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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบทดลองโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของกลุม่ ทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง 2) เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานประจ�ำของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุงานมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปีขนึ้ ไป มีคะแนนความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับน้อย และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง กลุม่ ตัวอย่างแบ่งเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มทดลองจ�ำนวน 10 คน และกลุ่มควบคุม จ�ำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการสร้าง
ทีมงาน จ�ำนวน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความผูกพันในองค์การที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.954 โดยพนักงานกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างทีมงาน ส่วนพนักงานกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ทดลองทีไ่ ด้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างทีมงานมีคะแนนความผูกพันในองค์การสูงขึน้ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนความผูกพันในองค์การสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างทีมงาน, ความผูกพันในองค์การ
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ABSTRACT

The purposes of this experimental research were to: 1) compare the employee engagement before
and after the experiment, and 2) compare the employee engagement after the experiment between the
experimental group and the control group. The sample group used in the research was a permanent
employee of a company located in Nakhon Ratchasima province. The 20 employee of 1 year up level of
engagement low score and voluntarily participated in the experiment. Sample were divided into 2 groups:
10 persons for experimental groups and 10 persons for the control groups. The research tools were 2 days,
6 hours a day team building program. The experimental design was randomized control group pretest-posttest
design, the experimental group employees joined the team building program, while the control group
employees did not participate in the team building program. Data were analyzed by mean, standard deviation,
and t-test.
The results were as follows: The experimental group joined the team building program had increased
in employees engagement scores with statistical significance at .01 level. The experimental group had higher
employees engagement posttest scores than control group, with statistical significance at .01 level.
Keyword: Team Building, Employees Engagement

บทน�ำ

ความผูกพันในองค์การของพนักงาน (Employee
Engagement) เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่พนักงานคนหนึ่ง
จะท� ำ งานอยู ่ กั บ องค์ ก ารได้ ย าวนาน หากพนั ก งานใน
องค์การมีความผูกพันทีด่ ใี นองค์การแล้วก็จะมีความมุง่ มัน่
ตั้งใจ ที่จะทุ่มเทการท�ำงานอย่างเต็มความสามารถท�ำให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ น�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขององค์การ ส่งผลให้องค์การเติบโต และประสบความ
ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน สภาพปัญหาปัจจุบันระดับความผูกพัน
ในองค์การของพนักงาน ในปัจจุบันเริ่มจะลดลง ขาดความ
กระตือรือร้นในการท�ำงาน มีความคิดขัดแย้งกับนโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูง เปลี่ยนงานบ่อยเพิ่มขึ้น แสดงให้
เห็นว่าปัญหาที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คือท�ำอย่างไรให้พนักงานเกิดความรักความผูกพัน
ในองค์การ ทุกระดับชั้น (วรพจน์ เลิศสุวรรณเสรี, 2551)
ความผูกพันในองค์การของพนักงาน คือ สภาพทาง
จิตใจหรือความรูส้ กึ ทีบ่ คุ ลากรเห็นคุณค่า ตระหนักถึงหน้าที่

ความรับผิดชอบ เกิดความจงรักภักดี กระตือรือร้น เต็มใจ
เสียสละ พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจผสมผสานกับ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ (วิราวรรณ รพีพิศาล,
2550, น. 261)
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่
องค์การจะต้องสร้างความผูกพันในองค์การ เพื่อพยายาม
รั ก ษาพนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพให้ ป ฏิ บั ติ ง านกั บ บริ ษั ท
ให้ยาวนานที่สุด เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัย
จึงสนใจน�ำโปรแกรมการสร้างทีมงานมาพัฒนาความผูกพัน
ในองค์การของพนักงานในบริษทั ด้านความรูส้ กึ ด้านความ
ต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม ท�ำให้พนักงาน
เกิ ด ความผู ก พั น ในองค์ ก ารมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ลดปั ญ หา
พนั กงานท� ำ งานไม่ เ ต็ มศั กยภาพ อี กทั้ ง ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ให้องค์การประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน
ตลอดไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความ
ผูกพันในองค์การของพนักงานโดยใช้โปรแกรมการสร้าง
ทีมงาน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของ
พนักงานกลุ่มทดลองก่อน และหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของ
พนักงาน หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงาน
วิจยั เพือ่ น�ำมาพัฒนาและสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
กล่าวคือ ศึกษาผลงานของ Stott and Walker (อ้างถึงใน
สุนันทา เลาหนันทน์, 2549) เพื่อพัฒนาทีมงานในรูปแบบ
4 มิติ ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน

ตัวแปรอิสระ
การสร้างทีมงาน
4 มิติ
1. บุคคล
(Individual)
2. งาน
(Task)
3. ทีมงาน
(Team)
4. องค์การ
(Organization)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

		 4 ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียม
(Preparation)
2. ขั้นกิจกรรม
(Activities)
3. ขั้นการวิเคราะห์
(Analysis)
4. ขั้นการประเมินผล
(Evaluation)
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ของที ม ประกอบด้ ว ยด้ ว ย 1) บุ ค คล (Individual)
2) งาน (Task) 3) ทีมงาน (Team) และ 4) องค์การ
(Organization) และใช้โปรแกรมการสร้างทีมงานจาก
การสังเคราะห์แนวคิดของ สมชาติ กิจยรรยง (2546, น.16)
และ Clegg and Birch (ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท,
2556) ผู้วิจัยได้ศึกษาและวางแผนสร้างโปรแกรมการ
สร้างทีมงาน อันประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียม
กิจกรรม (Preparation) 2) ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
(Activities) 3) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) และ 4) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation) โดยคาดว่าจะส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์การของพนักงานที่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
1) ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรู้สึก 2) ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความต่อเนื่อง 3) ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Allen & Mayer, 1990 อ้างถึง
ใน ชุติมา ศรีฤทธิ์, 2555) ซึ่งได้เลือกใช้เป็นแนวทาง
ในการวิจัยครั้งนี้ดังปรากฏในภาพที่ 1

ตัวแปรตาม
ความผูกพันในองค์การ
1. ด้านความรู้สึก
(Affective Engagement)
2. ด้านความต่อเนื่อง
(Continuance Engagement)
3. ด้านบรรทัดฐานทางสังคม
(Normative Engagement)
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสร้างทีม
งานทีม่ ตี อ่ ความผูกพันในองค์การของพนักงาน ซึง่ มีวธิ กี าร
ด�ำเนินการวิจัยประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การด� ำ เนิ น การทดลองการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันใน
องค์การของพนักงานกลุม่ ทดลองก่อนและหลังการทดลอง
2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของพนักงาน
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร
		 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานประจ�ำ
ของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ของปี 2562
ที่มีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 270 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงาน
ประจ�ำของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ของปี
2562 ท�ำแบบวัดความผูกพันในองค์การ จ�ำนวน 270 คน
โดยคัดเลือกพนักงานที่มีคะแนนความผูกพันในองค์การ
น้อย-น้อยที่สุด จ�ำนวน 47 คน และได้สอบถามความ
สมัครใจซึ่งมีผู้สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จ�ำนวน 20 คน
แบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ด้วยการ
จับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ท�ำการทดลอง คือโปรแกรมการ
สร้ า งที ม งาน ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ เสนอโปรแกรมที่ ส ร้ า งขึ้ น แก่
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นกิ จ กรรมการสร้ า งที ม งาน จ� ำ นวน
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรม
แล้วน�ำไปทดลองใช้ (Try out) ดังปรากฏในภาพที่ 2

โปรแกรมการสร้างทีมงาน (Team Building Activity)

กิจกรรมวันที่ 1

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
		 - กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
		 - กิจกรรมอุ่นเครื่อง
		 - การปรึกษาในทีม
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ ใช้เวลา 3 นาที
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล
		 ใช้เวลา 30 นาที

กิจกรรมวันที่ 2

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมใช้เวลา 30 นาที
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมใช้เวลา 5 ชั่วโมง
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล
ใช้เวลา 30 นาที

ภาพที่ 2 แผนโปรแกรมการสร้างทีมงาน

1.
2.
3.
4.

4 มิติ
บุคคล
(Individual)
งาน (Task)
ทีมงาน (Team)
องค์การ
(Organization)

ความผูกพัน
ในองค์การ
ของพนักงาน
(Employee
Engagement)

Ratchaphruek Journal Vol.18 No.1 (January - April 2020)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัด
ความผูกพันในองค์การ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 จั ด ท� ำ แบบวั ด ความผู ก พั น ในองค์ ก าร
ฉบั บ ร่ า งเสนอต่ อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นแบบวั ด การวิ จั ย
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of ltem-Objective : IOC)
ก่อนน�ำไปทดลองใช้ (Try out)
		 2.2 น� ำ แบบวั ด ความผู ก พั น ในองค์ ก ารไป
ทดลองใช้ (Try out) เก็บข้อมูลกับพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมจ�ำนวน 50 คน
แล้วน�ำมาตรวจให้คะแนนเพือ่ วิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อ (Item-Total Correlation) โดยมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(r) ตั้งแต่ .416 ถึง .863 รวมได้ 24 ข้อ ที่สามารถน�ำไปใช้ได้
		 2.3 วิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ แบบสอบถาม
(Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(α-Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .954
		 2.4 จั ด ท� ำ แบบวั ด ความผู ก พั น ในองค์ ก าร
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

การด�ำเนินการทดลอง

การวิจัยนี้มีแบบแผนการทดลองแบบมีการสุ่มมี
กลุ่มควบคุมและมีการประเมินก่อน-หลัง (Randomized
control group pretest-posttest design) ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1

53

ความหมายของสัญลักษณ์
R สุ่มตัวอย่าง				
E กลุ่มทดลอง
C กลุ่มควบคุม				
X ได้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างทีมงาน
∼X ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างทีมงาน
T1 การประเมินก่อนการทดลอง
T2 การประเมินหลังการทดลอง
ส�ำหรับขั้นตอนในการด�ำเนินการทดลอง มีดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
		 1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน�ำตัวจากบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย เพื่ อ แสดงต่ อ ผู ้ จั ด การโรงงานเพื่ อ ขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พนั ก งานบริ ษั ท
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
		 1.2 จัดเตรียมเครือ่ งมือแบบวัดทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ขั้นตอนในการด�ำเนินการทดลองแบ่งออกเป็น
3 ระยะ ดังนี้
		 2.1 ระยะก่อนการทดลอง
2.1.1 ติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก
ผู้จัดการโรงงานเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2.1.2 ประเมินความผูกพันในองค์การ
ของพนักงานบริษัท ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยสุ่ม
เข้ารับการทดลอง 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการประเมินก่อน-หลัง (Randomized control
		 group pretest-posttest design)
กลุ่ม
RE
RC

ก่อนการทดลอง
T1 E
T1 C

ทดลอง
X
∼X

หลังการทดลอง
T2 E
T2 C
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แล้วน�ำคะแนนทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยการทดสอบค่าทีและก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ .01 พบว่า พนักงานทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนนความผูกพันในองค์การไม่แตกต่างกัน ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของพนักงานก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

N
10
10

X
3.35
3.35

		 2.2 ระยะด�ำเนินการทดลอง เริ่มด�ำเนินการ
ทดลองวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนิน
การทดลองด้วยตนเอง โดยกลุม่ ทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม
การสร้างทีมงานตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน
2 วัน ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
		 2.3 ระยะหลังการทดลอง
			 2.3.1 ประเมินความผูกพันในองค์การ
ของพนักงานหลังการทดลองในวันที่ 29 มีนาคม 2562
		 2.3.2 รวบรวมคะแนนความผูกพันใน
องค์การก่อนและหลังการทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมเพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลต่อไป

S.D.
.36
.36

t
.007

p
.995

3. เปรียบเทียบคะแนนความผูกพันในองค์การ
หลั ง การทดลอง ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม
โดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน
(t-test for independent sample) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ข้อ 2

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบค่าที ตามทฤษฎี
ใช้เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมีขนาดเล็ก ส่วนในทางปฏิบตั ใิ ช้กบั กลุม่
ตัวอย่างขนาดใดก็ได้ แต่มีข้อตกลงเบื้องต้นที่ส�ำคัญคือ
กลุม่ ตัวอย่างต้องมาจากประชากรทีม่ กี ารแจกแจงปกติหรือ
เข้าใกล้การแจกแจงปกติ (Weiss, 1995) ในเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั
การวิเคราะห์ข้อมูล
จึงท�ำการทดสอบการแจกแจงปกติโดยใช้ One-Sample
ผู ้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปในการ Kolmogorov-Smirnov Test พบว่า พนักงานกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ทั้ง 2 กลุ่มมีการแจกแจงปกติ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่าทีต่อไปได้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์คะแนนความผูกพัน การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัยสองประเด็น คือ
ในองค์การ
1. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของ
2. เปรียบเทียบคะแนนความผูกพันในองค์การ พนักงานกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง ของพนักงาน
ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดสอบ กลุม่ ทดลองทัง้ โดยรวมและรายด้านโดยสถิตทิ ดสอบทีแ่ บบ
ค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for ไม่เป็นอิสระได้ผลดังตารางที่ 3
dependent sample) เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อ 1
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของพนักงานกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง (n=10)
การประเมิน
ด้านความรู้สึก
		
ด้านความต่อเนื่อง
		
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม
		
รวมทั้ง 3 ด้าน
		
**มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กลุ่มตัวอย่าง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง

X
4.48
3.47
4.29
3.21
4.40
3.31
4.40
3.35

S.D.
t
0.37
14.265
0.50		
0.56
9.812
0.30		
0.45
8.889
0.32		
0.44
15.091
0.36		

p
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 3 ความผูกพันในองค์การของพนักงานกลุม่ ทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 3.35 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.36 ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองพนักงานกลุ่มทดลองมีคะแนนความผูกพันในองค์การ
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็พบว่า พนักงาน
กลุ่มทดลองมีคะแนนความผูกพันในองค์การ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของพนักงานหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ทั้งโดยรวมและรายด้านโดยสถิติทดสอบที่แบบไม่เป็นอิสระ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของพนักงานหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
		 (n=10)
การประเมิน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
ด้านความรู้สึก
		
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ด้านความต่อเนื่อง
		
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม
		
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
รวมทั้ง 3 ด้าน
		
กลุ่มควบคุม
**มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X
4.48
3.42
4.29
3.21
4.40
3.33
4.40
3.33

S.D.
t
0.37
8.536**
0.38		
0.56
6.053**
0.30		
0.45
7.547**
0.43		
0.44
7.828**
0.35		

p
0.000
0.000
0.000
0.0000
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จากตารางที่ 4 หลั ง การทดลองความผู ก พั น ใน
องค์การของพนักงานกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 4.40
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.44 ส� ำ หรั บ พนั ก งานกลุ ่ ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งคะแนนเฉลี่ ย ของ
ทั้งสองกลุ่ม พบว่า หลังการทดลอง พนักงานกลุ่มทดลอง
มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า พนั ก งานกลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณา
ในแต่ ล ะด้ า นก็ พ บว่ า พนั ก งานกลุ ่ ม ทดลองมี ค ะแนน
ความผูกพันในองค์การ หลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
ทุกด้าน

2. ผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ง การทดลองพนั ก งาน
กลุ่มทดลองมีความผูกพันในองค์การสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 2 ที่กล่าวว่าผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผลของโปรแกรมการสร้ า งที ม งานจากการสั ง เคราะห์
กิจกรรมการสร้างทีมงานของสมชาติ กิจยรรยง (2546)
และ Clegg and Birch (ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท, 2556)
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน ในครัง้ นีท้ ำ� ให้
พนักงานมีความผูกพันในองค์การเพิ่มขึ้นทั้งในด้านรวม
และรายด้ า น ตามหลั ก แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Allen and
Mayer (1990 อ้างถึงใน ชุติมา ศรีฤทธิ์, 2555) ผลจากการ
วิ จั ย และการศึ ก ษาต� ำ ราวิ ช าการต่ า ง ๆ พอสรุ ป ได้ ว ่ า
การสร้างทีมงานสามารถส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของการสร้างทีมงานที่มีต่อความ ในองค์การมากขึ้นโดยเริ่มจากการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น
ผูกพันในองค์การของพนักงานสามารถอภิปรายผลการวิจยั สามารถท�ำงานเป็นทีม ท�ำให้เกิดความสามัคคี ลดความ
ขัดแย้งในทีมได้ซึ่งจะน�ำไปสู่ความผูกพันในองค์การทั้ง
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลองพนักงานกลุม่ 4 มิติ คือ มิติบุคคล มิติงาน มิติทีมงาน และมิติองค์การ
ทดลองมีคะแนนความผูกพันในองค์การสูงขึ้นกว่าก่อน ตามผลการศึ ก ษาของ Stott and Walker (อ้ า งถึ ง ใน
ทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ซึง่ เป็นไปตาม สุนันทา เลาหนันทน์, 2549) โดยการเข้าร่วมโปรแกรม
สมมุติฐานข้อ 1 ผลดังกล่าวแสดงว่าโปรแกรมการสร้าง การสร้างทีมงาน
ทีมงานสามารถพัฒนาความผูกพันในองค์การของพนักงาน
ได้ เพราะพนักงานที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างทีมงาน ข้อเสนอแนะ
1) เกิดความผูกพันในองค์การ ด้านความรู้สึก 2) เกิดความ
จากการศึกษาผลการใช้โปรแกรมการสร้างทีมงาน
ผูกพันในองค์การด้านความต่อเนื่อง และ 3) เกิดความ ที่มีต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน ครั้งนี้ผู้วิจัย
ผู ก พั น ในองค์ ก ารด้ า นบรรทั ด ฐานทางสั ง คมตามหลั ก มีข้อเสนอแนะดังนี้
แนวคิดทฤษฏีของ Allen and Mayer (1990 อ้างถึงใน
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ชุติมา ศรีฤทธิ์, 2555) ซึ่งพนักงานกลุ่มทดลองที่มีคะแนน 		 การวิจัยในครั้งนี้จัดกิจกรรมนอกสถานที่นับว่า
ความผูกพันในองค์การน้อยมีคะแนนสูงขึ้นหลังจากการ ประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้เสริมสร้างบรรยากาศในการอบรม
เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการสร้ า งที ม งานทั้ ง ในด้ า นรวม และ แต่ทั้งนี้ไม่ควรห่างจากบริษัทมากเกินไปเพื่อการควบคุม
รายด้าน Wine (2018) ได้กล่าวว่า กิจกรรรมการสร้าง เวลาในการอบรมเป็นไปตามก�ำหนด
ทีมงานท�ำให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันในองค์การ 		 1.1 ควรตรวจสอบอุปกรณ์ IT และสื่อการ
เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน อบรมให้พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ระดับล่าง หัวหน้างานและผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมได้ 		 1.2 กิจกรรมการสร้างทีมงานในวันที่ 2 ผู้วิจัย
พัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หา การสือ่ สาร ในการท�ำงานให้กบั แนะน�ำไม่ควรเกิน 10 คน เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม
พนั ก งาน สร้ า งแรงบั น ดาลให้ พ นั ก งานระดมความคิ ด ที่ดีและสามารถควบคุมเวลาตามที่ก�ำหนดได้
สร้างสรรค์ ปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการท�ำงานส่งผลให้
การท�ำงานดีขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
Abraham, S. (2012). Development of employee
		 2.1 การท� ำ วิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ม่ มี ร ะยะติ ด ตามผล
engagement. program on the basis of
หลังจากเสร็จสิน้ การทดลองไปแล้ว จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ลองถาม
employee satisfaction. Journal of economic
ความคิดเห็นจากหัวหน้างานหลายท่านแล้วนั้นได้รับการ
development management, 4(1), pp. 27-37.
ตอบรับที่ดีพนักงานกลุ่มทดลองมีความรู้สึกที่ดีกับองค์การ Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good
ด้ า นที ม งานและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้
theory: Exploring theory-based evaluation for
บรรยากาศในการท�ำงานดีขึ้น ฉะนั้นการน�ำโปรแกรมการ
comprehensive community initiatives for
สร้างทีมงานนี้ไปใช้ควรปรับเพิ่มระยะติดตามเข้าไปใน
children and families. New approaches to
โปรแกรมด้วยจะท�ำให้เห็นผลและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
evaluating community initiatives: Concepts,
		 2.2 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ พ นั ก งานกลุ ่ ม
methods, and contexts, 1, pp. 65-92.
ทดลองมีความผูกพันในองค์การทีด่ ขี นึ้ สังเกตจากพฤติกรรม Wine, C. (2018). Team building activities in crease
และการสอบถามหัวหน้างาน ดังนั้นโปรแกรมการสร้าง
employee engagement, Retrieved December
ทีมงานนี้สามารถน�ำไปวิจัยต่อยอดในการวิจัยเพื่อพัฒนา
9, 2018, from http://www.claritywave.com/
และส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงานได้
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