภาพของงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.54) รายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั ดา้นการติดต่อสือสารทีดี มากทีสุด (r = 0.50) และมีความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้น
ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ (r = 0.31) 

ด้านความมันคงในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.67) รายดา้นพบวา่ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั และดา้นการเปิดเผยและ
เผชิญหนา้เพือแกปั้ญหา มากทีสุด (r = 0.59) และมีความสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดกบั ดา้นความสัมพนัธ์ทีดี
ระหวา่งกนั (r = 0.36) 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรือง “ความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั
การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีใชใ้นการวิจยัครัง
นี คือ พนกังานและเจา้หนา้ที ของสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 102 คน ปี 2556 

 

สรุปผลการวจัิย 

ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน เงินเดือน และระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายภาพรวมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุตงัแต่ 30-45 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ตาํแหน่งงานพนกังานระดบัปฏิบติัการ ระดบั S1-S2 เงินเดือนตาํกว่า 
20,000 บาท ระยะเวลาการทาํงาน 5 ปีขึนไป ประชากรกลุ่มเป้าหมายจาํแนกแต่ละประเภท ดงันี 

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 78.43 และเพศชาย จาํนวน 22 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 

อายุ ส่วนใหญ่มีอายุตงัแต่ 30-45 ปี จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 77.45 รองลงมามีอายุ
มากกวา่ 45 ปีขึนไป จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และกลุ่มทีนอ้ยทีสุดมีอายุตาํกว่า 30 ปี 
จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อย 9.80 

ระดบัการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.59 รองลงมาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 และกลุ่มทีนอ้ย
ทีสุดอยูใ่นระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 

ตาํแหน่งงาน ภายในสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ ระดบั S1-S2 จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 53.92 รองลงมา
เป็นเจา้หนา้ทีระดบัปฏิบติัการ ระดบั O1-O2 จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 30.39 และกลุ่มทีนอ้ย
ทีสุดเป็นเจา้หนา้ทีระดบัหวัหนา้งาน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69 
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เงินเดือน ส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือนตาํกวา่ 20,000 บาท จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.79 รองลงมามีอตัราเงินเดือนตงัแต่ 20,000-35,000 บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 

กลุ่มมามีอตัราเงินเดือนตงัแต่ 35,001-45,000 บาท จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 และกลุ่มทีนอ้ย
ทีสุดมีอตัราเงินเดือนมากกวา่ 45,000 บาทขึนไป จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 

ระยะเวลาการทํางาน  ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระยะเวลาทาํงาน 5 ปีขึนไป จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

รองลงมามีระยะเวลาทาํงาน ตงัแต่ 1-5 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 และกลุ่มทีนอ้ยทีสุดมี
ระยะเวลาทาํงาน ตาํกวา่ 1 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 
 

ตอนที 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
จากการวิจยั พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 

13 กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทงัทางด้านปัจจยัจูงใจและปัจจยัคาํจุน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาผลเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานและเจา้หน้าทีส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความสําเร็จใน
การปฏิบติังาน และดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา (  = 4.41, 4.24 และ 4.12 ตามลาํดบั) 

 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านปัจจยัจูงใจ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สามารถจาํแนกออกเป็น 6 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การ
รีบปฏิบติังานให้สําเร็จลุล่วงเมือไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉลียสูงสุดในระดบัมาก
ทีสุด รองลงมาคือ การปฏิบติังานไดท้นัภายในเวลาทีกาํหนด  

2. ดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี
ผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การไดรั้บการ
ยอมรับจากเพือนร่วมงาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา  

3. ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติั พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
มีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ งานในหนา้ทีมี
ความสาํคญัและมีคุณค่าต่อองคก์รและส่วนรวม มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ งานในหนา้ทีทา้ทาย
ความรู้ความสามารถ  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

 

4. ดา้นความรับผิดชอบ พบว่า พนกังานและเจา้หน้าทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี
ผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แล้ว พบว่า การยินดี
แกไ้ขปรับปรุงงานเมือพบขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ความตงัใจ
และเอาใจใส่ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ที  

5. ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานและเจ้าหน้าทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี
ผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ งานในหนา้ทีทาํ
ให้เกิดประสบการณ์และความชาํนาญมากขึน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ งานในหนา้ทีทาํให้มี
โอกาสประสบความสาํเร็จในชีวติ ตามจุดมุ่งหมาย  

6. ดา้นความเจริญเติบโต พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี
ผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การมีโอกาสได้
พฒันาความรู้ ความสามารถจากการอบรม สัมมนา มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การไดรั้บการ
พฒันาความรู้ความสามรถ ทกัษะจากงานในหนา้ที  
 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุน มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
จาํแนกออกเป็น 8 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา พบวา่ พนกังานและเจา้หน้าทีมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า 
ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบติังาน  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ มีความ
ไวว้างใจและเชือมนัในตวัผูบ้งัคบับญัชา  

2. ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า พนักงานและเจ้าหน้าทีมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า 
หน่วยงานมีการกาํหนดตวัชีวดัความสําเร็จทีชดัเจน มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 
หน่วยงานมีนโยบายการบริหารงานทีชดัเจน และสามารถปฏิบติัได ้ 

3. ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล พบว่า พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า การ
ไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูร่้วมปฏิบติังานทุกฝ่าย และหน่วยงานมีบรรยากาศในการ
ปฏิบติังานทีเป็นมิตร มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรในหน่วยงานมีความสามคัคีในการ
ปฏิบติังาน  
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4. ดา้นสภาพการปฏิบติังาน พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
มีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แล้ว พบว่า หน่วยงาน มี
เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 

หน่วยงานมีการจดัสถานทีทาํงานอยา่งมีระเบียบ ช่วยใหท้าํงานไดส้ะดวกปลอดภยั  
5. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน พบว่า พนักงานและเจา้หน้าทีมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า 
ตาํแหน่งงาน ไดรั้บสวสัดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตาํแหน่งงาน มี
การขึนเงินเดือนและจ่ายเงินตอบแทนอยา่งเหมาะสม  

6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
มีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การไดรั้บความ
ภูมิใจทีได้ทาํงานในหน่วยงานนีจากครอบครัว มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การทาํงานใน
หน่วยงานนีทาํใหชี้วติส่วนตวัดีขึน  

7. ดา้นสถานภาพของงาน พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี
ผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ หน่วยงานมีความ
มนัคง มีชือเสียง ได้รับการยอมรับ และ หน่วยงานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การมีความรู้สึกเชือมนั และศรัทธาในวชิาชีพ  

8. ดา้นความมนัคงในการปฏิบติังาน พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า 
ตาํแหน่งงานมีงานปฏิบติัอยา่งต่อเนือง มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ไดรั้บความเสมอภาคหรือ
ความเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน 
 

ตอนที 3 การวเิคราะห์การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที 

จากการวิจยั พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 
13 กรุงเทพมหานคร มีการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณาผลเป็นรายด้าน  พบว่า  พนักงานและเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่มีการทํางานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการตรวจสอบผลงาน 
และดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ (  = 4.11, 3.98 และ 3.92 ตามลาํดบั) สามารถ
จาํแนกออกเป็น 11 ดา้น ดงันี 
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1. ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายร่วมกนั พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีการ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละ
ขอ้แลว้ พบว่า การมีทีมงานทีมีวตัถุประสงคที์ชดัเจน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ทีมงานมีการ
ประชุมชีแจงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการทาํงาน  

2. ดา้นการเปิดเผยและเผชิญหนา้ พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า 
ทีมงานเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและสามารถบอกปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังาน มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ทีมงานไดใ้ช้เหตุผลในการชีแจงถึงปัญหาทีเกิดขึนในกระบวนการ
ทาํงาน  

3. ดา้นการสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั พบว่า พนกังานและเจา้หน้าทีมีการทาํงาน
เป็นทีมทีมีประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ 
พบวา่ ทีมงานมีการช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 

ความไวว้างใจเพือนร่วมทีมงาน และกลา้บอกขอ้มูลทีสาํคญัในการทาํงาน  
4. ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีการทาํงาน

เป็นทีมทีมีประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ 
พบว่า ทีมงานมีการทาํงานร่วมกัน บนพืนฐานของการช่วยเหลือมีการแบ่งปันทักษะและ
ประสบการณ์ร่วมกนั มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ทีมงานสามารถจดัการกบัความคิดเห็นที
แตกต่างกนั ใหไ้ปสู่ความคิดใหม่ทีริเริมสร้างสรรค ์ 

5. ดา้นกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีการทาํงาน
เป็นทีมทีมีประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ 
พบว่า การนาํประสบการณ์ของการทาํงานมาพฒันาเพือให้งานมีประสิทธิภาพเพิมขึน มีค่าเฉลีย
สูงสุด รองลงมาคือ มีการปรับปรุงวธีิการทาํงานใหมี้ความคล่องตวัเสมอ  

6. ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม พบว่า พนกังานและเจา้หน้าทีมีการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า 
หวัหนา้ทีมงานสามารถให้คาํแนะนาํทีดีในการปฏิบติังานได้ และหวัหน้าทีมงานเปิดโอกาสให้ใช้
ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ที มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ หวัหนา้ทีมงาน มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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7. ดา้นการตรวจสอบผลงาน พบว่า พนกังานและเจา้หน้าทีมีการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า 
ทีมงานมีการประชุมเพือทบทวน การปฏิบติังานตามแผนงาน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ทีมงาน
มีการติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ 

8. ด้านการพฒันาตนเอง  พบว่า พนักงานและเจ้าหน้าทีมีการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การ
ได้รับโอกาสในการอบรม เพือเพิมพูนความรู้ พฒันาทกัษะและความสามารถอย่างเพียงพอ มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ในองคก์รมีการวางแผนพฒันาบุคลากรทีตรงกบัความตอ้งการและตรง
กบังานทีรับผดิชอบ 

9. ดา้นความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ทีมีการทาํงานเป็นทีม
ทีมีประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ 
การให้ความสนใจ สนบัสนุนและช่วยเหลือทีมงานอืน มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การไดรั้บการ
สนบัสนุนและช่วยเหลือจากทีมงานอืนทีเกียวขอ้ง 

10. ด้านบทบาททีสมดุล  พบว่า พนักงานและเจ้าหน้าทีมีการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า 
ทีมงาน มีสมาชิกทีมีความรู้ความสามารถดา้นต่างๆ กนัในการช่วยกนัปฏิบติังาน มีค่าเฉลียสูงสุด 

รองลงมาคือ ความสามารถช่วยแกปั้ญหาและตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏิบติังานได ้

11. ดา้นการติดต่อสือสารทีดี พบว่า พนักงานและเจา้หน้าทีมีการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพมีผลรวมของค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า 
ความสนใจทีจะติดตามข่าวสารขององคก์ร มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ทีมงานและหน่วยงานใน
องคก์รสามารถรวมตวักนัไดง่้าย 
 

ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการ
ทาํงานเป็นทีมของพนกังานและเจา้หนา้ที  

จากการวิจยั พบวา่ พนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 
13 กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูง ยกเวน้แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจ จะมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง กบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ในดา้นการเปิดเผยและเผชิญหน้าเพือแก้ปัญหา และด้านความร่วมมือและการใช้
ความขดัแยง้ 
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การอภิปรายผล 

การศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์ กบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  13 

กรุงเทพมหานคร 
โดยทีดา้นลกัษณะงานทีปฎิบติั และดา้นความเจริญเติบโต มีความสัมพนัธ์ในทางบวก

ต่อการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด ซึงหมายความวา่ ถา้งานทีไดรั้บมอบหมายมีความ
ทา้ทาย และมีความสําคญัต่อองค์กร ก็จะยิงทาํให้พนกังานมีความเป็นทีมมากยิงขึน พร้อมทีจะใช้
ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริมสร้างสรรค ์เพือให้งานทีไดรั้บมอบหมายนนั สําเร็จลุล่วง และ
รวมทงัยงักระตุน้ให้เกิดการพฒันาความรู้ ความสามรถ และทกัษะในงาน รวมทงักระตุน้ให้เกิด
ความพร้อมและความรู้สึกทีอยากจะไดรั้บการอบรม การสัมมนา เพือมาเพิมพูนทกัษะ และความรู้
ความสามารถ ในการทาํงานเป็นทีมใหมี้ประสิทธิภาพ มากยงิๆขึน 

ฉะนนัองคก์รควรบอกกล่าว หรือจดัประชุมเป็นครังคราว เพือให้พนกังานไดท้ราบและ
ตระหนกั ถึงเป้าหมายขององคก์ร (สิริรักษ ์วรรธนะพินทุ, 2548: 16) และความสําคญัของงานทีทุก
คนกาํลงัทาํอยู่ ว่ามีความสําคญัมากแค่ไหน เป็นการทา้ทายให้เขาทาํงานให้บรรลุ แลว้ถา้ทุกคน
พร้อมใจกนัทาํงานเป็นทีม จะก่อให้เกิดผลดีอยา่งไรต่อพนกังาน และองคก์รในอนาคต รวมทงัควร
จดัให้มีการอบรม การสัมมนา เพือเพิมพูน ความรู้ ทกัษะในการทาํงาน ให้กับพนักงาน เพือที
พนักงานจะได้นําความรู้ ความสามารถ มาใช้ในการปฎิบติังานให้ทีมงานปฎิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และองคก์รควรจะตอ้งวางนโยบายไวว้า่ องคก์รจะตอ้งเจริญเติบโตกา้วหนา้ พนกังาน
จะตอ้งมีโอกาสได้รับพิจารณาความดีความชอบ “โอกาสทีจะก้าวหน้าเป็นโอกาสทีดีใน การ
ทาํงาน” (สิริรักษ ์วรรธนะพินทุ, 2548: 16) 

เพราะองค์กรใดก็ตามทีมีเครืองมือ เครืองจกัร เงินทุนและจาํนวนคนเท่าๆ กนั แต่ถ้า
คุณภาพของคนเหนือกวา่ และความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกนัดีกว่า องค์กรนนัๆ ย่อมจะมี
ประสิทธิภาพในการผลิตเหนือกวา่องคก์รอืน (สุรพล พยอมแยม้, 2541: 21-22) 

2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัคาํจุนมีความสัมพนัธ์ กบัการทาํงานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  13 

กรุงเทพมหานคร  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 
 

 

โดยทีด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความมันคงในการปฎิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด ซึงหมายความวา่  

2.1 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความสามคัคี ความสนิทสนม ความใกลชิ้ด
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ทงัในดา้นการงานและส่วนตวั รวมทงั ความสามารถใน
การทาํงานร่วมกนั และมีบรรยากาศในการทาํงานทีเป็นมิตร ร็อบบินส์ (Robbins, 2007: 485) ได้
อธิบายไวว้า่  เป็นทฤษฎีทีมีการพฒันาโดย เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ทาํงานเป็นทีมทงัสิน ฉะนนัองค์กรควรมีหน้าทีอบรม พนกังาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร ให้ทุกๆ 

ฝ่ายมองความก้าวหน้าขององค์กรไปในทิศทางเดียวกนั จดัระเบียบโครงสร้างภายในองค์กรให้
ชัดเจน จดักิจกรรมสําหรับเพิมพูนความสามคัคีระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกบัฝ่าย
บริหาร ให้พนกังานพร้อมทีจะช่วยเหลือซึงกนัและกนั และรวมทงัผูบ้งัคบับญัชา ก็ตอ้งช่วยเหลือ
พนักงานด้วย  กล่าวคือ  ควรพัฒนาความสัมพันธ์ทังในแนวราบและแนวดิง  จัดระบบการ
ติดต่อสือสารแบบ 2 ทาง คือ จากผูบ้ริหารถึงพนกังาน และ จากพนกังานกลบัมายงัผูบ้ริหาร          

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 176) โดยมีจุดประสงค์ เพือให้การดาํเนินกิจกรรมทงัหลาย
บรรลุเป้าหมายเดียวกนั โดยทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างมีจิตใจตรงกนั ร่วมมือกนัทาํงานอยา่งเต็ม
ความสามารถ มีการประสานงานกนัอย่างดี เพือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์สูงสุด     
(วลิาพรรณ รพีไพศาล, 2542: 150) 

2.2 ดา้นความมนัคงในการปฎิบติังาน ซึงหมายถึง ความยงัยืนถาวรของตาํแหน่งงาน
และองคก์รในการจา้งงาน โดยการมีงานให้ปฏิบติัอย่างต่อเนือง รวมทงัความเสมอภาคหรือความ
เท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ  

ฉะนนั ดา้นความมนัคงในการปฎิบติังาน องคก์รควรจดัให้พนกังาน มีขวญัและกาํลงัใจ
สูงในการทาํงาน เช่น การใหสิ้งทีเป็นผลประโยชน์เพิมเติม นอกจากค่าตอบแทน การมีหลกัประกนั
ในอาชีพ การมีสภาพการทาํงานทีดี การไดรั้บโอกาสให้เลือนตาํแหน่งหนา้ที สําหรับพนกังานทีมี
ผลการปฏิบติังานดี มีความประพฤติดี เป็นตน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550)  

ส่วนทางด้านความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน ซึงได้สรุปถึง
ทฤษฎีความเสมอภาค ของสเตซี อดมัส์ (Stacy Adams) ไวว้า่ คือ “การไดรั้บความเป็นธรรมในการ
ทาํงานทีเท่าเทียมกนั ระหวา่งพนกังานทีทาํงานในลกัษณะเดียวกนั ควรไดรั้บรางวลัทีเหมือนกนั มี
ความเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรมเสมอภาคกนั เพราะการรับรู้ในความไม่เท่าเทียมกนัเกิดไดห้ลาย
สถานการณ์ เช่น การมอบหมายงาน การส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในงาน และ
องค์ประกอบอืนในการทาํงานอาจแตกต่างกนัไดม้ากมาย ปัญหาเหล่านีทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
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อารมณ์ของพนักงาน ความรู้สึกไม่เป็นธรรมนีเกิดขึนในใจของพนักงาน ดงันันผูบ้ริหารทีมี
ความสามารถจะตอ้งทาํให้เกิดความเท่าเทียมกนั เพราะเป็นสิงสําคญัทีทาํให้พนกังานรู้สึกไดถึ้ง
ความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม ซึงอาจส่งผลถึงความสําเร็จขององค์กร” (เนตร์พณัณา ยาวิราช, 
2553: 143) ฉะนนั องคก์รควรจดัใหมี้การประเมินผลแบบรอบตวั (360o) กล่าวคือ ให้ผูบ้งัคบับญัชา 
ประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา  และให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาก็ประเมินผลผู ้บังคับบัญชา  รวมทัง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับัญชา จะตอ้งไดรั้บการประเมินผลจากผูร่้วมงานทีเกียวขอ้งกบัสาย
งานตวัเองด้วย ซึงก็อาจจะทาํให้ทราบถึงผลงานความรับผิดชอบในการทาํงานในระดับหนึง 
สามารถทาํใหล้ดช่องวา่งความไม่เป็นธรรมดงักล่าว 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

ผลการศึกษาครังนีสามารถสรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะ เพือนาํผลการวิจยัในครังนีเป็น
แนวทางสําหรับผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลมาใช้เป็นเครืองมือ เพือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ให้แก่ พนกังานและเจา้หนา้ที ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัองคก์ร และเพือวางแผนพฒันาการทาํงานเป็น
ทีมใหมี้ประสิทธิภาพเพิมขึน เพือบรรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป ดงันี 

1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัจูงใจ ดา้นความสาํเร็จในการปฎิบติังาน 

องค์กรควรกาํหนดเป้าหมายทีชดัเจน ขอบข่ายของงานทีพนกังานตอ้งปฎิบติัและ
เมือพนกังานทาํสําเร็จก็ควรชม เพือเป็นกาํลงัใจให้พนกังานเกิดแรงจูงใจ พร้อมทีจะทาํงานทีไดรั้บ
มอบหมายงานถดัไป และองคก์รควรกาํหนดมาตรฐานในการชีวดัผลงานของพนกังาน 

2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  

ผูบ้ ังคับบัญชาควรยอมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา 
ตัดสินใจ  หรือมอบหมายงานทีสําคัญๆ  บ้าง  พร้อมทังเป็นทีปรึกษาและให้ค ําแนะนํากับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

3. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติั  
งานทีปฏิบติัควรจะตอ้งมีความชดัเจน และมีทิศทาง เป้าหมายทีแน่นอน เปิดโอกาส

ใหพ้นกังานมีอิสระทางความคิดและแสดงความรู้ ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ที  
4. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบ 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดศึ้กษาหาความรู้ หรือไดรั้บการอบรม การสัมมนา เพิมเติม 
พร้อมทังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนอย่างเต็มที และมอบหมายงานทีเป็นการแสดงความรู้ 
ความสามารถ ให้พนักงานได้รับผิดชอบ เพือเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ และความ
รับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมายวา่เป็นอยา่งไร มีจุดแกไ้ขหรือจุดบกพร่องใดบา้ง 
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5. แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทีเป็นปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้  
กาํหนดเป้าหมายทีชดัเจน เพือทีพนกังานจะมีกาํลงัใจ และมีเป้าหมายในการทาํงาน 

และยินดีทีจะทุ่มเทรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกําลังความสามารถและมี
ผลประโยชน์เพิมเติม นอกจากค่าตอบแทน เช่น การมีหลกัประกนัในอาชีพ การมีสภาพการทาํงาน
ทีดี การไดรั้บโอกาสให้เลือนตาํแหน่งหน้าที สําหรับพนกังานทีมีผลการปฏิบติังานดี มีความ
ประพฤติดี การหมุนเวยีนเปลียนความรับผดิชอบในงานทีทาํในปัจจุบนั เป็นตน้  

6. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัจูงใจ ดา้นความเจริญเติบโต 

องคก์รควรกาํหนดเป้าหมาย และทิศทางการทาํงานในแต่ละสายงานให้ชดัเจน วา่ถา้
พนกังานมีความตงัใจ มีความสามารถในการปฎิบติังาน จะทาํให้ตวัพนกังานมีความเติบโตในสาย
งานไดต่้อไปอยา่งไร เพือทีพนกังานจะไดใ้ชท้กัษะ ความรู้ความสามารถทีมีอยูท่าํงานในสายงานที
ตนเองไดรั้บผิดชอบอยา่งเต็มกาํลงั องคก์รควรเปิดโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถให้กบั
พนกังานและเจา้หนา้ที โดยการฝึกอบรม  สัมมนา  และสนบัสนุนในเรืองเกียวกบัการศึกษาต่อใน
ระดบัทีสูงขึน 

7. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา 
ผูบ้งัคบับญัชาควรจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฎิบติังาน เพือเป็นการสร้าง

ความเชือมนัให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทงัในแนวราบและ 
แนวดิง เพือทีผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถร่วมกนัทาํงานเป็นทีม พาองคก์รกา้วไป
ในทิศทางทีกาํหนดร่วมกนั 

8. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร 

มีนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีชัดเจน พร้อมทงัอบรมให้พนักงานไดรั้บ
ทราบเกียวกบันโยบาย หรือวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งเขา้ใจ เพือทีพนกังานและองคก์รจะไดมี้
เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

9. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
มอบหมายงานทีจะตอ้งใช้การทาํงานแบบ Team Work การจดักิจกรรมทีเป็น

ลกัษณะเชิงสันทนาการแบบทาํร่วมกนั (Team Work) เช่น กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เป็นตน้ 

10. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นสภาพการปฎิบติังาน 

มีวสัดุอุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก ทีพร้อมและทนัสมยัต่อโลกยุคดิจิตอล 
เพือจะสามารถพฒันาการทาํงาน ใหมี้ความทนัสมยัต่อยคุแห่งการเปลียนแปลง และสําคญัทีสุดตอ้ง
มีความปลอดภยั 
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11. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน  

องค์กรตอ้งกาํหนดเป้าหมายชัดเจน รวมทงัการปฏิบติังานทีจาํเป็นเพือการบรรลุ
เป้าหมายนนั เพือทีองค์กรจะไดมี้ผลตอบแทนหรือรางวลั สอดคลอ้งกบัระดบัความสําเร็จในการ
ปฏิบติังานเท่านัน กล่าวคือ บรรลุเป้าหมายมากได้ผลตอบแทนมากและก่อนทีจะมีการให้
ผลตอบแทนหรือรางวลั หัวหน้างานตอ้งรู้จกัพนกังานแต่ละคนเป็นอย่างดี ซึงอาจจะตอ้งมีการ
ประเมินผลการทาํงานอยา่งยุติธรรมทีสุด และ สําหรับพนกังานเองก็ตอ้งมีความเชือถือในขอ้ตกลง
ทีไดก้าํหนดกนัไว ้ ส่วนหัวหน้างานก็ตอ้งรักษาสัญญาทีให้ไวก้บัพนกังาน เพือทีเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ทีไดรั้บจะไดมี้ความเหมาะสมกบัปริมาณงานทีปฏิบติั  

12. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 

มีสวสัดิการทีครอบคลุมถึงครอบครัวของพนกังาน เช่น พ่อ แม่ บุตร คู่สมรส เพือ
เป็นขวญัและกาํลงัใจในหนา้ทีการงาน ไม่วา่จะเป็นสวสัดิการดา้นรักษาพยาบาล การกูย้ืมเพือทีอยู่
อาศยั เพือเป็นการสร้างความมนัคงในชีวิตให้กบัตวัพนักงานเอง และรวมไปถึงครอบครัวของ
พนกังาน 

13. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นสภาพของงาน 

การอบรม หรือการจดัประชุมเชิงปฎิบติัการเป็นครังคราว ให้พนกังานมีความเขา้ใจ 
และมีความเคารพในวชิาชีพทีตนทาํอยู ่วา่เป็นอาชีพทีมีเกียรติและเป็นทียอมรับ เป็นอาชีพทีมีความ
มนัคงและทีสาํคญัเป็นหน่วยงานทีมีความน่าเชือถือมีการช่วยเหลือสังคมใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน 

14. แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีเป็นปัจจยัคาํจุน ดา้นความมนัคงในการปฏิบติังาน 

องค์กรควรให้ความเขา้ใจ และชึให้เห็นความสําคญัในตาํแหน่งงานทีปฎิบติั ความ
มนัคงในหน่วยงาน และความต่อเนืองของงานทีพนกังานจะตอ้งปฎิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ เพือที
พนกังานจะมีแรงจูงใจในการทาํงานมากยงิขึน 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 

สําหรับการศึกษาวิจยัในหัวขอ้เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
กบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและเจา้หนา้ที สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงดา้นเดียว ยงั
เป็นข้อจาํกัดสําหรับการวิเคราะห์ผลทีได้รับ ในโอกาสต่อไปควรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ลกัษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถาม ซึงจะช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีลกัษณะทีถูกตอ้งและครอบคลุมมากยงิขึน และเพือให้ขอ้มูลในการวิจยัมีความสมบูรณ์มาก
ยิงขึน ดงันนัจึงควรจะขยายขอบเขตการวิจยัไปสู่สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขตพืนที
อืนๆ ต่อไป 
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แบบสอบถามเลขที 

............................. 
แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

 

เรือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของ
พนกังานและเจา้หนา้ที สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

…………………………………….. 

คาํชีแจงแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที  สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

1. ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 

พนกังานและจา้หนา้ที สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไป 

ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจของพนกังานและเจา้หนา้ที 

ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของพนกังานและ
เจา้หนา้ที 
 

ผลการวิจยันาํเสนอในภาพรวม ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลรายฉบบัเป็นความลบัและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจยัเท่านนั ซึงไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามและหน่วยงานแต่ประการใด จึง
ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตามความเป็นจริง 

 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี 

 

 

 นางสาวรุ่งรัชดา  พิธรรมานุวตัร 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 

สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
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ตอนท ี1 
ข้อมูลทวัไป 

 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย     ลงใน   หน้าขอ้ความทีตรงกบัความเป็นจริงเกียวกบั
ตวัท่าน 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

2. อายปัุจจุบนัของท่าน 

ตาํกวา่ 30 ปี 

30 - 45 ปี 

มากกวา่ 45 ปีขึนไป 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ตาํกวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. ตาํแหน่งงาน ภายในสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ  ระดบั S1-S2 

เจา้หนา้ทีระดบัปฏิบติัการ  ระดบั O1-O2 

เจา้หนา้ทีระดบัหวัหนา้งาน  ระดบั O3-O4 

5. เงินเดือน 

ตาํกวา่ 20,000 บาท 
20,000 - 35,000 บาท 
35,001 - 45,000 บาท 
มากกวา่ 45,000 บาท 

6. ระยะเวลาการทาํงาน ภายในสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ตาํกวา่ 1 ปี 

1 - 5 ปี 

5 ปีขึนไป 
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ตอนท ี2 

แบบสอบถาม แรงจูงใจของพนักงานและเจ้าหน้าที 
 

คาํชีแจง โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้ทาํเครืองหมาย       ในตารางแบบสอบถาม ที
ท่านเห็นวา่ขอ้ความนนัเป็นจริงมากทีสุด เพียงคาํตอบเดียว โดยมีเกณฑใ์หเ้ลือกตอบดงันี 

5 หมายถึง มีสภาพแรงรูงใจในระดบัมากทีสุด 

4 หมายถึง มีสภาพแรงจูงใจในระดบัมาก 

3 หมายถึง มีสภาพแรงจูงใจในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีสภาพแรงจูงใจในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง มีสภาพแรงจูงใจในระดบันอ้ยทีสุด 
 

ขอ้ รายการ 
ระดบัแรงจูงใจ 

5 4 3 2 1 

1 

ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
ท่านรีบปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงเมือไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

     

2 ท่านปฏิบติังานไดท้นัภายในเวลาทีกาํหนด      

3 ท่านปฏิบติังานเห็นผลสาํเร็จไดต้ามตวัชีวดั      

 

4 

ด้านการยอมรับนับถือ 

ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงาน 
     

5 ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา      

6 ท่านไดรั้บคาํชมเชยจากผลงานทีปฏิบติั      

7 

ด้านลกัษณะงานทปีฏิบัติ 
งานในหนา้ทีของท่านส่งเสริมใหมี้ความคิด
ริเริมสร้างสรรค ์
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ขอ้ รายการ 
ระดบัแรงจูงใจ 

5 4 3 2 1 

8 
งานในหนา้ทีของท่านทา้ทายความรู้
ความสามารถ 

     

9 
งานในหนา้ทีของท่านมีความสาํคญัและมีคุณค่า
ต่อองคก์รและส่วนรวม 

     

 

10 

ด้านความรับผดิชอบ 

ท่านมีความตงัใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ที 

     

11 
ท่านใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ทีในการ
ปฏิบติังาน 

     

12 
ท่านยนิดีแกไ้ขปรับปรุงงานเมือพบขอ้บกพร่อง
ในการปฏิบติังาน 

     

 

13 

ด้านความก้าวหน้า 
ท่านมีโอกาสไดรั้บการเลือนตาํแหน่งหรือระดบั
ความรับผดิชอบทีสูงขึน 

     

14 
งานในหนา้ทีของท่านทาํใหเ้กิดประสบการณ์
และความชาํนาญมากขึน 

     

15 
งานในหนา้ทีของท่านทาํให้มีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จในชีวติ ตามจุดมุ่งหมายของท่าน 

     

 

16 

ด้านความเจริญเติบโต 
ท่านไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะจากงานในหนา้ที 

     

17 ท่านมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน      

18 
ท่านมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถจาก
การอบรม สัมมนา  
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ขอ้ รายการ 
ระดบัแรงจูงใจ 

5 4 3 2 1 

 

19 

ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
ท่านมีความไวว้างใจและเชือมนัในตวั
ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน 

     

20 
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบติังาน 

     

21 
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมอบหมายงาน ตรงตาม
ความรู้ ความสามารถ 

     

 

22 

ด้านนโยบายและการบริหาร 
หน่วยงานของท่านมีนโยบายการบริหารงานที
ชดัเจน และสามารถปฏิบติัได ้

     

23 
หน่วยงานของท่านมีการวางแผน และวธีิการ
ทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

     

24 
หน่วยงานของท่านมีการกระจายอาํนาจในการ
ปฏิบติังาน 

     

25 
หน่วยงานของท่านมีการกาํหนดตวัชีวดั
ความสาํเร็จทีชดัเจน มีประสิทธิภาพ 

     

 

26 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ท่านไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติังานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเสมอ 

     

27 
ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผู ้
ร่วมปฏิบติังานทุกฝ่าย 

     

28 
หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศในการ
ปฏิบติังานทีเป็นมิตร 

     

29 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสามคัคีใน
การปฏิบติังาน 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัแรงจูงใจ 

5 4 3 2 1 

 

30 

ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานของท่าน มีเครืองมือวสัดุ อุปกรณ์ 
และสิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 

     

31 
หน่วยงานของท่านมีการจดัสถานทีทาํงานอยา่ง
มีระเบียบ ช่วยใหท้าํงานไดส้ะดวก ปลอดภยั 

     

32 

หน่วยงานของท่านมีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการ
ปฏิบติังานทางกายภาพ เช่น แสงสวา่งเพียงพอ 
และการระบายอากาศทีเหมาะสม 

     

 

33 

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

เงินเดือนทีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานที
ปฏิบติั 

     

34 
ตาํแหน่งงานของท่าน มีการขึนเงินเดือนและ
จ่ายเงินตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

     

35 
ตาํแหน่งงานของท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม  

     

 

36 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 
การทาํงานในหน่วยงานนีทาํใหชี้วติส่วนตวัของ
ทา่นดีขึน 

     

37 
ท่านไดรั้บความภูมิใจทีไดท้าํงานในหน่วยงานนี
จากครอบครัว 

     

38 
ท่านมีเวลาวา่งเพียงพอทีจะทาํกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ออกกาํลงักาย อ่านหนงัสือ เป็นตน้      
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ขอ้ รายการ 
ระดบัแรงจูงใจ 

5 4 3 2 1 

39 
ด้านสถานภาพของงาน 
ท่านมีความรู้สึกเชือมนั และศรัทธาในวชิาชีพ      

40 
หน่วยงานของท่านมีความมนัคง มีชือเสียง 
ไดรั้บการยอมรับ 

     

41 
หน่วยงานของท่านบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

     

42 
ด้านความมันคงในการปฏิบัติงาน 
ตาํแหน่งงานของท่านมีความมนัคง      

43 ตาํแหน่งงานของท่านมีงานปฏิบติัอยา่งต่อเนือง      

44 
ท่านไดรั้บความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนั
ในการปฏิบติังาน 
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ตอนท ี3 

แบบสอบถาม การทาํงานเป็นทมีทมีีประสิทธิภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที 
 

คาํชีแจง โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้ทาํเครืองหมาย          ในตารางแบบสอบถาม ที
ท่านเห็นวา่ขอ้ความนนัเป็นจริงมากทีสุด เพียงคาํตอบเดียว โดยมีเกณฑใ์หเ้ลือกตอบดงันี 

5 หมายถึง มีการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบัมากทีสุด 

4 หมายถึง มีการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบัมาก 

3 หมายถึง มีการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง มีการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ยทีสุด 
 

ขอ้ รายการ 
ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

 
 

1 

ด้านวตัถุประสงค์ทชัีดเจนและเป้าหมาย
ร่วมกนั 

ทีมงานของท่าน มีวตัถุประสงคที์ชดัเจน 
     

2 
ทีมงานของท่าน มีการประชุมชีแจง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการทาํงาน 

     

3 
ท่านเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
ทีมงานเป็นอยา่งดี 

     

4 
ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของทีมงาน 

     

 

5 
 

ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 
ทีมงานของท่านมีการประชุมเพือแกไ้ข
ปัญหากนัอยา่งตรงไปตรงมา 

     

6 

ทีมงานของท่านเปิดโอกาสใหส้มาชิกแสดง
ความคิดเห็นและสามารถบอกปัญหาต่างๆ 
ในการปฏิบติังาน 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

7 
ทีมงานของท่านไดใ้ชเ้หตุผลในการชีแจงถึง
ปัญหาทีเกิดขึนในกระบวนการทาํงาน 

     

 

8 

ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกนั 

ท่านไวว้างใจเพือร่วมทีมงาน และกลา้บอก
ขอ้มูลทีสาํคญัในการทาํงาน 

     

9 
ท่านสามารถบอกเล่าสิงต่างๆ ของตนให้
เพือนร่วมทีมงานฟัง ดว้ยความสบายใจ 

     

10 
ทีมงานของท่านมีการช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ  

     

 

11 

 

ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 

ทีมงานของท่านมีการทาํงานร่วมกนั บน
พนืฐานของการช่วยเหลือมีการแบ่งปัน
ทกัษะและประสบการณ์ร่วมกนั 

     

12 

ทีมงานของท่านสามารถจดัการกบัความ
คิดเห็นทีแตกต่างกนั ใหไ้ปสู่ความคิดใหม่ที
ริเริมสร้างสรรค ์

     

13 
ทีมงานของท่านสามารถหาขอ้ยติุความ
ขดัแยง้ภายในทีมงานไดอ้ยา่งสันติ 

     

 

14 

ด้านกระบวนการทาํงานและการตัดสินใจ 

ท่านมีการปรับปรุงวธีิการทาํงานใหมี้ความ
คล่องตวัเสมอ 

     

15 
ท่านไดน้าํประสบการณ์ของการทาํงานมา
พฒันาเพือใหง้านมีประสิทธิภาพเพิมขึน 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

16 
ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรืองต่างๆ ที
ทาํใหผ้ลงานของทีมดีขึน 

     

 

17 

ด้านภาวะผู้นําทเีหมาะสม 

หวัหนา้ทีมงานของท่าน มีความสามารถใน
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

18 
หวัหนา้ทีมงานของท่าน เปิดใจกวา้งทีจะรับ
ฟังความคิดเห็นจากสมาชิก 

     

19 
หวัหนา้ทีมงานของท่าน สามารถให้
คาํแนะนาํทีดีในการปฏิบติังานได ้

     

20 
หวัหนา้ทีมงานของท่านเปิดโอกาสใหท้่าน
ใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ที 

     

 

21 

ด้านการตรวจสอบผลงาน 

ทีมงานของท่าน มีการติดตามผลการ
ปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ 

     

22 

ทีมงานของท่าน ไดเ้รียนรู้ความผดิพลาดที
ผา่นมาโดยการทบทวนการปฏิบติังานอยา่ง
สมาํเสมอ 

     

23 
ทีมงานของท่าน มีการประชุมเพือทบทวน 
การปฏิบติังานตามแผนงาน 

     

 

24 

ด้านการพฒันาตนเอง 

ท่านไดรั้บโอกาสในการอบรม เพือเพิมพนู
ความรู้ พฒันาทกัษะและความสามารถอยา่ง
เพียงพอ 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

25 
ท่านไดรั้บโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที
สูงขึน 

     

26 

ในองคก์รของท่านมีการวางแผนพฒันา
บุคลากรทีตรงกบัความตอ้งการและตรงกบั
งานทีรับผดิชอบ 

     

 

27 

ด้านความสัมพนัธ์ทดีีระหว่างกนั 

ท่านไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจาก
ทีมงานอืนทีเกียวขอ้ง 

     

28 
ท่านมีการพบปะสังสรรคก์บัทีมงานอืนใน
หน่วยงาน 

     

29 
ท่านใหค้วามสนใจ สนบัสนุนและช่วยเหลือ
ทีมงานอืน 

     

 

30 

ด้านบทบาททสีมดุล 

ท่านสามารถใหค้าํปรึกษาแนะนาํการ
ปฏิบติังานใหก้บัทีมงานอืนๆ ได ้

     

31 
ท่านมีส่วนช่วยใหผ้ลงานในทีมงาน มี
คุณภาพและเสร็จทนักาํหนดเวลา 

     

32 

ทีมงานของท่าน มีสมาชิกทีมีความรู้
ความสามารถดา้นต่างๆ กนัในการช่วยกนั
ปฏิบติังาน 

     

33 
ท่านสามารถช่วยแกปั้ญหาและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งในการปฏิบติังานได ้
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ขอ้ รายการ 
ระดบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

 

34 

ด้านการติดต่อสือสารทดีี 
ท่านไดรั้บข่าวสารจากองคก์รในเรืองที
เกียวกบัทีมงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

     

35 ท่านสนใจทีจะติดตามข่าวสารขององคก์ร      

36 
ทีมงานของท่านและหน่วยงานในองคก์ร
สามารถรวมตวักนัไดง่้าย 

     

37 

ท่านสามารถบอกกล่าวเรืองต่างๆ ใหส้มาชิก
ในทีมงานและทีมงานอืนๆ ไดอ้ยา่งเขา้ใจ
ตรงกนั 

     

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม
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