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บทคัดยอ

พฤติกรรมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการ จะมีผลตอความสํ าเร็จหรือลมเหลวของ
โครงการและก ําหนดเวลาการเปดใหบริการ ซ่ึงจะสงผลกระทบกบัความสามารถในการแขงขนัทางธรุกจิ
และรายไดโดยรวมของบรษิทั สํ าหรับการวจิยั เร่ืองพฤตกิรรมเจาหนาทีโ่ครงการทีม่ผีลตอการบริหาร
โครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ กรณีศึกษา:โครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X 
ในสวนภมูภิาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มวีตัถุประสงค เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมเจาหนาทีโ่ครงการ  
ทีม่ผีลตอการบรหิารโครงการโทรศพัทเคล่ือนทีร่ะบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาคของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมดังกลาว และนํ าผลที่ได
ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารโครงการขนาดใหญตอไป

กลุมประชากร ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก เจาหนาที่ในคณะบริหารโครงการและ   
คณะทํ างานยอยของโครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาคของ       
บมจ. กสท โทรคมนาคม จ ํานวน 116 คน ซ่ึงศกึษาจากปจจยัดาน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ
ระดับตํ าแหนง ระดับรายได และประสบการณใน โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและใชโปรแกรมส ําเรจ็รูปทางสถติ ิ SPSS For Windows Vision 15.0 เพือ่ประมวลผล
และวเิคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัเกี่ยวกับกลุมประชาการพบวา เพศชายมากกวาเพศหญิงคิดเปนรอยละ 82.8  
และ  17.2   ตามลํ าดับ

ชวงอายุสวนใหญของกลุมของกลุมประชากรอยูระหวาง 41- 50 ป คดิเปนรอยละ 52.6 
รองลงมาชวงอาย ุอยูระหวาง 31 – 40 ป คดิเปนรอยละ 43.1 และมากกวา 51 ปขึน้ไป คดิเปนรอยละ 3
และนอยกวา 30 ป คดิเปนรอยละ 2 ตามลํ าดับ
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             ระดบัการศกึษาของกลุมประชากรสวนใหญมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรี คดิเปนรอยละ 
67.2 รองลงมาระดับปวส. หรือเทียบเทา คดิเปนรอยละ 25.9 และปริญญาโท คดิเปนรอยละ 5.2  
ตามลํ าดับ

สถานภาพของกลุมประชากรสวนใหญ สมรสแลว คดิเปนรอยละ 78.4 รองลงมาโสด 
คดิเปนรอยละ 17.2 และแยกกันอยู คดิเปนรอยละ 4.3 ตามลํ าดับ

ระดบัต ําแหนงงานของกลุมประชากร สวนใหญมตี ําแหนงอยูในระดบั 7-8 คดิเปนรอยละ 
50.9 และรองลงมา ระดับ 1-6 คดิเปนรอยละ 48.3 และระดับ 9-10 คดิเปนรอยละ 0.9 ตามลํ าดับ   
ซ่ึงสวนใหญกลุมตํ าแหนงงานจะอยูในระดับกลาง

ระดับรายไดสวนใหญ อยูระหวาง 20,001-40,000 บาท คดิเปนรอยละ 58.6 รองลงมา 
40,001-60,000 บาท คดิเปนรอยละ 34 ระดับรายไดตํ่ ากวา 20,000 บาท คดิเปนรอยละ 9.5 และที่มี
ระดับรายไดตั้งแต 60,001 บาท ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 2.6  ตามลํ าดับ

ประสบการณสวนใหญ อยูระหวาง 11-20 ป คดิเปนรอยละ 68.1 รองลงมาอยูระหวาง 
21-30 ป คดิเปนรอยละ 23.3 และตํ ่ากวา 10 ป คดิเปนรอยละ 7.8 และตัง้แต 31 ปขึน้ไป คดิเปนรอยละ
0.9 ตามลํ าดับ

ผลการวจิยัเกีย่วกบัความคดิเหน็ของเจาหนาทีท่ีม่ตีอบทบาทและภาระหนาทีข่องเจาหนาที่
คณะบริหารโครงการและผูจัดการโครงการ  พบวา สวนใหญใหความคิดเห็นที่เห็นดวย

ความคดิเหน็ตอการสือ่สารเพือ่การบรหิาร และการสือ่สารระหวางทานกบัหวัหนาทมีงาน
พบวา มีระดับพฤติกรรมการสื่อสารมาก

ความคิดเห็นตอการกํ าหนดทิศทางและเปาหมายของคณะบริหารโครงการ และ      
ความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของเจาหนาทีค่ณะบรหิารโครงการ พบวา สวนใหญใหความคดิเหน็ ทีเ่หน็ดวย

สรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารโครงการขนาดใหญใหมี              
ประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ ซ่ึงจะน ํามาซึง่การใหบริการอยางทัว่ถึง และความสามารถในการแขงขนัทางธรุกจิ
และรายไดโดยรวมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตอไป
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ABSTRACT

Staff’s behavior of the project management team is one of the key successes of                
the successful project management.  The successful project management will enhance 
competition capability of big business firms.   This term paper is to study the staff’s behavior of 
the project team including organization’s culture, good internal communications, and good term 
work. The CDMA2000-1X mobile wireless communication project of the CAT telecom Public 
company Limited   was utilized to be the case study.  All population, including 116 staffs and 116 
questionnaires were distributed to all members. The SPSS  for windows software was utilized            
to analyze statistical data e.g. mean, standard deviation.

 The majority result shows that the culture of the CAT Telecom   organization, good 
communication among staffs and good staff  team’s work are the key success of the mega project 
management.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1 ท่ีมาและความสํ าคัญของปญหา
 บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom) เปนผูใหบริการโทรคมนาคมแนวหนา       
ของประเทศไทย ในสวนของการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนทีร่ะบบ ดิจิตอล ยุคที่ 2 บมจ. กสทฯ    
ไดเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA มาตรฐานIS-95A (NEC) ในสวนภูมิภาค                
ตัง้แตเดือน ตุลาคม 2546  มจีํ านวนชุมสายวทิยุเซลลูลาร จํ านวน 3 ชุมสาย ตั้งอยูที่จังหวัดพษิณุโลก 
จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดสรุาษฏรธานี  มีจํ านวนสถานีวทิยุเครือขายทัง้หมด 123 สถานี     
ในสวนกลางจ ํานวน 25 จงัหวัดและ บมจ. กสทฯ ไดรวมกับ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส 
มลัตมิีเดีย จํ ากัด (HCWML)  ด ําเนนิการดานการตลาดใน ภายใตช่ือ “HUTCH”

ระบบโทรศพัทเคลือ่นที่ของ บมจ. กสทฯ ที่มอียูเดมิในสวนภมูภิาคดงักลาวไมสามารถ           
ใหบริการไดครอบคลมุทัว่ทุกพืน้ที ่ดงันัน้  คณะรฐัมนตรจีงึไดมมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที ่ 3 สิงหาคม 2547
ให บมจ. กสทฯ ด ําเนนิการจดัตัง้ชมุสายวทิยเุซลลลูารและสถานวีทิยเุครอืขายระบบ CDMA2000-1X
ในสวนภูมิภาค พรอมอุปกรณประกอบที่จํ าเปน จํ านวน 1 ระบบ โดยมีชุมสายวทิยุเซลลูลารจํ านวน 
5 ชุมสาย ตั้งอยูทีจ่งัหวัดเชียงใหม จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดนครราชสีมา จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีและ 
จงัหวดัสงขลา  โดยมีสถานีวทิยเุครอืขาย จ ํานวน 1,600 สถาน ีใน 51 จงัหวดั เพือ่รองรบัลูกคาไดไมตํ ่ากวา
2,300,000 เลขหมาย บมจ. กสทฯ ใชเงนิลงทนุจากเงนิรายไดของ ตนเองเปนวงเงนิทัง้ส้ิน 13,430 ลานบาท 
ตอมามกีารเปดประมลูแบบ e-Auction เปนครัง้แรก และบรษิทัรวมคาระหวางบริษัท หวัเวย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ํากดั และ Huawei Tech Investment Co., Ltd. เปนผูไดรับการวาจางจาก บมจ. กสทฯ
ในราคา 7,199,998,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมีก ําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ภายใน 2 ป 
(2548-2550) หากโครงการลาชาผูรับจางตองจายคาปรบัวนัละ 90 ลานบาท

โครงการฯ เร่ิมดํ าเนินการตั้งแตวนัที่ 27 มกราคม 2548 โดยในปที่ 1 (27 มกราคม 2548 
ถึง 26 มกราคม 2549) ไดด ําเนนิตดิตัง้ชมุสายวทิยเุซลลลูารจ ํานวน 3 ชุมสายและสถานีวทิยเุครอืขาย
จ ํานวน 800 สถานี โครงการฯ มีความคืบหนา 100% สํ าหรับปที่ 2 (27 มกราคม 2549 ถึง 26 
มกราคม 2550) ผูรับจางจะตองทํ าการติดตั้งชมุสายวิทยุเซลลูลารอีก 2 ชุมสาย และสถานีวิทยุ
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เครือขายอีกจํ านวน  800 สถานีใน 51 จังหวัดซึง่ผูวิจัยเห็นวา พฤติกรรมเจาหนาที่โครงการมีผลตอ
ความสํ าเร็จของงานและการเปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค
ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและรายไดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม   
เปนอยางมาก

1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพือ่ศกึษาแนวคดิการบรหิารโครงการวฒันธรรมองคกร การสือ่สารภายในองคกร

การทํ างานเปนทีม เจาหนาที่บริหารโครงการ โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบCDMA2000-1X
 1.2.2 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมเจาหนาที่โครงการ ที่มีผลตอการบริหารโครงการโทรศัพท   
เคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X  ในสวนภูมิภาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม

1.2.3 เพือ่น ําผลการศึกษาเปนแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมเจาหนาที่โครงการที่มีผลตอ การบริหารโครงการโทรคมนาคม 

ขนาดใหญ กรณีศึกษา: โครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค                  
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เปนงานวจิยัเชงิปรมิาณ เนนศกึษาเฉพาะพฤตกิรรมเจาหนาทีโ่ครงการ  
ที่มีผลตอการบริหารโครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค                 
ของ บมจ. กสทฯ ซ่ึงผูทํ าการวิจัยเปนผูปฏิบัติงานในโครงการฯ นี้ หนวยที่ใชในการวิเคราะห              
(Unit of Analysis) คอื เจาหนาทีผู่ปฏิบตังิาน ตามระดบัต ําแหนงทกุระดบั ในคณะบรหิารโครงการฯ
และคณะทํ างานยอยจํ านวน 116 คน

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.4.1 ทราบถงึพฤตกิรรมเจาหนาทีค่ณะบรหิารโครงการ ทีม่ผีลตอการบรหิารโครงการ   

โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาคของ บมจ. กสทโทรคมนาคม
1.4.2 ทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาการบริหารโครงการฯ
1.4.3 นํ าผลที่ไดจากการวิจัย ไปใชประโยชนในการบริหารโครงการขนาดใหญ       

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัย เรื่อง  พฤติกรรมเจ  าหน าที่โครงการที่มีผลต อการบริหารโครงกา ร                            
โทรคมนาคม ขนาดใหญ กรณศีกึษา: โครงการโทรศพัทเคลือ่นทีร่ะบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค 
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ผูวจิยัไดน ําแนวคดิและทฤษฎ ี ตลอดจนงานวจิยัของนกัวชิาการดาน     
การบรหิารโครงการทีม่ีช่ือเสียง โดยจะวิเคราะหจากปจจัยรวมตางๆ ที่สํ าคัญของตัวแบบที่นักวิชา
การแตละทานไดนํ าเสนอไวมาศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยไดแก แนวคิดเกี่ยวกับ          
การบริหารโครงการ  วฒันธรรมองคกร  การทํ างานเปนทีมและการสื่อสารภายในองคกร

2.1 ความเปนมาของโครงการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ CDMA2000-1X ในสวนภมิูภาค

2.1.1 ความจํ าเปนของโครงการฯ
เนือ่งจากประเทศไทยกํ าลังอยูในชวงการพัฒนาประเทศ ไปสูการเปดเสรีบริการ

โทรคมนาคม จึงจํ าเปนตองพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง             
ของเทคโนโลยี เพื่อใหมีการบริการที่มีคุณภาพและสามารถแขงขันทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่ม                        
ขดีความสามารถและรองรับการใชงานของผูใชบริการในสวนภูมิภาค และพื้นที่ในสวนกลาง

โครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค จะทํ าให
ระบบ CDMA มคีวามสมบูรณและสามารถเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ โดยเปนการขยายเครือขาย
วิทยุคมนาคมระบบ CDMA ไปยังสวนภูมิภาค เพิ่มเติมจากเครือขายสวนที่ไดลงทุนไปแลว           
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ภาคกลางและภาคตะวนัออกบางสวน ท ําใหการใหบริการโทรคมนาคม
สามารถครอบคลุมพื้นที่สํ าคัญๆ ไดกวางไกล

2.1.2  ความเหมาะสมทางดานเทคนิค
 เมื่อป 1999 สมาพันธโทรคมนาคมระหวางประเทศ (The International 
Telecommunication Union) หรือ ITU หนึง่ในองคการชํ านัญพิเศษของสหประชาชาติหรือ UN ได
รับรองมาตรฐานของเครือขายโทรคมนาคมไรสายยุคที่ 3 โดยเรียกวา International Mobile  

DPU



4

Telecommunications-2000 หรือ IMT-2000 ไวเปนมาตรฐานของการสงสัญญาณออกอากาศ       
โดยก ําหนดใหเปนคุณสมบัติสํ าหรับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่  3  หรือ 3G  ซ่ึงเพิ่ม                
ขดีความสามารถของระบบใหสามารถใชงานรวมกบัอปุกรณเครอืขายรุนเการะดบั 2G  รองรับการสือ่สาร
แบบมลัตมิเีดยีและใชเทคนคิการสงขอมลูแบบ  Packet    ความเรว็สูงในระดบัตางๆ  ภายใตสภาพแวดลอม
และขอตกลงทั้งหมด 5 ประเภท ในจํ านวนนั้นมี 3 ประเภทที่พัฒนาพื้นฐานมาจาก CDMA            
คือ WCDMA, CDMA2000 และ TD-SCDMA CDMA2000 หรือ Code Division Multiple Access 
2000 เปนเทคโนโลยีไรสายดิจิตอลซึ่งใชเทคนิค “การกระจายแถบความถี่” (Spread Spectrum)          
ในการสงคลื่นวิทยุผานแถบชวงกวางเพื่อการเขาใชชองสัญญาณ ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํ ากัด
ดวยการเขารหัสที่มีลักษณะพิเศษเรียกวา PN Code (Pseudo Random Noise) กอนจะถูกสงออกไป
ยังสถานีรับปลายทางทํ าการถอดรหัสขอมูลออกมา

ในชวง 4 ปทีผ่านมา เทคโนโลย ีCDMA เปนการใชความถีท่ีเ่ปนทรพัยากรทีม่จี ํากดั
ท ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีจาก CDMA IS-95 หรือ “cdmaOne”         
สูเทคโนโลยี CDMA ทีม่ศีกัยภาพเหนือช้ันกวา เชน 1X, 1X EV-DO (First Evolution, Data 
Optimized), 1X EV-DV (1X Evolution, Data and Voice)  จนถงึเทคโนโลยีที่กาวหนากวา           
คือ CDMA2000-1X สามารถใหบริการทั้งเสียงและขอมูลไดสูงกวาระบบ cdmaOne ถึง 2 เทา            
รองรับการรับ-สงขอมูลที่ความเร็วสูงสุดถึง 153 Kbps และ เมื่อป 2003 ระบบ CDMA2000-1X EV-
DO ไดเปดตัวสูตลาดสํ าหรับการใหบริการขอมูลความเร็วสูงโดยเฉพาะ สามารถใหบริการรับ-สง
ขอมูลดวยความเร็วสูงสุดมากกวา 2 Mbps

เทคโนโลยี CDMA2000-1X มปีระสทิธิภาพ ขอดีและจุดเดน เหนือกวาระบบ
อ่ืนๆ  ที่สํ าคัญไดแก

1. เปนเทคโนโลยี ที่มีความยืดหยุนในการจัดสรรชองความถี่ เพื่อสนับสนุน
การสงขอมูลความเร็วสูงที่ความเร็วแตกตางกันได โดย CDMA2000-1X เหมาะสํ าหรับการบริการ
รับ-สงขอมูลแบบ Packet ดวยอัตราความเร็วที่สูงถึง 2.4 Mbps โดยสามารถนํ ามาใชงานเชื่อมตอ 
เขากับชุดโปรโตคอลทางอินเทอรเน็ต (IP) สนับสนุนการใชงานระบบปฏิบัติการทุกระบบ             
ในลักษณะ “Always on” เพือ่ใหรับ-สงขาวสารไดทุกเวลาและทุกสถานที่นับเปน Solution สํ าหรับ
การใชงานดานขอมลูทีจ่ะมบีนอปุกรณใดๆ กไ็ด ซ่ึงจากปจจยัดงักลาว ไดสรางบรกิารอนัหลากหลาย          
บนมาตรฐาน CDMA2000-1X ตัง้แตการเชื่อมตอส่ือสารแบบงายๆ ไปจนถึงการรับ-สงสัญญาณ 
Streaming Video เพือ่ความบนัเทงิ  คอื  งานดานการสือ่สาร  เชน การรบั-สง e-mail ทีม่ ีAttached File
ขนาดใหญ การ Chat รวมถึงการสงขาวสารเปน Multimedia ในลกัษณะ Real-time งานดานสารสนเทศ  
Web Browsing ทีเ่ปนแบบ Multimedia  และมรูีปภาพการสงผาน Files ทีม่ขีนาดใหญการเขาสูระบบ

DPU



5

Intranet การดภูาพวดิีโอขาวสั้นๆ และการวิเคราะหแนวโนมของหุน งานดานบันเทิง Streaming 
Audio and Video การ Download เสยีงและภาพที่มีขนาดสั้น รวมถึงการ Download เกมส ภาพถาย
และ Movie Previews  งานดาน Transaction เชน E-commerce  การซื้อขายหุน E-cash

2. ปลอดภยัในการใชบริการ เนือ่งจากการดกัฟงหรือ ปลอมแปลงเสยีง ยากขึน้
3. สามารถนํ าสัญญาณวิทยุที่มาจากหลายทิศทางมาประมวลผล ทํ าใหบริการ

ทัง้เสียงและขอมูลความเร็วสูงมีคุณภาพสูงขึ้น
4. สัญญาณไมขาดหายหรือสายหลุดในกรณีที่ผูใชบริการเคลื่อนที่จากพื้นที่

ครอบคลุมของสถานีฐานหนึ่งไปอีกสถานีฐานหนึ่ง
5. ไดรับการพิสูจนถึงประสิทธิภาพในระบบที่มีการใชงานจริง รวมทั้งมี   

Migration Path ไปสูระบบ 3G ทีส่มบูรณแบบอยางชัดเจน
6. มีความแมนยํ าในการแสดงตํ าแหนงของผูใชบริการ ซ่ึงเหมาะแกการทํ า 

Location-Based Service โดยจะมปีระโยชนอยางมาก ในกรณีของการบอกตํ าแหนงผูใชบริการที่ใช 
Emergency Call

7. สามารถนํ าเครื่องลูกขายที่ใชงานอยู เดิมมาใชในระบบไดโดยในปจจุบัน   
เครื่องลูกขาย CDMA2000-1X มีการรองรับ UIM (User Identity Module) ทีใ่ชในเครื่องลูกขาย
ระบบ GSM คือ มีการออกแบบ ระบบใหรองรับกับระบบเดิมที่มีอยูกอนแลว (Backward  
Compatibility  IS-95  ) จงึสามารถเปลี่ยนเครื่องไปมาโดยใชหมายเลขเดิมอยางสะดวก และไมตอง
ซ้ือเครื่องลูกขายใหม

8. เครื่องลูกขายสามารถใชงานไดในหลายความถี่ (Dual/Tri/Quad Bands)  
เชน 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz และ 1900 MHz และหลายระบบ                     
(Dual/Tri Modes) เชน CDMA2000 (รวมถึง IS-95), W-CDMA, GSM และ AMPS หรือ TDMA 
(IS-136)

9. เนื่องจาก เปนระบบที่ใชพลังงานรับ-สงที่ตํ่ ามาก ซ่ึงตํ่ ากวาระบบ GSM 
อยางนอยถึง 4 เทาตัว โดยเฉพาะเมื่ออยูใกลสถานีฐานเครื่องลูกขายจึงสามารถ Stand by และใชงาน
ตอเนือ่งไดนานกวาหรือมีขนาดและนํ้ าหนักของแบตเตอรี่ลดลง

สรุปสํ าหรับจุดเดนของเทคโนโลยี CDMA เมือ่เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีระบบ 
GSM สรุปไดดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 จดุเดนของเทคโนโลยี CDMA เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีระบบ GSM

ดาน เทคโนโลยีระบบ GSM เทคโนโลยีระบบ CDMA

อัตราการรับ-สงขอมูลสูงสุด
(Peak Data Rates)

• 9.6 Kbps (GSM)
• 115 Kbps (GPRS)
•  384 Kbps  (EDGE)
• 2 Mbps (WCDMA)

• 14.4Kbps (CDMA IS95A)
• 153.6 Kbps (CDMA2000-1x)
• 2.4 Mbps  (CDMA2000-1x EV-DO)
• 3.0912 Mbps (CDMA2000-1x EV-DV)

กํ าลังสงของเครื่องลูกขาย 2 Watts 0.2  Watts
พ้ืนที่ใหบริการ (Coverage) นอยกวา • สามารถมีพ้ืนที่ใหบริการครอบคลุม

       มากกวา เทคโนโลยีอื่นๆ เนื่องจากสถานี
       ฐานในระบบ CDMA ตองการคา Signal
       to Noise Ratio ต่ํ า

Soft Handoff ไมมี • สัญญาณจะไมขาดหายหรือสายหลุด เมื่อ
ผูใชบริการเคลื่อนที่จากพื้นที่ใหบริการ
จากสถานีหนึ่งไปยังอีกพื้นที่ใหบริการ
ของอีกสถานีหนึ่ง

Voice Capacity นอยกวา • มากกวา (ประมาณ 5 เทา) นั่นคือที่ชอง
ความถี่ (Bandwidth) เทากัน ระบบ
CDMA มีความสามารถรองรับจํ านวน
ผูใชงานได มากกวาระบบ GSM

คุณภาพเสียง มีเสียงรอบขางรบกวน • ตัดเสียงรบกวนรอบขางไดดีกวาระบบ
อื่น
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ

การบรหิารโครงการเปนวธีิการบรหิารเฉพาะกจิซ่ึงเปนการบรหิารรปูแบบหนึง่ในหลายๆ
รูปแบบ ทีม่คีวามส ําคญัทัง้ตอองคกรและตอสังคม โดยรวมเพราะชวยสนบัสนนุใหการบรหิารทัว่ไป
ซ่ึงเปนการบรหิารประจ ําบรรลวุตัถุประสงคขององคกรและสงัคมมากขึน้ ความส ําเรจ็ในการด ําเนนิงาน
ของโครงการ จึงเสริมสรางใหสังคมเจริญกาวหนาและเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค         
ทั้งนี้ ในทางวชิาการนั้น มีผูเชี่ยวชาญไดนิยามเกี่ยวกับ การบริหารโครงการไวหลายทาน ดังนี้

ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ  (2527 : 16-17) ใหคํ าจํ ากัดความ “โครงการ” คือ กิจกรรมหรืองาน
ที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากรเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทน กิจกรรมหรืองานดังกลาวจะตองเปน
หนวยอิสระหนวยหนึง่ทีส่ามารถท ําการวเิคราะห วางแผน และน ําไปปฏบิตั ิพรอมทัง้มลัีกษณะแจงชดั
ถึงจดุเริม่ตนและจดุสิน้สดุเมือ่วตัถุประสงคทีมุ่งหวงัไวไดสํ าเรจ็เสรจ็ส้ินลง โครงการจงึเกีย่วของกบั
การวางแผน การจดัสรรทรพัยากร และแผนปฏบิตัอิยางมรีะเบยีบซึง่แสดงใหเหน็ถึงแหลงทีต่องการ  
ของโครงการ ชวงระยะเวลาของโครงการ การผลิต การลงทุน ผลตอบแทนและรวมตลอดถึงการ
จดัรูปองคกรและการบริหารโครงการ เปนตน”
 ประชุม รอดประเสรฐิ (2529 : 5) ไดสรุปวา “โครงการเปนแผนงานทีจ่ดัท ําขึน้อยางมรีะบบ
โดยประกอบดวยกิจการรมยอยหลายกิจกรรมที่ตองใชทรัพยากรในการดํ าเนินงาน และคาดหวัง           
ที่จะไดผลตอบแทนอยางคุ มคาแผนงานนี้จะตองมีจุดเริ่มตน และจุดส้ินสุดในกาดํ าเนินงาน          
จะตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายอยางชัดเจน จะตองมีพื้นที่ในการดํ าเนินงานเพื่อบริการ            
และสนองความตองการของกลุมบุคคลในพื้นที่นั้น และจะตองมีบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดํ าเนินงาน” หรือ “โครงการเปนกิจกรรมที่ไดรับการจัดทํ าขึ้น แลวนํ าไปดํ าเนินการเพื่อให
บรรลุถึงเปาหมายของแผนงานที่ไดกํ าหนดไว โครงการทุกโครงการที่กํ าหนดขึ้นจะตองสอดคลอง
และสนับสนุนแผนงาน มีรูปแบบการดํ าเนินงานที่ไดจัดเตรียมไวอยางมีระบบการดํ าเนินงานของ
โครงการจะตองเปนที่ตกลงยอมรับและรับรูกันทุกฝาย โครงการทุกโครงการจะตองมีผูรับผิดชอบ
ในการดํ าเนินการ รวมทั้งจะตองไดรับการสนับสนุนเอาใจใสดูแลจากผูเกี่ยวของอยางสมํ่ าเสมอ 
และที่สํ าคัญโครงการจะตองไดรับการตรวจสอบและการประเมินผลอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อใหการ
ด ําเนินงานของโครงการบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด”
 เทอรเนอร (Turner, 1993 : 5) ไดใหความหมายของคํ าวา “โครงการ” แตกตางไปวา 
“โครงการ หมายถึง ความพยายามที่มีลักษณะพิเศษในการดํ าเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในระยะเวลาและภายใตกรอบของวตัถุประสงค ซ่ึงวตัถุประสงคมลัีกษณะผสมผสานเกีย่วกบัคณุภาพ
งบประมาณและทรัพยากรจํ านวนมาก ในการดํ าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตองเกี่ยวของกับคน
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ในทุกสวนขององคกร แตเปนการบริหารขามอํ านาจหนาที่ขององคกร ซ่ึงทํ าใหการดํ าเนินงานนี้
แตกตางจากการบริหารทั่วไปที่มีลักษณะเปนกิจวัตร”

จากความหมายของ “โครงการ” ขางตน สามารถผสมผสานคํ านิยามของ นักวิชาการ   
หลายๆ ทานวา โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่สัมพันธกัน ซ่ึงเปนความพยายามจัดกิจกรรมที่มี
ลักษณะพิเศษอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรอยางฉลาดที่สุดในการดํ าเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคที่ไดกํ าหนดไว ไดแก ผลประโยชนตอบแทนหรือผลไดอยางใดอยางหนึ่งใน
อนาคต กิจกรรมดังกลาวมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด

ดอนเนอรร่ี (Donelly et.al., 1978 : 17) ใหความหมายของค ําวา “การบรหิาร” (Management)
วาหมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เขามาทํ าหนาที่ประสานใหการทํ างาน
ของบคุคลทีต่างฝายตางท ําแลวไมอาจประสบผลส ําเรจ็จากการแยกกนัท ํา ใหสามารถบรรลผุลสํ าเรจ็         
ไดดวยดี

ดงันัน้ ค ําวา “การบรหิารโครงการ” (Project Management) อาจจะหมายถงึ กระบวนการ
ในการด ําเนนิกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษไมซ้ํ าแบบกัน ดวยวิธีการใหมๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กํ าหนดไวภายใตเงื่อนไขดานงบประมาณและเวลา วัตถุประสงคที่กํ าหนดอาจจะเปนผลไดที่เปน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี ลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากความหมายดังกลาว 
กระบวนการบรหิารโครงการประกอบดวย 3 มติ ิ คอื วตัถุประสงคของโครงการกระบวนการบรหิาร  
และระดับการบริหารพื้นฐาน (Turner, 1993 : 11-14)

2.2.1 วตัถุประสงคของโครงการ (Project Objectives)
การบรหิารโครงการเกีย่วของกบัวตัถุประสงคดานใดดานหนึง่ใน 5 ดาน ไดแก 

การจดัการดานขอบเขต การจดัการดานองคกร การจดัการดานคณุภาพ การจดัการดานตนทนุและการจดัการ
ดานเวลา เนื่องจากวัตถุประสงคแตละดานเกี่ยวของกับความเสี่ยง การจัดการดานความเสี่ยงอาจจะ
จดัเปนวตัถุประสงคดานที่ 6 การบริหารทั่วไปมักเนนวัตถุประสงคทั้งดานคุณภาพ ตนทุน และเวลา         
แตการบรหิารโครงการมกัจะเนนวตัถุประสงคดานใดดานหนึง่ทดแทนกนั กลาวคอือาจจะเลอืกคณุภาพ
ตนทนุ เวลา อยางใดอยางหนึง่ (Quality, Cost, Time) เพือ่บรรลุผลลัพธทีด่ทีีสุ่ด (Optimum Outcome)  
วตัถุประสงคดานขอบเขตและดานองคกรเปนเรือ่งทีอ่ยูภายใตอํ านาจและความรบัผิดชอบของโครงการ
ถาไมมีวัตถุประสงคดานขอบเขตก็จะไมมีโครงการ และถาไมมีวัตถุประสงคดานองคกร โครงการ
กจ็ะไมสามารถด ําเนนิการได สวนวตัถุประสงคอีก 3 ดาน คอื ดานคณุภาพ  ดานตนทนุและดานเวลา
เปนวัตถุประสงคที่ผูจัดการโครงการอาจเลือกดํ าเนินการได วัตถุประสงคทั้ง 3 นี้เปนองคประกอบ
ที่จํ าเปน แตผูจัดการโครงการมักจะเนนวัตถุประสงคดานเวลา ทัง้นีเ้พราะระบบการควบคมุเวลาโดย
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ใชโครงขาย (Network) เปนวธีิการที่พัฒนาไปมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาเปนวัตถุประสงค             
ทีเ่หน็ไดชัดเจนมากที่สุดและมักถูกควบคุมมากกวาตนทุนและคุณภาพ ดงัแสดงในภาพที่ 2.1

คุณภาพ

ตนทุน เวลา

ภาพที่  2.1 วัตถุประสงคของโครงการ : คณุภาพ/ตนทุน/เวลา

2.2.2 กระบวนการบริหาร (Management Process)
ในการบรรลวุตัถุประสงคแตละดานของโครงการ กระบวนการบรหิารทีน่ ํามาใช

ตองสอดคลองกับโครงการที่มีลักษณะชั่วคราวและพิเศษแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
โครงการมีอยู 2 แนวความคิด คือ วงจรการแกไขปญหา (Problem Solving Cycle) แนวความคิดนี้
มองวตัถุประสงคของโครงการวาเกี่ยวของกับปญหาใดปญหาหนึ่ง แลวนํ ากระบวนการบริหารที่ได
มาตรฐานมาแกไขปญหานัน้ โดยกระบวนการบรหิารโครงการนีม้ ี4 ขัน้ตอน คอื ขัน้วางแผน ขัน้จดัองคกร
ขัน้นํ าไปปฏิบัติและขั้นควบคุม ดงัแสดงในภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 วงจรการแกไขปญหา

- วงจรการบรหิารโครงการ (Project Management Life Cycle) เปนแนวความคดิ
ทีส่นใจลกัษณะชัว่คราวของโครงการโดยตรงกลาวคอืโครงการจะมจีดุเริม่ตนและจดุสิน้สดุ และพฒันา
ไปตามขัน้ตอนตาง  ๆ วงจรโครงการมหีลายรปูแบบ รูปแบบพืน้ฐานทีสุ่ด ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ไดแก   
ขัน้ริเร่ิม ขั้นเจริญเติบโต ขั้นสุกงอม และขั้นสลายตัว ดงัแสดงในภาพที่  2.3

วางแผน

จัดองคการ

น ําไปปฏิบัติ

ควบคุม ปญหาDPU
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กร
ะบ

วน
กา
รบ

ริห
ารโ

คร
งก
าร

ริเร่ิม เจริญเติบโต สุกงอม   สลายตัว

ภาพที่  2.3 วงจรการบริหารโครงการ

2.2.3 ระดับการบริหารพื้นฐาน (Fundamental  Levels)
โครงการมรีะดบัการบรหิารพืน้ฐาน 3 ระดบั สํ าหรับจดัการวตัถุประสงคแตละดาน

ดงันี้ ระดับ 1 คือระดับบูรณภาพ (Integrative Level) ระดับ 2 คือระดับกลยุทธ (Strategic Level) 
และระดบั 3 คอื ระดบัยทุธวธีิ (Tactical Level) ระดบัการบรหิารทัง้ 3 ท ําใหเกดิกระบวนการทีโ่ครงการ
ตองสัมพันธกับการบริหารและสังคมภายนอกหรือสภาพแวดลอมของโครงการ

การบริหารโครงการเกี่ยวของกับการจัดการวัตถุประสงคดานตางๆ ดังนี้ 
(Truner, 1993 : 15)
 1. การจัดการดานขอบเขต การบริหารระดับ 1 กํ าหนดวิธีการที่วัตถุประสงค
ของโครงการจะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดโดยนํ าปจจัยทางการบริหารตางๆ มาผสมผสานกัน
เพือ่ใหสามารถจดัท ําโครงการได การบรหิารระดบั 2 ก ําหนดกลยทุธทีท่ ําใหวตัถุประสงคของโครงการ
บรรลุผลสํ าเร็จ และการบริหารระดับทั้ง 3 ระดับดังกลาวอาจจะพัฒนาไปสูระดับลางๆ โดยกํ าหนด
รูปแบบของโครงสรางการแยกแยะงาน (Work Breakdown Structure : WBS) และโครงสรางการแยกแยะ
ผลลัพธหรือผลผลิต (Results or Product Breakdown Structure : RBS/PBS) โดยทัว่ไป การวางแผน
ในการบริหารระดับ 1 และ 2 มุงเนนผลลัพธ ขณะที่ระดับ 3 มุงเนนงาน
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2. การจดัการดานองคกร การบรหิารระดบั 1 ท ําใหโครงการเปนอนัหนึง่อันเดยีวกนั
กบัสภาพแวดลอม การบรหิารระดบั 2 เปนการแปลงวตัถุประสงคขององคกรใหเปนกลยทุธของโครงการ
และการบริหารระดับ 3 นํ ากลยุทธไปปฏิบัติโดยจัดทํ าแผนยุทธวิธี การบริหารดังกลาวดํ าเนินการ
โดยใชโครงสรางการแยกแยะองคการ (Organization Breakdown Structure : OBS) และแผนภูมิ
ความรับผิดชอบ (Responsibility Chart)

3. การจดัการดานคุณภาพ ตนทุนและเวลา ดํ าเนินการพรอมๆ กันในระดับการ
บริหารทัง้ 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 เนนคุณภาพ ระดับ 2 เนนตนทุน และระดับ 3 เนนเวลาการจัดการ
ดานคุณภาพเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพ      
การจดัการดานตนทนุด ําเนนิการ  โดยใชโครงขายงานและแผนภมูแิทง  เปนเครือ่งมอืในการด ําเนนิการ

การบริหารทั้ง 3 ระดับนี้ ทํ าใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในแนวนอน
และแนวตัง้ กลาวคือ ในแนวนอนจะมีกลุมทีมงานที่รับผิดชอบในแตละดานซึ่งทํ างานประสานกัน 
โดยการบริหารทั้ง 3 จะเชื่อมโดยวัตถุประสงคของโครงการและกระบวนการบริหารเขาดวยกัน       
ในแนวนอนและยงัชวยใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในแนวตั้ง การบริหารระดับสูงเชื่อมโยง
โครงการเขากบัสภาพแวดลอม และการบรหิารระดบัลางเชือ่มโยงโครงการเขากบัเครือ่งมอืเครือ่งใช
และเทคนิคตางๆ ในการนํ าโครงการไปปฏิบัติ การบริหารโครงการจึงเกี่ยวของกับการจัดการ    
วตัถุประสงคทัง้ 5  โดยผานระดบัการบรหิารทัง้ 3  การบรหิารโครงการในลกัษณะนีเ้รียกวา แนวทาง
โครงสราง (Structured Approach) แนวทางนีใ้ชเทคนคิการบรหิารทีเ่รียกวา วธีิสายทางวกิฤต/เทคนคิการ
ประเมนิผลและทบทวนโครงการหรอื CPM/PERT (Critical Path Method /Program  Evaluation and Review 
Technique )

Meredith and Mantel (1995 : 8)  กลาววา  คณุลักษณะส ําคญัของโครงการโดยทัว่ไป
ประกอบดวย

1. เปาหมาย (Purpose)
โดยทัว่ไปโครงการจะเปนกิจกรรมที่กระทํ าครั้งเดียว (One-Time Activity) 

ประกอบดวยการนิยามเปาหมายและผลลัพธที่ชัดเจน อาจแบงยอยออกไดเปน 2 สวน ซ่ึงจะตอง
กระทํ าใหสํ าเร็จเพื่อใหบรรลุเปาประสงค (Goals) ของโครงการที่กํ าหนดไว ลักษณะของโครงการ
จะมคีวามซับซอนพอสมควร ทํ าใหสวนยอยของโครงการตองไดรับความเอาใจใสอยางระมัดระวัง
ทัง้ในเรือ่งการประสานงานและการควบคมุ เพือ่ใหเปนไปตามเวลา (Timing) ส่ิงทีก่ ําหนดไวลวงหนา
(Precedence) ตนทนุ (Cost) ผลงานทีต่องการ (Performance) และโดยตวัของโครงการเองจะตองท ํางาน
ประสานกับโครงการอื่นที่ดํ าเนินการโดยองคกรเดียวกัน
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2. วงจรชีวิตของโครงการ (Life Cycle)
ในทํ านองเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โครงการเองก็มีวงจรชีวิตของตนเอง         

จากการเริ่มตนชาๆ และเติบโตไปสูขนาดใหญ จนกระทั่งถึงจุดสุดยอด (Peak) หลังจากนั้นจะเริ่ม
ถดถอยลง (Decline) และในที่สุดก็จะถูกยกเลิกไปเมื่องานเสร็จเรียบรอย ในกรณีนี้จะมีลักษณะ
คลายกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่จะตอตานวาระสุดทายของตนเอง ทํ าใหโครงการหลายโครงการสิ้นสุดลง
ดวยการปรับตัวใหเปนโครงการกิจวัตร ซ่ึงกลายเปนงานประจํ าที่จะตองกระทํ าอยางตอเนื่อง              
ตอไป

3. การพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependecies) 
โครงการหนึ่งๆ มักจะมีปฏิสัมพันธกับโครงการอื่นที่เกิดขึ้นในชวงเวลา

เดยีวกนัเสมอ โดยเฉพาะโครงการที่อยูภายใตความรับผิดชอบของมาตรฐานองคกร และมาตรฐาน
การปฏบิตัเิชนเดยีวกบัโครงการอืน่ๆ ถึงแมวาหนาทีข่องสวนตางๆ ในองคกร เชน การตลาด การเงนิ
การผลติ และอ่ืนๆ จะมีปฏิสัมพันธกับหนวยโครงการอื่น ตามปกติ แตแบบแผนของปฏิสัมพันธ
ระหวางโครงการตาง  ๆในองคกรและหนวยงานตาง  ๆ(Department) ดงักลาวมแีนวโนมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป
ฝายการตลาดอาจจะเกี่ยวของกับโครงการในระยะเริ่มแรกและในชวงสุดทายของโครงการ แตไมมี
กิจกรรมใดๆ เกี่ยวของกันในชวงกลางของโครงการ สวนฝายการเงินมักจะเกี่ยวของกับโครงการ
ในชวงสุดทาย ซ่ึงรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการดวย ผูจัดการโครงการจะตอง
รักษาปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคกรไวใหชัดเจนและจะตองดํ ารงปฏิสัมพันธ
ใหเหมาะสมกับหนวยงานภายนอกทั้งหมดดวย

4. ความเปนเอกภาพ (Uniquencess)
โครงการทกุโครงการจะมปีจจยับางประการทีแ่สดงถงึความเปนเอกภาพของตน

และอาจกลาวไดวาไมมีโครงการกอสรางหรือการวิจัยและพัฒนาใดๆ ตั้งแต 2 โครงการขึ้นไปมี
ลักษณะเหมอืนกนัทกุอยาง ทัง้นีเ้ปนทีชั่ดเจนวาโครงการกอสรางโดยทัว่ไปจะมลัีกษณะเปนงานกจิวตัร
(Routine) มากกวางานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในบางกรณีจะพบวาลักษณะ
บางประการของลกูคา คอื คณุลักษณะของโครงการ เพราะโครงการมวีตัถุประสงคในการสนองตอบ
ความตองการของลูกคา นอกจากนี้ ยังเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาโดยธรรมชาติของคุณลักษณะของ
โครงการจะไมสามารถปรับระดับใหเปนงานกิจวัตรได ความสํ าคัญของผูจัดการโครงการ จึงไดรับ
การมุ งเนนเปนพิเศษ เพราะผูจัดการโครงการจะตองอุทิศตนเปน “ผูจัดการโดยขอยกเวน” 
(Management by Exception) ผูจัดการโครงการจะพบขอยกเวนมากมายในการบริหารโครงการ            
แตละโครงการ
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5. ความขัดแยง (Conflict)
ผูจดัการโครงการจะแตกตางกับผูจัดการโดยทั่วไป เพราะผูจัดการโครงการ

จะตองอยูกับโลกที่ปรากฏความขัดแยงอยูเสมอ เชน ความขัดแยง อันเนื่องมาจากการแขงขันกับ
หนวยงานตางๆ ในองคกรเกี่ยวกับความตองการใชทรัพยากรและบุคลากร เปนตน และที่วิกฤตไป
กวานั้นก็คือ เมื่อโครงการขยายขนาดใหญขึ้น จะกอใหเกิดความขัดแยงกับโครงการอื่นที่ตองการ
ทรัพยากรในเวลาเดียวกัน แตทรัพยากรขององคกรมีไมเพียงพอที่จะแบงสรรไดอยางทั่วถึง สมาชิก
ของทีมงานโครงการมักจะมีความขัดแยงอยูเสมอ เกี่ยวกับความตองการใชทรัพยากรของโครงการ
ที่มีอยูอยางจํ ากัด รวมทั้งเรื่องภาวะผูนํ าในการแกไขปญหาของโครงการดวย บุคคล 4 กลุมที่มี        
สวนไดสวนเสียในทุกโครงการ (Stakeholder) ไดแก ลูกคา องคกรตนสังกัด ทีมงานโครงการ         
และสาธารณชน กม็กัจะพจิารณาความส ําเรจ็หรอืความลมเหลวของโครงการในมมุมองทีแ่ตกตางกนั
เชน ลูกคาตองการการเปลี่ยนแปลง องคกรตนสังกัดตองการกํ าไร ซ่ึงอาจจะลดลงถาตองทํ าการ
เปล่ียนแปลงตามที่ลูกคาตองการ สวนสมาชิกทีมงานจะตองทํ างานรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา            
ตัง้แต  2 คนขึ้นไป และผูบังคับบัญชาจะมีวัตถุประสงคและลํ าดับความสํ าคัญของงานตางกัน ทํ าให
สมาชิกทีมงานตองเผชิญกับความขัดแยงอยูตลอดเวลา และการบริหารโครงการไมมีที่วางสํ าหรับ
การลงัเลหรือความไมมั่นใจ เพราะจะทํ าใหเปนอุปสรรคตอความสํ าเร็จของโครงการ จึงกลายเปน
ความกดดันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงภายในโครงการไดเพิ่มขึ้นจากสาระสํ าคัญ และขอบเขต
ความรบัผิดชอบตลอดจนภารกจิของโครงการดงักลาว สามารถนยิามความหมายของการบรหิารโครงการ
ใหไดความชัดเจน ดังนี้  “การบริหารโครงการเปน ตองอาศัยองคความรูเกี่ยวกับการวางแผน         
การจัดโครงสรางองคกร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การควบคุมและการประเมินผล 
เพือ่ก ําหนดกิจกรรมตางๆ ของโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว โดยใชทรัพยากรที่
มอียูจ ํากดัทัง้ทรพัยากรบคุคลและอปุกรณเครือ่งมอื รวมทัง้สิง่อ ํานวยความสะดวกตางๆ ใหเหมาะสม
โดยมจีดุประสงคสํ าคัญคือ การดํ าเนินงานใหเสร็จสมบูรณตามที่กํ าหนดไว โดยผูจัดการโครงการ
จะตองมคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคของโครงการ วงจรชวีติโครงการ ความเปนเอกภาพ
ของโครงการ การพึ่งพากันระหวางโครงการและหนวยงานในองคกร และการติดตอส่ือสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการขจัดความขัดแยงในโครงการซึ่งอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลาการบริหารโครงการ
เปนลักษณะงานเฉพาะกิจที่มี “ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด” หรืออาจนิยามใหกระชับไดวา               
“การบรหิารโครงการเปนการบูรณการ หลักการจัดการเพื่อกํ าหนดกิจกรรมและการใชทรัพยากรที่มี
อยูจ ํากดั ใหบรรลุวตัถุประสงคทีก่ ําหนดไวอยางมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยผูจดัการโครงการ
จะตองเปนผูมีความรอบรูในเรื่องการจัดการเปนอยางดี”
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2.2.4 การบริหารโครงการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ CDMA2000-1Xในสวนภูมิภาค
เมื่อ บมจ. กสทฯ ไดแตงตั้งคณะบริหารโครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 

CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548 มีหนาที่บริหารโครงการโทรศัพท
เคล่ือนทีร่ะบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ใหสํ าเรจ็ตามเปาหมายภายใน 2 ป   ซ่ึงมผูีจดัการโครงการ
(Project Manager) เปนผูบงัคบับญัชาของผูปฏิบตังิานโดยตรง และมบีทบาทอ ํานาจหนาทีค่วามรบัผิดชอบ
ในการดํ าเนินงานโครงการฯ ใหบรรลุผลตามเปาหมาย โดยการวางแผนกํ าหนดขอบเขตของงาน 
มอบหมายบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบใหแกฝายทีเ่กีย่วของ มอบหมายงานใหแกผูปฏิบตังิาน
และตดิตามควบคมุความกาวหนา ปรับปรงุแกไขสิง่ทีจ่ ําเปนตอการบรรลวุตัถุประสงคของโครงการฯ
ในการจดัการจดุเชือ่มโยงระหวางโครงการกบัฝายปฏบิตักิารอยางมปีระสิทธภิาพ ผูจดัการโครงการตอง

1. แนใจวาผูมสีวนรวมทกุคนในงานโครงการเขาใจ วตัถุประสงคของโครงการฯ  
และรูสึกวาตนเองมีความผูกพันธุตอวัตถุประสงคนั้น

2. แนใจวาผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานทุกคน เขาใจระบบของโครงการฯ      
และเอกสารตางๆ

3. สรางความรวมมอืระหวางโครงการฯ และฝายปฏบิตักิาร โดยการตดิตอส่ือสาร
ใหทราบเกี่ยวกับแผนโครงการฯ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ตองเขามามีบทบาทในการเจรจาตอรอง
โดยเฉพาะกับฝายปฏิบัติการเกี่ยวกับการขอความสนับสนุนดานทรัพยากร นอกจากนี้จะตองใช
เทคนคิการพัฒนาองคกรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในการดํ าเนินงาน เสริมสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของโครงการโดยประสานงานขามอํ านาจหนาที่ผูจัดการโครงการดวย

ผูวจิยัมคีวามเหน็วา ปจจยัสํ าคญัทีจ่ะท ําใหการบรหิารโครงการ ประสบความส ําเรจ็
หรือลมเหลว คือ ภาวะผูนํ า ของผูจัดการโครงการ (Project Manager) และแรงจูงใจ/การจูงใจ            
ในการบรหิารโครงการ ผูจดัการโครงการจะปฏบิตังิานโดยผานการท ํางานของทมีงาน ซ่ึงประกอบดวย
ผูปฏิบตังิานทีม่คีวามแตกตางกนัในหลาย ๆ ดาน ทัง้ภมูหิลัง การศกึษา ประสบการณและความสนใจ 
ผูจัดการโครงการตองมีความสามารถในการทํ าใหผูปฏิบัติงานที่มีความแตกตางกันเหลานี้รวมกัน
ท ํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้น ผูจัดการโครงการตองเปนผูนํ าและผูจูงใจสมาชิกของ
ทมีงานโครงการ เพราะอ ํานาจทีช่อบธรรมของผูจดัการโครงการมอียูนอย จงึท ําใหเทคนคิดานภาวะผูน ํา
และแรงจูงใจ/การจูงใจ เปนสิ่งสํ าคัญในการบริหารโครงการ
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เนือ่งจาก ภาวะผูนํ าเปนสิ่งสํ าคัญในการดํ าเนินงานโครงการ ในที่นี้จะกลาวถึง
รูปแบบของภาวะผูนํ าตามสถานการณ (Contingency model of leadership) พรอมทั้งเครื่องมือที่        
ผูบริหารโครงการ สามารถใชวินิจฉัยรูปแบบภาวะผูนํ าของตัวเอง และเลือกใชรูปแบบภาวะผูนํ า
ตามสถานการณของโครงการในขณะนั้นๆ

ภาวะผูนํ าเปนกระบวนการซับซอนที่สํ าคัญตอความสํ าเร็จในการบริหารงาน 
เปนเวลานานกวาครึ่งศตวรรษ นักพฤติกรรมศาสตร เชน เบลคและมูตัน (Black & Mouton, 1964)
และฟดเลอร (Fiedler, 1978) เปนตน ไดท ําการศกึษาความหมายของภาวะผูน ํา เพือ่เปนแนวทางปฏบิตัิ
สํ าหรับการเปนผูนํ าที่มีประสิทธิภาพ  จากผลการวิจัยพบวา (Slevin & Pinto, 1988: 740-741)

1. ผูน ําซึง่เนนทัง้งานและคนในระดบัสงูแสดงถงึ ความเปนผูน ําทีม่ปีระสิทธิผล
มากที่สุด

2. ผูน ําควรมุงเนนงานไมวาจะสามารถควบคมุผูรวมงานไดมากหรอืนอยเพยีงใด
และควรจะสนใจในเรื่องคนเมื่อควบคุมผูรวมงานไดในระดับปานกลาง

3. ผูน ําที่มีประสิทธิภาพตองสามารถคาดคะเนไดวา ควรตัดสินใจอยางไร เพื่อ
ใหผูรวมงานยอมรับการตัดสินใจนั้นและเขามามีสวนรวมในการทํ าการตัดสินใจดวย

4. ผูนํ าที่ชวยใหผูรวมงานกาวหนาตามเปาหมายของเขาและใหคํ าแนะนํ าหรือ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน จะไดรับการยอมรับและสามารถจูงใจผูรวมงานได

5. ผูนํ าที่ใชวิธีการมีสวนรวมจะเอื้ออํ านวยและเพิ่มพูนใหขวัญของผูรวมงาน        
มรีะดับสูงขึ้น  และทํ าใหผูรวมงานรูสึกผูกพันธุตอองคกรมากขึ้น

6. ผูนํ าที่มีขอมูลขาวสาร สํ าหรับใชติดสินใจและไดกํ าหนดโครงสรางของ
ปญหาไวชัดเจน ผูรวมงานจะรูสึกพึงพอใจที่จะเขามามีสวนรวมในการทํ าการตัดสินใจ

7. พฤติกรรมของผูนํ าที่มีประสิทธิภาพอาจถูกกํ าหนดโดยสภาพขององคกร         
ทีแ่ตกตางกัน พฤติกรรมที่เหมือนกันอาจนํ าไปสูผลลัพธที่แตกตางกันไป

8. ผูนํ าที่มีประสิทธิภาพ มกัเฉลียวฉลาด มีความคิดสรางสรรคปรารถนาความ
กาวหนาและเชื่อมั่นตัวเองในระดับสูง

9. รูปแบบภาวะผูนํ าที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวของกับพฤติกรรม 2 ประเภท คือ 
พฤติกรรมดานการทํ างาน (Task Behavior) ซ่ึงใชการติดตอส่ือสารทางเดียว และพฤติกรรมดานการ
มีความสัมพันธกับบุคคลอื่น (Relationship Behavior) ซ่ึงใชการติดตอส่ือสาร 2 ทาง การเลือกใช
พฤตกิรรมแบบใดขึ้นอยูกับระดับวุฒิภาวะของผูรวมงานและงานที่ตองดํ าเนินการใหลุลวง
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ผูจัดการโครงการที่ดีก็คือ ผูนํ าซึ่งมีความสามารถในการนํ าทีมงานโครงการให
ประสบความสํ าเร็จ ทั้งๆ ที่ ผูจัดการโครงเองมีอํ านาจชอบธรรมนอยมากในการจัดการทีมงาน              
ดงันัน้ ผูจดัการโครงการจงึตองเลือกรปูแบบภาวะผูน ําทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ โดยกอนอืน่ผูจดัการ
โครงการตองประเมินแรงจูงใจในการบริหารของตัวเองแลวจึงเลือกกลยุทธในการจูงใจผูปฏิบัติงาน 
ทกัษะในเรือ่งภาวะผูน ําและแรงจงูใจ/การจงูใจเปนเครือ่งมอืของ ผูจดัการโครงการทีป่ระสบความส ําเรจ็

ผู จัดการโครงการที่ประสบความสํ าเร็จมีความตองการในอํ านาจมากกวา
ตองการความเปนพี่เปนนองกัน ส่ิงนี้สอดคลองกับแรงจูงใจในการบริหาร ผูจัดการโครงการตอง
เตรียมตัวที่จะใชอํ านาจเหนือผูอ่ืน ถาพิจารณาปจจัย 6 ประการ ที่สงเสริมใหผูจัดการโครงการ         
เกดิแรงจงูใจในการบริหาร ไดแก ทัศนคติที่ดีตออํ านาจ ความตองการแขงขัน ความตองการที่จะมี
บทบาทตามสทิธิแ์ละประเพณ ีความตองการใชอํ านาจ ความตองการต ําแหนงทีเ่ดน และความรูสึกรบัผิดชอบ
จะเหน็วาปจจยัเหลานีเ้ปนสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงได ถาผูจดัการโครงการ นัน้ตองการเปลีย่นแปลง แรงจงูใจ
ในการบรหิารกจ็ะตองก ําหนดแผนปฏบิตักิาร สํ าหรับเปลีย่นแปลงปจจยัแตละดานของแรงจงูใจดงักลาว

ในการเปนผูบริหารที่ประสบความสํ าเร็จ ผูจัดการโครงการตองสามารถจูงใจ   
ผูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สํ าหรับผูบริหาร เปนการงายมากที่จะจูงใจผูปฏิบัติงานซึ่งตองการ
เงนิ/ผลตอบแทนหรือการทํ างานดวยแรงกายเปนหลัก เพราะคนเหลานี้มีชีวิตในระดับที่เพียงอยูรอด 
และยนิดทีี่จะทํ างานหนักเพื่อไดรับคาจางเพิ่มจากเดิม 60 เปอรเซ็นต

ความเขาใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงแรงจงูใจของคนในชวงเวลาหลายสบิปน ําไปสู
การพฒันาของล ําดบัชัน้ความตองการของมาสโลว ซ่ึงไดแบงความตองการออกเปน 5 ประเภท ดงันี้

1. ความตองการทางดานรางกาย  ไดแก  ความตองการอาหาร  นํ้ า อากาศ และ
เครื่องนุงหม

2. ความตองการความปลอดภยั ไดแก ความตองการดานความมัน่คง เสถียรภาพ
อิสรภาพจากการถูกขมขู ความปลอดภัยทางกาย

3. ความตองการความรกั ไดแก ความตองการเพือ่นทีส่ามารถมคีวามเกีย่วพนัดวยได
4. ความตองการชือ่เสยีง ไดแก ความตองการการยอมรบันบัถือและยกยองจากผูอ่ืน

ซ่ึงรวมถึงการยอมรับ ความใสใจ และการชื่นชมจากผูอ่ืน
5. ความตองการการประจกัษในตวัเอง ไดแก ความตองการทีจ่ะสมหวงัในชวีติ 

เปนความตองการใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ในการเติบโตและเรียนรู
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โครงการโทรศัพท  เคลื่อนที่ระบบ  CDMA2000-1X ในส วนภูมิภาค                       
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เปนโครงการทีม่คีวามส ําคญัตอองคกร การบรหิารจดัการจงึกลายเปน
ยุทธศาสตรสํ าคัญไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงขอจํ ากัดตางๆ ไมวาจะเปนเวลา        
งบประมาณ กํ าลังคน ทรัพยากร รวมถึงความเสี่ยงตางๆ ที่จะตองมีการบริหารจัดการเปนอยางดี 
เพื่อใหมั่นใจวา บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสามารถผลักดันโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ 
CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ใหบรรลุวตัถุประสงคทีไ่ดก ําหนดไวหรือถาจะใหดกีต็องไดผลเกนิเปาหมาย
การทํ าความเขาใจถึงหลักการบริหารโครงการ ธรรมชาติของการจัดการโครงการจึงเปนสิ่งสํ าคัญ

2.3 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร

วฒันธรรมองคกร หมายถึง แบบแผน การปฏบิตัทิีม่กีารด ําเนนิมาในองคกร ผานกระบวนการ
เรียนรูองคกร มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมขององคกร จนกลายเปนบรรทัดฐานรวมกัน
ของสมาชิกภายในองคกร และจะมีการถายทอดใหสมาชิกรุนใหมๆ ขององคกรตอๆ ไป

นอกจากนี ้ยงัมผูีเชีย่วชาญ ไดใหความหมายของค ําวา “วฒันธรรมองคกร” ไวหลายทาน ดงันี้
สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540) ไดกลาววา องคประกอบของวฒันธรรม กค็อื สภาพแวดลอม

คานยิม ประวัติศาสตร ผูกอตั้งวีรบุรุษ ขนบธรรมเนียมประเพณี ลวนเปนสิ่งสํ าคัญและมีบทบาท    
ในการรักษาหลอหลอมและสรางวัฒนธรรม ขายการสื่อสารวัฒนธรรมจะชวยส่ือสารทั้งเรื่องราว
ของวัฒนธรรมและการจัดการ พรอมกับมีสวนในการสรางองคกรและมีความสํ าคัญตอองคกร       
เชนเดยีวกับการสื่อสารในองคกรตามปกติ ดังนั้น วัฒนธรรมองคกรจึงเปนคานิยม ความเชื่อและ
พฤตกิรรมรวมของกลุมคน วฒันธรรมองคกรเปนปรากฏการณของกลุมคนจ ํานวนหนึง่ในหนวยงาน
ไมใชความคดิ ความเชือ่ คานยิมและการกระท ําของคน ๆ เดยีว แตละคนในหนวยงาน อาจมคีวามคดิ
ความเชือ่ คานยิมและการกระท ําแตกตางกนัไป ส่ิงตาง ๆ เหลานีไ้มใชวฒันธรรมเพราะไมใชเปนส่ิงทีม่ี
หรือเหน็รวมกนัในกลุมคนจ ํานวนหนึง่จงึสรปุไดวาวฒันธรรมองคกร จงึเปนความคดิ ความเชือ่และ
คานยิมที่หลายคนยอมรับและนํ าไปปฏิบัติจนสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนที่อยูในวัฒนธรรม
เดยีวกันได

พรชยั ลิขติธรรมโรจน (2545) ยงัไดใหความหมาย วฒันธรรมองคกร (Organization Culture)
หมายถงึ ระบบความเขาใจรวมกันของสมาชิกวา องคกรของเรามีลักษณะเดนจากองคกรอ่ืนอยางไร 
ซ่ึงระบบความเขาใจรวมกันนี้ จะปรากฏออกมาในรูปคานิยมตางๆ ขององคกรและลักษณะที่สํ าคัญ
ของวัฒนธรรมองคกร ไดแก
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1. การแสดงออกของสมาชิก (Member Identity) หมายถึง ระดับการแสดงออกของ
พนักงาน วาตัวเองเปนสวนหนึ่งขององคกรมากกวาการเปนหนึ่งของงานหรือเปนผูเชี่ยวชาญ       
ในสาขาวิชาชีพ

2. การใหความสํ าคัญกับกลุม (Group Emphasis) หมายถึง ระดับของกิจกรรมตางๆ 
ทีก่ ําหนดโดยกลุมมากกวาปจเจกบุคคล

นกัวชิาการดานวฒันธรรมจากตางประเทศ ไดใหทรรศนะ และขอสรปุในเรือ่งวฒันธรรม
ดังนี้ (อางถึงใน ดารณี ปฐมโยธิน, 2541)

เชอนิ (Schein, 1983) ไดใหความหมายของวฒันธรรมองคกรวา เปนลักษณะและวธีิการ
ท ํางานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสวนรวมภายใตสภาวะแวดลอมที่กํ าหนดให ซ่ึงลักษณะ
และวิถีทางการดํ าเนินงานดังกลาวนั้น ผูกอตั้งองคกร หรือผูนํ าองคกรเปนผูกํ าหนดและรวบรวม
ขัน้มาตรฐานหรอืแบบแผนทางพฤตกิรรมของสมาชกิดวยวธีิการบงัคบั หรือโฆษณาชวนเชือ่ใหทกุคน
ยดึถือปฏิบตัโิดยทัว่ไปๆ และยงัมองวฒันธรรมองคกร วาเปนแบบแผนหรอืขอสมมตฐิานการกระท ํา
เบือ้งตนทีส่มาชกิในองคกรไดรวมกนัคดิคน ส่ังสมและพฒันาขึน้ โดยมผูีน ําหรอืผูกอตัง้องคกรเปนผูน ํา
ในการก ําหนดทัง้นีแ้บบแผนพฤตกิรรมนัน้ไดรับการรวบรวมขึน้มาจาประสบการณและผานขบวนการเรยีนรู
ขององคกรการเผชิญกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรรวมทั้งกระบวนการ การปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรดวย เพื่อใหสมาชิกรุนใหม ๆ ขององคกรไดอยางถูกตอง เพื่อให
เกดิความคดิ การรบัรู และรูสึกถึงการกระท ํา และการแสดงออกทีเ่หมาะสมในขณะทีท่ ํางานในองคกรนัน้ๆ
วฒันธรรมองคกรของโครงการอาจแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ (Analoui,1994 : 36-39)

วฒันธรรมองคกรของโครงการอาจแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ  ดงันี ้(Analoui, 1994: 36-39)
1. วฒันธรรมองคกรแบบหนาทีผู่จดัการโครงการ จะมวีธีิการบรหิารแบบเนนบทบาท

(Role culture) โดยเนนโครงสรางดานบทบาทที่แนนอนกลาวคือ บุคลากรทั้งหมดจะมีบทบาท      
ที่กํ าหนดชัดเจนภายในหนวยงานของตน ความสัมพันธระหวางผูบริหารโครงการและคณะทํ างาน
ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบมากมายและชองการติดตอส่ือสารที่เปนทางการ โครงสรางนี้มีลักษณะ
แบบราชการซึ่งเหมาะสมสํ าหรับควบคุมกิจกรรมของคนจํ านวนมาก ผูจัดการโครงการไมมีโอกาส
ทีจ่ะใชอํ านาจสวนตัวของตนเองจึงรูสึกอึดอัด นอกจากนี้วัฒนธรรมแบบเนนบทบาทไมสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูจัดการโครงการที่มี วิสัยทัศนและตองการการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 
จะอยูในสภาพที่ทํ าอะไรอยางโดดเดี่ยว เพราะผูบริหารคนสํ าคัญหลักๆ ในองคกรจะไมเห็นดวยและ
ไมสนบัสนนุ ผูจดัการโครงการทีต่องการเสถยีรภาพและความมัน่คงในงาน และเนนการตรวจสอบจะมี
ความกาวหนาดานอาชีพในองคกรแบบนี้ ผูจัดการโครงการที่เหมาะสมกับโครงการแบบนี้อาจเปน
ผูบริหารที่เนนการตอบสนองตอเหตุการณเพราะถูกกดดันจากปจจัยอ่ืน (Responsive) มากกวาที่จะ
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คนหาวาอะไรคือความตองการและตอบสนองความตองการนั้น โดยไมตองถูกกดดันจากปจจัยอ่ืน 
(Proactive)

2. วฒันธรรมองคกรแบบโครงการ ผูจัดการโครงการจะมีวิธีการบริหารแบบเนนงาน
แนวความคิดของวัฒนธรรมแบบเนนงาน (Task Culture) เปนคานิยมที่โดดเดนในองคกรแบบนี้      
ผูจดัการโครงการและผูปฏิบตังิาน เปนก ําลังส ําคญัตอผลสัมฤทธิข์องโครงการ/องคกร สมาชกิทมีงาน
จะใชอํ านาจรวมกนัของกลุมในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของงาน เนือ่งจากวฒันธรรมแบบเนนงาน
(Task Culture) เอือ้อํ านวยใหโครงการสามารถปรับตัวอยางมาก ผูจัดการโครงการซึ่งชอบคนหาวา
อะไรคือความตองการและตอบสนองความตองการนั้นโดยไมตองถูกกดดัน จากปจจัยอ่ืน                    
จงึตองการความเปนอสิระอยางมากในการควบคมุงานดวยตวัเอง และชอบบรหิารงานในสภาพแวดลอม
ขององคกรที่นํ าไปสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ผูจัดการโครงการจะตัดสินใจโดยมุงผลลัพธ 
กํ าหนดความสัมพันธในการทํ างานกับสมาชิกทีมงานโดยใชหลักความสามารถและความเคารพ        
ซ่ึงกนัและกนัมากกวาความอาวโุส ซ่ึงเปนผลมาจากอายแุละสถานภาพทีสั่มพนัธกนัอยางเปนลํ าดบัชัน้

ในองคกรที่มุงตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ผูจัดการโครงการมีโอกาสที่จะ
ท ําตวัเปนตวัน ําการเปลีย่นแปลง (Change Agent) โดยผานทางกลไกของโครงการ แตผูจดัการโครงการ
ที่มีวิธีการบริหารแบบเนนบทบาทในวัฒนธรรมองคกร แบบหนาที่ไมสามารถจัดการโครงการ
อยางมปีระสิทธภิาพในองคกรแบบนีไ้ด เพราะผูจดัการโครงการเพยีงคนเดยีวจะไมสามารถฉวยโอกาส
ภายใตสภาพแวดลอมของโครงการเพื่อนํ าโครงการไปสูเปาหมาย บางครั้งผูจัดการโครงการอาจจะ
รูสึกผิดหวงั เนือ่งจากลกัษณะการบรหิารของตวัเองทีเ่ปนแบบตอบสนองตอเหตกุารณเพราะถกูกดดนั
ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานในสถานการณที่เปนพลวัตร/ไมหยุดนิ่ง

3. วฒันธรรมองคกร แบบแมททรกิซ ผูจดัการโครงการจะมวีธีิการบรหิารแบบผสมผสาน
ระหวางวฒันธรรมแบบเนนบทบาทและแบบเนนงาน ซ่ึงเปนพืน้ฐานของลกัษณะทีเ่ปนแมททรกิซแขง็
และแมททริกซออน โครงการที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน บทบาทของผูจัดการ
โครงการมคีวามส ําคญัมากกวาตวับคุคล ดงันัน้ผูจดัการโครงการทีต่องด ําเนนิงานเพือ่บรรลุเปาหมาย
จะทํ าตัวเสมือนหนึ่งวาเปนอิสระจากขอจํ ากัดดานกฎระเบียบ สวนผูจัดการโครงการที่มีฐานะเปน               
ผูประสานงานตองคอยตรวจสอบสมาชิกทีมงานของตน และรักษาความสัมพันธในการทํ างานไว
พรอมกันก็ปฏิบัติงานดวยความยืดหยุนสูง และทํ าตัวเสมือนเปนตัวการของการเปลี่ยนแปลง        
ในการจัดการบุคลากรโครงการที่โอนยายมาจากหนวยงานตามหนาที่ ที่เปนฝายปฏิบัติงานตางๆ 
ดงันัน้ การบรหิารองคกรแบบแมททรกิซ จะมปีระสิทธภิาพไดตองอาศยัผูจดัการโครงการทีม่วีฒันธรรม
ที่ผสมผสานแบบเนนบทบาท และแบบเนนงานในระดับที่แตกตางกันไป ผูจัดการโครงการที่มี
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ลักษณะดงักลาว เปนผูจัดการโครงการที่เหมาะกับองคกรแบบแมททริกซ อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
ผูจัดการโครงการแบบผสมผสาน

จุดกํ าเนิดของวัฒนธรรมภายในองคกร ของคณะบริหารโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่
ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสทฯ เกดิขึน้ในชวงหวัเล้ียวหวัตอที ่บมจ. กสทฯ
มกีารปรับเปลี่ยนองคกรจากระบบราชการมาเปนระบบเชิงธุรกิจ เพื่อรองรับการบริหารงานรูปแบบ 
บริษทั จ ํากดั จากขนบธรรมเนยีมประเพณขีองผูจดัการโครงการฯ และเจาหนาทีท่ีเ่คยรวมงานกนัมากอน
รวมทั้งความสํ าเร็จที่เกิดจากความพยายามของเจาหนาที่ในคณะบริหารโครงการฯ จึงนํ าไปสูที่มา
ของวัฒนธรรมองคกรใหม ที่ตองมีการทํ างานเปน Teamwork คณะบริหารโครงการโทรศัพท
เคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค เปนหนวยงานชั่วคราวที่ไดรับมอบหมายจาก 
บริษทั กสทฯ ใหมีหนาที่ดํ าเนินการบริหารโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ใน
สวนภมูภิาค  ใหสํ าเรจ็ตามเปาหมายภายใน 2  ป  ดงันัน้ แนวทางทีจ่ะท ําใหการด ําเนนิงานโครงการฯ
มปีระสิทธิภาพ คอื  สมาชกิโครงการฯ ตองมกีารเปลีย่นแปลงวธีิการท ํางานแบบดัง้เดมิทีเ่ปนระบบราชการ
ใหมรูีปแบบใหมเชิงธุรกิจ  และควบคุมการทํ างานของผูรับจาง (บริษัทรวมคาระหวางบริษัท หัวเวย 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํ ากัด และ Huawei Tech Investment Co., Ltd.  ใหเปนไปตามเปาหมาย  
หมายถงึเจาหนาทีท่กุคนจะตองชวยกนัคดิ และคนหาวธีิการท ํางานทีม่รูีปแบบทีส่ามารถมองในแงธุรกจิ
นอกจากปรบัเปลีย่นวธีิการท ํางานแลวยงัตองผลกัดนัใหพนกังานเสาะแสวงหาความรูใหมๆ   ตลอดเวลา

โดยสรุปวัฒนธรรมองคกร กับการบริหารโครงการฯ มคีวามสัมพันธกันอยางใกลชิด
เพราะตางกเ็กดิขึน้ในกลุมคนทีม่ารวมกนั ตางกม็ุงสนองความส ําเรจ็ของงาน ความพงึพอใจของผูบริหาร
พนักงานของ บริษัท กสทฯ และสมาชิกภายในกลุมที่ลํ าพังตัวคนเดียวไมสามารถกระทํ าได           
การบริหารโครงการฯ เมื่อนํ าไปใชโดยไมคํ านึงถึงวัฒนธรรมองคกรก็อาจประสบกับเหตุการณ  
หรือปรากฏการณที่ไมสามารถอธิบายไดดวยความรูที่มีอยู ความรูความเขาใจวัฒนธรรมองคกร    
จงึเปนสิ่งจํ าเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบัน อยูในยุคขอมูลสารสนเทศ ที่กลุมผูบริหาร เจาหนาที่ 
สมาชกิภายในกลุม ทัง้หมดจะตดิตอกนัได โดยใชเทคโนโลยสีมยัใหมเขามามสีวนชวยใหเกดิความรวดเรว็

2.4  แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารภายในองคกร

การสื่อสารในองคกร เปนการกระจายการสื่อสารใหแพรกระจายออกไป ทํ าใหเกิด
ความรวมมอืกนัในการจดักจิกรรมตางๆ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน ประการแรก คอื การตดิตอส่ือสาร
ดวยการสนทนา ซ่ึงสามารถเห็นหนาได การสนทนาผานทางโทรศัพทหรือ อุปกรณตางๆ ชวยให
เหน็ปฏกิริิยาของผูฟง และประการทีส่อง การตดิตอส่ือสารดวยลายลักษณอักษร เปนการเขยีนขอความ
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ถึงบคุคลอื่นภายในโครงการ และประการสุดทาย เปนการติดตอส่ือสารโดยไมใชคํ าพูด เปนการใช
รางกายแทน ไดแก การแสดงออกทางสีหนา การพยักหนา การเคลื่อนไหวดวยมือและรางกาย

ความหมายของการสื่อสารในองคกร ซ่ึงมนีกัวิชาการใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้
สมคิด บางโม (2541) การสื่อสารในองคกร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวาง

บคุคลหรือหนวยงานตาง  ๆ ภายในองคกร ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความเขาใจรวมกนัในการปฏบิตังิานอนัจะเปนผล
ใหองคกรตางบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวซ่ึงกัน

Chester I. Barnard นกัวชิาการที่มีช่ือเสียงทางการจัดการ ใหความเห็นวา การสื่อสาร
ในองคกรเปนปจจัยสํ าคัญที่ตองสอดแทรกในทุกกิจกรรมของการบริหาร เพื่อใหองคกรสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสารในองคกร มีหนาที่พื้นฐานที่เชื่อมโยง
บคุคลในองคกรเขาดวยกนั เพือ่ใหบรรลุความส ําเรจ็ในวตัถุประสงคทีต่องการ ถาปราศจากการตดิตอส่ือสาร
แลกเปลีย่นขอมลู และความเขาใจระหวางกนัการประสานงานและกจิกรรมของกลุมคงจะไมเกดิขึน้
การสื่อสารในองคกรในรูปแบบที่เปนทางการ คือ ลักษณะบุคลิกตางๆ ของบุคคลที่ทํ าการสื่อสาร
กนัในองคกร แตเนือ้หาสาระของขาวสารทีท่ ําการสือ่สารกนันัน้จะตองเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในหนาที่
ทัง้นี ้เพราะพฤตกิรรมของบคุลากรในองคกรจะถกูควบคมุโดยกฎตาง  ๆเพือ่สรางความเปนระเบยีบเรยีบรอย
และควบคมุการกระท ําตาง ๆ ของบคุลากรในองคกรในขณะทีก่ารสือ่สารในองคกรอยางไมเปนทางการ
คอื การตดิตอส่ือสารกบับคุคลอืน่โดยไมพจิารณาถงึต ําแหนงในองคกร เปนการสือ่สารแบบปากตอปาก
รวมถึงขาวลือตาง ๆ มีทั้งจากเบื้องบนสูเบื้องลาง เบื้องลางลูเบื้องบน ตามแนวนอนและขามสายงาน 
โดยพิจารณาถึงความสัมพันธทางตํ าแหนงนอยมาก เนื่องจากขาวสารที่ไมเปนทางการ และเปน
สวนตวัเกดิขึ้นจากความเกี่ยวพันระหวางบุคคล ทิศทางของขาวสารจึงไมอาจคาดคะเนได

การติดตอส่ือสารภายในองคกร จึงแยกกันไมออกระหวางองคกร ผูจัดการโครงการ 
และเจาหนาที่ของคณะบริหารโครงการ ที่จะตองปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการตามที่กํ าหนดไว

การบริหารโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาคไดใชการ
ตดิตอส่ือสารเปนปจจัยสํ าคัญในการบริหารโครงการฯ เนื่องจาก การสื่อสารทํ าใหวัตถุประสงคของ
โครงการที่กํ าหนดไวไปถึงผูปฏิบัติคนสุดทายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อผูจัดการโครงการ
เขาใจถึงความสํ าคัญของการติดตอส่ือสารในโครงการ และมีทักษะที่จะสื่อขอความใหแกคนใน
องคกรเขาดวยกัน เพื่อใหบรรลุความสํ าเร็จในวัตถุประสงคที่ตองการ ถาปราศจากการติดตอส่ือสาร
แลกเปลีย่นขอมลูและความเขาใจระหวางกนั การประสานงานและกจิกรรมของกลุมคงจะไมเกดิขึน้
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ทัง้นี ้ การตดิตอส่ือสารภายนอกองคกร กน็บัวามคีวามส ําคญัไมนอยไปกวาการตดิตอส่ือสาร
ภายในองคกร เพราะการบริหารโครงการหลายโครงการจะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ตางๆ มากมาย ทั้งในระดับที่สูงกวา ระดับเดียวกันและระดับที่ตํ่ ากวา ถาหากผูจัดการโครงการมี
ทกัษะความชํ านาญสามารถสรางความเขาใจ และความรวมมือตอทุกองคกรไดเปนอยางดี ก็จะเปน
ปจจยัสงเสรมิความส ําเรจ็ของการบรหิารโครงการยิง่ขึน้ ในทางตรงกนัขาม ถาหากผูบริหารโครงการ
ขาดทักษะความชํ านาญในการติดตอส่ือสาร เพื่อทํ าความเขาใจและการขอความรวมมือจากองคกร 
หรือหนวยงานภายนอกตาง ๆ  กอ็าจสงผลกระทบตอความส ําเรจ็ของการบรหิารโครงการอยางคาดไมถึงกไ็ด

กระบวนการในการตดิตอส่ือสาร ประกอบดวย 5 สวนคอื ผูตดิตอส่ือสาร ขอความ ส่ือกลาง
ผูรับ และผลสะทอนกลับ ซ่ึงสามารถสรุปไดงายๆ คือ ใครพูด พูดอะไร โดยวิธีใด ถึงใคร และ      
ผลเปนอยางไร ผูเชี่ยวชาญการติดตอส่ือสารไดกลาววา การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ คือ        
ผลของการตดิตอส่ือสาร ตองมคีวามเขาใจ ระหวางผูตดิตอส่ือสารและผูรับขอความ ในความเปนจรงิ
ความหมายของการติดตอส่ือสารคือการเปลี่ยนแปลงขอความ และความเขาใจตอขอความที่ไดรับ 
โดยใชสัญลักษณสากลที่เขาใจได ซ่ึงอาจหมายถึงคํ าพูดหรือไมใชคํ าพูดก็ได

สํ าหรับผูจดัการโครงการแลว การตดิตอส่ือสารอาจะมไีดหลายทาง เชน ผลสะทอนกลับ
โดยตรงผานทางค ําพดูมกีารแลกเปลีย่นกนั มกีารแสดงออกทางสหีนา สวนผลสะทอนกลบัทางออม
เชน ประสิทธิภาพของการท ํางานทีล่ดลง การลาออก หรือความขดัแยงในหนวยงาน อาจเปนตวับงชีว้า
การติดตอส่ือสารลมเหลว การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพของบุคคลในองคกรชวยทํ าให        
การปฏบิตังิานเปนไปโดยเรยีบรอย และสามารถระบปุระเดน็ปญหาไดอยางชดัเจน รวมทัง้ค ําแนะน ําตางๆ
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการ การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลสามารถเกิดขึ้นไดในลักษณะคํ าพูด 
หรือทาทาง เชน ภาษากายโดยใชมือ รวมทั้งโทรศัพท ฝากขอความ e-mail จดหมาย การประชุม
ผานวีดีทัศน การติดตอส่ือสารสามารถแบงออกได ดังนี้ (Gido and Clements, 1999 : 160)

1. การติดตอส่ือสารดวยการสนทนา (Oral Communication)
การติดตอส่ือสารดวยการสนทนาสามารถเห็นหนาไดหรือผานทางโทรศัพท      

ขอมลูทีไ่ดจึงมีความเที่ยงตรง การสนทนาประเภทนี้ ไดแก การประชุมเพื่ออภิปราย ซ่ึงทํ าใหเกิด
ความชดัเจน เขาใจงาย และเห็นผลสะทอนกลับมาทันที การสนทนาแบบเห็นหนากันเปนโอกาส    
ที่ไดสังเกตภาษากายแมการสนทนาทางโทรศัพทที่ผูฟงจะไดยินแตเสียง แตเราก็สามารถสัมผัสกับ
อารมณไดจากเสียง ภาษากายและนํ้ าเสียงจึงเปนสวนประกอบสํ าคัญในการสนทนา

ภาษากายมิไดใชประโยชนแตเพียงการสนทนากับบุคคลอื่นเทานั้น แตยังมี
ประโยชนกับผูฟงเปนการสะทอนใหเห็นถึงปฏิกิริยาของผูฟงอีกดวย
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การสนทนาแบบเหน็หนามคีวามส ําคญัมากยิง่ขึน้ในชวงการสรางทมีงานและการพฒันา
ที่ตั้งของทีมโครงการจะตองอยูในสถานที่ที่สนทนาไดสะดวกสบาย ซ่ึงสามารถเดินไปสนทนากัน
ไดมากกวาการใชโทรศัพทคุยกัน หรือคอยหลายวันกวาจะตอบกลับ อยางไรก็ตามเมื่อไมสามารถ
สนทนากนัโดยตรงได อาจจะใชการสงขอความดวยเสยีง หรือวดีทีศันในการประชมุเจาหนาทีโ่ครงการ
ตองมคีวามกระตือรือรนที่จะสนทนากับเจาหนาที่คนอื่นและผูจัดการโครงการโดยตรง จะทํ าใหได
รับขอมูลไดมากกวาที่จะนั่งคอยใหถึงเวลาประชุม

การสนทนาดวยปากเปลาควรจะเปดเผยตรงไปตรงมา บางครั้งการตรวจสอบ
ความเขาใจวาคุณตองการ การสนทนาในเรื่องอะไร โดยการถามกลับ ถาคุณไมแนใจในประเด็น  
ไปไหนคุณก็ควรถามเพื่อใหเกิดความเขาใจ

2. การติดตอส่ือสารดวยลายลักษณอักษร (Written Communication)
การสนทนาดวยลายลักษณอักษรคือ การเขียนขอความถึงสมาชิกภายในทีมงาน  

ในรูปของจดหมายหรืออีเมล (e-mail)
การสงขอความ และจดหมายเปนการสนทนาที่มีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคล       

เมือ่ตองการใหขอมูลนัน้แพรกระจาย การสนทนาเปนลายลักษณอักษรใชเมือ่มคีวามจ ําเปน ขอความ
และจดหมายจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการสนทนาดวยโทรศัพท หรือเห็นหนาจะเปนการ
ยนืยนัถึงการตัดสินใจหรือการกระทํ าไดอยางชัดเจน สํ าหรับบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของในการสนทนา
แตตองการรูขอมลูสามารถลอกเลยีนแบบได (Copy) การตดิตอส่ือสารดวยลายลักษณอักษรมคีวามส ําคญั
ถาเจาหนาที่ของทีมออกจากทีมและมีเจาหนาที่ใหมเขามา บุคคลนั้นสามารถใชบันทึกการสนทนา
ทีม่อียูกอนเพื่อดูการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจกอนหนานั้น

การตดิตอส่ือสารดวยลายลักษณอักษรควรใชเมือ่ตองการใหรายละเอยีด หรือยนืยนั
ค ํารองตางๆ การใชบนัทกึขอความ และจดหมายควรมคีวามชดัเจนและเทีย่งตรง ขอความไมยาวจนเกนิไป

3. การติดตอส่ือสารโดยไมใชภาษาพูด (Nonverbal Communication)
การติดตอส่ือสารในปจจุบันมักมองขามหรือละเลยการไมใชภาษาพูด ซ่ึงอาจจะ

เปนสญัลักษณ หรือ การใชรางกาย ซ่ึงการไมใชภาษาพดูจะพบวาโดยสวนมากจะเกีย่วกบัการใชรางกายแทน
ไดแก การแสดงออกทางสีหนา การพยักหนา การเคลื่อนไหวดวยมือและรางกาย การเคลื่อนไหว
ดวยสายตา เปนตน ซ่ึงการไมใชภาษาพูด แลวแตสถานการณที่กํ าลังดํ าเนินอยู

ผูจดัการโครงการอาจไมใชภาษาพดู ในการตดิตอส่ือสารกบัเจาหนาทีโ่ครงการในการมี
ปฏิสัมพนัธกบัเจาหนาที ่แตจะใชโดยการสงัเกต สีหนาหรือจากค ําพดู ท ําใหเขาใจวาเจาหนาทีโ่ครงการ
เขาใจเรื่องที่สนทนากันอยูหรือไมเพียงใด
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4. การฟงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Listening)
หัวใจสํ าคัญของการติดตอส่ือสารที่มิใชคํ าพูด แตเปนความเขาใจสวนหนึ่งของ

การตดิตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพคือ การฟง การฟงที่ลมเหลว เปนสาเหตุทํ าใหการติดตอส่ือสาร
ไรประสิทธิภาพ การติดตอส่ือสารที่ดีควรที่จะฟงมากกวาพูด การฟงจะทํ าใหเกิดความเขาใจและ
ลดความขัดแยง

5. การประชุม (Meeting)
การประชมุสามารถเปนเครือ่งมอืชวยสงเสรมิ การสรางทมีงาน และเปนการสนบัสนนุ

คณะบริหารโครงการ รวมทั้งบทบาทของเจาหนาที่คณะบริหารโครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ

6. การนํ าเสนอรายงาน (Presentation)
ผูจดัการโครงการ หรือเจาหนาทีข่องทมีตองเสนอรายงานอยางเปนทางการใหผูน ําฟง

ซ่ึงเปนตัวแทนของลูกคาหรือผูบริหารระดับสูงหรือทีมงาน หรือนํ าเสนอใหสาธารณชนทราบ     
หวัขอควรเปนหัวขอทั่วๆ ไปของโครงการเชน สถานะปจจุบันของโครงการ ปญหาสํ าคัญที่จะเปน
อันตรายตอความส ําเรจ็ของโครงการ เชน ตารางการท ํางานไมตรงหมายก ําหนดการ หรือคาใชจายสงูขึน้
หรือการที่ลูกคาตองการขยายหรือเปลี่ยนทิศทางการทํ างานของโครงการ  เปนตน

7. การรายงาน (Report)
รายงานความกาวหนาของโครงการ มีการเตรียมโดยเจาหนาที่โครงการเพื่อให     

ผูจดัการโครงการรายงานใหลูกคา หรือผูบริหารระดับสูงรายงานความกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
เปนชวงๆ ไป ซ่ึงเรียกวา “Reporting Period” โดยอาจกํ าหนดตารางเวลาการรายงานเปนสัปดาห     
1 เดอืน หรือ 3 เดอืน เปนตน สวนมากรายงานความกาวหนาจะครอบคลมุถึงสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวงรายงาน
มากกวาความกาวหนาที่เกิดขึ้นตั้งแตเร่ิมโครงการ

การรายงานความกาวหนาของโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X 
ในสวนภูมิภาค โดยเนนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค และประการสุดทาย คือ 
การรายงานขั้นสุดทายเปนการสรุปโครงการที่ทํ ามาทั้งหมด เพื่อใหผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่
คณะบริหารโครงการเขาใจภาพรวมของการดํ าเนินโครงการทั้งหมดอยางชัดเจน ซ่ึงอาจเปน
ประโยชนในการใชเปนแบบอยางหรือกรณเีปรยีบเทยีบในการด ําเนนิการโครงการอืน่ๆ ได โดยเฉพาะ
ในสวนที่เปนปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ซ่ึงจะชวยประหยัดทั้งทรัพยากร งบประมาณ   
และเวลาในการดํ าเนินโครงการ ตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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จากการศกึษา เร่ืองการบรหิารจดัการโครงการโทรคมนาคมและ ICT (ประสทิธ์ิ ทฆีพฒุิ 
และคณะ, 2549)  สรปุไดวา ผูบริหารโครงการตองมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้

1. ทกัษะดานการจัดการทั่วไป ประกอบดวย
1.1 การจดัการดานการเงนิและการบญัช ี การขายและการตลาด การวจิยัและพฒันา

การผลิตและกระจายสินคา
1.2 การวางแผนกลยทุธ (Strategic Planning) การวางแผนยทุธวธีิ (Tactical Planning)

และการวางแผนดํ าเนินงาน
1.3 การจดัโครงสรางองคกร พฤตกิรรมองคกร การบรหิารงานบคุคล การใหคาตอบแทน

ผลประโยชนพนักงานและการวางแผนความกาวหนาใหพนักงาน
1.4 การบริหารจัดการความสัมพันธในองคกร ผานกระบวนการสรางแรงจูงใจ 

การกระจายงานและอ ํานาจ การควบคมุงาน การสรางขวญัและก ําลังใจใหสมาชกิโครงการ การบรหิาร
ความขัดแยง และศาสตรอ่ืน ๆ ดานการบริหารบุคลากร

1.5 การบริหารจัดการตนเองทั้งดานการจัดการเวลา การจัดการความเครียด และ
เทคนิคการพัฒนาตนเองในรูปแบบตางๆ

2. ทกัษะดานอื่น ๆ สามารถแบงออกเปน 5 ประเภทได ดังนี้
2.1 ทักษะในการเปนผูนํ า (Leading) ผูบริหารโครงการจะตองเปนผูมีวิสัยทัศน

และเขาใจวาจะก ําหนดกลยทุธในการบรหิารโครงการอยางไรเพือ่ ทีจ่ะบรรลเุปาหมายหรอืวสัิยทศัน   
นัน้ได อีกทั้งจะตองมีความสามารถและทักษะในการถายทอดวิสัยทัศน นั้นไปยังผูรวมงานทุกฝาย
เพือ่ใหรวมแรงรวมใจด ําเนนิโครงการไปยงัเปาหมายเดยีวกนัและยงัจะตองมทีกัษะในการสรางแรงบนัดาลใจ
พรอมทั้งสรางพลังใจใหกับเจาหนาที่ในโครงการทุกคน เพื่อเอาชนะขอจํ ากัดและอุปสรรคตางๆ     
ที่มีตอโครงการใหได ที่สํ าคัญการฝกทักษะความเปนผูนํ านั้นมิไดเปนเพียงคุณสมบัติของผูจัดการ
โครงการแตเพียงผูเดียว หากแตผูจัดการโครงการจํ าเปนตองถายทอดความเปนผูนํ าใหกับเจาหนาที่
ในโครงการทุกคนตามวาระที่เหมาะสม

2.2 ทกัษะในการสื่อสาร (Communicating) ผูถายทอดมีหนาที่ ถายทอดเปาหมาย 
ขอมูล ขาวสารตางๆ โดยเนนความชัดเจน ไมก ํากวม และครบถวนใหกับเจาหนาที่ในโครงการ 
สวนผูรับฟงมีหนาที่พิจารณาวาขอความ หรือขาวสารที่ไดรับนั้นครบถวนเปนสิ่งที่ทํ าใหเขาใจ   
โดยถองแทหรือไม การสื่อสารภายในโครงการนั้นมีไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเขียน 
อาน ฟง หรือพดู เปนการสือ่สารภายในเจาหนาทีข่องโครงการกนัเอง หรือเปนการสือ่สารกบัภายนอก
เชน ลูกคา ส่ือมวลชน สาธารณะ ฯลฯ นอกจากนั้นการสื่อสารยังอาจอยูในรูปแบบที่เปนทางการ
เชน รายงาน คํ าสรุป หรือมีรูปแบบไมเปนทางการ เชน บันทึกยอ การพูดคุยอยางยนยอ เปนตน
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และยงัมทีัง้ทีเ่ปนการสือ่สารตามล ําดบับงัคบับญัชา และระหวางเจาหนาทีใ่นระดบัเดยีวกนัไมวาจะเปน
การสือ่สารในรปูแบบใด ผูบริหารรวมถงึเจาหนาทีใ่นโครงการจะตองฝกฝนทกัษะในการสือ่สารใหดี
ไมวาจะเปนการฝกผูฟงและผูพูดที่ดี มกีารโตตอบและทํ าลายอุปสรรคตางๆ ในการสื่อสาร เขาใจวา
สถานการณหรือเวลาใดจะใชวิธีการสื่อสารแบบใด  เชน เมื่อใดจึงควรเขียน เมื่อใดควรพูด เมื่อใด
ควรทํ าเปนรายงานฯลฯ ฝกการเขียนใหมีรูปแบบมาตรฐาน ผูอานเขาใจชัดเจน ตรงประเด็น         
ไมท ําใหเกดิความคลมุเครอืจนตองมกีารตคีวาม ฝกการน ําเสนอ ทัง้ดานบคุลิกทาทาง นํ ้าเสยีง แววตา
รวมถึงฝกการบริหารการประชุม เปนตน
 2.3 ทกัษะในการเจรจาตอรอง  (Negotiating) เปนการโนมนาวผูอ่ืนเพื่อใหยอมรับ
หรืออยางนอยเขาใกลขอตกลงรวมกนั การเจรจาตอรองเกดิขึน้ไดในหลายๆ กรณ ีโอกาส และในหลาย ๆ
ระดับบุคคล ผูจัดการโครงการและเจาหนาที่ในโครงการควรฝกทักษะในการเจรจาตอรองใหดี   
ทัง้นีป้ระเดน็ทีม่กัมกีารเจรจาตอรองกนัระหวาง  สมาชกิภายในโครงการไดแก การก ําหนด รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงขอบเขตของงาน งบประมาณ ตนทนุ และแผนด ําเนนิการ นอกจากนัน้ยงัรวมถงึ  เงือ่นไข
ของโครงการ การก ําหนดบทบาทหนาทีข่องเจาหนาทีแ่ละการบรหิารจดัการทรพัยากรภายในโครงการ 
เปนตน

2.4 ทักษะในการแกปญหา (Problem Solving) หมายความรวมถึง การระบุ
ขอบเขตของปญหา และการตัดสินใจแกไขปญหา ซ่ึงในมุมมองของศาสตรดานการจัดการนั้น 
หมายถงึ การแกปญหาทีเ่กดิขึน้มาแลวเทานัน้ สํ าหรับการแกไขปญหาทีย่งัไมเกดิหรอืมโีอกาสจะเกดินัน้
เปนเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง การระบุขอบเขตของปญหา (Problem Definition) นั้นจะ
ตองเขาใจใหชัดเจนวาอะไรเปนตนเหตุที่แทจริงของปญหา เชน พนักงานถูกมอบหมายใหไป
ท ํางานในโครงการอื่น หรือเปนปญหาภายนอก เชน การทํ าสัญญากับลูกคาลาชาออกไป ปญหาอาจ
เปนเรื่องทางเทคนิค เชน ตนทุนสายทองแดงที่ใชในการวางเครือขายโทรศัพทเพิ่มขึ้น ทํ าใหตอง
เลือกใชเทคโนโลยอ่ืีนหรอืเปนปญหาดานการจดัการ เชน เจาหนาทีก่ลุมหนึง่ไมมทีกัษะในการท ํางาน
แมกระทั่งอาจเปนปญหาที่ตัวบุคคล เชน เจาหนาที่มีขอวิวาทกันเองการตัดสินใจแกไขปญหา 
(Decision Making) เปนทกัษะในการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางที่เปนไปไดทั้งหมด ในการแกปญหา 
จากนัน้จงึทํ าการเลือกแนวทางที่ดีที่สุด เมื่อเลือกทางแกปญหาแลว ผูจัดการโครงการก็ตองเรงลงมือ
ด ําเนินการทันที เพื่อใหปญหาคลี่คลายไปโดยเร็วที่สุด

2.5 ทกัษะในการสรางอทิธิพลตอองคกร (Influencing the Organization) มจีดุหมาย
สูงสุดเพื่อทํ าใหโครงการเดินหนาตอไป และขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่มีตอโครงการผูจัดการ
โครงการจ ําเปนตองเขาใจถงึโครงสรางทัง้ทีเ่ปนทางการ และไมเปนทางการของโครงการ รวมถึงการ
เกีย่วพันกับผูเกี่ยวของอื่นๆ ของโครงการ ทัง้ลูกคา บริษัท รวมการงานและองคกรอ่ืนๆ ที่มีสวน
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เกี่ยวของกับการดํ าเนินโครงการ การผลักดันใหโครงการเดินหนาตอไปไดหลายๆ กรณีผูจัดการ
โครงการตองเขาใจถงึการบรหิารอ ํานาจ (Power) และการเมอืง (Politic) ภายในองคกร ซ่ึงการบรหิารจดัการ
ส่ิงเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพและเปนการใชอํ านาจในเชิงบวก  ยอมสงผลดีตอการดํ าเนินโครงการ
ในภาพรวม

นอกจากความรูดาน การจดัการทัว่ไปแลว หลายๆโครงการกต็องการบคุลากรทีม่คีวามรู
ความเขาใจในศาสตรเฉพาะดาน (Application Area) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในโครงการที่เกี่ยวของกับ
การจัดการดานโทรคมนาคม ซ่ึงความรูเฉพาะทางที่ใชในโครงการหนึ่งอาจไมเกี่ยวของหรือไม
สามารถน ําไปใชงานกบัอกีโครงการหนึง่ได เชน ความเขาใจ   เกีย่วกบัเทคโนโลยโีทรศพัทเคล่ือนที ่3G 
อาจมปีระโยชนตอโครงการสรางเครอืขายโทรศพัทเคล่ือนที ่ แตอาจไมจ ําเปนตอโครงการขยายคูสาย
อินเทอรเนต็ความเรว็สูง นอกจากความรูเฉพาะดานทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยแีลว บางโครงการอาจตองการ
บุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางในดานอื่นๆ เชน การติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการหรือ    
ผูเชี่ยวชาญสินคาเฉพาะดาน

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการทํ างานเปนทีม

2.5.1 ความหมายของทีมและการสรางทีมงาน
 Johnson and Johnson (1991) อธิบายวา ทมี หมายถงึกลุมบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธกนั
มารวมตวักันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กํ าหนดไวรวมกัน

Shemerhorn Hunt and Osborn (1994) ไดนยิามการสรางทมีงานวา หมายถึง กจิกรรม
ทีไ่ดวางแผนไวลวงหนาเพื่อ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการทํ างานของกลุมบุคคล โดยริเร่ิมใหมี
การเปลีย่นแปลงอันจะนํ าไปสูการพัฒนาทีมงานและประสิทธิผลในการทํ างานของกลุม จุดเนนของ
การสรางทมีงานอยูทีก่ารใหกลุมบคุคลท ํางานรวมกนัเพือ่ใชวธีิการแกปญหาและปรบัปรปุระสิทธภิาพ
ในการทํ างาน

วชัิย โถสุวรรณจินดา (2535) ใหทรรศนะวา ทีมงานนั้นมีความหมายมากกวา
กลุมคนที่มารวมกันเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมไปถึงความเปนผูนํ ากลุม กระบวนการตัดสินใจ   
กลุมการใชทรัพยากรของกลุมใหเกิดประโยชนสูงสุดและการผสมผสาน สมาชิกของกลุมซ่ึงจะมี
ผลอยางมาตอการทํ างานรวมกัน เปาหมายของการสรางทีมงานจึงเปนการสรางทีมที่มีการทํ างาน
อยางมชีีวติชีวาแทนทีจ่ะเปนเหมอืนเครือ่งจกัรและมกีารประสานการท ํางานของสมาชกิทกุคนในทมี
ใหสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน
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เมือ่พจิารณาจากความหมายดงักลาวขางตน จงึสรปุไดวา ทมี หมายถึง กลุมของบคุคล
ทีท่ ํางานรวมกนั มปีฏิสัมพนัธกนัระหวางสมาชกิในกลุม ชวยกนัท ํางานเพือ่ใหบรรลุเปาหมายเดยีวกนั
อยางมีประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํ างานนั้นซึ่งมีองคประกอบพื้นฐาน      
ที่สํ าคัญของทีมงาน มีดังนี้

1. ประกอบไปดวยบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป
2. มีปฏิสัมพันธตอกัน
3. สัมพันธตอกันอยางมีแบบแผน
4. พึง่พากันในการปฏิบัติงาน
5. เปนสมาชิกของทีมงาน
6. มวีตัถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน
7. คดิวาการทํ างานรวมกันชวยใหงานสํ าเร็จ
8. มคีวามสมัครใจที่จะทํ างานรวมกัน
9. มคีวามเพลิดเพลินที่จะทํ างานและผลิตผลงานคุณภาพสูง
10. บคุคลในกลุมพรอมที่จะเผชิญปญหารวมกัน
สํ าหรับการสรางทีมนั้นสรุปไดวา หมายถึง ความพยายามทํ าใหกลุมสามารถ

เรยีนรูการวินิจฉัยปญหา เพื่อปรับปรุงความสัมพันธตางๆ ในการทํ างานใหดีขึ้นทั้งเชิงปริมาณและ
เชงิคณุภาพซึ่งความสัมพันธเหลานี้ จะมีผลตอการทํ างานใหสํ าเร็จตามเปาหมาย

2.5.2 วตัถปุระสงคของการสรางทีมงาน
จดุเดนของการสรางทีมงานคือ การทํ างานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน 

การสรางทีมจึงมีวัตถุประสงคที่สํ าคัญ
วตัถุประสงคหลักของการสรางทมีงานเพือ่ปรบัปรงุความสมัพนัธตางๆ ในการท ํางาน

ใหดีขึ้น โดยใชพลังของกลุม ชวยใหองคกรประสบความสํ าเร็จในการทํ างาน โดยสมาชิกในทีม      
มคีวามพอใจในงานที่จะปฏิบัติ และมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน

2.5.3 ความสํ าคัญของการสรางทีมงาน
 การทํ  างานเป นทีมมีความสํ  าคัญกับการทํ  างานในองค กรเป นอยางมาก             
ไมเพียงแตทีมงานจะชวยทํ าใหวัตถุประสงคของหนวยงานบรรลุเปาหมายเทานั้น แตทีมงานยังจะ
เปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศการทํ างานของหนวยงานนั้นอีกดวย

DPU



30

เปาหมายส ําคญัของการสรางทมีงาน คอื การพรอมใจกนัคดิหาวธีิการทีจ่ะปรบัปรงุแกไข
กระบวนการท ํางานใหมปีระสิทธภิาพสงูสดุ ขนาดของกลุมทีด่มีกัจะมสีมาชกิตัง้แต 3 – 10 คน ทมีขนาดเลก็
มักจะมีความเหนียวแนนมากกวากลุมที่มีขนาดใหญเพราะวากลุมขนาดใหญติดตอส่ือสารไดลํ าบาก 
และเกดิกลุมขนาดเล็กซอนอยูภายใน ซ่ึงโดยธรรมชาติตองแขงขันและแยงผลประโยชนกัน ทํ าให
ความเหนยีวแนนในกลุมใหญตกตํ่ าไป ถาเกิน 10 คน ถือวาใหญเกินพอ เมื่อรวมตัวกันแลวสมาชิก
ตองเลือกผูน ําหรือหวัหนาทมีและเลขานกุารจากสมาชกิในทมี เพือ่ท ําหนาทีน่ดัหมายวางแผนการท ํางาน
รวมกนั โดยมเีลขานกุารเปนผูบนัทกึเหตกุารณสํ าคญัของการประชมุไวเปนหลักฐานอางองิ  กลาวคอื
สมาชกิทกุคนของทมีงานจะมกีารตดิตอส่ือสารกนัแบบ 2 ทศิทาง มกีารตดิตอประสานงานกบัหวัหนา
และสมาชกิตลอดเวลา ทมีงานจงึประกอบดวย หวัหนาทมี สมาชกิ และเลขานกุาร แตละกลุมมรีายละเอยีด 
ดงันี้

คุณลักษณะหัวหนาทีม
1. เปนที่ยอมรับนับถือของสมาชิกในกลุมดวยความจริงใจ
2. เปดเผย จริงใจ ซ่ือสัตย และเปนกันเอง
3. ไมใชอิทธิพลครอบงํ ากลุม เปนประชาธิปไตยปราศจากเผด็จการทุกรูปแบบ
4. มีความรู ความสามารถ และประสบการณในงานสูง
5. สามารถดํ าเนินการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ไมผูกขาดการเปนผูนํ ากลุมตลอดเวลา
7. พรอมใหความชวยเหลือกลุม
8. สามารถสื่อสารผลงานของทีมใหสาธารณชนเขาใจได
9. มวีฒุิภาวะทางสังคม
10. แรงจูงใจและแรงขับทางดานความสํ าเร็จสูง

คณุลักษณะสมาชิกของทีม
1. สามารถรับผิดชอบงานในหนาที่ของตนและของกลุม
2. รูจกัฟง รูจักพูด และแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม
3. ยอมรับฟงและเคารพความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
4. เคารพมติของกลุมเพื่อปองกั้นมิใหเบี่ยงเบนมติของกลุมออกไป
5. เสยีสละ อาสาชวยทํ างานทุกดาน
6. กลาแสดงความคิดเห็น
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หนาท่ีของสมาชิก
1. รับมอบหมายงานจากหัวหนาทีม
2. ปฏิบตัิงานดวยความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายของทีม
3. ใหความรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ
กระบวนการสรางทมีงาน เปนกระบวนการทีต่อเนือ่งซึง่ตองอาศยัทกัษะความเปนผูน ํา

และความเขาใจในเรื่ององคกร จดุเชือ่มโยงขององคกร โครงสรางอํ านาจสวนตัวและอํ านาจหนาที่
และการจงูใจ กระบวนการสรางทีมงานเปนสิ่งสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาโครงการมีลักษณะการ
จัดทํ าโครงการใหม

ลักษณะของทมีงานโครงการและการปฏบิตังิานของทมีงานขึน้อยูกบั ปจจยัมากมาย
การสรางและวิเคราะหปจจยัตาง ๆ ในตัวแบบการสรางทีมงานสามารถใชวิธีการระบบปจจัย 3 กลุม 
ทีม่อิีทธิพลตอลักษณะทีมงานและการปฏิบัติงาน คือ

1. ปจจยัสภาพแวดลอม เชน สภาพการทํ างาน ความพึงพอใจในงาน ทรัพยากร 
และความสนับสนุนขององคกร

2. รูปแบบภาวะผูนํ าทางการบริหาร
3. ปจจัยเกื้อหนุนและปจจัยอุปสรรคที่มีตอผลการปฏิบัติงานและลักษณะของ

ทีมงานที่ตองการ
ปจจยัเหลานีท้ัง้หมดเกีย่วพนักนัในลกัษณะทีซั่บซอน แตวธีิการระบบชวยแยกแยะ

ความซับซอนของกระบวนการและวิเคราะหสวนประกอบของทีมงานได ยิ่งกวานั้นยังชวยกํ าหนด
ปจจัยเกื้อหนุนและปจจัยอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการแปลงทรัพยากรใหเปน ผลลัพธหรือผลงาน 
ภายในอทิธิพลของปจจัยดานการจัดการ องคกร และสภาพแวดลอม

ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
1. มุงเนนผลลัพธ/งาน 8 ดาน ไดแก ความสํ าเร็จดานเทคนิค ผลงานแลวเสร็จ

ภายในเวลา ผลงานแลวเสรจ็ภายใตงบประมาณ เปนผลลัพธตามขอผูกพนั/พนัธกรณ ีมคีวามคดิสรางสรรค
และความคดิริเร่ิม เนนคุณภาพ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และสามารถคาดคะเนแนวโนมได

2. มุงเนนคน 8 ประการไดแก ความสนใจในงานและความผูกพันกันสูง   
ความสามารถในการแกไขความขดัแยง การตดิตอส่ือสารทีม่ปีระสิทธิภาพ ความตองการใฝสัมฤทธิสู์ง
นํ้ าใจของทีมที่ดี ความไววางใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาตนเองของสมาชิก และจุดเชื่อมโยงองคกร
ที่มีปะสิทธิภาพ
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2.5.4 ทมีงานโครงการโทรศพัทโทรศพัทเคลือ่นทีร่ะบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค
บมจ. กสทฯ ไดดํ าเนินการโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X 

ในสวนภูมิภาค ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญที่มีความสํ าคัญและ บมจ. กสทฯ ยังไมเคยดํ าเนินการ
โครงการฯ เชนนี ้มากอน  ดงันัน้ การสรางทมีงานเพือ่มาบรหิารโครงการฯ จงึเปนหนาทีข่องผูจดัการ
โครงการ (Project Manager) ทีต่องจดัตัง้ทมีงานบรหิารโครงการเขามาท ํางานในโครงการฯ ซ่ึงถือเปน
หลักสํ าคัญประการแรกของโครงการในขั้นตอนการกอตัว

ในการสรางทมีงานโครงการโทรศพัทเคลือ่นทีร่ะบบCDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค
ผูจัดการโครงการ(Project Manager) ไดคดัเลือกผูมารวมทีมงาน ตามความสามารถเฉพาะดานของ
แตละบุคคล เนื่องจาก มีระยะเวลาจํ ากัดในการสรรหา คัดเลือก เมื่อสมาชิกเขามาทํ างานใน        
คณะบรหิารโครงการฯ แลว จงึมคีวามพยายามทีส่รางระบบใหมเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัตามแผนโครงการฯ  
โดยทํ างานเปนทีม ปญหาตางๆ มากมายอาจเกิดขึ้นและทํ าใหสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกมาไมอาจ
ปฏิบตังิานใหเปนทมีได ผูจดัการโครงการจงึตองพยายามแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงโดยเรว็ ซ่ึงปญหา    
ทีเ่กิดขึ้นระหวางการสรางทีมงาน ไดแก

- ความสับสน 
- อํ านาจหนาที่ไมชัดเจน 
- การมอบงานไมชัดเจน
- วตัถุประสงคหลักของโครงการไม ชัดเจน
- วัตถุประสงคของผูปฏิบัติงานไมสัมพันธกับโครงการ
- โครงการไมมีทิศทางและภาวะผูนํ าที่เพียงพอ
- ความรับผิดชอบไมชัดเจน
- การแจกแจงภาระงานไมแนนอน
- การติดตอส่ือสารไมชัดเจน
- ความไมไววางใจ
- เกณฑการปฏิบัติงานของแตละบุคคลไมชัดเจน
- ความขัดแยงและการตอสูในอํ านาจ
- ขาดความผูกพันตอแผนโครงการ
ในการจดัตัง้ทมีงานบรหิารโครงการฯ ในระยะเริม่แรกมจี ํานวนสมาชกิ 22 คน

โครงการฯ ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และงบประมาณดํ าเนินการตางๆ จาก   
ผูบงัคบับญัชาระดบัสูงเปนอยางด ี  มกีารนดัประชมุระหวางผูบริหารโครงการ และสมาชกิ สัปดาหละ
2 คร้ัง  จงึท ําใหงานด ําเนนิการลลุวงไปไดอยางรวดเรว็   แตในขณะเดยีวกนั หนวยงานทีเ่กีย่วของอืน่ๆ
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ใน บมจ. กสทฯ ก็ไมเขาใจในการทํ างานของคณะบริหารโครงการฯ เนื่องจากเปนโครงการฯ แรก
ของ บมจ. กสทฯ  ซ่ึงกส็รางความยากลํ าบาก และเปนอุปสรรคตอการประสานงานของทีมงานเลขา
นกุารเปนอยางยิ่งในขณะเดียวกัน สมาชิกที่มารวมงานก็จะมาจากทั้งในสวนกลางและภูมิภาค เชน 
มาจากภาคใต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก รวมทั้งมาจาก
สํ านักงานใหญ (บมจ. กสทฯ หลักสี)่ ดังนั้น ในระยะแรกจึงเปนหนาที่ของทีมงานเลขานุการที่ตอง
ด ําเนนิการ จัดการดานงบประมาณ การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ การเตรียมความพรอมใน
การท ํางานเปนทมี โดยมกีารจดัสัมมนานอกสถานที ่เพือ่ละลายพฤตกิรรมสมาชกิในกลุม และปรบัทศันคติ
ใหทุกคนมองเปาหมายความสํ าเร็จของโครงการฯ เปนสํ าคัญ สวนบทบาทของผูจัดการโครงการ 
(Project Manager) กม็ุงเนนไปในการวางแผน และจดัระดบัความส ําคญัและเรงดวนของงานเปนส ําคญั

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ (2542)  ศกึษาโครงการที่ 1 เร่ือง “การศึกษาความเปนไปได การขยาย
บริการโทรศพัท 1.1 ลานเลขหมาย” มวีตัถุประสงคเพือ่ทีจ่ะศกึษาโครงการขยายโครงขายขององคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2537 – 2539) เพือ่ใหมเีลขหมายโทรศพัท 10 เลขหมายตอประชากร
100 คน ตามเปาหมายที่กํ าหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 สามารถ
ประสบผลสํ าเร็จหรือไม จากการศึกษาพบวา

โครงการขยายบรกิารโทรศพัท 1.1 ลานเลขหมาย ขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
(ในขณะนั้น)  ปจจุบันคือ บมจ. ทีโอที คอรเปอรเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูลงทุนดํ าเนินการเอง   
มเีหตุผลในการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้
 ขอดี

- บมจ. ทโีอทฯี สามารถใชประโยชนจากทรพัยากรบคุคลทีม่อียูไดอยางเตม็ที ่ เนือ่งจาก
การตดิตัง้เลขหมายโทรศพัทตามโครงการตาง ๆ ทีด่ ําเนนิการกอนหนานี ้ก ําลังจะเสรจ็สิน้ทกุโครงการ

- สามารถรักษาสัดสวนเลขหมายที่เหมาะสมไมใหเอกชนมีเลขหมายมากกวาได
- ไดรับผลประโยชนตอบแทนเต็มที่

                  ขอเสีย
- บมจ. ทโีอทฯี จะตองลงทุนเอง เงินลงทุนดังกลาวมาจากรายไดของตนเอง และการกู

จากแหลงเงินในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเงินลงทุนที่เปนรายไดของ บมจ. ทีโอทีฯ เอง อาจจะ
ตองขอผอนผันจากกระทรวงการคลงัในการขอยกเวนการน ําเงนิรายไดสงรัฐบาลใหเหลือเพยีงรอยละ 30
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ของก ําไรสทุธ ิซ่ึงนับวาเปนไปไดยาก เพราะรัฐบาลในขณะนั้นอยูในภาวะจํ าเปนตองใชจายเงินเปน
จ ํานวนมาก สวนกรณีการกูเงินเนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง อาจมีปญหาดานเพดานเงินกู

- อาจติดขัด ปญหากฎ ระเบยีบ ขั้นตอนการดํ าเนินงานเนื่องจาก บมจ. ทีโอทีฯ เปน  
รัฐวสิาหกจิ ตองปฏบิตัติามระเบยีบทางราชการ ดงันัน้การจะใหตดิตัง้โทรศพัทแลวเสรจ็ตามเปาหมาย
อาจประสบปญหา

- ในทางปฏิบัติ แมวา บมจ. ทีโอทีฯ จะดํ าเนินการอยางรวดเร็วที่สุดแลวก็ตาม อาจมี
ปญหาดานการจดัท ําเอกสาร การท ําสัญญา การสงมอบ การตดิตัง้อปุกรณ การออกแบบและกอสรางขายสาย
 - ปญหาเรื่องการติดตั้งโทรศัพทบานผูเชา มีขอเท็จจริงวา การขยายบริการโทรศัพท
เปนงานที่มีขั้นตอนและใชเวลาคอนขางมาก กอนที่เลขหมายแรกจะเปดใหบริการได แมแตการ
ด ําเนนิการโดยเอกชน ซ่ึงมคีวามคลองตวักวา ยงัประสบปญหาตดิตัง้โทรศพัทผูเชาไดลาชา แตหลังจาก
การท ํางานเริ่มตนไดแลว การผลิตเลขหมายในระยะตอ ๆ ไปก็จะเพิ่มอยางรวดเร็ว

ปญหาและอุปสรรค
ตดิขัดขอสัญญารวมลงทุนขยายกิจการโทรศัพทขอ 4 เร่ืองการคุมครองการรวมการงาน

และรวมลงทุน ซ่ึง บมจ. ทีโอทีฯไ ดทํ าไวกับบริษัท TA และบริษัท TT&T
แนวทางการดํ าเนินการ

 คณะกรรมการของ บมจ. ทโีอทฯี มมีตใิห บมจ. ทโีอทฯี เปนผูด ําเนนิการขยายเลขหมาย
โทรศพัทเพิ่มเติมจํ านวน 1.1 ลานเลขหมายเอง โดยจัดทํ าเปนโครงการเรียกวา โครงการขยายบริการ
โทรศพัทสวนเพิม่เตมิ พ.ศ. 2537 – 2539 จะใชเงนิลงทนุทัง้สิน้ 38,500 ลานบาท โดยสวนหนึง่จะเปน
เงนิรายไดจาก บมจ. ทโีอทฯี  ประมาณ 9,625 ลานบาท สวนทีเ่หลือจะเปนเงนิกูประมาณ 28,875 ลานบาท
คดิเปนสัดสวน 25 : 75 บมจ. ทีโอทีฯ ไดทํ าการวิเคราะหความเหมาะสมดานตางๆ ดังนี้

1. ความเหมาะสมทางดานการเงิน
 - มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 24,393 ลานบาท

- อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit : Cost Ratio) 1.47 เทา
- ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 6 ป
- อัตราผลตอบแทนโครงการ รอยละ 25.92
- ความสามารถในการชํ าระคืนหนี้สิน (Debt : Equity Ratio) = 1.5

2. ความเหมาะสมดานเทคนิค
ในการขยายโครงขายตามโครงการ 1.1 ลานเลขหมายนี้ บมจ. ทีโอทีฯ ไดพิจารณา

เลือกใชเทคนคิการตัง้ชมุสาย Host (MSU) ขนาดใหญเปนจ ํานวนนอย แตจะมชุีมสาย RSU ขนาดเลก็
กระจายอยูทั่วๆ ไปในพื้นที่ที่จะใหบริการ ซ่ึง บมจ. ทีโอทีฯ จะแบงเขตพื้นที่ที่จะขยายบริการเปน
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หลายพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยการติดตั้งโครงขายและอุปกรณตอนนอกในแตละพื้นที่จะใชวิธี
จางเหมาแบบ Single Contractor เพือ่ใหการติดตั้งอุปกรณดํ าเนินการไดพรอมๆ กัน และแลวเสร็จ
ภายใน 2 ป สํ าหรับทางดานการกอสรางอาคารชุมสาย และ RUS จะพจิารณาใชประโยชนจาก
อาคารทีด่นิ และสวนประกอบที่จํ าเปนที่มีอยูเดิมในการติดตั้งอุปกรณ และในกรณีที่ตองจัดหาที่ดิน
กอสรางอาคารชุมสายใหม อาจเลือกดํ าเนินการในสองแนวทางคือ เปนผูจัดหาที่ดินเอง หรือให
บริษัทผูรับเหมาะที่เปนคูสัญญารายเดียวกันแตละพื้นที่เปนผูจัดการหาที่ดินดวย ตามการกํ าหนด
ลักษณะขนาดของที่ดินและสถานที่ตั้งชุมสาย

ขัน้ตอนการดํ าเนินงานโครงการ
 1. น ําเสนอโครงการตอคณะกรรมการ บมจ. ทโีอทฯี ระยะเวลาด ําเนนิการไตรมาสที ่ 2 
ป พ.ศ. 2537

2. สํ ารวจเพื่อกํ าหนดที่ตั้งและปริมาณงาน เลขหมาย/ชุมสาย และจัดทํ ารายละเอียด
โครงการ ระยะเวลาดํ าเนินการ ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2537

3. จดัท ํา Spec. ของอปุกรณ ระยะเวลาด ําเนนิการ ไตรมาสที ่2 – ไตรมาสที ่3 ป พ.ศ. 2537
4. จัดทํ า TOR เพือ่จดัหาผูรับเหมา ระยะเวลาดํ าเนินการไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3 

ป พ.ศ. 2537
5. นํ าเสนอโครงการตอกระทรวงคมนาคม สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาดํ าเนินการไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2537

6. โครงการไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อส้ินสุดไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2537
7. การจดัหา จดัซือ้ทีด่นิ เร่ิมตัง้แตไตรมาสที ่2 ป พ.ศ. 2537 – ไตรมาสที ่2 ป พ.ศ. 2539
8. จดัท ําเอกสารประกวดราคา และประกวดราคาแบบ Closed Bid และ Repeat Order 

ระยะเวลาดํ าเนินการ ไตรมาสที่ 3 – ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2537
9. เซน็สัญญา เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว
10. ติดตั้งและสงมอบเครื่องชุมสายและอุปกรณส่ือสัญญาณ ระยะเวลาดํ าเนินการเริ่ม

ตั้งแตไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2538 – ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2539
 11. ออกแบบและกอสรางขายสาย ระยะเวลาดํ าเนินการไตรมาสแรกป พ.ศ. 2538 –
ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2539

12. ติดตั้งบานผูเชา เร่ิมตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2538 –ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2539
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โครงการขยายบรกิารโทรศพัท 1.1 ลานเลขหมาย โดย บมจ. ทโีอทฯี เปนผูด ําเนนิการเอง
ขอเสียและปญหาอุปสรรคตางๆ นั้นสามารถแกไขไดโดยใชหลักการจัดการบริหารโครงการเขามา
ด ําเนนิการ และในขณะเดียวกัน สภาวการณ และนโยบายของฝายการเมืองในขณะนั้น ก็ตองการให 
บมจ. ทีโอทีฯ ดํ าเนินการลงทุนเอง

ผลลัพธสุดทายก็คือ บริษัท TA ไดสวนแบงเลขหมายโทรศัพทในเขตนครหลวงเพิ่ม     
6 แสนเลขหมาย และบรษิทั TT&T ไดสวนแบงเลขหมายโทรศพัทในเขตภมูภิาคเพิม่ 5 แสนเลขหมาย
และดํ าเนินโครงการจนเสร็จสิ้นลงDPU



บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

โครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม โดยมกีารเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมดงักลาวและน ําผลทีไ่ด
ไปเปนแนวทางในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารโครงการขนาดใหญตอไป ในการวิจัย
เร่ือง พฤตกิรรมเจาหนาทีโ่ครงการทีม่ผีลตอการบรหิารโครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ กรณศีกึษา:
โครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมเจาหนาที่คณะบริหารโครงการ  
ที่มีผลตอการบริหาร

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ

เปนการวจิยัเชงิส ํารวจ (Survey Research) โดยมวีตัถุประสงคเพือ่เกบ็ขอมลูทีจ่ะศกึษาถงึ
พฤติกรรมเจาหนาที่โครงการที่มีผลตอการบริหารโครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ กรณีศึกษา:
โครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
กบัเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิานทกุระดบัชัน้ทัง้หมดเพือ่น ําผลจากการเกบ็ขอมลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะห
เกีย่วกบัความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอวัฒนธรรมองคกร การสื่อสารภายในคณะบริหารโครงการ 
และการทํ างานเปนทีม โดยแยกตามตัวแปรทางประชากรศาสตร

3.2 กลุมประชากร

กลุมประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ในคณะบริหารโครงการ
และคณะทํ างานยอยของโครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค       
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ทุกระดับตํ าแหนง จ ํานวน 116 คน

งานวิจัยนี้ ศึกษาจากกลุมประชากร ภายในคณะบริหารโครงการและคณะทํ างานยอย
ของโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค ประกอบดวย
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พนักงานระดับบน (ระดับ 9-10) จ ํานวน     1 คน
พนกังานระดับกลาง (ระดับ 7-8) จ ํานวน   59 คน
พนักงานระดับลาง (ระดับ 1-6) จ ํานวน   56 คน
รวมจํ านวนพนักงานทั้งหมด จ ํานวน 116 คน

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

 การสรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้มวีตัถุประสงคทีจ่ะวเิคราะหตวัแปรทีใ่ชในการวจิยั
ตามลักษณะทั่วไปดานตัวบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ระดับตํ าแหนง รายได         
และประสบการณและความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอ วัฒนธรรมองคการ การสื่อสารภายใน      
คณะบรหิารโครงการ และการท ํางานเปนทมี โดยเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูคอื แบบสอบถาม
โดยแบงออกเปน 5 สวน มรีายละเอียด ดังนี้

สวนที่ 1 เปนคํ าถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํ านวน 7 ขอ
สวนที่ 2 เปนค ําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอวัฒนธรรมองคกร ดังนี้

1) บทบาทและภาระหนาที่เจาหนาที่คณะบริหารโครงการ
2) บทบาทและภาระหนาที่ผูจัดการโครงการ

เปนค ําถามปลายปด ตามแบบของลเิกริต (Likert Scale) โดยมมีาตรวดั 5 ระดบั ซ่ึงครอบคลมุ
การวดั ดังนี้

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนเปน 1
ไมเห็นดวย ใหคะแนนเปน 2
เฉยๆ  ใหคะแนนเปน 3
เหน็ดวย                           ใหคะแนนเปน 4
เหน็ดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนเปน 5

สํ าหรับหลักเกณฑการแปลความหมาย คาคะแนนเฉลี่ยมี ดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1.00-1.79 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1.80-2.59 หมายถึง ไมเห็นดวย
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 2.60-3.39 หมายถึง เฉยๆ
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 3.40-4.19 หมายถึง เห็นดวย
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 4.20-5.00 หมายถึง เหน็ดวยอยางยิ่ง
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สวนที่ 3 เปนค ําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการสื่อสารภายใน
คณะบริหารโครงการ ม ีดังนี้

1) การสื่อสารเพื่อการบริหาร
2) การสือ่สารระหวางเจาหนาที่กับหัวหนาทีมงาน

เปนค ําถามปลายปด ตามแบบของลเิกริต (Likert Scale) โดยมมีาตรวดั 5 ระดบั ซ่ึงครอบคลมุ
การวัด ดังนี้

เหน็ดวยนอยที่สุด ใหคะแนนเปน 1
เหน็ดวยนอย ใหคะแนนเปน 2
เหน็ดวยปานกลาง ใหคะแนนเปน 3
เหน็ดวยมาก ใหคะแนนเปน 4
เหน็ดวยมากที่สุด ใหคะแนนเปน 5

สํ าหรับหลักเกณฑการแปลความหมาย คาคะแนนเฉลี่ยมี ดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1.00-1.79 หมายถึง เหน็ดวยนอยที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1.80-2.59 หมายถึง เหน็ดวยนอย
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 2.60-3.39 หมายถึง เหน็ดวยปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 3.40-4.19 หมายถึง เหน็ดวยมาก
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 4.20-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด

สวนที่ 4 เปนค ําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการทํ างานเปนทีมมี ดังนี้
1) ความคดิเหน็ ทีม่ตีอการก ําหนดทศิทาง และเปาหมายของคณะบรหิารโครงการ
2) ความคิดเห็นที่มีต อความเป นอันหนึ่ ง อันเดียวกันของเจ าหน าที่            

คณะบริหารโครงการ
เปนค ําถามปลายปด ตามแบบของลเิกริต (Likert Scale) โดยมมีาตรวดั 5 ระดบั ซ่ึงครอบคลมุ

การวัด ดังนี้
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนเปน 1
ไมเห็นดวย ใหคะแนนเปน 2
เฉยๆ ใหคะแนนเปน 3
เห็นดวย ใหคะแนนเปน 4
เหน็ดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนเปน 5
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สํ าหรับหลักเกณฑการแปลความหมาย คาคะแนนเฉลี่ยมี ดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1.00-1.79 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 1.80-2.59 หมายถึง ไมเห็นดวย
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 2.60-3.39 หมายถึง เฉยๆ
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 3.40-4.19 หมายถึง เหน็ดวย
คาคะแนนเฉลี่ย อยูระหวาง 4.20-5.00 หมายถึง เหน็ดวยอยางยิ่ง

สวนที ่5 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและการแกไขปญหาในการบริหารโครงการ

3.4 วิธีการสรางเครื่องมือ

วธีิการสรางเครื่องมือผูวิจัยไดดํ าเนินการ ดังนี้
1. ศกึษาจาก เอกสาร ต ํารา  และวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ  เพือ่เปนแนวทางในการสรางเครือ่งมอื
2. น ําแบบสอบถามเสนอผูอํ านวยการบณัฑติศกึษา สาขาวชิาการจดัการโทรคมนาคม

เพือ่ท ําจดหมายเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญทํ าการประเมินและวิเคราะห แบบสอบถาม จํ านวน 5 ทาน

3.5 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย

น ําเสนอผูเชีย่วชาญท ําการประเมนิ วเิคราะหและตรวจสอบ ดานเนือ้หาของแบบสอบถาม  
และปรับแกตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ และนํ าเสนออาจารยที่ปรึกษา

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล

เนื่องจากผูวิจัยเปนเจาหนาที่และปฏิบัติงานในคณะบริหารโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่
ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค ของ บมจ. กสทฯ จึงไดขอความอนุเคราะหโดยตรงกับ      
หัวหนาทีมงานในคณะบริหารโครงการและคณะทํ างานยอยของโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ 
CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ทีป่ฏิบตังิาน สวนกลาง และในสวนภมูภิาค ไดแก ภาคใต ภาคเหนอื
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง ในการตอบแบบสอบถามผูวจิยัไดด ําเนนิการจดัสง และเกบ็แบบสอบถาม
ดวยตนเอง จํ านวน 116 ชุด โดยใชระยะเวลาระหวางเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2550
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3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ในการวเิคราะหขอมูลผูวิจัยไดดํ าเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สํ าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Vision 15.0 ดังนี้

1. วเิคราะหขอมลูดวยวธีิการทางสถติ ิโดยใชคารอยละ คาเฉลีย่ และความเบีย่งเบนมาตรฐาน
 2. สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) วเิคราะหขอมลูของกลุมประชากรทีเ่กีย่วกบั
ภูมิหลัง ใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)DPU



บทที่  4
ผลการวิจัย

ผลการวจิยัเร่ืองพฤตกิรรมเจาหนาทีโ่ครงการทีม่ผีลตอการบรหิารโครงกโทรคมนาคมขนาดใหญ
กรณศีกึษา:โครงการโทรศพัทเคลือ่นทีร่ะบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
เพือ่ตอบวตัถุประสงคของการวจิยั คอื เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมเจาหนาทีโ่ครงการทีม่ผีลตอการบรหิารโครงการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเสนอ
แนะแนวทางการแกไขปญหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมดงักลาว และน ําผลทีไ่ดไปเปนแนวทางในการปรบัปรงุ
ประสทิธิภาพการบริหารโครงการขนาดใหญ ตอไป ซ่ึงผลการวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอวัฒนธรรมองคกร มีดังนี้

1) บทบาทและภาระหนาที่เจาหนาที่คณะบริหารโครงการ
2) บทบาทและภาระหนาที่ผูจัดการโครงการ

ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็ของเจาหนาที่ ทีม่ตีอการสือ่สารภายในคณะบรหิารโครงการมดีงันี้
1) การสื่อสารเพื่อการบริหาร
2) การสือ่สารระหวางเจาหนาที่กับหัวหนาทีมงาน

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการทํ างานเปนทีม มีดังนี้
1) ความคดิเหน็ ทีม่ตีอการก ําหนดทศิทางและเปาหมายของคณะบรหิารโครงการ
2) ความคิดเห็น ที่มีต อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเจาหนาที่             

คณะบริหารโครงการ

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจากตารางที่ 4.1 กลุมประชากรที่ศึกษาจํ าแนกตาม
ลักษณะทางประชากร พบวา

เพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 82.8 และ 17.2 ตามลํ าดับ
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ชวงอายุสวนใหญของกลุมของกลุมประชากรอยูระหวาง 41- 50 ป คดิเปนรอยละ 52.6
รองลงมาชวงอาย ุอยูระหวาง 31 – 40 ป คดิเปนรอยละ 43.1 และมากกวา 51 ปขึน้ไปคดิเปนรอยละ 3
และนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 2 ตามลํ าดับ

ระดบัการศกึษาของกลุมประชากรสวนใหญมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรี คดิเปนรอยละ 
67.2 รองลงมาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 25.9 และปริญญาโท คิดเปนรอยละ 5.2
ตามลํ าดับ

สถานภาพของกลุมประชากรสวนใหญ สมรสแลว คิดเปนรอยละ 78.4 รองลงมาโสด 
คดิเปนรอยละ 17.2 และแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลํ าดับ

ระดบัต ําแหนงงานของกลุมประชากรสวนใหญมตี ําแหนงอยูในระดบั 7-8 คดิเปนรอยละ
50.9 และรองลงมา ระดับ 1-6 คิดเปนรอยละ 48.3 และระดับ 9-10 คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลํ าดับ

ระดบัรายไดของกลุมประชากรสวนใหญ อยูระหวาง 20,001-40,000 บาท คดิเปนรอยละ 58.6
รองลงมา 40,001-60,000 บาท คดิเปนรอยละ 34 ระดบัรายไดตํ ่ากวา 20,000 บาท คดิเปนรอยละ 9.5 และ
ทีม่รีะดับรายไดตั้งแต 60,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.6  ตามลํ าดับ

ประสบการณของกลุมประชากรสวนใหญ อยูระหวาง 11-20 ป คิดเปนรอยละ 68.1 
รองลงมาอยูระหวาง 21-30 ป คดิเปนรอยละ 23.3 และตํ ่ากวา 10 ป คดิเปนรอยละ 7.8 และตัง้แต 31 ปขึน้ไป
คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 4.1 จ ํานวน และรอยละจํ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลา การปฏิบัติงาน
และระดับตํ าแหนงงาน

ลักษณะทั่วไป จํ านวน รอยละ

เพศ                                      ชาย
                                             หญิง

96
20

82.8
17.2

อายุ                                       นอยกวา 30 ป
                                              31- 40 ป
                                              41 - 50 ป
                                               มากกวา 51 ป ขึ้นไป

2
50
61
3

1.7
43.1
52.6
2.6

ระดับการศึกษา                      ปวช. หรือเทียบเทา
                                               ปวส. หรือเทียบเทา
                                               ปริญญาตรี
                                               ปริญญาโท
                                               ปริญญาเอก

1
30
78
6
1

0.9
25.9
97.2
5.2
0.9

สถานภาพ                               โสด
                                                สมรส
                                                แยกกันอยู/หมาย

20
91
5

17.2
78.4
4.3

ระดบัตํ าแหนงปจจุบัน             ระดับ 1 – 6
                                                  ระดับ 7 – 8
                                                  ระดับ 9 – 10

56
59
1

48.3
50.9
0.9
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)

ลักษณะทั่วไป จํ านวน รอยละ

 รายไดตอเดือน                       ตํ ่ากวา 20,000 บาท
                                                20,001 – 40,000 บาท
                                                40,001 – 60,000 บาท
                                                ตั้งแต 60,001 ขึ้นไป

11
68
34
3

9.5
58.6
29.3
2.6

 ประสบการณการทํ างาน         ตํ ่ากวา 10 ป
                                                 11 -  20 ป
                                                 21 -  30 ป
                                                 ตั้งแต 31 ป ขึ้นไป

9
79
27
1

7.8
68.1
23.3
0.9

4.2 ความคดิเหน็ของเจาหนาท่ี ท่ีมีตอวฒันธรรมองคกรในสวนของบทบาทและภาระหนาท่ีเจาหนาท่ี
คณะบริหารโครงการ

จากตารางที่ 4.2 ภาพรวมความคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทและภาระหนาทีเ่จาหนาทีค่ณะบรหิาร
โครงการจากการวเิคราะหขอมลูพบวา ใหความคดิเหน็ทีเ่หน็ดวย ( X  = 4.01) กบับทบาทและภาระหนาที่
เจาหนาที่คณะบริหารโครงการ โดยเรียงลํ าดับจากมากไปนอย 3 ลํ าดับแรก  คือ

1. เปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดทํ างานอยางเต็มความสามารถที่ไดรับมอบหมาย
( X  = 4.11)

2. เจาหนาที่เปนผูมีความรอบรูและความสามารถตรงกับงาน ( X  = 4.08)
3. เจาหนาที่รับรูขั้นตอนการทํ างานและหนาที่ความรับผิดชอบ ( X  = 4.03)
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ตารางที่ 4.2 จ ํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความถี ่และอันดบัเรือ่งความคดิเหน็
เกีย่วกบับทบาทและภาระหนาที่เจาหนาที่คณะบริหารโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
และภาระหนาที่เจาหนาที่คณะ

บริหารโครงการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เ ห็ น
ดวย

เฉยๆ ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

X S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

อันดับ

1. เจาหนาที่ไดรับมอบหมาย
อํ านาจและความรับผิดชอบ
อยางยุติธรรม

34
29.3

50
43.1

23
19.8

8
6.9

1
0.9 3.93 0.92

เห็นดวย

2. เจาหนาทีร่บัรูขัน้ตอนการ
ท ํางานและหนาทีค่วามรบัผดิ
ชอบ

29
25

67
57.8

15
12.9

5
4.3

-
- 4.03 0.75

เห็นดวย
3

3. เจาหนาทีท่ ํางานอยางเตม็
ความสามารถทีไ่ดรบัมอบหมาย

43
37.1

49
42.2

19
16.4

4
3.4

1
0.9 4.11 0.86

เห็นดวย
1

4. เจาหนาที่เปนผูมีความรอบรู
และความสามารถตรงกับงาน

37
31.9

56
48.3

18
15.5

5
4.3

-
- 4.08 0.80

เห็นดวย
2

5.เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามหนา
ที่ตรงตามตํ าแหนงของตนเอง

28
24.1

60
51.7

18
15.5

10
8.6

-
- 3.91 0.86

เห็นดวย

ภาพรวม 4.01 0.84 เห็นดวย

หมายเหตุ: 1.00-1.79 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1.80-2.59 = ไมเห็นดวย 2.60-3.39 = เฉยๆ
3.40-4.19  = เหน็ดวย 4.20-5.00 = เหน็ดวยอยางยิ่ง
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4.3 ความคดิเหน็ของเจาหนาที่ ท่ีมีตอวัฒนธรรมองคกรในสวนของบทบาทและภาระหนาทีผู่จัดการโครงการ

จากตารางที่ 4.3 ภาพรวมความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอวัฒนธรรมองคกรในสวน
ของบทบาทและภาระหนาที ่ผูจดัการโครงการ จากการวเิคราะหขอมลูพบวา สวนใหญใหความคดิเหน็ที่
เหน็ดวย ( X = 3.92) กบับทบาทและภาระหนาที่ผูจัดการโครงการ โดยเรียงลํ าดับจากมากไปนอย 3 
ลํ าดับแรก คือ

1. ผูจัดการโครงการ  เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดทํ างานอยางเต็มความสามารถ 
( X = 4.22)

2. ผูจัดการโครงการมีความสามารถทํ าใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อถือ ( X  = 4.09)
3. ผูจัดการโครงการรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและบุคคลนอกโครงการ

( X =3.89)

 ตารางที ่4.3 จ ํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความถี ่และอนัดบั เกีย่วกบับทบาท
 และภาระหนาที่ผูจัดการโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบท
บาทและภาระหนาที่ผูจัด
การโครงการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

X S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น อันดับ

6. ผูจัดการโครงการยึดกฎ
ระเบียบอยางเครงครัด

8
6.9

57
49.1

39
33.6

11
9.5

1
0.9 3.52 0.80

เห็นดวย
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 ตารางที่ 4.3 (ตอ)

ความคดิเหน็เกีย่วกับบทบาท
และภาระหนาทีผู่จดัการ
โครงการ

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉยๆ ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

X S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

อันดับ

7. ผูจัดการโครงการมีความ
สามารถทํ าใหผูใตบังคับบัญชา
เช่ือถือ

23
19.8

83
71.6

8
6.9

2
1.7

-
- 4.09 0.58

เห็นดวย
2

8. ผูจัดการโครงการใหความ
เสมอภาคกับผูใตบังคับบัญชา

18
15.5

71
61.2

22
19.0

4
3.4

1
0.9 3.88 0.74

เห็นดวย

9. ผูจัดการโครงการเปดโอกาส
ใหผูใตบังคับบัญชาไดทํ างาน
อยางเต็มความสามารถ

39
33.6

66
56.9

9
7.8

2
1.7

-
- 4.22 0.66

เห็นดวย
อยางยิ่ง 1

10. ผูจัดการโครงการรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับ
บัญชาและบุคคลนอกโครงการ

20
17.2

65
56.0

29
25

2
1.7

-
- 3.89 0.69

เห็นดวย
3

ภาพรวม 3.92 0.67 เห็นดวย

หมายเหตุ: 1.00-1.79 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1.80-2.59 = ไมเห็นดวย 2.60-3.39 = เฉยๆ
3.40-4.19  = เห็นดวย 4.20-5.00 = เหน็ดวยอยางยิ่ง
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4.4 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี ท่ีมีตอการสื่อสารภายในคณะบริหารโครงการในสวนของ                 
การสื่อสารเพื่อการบริหาร

จากตารางที ่ 4.4 ภาพรวมความคดิเหน็ของเจาหนาที่ ทีม่ตีอการสือ่สารภายในคณะบรหิาร
โครงการในสวนของการสื่อสารเพื่อการบริหารจากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีระดับพฤติกรรมการ
ส่ือสารมาก ( X  = 3.54) กบัการสือ่สารเพือ่การบรหิารโดยเรยีงลํ าดบัจากมากไปนอย 3 ลํ าดบัแรก คอื

1. ความเปนทางการในการติดตอส่ือสารระหวางโครงการกับหนวยงานตาง ๆ
( X  = 3.60)

2. การติดตอส่ือสารกันภายในคณะบริหารโครงการที่เปนลายลักษณอักษรมีการใช
ภาษาที่ดี กะทัดรัด เขาใจงาย ตรงไปตรงมา ( X  = 3.57)

3. ความถูกตองเที่ยงตรงในการติดตอส่ือสารเรื่องงานภายในคณะบริหารโครงการ
( X  = 3.53)

 ตารางที่ 4.4 จ ํานวนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความถี่ และอันดับเกี่ยวกับการ
  ส่ือสารเพื่อการบริหาร

การสื่อสารเพื่อการบริหาร มากที่
สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

X S.D. ระดับ อันดับ

1. ความถูกตองเที่ยงตรงในการ
ติดตอสื่อสารเรื่องงานภายใน
คณะบริหารโครงการ

11
9.5

43
37.1

59
50.9

3
0.26

-
- 3.53 0.70 มาก 3

2. การติดตอสื่อสารกันภายในคณะ
บริหารโครงการที่เปนลายลักษณ
อักษรมีการใชภาษาที่ดี กะทัดรัด
เขาใจงาย ตรงไปตรงมา

12
10.3

46
39.7

54
46.6

4
3.4

-
- 3.57 0.73 มาก 2
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)

การสื่อสารเพื่อการบริหาร มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

X S.D. ระดับ อันดับ

3. การสื่อสารที่ใชภายในคณะ
บริหารโครงการ ที่เปนลายลักษณ
อักษรโดยผานหนังสือเวียน/
บันทึก

11
9.5

46
39.7

47
40.5

12
10.3

-
- 3.48 0.81 มาก

4. ทานเคยเปนผูบอกกลาวเรื่อง
ราวขาวสารใหกับเพื่อนรวมงาน
ทั้งภายในและภายนอก

9
7.8

57
49.1

41
35.3

4
3.4

5
4.3 3.52 0.86 มาก

5. ความเปนทางการในการติดตอ
สื่อสารระหวางโครงการกับ
หนวยงานตางๆ

10
8.6

53
45.7

49
42.2

4
3.4

-
- 3.60 0.70 มาก 1

ภาพรวม 3.54 0.76 มาก

หมายเหตุ: 1.00-1.79 = นอยที่สุด 1.80-2.59 = นอย 2.60-3.39 = ปานกลาง 3.40-4.19 = มาก                    
4.20-5.00 = มากที่สุด

4.5 ความคดิเหน็ของเจาหนาที่ ท่ีมีตอการสือ่สารภายในคณะบรหิารโครงการในสวนของการสือ่สาร
ระหวางทานกับหัวหนาทีมงาน

จากตารางที ่ 4.5 ภาพรวมความคดิเหน็ของเจาหนาที่ ทีม่ตีอการสือ่สารภายในคณะบรหิาร
โครงการในสวนของการสือ่สารระหวางทานกบัหวัหนาทมีงาน จากการวเิคราะหขอมลูพบวา มรีะดบั
พฤตกิรรมการสือ่สาร มาก ( X  = 3.61) กบัการสือ่สารระหวางทานกบัหวัหนาทมีงาน โดยเรยีงลํ าดบั
จากมากไปนอย 3 ลํ าดับแรก คือ

1. หัวหนาทีมงานใชวิธีการติดตอเร่ืองงานหรือส่ังงานตางๆ กับทานทางโทรศัพท
กอนทีจ่ะแจงเปนลายลักษณอักษร  ( X  = 3.87)
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2. หวัหนางานสั่งงานชัดเจนและเขาใจในทางปฏิบัติ ( X  = 3.66)
3. ความเปนทางการของ หัวหนาทีมงานที่ใชในการติดตอเร่ืองงานหรือส่ังงานตางๆ

กับทาน ( X  = 3.30)

ตารางที่ 4.5 จ ํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความถี่ และอันดับ เกี่ยวกับการ
ส่ือสารระหวางทานกับหัวหนาทีมงาน

การสื่อสารระหวางทานกับ
หัวหนาทีมงาน

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

X S.D. ระดับ อันดับ

6. ความเปนทางการของหัวหนา
ทีมงานที่ใชในการติดตอ
เรื่องงานหรือสั่งงานตางๆ        
กับทาน

7
6.0

42
36.2

51
44.0

11
9.5

5
4.3 3.30 0.89 ปาน

กลาง
3

7. หัวหนาทีมงานใชวิธีการติดตอ
เรื่องงานหรือสั่งงานตาง ๆ กับ
ทานทางโทรศัพทกอนที่จะแจง
เปนลายลักษณอักษร

32
27.6

45
38.8

33
28.4

4
3.4

2
1.7 3.87 0.92 มาก 1

8. หัวหนางานสั่งงานชัดเจนและ
เขาใจในทางปฏิบัติ

14
12.1

48
41.4

54
46.6

-
-

-
-

-
- 0.69 มาก 2

ภาพรวม 3.61 1.83 มาก

หมายเหตุ: 1.00-1.79 = นอยที่สุด 1.80-2.59 = นอย 2.60-3.39 = ปานกลาง 3.40-4.19  = มาก
4.20-5.00 = มากที่สุด
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4.6 ความคดิเหน็ของเจาหนาท่ีท่ีมีตอการท ํางานเปนทีม ในสวนของการก ําหนดทศิทางและเปาหมาย
ของคณะบริหารโครงการ

จากตารางที ่ 4.6 ภาพรวมความคดิเหน็ ของเจาหนาทีท่ีม่ตีอการท ํางานเปนทมีในสวนของ
การก ําหนดทศิทางและเปาหมายของคณะบรหิารโครงการจากการวเิคราะหขอมลูพบวา ใหความคดิเหน็
ทีเ่หน็ดวย ( X  = 3.93) ตอการกํ าหนดทิศทางและเปาหมายของคณะบริหารโครงการโดยเรียงลํ าดับ
จากมากไปนอย 3 ลํ าดับแรก คือ

1. คณะบรหิารโครงการ มีการกํ าหนดเปาหมายและวัตถุประสงค ชัดเจน
( X  = 4.14)

2. ทานรูวาคณะบริหารโครงการคาดหวังความสํ าเร็จในหนาที่งานกับตัวทาน
( X  =3.98)

3. คณะบริหารโครงการมีการวางแผนเพื่อกํ าหนดทิศทางของคณะบริหารอยูเสมอ  
( X =3.97)

ตารางที่ 4.6 จ ํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความถี ่และอันดบั เร่ืองความคดิเหน็
ทีม่ตีอการ กํ าหนดทิศทางและเปาหมายของคณะบริหารโครงการ

ความคิดเห็นที่มีตอการ
กํ าหนดทิศทางและ
เปาหมายของคณะ
บริหารโครงการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

X S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

อันดับ

1. คณะบริหารโครงการ มี
การกํ าหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคชัดเจน

40
34.5

54
46.6

20
17.2

2
1.7

-
- 4.14 0.76 เห็นดวย 1
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)

ความคิดเห็นที่มีตอการ
กํ าหนดทิศทางและเปา
หมายของคณะบริหาร
โครงการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

X S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

อันดับ

2. ทานรูวาคณะบริหาร
โครงการคาดหวังความ
สํ าเร็จในหนาที่งานกับ
ตัวทาน

26
22.4

62
53.4

28
24.1

-
-

-
- 3.98 0.69 เห็นดวย 2

3. ทานไมตองรอคํ าสั่ง
จากหัวหนาทีมงานใน
การปฏิบัติงาน

11
9.5

61
52.6

31
26.7

12
10.3

1
0.9 3.59 0.83 เห็นดวย

4. คณะบริหารโครงการ
มีการวางแผนเพื่อกํ าหนด
ทิศทางของคณะบริหาร
อยูเสมอ

23
19.8

68
58.6

23
19.8

2
1.7

-
- 3.97 0.68 เห็นดวย 3

5. คณะบริหารโครงการ
มีการใหนโยบายตางๆ  
สูเจาหนาที่คณะ

22
19.0

64
55.2

27
23.3

3
2.6

-
- 3.91 0.72 เห็นดวย

ภาพรวม 3.93 0.74 เห็นดวย

หมายเหตุ: 1.00-1.79 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1.80-2.59 = ไมเห็นดวย 2.60-3.39 = เฉยๆ
3.40-4.19  = เหน็ดวย 4.20-5.00 = เหน็ดวยอยางยิ่ง
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4.7 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีมีตอการทํ างานเปนทีม ในสวนของความคิดเห็นท่ีมีตอความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของเจาหนาท่ีคณะบริหารโครงการ

จากตารางที่ 4.7 ภาพรวมบริหารความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอการทํ างานเปนทีม   
ในสวนของความคิดเห็นที่มีตอความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเจาหนาที่คณะโครงการจากการ
วเิคราะหขอมูลพบวา ใหความคิดเห็นที่เห็นดวย ( X  = 3.83) ตอความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
เจาหนาที่คณะบริหารโครงการ โดยเรียงลํ าดับจากมากไปนอย 3 ลํ าดับแรก คือ

1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเจาหนาที่คณะบริหารโครงการ ( X  =3.99)
 2. ทานสามารถบอกผูอ่ืนวาทานทํ างานที่คณะบริหารโครงการอยางภูมิใจ
 ( X  =3.98)
 3. คณะบริหารโครงการ สงเสริมใหเจาหนาที่ทํ างานเปนทีม ( X  =3.85)

ตารางที ่4.7 จ ํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความถี ่และอันดบั เร่ืองความคดิเหน็
ทีม่ตีอการความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเจาหนาที่คณะบริหารโครงการ

ความคิดเห็นที่มีตอความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของเจา
หนาที่คณะบริหารโครงการ

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

X S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

อันดับ

6. ทีมงานตาง ๆในคณะ
บริหารโครงการ มีการพบปะ
สัมมนากันอยูเสมอ

12
10.3

73
62.9

26
22.4

5
4.3

-
- 3.79 0.68 เห็นดวย

7. คณะทํ างานยอยตางๆ ไมมี
ปญหาในเรือ่งการประสานงาน

14
12.1

59
50.9

35
30.2

8
6.9

-
- 3.68 0.78 เห็นดวย
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)

ความคิดเห็นที่มีตอความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของเจา
หนาที่คณะบริหารโครงการ

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

เฉย ๆ ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

X S.D
.

ระดับ
ความคิด
เห็น

อันดับ

8. คณะทํ างานยอยตาง ๆ ใน
คณะบริหารโครงการทํ างาน
ประสานกันเปนทีมไมเนน
ในตัวบุคคล

12
10.3

62
53.4

38
32.8

1
0.9

3
2.6 3.68 0.78

เห็นดวย

9. คณะบริหารโครงการ         
สงเสริมใหเจาหนาที่ทํ างาน
เปนทีม

23
19.8

62
53.4

25
21.6

3
20.6

3
2.6 3.85 0.86

เห็นดวย
3

10. ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของเจาหนาที่คณะ
บริหารโครงการ

30
25.9

56
48.3

29
25.0

1
0.9

-
- 3.99 0.74 เห็นดวย 1

11. ทานสามารถบอกผูอื่น
วาทานทํ างานที่คณะบริหาร
โครงการอยางภูมิใจ

31
26.7

53
45.7

31
26.7

1
0.9

-
- 3.98 0.76 เห็นดวย 2

ภาพรวม 3.83 0.77 เห็นดวย

หมายเหตุ: 1.00-1.79 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1.80-2.59 = ไมเห็นดวย 2.60-3.39 = เฉยๆ
3.40-4.19  = เหน็ดวย 4.20-5.00 = เหน็ดวยอยางยิ่ง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยพฤติกรรมเจาหนาที่โครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X 
ในสวนภูมิภาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เปนองคประกอบที่สํ าคัญที่มีอิทธิพลตอความสํ าเร็จ
หรือลมเหลวของโครงการฯ และการเปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ใน
สวนภูมิภาค ซ่ึงจะสงผลตอก ําหนดการเปดใหบริการแกสาธารณชน ความสามารถในการแขงขัน
ทางธุรกิจและรายไดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เปนอยางมาก

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมเจาหนาที่โครงการที่มีผลตอการ
บริหารโครงการโทรศพัทเคลือ่นทีร่ะบบ CDMA200031X ในสวนภมูภิาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
เพือ่เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมดังกลาว และนํ าผลที่ไดไปเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารโครงการขนาดใหญ โดยวิจัยตามลักษณะทั่วไปของกลุม
ประชากรดานตวับคุคล เชน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ ระดบัต ําแหนง รายได และประสบการณ  
การวิจัย สรุปผลไดเปน 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพและภูมิหลังของกลุมประชากร
กลุมประชากรทีผู่วจิยัไดนํ ามาศึกษา สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

โดยมอีายอุยูระหวาง 41-50 ป มรีะดบัการศกึษาสวนใหญอยูในระดบัปรญิญาตรี สถานภาพของกลุม
ประชากรสวนใหญสมรสแลว ระดับตํ าแหนงงานของกลุมประชากรสวนใหญอยูในระดับ 7-8       
มรีะดบัรายไดสวนใหญ อยูระหวาง 20,001-40,000 บาท และประสบการณการทํ างาน สวนใหญอยู
ระหวาง 11-20 ป

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอ วัฒนธรรมองคกร
1) บทบาทและภาระหนาที่เจาหนาที่คณะบริหารโครงการ

(1) จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็นของกลุมเจาหนาที่         
ทุกระดับในคณะบริหารโครงการและคณะทํ างานยอยฯ ของโครงการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ 
CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลองและใกลเคยีงกนั
ทกุดานวาบทบาทและภาระหนาทีเ่จาหนาทีค่ณะบรหิารโครงการ ทีด่ ําเนนิการอยูในปจจบุนั มคีวามเหมาะสม  
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โดยกลุมประชากรสวนใหญเหน็ดวยทีว่า มกีารเปดโอกาสใหเจาหนาที ่ ไดท ํางานอยางเตม็ความสามารถ   
ที่ไดรับมอบหมาย โดยเจาหนาที่ก็เปนผูมีความรอบรูและความสามารถตรงกับงานและรูขั้นตอน
การทํ างานและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(2) สวนบทบาทและภาระหนาทีผู่จดัการโครงการ จากการวเิคราะหขอมลู
พบวากลุมประชากรสวนใหญใหความคิดเห็น ที่สอดคลองและใกลเคียงกันทุกดานวา บทบาทและ
ภาระหนาที่ผูจัดการโครงการ มีความเหมาะสม โดยกลุมประชากรสวนใหญเห็นดวยที่ผูจัดการ
โครงการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดทํ างานอยางเต็มความสามารถ ผูจัดการโครงการก็มีความ
สามารถท ําใหผูใตบงัคบับญัชาเชือ่ถือและรับฟงความคิดเห็นขอผูใตบังคับบัญชาและบุคคลภายนอก
โครงการดวย

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอการสื่อสารภาย ในคณะบริหารโครงการ
 1) การสื่อสารเพื่อการบริหาร

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็นของกลุมเจาหนาที่ทุกระดับ 
ในคณะบรหิารโครงการและคณะท ํางานยอยฯ ของโครงการโทรศพัทเคล่ือนทีร่ะบบ CDMA2000-1X
ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลองและใกลเคยีงกนัวา การสือ่สาร
ภายในคณะบริหารมีระดับพฤติกรรมการสื่อสารมาก โดยกลุมประชากรสวนใหญมีความเปนทาง
การในการตดิตอส่ือสารระหวางโครงการกบัหนวยงานตางๆ และการตดิตอส่ือสารกนัภายในคณะบรหิาร
โครงการทีเ่ปนลายลักษณอักษรมีการใชภาษาที่ดีกะทัดรัดเขาใจงาตรงไปตรงมา และมีความถูกตอง
เทีย่งตรงในการติดตอส่ือสารเรื่องงานภายในคณะบริหารโครงการ

2) การสื่อสารระหวางทานกับหัวหนาทีมงาน
กลุมเจาหนาที่ ทกุระดบั ในคณะบริหารโครงการและคณะทํ างานยอยฯ 

ของโครงการโทรศพัทเคลือ่นทีร่ะบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม      
มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลองและใกลเคยีงกนั โดยใหมรีะดบัพฤตกิรรมการสือ่สารมาก โดยหวัหนาทมีงาน
ใชวธีิการตดิตอเรือ่งงานหรอืส่ังงานตางๆ ทางโทรศพัทกอนทีจ่ะแจงเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงหวัหนางาน
ส่ังงานชัดเจนและเขาใจในทางปฏิบัติ และมคีวามเปนทางการในการติดตอเร่ืองงานสั่งงานตางๆ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอการทํ างานเปนทีม
1) ความคดิเหน็ทมี ีตอการก ําหนดทศิทางและเปาหมายของคณะบรหิารโครงการ

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น ของกลุมเจาหนาที่ทุกระดับ 
ในคณะบรหิารโครงการและคณะท ํางานยอยฯ ของโครงการโทรศพัทเคล่ือนทีร่ะบบ CDMA2000-1X
ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลองและใกลเคยีงกนั โดยเหน็วา
คณะบริหารโครงการ มีการกํ าหนดเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน และทราบวา คณะบริหาร

DPU



58

โครงการคาดหวังความสํ าเร็จในหนาที่งานกับตัวทานและมีการวางแผนเพื่อกํ าหนดทิศทางของ
คณะบริหารฯ อยูเสมอ

2) ความคดิเหน็ทีม่ตีอความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ของเจาหนาทีค่ณะบรหิาร
โครงการ

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็นของกลุมเจาหนาที่ทุกระดับ 
ในคณะบรหิารโครงการและคณะท ํางานยอยฯ ของโครงการโทรศพัทเคล่ือนทีร่ะบบ CDMA2000-1X
ในสวนภมูภิาค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลองและใกลเคยีงกนั โดยเหน็ดวยกบั
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเจาหนาที่คณะบริหารโครงการ และสามารถบอกผูอ่ืนวาทํ างานที่
คณะบรหิารโครงการอยางภูมิใจ และคณะบริหารโครงการก็สงเสริมใหเจาหนาที่ทํ างานเปนทีมดวย

ทัง้นี้ สอดคลองกับแนวความคิดของ Analoui (1994:36-39) ทีก่ลาวถึง 
วัฒนธรรมองคกรแบบโครงการ โดยผูจัดการโครงการและผูปฏิบัติงาน เปนกํ าลังสํ าคัญตอผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ สมาชิกทีมงานจะใชอํ านาจรวมกันของกลุมในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของงาน และผูจัดการโครงการจะตัดสินใจโดยมุงผลลัพธ ก ําหนดความสัมพันธในการทํ างานกับ
สมาชกิทมีงานโดยใชหลักความสามารถและความเคารพ ซ่ึงกนัและกันมากกวาความอาวโุส ซ่ึงเปน
ผลมาจากอายแุละสถานภาพทีสั่มพนัธอยางเปนลํ าดบัใชพลังของกลุม ชวยใหองคกรประสบความส ําเรจ็
ในการท ํางาน โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานที่จะปฏิบัติและมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน

5.2 สรุปความคิดเห็น เก่ียวกับบทบาทของเจาหนาท่ีโครงการ

จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเจาหนาที่โครงการ ที่มีผลตอการบริหารโครงการ      
โทรคมนาคม ขนาดใหญ กรณศีกึษา: โครงการโทรศพัทเคลือ่นทีร่ะบบ CDMA2000-1X ในสวนภมูภิาค
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ผูวิจัยไดขอสรุปในเรื่องเกี่ยวกับวฒันธรรมองคกรในสวนของการมี
บทบาทของเจาหนาทีโ่ครงการ การก ําหนดทศิทางและเปาหมาย ทีชั่ดเจนและความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั
ของเจาหนาที่โครงการ โดยตองกํ าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อสะทอนความเปนหนึ่งเดียวกันและการสราง
ความเชื่อมั่น ที่จะทํ าใหงานของโครงการบรรลุเปาหมายที่วางไวซ่ึง จะเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
ใหมที่ดี แตจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานอุดมการณหลัก (Core Ideology) มีเปาหมายและคุณคาหลัก     
(Core purpose & Core values) ในการด ําเนนิโครงการฯ วธีิปฏิบตัทิีด่จีะท ําใหการปฏบิตังิานของเจาหนาที่
โครงการ มปีระสิทธิภาพ ผลทีจ่ะไดรับกค็อืความส ําเรจ็ของโครงการ จงึควรก ําหนดวิธีปฏิบัติใหกับ
เจาหนาที่ เพื่อยึดเปนหลักในการปฏิบัติงานโครงการพรอมความหมาย ดังนี้ คือ
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- มคีวามมุงมั่น (Persistence) คือ เจาหนาที่จะตองมีความกระตือรือรนที่จะทํ างาน
ใหบรรลุเปาหมาย ถางานที่ทํ ายังไมดีพอ จะตองท ําใหดีกวาเดิม หรือแมงานที่ทํ าจะดีอยูแลวก็ตาม 
จะตองท ําใหดขีึน้กวานีอี้ก และทศันคตทิีว่า แมงานทีไ่ดรับมอบหมายจะยากสกัเพยีงใดกต็าม จะตอง
ท ํางานนัน้ใหบงัเกดิผลส ําเรจ็ ถามปีญหาหรอือุปสรรคส ําคญัทีต่องเผชญิ กจ็ะอดทน ยนืหยดั ตลอดจน
ไมหลีกเลี่ยง ไมทอถอย และตัง้ใจที่จะแกปญหาหรืออุปสรรคเหลานั้นใหลุลวง และพรอมที่จะขอ
ความชวยเหลือจากผูอ่ืน เพือ่ผลสํ าเรจ็ของงาน เมือ่ตระหนกัวางานทีต่นท ําอยูนัน้ยากเกนิทีจ่ะด ําเนนิการ
ไดดวยตนเอง

- กลาคดิกลาท ํา (Initiative) คอื เมือ่มอีะไรส ําคญัทีต่องท ํา กจ็ะด ําเนนิการโดยไมรีรอวา
ถาพจิารณาแลวพบวา การรอสั่งการหรือการขอความเห็นชอบทํ าใหเสียเวลา และมีผลทํ าใหองคกร
พลาดโอกาสหรือเสียผลประโยชน ไมกลัวปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อตองมีการเผชิญหนาหรือตองมี
การเจรจาตอรอง เพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายบรรลุผลและพรอมที่จะดํ าเนินการอยางไมรีรอเมื่อ
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา และจะตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจ ทั้งวิธีการและผลของการ
ตดัสินใจดงักลาว ไมดวนสรุปวางานนั้นยากและทํ าไมได จนทํ าใหไมกลาที่จะดํ าเนินการใดๆ และ
ไมควรโยนความรับผิดชอบในการตัดสินใจไปใหผูอ่ืน
 - ตดัสนิใจถกูตองรวดเรว็ (Correct & Quick decision making) คอื เจาหนาที่โครงการ
จะตองมทีกัษะในการวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริง พิจารณาเหตุและผล เพื่อนํ าไปสูการตัดสินใจ
ทีถู่กตอง และคิดเร็วและตัดสินใจเร็วไดในกรณีที่มีความจํ าเปน และหลีกเหล่ียงการมุงเนนพิจารณา
แตจดุด ี โดยมองขามจดุเสยีท ําใหตดัสนิใจผดิพลาด และควรหลกีเหลีย่งการตดัสนิใจทนัท ี โดยไมได
ปรึกษาหารอืผูเกีย่วของ หลีกเหลีย่งการท ําอะไรทีพ่ถีิพถัินเกนิไปจนมผีลท ําใหตดัสนิใจชา และสดุทาย
หลีกเหลี่ยงการตัดสินใจที่เร็วแตขาดคุณภาพ

- มีการจัดการที่ดี คอื เจาหนาที่โครงการจะตองกํ าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ 
อํ านาจหนาที่ อยางชัดเจน และการลื่นไหลของขอมูลจะตองมีความรวดเร็ว ชัดเจนนํ าไปปฏิบัติได 
มคีวามขัดแยงนอยหรือแทบไมมีเลย

- มกีารวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี เจาหนาที่โครงการควรมีการกํ าหนดวัตถุประสงค 
รวมทั้งจัดทํ าแผนตารางการทํ างาน งบประมาณและระบบตรวจสอบควบคุม รวมทั้งการรายงาน
อยางครบถวน

- มปีระสบการณเกี่ยวของกับโครงการที่คลายคลึงกันมากอน
- มีความรู ประสบการณ และความชํ านาญในเรื่องของวิธีการและเครื่องมือตางๆ   

ทีต่องใชในการทํ างาน
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- มคีวามเปนอสิระ เจาหนาทีโ่ครงการควรมคีวามผกูพนักบัเปาหมายและวตัถุประสงค
ของโครงการ มีความไววางใจอยูในระดับสูง มกีารติดตอส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอมูลที่ดี

- มคีวามสามารถในการแกไขปญหา
- ควรเปนบุคคลที่ยอมรับในขอตกลงของทีม
- มคีวามทะเยอทะยาน และความคิดสรางสรรคและมีพลังในการทํ างาน
- มคีวามรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จํ าเปนตองใชในการทํ างาน
- มทีกัษะในการติดตอส่ือสาร

5.3 ขอเสนอแนะ

เนือ่งจาก สภาพแวดลอม และสภาพภายในองคกรตางๆ ที่เขามากระทบและสงผลตอ
การบรหิารโครงการมคีวามแตกตางกนั การบรหิารโครงการในแตละองคกรจงึมปีจจยัไมเหมอืนกนั
ดงันัน้ จงึตองนํ าความคิดเห็นของเจาหนาที่โครงการที่ไดศึกษา มาพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

5.3.1 ความคิดเห็นของเจาหนาที่โครงการ ทีม่ีตอวัฒนธรรมองคกร
5.3.1.1 ประเดน็ ความคดิเหน็ทีม่ตีอ บทบาทและภาระหนาที่ เจาหนาทีโ่ครงการ

- ควรมีสวนรวมในการตัดสินใจในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายและ   
รับผิดชอบตอการตัดสินใจนั้นรวมกัน

- ตองเปนผูมีความรูและความสามารถตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย
- เปดโอกาสใหทํ างานตามหนาที่และความรับผิดชอบอยางเต็มความ

สามารถ
- มคีวามสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอมและท ํางานไดรวดเรว็
- มคีวามอดทนและพลังในการทํ างาน มคีวามคิดที่ดี
- มคีวามสนใจในการพัฒนาตนเองและการแสวงหา ความกาวหนา
- มชีีวิตสวนตัวที่มั่นคง และมีบุคลิกภาพที่ดี

5.3.1.2 ประเดน็ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทและภาระหนาที่ผูจัดการโครงการ
- กํ าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานใหเจาหนาที่เพื่อ

ใหมีผลทางปฏิบัติอยางชัดเจน
- ยึดกฎระเบียบอยางเครงครัดและรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับ

บัญชาและบคุคลภายนอก
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- ใหความเสมอภาคกับผูใตบังคับบัญชา
- ประสานงานกบัผูเกีย่วของทกุระดบัทัง้ภายในและภายนอกโครงการฯ 

โดยมุงผลสํ าเร็จของงาน
- พยายามสรางบรรยากาศแบบไมเครงเครยีดทานกลางสภาพแวดลอม

ทีไ่มแนนอน
- สนใจปญหาและการแกไขปญหา
- ควรมีความกระตือรือรนในการทํ างาน มีพลังและทัศนคติที่ดีใน

การทํ างานวาเปนงานที่สามารถทํ าได
- มปีระสบการณและความรูเกีย่วกบัองคกร เทคโนโลย ีหลักการบรหิาร

รวมทั้งระบบและกระบวนการทํ างานของโครงการ
- มีทักษะ ใชประสบการณและความรูในการแกไขปญหา

5.3.2 ความคดิเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการสื่อสารภายในคณะบริหารโครงการ
5.3.2.1 ประเด็นการสื่อสารเพื่อการบริหาร

- ควรมีการสื่อสารอยางเที่ยงตรงและชัดเจนดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 
โดยวธีินีจ้ะชวยใหเกดิความคลองตวัรวดเร็วและสะดวกสบายในการปฏบิตังิานส ําหรบัในคณะบรหิาร
โครงการ ควรจะมีเครื่องมือส่ือสารคือ โทรศัพท คอมพิวเตอร อยางเพียงพอ

- ควรใช อีเมลล (e-mail) ในการรบั-สงหนงัสือเวยีน ค ําสัง่ ประกาศตางๆ
ในขณะเดยีวกันก็ควรมีการสื่อสารดวยส่ือส่ิงพิมพตามไปดวย  

อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการสื่อสาร ควรใชการสื่อสารสองทาง
ควบคูกนัไปดวย คอืใชทัง้วาจาและลายลกัษณอักษร เพราะ การสัง่งานดวยวาจาจะมคีวามชดัเจนถกูตอง
ตรงกันในสิ่งที่จะทํ าการสั่งงานโดยใชลายลักษณอักษรหรือโดยบันทึกจะทํ าใหเกิดความถูกตองมี
หลักฐานชดัเจนเปนขัน้ตอนตามระเบยีบของหนวยงาน สามารถน ํามาอางองิไดในภายหลงั ทัง้นีค้วรมี
ความชดัเจนและเที่ยงตรง กะทัดรัด ไมควรยาวจนเกินไป

5.3.2.2 ประเด็น การสื่อสารระหวางทานกับหัวหนาทีมงาน
- ควรมกีารประชมุเพือ่ปรบัแผนการด ําเนนิงานเปนระยะๆ โดยประชมุ

ผานวีดีโอคอนเฟอรเรนท หรือเดินทางเขารวมประชุม
- หนาทมีงาน ควรใหความสนใจและเปนกันเองกับผูปฏิบัติงาน
- มกีารพบปะสงัสรรคกนับางเปนครัง้คราวทัง้ในและนอกเวลาท ํางาน

รวมทั้งเขารวมกิจกรรมอื่นๆ
- พยายามเขาใจซึ่งกันและกัน มีความรูสึกที่ดีตอกัน
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- หวัหนาทีมงาน พยายามทํ าตัวเสมือนเพื่อนรวมงาน
- เนนนโยบายเปดประต ู (Open-door-Policy) โดยเปดโอกาสใหเจาหนาที่

โครงการไดพูดไดแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความรูสึกและทัศนะในแงตางๆ อยางเปดเผยและเสรี      
โดยหวัหนาทมีงาน รับฟงและเต็มใจที่จะนํ าขอเสนอแนะไปพิจารณาอยางจริงจังและจริงใจ

- สงเสริมใหเกิดการสื่อสารจากลางขึ้นบน ซ่ึงเกิดประโยชนคือ
1. หวัหนาทมีงาน ไดทราบวาเจาหนาทีโ่ครงการ มคีวามเขาใจและยอมรบั

การสื่อสารของตนเพียงใด
2. หัวหนาทีมงาน จะไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนตอตัวเองและตอหนวยงาน
3. เจาหนาที่โครงการจะมีความชื่นชม และใหความไววางใจใน

ตวัหวัหนาทีมงาน เพราะเห็นวายอมรับความสํ าคัญของเจาหนาที่โครงการ
4. เปนการกระตุนใหเจาหนาทีโ่ครงการ กลาทีจ่ะแสดงความคดิเหน็

ทีม่ตีอตัวหัวหนาทีมงานและหนวยงาน
5. เมือ่เจาหนาทีรู่สึกวาตนเองมคีาตอหนวยงาน กพ็ยายามน ําความรู

ความสามารถที่มีอยูมาใชใหเปนประโยชนอยางเต็มที่
6. เจาหนาทีโ่ครงการมโีอกาสไดสลายความกดดนัหรือคบัของใจทีม่อียู

คณุลักษณะของหัวหนาทีมงาน ท่ีอยากใหเปน
- มีความยุติธรรม
- จริงใจใหเกียรติผูปฏิบัติงานอยางเสมอภาค
- วางตัวนานับถือ มีความเสมอตนเสมอปลาย
- มคีวามรับผิดชอบพรอมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
-  แนะนํ า พัฒนาและสอนงานผูปฏิบัติงาน
- มีมนุษยสัมพันธที่ดี
- คอยบอกกลาวขาวสารหรอืขอมลูทีเ่ปนประโยชน หรือมผีลตอความกาวหนา ของผูปฏิบตังิาน
- เปดเผย จริงใจ ซ่ือสัตย และเปนกันเอง
- ไมใชอิทธิพลครอบงํ ากลุม เปนประชาธิปไตย ปราศจากเผด็จการทุกรูปแบบ
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5.3.3  ประเด็น การทํ างานเปนทีม
การทํ างานเปนทีม เปนการมีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม และชวยกัน

ท ํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยเจาหนาที่โครงการอยากเห็น คณุลักษณะของทีมงาน ดังนี้
- ความสนใจในงานและความผูกพันกันอยางมาก
- ความสามารถในการแกไขความขัดแยง กันอยางจริงใจและรวดเร็ว
- ตองการความสํ าเร็จสูง มเีปาหมายผลสํ าเร็จรวมกัน
- ความไววางใจซึ่งกันและกัน
- เสยีสละ อาสาชวยทํ างานทุกดาน
- มคีวามรัก สามัคคีภายในทีมงาน
- การยอมรับในความตองการของบุคคลในทีมงาน
- การแบงผลประโยชนรวมกันของสมาชิกในทีมอยางยุติธรรม
- ความรูสึกรักในความเปนทีมงานดวยความจริงใจ
- ความภาคภูมิใจและสนุกในการทํ ากิจกรรมกลุม
- ความผูกพันและความมุงมั่นใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม
- ความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในกลุม
- การใหความอิสระซ่ึงกันและกัน
- การตดิตอประสานงานและความรวมมือตอกันอยางมีประสิทธิผล
- การกํ าหนดบรรทัดฐานการดํ าเนินงานที่ดีและปรับผลการดํ าเนินงานให

เหมาะสมกับบรรทัดฐาน
- ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรของทีมงาน
- ความสามารถในการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นเพื่อใหเกิดความรวมมืออยาง

มีประสิทธิภาพ
ทัง้นี ้การวจิยัครัง้ตอไปในอนาคต ควรมกีารวจิยัถึงตวัแปรอืน่ เชน พฤตกิรรมดานวฒันธรรม

องคกรของผูบริหารระดับสูง หรือพฤติกรรมดานการสื่อสารของผูจัดการโครงการ ที่อาจมีอิทธิพล
ความสํ าเร็จหรือลมเหลวของโครงการ และควรจะมกีารวิจัยความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในโครงการทั่วไป ในหนวยอ่ืนๆ เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร  บมจ. ทีโอทีฯ เปนตน
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ จํ านวน 5 ทาน ท่ีตรวจสอบแบบสอบถาม

อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประณต  บญุไชอภิสิทธิ์
สารนิพนธ เร่ือง  พฤตกิรรมเจาหนาทีโ่ครงการทีม่ผีลตอการบรหิารโครงการโทรคมนาคม     
 ขนาดใหญ กรณศีกึษา: โครงการโทรศพัทเคล่ือนทีร่ะบบ CDMA2000-1X

ในสวนภูมิภาคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ช่ือนักศึกษา นางพิศมัย เหล็กกลา สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน ทีต่รวจแบบสอบถาม
1. พนัเอก ดร. นที  ศุกลรัตน
    ตํ าแหนง ผูชวยผูอํ านวยการกองอํ านวยการสื่อสาร

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
2. นายพิชิต  แกวมาคูณ
    ตํ าแหนง ผูชวยผูจัดการฝายรัฐกิจสัมพันธ

บมจ. กสท โทรคมนาคม
3. นายสงบ  สังขจินดา
    ตํ าแหนง ผูชวยผูจัดการฝายวางแผนและวิศวกรรมเครือขายCDMA

บมจ. กสท โทรคมนาคม
4. นายสมโพช   พานทอง
     ตํ าแหนงผูจัดการสวนวิศวกรรมระบบชุมสาย
 ฝายวางแผนและวิศวกรรมเครือขาย CDMA

บมจ. กสท โทรคมนาคม
5. นายสมเกียรติ สํ าราญบํ ารุง
    ตํ าแหนง ผูจัดการสวนระบบปฏิบัติการและบํ ารุงรักษา CDMA ศนูยนครราชสีมา

ฝายปฏิบัติการเครือขาย CDMA
บมจ. กสท โทรคมนาคม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

พฤติกรรมเจาหนาท่ีโครงการทีมี่ผลตอการบริหารโครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ
กรณีศึกษา : โครงการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค

ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม

คํ าชี้แจง
1. วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้จัดทํ าขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมเจาหนาที่โครงการที่มีผลตอการ   
บริหารโครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ  กรณีศึกษา:โครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
2. พฤติกรรมเจาหนาที่โครงการ หมายถึง พฤตกิรรมของเจาหนาที่ที่อยูในคณะบริหารโครงการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA 2000-1X ในสวนภูมิภาค
3. แบบสอบถามนี้มี 5 สวน ประกอบดวย

              สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
              สวนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอวัฒนธรรมองคกร
              สวนที่ 3 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการสื่อสารภายในคณะบริหารโครงการ
              สวนที่ 4 ความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการทํ างานเปนทีม
           สวนที่ 5 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและการแกไขปญหาในการบริหารโครงการ

4. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และกรุณาตอบครบทุกขอ
 5. การศกึษาครั้งนี้จะสํ าเร็จได ดวยการไดรับความรวมมือจากทานผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงคํ าตอบ          
ของทาน จะน ํามาใชประโยชนในดานการศกึษาวจิยัในเชงิวชิาการ ซ่ึงจะไมมผีลกระทบใดๆ ตอทาน
โดยผูศกึษาจะเก็บรักษาไวเปนความลับไมนํ าไปเผยแพร

ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

นางพิศมัย  เหล็กกลา
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการโทรคมนาคม

บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
โปรดท ําเครือ่งหมาย ลงในชอง    ทีต่รงกบัขอมลูและความคดิเหน็ของทานมากทีสุ่ดเพยีงขอเดยีว

1. เพศ
                ชาย                                                                               หญิง
                                  
2.    อายุ
                  นอยกวา 30 ป                                                             31 – 40 ป
                  41 –50ป                                                                     มากกวา 51 ป ขึน้ไป

          
3.    ระดับการศึกษา
                   ปวช. หรือเทียบเทา                                                   ปวส. หรือเทียบเทา
                   ปริญญาตรี                                                                 ปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา
                    ปริญญาโท                                                                ปริญญาเอก

4.     สถานภาพ
                    โสด                                                                          สมรส
                    แยกกันอยู/หมาย

5.     ระดับตํ าแหนงปจจุบัน
                   ระดับ 1 - 6                                        ระดับ 7 - 8
                   ระดับ 9 – 10

6.     รายไดตอเดือน
                  ตํ่ ากวา 20,000 บาท    20,001 – 40, 000 บาท

                         40,001 –60,000 บาท                                          ตั้งแต 60,001 ขึ้นไป

      7. ประสบการณการทํ างาน
                        ตํ่ ากวา 10 ป                                                           11-20ป
                        21 – 30 ป                                                                        ตั้งแต 31 ปขึ้นไป
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี ท่ีมีตอวฒันธรรมองคกร
                 2.1 บทบาทและภาระหนาท่ีเจาหนาท่ีคณะบริหารโครงการ
คํ าชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชอง    ทีต่รงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากที่สุด
               เพียงขอเดียว

 
ความคิดเห็นของเจาหนาที่  ที่มีตอ วฒัน

ธรรมองคกร ระดับความคิดเห็น

บทบาทและภาระหนาที่เจาหนาที่คณะ
บริหารโครงการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง
1. เจาหนาที่ไดรับมอบหมายอํ านาจและ
ความรับผิดชอบอยางยุติธรรม
2. แนวทาง ขั้นตอนการทํ างานและหนาที่
ความรับผิดชอบคือส่ิงที่เจาหนาที่รับรูอยู
เสมอในการปฏิบัติงาน
3. เจาหนาที่ทํ างานอยางเต็มความสามารถ
ทีไ่ดรับการมอบหมาย

4. เจาหนาที่ เปนผูมีความรอบรูและความ
สามารถตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย

5.เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ตรงตาม
ต ําแหนงของตนเอง
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2.2 บทบาทและภาระหนาท่ี ผูจัดการโครงการ

ความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอ
วัฒนธรรมองคกร ระดับความคิดเห็น

บทบาทและภาระหนาที่ ผูจัดการโครง
การ

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็น

ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง
6. ผูจัดการโครงการยึดกฎระเบียบอยาง
เครงครัด

7.ผูจัดการโครงการ มีความสามารถทํ า
ใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อถือ

8.ผูจัดการโครงการใหความเสมอภาค
กับผูใตบังคับบัญชา

9. ผูจัดการโครงการเปดโอกาสใหผูใต
บงัคับบัญชาไดทํ างานอยางเต็มความ
สามารถ

10.ผูจัดการโครงการรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชาและบุคคลภาย
นอกโครงการ
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สวนที่  3 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ี ท่ีมีตอการสือ่สารภายในคณะบริหารโครงการ
3.1 การสื่อสารเพื่อการบริหาร

 ค ําชีแ้จง โปรดใสเครือ่งหมาย ลงในชอง    ทีต่รงกบัขอมลูและความคดิเหน็ของทานมากทีสุ่ด
                 เพยีงขอเดียว

 

ความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการสื่อสาร
ภายในคณะบริหารโครงการ ระดับความคิดเห็น

การสื่อสารเพื่อการบริหาร
มากที่
สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยที่
สุด

1. ความถูกตองเที่ยงตรงใน การ
ติดตอส่ือสารเรื่องงานภายในคณะ
บริหารโครงการ
2. การติดตอส่ือสารกันภายในคณะ
บริหารโครงการที่เปนลายลักษณอักษร
มกีารใชภาษาที่ดี กะทัดรัด เขาใจงาย ตรงไป
ตรงมา
3. การสื่อสารที่ใชภายในคณะบริหารโครง
การ ทีเ่ปนลายลักษณอักษร
โดยผานหนังสือเวียน/บันทึก
4. ทานเคยเปนผูบอกกลาวเรื่องราวขาวสาร
ใหกับเพื่อนรวมงานทั้งภายใน
และภายนอกโครงการ
5. ความเปนทางการในกาติดตอส่ือสาร
ระหวางโครงการกับหนวยงานตาง ๆ
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 3.2 การสื่อสารระหวางทานกับหัวหนาทีมงาน

ความคิดเห็นของเจาหนาที่ ที่มีตอการ
ส่ือสารภายในคณะบริหารโครงการ ระดับความคิดเห็น

การสือ่สารระหวางทานกบัหวัหนาทมีงาน มากที่
สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอยที่
สุด

6.  ความเปนทางการของหัวหนาทีม
งานที่ใชในการติดตอเร่ืองงานหรือส่ัง
งาน ตางๆ กับทาน

7. หวัหนาทีมงานใชวิธีการติดตอเร่ือง
งาน หรือส่ังงานตางๆ กับทานทาง
โทรศัพทกอนที่จะแจงเปนลายลักษณ
อักษร

8. หวัหนางานสั่งงานชัดเจน และเขาใจ
ในทางปฏิบัติ

DPU



  75

สวนที่ 4 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีมีตอการทํ างานเปนทีม
4.1 ความคิดเห็นท่ีมีตอการกํ าหนดทิศทางและเปาหมายของ คณะบริหารโครงการ

ความคิดเห็นของเจาหนาที่มีตอการ
ทํ างานเปนทีม ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็นทีม่ตีอการ กํ าหนดทิศทาง
และเปาหมายของคณะบริหารโครงการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง
1. คณะบริหารโครงการ มีการกํ าหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน

2. ทานรูวาคณะบริหารโครงการ คาด
หวงัความสํ าเร็จในหนาที่งาน
 กบัตัวทาน
3. ทานไมตองรอคํ าส่ังจากหัวหนาทีม
งานในการปฏิบัติงาน

4. คณะบริหารโครงการ มีการวางแผน
เพือ่กํ าหนดทิศทางของคณะบริหารอยู
เสมอ
5. คณะบริหารโครงการ มีการให
นโยบายตาง ๆ สูเจาหนาที่คณะบริหาร
โครงการอยูเสมอ
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4.2 ความคดิเหน็ทีมี่ ตอความเปนอนัหนึง่อันเดยีวกันของเจาหนาท่ี คณะบรหิารโครงการ

ความคิดเห็นของเจาหนาที่มีตอการ
ทํ างาน เปนทีม ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่มี ตอความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันของเจาหนาที่ คณะบริหาร
โครงการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง

6. ทมีงานตาง ๆ ในคณะบริหารโครง
การ มีการพบปะ  สัมมนากันอยูเสมอ

7. คณะทํ างานยอยตาง ๆ ไมมีปญหาใน
เร่ืองการประสานงาน

8. คณะทํ างานยอยตาง ๆ ในคณะบริหาร
โครงการทํ างานประสานกันเปนทีมไม
เนนในตัวบุคคล
9. คณะบริหารโครงการ สงเสริมใหเจา
หนาที่ ทํ างานเปนทีม

10. ทานรูสึกภูมิใจที่ไดทํ างานในคณะ
บริหารโครงการ

11. ทานสามารถบอกผูอ่ืนวาทานทํ างาน
ทีค่ณะบริหารโครงการอยางภูมิใจ
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและการแกไขปญหา ในการบริหารโครงการ
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          ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ-นามสกุล นางพิศมัย เหล็กกลา
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง สํ าเร็จการศึกษา  พ.ศ. 2526
ต ําแหนงและสถานที่ทํ างาน พนักงานธรุการระดับ 7  สวนจัดเตรียมสถานที่

ฝายวางแผนและวิศวกรรมเครือขาย CDMA
ศูนยบริการลูกคา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน)
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประสบการณในการทํ างาน -งานดานบริหาร ฝายอํ านวยการ มีหนาที่ในการดํ าเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
-งานสนบัสนุนการทํ างานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
-ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการขอใช
 อุปกรณโทรคมนาคมของ บมจ. กสทโทรคมนาคม
-Project Administrator  ท ําหนาที่เลขานุการคณะบริหารโครงการ
 โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA2000-1X ในสวนภูมิภาค                    
 ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
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