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การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
Team Building by Using The Principles of Corporate Governance of
The Industrial Textile Enterprises in Samut Sakhon Industrial Estate
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เลขที่ 248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาล
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพือ่ ทดสอบความแตกตาง
ของทีมงานทีส่ รางขึน้ โดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และ 3) เพื่ อ พั ฒ นาโมเดลความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ก ารสร า งที ม งานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลสําหรับผูบ ริหารระดับตนและผูบ ริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ
ผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 33 สถานประกอบการ จํานวน 1800 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 540 คน โดยมีผูบริหารระดับตน
จํานวน 270 คน ผูบริหารระดับกลางจํานวน 270 คน การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางอยางงาย คํานวณ
ขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม G power การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ใชสถิติเชิงอนุมานไดแก สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) ผลการวิจัยพบวา การสรางทีมงาน
และหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรม มีความสัมพันธกัน
ทางสถิติที่ระดับ .01 การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โมเดลความสัมพันธ
เชิ ง สาเหตุ ก ารสร า งที ม งานโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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คําสําคัญ
การสรางทีมงาน หลักธรรมาภิบาล อุตสาหกรรมสิ่งทอ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

Abstract
The purpose of this research are to 1) investigate the relationship between the team and
the corporate governance of enterprises in the industrial textile industry offense 2) test the difference
of the team that built using principles corporate governance of enterprises in the industrial textile
industry offense 3) develop causal models, team building, using the principles of corporate
governance for senior management and middle management of the establishment. Samut Sakhon
Province Textile Industry in line with empirical data. The survey population is the executive early
and middle management of the establishment of the textile industry in the province, with 33
establishments of 1800, the sample of 540 people, with senior executives from a total of 270 people,
the chief executive. medium 270 people sampling using simple random sampling. The sample size
was calculated using the G power analysis Descriptive statistics were used to analyze the data.
Using inferential statistics, including statistics One-way analysis of variance classification. Correlation
and Sons. Analysis and structural equation model (Structural Equation Modeling) results showed
that the principles of team building and corporate governance of enterprises in the industrial textile
industry has a level of statistical correlations. 01. Team building, using the principles of corporate
governance of enterprises in the industrial textile industry offense. No difference at the level of
statistical significance 05. Model causal relationships, team building, using the principles of good
governance of enterprises in the industrial textile industry offense consistent with the empirical data.

Keywords
Team Building, Good Governance, Textile Industry, Samut Sakhon Industrial Estate

คําสําคัญ
ปจจุบันการทํางานหลายๆ ประเภทของมนุษยไมสามารถทํางานไดเพียงผูเดียวตองมีทีมงานใน
การรวมกันทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จและประสิทธิภาพของงาน วรวิมล บุตรอามาตย (2550) ศึกษา
ถึงประโยชนของทีมงานพบวา ผลการปฏิบัติงานของกลุมหรือทีมงานจะมีประสิทธิผลดีกวาการทํางานโดย
บุคคลเพียงคนเดียว มีการเปรียบเทียบการตัดสินใจโดยกลุมกับการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว พบวา
การตัดสินใจโดยกลุม จะมีประสิทธิภาพมากกวาและแกปญ
 หาไดอยางมีประสิทธิภาพสูง คุณภาพการใชชวี ติ
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ประจําวันสูงขึน้ เพราะกลุม เนือ่ งจากไดมกี ารแบงงานกันทําตามความเชีย่ วชาญของแตละคนและถาปราศจาก
การรวมมือกันระหวางคนเราแลว กลุมและองคการทั้งหลายยอมอยูรอดไมได
จิริตา เชาวลิต (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการทํางานเปนทีมพบวา
ในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลจะตองมีองคประกอบที่ดีครบทั้ง 4 ดานไดแก ดานการจัดรูปงาน ดานการ
จัดองคประกอบ ดานการจัดบริบท และดานการจัดกระบวนการ นอกจากนี้ทีมงานที่มีประสิทธิผลมักจะมี
คุณลักษณะที่ตรงกันไดแก การใหความอิสรเสรีในการทํางานแกสมาชิก การไดใชทักษะและความสามารถ
อันหลากหลายจากสมาชิก การไดทํางานที่มีลักษณะเปนภาพรวมที่จบสิ้นทุกขั้นตอนในตัวเอง การมีโอกาส
ทํางานที่มีความสําคัญและสงผลกระทบกับคนสวนใหญ ทีมงานตองมีบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดาน
เทคนิค ตลอดจนทักษะอื่น ๆ เชน การแกปญหา การตัดสินใจ มีความเปดเผยตรงไปตรงมา (Extraversion)
มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีคุณลักษณะเขากับคนอื่นไดงาย มีความสามารถควบคุม
สติสัมปชัญญะไดดี และมีความฉลาดทางอารมณสูง ทีมงานตองมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการทํางาน
มีผูนําที่ดี มีระบบการประเมินงานและการใหผลตอบแทนอยางยุติธรรม และทีมงานที่มีประสิทธิผล
สมาชิกจะตองยึดมัน่ ตอวัตถุประสงครวมกัน มีเปาหมายเฉพาะทีเ่ ปนของทีม สมาชิกมีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพ
และความสามารถของตนและทีมงาน ทีมงานมีความขัดแยงที่อยูในระดับที่สามารถจัดการได และมีสมาชิก
ที่เอาเปรียบคอยหลีกเลี่ยงและออมแรงทางสังคม (Social Loafing) อยูนอยมาก
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การทํ า งานเป น ที ม การบริ ง านงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบทีส่ มั พันธกบั การทํางานเปนทีม คือ หลักการมีสว นรวม ศิรยิ า โถแกว (2549)
ศึ ก ษาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล: กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นสิ ริ วุ ฒิ วิ ท ยา จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ผลการวิจัยพบวา ดานหลักความคุมคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด กวี เจะหมัด และ นพรัตน ชัยเรือง (2558)
ศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม
ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชผลการศึ ก ษาพบว า ระดั บ พฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาในแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นเกีย่ วกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ นระดับมาก
ทุกดาน สําหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกกลุมตัวอยางตามบทบาทหนาที่
วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานในภาพรวมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น ได แ ก ห ลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร ง ใส
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05
สวนหลักการมีสวนรวมไมแตกตางกัน
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จากประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 มกราคม 2542 ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย ดานหลักนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส
ดานความมีสว นรวม ดานความรับผิดชอบ และ ดานความคุม คา (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,
2542) ในสวนของสถานประกอบการเอกชนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตอพนักงาน ผูบริโภค สังคม สิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2549) กอใหเกิดความเชื่อมั่นของลูกคา
ในคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่องคการผลิตพรอมยินยอมใหบริการอยางตอเนื่อง
สําหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอไทย หลักธรรมาภิบาลมีความเชือ่ มโยงกับทุกหนวยงาน
หลักของสถานประกอบการทั้งองคการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดจาก
การสงออกใหกับประเทศเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาและอีเล็กทรอนิกสในชวงระหวาง
พ.ศ. 2554 เปนตนมา อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย มีมูลคาสงออกทั้งสิ้น 4830.32
ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลงรอยละ 15.33 เมื่อเทียบกับ ปพ.ศ. 2554 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555)
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการสิง่ ทอเพือ่ การสงออกเปนจํานวนมาก ดังนัน้ ผูว จิ ยั สนใจศึกษา
การบริหารทีมงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใช
หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อทดสอบความแตกตางของทีมงานที่สรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่ อ พั ฒ นาโมเดลความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ก ารสร า งที ม งานโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความสัมพันธกันเชิงบวก
2. ความแตกตางของทีมงานที่สรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
อินทิรา มีอินทรเกิด และ อนุพงษ อินฟาแสง (2557) ไดศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏวา ดานหลักนิติธรรม
พนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นดานหลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม
หลักความคุม คา หลักคุณธรรม และหลักความโปรงใส อยูใ นระดับปานกลางตามลําดับ และ ทัศนี ตัง้ วรรณวิทย
และอนุพงษ อินทรฟาแสง (2557) ศึกษาบทบาทของทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอสมรรถนะการทํางานเปนทีม
ของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา
ปจจัยดานการบริหารแบบทีมงานมี 5 ปจจัย สามารถเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้
1) ดานการรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ 2) ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีม 3) ดานการกําหนด
ภารกิจและเปาหมายของทีมงาน ดานการกระจายอํานาจ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ
นอกจากนี้ ฉัตรยุพิน บายเที่ยง (2552) และ อริศรา ขาวพล (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนและการบริหารงานของการปกครองสวนทองถิ่น พบวา การบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลมีผลตอการบริหารงานแบบมีสวนรวม และ ไชยา ระกาศรี (2549) ไดศึกษาการสราง
ทีมงานของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การสรางทีมงานของผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยูในระดับมาก สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการ
วิจัยแสดงได ดังภาพที่ 1
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วิธีการวิจัย
1. ประชากร คือ ผูบริหารที่ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 33 สถานประกอบการ ประกอบดวยผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลาง จํานวน 1800 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารระดับตน จํานวน 270 คน ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 270 คน
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดสมุทรสาคร รวมจํานวน 540 คน การสุมตัวอยาง
ใชการสุมตัวอยางอยางงาย การคํานวณขนาดตัวอยางใชโปรแกรม G power ในการคํานวณขนาดตัวอยาง
ตองทําการสํารวจลวงหนาพบวามีคา Effect size = 0.2 คาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางเปน 0.05
และอํานาจการทดสอบ (Power of the Test)เปน 0.95 คํานวณไดขนาดตัวอยางเปน 262 คน งานวิจัยนี้
แยกวิเคราะหเปน 2 กลุม คือ กลุมหัวหนางานระดับตน 270 คน และกลุมหัวหนางานระดับกลาง 270 คน
รวมทั้งหมด 540 คน
3. พืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมขอมูล คือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอ จังหวัดสมุทรสาคร
4. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ใชการตรวจตอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน การวิเคราะหคา
ความตรงเชิงเนื้อหาใชคา IOC พบวาคา IOC มากกวา 0.5 แสดงวาขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหา
การตรวจสอบคาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha) มีคาเทากับ 0.781 ซึ่งมากกวา 0.7 แสดงวาแบบสอบถามมี
ความเที่ยง
5. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามในการถามหัวหนางานระดับตนและหัวหนางาน
ระดับกลางที่ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 540 คน โดยเก็บ
จากหัวหนางานระดับตนและหัวหนางานระดับกลางที่ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จังหวัดสมุทรสาคร ระดับละ 270 คน โดยแบบสอบถามผานการตรวจสอบความสมบูรณในการเก็บขอมูล
ทุกฉบับ
6. การวิเคราะหขอมูล
ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาได แ ก ความถี่ ร อ ยละ ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One ways ANOVA) สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson
Correlation) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling)

ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชความถี่ รอยละแสดงการวิเคราะหไดดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและประสบการณการทํางานของหัวหนางาน
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จากตารางที่ 1 ปรากฏวา หัวหนางานสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 55.56
สําหรับเพศหญิงมี จํานวน 240 คน คิดเปน รอยละ 44.44 หัวหนางานสวนใหญอายุ 36 - 40 ป จํานวน 259
คน คิดเปนรอยละ 47.96 รองลงมาอายุ 31 - 35 ป และ 41 ปขึ้นไป จํานวน 134 คน และ 86 คน คิดเปน
รอยละ 24.81 และ 15.93 ตามลําดับ สําหรับหัวหนางานอายุ 21 - 25 ปมีนอยที่สุด จํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 11.30
หัวหนางานสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 305 คน คิดเปน รอยละ 56.48 รองลง
มาจบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และ อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 164 และ 67 คน คิดเปนรอยละ 30.37
และ 12.41 ตามลําดับ สําหรับหัวหนางานจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีนอ ยทีส่ ดุ จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 0.74 หัวหนางานสวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001-25,000 บาท จํานวน 259 คน คิดเปน
รอยละ 47.96 รองลงมามีรายไดตอเดือน 15,001–20,000 บาท และมากกวา 25,001 บาท จํานวน 153 คน
และ 98 คน คิดเปนรอยละ 28.33 และ18.15 ตามลําดับ สําหรับหัวหนางานมีรายไดตอ เดือน 10,001–15,000
บาทมีนอ ยทีส่ ดุ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 5.56 หัวหนางานสวนใหญมปี ระสบการณในการทํางาน 5 – 10
ป จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 52.22 รองลงมามีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป จํานวน 153 คน
คิดเปนรอยละ 28.33 สําหรับหัวหนางานมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีนอยที่สุด จํานวน 105 คน
คิดเปน รอยละ 19.44
2. ระดับหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอในจังหวัดสมุทรสาคร
ระดับหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ในจังหวัดสมุทรสาครนําเสนอ
การวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในจังหวัดสมุทรสาครดานหลักความคุม คามีคา เฉลีย่ สูงสุด คือ 4.39 คะแนน สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเปน 0.27 คะแนน รองลงมา คือ ดานหลักความรับผิดชอบและหลักความโปรงใสมีคา เฉลีย่ เปน 4.36
คะแนน และ 4.34 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.27 คะแนน และ 0.34 คะแนน ตามลําดับ
สําหรับดานหลักนิตธิ รรมและดานหลักการมีสว นรวมมีคา เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ 4.29 คะแนนเทากันสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเปน 0.33 คะแนน และ 0.38 คะแนน ตามลําดับ สําหรับภาพรวมระดับความสําคัญของ
หลักธรรมาภิบาลสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร มีคาเฉลี่ยเปน 4.33 คะแนน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.32 คะแนนระดับความสําคัญอยูในระดับมาก
3. ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการ
ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการนําเสนอการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การสรางทีมงานในองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.37 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.34 คะแนน ระดับความสําคัญของ
การสรางทีมงานในองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับมาก สําหรับภาพรวมของระดับ
ความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร
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มีคาเฉลี่ยเปน 4.34 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.31 คะแนน ระดับความสําคัญของการสราง
ทีมงานอยูในระดับมาก
4. การหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
การหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครใชสถิตสิ หสัมพันธของ Pearson แสดงการวิเคราะห
ได ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
®¨´¦¦¤µ£·µ¨

µ¦¦oµ¸¤µÄ°r¦
µ¦¦³µ¥ µ¦¤¸nª
Îµ®£µ¦· µ¦¦´¦¼o o°¤¼¨ µ¦Åo¦´
¦nª¤Äµ¦
Â¨³Ájµ®¤µ¥  nµªµ¦Ä ¤°®¤µ¥µ °Îµµ
 °¸¤µ ¸¤µ
µ¤ªµ¤
´·Ä
¦´·°
1.®¨´··¦¦¤
.280**
.156**
.145**
.135**
.113**
2.®¨´»¦¦¤
.226**
.115**
.182**
.148**
.171**
3.®¨´ªµ¤Ã¦nÄ
.299**
.159**
.112**
.110**
.169**
4.®¨´µ¦¤¸nª¦nª¤
.291**
.193**
.115**
.143**
.120**
5.®¨´ªµ¤
.205**
.126**
.145**
.131**
.250**
¦´·°
6.®¨´ªµ¤»o¤nµ
.284**
.164**
.182**
.145**
.238**
£µ¡¦ª¤






** ¦³´´¥Îµ´ .01

£µ¡¦ª¤

.112**
.154**
.171**
.153**
.156**
.193**
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ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบวา การสรางทีมงานในดานกําหนดภารกิจและเปาหมายของ
ทีมงาน การรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน ในภาพรวมพบวา การสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับ .01
5. การทดสอบความแตกต า งของที ม งานที่ ส ร า งขึ้ น โดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
การทดสอบความแตกตางของทีมงานทีส่ รางขึน้ โดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว
แสดงได ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
การทดสอบความแตกตางของการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
µ¦¦oµ¸¤µ
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
.353
267.496
267.849

df
4
2695
2699

Mean Square
.088
.099

F

Sig.
.889

.470

จากตารางที่ 3 การทดสอบความแตกตางของทีมงานที่สรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวน (One ways ANOVA) พบวา การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกัน (Sig>.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
6. โมเดลความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ก ารสร า งที ม งานโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทร แสดงไดดังตารางที่ 4 – 5
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ตารางที่ 4
ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทร
´ªÂ¦
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Y1
1
.273
.242
.205
.231
.280
.226
.299
.291
.205
.284

Y2

Y3

Y4

Y5

X1

X2

X3

X4

X5

X6

1
.132
.188
.192
.156
.115
.159
.193
.126
.164

1
.150
.155
.145
.182
.112
.115
.145
.182

1
.115
.135
.148
.110
.143
.131
.145

1
.113
.171
.169
.120
.250
.238

1
.289
.282
.152
.211
.239

1
.283
.151
.230
.232

1
.299
.165
.238

1
.232
.140

1
.185

1

Y1 คือ ดานกําหนดภารกิจ และ เปาหมายของทีมงาน
Y3 คือ ดานการไดรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ
Y5 คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
X2 คือ หลักคุณธรรม
X4 คือ หลักการมีสวนรวม
X6 คือ หลักความคุมคา

Y2
Y4
X1
X3
X5

คือ ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน
คือ ดานการกระจายอํานาจ
คือ หลักนิติธรรม
คือ หลักความโปรงใส
คือ หลักความรับผิดชอบ
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การวิ เ คราะห โ มเดลความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ก ารสร า งที ม งานโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
หรือไม โดยใชโปรแกรม Lisrel 9.1 เวอรชั่นนักเรียนแสดงผลการวิเคราะหได ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

จากภาพที่ 2 พบวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เนื่องจากคา P_value = 0.0732 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และ
พบวาความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยคือ หลักความโปรงใส
หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และ หลักการมีสวนรวมโดยมีคานํ้าหนัก
องคประกอบเปน 0.18 , 0.16, 0.14, 0.14, 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ สําหรับความสําคัญของการสราง
ทีมงานเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยพบวาดานกําหนดภารกิจ และ เปาหมายของทีมงาน
ดานการรับรูข อ มูลขาวสารในทีมงาน ดานการไดรบั มอบหมายงานตามความรับผิดชอบ ดานการกระจายอํานาจ
และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.21, 0.14, 0.13, 0.13 และ 0.11
ตามลําดับ การตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแสดงได
ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5
ดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
´¸ªµ¤°¨o°
F /df
GFI
AGFI
CFI
NFI
RMSEA
RMR
2

nµ´¸ªµ¤°¨o°
1.33
0.982
0.971
0.987
0.952
0.025
0.003

ªµ¤Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤

É พบวา X2df. = 1.33 ( นอยกวา 2 ) GFI = 0.982, AGFI = 0.971, CFI=0.987,
จากตารางที่ 4.27
NFI=0.952 ( มากกวา 0.95) และ RMSEA=0.025 RMR=0.003 (นอยกวา 0.05) หมายความวาดัชนี
ความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสม

อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความสัมพันธกันเชิงบวก ผลการวิจัย พบวา
ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การสรางทีมงานในองคกรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มีความสัมพันธกับหลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา ชมพู (2554) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ซึง่ มีความสัมพันธกบั หลักธรรมาภิบาลผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ พบวา ตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธกับการบริหารงานของเทศบาล คือ หลักนิติธรรม
หลั ก คุ ณ ธรรม และหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค  า น อ ยกว า ค า นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงว า
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลสําหรับงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
โดยตรงยังไมมี
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สมมติฐานความแตกตางของทีมงานที่สรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบวาการทดสอบความแตกตางของทีมงานทีส่ รางขึน้ โดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอในนิ ค มอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสาครโดยใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน
(One ways ANOVA) พบวา การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
ไมเปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กวี เจะหมัด และ นพรัตน ชัยเรือง (2558) ที่ศึกษา
พฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชน สอนศาสนาอิ ส ลาม ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวาระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา อิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
ในแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน
สําหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบ ริหารสถานศึกษา
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกกลุมตัวอยางตามบทบาทหนาที่ วุฒิการศึกษา
และประสบการณการทํางานในภาพรวมมีเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 สวนหลักการมีสวนรวม
ไมแตกตางกัน
สมมติฐานโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจยั พบวา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่ ง ทอในนิ ค มอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสาครสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ แ ละความสํ า คั ญ ของ
หลักธรรมาภิบาลเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ หลักความโปรงใส หลักความคุม คา หลักนิตธิ รรม
หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และหลักการมีสวนรวมโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.18, 0.16,
0.14, 0.14, 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ สําหรับความสําคัญของการสรางทีมงานเรียงลําดับความสําคัญ
จากมากไปนอยพบวา ดานกําหนดภารกิจ และเปาหมายของทีมงาน ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน
ดานการไดรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ ดานการกระจายอํานาจและดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.21, 0.14, 0.13, 0.13 และ 0.11 ตามลําดับ การตรวจสอบ
ดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับ
ผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
พบวา X2df. = 1.33 (นอยกวา 2) GFI = 0.982 , AGFI = 0.971 , CFI=0.987, NFI=0.952 ( มากกวา 0.95)
และ RMSEA=0.025 RMR=0.003 (นอยกวา 0.05) หมายความวา ดัชนีความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
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สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสม ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานสอดคลอง
กับงานวิจัยของฉัตรยุพิน บายเที่ยง (2552) และ อริศรา ขาวพล (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนและการบริหารงานของการปกครองสวนทองถิ่น พบวา การบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลมีผลตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมสําหรับ ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (2549) ที่ศึกษา
การบริหารแบบการมีสว นรวมและการทํางานเปนทีมพบวา การบริหารงานแบบมีสว นรวมสงผลตอการทํางาน
แบบทีมงาน สงผลใหเกิดความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองคกร ความตองการในการพัฒนางานของ
องคกร การเพิม่ พูนประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใหสงู ขึน้ ลดความเฉือ่ ยชาในองคกร สรางความสําเร็จ
ของงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสรางบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางาน ลดความขัดแยงหรือการตอตานจากบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการและสรางความรูสึกความเปนเจาของและสวนหนึ่งขององคกร สําหรับการศึกษาที่ทําทํานองเดียว
กับการศึกษานี้ยังไมพบดังนั้นในการอภิปรายผลเกี่ยวกับโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับผูบ ริหารระดับตนและผูบ ริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครยังไมมีผลการวิจัยที่สอดคลองโดยตรง

สรุป
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือตัวแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย
คือ หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และหลักการ
มีสวนรวมโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.18, 0.16 , 0.14, 0.14 , 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ สําหรับ
ความสําคัญของการสรางทีมงานเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานกําหนดภารกิจ และ
เปาหมายของทีมงาน ดานการรับรูข อ มูลขาวสารในทีมงาน ดานการไดรบั มอบหมายงานตามความรับผิดชอบ
ดานการกระจายอํานาจ และดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจโดยมีคา นํา้ หนักองคประกอบเปน 0.21, 0.14,
0.13, 0.13 และ 0.11 ตามลําดับ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. ศึกษาการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในนิคมอุตสาหกรรมอื่น
2. เปรี ย บเที ย บการสร า งที ม งานโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่ น และ
นิคมอุตสาหกรรมอื่นวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
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