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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะของผู้น าและทักษะการท างานของพนักงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม อันเนื่องมาจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ทุกธุรกิจต้องหันมาสนใจต่อทรัพยากรบุคคลต่างต้องร่วมมือกัน โดยมีผู้น าที่ขับเคลื่อนงานให้ตรงตามเป้าหมายจึงจะสามารถพา
องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้ เหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่า การรับรู้ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมด้านใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นทีม การศึกษาในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท ทรู คอร์เปอรช่ัน  จ ากัด มหาชน 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างมี 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 1) การท างานเป็นทีม 2) การรับรู้
ภาวะผู้น า 3) การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยผลการศึกษา พบว่า การท างานเป็นทีมแต่
ละด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมและการรับรู้ภาวะผู้น าแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การท างานเป็นทีม จากการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการท างานเป็นทีม ได้แก่ การมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน  การ
แบ่งบทบาทการท างานอย่างชัดเจน  การวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย การแบ่งงานตามความสามารถของพนักงาน และ
การรับรู้ภาวะผู้น า ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน  และภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน ต่างส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเช่นเดียวกัน การวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ 
มองเห็นความส าคัญของทรัพยากรบุคคลในองค์กรว่าสามารถช่วยให้องค์กรก้าวหน้าและสามารถรับมือกั บการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการท างาน การท างานเป็นทีม รับรู้ภาวะผู้น า 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to determine the influence of administrator leadership perception and employee 
working skills on teamwork efficiency, considering the rapid changes in technology and innovation in the 
present that cause businesses to focus on human resources and collaboration while the leaders were 
responsible for driving the work to the set-up goals in order to move organizations forward. For this reason, 
this study examined the aspects of administrator leadership perception and employee working skills. The 
sample group in this study included 400 employees of True Corporation Public Company Limited. The 
sample group received online questionnaires which were divided into three parts, as follows: (1) teamwork; 
(2) leadership perception; and (3) efficient teamwork. The statistics used in the analysis included frequency, 
percentage, average, standard deviation and multiple regression. The results indicated that each aspect of 
teamwork was related to teamwork efficiency. According to this study, it was apparent that teamwork 
included having mutual goals to work, having clear assignments for each member, mutually purposely 
planning the work, assigning work according to the capabilities of members and having leadership perception. 
Leadership perception included task-oriented leadership and relationship-based behavioral leadership, and 
both types influenced work efficiency of employees. This study could be empirical evidence that encouraged 
organizations to see the importance of human resources in terms of helping the organizations to develop and 
able to handle changes efficiently. 
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บทน า 
พื้นฐานหลักที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ท้ังหมด 2 ด้าน คือ ด้านการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นและองค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทรัพยากร
บุคคลโดยการดึงเอาศักยภาพความสามารถของบุคคลในองค์กรออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการท างานเป็นทีม (พสุ เดชะรินทร์ , 2544) ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลาการ ตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานทั้งภายในทีมและต่างทีม องค์กรทั้ งภาครัฐ และเอกชนจึงน าโครงสร้างการท างานแบบ
เป็นทีมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานบริหารมากขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพการท างานภายในองค์กร (Davol, Mayor, Luisa, & 
Hera, 2011) การท างานเป็นทีม เป็นการร่วมมือกันท างานอย่างสามัคคี ผลผลิตของงานเป็นการน างานของแต่ละคนมารวมกัน 
การน าความรู้และทักษะมารวมเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายตามแนวทางที่ก้าวร่วมกันด้วย
ความเช่ือมั่นต่อกันและกัน ผลงานของทีมจึงให้คุณค่ามากกว่าผลรวมของงานที่ทุกคนท าแล้วน ามารวมกัน เพราะความร่วมมือร่วม
ใจกันจึงท างานด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Woodcock,1989; Brill,1976; Edgar, 1982; เชาวลิต , 2549; ศุภศิริ               
สุทธินิติวงศ์, 2559; พรพิมล เขาสมบูรณ์ 2543) สมาชิกในทีมต้องมีการตอบรับและยอมรับมีความเต็มใจ มีการรวบรวมความ
คิดเห็น สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการอภิปรายกันอย่างเปิดเผยยอมรับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน               
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน ท าให้มีแรงจูงใจที่จะผลักดันให้เป็นผู้น าที่ดี และน าทีมให้ประสบความส าเร็จในการท างาน 
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(McIntyre and Salas,1995; McGregor, 1960) ปัจจัยการท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่จะท าให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย เป้าหมาย บทบาท สภาพสิ่งแวดล้อมด้านระบบการท างาน พฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในทีม และความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม (จิริตา เชาวลิต, 2549) วิธีรักษาประสิทธิภาพ
ของทีมประกอบด้วย ความไว้เนื้อเช่ือใจ การติดต่อสื่อสาร การมีเป้าหมายเดียวกัน และยอมรับให้ความเชื่อถือนับถือซึ่งกันและกัน 
เมื่อสมาชิกในทีมยอมรับในกฎเกณฑ์ดังกล่าว และพร้อมที่จะปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทีมจะสามารถรักษาประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงต่อไปในอนาคต (Senge, Nichols, and Driskell, 2007) ผลการวิจัยของธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า การท างานเป็นทีมท่ีสูงมีประสิทธิผลใน
การท างานสูงตามไปด้วย การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรก้าวสู่ความส าเร็จได้ ช่วยให้เกิดรู้รักสามัคคีระหว่าง
สมาชิกในทีม สามารถด าเนินงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า อีกท้ังยังช่วยประหยัดทรัพยากร เวลา ค่าใช้จ่ายในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ได้เป็นอย่างดี (สุเมธ งามกนก, 2550)  

ปัจจัยและปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน คือ หลายส่วนงานยังไม่มีประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมเกิดจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ความบกพร่องในหน้าท่ี ความชัดเจนในการบริหารและควบคุมแผนงาน การสื่อสารภายในทีมท่ีไม่ทั่วถึง 
ผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้พนักงานหรื อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในบริษัท หากมีบุคลากรที่สามารถท างานเป็นทีมได้ดีย่อมท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิ ภาพ สาเหตุเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อการร่วมมือกันในการท างานเป็นทีมของบุคลากร ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมต้องมีสภาวะการเป็นผู้น า ซึ่งผู้น า คือ บุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา หรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง โดยมีความรู้
ความสามารถในการขับเคลื่อนและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ น่ันคือภาวะผู้น าท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็น
ทีม ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งงาน ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคนและภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
(Likert,1961; ราตรี พัฒนรังสรรค์, 2544) โดยทฤษฎีคุณลักษณะของผู้น า (Trait Theories) ยุคปัจจุบัน ประกอบด้วยคุณลักษณะ 
5 ประการ คือ 1. การมีแรงขับเคลื่อนสูง 2. การมีแรงจูงใจสูง 3. การมีความซื่อสัตย์ 4. การมีความเช่ือมั่นในตนเอง และ 5. การมี
ความรู้ในด้านธุรกิจ (นิธิพร ลิ่มประเสริฐ, 2559) ส่วนทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น า (Leadership behaviors approach) 
คือ ทุกคนในองค์กรสามาถก้าวมาเป็นผู้น าได้ด้วยการศึกษา อบรม ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการ
บริหาร ความมั่นใจในตนเองและความเข้าใจในขั้นตอนของการน าทีมงานให้ประสบความส าเร็จในการท างาน การเป็นผู้น าใน
รูปแบบของตนเองควรหาข้อสรุปของรูปแบบการเป็นผู้น าที่ดีที่สุดที่สามารถเป็นได้และดีต่อทีม การเรียนรู้จึงก่อให้เกิดพฤติกรรม
ผู้น าต่าง ๆ ผู้น าต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ ภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน (กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา, 2556) ปัจจุบันนี้
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาวะการเป็นผู้น าเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารงาน เพราะสามารถจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงาน ให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและ
จุดประสงค์ที่วางไว้ จ าเป็นต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า พนักงานทุกคนมีความส าคัญอย่างมากในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่ผลักดันให้งาน
ทุกอย่างขององค์กรนั้น สามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น การบริหารงานที่ดีต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้น า ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน บริหารคน และสามารถด าเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ภาวะของผู้น าและทักษะการท างานของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม เพื่อหาสาเหตุและน าไปพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีม ประกอบไปด้วย การมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน การแบ่งบทบาทการท างาน

อย่างชัดเจน การพึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบัติงาน การวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย การร่วมมือและการประสานงานกัน  
และการแบ่งงานตามความสามารถของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานท่ัวไป 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น า ประกอบด้วย ภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่ง
ความสัมพันธ์หรือมุ่งคน และภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานท่ัวไป 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การท างานเป็นทีม ประกอบไปด้วย การมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน การแบ่งบทบาทการท างานอย่างชัดเจน 

การพึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบัติงาน การวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย การร่วมมือและการประสานงานกัน และการแบ่ ง
งานตามความสามารถของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานท่ัวไปแตกต่างกัน 

2. การรับรู้ภาวะผู้น า ประกอบด้วย ภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์              
หรือมุ่งคน และภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานท่ัวไป แตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การท างานเป็นทีม เป็นการร่วมมือกันท างานอย่างสามัคคี ผลผลิตของงานเป็นการน างานของแต่ละคนมารวมกัน การน า

ความรู้และทักษะมารวมเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายตามแนวทางที่ก้าว ร่วมกันด้วยความ
เชื่อมั่นต่อกันและกัน ผลงานของทีมจึงให้คุณค่ามากกว่าผลรวมของงานที่ทุกคนท าแล้วน ามารวมกัน เพราะความร่วมมือร่วมใจกัน
จึงท างานด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Woodcock,1989; Brill,1976; Edgar, 1982; เชาวลิต, 2549; ศุภศิริ สุทธินิติวงศ์, 
2559; พรพมิล เขาสมบูรณ์ 2543) สมาชิกในทีมต้องมีการตอบรับและยอมรับมีความเต็มใจ มีการรวบรวมความคิดเห็น สนับสนุน
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการอภิปรายกันอย่างเปิดเผยยอมรับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ร่วมกัน ท าให้มีแรงจูงใจที่จะผลักดันให้เป็นผู้น าที่ดี และน าทีมให้ประสบความส าเร็จในการท างาน (McIntyre and Salas,1995; 
McGregor, 1960) ปัจจัยการท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่จะท าให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย 
เป้าหมาย บทบาท สภาพสิ่งแวดล้อมด้านระบบการท างาน พฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม และ
ความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม (จิริตา เชาวลิต, 2549) วิธีรักษาประสิทธิภาพของทีมประกอบด้วย ความไว้
เนื้อเช่ือใจ การติดต่อสื่อสาร การมีเป้าหมายเดียวกัน และยอมรับให้ความเชื่อถือนับถือซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกในทีมยอมรับใน
กฎเกณฑ์ดังกล่าว และพร้อมที่จะปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทีมจะสามารถรักษาประสิทธิภาพและปรับปรุงต่อไปในอนาคต
(Senge, Nichols, and Driskell, 2007) ผลการวิจัยของธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า การท างานเป็นทีมที่สูงมีประสิทธิผลในการท างานสูงตามไป
ด้วย การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรก้าวสู่ความส าเร็จได้ ช่วยให้เกิดรู้รักสามัคคีระหว่างสมาชิกในทีม สามารถ
ด าเนินงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า อีกท้ังยังช่วยประหยัดทรัพยากร เวลา ค่าใช้จ่ายในการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้
ได้เป็นอย่างดี (สุเมธ งามกนก, 2550)  

 ปัจจัยและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน คือ หลายส่วนงานยังไม่มีประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมเกิดจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ความบกพร่องในหน้าท่ี ความชัดเจนในการบริหารและควบคุมแผนงาน การสื่อสารภายในทีมท่ีไม่ทั่วถึง 
ผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในบริษัท หากมีบุคลากรที่สามารถท างานเป็นทีมได้ดีย่อมท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ สาเหตุเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อการร่วมมือกันในการท างานเป็นทีมของบุคลากร ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมต้องมีสภาวะการเป็นผู้น า ซึ่งผู้น า คือ บุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา หรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง โดยมีความรู้
ความสามารถในการขับเคลื่อนและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ น่ันคือภาวะผู้น าท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็น
ทีม ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งงาน ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคนและภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
(Likert,1961; ราตรี พัฒนรังสรรค์, 2544) โดยทฤษฎีคุณลักษณะของผู้น า (Trait Theories) ยุคปัจจุบัน ประกอบด้วยคุณลักษณะ 
5 ประการ คือ 1. การมีแรงขับเคลื่อนสูง 2. การมีแรงจูงใจสูง 3. การมีความซื่อสัตย์ 4. การมีความเช่ือมั่นในตนเอง และ 5. การมี
ความรู้ในด้านธุรกิจ (นิธิพร ลิ่มประเสริฐ, 2559) ส่วนทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น า (Leadership behaviors approach) 
คือ ทุกคนในองค์กรสามาถก้าวมาเป็นผู้น าได้ด้วยการศึกษา อบรม ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการ
บริหาร ความมั่นใจในตนเองและความเข้าใจในขั้นตอนของการน าทีมงานให้ประสบความส าเร็จในการท างาน การเป็นผู้น าใน
รูปแบบของตนเองควรหาข้อสรุปของรูปแบบการเป็นผู้น าที่ดีที่สุดที่สามารถเป็นได้และดีต่อทีม การเรียนรู้จึ งก่อให้เกิดพฤติกรรม
ผู้น าต่าง ๆ ผู้น าต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ ภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน (กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา, 2556) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานที่ท างานภายในองค์กรของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มหาชน ในเขตกรุงเทพ 
เลือกประชากรจ านวน 23,000 คน (บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มหาชน, 2564) ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย โดย
ได้จากการค านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Question, Google Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแบบส ารวจจาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) หรือการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) การสร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยมาปรับปรุงแก้ไข
และตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลอง
ใช้ (Try Out) ทดสอบแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 

ตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α - Coefficient of Alpha) 

ของ Cronbach ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0  ≤  α  ≤  1 หากค่าท่ีได้มีความ
ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544)  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) คือการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
 
 
 



6 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้านการท างานเป็นทีม 

การท างานเป็นทีม โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยการท างานเป็นทีมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.20 (SD=
0.59) การร่วมกันตั้งเป้าหมายและวางแผนการท างานอย่างมีเป้าหมายมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 (SD=0.66) และ 4.12 (SD=0.66) ตามล าดับ การแบ่งบทบาทชัดเจนและการร่วมกันสรา้งบรรยากาศ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 (SD=0.61) และ 4.21 (SD=0.66) 
ตามล าดับ ส่วนสร้างความสัมพันธ์ในการท างานและแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
เป็นทีมของพนักงานอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งค่าเฉลี่ย 4.16 (SD=0.74) และ 4.11 (SD=0.72) ตามล าดับ การท างานเป็นทีม
เห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการแบ่งบทบาทให้ชัดเจนจะส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของการท างานเป็นทีมมากท่ีสุด ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมในภาพรวม 

การท างานเป็นทีม  S.D. แปลผล 
การมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน 4.20 0.66 มาก 
การแบ่งบทบาทการท างานอย่างชัดเจน 4.41 0.61 มากที่สุด 
การพึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบัติงาน 4.21 0.66 มากที่สุด 
การวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย 4.12 0.66 มาก 
การร่วมมือและการประสานงานกัน 4.16 0.74 มาก 
การแบ่งงานตามความสามารถของพนักงาน 4.11 0.72 มาก 

การท างานเป็นทีมโดยภาพรวม 4.20 0.59 มาก 

 
การท างานเป็นทีมในด้านการมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ คณะท างานของท่านเข้าใจเป้าหมายของบริษัท มีค่าเฉลี่ย 4.28 คณะท างานของท่านมีการด าเนินงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถวัดผลให้ส าเร็จได้ มีค่าเฉลี่ย 4.19 และคณะท างานของท่านมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
ในการท างานเพื่อให้บรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของบริษัท มีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามล าดับ 

การท างานเป็นทีมในด้านการแบ่งบทบาทการท างานอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านมีความสนใจในการให้ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม มีค่าเฉลี่ย 4.54 คณะท างานของท่านมีการก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบงานต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.35 และบุคลากรในคณะท างานของท่าน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.34 ตามล าดับ 

การท างานเป็นทีมในด้านการพึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ พึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.29 คณะท างานของท่านให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุกคนในทีมให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.19 และคณะท างานของท่านมีการจัดหาสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดที่
หลากหลายมาใช้กับการท างาน เช่น ช่วยกันคิด แก้ไขปัญหาร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ 

การท างานเป็นทีมในด้านการวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ เมื่อพบความผิดพลาดในการท างาน สมาชิกในคณะท างานของท่านจะร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเต็ม
ความสามารถ มีค่าเฉลี่ย 4.33 สมาชิกแต่ละคนในคณะท างานของท่านเข้าใจเป้าหมายของงานถูกต้องตรงกัน มีค่าเฉลี่ย 4.13 และ
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คณะท างานของท่านมีเป้าหมายร่วมกันของทีมงานส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่างปราศจากความขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ย 3.93 
ตามล าดับ 

การท างานเป็นทีมในด้านการร่วมมือและการประสานงานกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ คณะท างานของท่านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีค่าเฉลี่ย 4.30 คณะท างานของท่านมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.27 และคณะท างานของท่านไม่มีเรื่องที่ท าให้บาดหมางกันระหว่างปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
ตามล าดับ 

การท างานเป็นทีมในด้านการแบ่งงานตามความสามารถของพนักงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความส าคัญ ท้าทายต่อความสามารถและทักษะในการท างานของท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.32 
งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีลักษณะตรงตามสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.17 และคณะท างานของท่านมีสมาชิกที่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้มีค่าเฉลี่ย 3.85 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้านการรับรู้ภาวะผู้น า 
การวิเคราะห์ข้อมูลการรบัรู้ภาวะผูน้ า พบว่า ภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความเช่ือมั่นในตนเองเท่ากับ 4.19 ส่วนค่าเฉลี่ยของการเป็นส่วนหนึ่งใน
ทีมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 และค่าเฉลี่ยในการติดต่อสื่อสารเท่ากับ 4.08 ฉะนั้นการติดต่อสื่อสารจึงมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานเป็นทีมของพนักงานอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น าในภาพรวม 

การรับรู้ภาวะผู้น า  S.D. แปลผล 
ภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน 4.19 0.78 มาก 
ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน 4.08 0.77 มาก 
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 4.08 0.72 มาก 

การรับรู้ภาวะผู้น าโดยรวม 4.12 0.72 มาก 

 
ด้านภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้น าในทีมของท่าน

เป็นคนกล้าแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดจากการท างานท่ีผ่านมา มีค่าเฉลี่ย 4.24 ผู้น าในทีมของท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
มีค่าเฉลี่ย 4.21 และผู้น าในทีมของท่านแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองออกมา มีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามล าดับ   

ด้านภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน พบว่า การเป็นส่วนหนึ่งในทีมมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ย 4.08 โดยการที่ผู้น าสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและมีเหตุผลคือ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นส่วนหนึ่งมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ย 4.19  

ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม พบว่า ภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งการ
ติดต่อสื่อสารจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานอยู่ในระดับมาก และการที่ผู้น าหรือผู้บริหารสามารถพูดคุย
สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานอย่างไม่ถือตัวจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และมีค่าเฉลี่ย 4.29 
เช่น การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารงานภายในคณะท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.15 ติดตามความก้าวหน้า
ของงานภายในทีมอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.09 และผู้น ามีความสนิทสนมกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ค ายกย่องชมเชยแก่สมาชิกใน
คณะท างาน เพื่อสร้างขวัญ และก าลังใจ มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามล าดับ 
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ผลการศึกษาการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ความเช่ือมั่นในศักยภาพของคณะท างานสามารถร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29 และ
ความเชื่อว่าทุกคนในคณะท างานสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 
4.39 ดังนั้นค่าเฉลี่ยการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังภาพท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม 

การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  S.D. แปลผล 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ : 
1. ท่านเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะท างานของท่านว่าจะสามารถร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

4.29 0.75 มากที่สุด 

การมีส่วนร่มของคนในทีม : 
2. คณะท างานของท่านมีความเชื่อว่าทุกคนในคณะท างานสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้ 

4.39 0.72 มากที่สุด 

การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพโดยรวม 4.34 0.70 มากที่สุด 

 
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 การท างานเป็นทีม ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน การแบ่งบทบาทการท างานอย่างชัดเจน 

การพึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบัติงาน การวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย การร่วมมือและการประสานงานกัน และการแบ่ง
งานตามความสามารถของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานท่ัวไป จากตารางที่ 4 สรุปได้คือ ปัจจัย
การท างานเป็นทีมที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานแตกต่างกัน ได้แก่ การมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน (X1) ด้านการแบ่งบทบาทการท างานอย่างชัดเจน (X2) การวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย (X4) และ
การแบ่งงานตามความสามารถของพนักงาน (X6)  มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ได้ร้อยละ 61.7 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นทีมของพนักงาน 

ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทมีของพนักงาน B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (constant) 0.392 0.165 2.377 0.018* 
การมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน (X1)  0.176 0.051 3.462 0.001* 
การแบ่งบทบาทการท างานอย่างชัดเจน (X2)  0.287 0.058 4.978 0.000* 
การวางแผนงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย (X4)  0.243 0.060 4.062 0.000* 
การแบ่งงานตามความสามารถของพนักงาน (X6) 0.230 0.050 4.600 0.000* 
R square = 0.617                             F = 159.15                               Sig = 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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3.2 การรับรู้ภาวะผู้น า ประกอบด้วย ภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่ง
คน และภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานท่ัวไป จากตารางที่ 5 สรุปได้คือการรับรู้
ภาวะผู้น าที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงาน แตกต่างกัน ได้แก่ พบว่า ภาวะผู้น าแบบ
พฤติกรรมมุ่งงาน  (X1) ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน  (X5)  มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ได้ร้อยละ 48.20  
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพใน
การท างานเป็นทีมของพนักงาน 

ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงาน B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (constant) 1.521 0.149 10.212 0.000* 
ภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน  (X1)  0.197 0.052 3.767 0.000* 
ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน 
(X2)  

0.488 0.057 8.570 0.000* 

R square = 0.482                               F = 184.63                                Sig = 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการท างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานทั่วไป การท างานที่แต่ละ

บุคคลมาร่วมกันท างาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จได้มากกว่าการที่จะท างานตามล าพัง ควรมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนในการ
ท างานเพื่อให้บรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของบริษัทและมีการก าหนดให้บุคลากรในคณะท างานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
รวมถึงเมื่อพบความผิดพลาดในการท างานสมาชิกในคณะท างานจะร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิริตา เชาวลิต (2549) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นทีม ศึกษากรณีบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจ ากัด พบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและด้าน
การวางแผนงานร่วมกันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม การรับรู้ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นทีม พบว่าอิทธิพลภาวะผู้น าแบบพฤติกรรมมุ่งงาน และภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมด้านความไว้เนื้อเชื่อใจและการมีส่วนร่วมของคนในทีมมีความสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Likert (1961) ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมมีทั้งหมด 2 ประการ คือ 1) ภาวะผู้น าแบบพฤติกรรม
มุ่งงาน กล่าวคือผู้น ามีการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเช่ือมั่นในตัวเองออกมารวมถึงมีการอธิบาย วางแผนบริหารจัดการ
และสื่อความต้องการหรือความคาดหวังให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมหรือมุ่งไปที่ภาระหน้าที่ของผู้น าที่คอยช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นส่งผลให้ความเช่ือมั่นในศักยภาพของคณะท างานสามารถปฏิบัติงา นให้
บรรลุผลส าเร็จ อาจเป็นเพราะผู้น าในทีมเป็นคนกล้าแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดจากการท างานที่ผ่านมา มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และกระบวนการขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน ผู้บริหารหรือผู้น าทีมเป็นบุคคลส าคัญในการที่จะมีส่วนในการตัดสินใจ 
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจหลายวิธีคือ ผู้บริหารตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา  โดยไม่ต้องซักถามคนอื่น หรือ ผู้บริหารจะรับฟัง
ความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ กล่าวคือ ผู้บริหารยังคงตัดสินใจด้วยตนเองแต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้บริหารได้รับมา
จากสมาชิกของทีม บางครั้งผู้บริหารอาจจะตัดสินใจร่วมกับทีมงานที่คัดเลือกมา โดยที่ผู้บริหารน าเอาปัญหาให้ทีมงานอภิปราย 
แล้วให้ทีมงานตัดสินใจหรือทีมงาน อาจจะมอบหมายการตัดสินใจให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มย่อม ที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้ และ                
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2) ภาวะผู้น าแบบมีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน ผู้น ามีลักษณะช่วยเหลือบุคลากร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คอยห่วงใย รับฟัง 
ให้ค าแนะน าและเข้าใจปัญหา พร้อมท้ังผลักดันและสนับสนุนผูใ้ต้บังคับบัญชาในด้านตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ และ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่แสดงถึงความรู้สึกต่อผู้ตาม ในแง่ให้การยอมรับถึงความรู้สึก 
ความคิด การให้ความไว้วางใจ การแสดงความชื่นชม และรับฟังปัญหาของ ผู้ตามอย่างตั้งใจ การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ตามเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอื้ออาทรห่วงใยต่อปัญหาและความต้องการของลูกน้อง เป็นต้น อาจเป็นเพราะผู้น าเป็นส่วน
หนึ่งในทีมมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงาน อีกทั้งสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและมีเหตุผล  

ดังนั้น ผู้น าหรือผู้บริหารที่ดีควรเข้าใจในภาระหน้าที่ของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองให้มี
ความน่าเช่ือถือเพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท าหน้าที่บริหารจัดการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คอย
ค าแนะน า ให้ความรู้ พร้อมผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานในแผนกอ่ืน ๆ เพื่อให้ทราบ

ถึงผู้น าท่ีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรท าการศึกษาโดยใช้วิธีอื่นๆ ร่วมกับแบบสอบถาม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึก

อื่นๆนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถน าผลการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนาได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
3. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน เพื่อทราบระดับความเครียดของพนักงานและน าผลที่ได้มา

ปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้ดีมากยิ่งขึ้น 
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