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การรับรูการทํางานเปนทีมของผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผานการเลนเกม Salad Bowl
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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรูการทํางานเปนทีม และ 2) เพ่ือหา                              

ความสมัพันธของเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทาํงานเปนทีมหลงัการเลนเกม Salad Bowl 

ประชากรท่ีใชในงานวิจัย คือ ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 174 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน                    

การวิจัย คือ เกม Salad Bowl ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันในกลุม ฝกการคิดวิเคราะห              

การแกปญหา และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อุปกรณที่ใชในเกมคือ ชุด Jigsaw ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง 

เทคนิคของเกมคือ ผูเลนแตกลุมจะตองใชไหวพริบในการหาชิ้นสวนท่ีขาดหายไปมาเติมใหครบ เคร่ืองมือ                       

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการทํางานเปนทีมซึ่งความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha                    
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Reliability Coefficient มีคาเทากับ .98 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ                    

ความสัมพันธ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเลนเกมหรือผูเขารวมการประชุมฯ มีการรับรู                           

การทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมาก  (μ = 4.48, SD = .40) ดานเปาหมายอยูในระดับมากที่สุด                   

(μ = 4.50, SD = .41) และดานการแสดงออกทางอารมณอยูในระดับมาก (μ = 4.45, SD = .45) 2) เปาหมาย

ในการทาํงานเปนทมีและการแสดงออกทางอารมณมคีวามสัมพนัธในทางบวกอยูในระดับสงูอยางมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (r = .750, p < 0.01) 

คําสําคัญ 
 การรับรูการทํางานเปนทีม  การทํางานเปนทีม  เกม Salad Bowl

Abstract
 The objectives of this study were: 1) to study perception of teamwork and 2) to find the 

relationship between the goal orientation factor and the emotive action factor after playing salad 

bowl game. The purposes of this game are to facilitate teamwork, to practice critical thinking, to 

solve problem, and to listen to others’ opinion. Devices used for playing game are jigsaws which 

authors created by themselves. Technique of this game is that the players have to find a missing 

jigsaw to complete their tasks. The subjects of this study were all participants (174) registered at 

an international conference. Questionnaires were used for asking perception of teamwork.                                

The questionnaire was verified by experts, and the Cronbach’s alpha reliability efficiency was 0.98. 

Mean, standard deviation, and Pearson correlation were used for data analysis. The results reveal 

that 1) perception of teamwork as a whole is at the high level (μ = 4.48, SD = .41), in term of the 

goal orientation factor is at the highest level (μ = 4.50, SD = .41) and the emotive action factor is 

at the high level (μ = 4.45, SD = .45). 2) There were statistically significant relationship between the 

goal orientation factor and the emotive action factor at the high level (r = .750, p < 0.01). 

Keywords   
 Teamwork Perception, Teamwork, Salad Bowl Game

บทนํา 
 การพัฒนาผูเรยีนใหมคีวามสามารถในการทํางานเปนทมีมคีวามสาํคญัมากสาํหรับผูเรยีนในศตวรรษ

ที่ 21  เนื่องจากการทํางานในยุคปจจุบันและอนาคตตองมีความรวมมือและมีการสื่อสารของทีมงาน                          

(Chaisanit, 2018, 9-18) การทํางานเปนทีมเปนปจจัยหลักที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน เนื่องจาก
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จะมีการสรางทีมงาน (Team Building) พัฒนาทักษะในการทํางานเปนทีม สมาชิกในทีมสรางวิสัยทัศน                       

(Team Vision) และเปาหมาย (Team Goals) ในการทํางาน (Scarnati, 2001, 5-10) กําหนดแนวทาง                         

การปฏิบัติงาน (Team Operation) ทําการแกปญหา (Problem-Solving) และทําการประเมินผลและ                       

ปรับปรุงงาน (Evaluation and Improvement) รวมกัน รวมทั้งมีความเขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดี (Mutual 

Relationships) ตอกันเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย (Harris, P. R. & Harris, K. G., 1996, 205-251) การทาํงาน

รวมกันและการมีปฏิสัมพันธกันของสมาชิกในทีม (Crawford & Lepine, 2013, 32-43)  การแบงปนความรู

ในทีม (Guchaita, Leib & Tews, 2016, 300-317) มีผลตอความสําเร็จของทีม ความพึงพอใจ ความสัมพันธ 

และขบวนการของทีมการทํางานเปนทีม คือ การรวมมือรวมใจกันของบุคคลในการทํางานเพื่อที่จะบรรลุ                  

เปาหมายรวมกัน McGregor (1960) และ Likert (1961) ไดกลาวถึงลักษณะการทํางานเปนทีมอยางมี

ประสิทธิภาพโดยสรุปพอสงัเขป คือ 1) บรรยากาศสนับสนุนใหสมาชิกกลุมดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช 

2) สมาชิกทุกคนมีความเขาใจและยอมรับวัตถุประสงคของกลุม 3) สมาชิกกลุมยอมรับซ่ึงกันและกัน                             

4) สมาชิกตองมีความอดทนในการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมายของกลุม 5) เม่ือเกิดปญหาจะตอง                     

มกีารใหความรวมมือ แกปญหารวมกัน ใหความคิดเห็นซึง่กนัและกัน และ 6) ความสัมพนัธในการทาํงานเปน

ไปดวยดี ลักษณะการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพดังกลาวจะเกิดข้ึนได หากสมาชิกกลุมรับรูถึง                        

พลังของการทํางานเปนทีม กลาวคือ สมาชิกตระหนักรูวาความสําเร็จขององคกรไมสามารถสรางข้ึนไดดวย

คนเพียงคนเดียว หากแตความรวมมือกันของทุกคนในองคกรคือ แรงผลักดันใหประสบความสําเร็จ และ                      

ยืนหยัดไดอยางม่ันคง ดวยเหตุนี้การรับรูการทํางานเปนทีมจึงมีความสําคัญตอสมาชิกกลุมในการสรางเสริม

ลักษณะการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการทํางานเปนทีมอาจอยูในรูปแบบการจัดอบรม 

การจัดกิจกรรม และการนันทนาการดวยการเลนเกม เชน เกม Salad Bowl ซึ่งพัฒนาโดยผูเช่ียวชาญ                            

ในการออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา ไดแก Dumblekar, Soranastaporn, Yamchuti, N. &                      

Yamchuti, U. (2018, 11-17) ซึง่ทดลองใหผูเขาประชมุวชิาการเลน จาํนวน 2 ครัง้ และพบวาเกม Salad Bowl 

มีสวนชวยพัฒนาการทํางานเปนทีม ผูเลนเกมไดแสดงความเหน็วา การทํางานเปนทีมใหบรรลุเปาหมายจะ

ตองคํานึงถึงเปาหมายและอารมณความรูสึกของสมาชิกในทีม  ดวยผลการทดลองเลนเกมดังกลาว ผูวิจัยจึง

สนใจศึกษาการนําเกม Salad Bowl มาใชในการศึกษาการรับรูการทํางานเปนทีมของผูเขารวมประชุม                         

วิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim 2018 และ ISAGA 2018 ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาการจัดการเรียนรู                           

เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีมแกผูเรียนตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาการรับรูการทํางานเปนทีมของผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลังการเลน

เกม Salad Bowl

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทํางานเปนทีมของ

ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลังการเลนเกม Salad Bowl 
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. การทํางานเปนทีม 

  Tarricone & Luca (2002, 640-646) ไดรวบรวมคุณลักษณะของการทํางานเปนทีมท่ี                             

ประสบความสําเร็จประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี การมีความมุงม่ันตอความสําเร็จของทีมและรวมกัน                         

กําหนดเปาหมาย (Commitment to Team Success and Shared Goals) สมาชิกในทีมสรางสิ่งแวดลอม                

ที่ทําใหสมาชิกสรางสรรผลงานไดมากกวาสิ่งแวดลอมที่เปนการทําแบบปจเจคบุคคล (Interdependence) 

สมาชิกในทีมใจกวางยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกดวยความสัตยซื่อ ไววางใจ สนับสนุน ใหการยอมรับ

นับถือ และมีความมุงมั่นทั้งตอทีมและบุคคล  (Interpersonal Skills) รับฟงเรื่องที่เกี่ยวของและจําเปน                      

อยางต้ังใจและใหคณุคาตอการทาํงานของสมาชกิในทมี ใหความชวยเหลอืและคาํแนะนาํท่ีจะสรางบรรยากาศ

และสรางส่ิงแวดลอมในการทํางาน ใหคําวิจารณที่สรางสรรค (Open Communication and Positive                        

Feedback) สมาชิกในทีมตองรับรูบทบาทหนาท่ีของตนและเขาใจความคาดหวังของทีมท่ีมีตอสมาชิก                      

(Appropriate Team Composition) สมาชิกในทีมตองทํางานเพื่อทีมและองคกร (Contribution) ตระหนัก              

ในกระบวนการกลุม แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี (Team Processes) มีความคิดใหมๆ (New Ideas) และ 

มภีาวะผูนาํ (Leadership)  (Commitment to Team Processes, Leadership & Accountability) ซึง่สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ Hojat, et al. (2015, 238-244) ที่พบวา ความรวมมือของทีมที่เปนระดับวิชาชีพ                                 

(Interprofessional Collaboration) ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ความสัมพันธในการทํางาน (Working 

Relationships) และภาระความรับผิดชอบ (Accountability) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การมี                        

ความมุงมั่นตอความสําเร็จของทีม การรวมกันกําหนดเปาหมาย และการมีความรูสึกที่ดีตอกันในขณะ                    

ทาํงานเปนทมี เปนกญุแจสาํคญัทีจ่ะทําใหงานประสบความสําเร็จ (Guhaita, Leib  & Tews, 2016. 300-317; 

Hojat  et.al, 2015, 238-244 ; Hu & Liden, 2015, 1102-1127; Qin, Hsu & Stern, 2016, 227-235 ; Salas, 

Shuffler, Thayer, Bedwell  & Lazzara, 2015, 599-622)

 2. การรับรูการทํางานเปนทีม 

  การทํางานเปนทีมเปนสวนสําคัญในการทํางานเปนทีมเน่ืองจากทีมตองรับรูความหมาย                            

เปาหมาย กระบวนการการทํางานเปนทีม หรือ การปฏิสัมพันธในทีมและระหวางทีม ซึ่งเปนสิ่งเราใหสมาชิก

รับรู แยกแยะ แลวตีความขอมูลขาวสารที่ปอนเขามาหรือกระทบกับประสาทสัมผัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ

ขอมูลขาวสารน้ันๆ ซึง่การตคีวามหรือแปลความหมายนีข้ึน้กบัประสบการณทีส่มาชิกไดรบัมากอนและสภาวะ

ของอารมณหรือจิตใจในปจจุบัน (Jones & George, 1998, 531–546)  การรับรูจากประสบการณตางๆ                     

ทําใหมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตเรียนรู การรับรู ที่ละเอียดออนและเรียนรู สิ่งใหมๆ เพิ่มขึ้น ทักษะที่สําคัญ                                    

ทักษะหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 นี้ คือการรวมมือกันในการทํางาน (Collaboration) หรือ การทํางานเปนทีม                                       

การจัดประสบการณใหผูเรียนไดรับรูการทํางานเปนทีมจะชวยใหผูเรียนทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นไดดี                       

ในสถานการณจริง (Real Situation)
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  การรับรูการทํางานเปนทีมเปรียบเสมือนบันไดสําคัญอันนําไปสูความสําเร็จขององคกรดวย

สมาชิกกลุมตระหนักรูถึงบทบาทหนาท่ีของตนในการทํางานรวมกันเพื่อประสบผลสําเร็จดังเปาประสงค                       

เม่ือสมาชิกกลุมรับรูถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมอันเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการบรรลุเปาหมาย

รวมกัน  สมาชิกกลุมยอมรับรูและเขาใจหลักการทํางานเปนทีม การสรางทีมที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ 

(Enzinger, 2017, 3) ดังที่ Mclntyre & Sales (1995) ไดกลาวไววา 1) การทํางานเปนทีมตองมีความเต็มใจ 

และมีความเตรียมพรอมอยูเสมอ 2) สมาชิกในทีมตองมีการตอบรับและยอมรับผลสะทอนจากสมาชิกอื่นๆ 

ในกลุม 3) การทํางานเปนทีม คือการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 4) การทํางานเปนทีมตอง

สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ 5) ผูนํากลุมจะตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับสมาชิก ทั้งนี้เพื่อบรรลุเปาหมาย

ที่รวมกันตั้งไว

 3. การฝกการทํางานเปนทีมแกผูเรียน

  ในการเรียนการสอน ผูสอนฝกการทํางานเปนทีมแกผูเรียนโดยการมอบหมายใหผูเรียนทํางาน

กลุม (Group Work) แตมีผูวิจัยท่ีทําการศึกษาการทํางานกลุมหรือการทํางานเปนทีมหลังการเลนเกม                      

นอยมาก ทั้งนี้ เกมสามารถนํามาใชเปนเกมการศึกษา (Education Games) ไดอยางหลากหลาย (Laamarti 

&  Saddik, 2014, 1-15)  แตผูสอนจะตองเลือกเกมใหเหมาะสมกับผูเรียนและสิ่งแวดลอมในการเรียน เชน                   

อายุ ความสอดคลองของวัตถุประสงคในการเรียน เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู เวลา                                    

วัสดุ อุปกรณ และ สถานที่ เปนตน  Nitisakunwut & Soaranastaporn (2014, 48-62) ไดศึกษาองคประกอบ

ในการออกแบบเกมการศึกษา (Gamification) พบวา ในการออกแบบและพัฒนาเกมการศึกษาจะตองคํานึง

ถึงปจจัยตอไปนี้ ผูเลนเกม วัตถุประสงคในการเรียนรู  วัตถุประสงคในการเลนเกม  วัสดุอุปกรณ กฎ บทบาท

ของผูเลนเกม คําส่ัง การอธิบายหรือการบรรยาย แรงจูงใจ การเปนพลวัตหรือการเคล่ือนไหว ขั้นตอน                           

ในการเลนเกม ปฏิกิริยา ทักษะ ความสามารถ หรือผลลัพธที่ตองการ 

 4. เกมคิดไตรตรอง (Serious Game) 

                 เกมคิดไตรตรองเปนเกมเพ่ือการศึกษาหรือการพัฒนาการเรียนรูที่ผูเลนจะตองคิดใครครวญ              

ในขณะที่เล นเกมเพื่อทํากิจกรรมที่ออกแบบไวในเกม เชน การแกปญหาหรือฝาฟนอุปสรรคตาง                                        

เกมคดิไตรตรองนีม้ปีระโยชนทัง้ทางดานการศกึษา จติวทิยา และ สขุภาพ (Laamarti, Eid & Saddik, 2014, 1-15) 

เกมการศกึษา ทาํใหผูเรยีนมสีวนรวม (Engage Students) สงเสริมการทํางานเปนทมี (Promote Teamwork) 

สรางผูเรียนใหมีนํ้าใจนักกีฬา (Build Good Sportsmanship) และไดฝกการแกปญหา (Practice                                 

Problem-Solving Skills) เกมการศึกษามีราคาไมแพงและมีความยืดหยุนสูง ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจ                         

และอยากเขารวมในการเลน ทาํใหการเรยีนรูบรรลวุตัถุประสงค และชวยใหผูสอนประเมินผูเรียนไดหลายมติิ 

(Banfield & Wilkerson, 2014, 291-298 ; Barata, Gama, Jorge & Goncalves, 2013, 10– 17; Kim, 2013, 

253-260)
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 5.   เกม Salad Bowl สงเสริมการรับรูการทํางานเปนทีม 

  จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตพบวา Dumblekar, Soranastaporn, Yamchuti, N. &                            

Yamchuti, U. (2018, 11-17) ไดใชเกม Salad Bowl ในการศึกษาการมปีฏิสมัพันธของสมาชกิในทมีขนาดเลก็                 

(5-6 คน/ทีม) ในงานประชุมวิชาการจํานวน 2 ครั้ง โดย Dumblekar อธิบายขั้นตอนและกฎในการเลนเกม                 

คือ หามผูเลนคุยกันในขณะเลนเกม ใหผู เลนใชความคิดจินตนาการในการแกปญหาในขณะเลนเกม                              

เมือ่เลนเสรจ็ ใหแตละทีมแสดงรปูภาพของตน อธบิาย และ แสดงความเหน็เพ่ือสะทอนประสบการณการเรยีนรู

ตอประสบการณในการทาํงานเปนทมีในขณะท่ีเลนเกม โดยการตอบคาํถามทีเ่ก่ียวของกบัการทาํงานเปนทมี 

เชน สมาชิกในทีมมีพฤติกรรมอยางไร ใครทําหนาท่ีหัวหนาทีม ใครทําหนาท่ีสมาชิก ใครทํางานมากท่ีสุด                    

ใครทํางานนอยที่สุด หากมีสมาชิกไมทํางานชวยทีมแตจะอาศัยทีมในการไปสูเปาหมาย ทีมจะแกปญหาน้ี

อยางไร สมาชิกไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางไรเพื่อทําใหงานที่ไดรับมอบหมายน้ีบรรลุเปาหมาย                         

เมื่อดําเนินงานบรรลุเปาหมายแลว  สมาชิกในทีมมีความรูสึกอยางไร ประสบการณที่ไดจากการเลนเกม 

Salad Bowl สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม อยางไร แลวทําการสะทอนประสบการณทันที                         

ที่เลนเกมจบลง ผูเลนซ่ึงไดรับประสบการณตรงและยังมีความรูสึกรวมอยูไดอธิบายบรรยายประสบการณ               

และอารมณออกมาใหกลุมใหญไดรับทราบและเรียนรูการทํางานเปนทีมของแตละกลุม ผูเลนเกมหรือ                             

ผูเรียนไดคิดใครครวญการเรียนรูที่ไดจากการเลนเกม Salad Bowl

วิธีการวิจัย  
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัเชงิสาํรวจมุงเนนไปท่ีการรับรูการทํางานเปนทมีของผูเลนเกมเมือ่เลนเกม 

Salad Bowl เสร็จแลว

 1.   ประชากร คือ ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim 2018 และ ISAGA 2018                     

รวมจํานวน 174 คน ทั้งนี้เมื่อถึงกําหนดเวลาเลนเกม Salad Bowl มีจํานวนผูเลนเกมทั้งส้ิน 92 คน                                     

โดยแบงกลุมผูเลนเกมฯ กลุมละประมาณ 8-10 คนตอกลุม

 2.   เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) เกม Salad Bowl ซึ่งเกมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม                    

การทํางานรวมกันในกลุม ฝกการคิดวิเคราะห การแกปญหา และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  อุปกรณที่

ใชในเกม Salad Bowl คือชุด Jigsaw ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสรางขึ้นมาเอง กติกาในการเลนเกม คือ                               

หามสมาชิกในกลุมพูด สนทนา หรือ สื่อสารดวยภาษากาย จนกวาจะตอชุด Jigsaw ที่ตนไดรับเสร็จ เกมนี้

ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเองวาจะทําอยางไรเม่ือไดรับชุด Jigsaw แลว เทคนิคของเกมคือ                    

ผูเลนแตกลุมจะไมทราบวาช้ินสวนชุด Jigsaw ที่ตนไดรับน้ันขาดหายไป 1 ชิ้น ผูเลนจะตองใชไหวพริบ                            

ในการเดนิหาชิน้สวนทีข่าดหายไป (ดรูายละเอยีดของเกมในภาคผนวก ก) 2) แบบสอบถามการรบัรูการทาํงาน

เปนทีมซ่ึงผูวิจัยปรับปรุงนํามาจากแบบสอบถามของ Dumblekar, Soranastaporn, Yamchuti, N. &                          

Yamchuti, U. (2018) ประกอบดวยคําถามเปาหมายในการทํางานเปนทีม (Goal Orientation) จํานวน 6 ขอ 

และคําถามการแสดงออกทางอารมณ (Emotive Actions) จํานวน 6 ขอ (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ก) 
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ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการทดสอบความตรง (Validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน                      

โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และไดคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 ทุกขอ จากนั้นไดทําการ

ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient 

ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สําหรับมาตรวัดที่ใชในแบบสอบถาม มี 5 ระดับ เรียงจาก 5, 4, 3, 2, และ                 

1 โดย 5 หมายถึง การรับรูมากที่สุด 4 หมายถึง การรับรูมาก 3 หมายถึง การรับรูปานกลาง 2 หมายถึง                    

การรับรูนอยและ 1 หมายถึง การรับรูนอยที่สุด ทั้งนี้กําหนดการแปลผลของคาเฉลี่ย ดังตารางที่ 1
 

 1  
 

 

 

 

 

 

 

   
5 4.50 – 5.00  
4 3.50 – 4.49  
3 2.50 – 3.49 
2 1.50 – 2.49  
1 1.00 – 1.49  

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) ผูวิจัยทําจดหมายขออนุญาตจากนายกสมาคม

สถานการณจําลองและเกมเพื่อการเรียนรู (ประเทศไทย) (ThaiSim: The Thai Simulation and Gaming   

Association)  ซึง่จดัการประชุม Thaisim 2018 และ ISAGA 2018  2) ผูวจิยัทาํหนงัสอืและเอกสารทีเ่กีย่วของ

ยืน่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัสาขาสังคมศาสตร(IRB) ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือรับการพจิารณาอนญุาต                                  

ใหทําวิจัย  3) เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงดําเนินการวิจัย ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค สรุปความสําคัญของการวิจัย

ใหผูเขารวมประชมุฯ ทราบ ขอความรวมมอืและความยนิยอมในการเกบ็ขอมูล เมือ่ผูเขารวมประชมุฯ อนญุาต

แลว จึงเริ่มเลนเกม 4) เมื่อเลนเกมเสร็จแลวจึงแจกแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูเขารวม

ประชุมฯ จะใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที และ 5) เม่ือผูเขารวมประชุมฯ                                     

ตอบแบบสอบถามเสร็จแลว ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามแบบสอบถามทั้งหมดคืน 

 4. การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติความสัมพันธ Pearson Correlation
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ผลการวิจัย 
 1. การรับรูการทํางานเปนทีม
 
ตารางที่ 2

การรับรูการทํางานเปนทีมของผูเลนเกมหรือผูเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  SD 

 (Goal Orientation) 4.50 .41  

1.  4.61 .51  
2.  4.67 .56  

3.  4.52 .62  
4.  4.50 .58  
5.  4.45 .60  
6.  4.26 .88  

 (Emotive Actions) 4.45 .45  
1.  4.57 .56  
2.  4.52 .80  
3. 

 
4.48 .62  

4. 
 

4.46 .67  

5.  4.34 .75  
6.  4.34 .68  

 4.48 .40  
N = 92 

 จากตารางที ่2 พบวา ผูเขารวมการประชมุฯ มกีารรบัรูการทาํงานเปนทมีในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(μ = 4.48, SD = .40 ) พบวาดานเปาหมายในการทํางานเปนทมีอยูในระดบัมากทีส่ดุ (μ= 4.50, SD = .41 )                

ซึ่งมี 3 ขอท่ีอยูในระดับการรับรูมากท่ีสุด คือ 1) สมาชิกในทีมมีทัศนคติที่ดีตอเปาหมายสูงสุดของทีม                              

2) สมาชิกแตละคนเลนเกมเพื่อใหทีมตัวเองประสบความสําเร็จ และ 3) สมาชิกสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ทั้งหมดของทีม สวนการรับรูการทํางานเปนทีมดานการแสดงออกทางอารมณอยูในระดับการรับรูมาก                                

(μ = 4.45, SD = .45 ) ซึ่งมี 2 ขอที่อยูในระดับมากที่สุด คือ 1) สมาชิกในทมีทุกคนรูสกึสนุกกับกิจกรรม                        

ที่ไดทํา และ 2) การทํางานกับผูอื่นดีกวาการทํางานคนเดียว นอกจากนี้ยังพบวา คาเฉลี่ยการรับรูการทํางาน
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เปนทีมดานเปาหมายของเขารวมประชุม (μ= 4.50, SD = .41) เมื่อแปลผลการรับรูแลวอยูในระดับมากที่สุด 

ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยการรับรูการทํางานเปนทีมดานการแสดงออกทางอารมณของเขารวมประชุมฯ (μ= 4.45, 

SD = .45) เมื่อแปลผลการรับรูแลวอยูในระดับมาก

 2. ความสมัพนัธระหวางเปาหมาย (Goal Orientation) และการแสดงออกทางอารมณ (Emotive 

Actions) ในการทํางานเปนทีม 

ตารางที่ 3

ความสัมพันธระหวางเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณ ในการทํางานเปนทีม

Teamwork GO EA 

Goal orientation (GO) 1 .750** 

Emotive Actions (EA) .750** 1 

N = 92, p < 0.01 

 จากตารางที่ 3 พบวา เปาหมายในการทํางานเปนทีมและการแสดงออกทางอารมณมีความสัมพันธ

ในทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .750, p < 0.01) หมายความวา เมื่อสมาชิกรับรู                     

เปาหมายในการทาํงานเปนทมีอยูในระดบัมาก สมาชกิจะมกีารรบัรูดานการแสดงออกทางอารมณเพิม่ขึน้อยู

ในระดับมากตามไปดวย

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การรับรูการทํางานเปนทีม 

  ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การรับรูการทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมากและการรับรู                

การทาํงานเปนทมีดานเปาหมายอยูในระดับสงูกวาดานการแสดงออกทางอารมณ สอดคลองกบัผลการศึกษา

ของ Tarricone & Luca (2002, 640-646) ที่พบวา การทํางานเปนทีมจะประสบความสําเร็จเม่ือสมาชิกมี

ความมุงม่ันตอความสําเร็จของทีมและรวมกันกําหนดเปาหมาย ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกดวย                             

ความสัตยซื่อ ไววางใจ สนับสนุน ใหการยอมรับนับถือ และมีความมุงมั่นทั้งตอทีมและบุคคล นอกจากนี้                   

ยังสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของนักวิจัยดังตอไปนี้ Guhaita, Leib & Tews (2016, 300–317) ; Salas, 

Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara (2015, 599–622) ; Qin, Hsu & Stern (2015, 227–235) ; Hojat  et.al. 

(2015, 238–244) ; Hu & Liden (2015, 1102–1127) ; และ Crawford & Lepine (2013, 32-43)  ที่พบวา                 

ในการทํางานเปนทีมสมาชิกจะตองตระหนักเปาหมายในการทํางานเปนทีมและการแสดงออกทางอารมณ 

ทั้งนี้เนื่องจากในการเลนเกม Salad Bowl เปนเกมที่ไมยุงยาก ซับซอน แตตองการการเอาใจใส ทําจริงจัง                 

ทุกคนตองรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และตอเนื่องจึงจะไดรับผลสําเร็จ ซึ่งเกมมีคุณลักษณะ

เหมือนกับการทํางานในชีวิตประจําวันที่บุคคลตองเอาใจใส ตั้งใจทํางาน ทําอยางตอเนื่อง และหาวิธีการ                
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ในการแกปญหาเพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับ Weng (2000) ที่กลาวไวถึงการใชเกม

ในงานวิจยัของตนวา การจาํลองการทาํงานเปนทีมดวยการเลนเกมนัน้ เกมตองมีองคประกอบของการทาํงาน

เปนทีมที่คลายคลึงกับสถานการณจริง 

 2. ความสัมพันธระหวางเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณในการทํางานเปนทีม 

    ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา  การรบัรูการทาํงานเปนทีมดานเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณ

มีความสัมพันธในทางบวกอยู ในระดับสูง ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตที่พบวา                                     

การมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของทีม การรวมกันกําหนดเปาหมาย และการมีความรูสึกที่ดีตอกันใน                        

ขณะทํางานเปนทีม เปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหงานประสบความสําเร็จ (Guhaita, Leib & Tews, 2016. 

300-317; Hojat et.al, 2015, 238-244 ; Hu & Liden, 2015, 1102-1127; Qin, Hsu & Stern, 201, 227-235 ; 

Salas, Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara, 2015, 599-622)  รวมทั้งผลการวิจัย Hojat et al. (2015, 

238-244) ที่พบวาการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองมีความรวมมือของทีมที่เปนระดับวิชาชีพ 

(Interprofessional Collaboration) ซึ่งประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ความสัมพันธในการทํางาน (Working 

Relationships) และภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา หลังจากผูเขารวมการประชุมฯ เลนเกม Salad Bowl เสร็จ ผูเขารวม

ประชุมฯ รับรูการทํางานเปนทีมดานเปาหมายอยูในระดับสูงกวาดานการแสดงออกทางอารมณ โดยคะแนน

เฉลี่ยการับรูไมตางกันมากนัก (การรับรูการทํางานเปนทีมดานเปาหมาย μ= 4.50, SD = .41 สวนคาเฉลี่ย

การรับรูการทํางานเปนทีมดานการแสดงออกทางอารมณ μ= 4.45, SD = .45) ในขณะเดียวกันผลการวิจัย

ยังพบวา การรับรูการทํางานเปนทีมดานเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณมีความสัมพันธในทางบวก

อยูในระดับสูงนั้น แสดงใหเห็นพัฒนาการทํางานเปนทีมที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้น สิ่งสําคัญอันดับแรก                     

คือ ตองสงเสริมใหผูรวมทีมรับรูและตระหนักในเปาหมายความสําเร็จรวมกัน รวมท้ังตองสงเสริมการรับรู                    

ดานการแสดงออกทางอารมณของผู ร วมทีมไปพรอม ๆ กัน อาทิ ตองทําใหสมาชิกทุกคนรู สึกสนุก                                     

การงานทีท่าํ และรูสกึวาทาํงานกับผูอืน่ดกีวาการทํางานคนเดียว เปนตน  ดงัที ่McGregor (1960) และ Likert (1961) 

ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายของการทํางานเปนทีมวา  ตองใหความสําคัญท้ังใน                                 

ดานเปาหมายและดานการแสดงออกทางอารมณ เนื่องจากการทํางานเปนทีมที่จะทําใหการทํางานบรรลุ               

ผลสําเร็จตามเปาหมาย สมาชิกในทีมตองตระหนักวาเปาหมายและการแสดงออกทางอารมณของสมาชิก               

ในทีมมีความสัมพันธกัน ดังนั้น สมาชิกในทีมตองรวมมือกันกําหนดเปาหมายและดําเนินการทํางาน                              

เปดใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน ใหการชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิก               

ในทมี ใหการยอมรบันบัถอืและมคีวามเชือ่มัน่ทัง้ตอทมีและของสมาชิก  สรางบรรยากาศและสรางสิง่แวดลอม

ในการทํางาน ใหคาํวจิารณทีส่รางสรรค รูบทบาทหนาทีข่องตนและเขาใจความคาดหวงัของทมีทีม่ตีอสมาชกิ 

รวมถงึการทาํงานอยางมคีวามสขุ การปฏบิตัตินของสมาชิกกลุมดงักลาวนีแ้สดงใหเหน็ถงึลกัษณะการทํางาน

เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
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สรุป
 การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้พบวา ภายหลังการเลนเกม Salad Bowl ผูเขารวมประชุมวิชาการฯ                              

แสดงการรับรูในการทํางานเปนทีมของตนในดานเปาหมายในการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากท่ีสุด และ

การแสดงออกทางอารมณอยูในระดับมาก ซึ่งการทํางานเปนทีมท้ังสองดานมีความสัมพันธกันในทางบวก                 

อยูในระดับสูงเพื่อใหงานท่ีทําบรรลุเปาหมายประสบผลสําเร็จสมาชิกในทีมควรคํานึงถึงเปาหมายและ                             

การแสดงออกทางอารมณดวยการตระหนักรูในหนาท่ีบทบาทของตน การปฏิบัติตนอยางพึงประสงคในการ

เปนสวนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกลุมใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไวดวยกัน 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 ผูบริหารองคกรและผูมสีวนเกีย่วของสามารถสงเสรมิการทาํงานเปนทีมดวยการนําเกม 

Salad Bowl นี้ไปใชผานกิจกรรมเกมท่ีจําลองสถานการณขึ้นโดยปราศจากสภาพแวดลอมท่ีกดดันเพ่ือให                       

ผูเลมเกมไดรับรูในเปาหมายความสําเร็จของทีมและสงเสริมการรับรูดานการแสดงออกทางอารมณใน                             

การทํางานเปนทีม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายในการทํางานเปนทีม  

  1.2  ครู/อาจารยผูสอนสามารถสงเสรมิและสรางการทาํงานเปนทมีในกลุมนกัเรยีน/นกัศกึษา

ไดดวยการนําเกม Salad Bowl ที่ปรับใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนไปใช เพื่อใหผูเรียนไดฝกการทํางาน

เปนทมี การสือ่สาร การคดิวเิคราะห และการแกปญหา รวมถงึทาํใหเกดิการรบัรูเปาหมายความสาํเร็จของทมี

และการรับรูดานการแสดงออกทางอารณซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายในการทํางานเปนทีม  

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรเพิม่ชองทางในเก็บขอมลู เชน การสมัภาษณ และ การสงัเกต เพือ่ใหไดขอมูลเชงิลึก

  2.2  ควรทําการวิจัยเชิงทดลองแบบ True Experimental Research เพ่ือเปรียบเทียบ                          

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหรือการทํากิจกรรม (Task) ระหวางกลุมควบคุม (Control Group) และกลุมทดลอง                                         

(Experimental Group) ที่มีการใชเกมสนับสนุนการทํางานเปนทีม
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ภาคผนวก ก
เกม Salad Bowl

 เกม Salad Bowl เปนเกมที่ใชในการเรียนรูการทํางานเปนทีมและการแกปญหา ซึ่งผูเลนจะไดรับ

ประสบการณทั้งทางดานความสนุกและการใชความคิด รายละเอียดของเกมมีดังนี้

วัตถุประสงค 

 1.   เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันในกลุม

 2.   เพื่อฝกการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

กลุมเปาหมาย

 ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ThaiSim 2018 เรื่อง Sharing and Learning 

from games and simulations in Thailand 4.0 และ ISAGA 2018 เร่ือง Active Learning and                                         

Neo- Simulation & Gaming: Sharing Wisdom ซึ่งมีจํานวน 174 คน ประกอบดวย ผูบรรยายหลัก                            

(keynote speakers) ผูนําเสนอ (speakers หรือ presenters) และ ผูฟง (participants) 

อุปกรณและวัสดุที่ใช

 1. ชุด jigsaw ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสรางขึ้นมาเองจํานวน 15 ชุด 

 2. คําบรรยายประกอบการเลนเกมอยูในรูปแบบ PowerPoint 

 3. กระดาษขนาด B4 จํานวน 15 แผน และปากกา magic จํานวน 15 ดาม กาว 15 แทง

กติกาในการเลนเกม

 1. หามสมาชกิในกลุมพดู สนทนา หรอื สงภาษากายในกลุมและนอกกลุม จนกวาจะตอชดุ jigsaw 

ที่ตนไดรับเสร็จ เมื่อตอเสร็จแลวใหยกมือ

 2. เกมนี้ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเอาเองวาจะทําอยางไรเมื่อไดรับชุด jigsaw แลว

บทบาทของผูวิจัยและผูรวมวิจัย

 ผูวิจัย จัดกลุม แจกอุปกรณและวัสดุที่ใชในการเลนเกม บันทึกเวลาที่กลุมที่เสร็จเปนลําดับที่ 1-3 

ในการเลนเกม เดินดูการทํางานของแตละกลุม และพูดกระตุนผูเลนเกมกระตอืรือรนในการเลนเกมผูรวมวจิยั 

กลาวนํากอนการเลนเกม เมื่อการเลนเกมสิ้นสุดลง อธิบายการทํางานเปนทีม การแกปญหา การเรียนรูจาก

การทํางานเปนทีม ซ่ึงขั้นตอนนี้จะเปนการเรียนรู

วิธีเลนเกม

 1. ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคและประโยชน ขอความรวมมือและความยินยอมในการรวมการศึกษา

จากผูเขารวมประชุมวิชาการ เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงเริ่มการวิจัย

 2. ผูวจิยัใหผูเขารวมประชุมวิชาการนับเลข 1-12 แลวแบงกลุมตามหมายเลข 1-12 แตละกลุมน่ังรวมกนั

 3. ผูวิจัยแจกอุปกรณและวัสดุที่ใชในการเลนเกมใหแตละกลุม 
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 4. ผูวิจัยใหแตละกลุมตั้งชื่อกลุมของตนแลวเขียนลงบนกระดาษ B4 ที่หัวมุมขวาบน

 5. ผูรวมวิจัย:- 

  •   กลาวนํากอนการเลนเกม

  •   แจงกติกาในการเลนเกม คือ หามสมาชิกในกลุมพูด สนทนา หรือ สงภาษากายในกลุมและ

นอกกลุม จนกวาจะตอชุด jigsaw ที่ตนไดรับเสร็จ เมื่อตอเสร็จแลวใหยกมือ

  •  แจงวาเกมนี้ไมมีคําอธิบายวิธีการเลน แตใหผูเลนคิดเอาเองวาจะทําอยางไรเมื่อไดรับชุด 

jigsaw แลว

 6. ใหผูเขารวมประชุมวิชาการเริ่มเลนเกมโดยการเปดซองชุด jigsaw ที่ผูวิจยัและผูรวมวิจัยสราง

ขึ้นมาเอง  แลวทําการตอภาพในชุด jigsaw ที่ตนไดรับ เมื่อตอเสร็จแลว ติดภาพที่ตอลงในกระดาษ B4                          

กลุมที่ตอเสร็จกอนจะเปนผูชนะ 

 7. เมือ่ทกุกลุมตอเสร็จแลว ใหแตละกลุมแสดงภาพทีต่นเองตอ และอธบิายแนวทางในการทาํงาน

กลุมใหบรรลุเปาหมาย เชน การแบงงาน การเริ่มงาน การแกปญหาในขณะทํางาน ความยาก-งายของเกม 

การนําเกมไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และ การพัฒนาปรบัปรุงเกมใหดขีึน้ ผลการเรียนเรยีนรูทีไ่ดจาก

การเลนเกมครั้งนี้

 8. ผูรวมวิจัย อธิบายการทํางานเปนทีม การแกปญหา การเรียนรูจากการทํางานเปนทีม เมื่อการ

เลนเกมสิ้นสุดลง

 9. ผูวิจัยสรุปความรูที่ไดจากการเลนเกม

 10. ผูวิจัยขอใหผูเขารวมประชุมวิชาการตอบแบบสอบถาม เมื่อผูเขารวมประชุมวิชาการตอบเสร็จ 

แลว ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืน

เทคนิคของเกม

 1. ผูเลนแตกลุมจะไมทราบวาชิ้นสวนชุด jigsaw ที่ตนไดรับนั้นขาดหายไป 1 ชิ้น ผูเลนจะตองใช

ไหวพริบในการเดินหาชิ้นสวนที่ขาดหายไป ซึ่งผูวิจัยจะใสรวมไวในตระกราที่วางไวบนโตะหนาเวที

 2. ในขณะทีผู่เลนแตกลุมกาํลงัตอชิน้สวนชดุ jigsaw ผูวจิยัจะพูดใหกาํลงัใจ และกระตุนการทํางาน

กลุม เชน “เริม่เลนเลยคะ” “หามพดูกันนะคะ”“เรามีเวลาในการเลน 20 นาทนีะคะ” “มหีลายกลุมตอไปไดเยอะ

แลวคะ” “เกงมากคะ” 
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ภาคผนวก ข

แบบสอบถามการรับรูการทํางานเปนทีม

 เกม Salad blow เปนเกมท่ีสงเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกผูเลน การทําแบบแบบประเมิน

ตนเองจงึเปนวิธหีน่ึงท่ีชวยใหผูเลนไดเขาใจและประเมนิคาความรูนัน้ๆ  โดยใหทานประเมนิขอความแตละขอ

ตามการรับรูของทาน โดยมีคะแนน 5 (เห็นดวยมากที่สุด)  ถึง 1 (เห็นดวยนอยมากที่สุด) โดยกากบาทลงบน

ตัวเลขที่ตรงกับการรับรูของทานและโปรดทําการตอบทุกขอ  

5 =  เห็นดวยมากที่สุด  4 =  เห็นดวยมาก  3 = ไมแนใจ  2 = เห็นดวยคอนขางนอย  1 = เห็นดวยนอยมาก

ที่สุด

รายการ 
 1. สมาชิกแตละคนเลนเพื่อใหทีมตัวเองประสบความสําเร็จ   5   4   3   2   1

 2. ฉันทราบถึงจุดประสงคและประโยชนของการสื่อสารในทีม   5   4   3   2   1

 3. การทํางานกับผูอื่นดีกวาการทํางานคนเดียว    5   4   3   2   1

 4. พวกเราสามารถความเขาใจจุดประสงคไดอยางไมมีปญหา  5   4   3   2   1

 5. การแขงขันนี้มีความนาตื่นเตน      5   4   3   2   1

 6. การตัดสินใจที่ดีของเราไดมาจากการปรึกษาหารือและไดรับ

  ความยินยอมรวมกัน        5   4   3   2   1

 7. ฉันสามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งหมดของทีม    5   4   3   2   1

 8. สมาชิกในทีมสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกันและกัน   5   4   3   2   1

 9. ฉันมีสวนรวมและรูสึกผูกพนักับสมาชิกในทีม    5   4   3   2   1

 10. สมาชิกในทีมทุกคนรูสึกสนุกกับกิจกรรมที่ไดทํา    5   4   3   2   1

 11. สมาชิกในทีมมีทัศนคติที่ดีตอเปาหมายสูงสุดของทีม   5   4   3   2   1

 12. พวกเราพยายามอยางมากเพื่อตัดสินใจใหไดอยางรวดเร็ว   5   4   3   2   1


