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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาล      

ของสถานประกอบการอตุสาหกรรมสิง่ทอในนคิมอตุสาหกรรมจงัหวดัสมทุรสาคร 2) เพือ่ทดสอบความแตกตาง

ของทมีงานทีส่รางข้ึน โดยใชหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการอตุสาหกรรมส่ิงทอในนคิมอตุสาหกรรม

จังหวัดสมุทรสาคร  และ 3) เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใช                                                         

หลกัธรรมาภบิาลสาํหรับผูบรหิารระดบัตนและผูบริหารระดบักลางของสถานประกอบการอตุสาหกรรมสิง่ทอใน                                   

นิคมอุตสาหกรรม  จังหวัดสมุทรสาคร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ             

ผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดสมุทรสาคร 

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

เชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน                         

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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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
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คําสําคัญ
  ปจจุบันการทํางานหลายๆ ประเภทของมนุษยไมสามารถทํางานไดเพียงผูเดียวตองมีทีมงานใน         

การรวมกันทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จและประสิทธิภาพของงาน วรวิมล บุตรอามาตย (2550) ศึกษา         

ถึงประโยชนของทีมงานพบวา ผลการปฏิบัติงานของกลุมหรือทีมงานจะมีประสิทธิผลดีกวาการทํางานโดย

บุคคลเพียงคนเดียว มีการเปรียบเทียบการตัดสินใจโดยกลุมกับการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว พบวา  

การตัดสินใจโดยกลุมจะมปีระสิทธภิาพมากกวาและแกปญหาไดอยางมปีระสิทธภิาพสงู  คณุภาพการใชชวีติ
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ประจาํวนัสงูขึน้เพราะกลุม เนือ่งจากไดมกีารแบงงานกนัทาํตามความเช่ียวชาญของแตละคนและถาปราศจาก

การรวมมือกันระหวางคนเราแลว กลุมและองคการทั้งหลายยอมอยูรอดไมได

  จิริตา เชาวลิต (2549) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการทํางานเปนทีมพบวา                    

ในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลจะตองมอีงคประกอบท่ีดีครบท้ัง 4 ดานไดแก ดานการจัดรูปงาน ดานการ

จัดองคประกอบ ดานการจัดบริบท และดานการจัดกระบวนการ นอกจากน้ีทีมงานที่มีประสิทธิผลมักจะมี

คุณลักษณะท่ีตรงกันไดแก การใหความอิสรเสรีในการทํางานแกสมาชิก การไดใชทักษะและความสามารถ

อันหลากหลายจากสมาชิก การไดทํางานที่มีลักษณะเปนภาพรวมท่ีจบส้ินทุกขั้นตอนในตัวเอง การมีโอกาส

ทํางานท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบกับคนสวนใหญ ทีมงานตองมีบุคคลซึ่งมีความเช่ียวชาญทางดาน

เทคนิค ตลอดจนทักษะอื่น ๆ เชน การแกปญหา การตัดสินใจ มีความเปดเผยตรงไปตรงมา (Extraversion) 

มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีคุณลักษณะเขากับคนอ่ืนไดงาย มีความสามารถควบคุม

สติสัมปชัญญะไดดี และมีความฉลาดทางอารมณสูง ทีมงานตองมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการทํางาน                 

มีผู นําท่ีดี มีระบบการประเมินงานและการใหผลตอบแทนอยางยุติธรรม และทีมงานท่ีมีประสิทธิผล           

สมาชกิจะตองยดึมัน่ตอวตัถปุระสงครวมกนั มเีปาหมายเฉพาะทีเ่ปนของทมี สมาชกิมคีวามเชือ่ม่ันในศกัยภาพ

และความสามารถของตนและทีมงาน ทีมงานมีความขัดแยงที่อยูในระดับที่สามารถจัดการได และมีสมาชิก

ที่เอาเปรียบคอยหลีกเลี่ยงและออมแรงทางสังคม (Social Loafing) อยูนอยมาก

  จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการทํางานเปนทีม การบริงานงานโดยใช                 

หลกัธรรมาภิบาลมีองคประกอบท่ีสมัพันธกบัการทํางานเปนทีม คอื หลักการมีสวนรวม ศริยิา โถแกว  (2549) 

ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ                       

ผลการวิจัยพบวา ดานหลักความคุมคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสงูสุด กวี เจะหมัด และ นพรัตน ชัยเรือง (2558) 

ศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม               

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชผลการศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ                       

ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก          

เมือ่พจิารณาในแตละดาน พบวา มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบั การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดบัมาก

ทุกดาน สําหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกกลุมตัวอยางตามบทบาทหนาที่     

วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานในภาพรวมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           

ที่ระดับ .05  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส                         

หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 

สวนหลักการมีสวนรวมไมแตกตางกัน
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  จากประกาศราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 10 มกราคม 2542 ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการบริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย ดานหลักนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส 

ดานความมสีวนรวม ดานความรบัผดิชอบ และ ดานความคุมคา (สาํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน, 

2542) ในสวนของสถานประกอบการเอกชนการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตอพนักงาน ผูบริโภค สังคม สิ่งแวดลอม         

อยางเหมาะสม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2549) กอใหเกิดความเชื่อมั่นของลูกคา

ในคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่องคการผลิตพรอมยินยอมใหบริการอยางตอเนื่อง 

  สาํหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย หลกัธรรมาภิบาลมีความเช่ือมโยงกับทุกหนวยงาน

หลักของสถานประกอบการท้ังองคการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่ิงทอเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดจาก          

การสงออกใหกับประเทศเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาและอีเล็กทรอนิกสในชวงระหวาง 

พ.ศ. 2554 เปนตนมา อุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทย มีมูลคาสงออกท้ังสิ้น 4830.32 

ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลงรอยละ 15.33 เมื่อเทียบกับ ปพ.ศ. 2554 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555)  

โดยเฉพาะจงัหวดัสมทุรสาครมสีถานประกอบการสิง่ทอเพือ่การสงออกเปนจาํนวนมาก ดงันัน้ผูวจิยัสนใจศกึษา

การบริหารทีมงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใช

หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคการวิจัย
  1.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  2.  เพื่อทดสอบความแตกตางของทีมงานท่ีสรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

  3.  เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ                

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอตุสาหกรรมจังหวัดสมทุรสาครสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ

สมมติฐานการวิจัย  
  1. ความสัมพนัธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความสัมพันธกันเชิงบวก

  2. ความแตกตางของทีมงานท่ีสรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

  3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
  อินทิรา มีอินทรเกิด และ อนุพงษ อินฟาแสง (2557) ไดศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล        

ของผูบริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏวา ดานหลักนิติธรรม      

พนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นดานหลักความรับผิดชอบ  หลักการมีสวนรวม       

หลกัความคุมคา หลกัคุณธรรม และหลกัความโปรงใส อยูในระดบัปานกลางตามลําดบั และ ทศัน ีตัง้วรรณวิทย 

และอนุพงษ อินทรฟาแสง (2557) ศึกษาบทบาทของทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอสมรรถนะการทํางานเปนทีม

ของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา 

ปจจัยดานการบริหารแบบทีมงานมี 5 ปจจัย สามารถเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้                 

1) ดานการรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ 2) ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีม  3) ดานการกําหนด

ภารกิจและเปาหมายของทีมงาน  ดานการกระจายอํานาจ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ   

นอกจากน้ี ฉัตรยุพิน บายเที่ยง (2552) และ อริศรา ขาวพล (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช

หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนและการบริหารงานของการปกครองสวนทองถ่ิน พบวา การบริหารงาน                

โดยใชหลักธรรมาภิบาลมีผลตอการบริหารงานแบบมีสวนรวม และ ไชยา ระกาศรี (2549) ไดศึกษาการสราง

ทีมงานของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การสรางทีมงานของผูบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยูในระดับมาก สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการ

วิจัยแสดงได ดังภาพท่ี 1

 
-   

 

-  

-  

 

-  

-

 
-  

-  

-  

-  

-  

-  

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากร คือ ผูบริหารที่ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดสมุทรสาคร 

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 งานวิจัยน้ี      

แยกวิเคราะหเปน 2 กลุม คือ กลุมหัวหนางานระดับตน 270 คน และกลุมหัวหนางานระดับกลาง 270 คน 

รวมทั้งหมด 540 คน 

  3. พืน้ท่ีในการเกบ็รวบรวมขอมูล คอื สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอ จงัหวัดสมุทรสาคร

  4. เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คอื แบบสอบถาม  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื

ใชการตรวจตอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน การวิเคราะหคา    

ความตรงเชิงเนื้อหาใชคา IOC พบวาคา IOC มากกวา 0.5 แสดงวาขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหา 

การตรวจสอบคาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) การหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบแอลฟา          

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha) มีคาเทากับ 0.781 ซึ่งมากกวา 0.7 แสดงวาแบบสอบถามมี

ความเที่ยง 

  5. การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชแบบสอบถามในการถามหัวหนางานระดับตนและหัวหนางาน    

ระดับกลางท่ีทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 540 คน โดยเก็บ   

จากหัวหนางานระดับตนและหัวหนางานระดับกลางที่ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ       

จังหวัดสมุทรสาคร ระดับละ 270 คน โดยแบบสอบถามผานการตรวจสอบความสมบูรณในการเก็บขอมูล             

ทกุฉบบั

  6. การวิเคราะหขอมูล

               ใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถ่ี รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชสถิติเชิงอนุมาน                    

การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One ways ANOVA) สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson   

Correlation) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling)

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลทั่วไป

   การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชความถ่ี รอยละแสดงการวิเคราะหไดดัง

ตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1  

เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและประสบการณการทํางานของหัวหนางาน

   
 300 55.56 

 240 44.44 

 540 100.00 
   

21 - 25  61 11.30 

31 - 35  134 24.81 

36 - 40  259 47.96 

41  86 15.93 

 540 100.00 
   
/ . 4 0.74 

/ . 67 12.41 

 305 56.48 

 164 30.37 

 540 100.00 
   

10,001–15,000  30 5.56 

15,001–20,000  153 28.33 

20,001-25,000  259 47.96 

 25,001  98 18.15 

 540 100.00 
   

 5  153 28.33 

2.5-10  282 52.22 

 10  105 19.44 

 540 100.00 
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  จากตารางท่ี 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 ตามลาํดบั  สาํหรับหวัหนางานจบการศึกษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มนีอยทีส่ดุ จาํนวน 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 คดิเปนรอยละ 28.33 และ18.15 ตามลําดับ สาํหรบัหวัหนางานมีรายไดตอเดอืน 10,001–15,000 

บาทมีนอยทีส่ดุ จาํนวน 30 คน คดิเปนรอยละ 5.56  หวัหนางานสวนใหญมปีระสบการณในการทํางาน 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. ระดับหลกัธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวดัสมทุรสาคร

           ระดบัหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการอตุสาหกรรมสิง่ทอ ในจงัหวดัสมุทรสาครนาํเสนอ

การวิเคราะหดวยคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมสิง่ทอในจงัหวดัสมทุรสาครดานหลกัความคุมคามคีาเฉล่ียสูงสดุ คอื 4.39 คะแนน สวนเบีย่งเบน

มาตรฐานเปน 0.27 คะแนน รองลงมา คอื ดานหลกัความรบัผดิชอบและหลกัความโปรงใสมีคาเฉลีย่เปน 4.36 

คะแนน และ 4.34 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.27 คะแนน  และ 0.34 คะแนน ตามลําดับ            

สาํหรบัดานหลกันติธิรรมและดานหลกัการมีสวนรวมมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื 4.29 คะแนนเทากนัสวนเบีย่งเบน

มาตรฐานเปน 0.33 คะแนน และ 0.38 คะแนน ตามลําดับ สําหรับภาพรวมระดับความสําคัญของ                      

หลักธรรมาภิบาลสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร มีคาเฉลี่ยเปน 4.33 คะแนน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.32 คะแนนระดับความสําคัญอยูในระดับมาก

  3. ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการ

          ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการนําเสนอการวิเคราะหดวยคาเฉล่ีย และ        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ระดับความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การสรางทีมงานในองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสิน

ใจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.37 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.34 คะแนน ระดับความสําคัญของ           

การสรางทีมงานในองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับมาก สําหรับภาพรวมของระดับ    

ความสําคัญของการสรางทีมงานในองคการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวัดสมุทรสาคร
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มีคาเฉลี่ยเปน 4.34 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.31 คะแนน ระดับความสําคัญของการสราง           

ทีมงานอยูในระดับมาก

  4. การหาความสมัพนัธระหวางการสรางทมีงานและหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

        การหาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมส่ิงทอในนคิมอตุสาหกรรมจังหวดัสมุทรสาครใชสถติสิหสัมพันธของ Pearson แสดงการวิเคราะห

ได ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2

ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน    

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   

  

 

 

 

1.  .280** .156** .145** .135** .113** .112** 

2.   .226** .115** .182** .148** .171** .154** 

3.   .299** .159** .112** .110** .169** .171** 

4.   .291** .193** .115** .143** .120** .153** 

5.

  

.205** .126** .145** .131** .250** .156** 

6.  .284** .164** .182** .145** .238** .193** 

       

**  .01 
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   ความสมัพนัธระหวางการสรางทมีงานและหลกัธรรมาภบิาลของสถานประกอบการอตุสาหกรรม     

สิง่ทอในนคิมอตุสาหกรรมจังหวดัสมทุรสาครพบวา การสรางทมีงานในดานกาํหนดภารกิจและเปาหมายของ

ทีมงาน  การรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน ในภาพรวมพบวา การสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของ        

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับ .01

  5. การทดสอบความแตกตางของทีมงานท่ีสรางข้ึนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ               

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   การทดสอบความแตกตางของทมีงานทีส่รางขึน้โดยใชหลักธรรมาภบิาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว

แสดงได ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 

การทดสอบความแตกตางของการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups .353 4 .088 .889 .470 

Within Groups 267.496 2695 .099   

Total 267.849 2699    

  จากตารางที่ 3 การทดสอบความแตกตางของทีมงานที่สรางขึ้นโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ            

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใชสถิติการวิเคราะห          

ความแปรปรวน (One ways ANOVA) พบวา การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกัน (Sig>.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ .05

  6. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ                

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทร แสดงไดดังตารางที่ 4 – 5
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ตารางท่ี 4

ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอ               

ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทร

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Y1 1           

Y2 .273 1          

Y3 .242 .132 1         

Y4 .205 .188 .150 1        

Y5 .231 .192 .155 .115 1       

X1 .280 .156 .145 .135 .113 1      

X2 .226 .115 .182 .148 .171 .289 1     

X3 .299 .159 .112 .110 .169 .282 .283 1    

X4 .291 .193 .115 .143 .120 .152 .151 .299 1   

X5 .205 .126 .145 .131 .250 .211 .230 .165 .232 1  

X6 .284 .164 .182 .145 .238 .239 .232 .238 .140 .185 1 

  Y1 คือ ดานกําหนดภารกิจ และ เปาหมายของทีมงาน  Y2   คือ ดานการรับรูขอมูลขาวสารในทีมงาน

  Y3 คือ  ดานการไดรับมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ       Y4   คือ ดานการกระจายอํานาจ 

  Y5 คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ                               X1  คือ หลักนิติธรรม 

  X2 คือ หลักคุณธรรม                                             X3  คือ หลักความโปรงใส 

  X4 คือ หลักการมีสวนรวม                                        X5  คือ หลักความรับผิดชอบ

  X6 คือ หลักความคุมคา
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  จากภาพที่ 2 พบวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ     

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอตุสาหกรรมจังหวัดสมทุรสาครสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ

เน่ืองจากคา P_value = 0.0732 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาตัวแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม 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                 

ดานการรบัรูขอมลูขาวสารในทมีงาน ดานการไดรบัมอบหมายงานตามความรบัผิดชอบ ดานการกระจายอาํนาจ 

และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 0.21, 0.14, 0.13, 0.13 และ  0.11 

ตามลําดับ การตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใช     

หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแสดงได 

ดังตารางที่ 5

  การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ                   

สถานประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอตุสาหกรรมจังหวัดสมทุรสาครสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ         

หรือไม โดยใชโปรแกรม Lisrel 9.1 เวอรชั่นนักเรียนแสดงผลการวิเคราะหได ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ 

                อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
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ตารางท่ี 5 

ดัชนีความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของ           

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   
2 /df 1.33  

GFI 0.982  

AGFI 0.971  

CFI 0.987  

NFI 0.952  

RMSEA 0.025  

RMR 0.003  
  

  จากตารางท่ี 4.27 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) หมายความวาดัชนี      

ความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับของ      

สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสม

อภิปรายผลการวิจัย
  สมมติฐานความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความสัมพันธกันเชิงบวก ผลการวิจัย พบวา        

ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน   

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พบวา การสรางทีมงานในองคกรดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ         

มีความสัมพันธกับหลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา ชมพู (2554) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ

การบริหารงานของเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ ซึง่มคีวามสมัพันธกบัหลกัธรรมาภบิาลผลการศึกษาความสมัพนัธ

ระหวางความสมัพนัธระหวางการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลกับประสิทธภิาพการบริหารงานของเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ พบวา ตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธกับการบริหารงานของเทศบาล  คือ  หลักนิติธรรม          

หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ มีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา                           

หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ไดแก หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ

กบัประสทิธภิาพการบรหิารงานของเทศบาลสาํหรบังานวจิยัทีศ่กึษาการสรางทมีงานโดยใชหลักธรรมาภบิาล

โดยตรงยังไมมี
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  สมมติฐานความแตกตางของทีมงานที่สรางข้ึนโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจยัพบวาการทดสอบความแตกตางของทีมงานท่ีสรางขึน้โดยใชหลกัธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน                 

(One ways ANOVA) พบวา การสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม    

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย      

ไมเปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กวี เจะหมัด  และ นพรัตน ชัยเรือง (2558) ที่ศึกษา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู บริหารสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ใน             

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวาระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศกึษาเอกชนสอนศาสนา อสิลามในจังหวัดนครศรธีรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ในแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน 

สาํหรบัผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลกัธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศกึษา

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกกลุมตัวอยางตามบทบาทหนาที่ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณการทํางานในภาพรวมมีเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ              

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และ

หลักความคุมคามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 สวนหลักการมีสวนรวม   

ไมแตกตางกัน

  สมมติฐานโมเดลความสัมพันธเชงิสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมสิง่ทอในนคิมอตุสาหกรรมจงัหวดัสมทุรสาครสอดคลองกบัขอมูลเชงิประจกัษ ผลการวจิยัพบวา

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและความสําคัญของ                  

หลกัธรรมาภิบาลเรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปนอย คอื หลักความโปรงใส หลักความคุมคา หลักนิตธิรรม 

หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และหลักการมีสวนรวมโดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเปน 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              

ความสมัพนัธเชงิสาเหตกุารสรางทมีงานโดยใชหลกัธรรมาภบิาลสาํหรับของสถานประกอบการอตุสาหกรรม
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สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสม  ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานสอดคลอง

กับงานวิจัยของฉัตรยุพิน บายเที่ยง (2552) และ อริศรา ขาวพล (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน      

โดยใชหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนและการบริหารงานของการปกครองสวนทองถิ่น พบวา  การบริหารงาน

โดยใชหลักธรรมาภิบาลมีผลตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมสําหรับ ธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม (2549) ที่ศึกษา

การบริหารแบบการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมพบวา  การบริหารงานแบบมีสวนรวมสงผลตอการทํางาน

แบบทีมงาน สงผลใหเกิดความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองคกร ความตองการในการพัฒนางานของ

องคกร การเพิม่พนูประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากรใหสงูข้ึน ลดความเฉือ่ยชาในองคกร สรางความสําเรจ็

ของงานท่ีมปีระสทิธภิาพสรางบรรยากาศท่ีดใีนการทํางาน ลดความขัดแยงหรือการตอตานจากบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการและสรางความรูสึกความเปนเจาของและสวนหนึ่งขององคกร  สําหรับการศึกษาที่ทําทํานองเดียว

กับการศึกษานี้ยังไมพบดังนั้นในการอภิปรายผลเกี่ยวกับโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงาน        

โดยใชหลกัธรรมาภิบาลสําหรับผูบรหิารระดับตนและผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครยังไมมีผลการวิจัยที่สอดคลองโดยตรง

สรุป
  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 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              

เปาหมายของทมีงาน ดานการรบัรูขอมลูขาวสารในทมีงาน ดานการไดรบัมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ 

ดานการกระจายอํานาจ และดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจโดยมีคาน้ําหนกัองคประกอบเปน 0.21,  0.14, 

0.13, 0.13 และ 0.11 ตามลําดับ

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ศึกษาการสรางทีมงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน

  2. เปรียบเทียบการสร างทีมงานโดยใช หลักธรรมาภิบาลในนิคมอุตสาหกรรมอื่นและ                            

นิคมอุตสาหกรรมอื่นวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
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