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อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล, อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส.
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน 2) เพือเปรียบเทียบแบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่ ม
พนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่างในการวิจ ยั คือ พนักงานองค์การภาครัฐ
จํานวน 348 คน และพนักงานองค์การภาคเอกชน จํานวน 342 คน รวมจํานวน 690 คน ทีได้จากการ
สุ่มแบบแบ่งชันภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัด 15 ฉบับ ทีได้ผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา
จากผูเ้ ชียวชาญ มีค่าความเชือมันแบบสอดคล้องภายในของแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.722-0.935 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย การวิเคราะห์ความเทียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี
โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของ
พนักงานองค์การภาครัฐและเอกชนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการปรับโมเดล
(2= 1,011.73, df= 317; p< 0.01, SRMR= 0.040, RMSEA= 0.056, GFI= 0.91, NFI= 0.98,
CFI= 0.99) ซึงค่าดัชนีบ่งชีว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับทียอมรับได้
ผลการทดสอบเส้นอิทธิพลพบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางบวกโดยตรงจาก
การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน และ
การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน ได้รบั อิทธิพลทางลบโดยตรงจากการรวมศูนย์อาํ นาจ รวมทังได้รบั
อิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ลักษณะความมีอสิ ระ
ของงาน ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน และความเป็นทางการ
โดยทีตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีอทิ ธิพลทางบวกโดยตรงต่อความยึดมันผูกพันในการ
ทํางาน และมีอทิ ธิพลทางบวกทังโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง
กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มภาคเอกชนพบว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบทีแตกต่างกัน 3
ตัวแปรสังเกตและมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี งผลต่อตัวแปรผลแตกต่างกัน 12 ค่าอิทธิพล
รวมทังพบว่า มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงทีแตกต่างกัน 12 ตัวแปรแฝง เป็นค่าเฉลียตัวแปรแฝงซึงกลุ่ม
พนักงานองค์การภาครัฐ สูงกว่ากลุ่มภาคเอกชน 10 ตัวแปรแฝงได้แก่ ความเป็น เจ้าของทางด้าน
จิตใจ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การ

อย่างลึกซึง การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงาน ความสําคัญ ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการ
ทํางาน และเป็นค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐตํากว่ากลุ่มภาคเอกชน 2 ตัว
แปรแฝงได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความมีเอกลักษณ์ของงาน
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The two main purposes of this study were to: 1) to examine the structural
relationships of antecedents and the effects of the psychological ownership of public and
private sector employees,; 2) to compare the structural relationships of antecedents and the
effects of psychological ownership between public and private sector employees. The
samples were selected by stratified sampling. The population consisted of employees in
public and private organizations. The total sample in this study was consisted of six
hundred and ninety individuals,: three hundred and forty eight government officers and
three hundred and forty two private officers. There were fifteen tests the questionnaire was
verified for content validity by professional experts with an internal consistency reliability of
0.722-0.935. Descriptive statistics were used to describe features of the data. Factor
analysis was applied to assess the construct validity of the measurement model. Structural
Equation Modeling was applied to test the structural relationships of antecedents and the
effects of the psychological ownership.
The research findings were as follows:
The hypothesized structural relationships of antecedents and the effects of
psychological ownership of public and private sector employees was adjusted in harmony
with the fitted empirical data (2= 1,011.73, df= 317; p< 0.01, SRMR= 0.040, RMSEA=
0.056, GFI= 0.91, NFI= 0.98, CFI= 0.99). In terms of psychological ownership, the variables
that had direct positive effects were controlling the target, coming to intimately know the
target, investing the self into the target and knowledge sharing intra group. The variable
which had direct negative effects was centralization. In addition, the variables which had
indirect positive effects included: skill variety, task significance, autonomy, participative
leadership, knowledge sharing intra group and formalization. Psychological ownership had
direct positive effect to work engagement. In addition, Psychological ownership had direct
and indirect positive effect to organizational citizenship behavior.
According to the comparative study of models depicted, there were differences
factor loadings on three observed variables, there were twelve differences coefficient effect of

causal variables on outcome variables between the public employees group and the private
employees group. Testing for invariant latent mean structures revealed twelve differences in
terms of latent variable means across the two groups. The public sector employees had
higher means of ten latent variables: psychological ownership, organizational citizenship
behavior, controlling the target, coming to intimately know the target, investing the self into the
target, participative leadership, knowledge sharing intra group, task significance, autonomy
and feedback than private sector employees. In contrast, the public sector employees had
lower means of two latent variables: centralization and task identity than private sector
employees.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปได้นัน ได้มอบความรู้และประสบการณ์ทมีี คุณค่ายิง
ให้แก่ผู้วจิ ยั ทังได้เรียนรู้ทางด้านการวิจยั การได้ฝึกฝนทักษะทีจําเป็นสําหรับการเป็นนักวิจยั ทีดี
การได้เห็นข้อบกพร่องในด้านต่างๆ ของตนเอง การแก้ไขป ัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน สิงเหล่านีจึงนับว่ามี
คุณค่ายิงทีผูว้ จิ ยั จะได้นํามาพัฒนาตนเอง ซึงปริญญานิพนธ์ฉบับนีจะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้
หากปราศจากความช่วยเหลือ และความเมตตาจากบุคคลผูม้ พี ระคุณท่านต่างๆ ดังต่อไปนี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล และอาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส
อาจารย์ทปรึ
ี กษาปริญญานิพนธ์ทคอยกํ
ี
ากับติดตามให้ความห่วงใยและความช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํา
ให้แนวทาง ทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถปรับปรุงแก้ไขงานวิจยั ให้มคี วามสมบูรณ์เรียบร้อยมากขึน รวมทัง
สนับสนุ น ให้กํา ลัง ใจให้ผู้วจิ ัย มีพ ลัง ในการทําปริญ ญานิ พ นธ์ต่อ ไป และขอกราบขอบพระคุ ณ
กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรณ
ิ ธิ กิตติพชิ ยั และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุท ธนา ไชยจูกุ ล ทีได้ใ ห้ความเห็น และคําแนะนํ าต่างๆ อัน เป็ นประโยชน์ ต่อ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนีให้สมบูรณ์มากขึน
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วีระวัฒน์ ป ันนิตามัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา
ไชยจูกลู และอาจารย์อุษาวดี ศิรโิ พธิพันธ์กุล ทีกรุณาเป็นผูเ้ ชียวชาญในการตรวจเครืองมือวัดในการ
วิจยั และให้คาํ แนะนําทีมีคุณค่ายิง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านทีได้ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดเวลาทีศึกษา และขอขอบคุณเพือนร่ วมรุ่นทุกท่านทีเป็ นกัลยาณมิตร คอยให้
คํา แนะนํ า และกํา ลัง ใจเสมอมา ขอขอบคุ ณ ผู้ ท ีให้ค วามช่ ว ยเหลือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล
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ช่วยเหลือและกําลังใจ
ท้ายทีสุด ขอกราบขอบพระคุณบุคคลผู้อยู่เบืองหลังความสําเร็จทังการศึกษาและการงาน
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คุณแม่สําลี สีนวล ผู้เป็น มิงขวัญกําลัง ใจทีสําคัญ ของชีวติ และพีชาย พีสาวทีมีส่วนสนับสนุ น ให้
กําลังใจให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จด้วยดี
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บทที 1
บทนํ า
ภูมิหลัง
ภายใต้สภาพโลกเศรษฐกิจยุคสารสนเทศสมัยใหม่ในป ัจจุบนั ทําให้เทคโนโลยีการสือสาร
และการผลิตสินค้าพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาอย่างพลิกผันซึงส่งผลเป็นแรงผลักดันให้
องค์การทุกภาคส่วนจําเป็ นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน เพือให้องค์การสามารถพัฒนาศักยภาพให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555–2559) ทีกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาให้เป็นการมุ่งสร้างภูมคิ มุ้ กันในมิติ
ต่างๆ เพือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุลและยังยืน โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ เพือจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศและเป็นพลังขับเคลือนการ
พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2554)
ภาวการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึนถือเป็นความท้าทายขององค์การทีต้องปรับรูปแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์คอื
ป ัจจัยทีสําคัญทีสุด ขององค์การ ภายใต้เศรษฐกิจทีมุ่งเน้นการลงทุนและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทําให้เกิด คําถามด้านการบริห ารองค์การตามมามากมาย เช่น ทําอย่างไรถึงจะสามารถป้ องกัน
ป ัญหาการถูกดึงตัวพนักงานทีมีความสามารถไปสู่องค์การ อืนทีมีอํานาจทางการลงทุนสูงกว่า ทํา
อย่างไรพนักงานทีมีอยูจ่ ะมีความทุ่มเทในการทํางานและมีประสิทธิผลเพิมขึน ทําให้แนวทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคป ัจจุบนั ปรับเปลียนเป็นการบริหารในเชิงกลยุทธ์มากขึน (ธงชัย สันติวงษ์.
2546) โดยมีเป้ าหมายหลักคือการมุ่งสร้างประสิทธิผลขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ยุคป ัจจุบนั จึงได้มกี ารนํา หลักการแนวคิดต่างๆ มาใช้ในบริหารงานมากมาย
แนวคิดหนึงของการบริหารงานซึงเป็นความต้องการของผู้บริหารองค์การจํานวนมากคือ
การสร้างให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ การเป็นเจ้าขององค์การ (Avey; et al. 2009) เพราะเมือพนักงาน
เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าขององค์การจะทําให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึน ทําให้มี
ผลผลิตสูงขึน มีอตั ราการลาออกลดลง มีความผูกพันต่อองค์การมากขึน และมีความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงขึน (Pierce; et al. 2003) ทําให้พนักงานทํางานอย่างทุ่มเท โดยทีอาจจะสูงกว่าทีองค์การ
คาดหวัง มีลกั ษณะทีเรียกว่าทํางานเกินเงิน เดือน มีความรู้ส ึกอยากมีส่วนร่วมกับการทํางานของ
องค์การ ไม่ละทิงงาน แต่จะทํางานด้วยความตังใจ ทําให้เกิดผลลัพธ์สูงกว่าเป้ าหมาย ช่วยลดภาระ
การควบคุมบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ยึดมันอยูก่ บั องค์การ ไม่ละทิงองค์การไปโดยง่าย กลับกัน
พนักงานทีไม่ได้รสู้ กึ เป็นเจ้าขององค์การก็จะมีพฤติกรรมในรูปแบบทีแตกต่างไป คือ ไม่ได้กระทํา
พฤติกรรมทีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่าทีควร ทําให้จําเป็นต้องมีการกํากับควบคุม ไม่มีความ
เอาใจใส่ทุ่มเทให้กบั งานเท่าทีควร คําถามในทางปฏิบตั คิ อื ในองค์การจะมีพนักงานสักกีคนทีจะมี
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ความรูส้ กึ เป็นเจ้าขององค์การ และจะต้องทําอย่างไรทีจะทําให้พนักงานเกิดความรู้สกึ เป็นเจ้าของ
องค์การมากขึน ผูบ้ ริหารองค์การบางส่วนอาจจะมองว่าเป็นเรืองยากทีจะทําให้คนๆ หนึงทีไม่ได้เป็น
เจ้าของธุรกิจเกิดความรูส้ กึ ว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนันได้ แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับพบว่ามีหลายองค์การ
ทีสามารถกระทําได้จริง ดังนันองค์ความรู้นีจึงมีส่วนสําคัญทีจะสามารถนํ าความรู้สกึ เป็น เจ้าของ
องค์การไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ไิ ด้ (ประคัลภ์ ป ัณฑพลังกูร . 2556)
ความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์การ มีคาํ ศัพท์เฉพาะเรียกในทางวิชาการว่า ความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ (Psychological ownership) ซึงหมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดของพนักงานว่าตน
เป็นเจ้าขององค์การ รูส้ กึ เป็นส่วนหนึงของสังคมภายในองค์การ รู้สกึ ว่าองค์การคือบ้าน รู้สกึ อบอุ่น
มันคงปลอดภัยในการอยูร่ ่วมกับสังคมภายในองค์การ รูส้ กึ ว่าตนเองได้คน้ พบเอกลักษณ์แห่งตนจาก
องค์การ ได้ซมึ ซับเอกลักษณ์ขององค์การเข้ามาเป็น ของตน รู้สกึ ว่าตนมีความหมายและมีความ
เกียวโยงสัมพันธ์กบั องค์การ รู้สกึ เชือมันในความสามารถของตนทีจะทํางานขององค์การให้สําเร็จ
และตระหนักว่าการปกป้ องรักษาผลประโยชน์ขององค์การเป็นหน้าทีของตน (Avey; et al. 2009;
Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) เกิดความยึดมันผูกพันอยู่กบั องค์การ แม้ว่าองค์การอืนจะให้
ผลตอบแทนทีสูง กว่าหรือมีความพร้อมในการสนับสนุ น ทรัพยากรมากกว่า แต่ พนักงานก็ไ ม่ คิด
ลาออก ยังคงเลือกทีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป เพราะมีความรูส้ กึ นึกคิดว่าองค์การเป็นของตน
ตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความอยูร่ อดขององค์การ หรือหากมีเหตุผลจําเป็นต้องลาออกก็จะทําให้
เกิดความรูส้ กึ สูญเสียทางด้านจิตใจ (Mowday; Steers; & Porter. 1979)
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นตัวแปรทีมีอทิ ธิพลต่อ
ความผูกพันทีมีต่อองค์การ (van Dyne; & Pierce. 2004; Ozler; Yilmaz; & Ozler. 2008; MdSidin; Sambasivan; & Muniandy. 2010) ความยึดมันผูกพันในการทํางาน (Ghafoor; et al. 2011)
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (van Dyne; & Pierce. 2004; Ozler; Yilmaz; & Ozler.
2008; Avey; et al. 2009) ความพึงพอใจในการทํางาน (van Dyne; & Pierce. 2004; Avey; et al.
2009; Md-Sidin; Sambasivan; & Muniandy. 2010) และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Ghafoor;
et al. 2011; Md-Sidin; Sambasivan; & Muniandy. 2010) จะเห็นได้ว่าความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจเป็นตัวแปรทีมีความสําคัญ เพราะทําให้พนักงานเกิดพฤติกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความยึดมันผูกพันในการทํางาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ความ
ผูกพันทีมีต่อองค์การ ความพึงพอใจในการทํางาน และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจจึงเป็นตัวแปรทีองค์การควรนําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงปฏิบตั ไิ ด้ ซึงคําถามที
ตามมาคือ แล้วจะมีช่องทางอย่างไรทีจะสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ดังนันองค์ความรู้ท ี
เกียวข้องกับป ัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจจึงมีความ สําคัญทีจะช่วย
สนับสนุนให้องค์การสามารถนําตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบตั ไิ ด้
อย่างจริงจังมากขึน
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องกับความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจพบ 2
แนวคิดสําคัญ ทีมีความเชือมโยงสอดคล้องกัน คือแนวคิดของดิทมาร์ (Dittmar. 1992; cited in
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Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) และแนวคิดทฤษฎีของเพียซ คอสโตวาและดิกส์ (Pierce;
Kostova; & Dirks. 2001) ทังนีแนวคิดของดิทมาร์อธิบายว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นผล
มาจากป ัจจัย 2 ส่ ว นได้แ ก่ ป ัจจัย ด้า นพัน ธุ ก รรม (Genetic) และป ัจจัย ด้า นประสบการณ์
(Experiences) ในขณะทีแนวคิดทฤษฎีของเพียซ คอสโตวาและดิกส์ อธิบายว่า ความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจเกิดขึนมาจากป ัจจัย 2 ส่วน ส่วนแรกคือแรงจูงใจสาเหตุ 3 ประการได้แก่ แรงจูงใจ
ด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ (Efficacy and effectance) แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน (Selfidentity) และแรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน (Having a place) และส่วนทีสองคือ ช่อง
ทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ช่องทางได้แก่ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ควบคุม
ในการทํางาน (Controlling the target) การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึง
(Coming to intimately know the target) และการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน (Investing the self into the target) ซึงเมือพิจารณาส่วนแรกของแนวคิดทฤษฎีคอื แรงจูงใจ
สาเหตุ 3 ประการ พบว่ามีรปู แบบลักษณะเป็นแรงจูงใจตามธรรมชาติของมนุ ษย์ อาจเทียบเคียงได้
ว่าเป็นป ัจจัยด้านพันธุกรรม (Genetic) ของดิทมาร์ และส่วนทีสองคือ ช่องทางการสร้างความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ช่องทาง ก็อาจเทียบเคียงได้วา่ เป็นป ัจจัยด้านประสบการณ์ (Experiences)
เมือวิเคราะห์ 2 แนวคิดประกอบกัน ทําให้รู้ว่าป ัจจัยเชิง สาเหตุของความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนทีควบคุมไม่ได้คือ ป ัจจัยด้าน พัน ธุกรรม และส่วนที
สามารถสร้างและควบคุมได้คอื ป ัจจัยด้านประสบการณ์ จะเห็นว่าป ัจจัยเชิงสาเหตุส่วนหลังนีจะมี
ประโยชน์มากในทางปฏิบตั ิ แต่จะต้องทราบว่ามีสงใดบ้
ิ างทีจะทําให้พนักงานเกิดประสบการณ์ ตาม
ช่องทางการสร้างความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง นอกจากนี เมือพิจ ารณาความ
เชือมโยงจะเห็น ว่า การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ควบคุม ในการทํางานและการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงมีแนวโน้มทีจะช่วยตอบสนองแรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิและแรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน ส่วนการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํางานมีแนวโน้มทีจะช่วยตอบสนองแรงจูงใจด้านประสิท ธิภาพและผลสัมฤทธิและ
แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์ แห่ง ตน ซึงตามแนวคิดของบูลล็อค (Bullock. 2015) อธิบายว่า การให้
พนักงานได้รบั การตอบสนองแรงจูงใจทัง 3 ประการมีผลประโยชน์ทงต่
ั อตัวพนักงานและองค์การคือ
ทําให้พนักงานเกิดความสุขสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ และทําให้องค์การจะได้รบั ประสิทธิผลจากการ
ทํางานของพนักงานเพิมสูงขึน
ดังนัน ในการวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน
ทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง คือ การได้ควบคุม
ในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่ มเทตนเองในการทํางาน เพือพิสูจน์ ให้
เห็นว่าป ัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานมีอทิ ธิพลทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจขึนได้ผ่านตัวแปรช่องทางทัง 3 ช่องทาง นอกจากนีการวิจยั ยังต้องการศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีส่งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ 2 ตัวแปรคือ ความยึดมันผูกพันใน
การทํางานและพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การ ทังนี เพราะทัง 2 ตัวแปรนีเป็น ตัวแปร
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สําคัญทีเชือมโยงกับประสิทธิผลขององค์การ (Wagner; Parker; & Christiansen. 2003) กล่าวคือ
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน เป็นความเต็มเปียมด้วยพลังในการทํางานของพนักงานซึงจะช่วย
เพิมประสิทธิผ ลการทํางานในบทบาทหน้าทีงานของพนักงาน (Schaufeli; et al. 2002) และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเป็นพฤติกรรมทีสร้างประโยชน์ให้แก่เพือนร่วมงานและ
องค์ก ารโดยทีไม่ไ ด้อยู่ใ นเงือนไขว่า ต้องปฏิบตั ิ แต่พนัก งานเต็มใจทีจะกระทําด้ว ยตนเองเพือ
ประโยชน์ของส่วนรวม (Organ; Podsakoff; & MacKenzie. 2006) ทัง 2 ตัวแปรนีเป็นตัวแปรทีอยู่
ในความสนใจขององค์การทีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
รวมทังเป็นตัวแปรทีมีการศึกษาและทฤษฎีรองรับทีชัดเจน ช่วยให้สามารถอธิบายผลการศึกษาได้
อย่างชัดเจนมากขึน
โดยทีในการวิจยั นีเลือกศึกษากับประชากร 2 กลุ่ม คือพนักงานขององค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพราะพนักงานของทังสองประเภทองค์การทํางานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที
แตกต่ า งกัน ตามรูป แบบทีเป็ น ธรรมชาติข องแต่ ล ะประเภทองค์ก ารเช่ น ด้ า นโครงสร้า งการ
บริหารงาน ด้านลําดับขันตอนการบังคับบัญชา และด้านเป้ าหมายของการดําเนินงาน (อํานวยชัย
เทียนประเสริฐ. 2539) โดยคาดว่าการวิจยั จะทําให้เกิดผลดีในหลายประเด็น เช่น สามารถนําองค์
ความรูไ้ ปครอบคลุมใช้ประโยชน์ได้กบั ทัง 2 ประเภทองค์การ สามารถศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง
ความสัมพัน ธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐและเอกชน ซึงอาจทําให้พบผลการวิจยั ทีเป็นความแตกต่างทีเป็นประเด็นเฉพาะของ
แต่ละประเภทองค์การ ทําให้การนํ าผลการวิจ ยั ไปใช้ประโยชน์ส อดคล้องตามบริบทเฉพาะของ
องค์การมากขึน ทังนีโดยเลือกศึกษากับพนักงานองค์การทีดําเนินกิจการด้านการผลิต เพราะเป็น
ประเภทองค์การทีประสิทธิผลขององค์การส่งผลโดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและ
สภาพความเป็นอยูท่ ดีี ของสังคม
กล่าวโดยสรุป งานวิจยั นีต้องการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผล
ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยศึกษาอิทธิพลของป ัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที
ส่ง ผลต่อตัวแปรความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ 3 ช่องทางได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง การได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน และศึกษาอิท ธิพลทีมีต่อตัวแปรผลลัพธ์คอื ความยึดมันผูกพัน ในการ
ทํางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ซึงผลการวิจยั จะมีประโยชน์ทงในเชิ
ั
งทฤษฎี
คือ ทําให้ทฤษฎีถูกไปใช้ใ นเชิงปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน รวมทังในเชิง ปฏิบตั คิ อื สามารถ
นํ าไปพัฒนาความเป็ น เจ้าของทางด้านจิต ใจและตัว แปรผลลัพ ธ์ โดยนํ า ผลการวิจ ัยไปใช้ เป็ น
ข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายทีเกียวข้อง โดยทีผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มจะให้ได้
องค์ความรูท้ สะท้
ี อนความแตกต่างขององค์การ ช่วยให้การนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์สอดคล้อง
กับบริบทขององค์การมากขึน ช่วยให้องค์การสามารถนําความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจใช้เป็นกล
ยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช่วยพัฒนาประสิทธิผลขององค์การ
ทําให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า ช่วยเพิมภูมคิ ุ้มกันต่อกระแสการเปลียนแปลง ทําให้องค์การ
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สามารถปรับตัวและพัฒนาดํารงอยู่ต่อไป เป็ น องค์การทีมีประสิท ธิผ ลมากขึน ทําให้ส งั คมและ
ประเทศชาติได้รบั ประโยชน์ มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยังยืนสืบไป

ความมุง่ หมายของการวิ จยั
1. เพือศึกษาโครงสร้างความสัมพัน ธ์ป ัจจัยเชิง สาเหตุ และผลของความเป็ น เจ้า ของ
ทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
2. เพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน

ความสําคัญในการวิ จยั
1. ในเชิงทฤษฎี
1.1 การวิจยั เป็นการศึกษาอิทธิพลของป ัจจัย เชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมการทํางาน
ทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจ 3 ช่องทาง ซึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทฤษฎีใน 2 ส่วน ดังนี
1.1.1 การวิจ ัยได้นํ า แนวคิดของทฤษฎีท ีอธิบ ายช่ องทางการสร้า งความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ช่องทาง คือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง
และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน มาศึกษาเป็ นตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ 3 ตัวแปร ซึงตามแนวคิดทฤษฎีอธิบายว่าเป็นช่องทางทีทําให้พนักงานเกิดความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ ผลการศึกษาจึงเป็นการยืนยันแนวคิดของทฤษฎี และสนับสนุ นให้ทฤษฎีถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมมากขึน
1.1.2 การวิจยั เป็นการศึกษาอิทธิพลของป ัจจัย เชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน ครอบคลุม ทังตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ตัวแปรทีเกียวข้อ งกับ กลุ่ม งาน และตัว แปรที
เกียวข้องกับองค์การ ซึงผลการศึกษาจะทําให้เห็นอิทธิพลของป ัจจัย เชิงสาเหตุวา่ มีส่วนเชือมโยงกับ
ช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจอย่างไร การศึกษาป ัจจัย เชิงสาเหตุจงึ ถือเป็นการ
ขยายองค์ความรู้ของทฤษฎี ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทช่ี วยอธิบายตัวแปรทีเกียวข้องกับช่องทาง
การสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจให้มคี วามชัดเจนมากขึน
1.2 การวิจยั เป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีส่งผล
ต่อตัวแปรผลลัพธ์ คือ ความยึดมันผูกพัน ในการทํา งานและพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีของ
องค์การ ซึงถือเป็นการขยายผลของทฤษฎี ช่วยอธิบายในเชิงเหตุผลว่าความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของพนักงานอย่างไร รวมทังช่วยให้การ
อธิบายประโยชน์ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีความเชือมันมากขึน สนับสนุ นให้ทฤษฎีเป็น
ทียอมรับและถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึน
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1.3 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน ถือ เป็นการ
ทดสอบความสามารถในการสรุปครอบคลุมของทฤษฎี ว่าจะสามารถนําไปศึกษาในองค์การทีมี
บริบทต่างกันได้หรือไม่ รวมทังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้กบั ทัง
สองประเภทองค์การ
2. ในเชิงปฏิบตั ิ การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจในการวิจยั ครังนี ศึกษาทังป ัจจัย เชิงสาเหตุและตัวแปรผลลัพธ์ ผลการศึกษาจะ
ทําให้ทราบถึงอิทธิพลของป ัจจัย เชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ และทราบถึงอิทธิพล
ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีส่งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ในงานวิจยั เดียวกัน ทําให้ผลการวิจยั มี
ข้อสรุปทีชัดเจนยิงขึนซึงจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ผู้บริหารองค์การสามารถนําไปพิจารณาเพือ
นําไปใช้ประโยชน์ ใ นการวางแผนการบริหารงาน ทําให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานมี
ความสอดคล้องกับป ัจจัยเชิงสาเหตุ ทําให้องค์การสามารถสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ความยึดมันผูกพันในการทํางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ช่วยส่งเสริมคุณค่า
ของทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ ทําให้องค์การมีความสามารถทีจะบรรลุเป้ าหมายสูงขึน องค์การ
สามารถทีจะปรับตัวและพัฒนาเป็นองค์การทีมีประสิทธิผลได้อย่างยังยืนสืบไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใช้ใ นการวิจยั ครังนี คือ พนักงานองค์การภาครัฐและพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน โดยมีเกณฑ์ใ นการเลือกองค์การทีศึกษาคือ เป็ น องค์การทีดําเนิน กิจ การประเภท
เดียวกัน มีขนาดองค์การใกล้เคียงกัน โดยทีต้องได้รบั การตอบรับให้ความร่วมมือการวิจยั ทําให้ได้
องค์การภาครัฐและเอกชน 2 แห่งซึงดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้า โดยทีองค์การภาครัฐดําเนิน
กิจการเกียวกับการผลิตหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และองค์การภาคเอกชนเป็นบริษทั เอกชนที
ดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มเครือข่ายบริษทั เอกชนขนาดใหญ่
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างสุ่มจากพนักงานประจําขององค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน โดยมี
เงือนไขต้องมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์การอย่างน้อย 1 ปี และมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
อยูใ่ นตําแหน่งงานป ัจจุบนั อย่างน้อย 6 เดือน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified sampling)
ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจํานวนทังสิน 690 คน ประกอบด้วยพนักงานองค์การภาครัฐจํานวน 348
คน และพนักงานองค์การภาคเอกชน จํานวน 342 คน
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ตัวแปรทีใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่
1.1 ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
1.1.1 ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety)
1.1.2 ความสําคัญของงาน (Task significance)
1.1.3 ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task identity)
1.1.4 ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (Autonomy)
1.1.5 ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน (Feedback)
1.2 ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน
1.2.1 ภาวะผู้ นํ า แบบเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participative leadership)
ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้นํา ได้แก่ ผู้นําแบบปรึกษาหารือ (Consultative leaders) ผู้นําแบบ
ฉันทามติ (Consensus leaders) ผู้นําแบบประชาธิปไตย (Democratic leaders) และผู้นําแบบ
มอบหมายงาน (Delegative leaders)
1.2.2 การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน (Knowledge sharing intra group)
ประกอบด้วยตัวบ่งชีคือ ด้านการเป็ นผู้ให้ความรู้ (Knowledge donating) และด้านการเป็ นผู้ร บั
ความรู้ (Knowledge collecting)
1.3 ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ
1.3.1 การรวมศูน ย์อํานาจ (Centralization) ประกอบด้วยตัวบ่งชีคือ ด้าน
ระดับขันของอํานาจหน้าที (Hierarchy of authority)
1.3.2 ความเป็นทางการ (Formalization) ประกอบด้วยตัวบ่งชีคือ ด้านการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Rule observation) และด้านความชัดเจนของงาน (Job specificity)
1.4 ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ได้แก่
1.4.1 การได้ควบคุมในการทํางาน (Controlling the target)
1.4.2 การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง (Coming to intimately know the target)
1.4.3 การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing the self into the target)
2. ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Psychological ownership) ประกอบด้วยตัวบ่งชี
คือ ด้านการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ด้านการตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
(Accountability) ด้านความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ (Belongingness) และด้านเอกลักษณ์
แห่งตน (Self-identity)
3. ตัวแปรผลลัพธ์ ได้แก่
3.1 ความยึดมันผูกพันในการทํางาน (Work engagement) ประกอบด้วยตัวบ่งชี
คือ ด้านความมีพลังในการทํางาน (Vigor) ด้านความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) และด้าน
ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน (Absorption)
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3.2 พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีข ององค์ก าร (Organizational citizenship
behavior) ประกอบด้วยตัวบ่งชีคือ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) ด้านพฤติกรรม
ความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship)
ด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื (Courtesy) และด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue)

นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Psychological ownership) หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดว่า
ตนเป็ น เจ้าขององค์การ รู้ส ึก เชือมันในความสามารถของตนทีจะทํางานทีได้ร บั มอบหมาย มี
ความรูส้ กึ อบอุ่นผ่อนคลายในการอยูร่ ่วมกับสังคมภายในองค์การ รู้สกึ ว่าได้ค้นพบความหมายของ
ตนจากองค์การ และตระหนัก ว่า ตนต้อ งปกป้ องรักษาผลประโยชน์ ขององค์ก าร ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1. การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-efficacy) หมายถึง ความเชือมันในความสามารถ
ของตนเองทีจะรับผิดชอบงานตามทีได้รบั มอบหมายให้สําเร็จได้ มีความมันใจทีจะตังเป้ าหมายสูงใน
การทํางานของตน เชือมันว่าตนจะสามารถแก้ไขป ัญหาทีเกิดขึนได้ดว้ ยตนเอง
2. การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความรู้สกึ ว่า
ตนเองมีหน้าทีต้องปกป้ องผลประโยชน์ขององค์การ ให้สงต่
ิ างๆ เป็นไปตามเป้ าหมายทีองค์การได้
กําหนดไว้ พร้อมทีจะลงมือปฏิบตั หิ ากสิงนันเป็นการรักษาผลประโยชน์ขององค์การ
3. ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ (Belongingness) หมายถึง ความรูส้ กึ ผ่อน
คลายสบายใจในการทํางานอยูใ่ นองค์การ รูส้ กึ ว่าตนได้รบั การยอมรับเป็นส่วนหนึงของสังคมภายใน
องค์การ มีความสัมพันธ์ทางจิตใจทีลึกซึงกับผูอ้ นื รูส้ กึ ว่าสังคมในองค์การเป็นส่วนหนึงของชีวติ ตน
4. เอกลักษณ์แห่งตน (Self-identity) หมายถึง ความรูส้ กึ ว่าเอกลักษณ์แห่งตนมีความ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ขององค์การ ได้เชือมโยงเอกลักษณ์ ขององค์การเข้ามาเป็น ของตน ได้
ค้นพบความสุขและความภาคภูมใิ จทีได้แสดงสัญลักษณ์ขององค์การให้บุคคลอืนได้รบั รู้
ในการวัดความเป็ น เจ้า ของทางด้านจิต ใจผู้วจิ ยั ได้นํ าแบบวัดของเอเวย์และคณะ
(Avey; et al. 2009) มาแปลและสร้างข้อคําถามเพิมเติม เพือใช้วดั ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจที
พนักงานมีต่อองค์การตามแนวคิดด้านการสนับสนุ น ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 13 ข้อ เป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) พนักงาน
ทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่า พนักงานมีความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจสูงกว่าพนักงานทีได้
คะแนนเฉลียตํากว่า
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน (Work engagement) หมายถึง ความเต็มเปียมด้วยพลัง
ในการทํางาน ต้อ งการทุ่ม เทตนเองให้ก ับ งาน มีจ ิต ใจจดจ่ อ อยู่ก ับ งาน รู้ส ึก กระตือรือร้น และ
ปรารถนาทีจะทํางาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
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1. ความมีพลังในการทํางาน (Vigor) หมายถึง ความเต็มเปียมด้วยพลังในการทํางาน
มีความสามารถทีจะทํางานได้อย่างต่อเนืองเป็นระยะเวลาทียาวนาน มีความมุ่งมัน เข้มแข็ง อดทน
ในการทํางานแม้จะเผชิญกับป ัญหาอุปสรรค์
2. ความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) หมายถึง ความต้องการทีจะทุ่มเทตนเอง
ให้กบั งาน โดยให้ความสําคัญกับงานมากกว่าสิงอืน เกิดความรู้สกึ ว่างานเป็น สิงท้าทาย มีความ
กระตือรือร้นทีจะทํางาน รูส้ กึ ว่างานเต็มไปด้วยความหมาย คุณค่าและความสําคัญ
3. ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน (Absorption) หมายถึง ความรูส้ กึ มีความสุขทีได้ใช้เวลา
ไปกับการทํางาน เกิดความเอาใจใส่สนใจต่องาน รูส้ กึ มีสมาธิจดจ่ออยู่กบั งานได้ง่าย มุ่งความสนใจ
ไปทีงาน รูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมือได้ทาํ งาน มีความสุขทีได้ขลุกตัวหมกมุ่นอยูก่ บั งาน
ในการวัดความยึดมันผูกพันในการทํางาน ผู้วจิ ยั ได้นําแบบวัดของเชาว์เฟลิและคณะ
(Schaufeli; et al. 2002; Schaufeli; Bakker; & Salanova. 2006) มาแปลและสร้างข้อคําถาม
เพิมเติม ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 11 ข้อ เป็ น มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
“จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จ ริงเลย” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่า
พนักงานมีความยึดมันผูกพันในการทํางานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีขององค์ก าร (Organizational citizenship behavior)
หมายถึง การกระทําของพนักงานทีมุ่งเพือประโยชน์ของเพือนร่วมงานและองค์การด้วยความเต็มใจ
โดยทีพนักงานเลือกกระทําด้วยตนเอง ไม่ได้คาดหวังรางวัล และไม่ได้ถูกกําหนดหรือบังคับให้ต้อง
กระทํา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การกระทําทีมุ่งช่วยเหลือ
เพือนร่วมงานและส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ ช่วยสนับสนุ นการทํางานของเพือนร่วมงานในด้าน
ต่างๆ ช่วยให้คําแนะนําและให้กําลังใจแก่เพือนร่วมงานทีประสบป ัญหา รวมทังอาสาทํางานของ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ
2. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) หมายถึง การปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกระบวนการต่างๆ ขององค์การอย่างตรงไปตรงมาแม้ไม่มใี ครมา
สอดส่องควบคุม ไม่ใช้เวลาการทํางานไปใช้ทาํ เรืองส่วนตัว เต็มใจมาทํางานก่อนเวลาหรือนังทํางาน
เกินเวลาเพือให้งานเสร็จแม้จะไม่ใช่งานเร่งด่วน
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) หมายถึง การกระทําทีสะท้อนถึง
ความอดทนอดกลันต่อข้อจํากัด ความไม่สะดวก ความไม่สุขสบาย แสดงออกถึง ความตังใจทีจะ
ปรับปรุงให้ดขี นมากกว่
ึ
าทีจะวิจารณ์ และยังคงตังใจทํางานแม้จะรู้สกึ คับข้องใจ พร้อมทีจะทํางาน
อย่างเต็มความสามารถแม้จะไม่ได้รบั ความสะดวกในขณะทํางาน
4. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื (Courtesy) หมายถึง การกระทําเพือป้ องกันป ัญหาที
จะเกิดขึนกับผูอ้ นที
ื มีสาเหตุมาจากตน พยายามหลีกเลียงการกระทบกระทังกับบุคคลอืน พยายาม
จัดระบบงานของตนเองเพือไม่ให้ส่งผลกระทบต่องานของเพือนร่วมงาน ไม่ก้าวก่ายหน้าทีงานของ
เพือนร่วมงาน รวมทังยินดีรบั ฟ ังความคิดเห็นของเพือนร่วมงาน
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5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) หมายถึง การกระทําทีแสดงถึงการมี
ส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในกระบวนการหรือกิจ กรรมทีเป็นผลประโยชน์ต่อองค์การอย่าง
สร้างสรรค์ พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารภายในองค์การ รักษาความลับขององค์การอย่างเข้มงวด
และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและส่งเสริมความสัมพันธ์ทดีี ใน
องค์การ
ในการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ผู้วจิ ยั ได้นําแบบวัดในงานวิจ ยั
ของพอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff; et al. 1990) แบบวัดในงานวิจยั ของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธ์ ธรรมนารถสกุล (2547) และแบบวัดในงานวิจยั ของวิรณ
ิ ธิ ธรรมนา
รถสกุล (2547) มาปรับปรุงร่วมกัน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูง
กว่าแสดงว่าพนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
ตํากว่า
การได้ควบคุมในการทํางาน (Controlling the target) หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงานว่า
ตนมีประสบการณ์ ได้ควบคุมในการทํางาน สามารถทีจะปรับแต่งสิงต่างๆ ในงานของตนให้อยู่ใน
รูปแบบทีตนต้อ งการ สามารถควบคุ มการใช้ท รัพ ยากรต่า งๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถควบคุ ม
คุณภาพงานได้ดว้ ยตนเอง คาดการณ์ได้ว่าสิงใดทีจะส่งผลกระทบต่องานของตน ในการวัดการได้
ควบคุมในการทํางาน ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึนใหม่ โดยพัฒนามาจากแนวคิดด้านการได้ควบคุมใน
การทํางาน (Controlling the target) ของทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova;
& Dirks. 2001) แล้วนําไปเทียบเคียงกับข้อคําถามของแบบวัด 2 ฉบับได้แก่ แบบวัดจากงานวิจยั
ของเพียซ โอดริสคูล และคอกห์ลาน (Pierce; O’Driscool; & Coghlan. 2004) และแบบวัดจาก
งานวิจยั ของเดวเยอร์และเกนสเตอร์ (Dwyer; & Ganster. 1991) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5
ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน)
พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่าพนักงานมีประสบการณ์ การได้ควบคุมในการทํางานสูง
กว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึง (Coming to intimately know the target) หมายถึง
ความรูส้ กึ ของพนักงานว่าตนมีประสบการณ์ได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง ได้รบั รูเ้ ป้ าหมายขององค์การ
อย่างชัดเจน เข้าใจเกียวกับศักยภาพและจุดเด่นขององค์การ รู้จกั จุดด้อยและข้อจํากัดทังหมดของ
องค์การ รูด้ วี า่ ใครเป็นบุคคลทีมีบทบาทสําคัญขององค์การ ในการวัดการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึนใหม่โดยพัฒนามาจากแนวคิดด้านการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง (Coming
to intimately know the target) ของทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; &
Dirks. 2001) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ เป็น มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
“มากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่า
พนักงานได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
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การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing the self into the target) หมายถึง ความรูส้ กึ
ของพนักงานว่าตนได้ทุ่มเทตนเองทังทางด้านความคิด ทักษะ เวลา ความเอาใจใส่ ลงไปในการ
ทํางาน ได้ใช้ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในการทํางาน ในการวัดการได้ทุ่มเทตนเอง
ในการทํางานผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึนใหม่โดยพัฒนามาจากแนวคิดด้านการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน (Investing the self into the target) ของทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce;
Kostova; & Dirks. 2001) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
ตังแต่ “มากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่า
พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่างานของตน
ประกอบด้วยกิจกรรมทีหลากหลาย ทําให้พนักงานได้ใช้ทกั ษะทีหลากหลายเพือทํางานนันให้สําเร็จ
งานต้องการความสามารถพิเศษและทักษะขันสูงเพือให้งานสําเร็จ งานประกอบด้วยงานหลายอย่าง
ทีต้องใช้ทกั ษะแตกต่างกัน ในการวัดความหลากหลายของทักษะ ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสํารวจวินิจฉัยงาน
ของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และแบบวัดคุณลักษณะของงานของซิม
ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976) มาแปลและปรับปรุงเป็ นข้อคําถาม
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ เป็ น มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด”
(6 คะแนน) ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่าพนักงานรับรู้ความ
หลากหลายของทักษะสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
ความสําคัญของงาน (Task significance) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่างานของตน
ส่ง ผลกระทบต่อชีวติ และความเป็ น อยู่ของบุคคลอืน ส่ง ผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจ ความสุข
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลอืนจํานวนมาก รวมทังงานของพนักงานส่งผลกระทบต่องาน
ของเพือนร่วมงาน ในการวัดความสําคัญของงาน ผู้วจิ ยั ได้นําแบบสํารวจวินิจฉัยงานของแฮคแมน
และโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และแบบวัดคุณ ลักษณะของงานของซิม ซิลากยิ
และเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976) มาแปลและปรับปรุงเป็นข้อคําถาม ประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 3 ข้อ เป็น มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง
“น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่าพนักงานรับรูค้ วามสําคัญของงาน
สูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task identity) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่างานของตน
เปิดโอกาสให้ตนได้ทาํ งานหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานตังแต่เริมต้นจนสินสุด มีโอกาสได้
ทํางานตังแต่ตน้ จนจบ มีผลงานเป็นชินเป็นอันชัดเจน ในการวัดความมีเอกลักษณ์ของงาน ผู้วจิ ยั ได้
นําแบบสํารวจวินิจฉัยงานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และแบบวัด
คุณลักษณะของงานของซิม ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976) มาแปลและ
ปรับปรุงเป็นข้อคําถาม ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
ตังแต่ “มากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่า
พนักงานรับรูค้ วามมีเอกลักษณ์ของงานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
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ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (Autonomy) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่างานของตน
เปิดโอกาสให้ตนได้จดั ลําดับความเร่งด่วนของงาน มีอสิ ระทีจะคิดและทํางานตามวิธกี ารของตนเอง
มีอสิ ระทีจะทํางานตามความต้องการของตนเองได้ ในการวัดลักษณะความมีอสิ ระของงาน ผู้วจิ ยั ได้
นําแบบสํารวจวินิจฉัยงานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และแบบวัด
คุณลักษณะของงานของซิม ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976) มาแปลและ
ปรับปรุงเป็นข้อคําถาม ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
ตังแต่ “มากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่า
พนักงานรับรูล้ กั ษณะความมีอสิ ระของงานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน (Feedback) หมายถึง การรับรูข้ องพนักงานว่างานของตนมี
ช่องทางให้ไ ด้รบั รู้ผ ลการทํางานของตนเอง ได้ร บั รู้ผ ลลัพธ์จ ากการกระทําของตน ได้รบั รู้ว่าตน
ทํางานได้ดหี รือแย่เพียงใด ในการวัดข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน ผู้วจิ ยั ได้นําแบบสํารวจวินิจฉัย
งานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และแบบวัดคุณลักษณะของงานของ
ซิม ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976) มาแปลและปรับปรุงเป็นข้อคําถาม
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด” (6 คะแนน)
ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่าพนักงานรับรูข้ อ้ มูลป้ อนกลับใน
การทํางานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
ภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม (Participative leadership) หมายถึง ลักษณะการ
กระทําของหัวหน้างานทีมุ่งเน้ นให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการทํางานในรูปแบบ
ต่างๆ ซึงสะท้อนผ่านคุณลักษณะของผูน้ ํา 4 ลักษณะ ได้แก่
1. ผู้นํ า แบบปรึก ษาหารือ (Consultative leaders) หมายถึง การทีหัว หน้ างาน
ปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุ่มเพือนําข้อมูล ไปตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้วธิ กี ารประชุมกลุ่ม เสนอ
ป ัญหาให้ กลุ่มพิจารณาและอภิปราย แล้วจึงสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มและนําไปตัดสินใจด้วย
ตนเอง
2. ผูน้ ําแบบฉันทามติ (Consensus leaders) หมายถึง การทีหัวหน้างานใช้ฉันทามติ
ของกลุ่มในการตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ
พยายามมุ่งค้นหาแนวทางการตัดสินใจทีสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกทุกคน และพยายาม
ทําให้สมาชิกกลุ่มทุกคนยอมรับผลการตัดสินใจของกลุ่ม
3. ผู้นําแบบประชาธิปไตย (Democratic leaders) หมายถึง การทีหัวหน้ างานให้
สมาชิกได้มสี ่วนร่วมอย่างเสมอภาค โดยผูน้ ําเน้นการนํากระบวนการแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการ
ทํางาน ทังในการแบ่งหน้าทีและความรับผิดชอบในการทํางาน หัวหน้างานยึดถือความเห็นของกลุ่ม
อยูเ่ หนือความคิดเห็นของตน
4. ผู้นํ าแบบมอบหมายงาน (Delegative leaders) หมายถึง การทีหัวหน้ างาน
มอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบและอํานาจการตัดสินใจให้แก่พนักงาน โดยทีหัวหน้างานทําหน้าที
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ให้การสนับสนุ น ในด้านต่างๆ ลดการกํากับควบคุมไม่ ใ ห้เข้มงวดนัก โดยทีหัวหน้ างานมีส่วน
รับผิดชอบงานร่วมกับพนักงาน
ในการวัดภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม ผู้วจิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึนใหม่จากนิยาม
ผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin. 1998) และบาสส์ (Bass. 1990)
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 12 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด” (6 คะแนน)
ถึง “น้อยทีสุด” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่าหัวหน้างานของพนักงานมี
ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมสูงกว่าหัวหน้างานของพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน (Knowledge sharing intra group) หมายถึง
พฤติกรรมของพนักงานทีเกียวข้องกับการให้ความรู้และรับความรู้ภายในกลุ่มงาน ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่
1. การเป็ นผู้ให้ความรู้ (Knowledge donating) หมายถึง การทีพนักงานและเพือน
ร่วมงานตังใจสือสารเกียวกับความรูใ้ หม่ของตนให้เพือนร่วมงานได้รบั รู้ โดยเต็มใจทีจะแบ่งป ันความรู้
ใหม่ของตนให้แก่เพือนร่วมงาน ขณะทีเพือนร่วมงานก็มคี วามเต็มใจแบ่งป ันความรูใ้ หม่ของตนให้แก่
พนักงาน ทําให้การแบ่งป ันความรูใ้ ห้แก่เพือนร่วมงานถือเป็นพฤติกรรมปกติภายในกลุ่มงาน
2. การเป็นผู้รบั ความรู้ (Knowledge collecting) หมายถึง การทีพนักงานและเพือน
ร่วมงานปรึกษาหารือกันเพือขอรับความรูจ้ ากเพือนร่วมงาน มีลกั ษณะเป็นการสอบถามความรู้และ
การปรึกษาหารือเพือขอรับความรูจ้ ากเพือนร่วมงาน ทําให้การสอบถามความรูจ้ ากเพือนร่วมงานถือ
เป็นพฤติกรรมปกติภายในกลุ่มงาน
ในการวัดการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ผู้วจิ ยั ได้นําแบบวัดของลิน (Lin. 2007)
มาแปลและสร้างข้อคําถามเพิมเติม ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูง
กว่าแสดงว่ากลุ่มงานของพนักงานมีการแบ่งป ันความรู้ ภายในกลุ่มงานสูงกว่ากลุ่มงานของพนักงาน
ทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การรวมศูน ย์อํานาจ (Centralization) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่าองค์การรวบ
อํานาจการตัดสินใจไว้ทจุี ดใดจุดหนึงขององค์การ ทําให้พนักงานซึงมีหน้าทีต้องปฏิบตั งิ านไม่ได้มี
ส่วนร่วมตัดสินใจในงานของตน วัดโดยองค์ประกอบด้านระดับขันของอํานาจหน้าที (Hierarchy of
authority) ซึงหมายถึ ง พนักงานรับรู้ว่าองค์การรวบอํานาจการตัดสิน ใจโดยยึดถือ อํานาจตาม
ระดับชันการบัง คับบัญ ชา ทําให้พนักงานจําเป็ น ต้องให้ผู้บงั คับบัญ ชาเป็ น ผู้ตดั สิน ใจ หรือต้อ ง
สอบถามความคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา และต้องอ้างอิงความคิดเห็นของผู้บงั คับบัญชาก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิ
ในการวัดการรวมศูน ย์อํา นาจ ผู้วจิ ยั ได้นํ าแบบวัด ของเดวอร์ ไวท์เทน และโบเจ
(Dewar; Whetten; & Boje. 1977) มาแปล ปรับใช้ และสร้างข้อคําถามเพิมเติม ประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 4 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย”
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(1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่าพนักงานมีการรับรูก้ ารรวมศูนย์อํานาจสูงกว่า
พนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
ความเป็ น ทางการ (Formalization) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่าองค์การมีความ
เข้มงวดในการบังคับใช้กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ มีความเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามขันตอน
คู่มอื นโยบาย คําบรรยายลักษณะงาน รวมทังเอกสารทีเป็น ทางการต่างๆ ทีองค์การได้เขียนไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่
1. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Rule observation) หมายถึง พนักงานรับรูว้ า่ องค์การมี
ความเข้มงวดในการตรวจตราการปฏิบตั ขิ องพนักงาน ว่าได้กระทําตามกฎระเบียบ หรือกระทําการ
สิงใดทีเป็ น การละเมิด กฎเกณฑ์ ข ององค์ก ารหรือ ไม่ รวมทังมีก ารลงโทษพนัก งานทีละเมิด
กฎระเบียบอย่างจริงจัง
2. ความชัดเจนของงาน (Job specificity) หมายถึง พนักงานรับรู้ว่าองค์การมีการ
กําหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามขอบเขตหน้าทีงานของตนอย่างเคร่งครัด กําหนดให้พนักงาน
ต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางทีได้กําหนดไว้อย่างเข้มงวด มีการบันทึกพฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานทุกระดับอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ในการวัดความเป็ น ทางการ ผู้ว ิจ ัยได้นํ า แบบวัด ของเดวอร์ ไวท์เ ทน และโบเจ
(Dewar; Whetten; & Boje. 1977) มาแปล ปรับใช้ และสร้างข้อคําถามเพิมเติม ประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 6 ข้อ เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง
“ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่าแสดงว่าพนักงานมีการรับรู้ความเป็ น
ทางการสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า

บทที 2
เอกสารและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจในงานวิจยั ครังนี มีจุดมุ่งหมายเพือทดสอบแบบจําลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องจึงต้องการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวัดตัวแปร และ
งานวิจยั ทีเกียวข้องของตัวแปร เพือทําความเข้าใจตัวแปร ทําความเข้าใจความเชือมโยงของตัวแปร
และนําความเชือมโยงมากําหนดเป็นแบบจําลองสมมติฐานและสมมติฐานการวิจยั
การนําเสนอเนือหาของการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องในส่วนนีเป็นการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี การวัด และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับตัวแปรทีศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ตัวแปรทีเกียวข้อง
กับงาน ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ และตัวแปรผลลัพธ์ รวมทัง
การทบทวนเอกสารเกียวกับแนวคิดทีอธิบายการเปรียบเทียบระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน
โดยมีลาํ ดับการนําเสนอตัวแปรและเนือหาตามลําดับ ดังนี
1. ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
2. การได้ควบคุมในการทํางาน
3. การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
4. การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
5. ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
6. ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
7. การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
8. การรวมศูนย์อาํ นาจ
9. ความเป็นทางการ
10. ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
11. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
12. ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน

1. ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
ความเป็ นมาของทฤษฎีความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
ในระยะเริมต้นของการพัฒนาทฤษฎีความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจเป็น การเสนอ
แบบจําลองการสร้างความเป็นเจ้าของแก่พนักงาน (A Model of Employee Ownership) โดยเพียซ
และคณะ (Pierce; Rubenfield; & Morgan. 1991) ได้เสนอแบบจําลองตัวแปรพหุมติ แิ สดงผลลัพธ์
ของการให้พนักงานเป็นเจ้าของหุ้นส่วนขององค์การ สาระสําคัญ ของแบบจําลองอธิบายว่า การให้
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พนักงานเป็นเจ้าของหุน้ ส่วนขององค์การส่งผลทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมี
ผลทําให้พนักงานหลอมรวมตนเองเข้ากับองค์การ ซึงส่งผลต่อความรู้สกึ แรงจูงใจ และพฤติกรรม
ของพนักงาน และส่งผลต่อตัวแปรด้านกลุ่มงานทําให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือ และบรรทัดฐาน
ของกลุ่ม และแรงผลักดันจากสมาชิกภายในกลุ่มงาน
ต่อจากนันในปี ค.ศ. 2001 เพียซคอสโตวาและดิกส์ (Pierce; Kostova; & Dirks.
2001) ได้เ สนอแนวคิด ทฤษฎีค วามเป็ น เจ้า ของทางด้านจิตใจในวารสารชือ “Academy of
Management Review” โดยอธิบายว่าความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นความรู้สกึ นึกคิดของ
พนัก งานว่าตนเองเป็ น เจ้า ขององค์การซึงเกิด ขึนจากแรงจูง ใจสาเหตุ ข องพนักงานทํา ให้เกิด
ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของสิงต่างๆ ภายในองค์การความรูส้ กึ เป็นเจ้าของนีช่วยให้พนักงานได้ขยายความ
เป็นตนเอง (Self) ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาเอกลักษณ์แห่งตนและนิยามตนเองจากสิงทีตนรูส้ กึ
เป็นเจ้าของโดยไม่เกียวข้องกับเงือนไขการเป็นเจ้าของทางด้านตัวเงิน
นักวิช าการบางส่วนมีแนวคิดว่าความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจเกิดขึนจากความ
ต้องการครอบครองซึงเป็นสิงทีมีตดิ ตัวมาตังแต่กําเนิดของมนุ ษย์ (Burk.1990; cited in Pierce;
Kostova; & Dirks. 2001) โดยอธิบายว่า ความต้องการครอบครองนีเป็น แรงกระตุ้นให้บุคคลเก็บ
รวบรวมและสะสมสิงต่างๆ ทีตนพอใจไว้เป็ นของตน ซึงถือเป็น สัญ ชาตญาณตามธรรมชาติของ
มนุษย์ (McDougall. 1923; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ส่วนนักวิชาการอีกกลุ่มหนึง
(Beaglehole. 1932; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) กลับโต้แย้งแนวคิดนีโดยอ้าง
เหตุผลว่าเอกสารทางวิชาการทียืนยันว่าความต้องการด้านการครอบครองเป็ นสัญชาตญาณของ
มนุษย์นนมี
ั อยูเ่ พียงส่วนน้อยและส่วนกลุ่มนักวิชาการด้านพัฒนาการมนุ ษย์ (Furby.1978b; Lewis;
& Brook. 1974; Seligman. 1975; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) อธิบายว่า ความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจเป็นสิงทีเกิดขึนจากการเรียนรู้และสิงทีพัฒนามาตังแต่ช่วงต้นของชีวติ มนุ ษย์
ทําให้เด็กเรียนรู้ว่า สิงทีตนสามารถควบคุม ได้เป็ น ส่วนหนึงของตน กลับกัน สิงทีตนไม่ส ามารถ
ควบคุมได้จะไม่ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึงของตนนักวิชาการอีกท่านหนึงคือดิท มาร์ (Dittmar. 1992;
cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ได้อธิบายว่าความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นการ
ตอบสนองแรงจูงใจตามธรรมชาติของมนุษย์ (Motive) ซึงเกิดขึนมาจากป ัจจัย 2 ส่วนคือ ป ัจจัย ด้าน
พันธุกรรม (Genetic) และป ัจจัย ด้านประสบการณ์ (Experiences) แต่อย่างไรก็ดไี ม่พบว่าแนวคิดใดที
อธิบายป ัจจัย สาเหตุของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจไว้อย่างชัดเจนครอบคลุ ม จนกระทังเพียซ
คอสโตวาและดิกส์ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ได้ศกึ ษาและสรุปแนวคิดเป็นทฤษฎี คือ
ทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจซึงจะได้นําเสนอเนือหาในลําดับต่อไป
แนวคิ ดทฤษฎีความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
ทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจซึงเพียซคอสโตวาและดิกส์ (Pierce; Kostova;
& Dirks. 2001) ได้อธิบายว่าความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเกิดขึนจากแรงจูงใจทีติดตัวมาตังแต่
กําเนิดซึงเมืออยูใ่ นสภาพแวดล้อมจะทําให้บุคคลมีประสบการณ์เป็นเจ้าของสิงต่างๆ รอบตัวโดยที
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ได้อธิบายว่าความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจมีแรงจูง ใจสาเหตุประกอบด้วย 3 ประการได้แ ก่
แรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ (Efficacy and effectance) แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่ง
ตน (Self-identity) และแรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน (Having a place) โดยทีแรงจูงใจ
ด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ เป็นความต้องการของบุคคลในการสํารวจและเปลียนแปลงสภาพ
สิงทีตนเป็ นเจ้าของทังนีหากบุคคลสามารถทีจะควบคุม สิงทีตนเป็นเจ้าของ และรับรู้ผ ลจากการ
กระทําของตน ก็จะส่งผลทําให้เกิดความรู้สกึ พึงพอใจ (Beggan. 1991; Furby.1980; White.1959;
cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ด้วยเหตุนบุี คคลจึงพยายามทีจะครอบครองสิงเหล่านัน
เพือให้ต นสามารถทีจะเปลียนแปลงสิงนันให้อ ยู่ใ นรูป แบบทีตนต้อ งการซึงหากสามารถรับ รู้
ประสิทธิผลของตนเองทีมีต่อสิงนันก็จะทําให้เกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเพิมมากขึน ส่วน
แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน เป็นความต้องการค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง โดยทีบุคคลจะใช้สงิ
ทีตนเป็ น เจ้าของแสดงเอกลักษณ์ แ ห่ง ตน ดัง นันความเป็ น เจ้า ของทางด้า นจิต ใจจึง เป็ น ความ
เชือมโยงระหว่างเอกลักษณ์ของสิงนันกับเอกลักษณ์แห่งตนของบุคคลนัน (Dittmar. 1992; Mead.
1934; Porteous. 1976; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) รวมทังบุคคลจะค้นหา
เอกลักษณ์ แห่งตนโดยยืนยันจากความไม่แปรเปลียนตามช่วงเวลาจนเกิดเป็นนิยามทีบุคคลมีต่อ
ตนเอง ส่ ว นแรงจูง ใจด้า นการครอบครองพืนทีส่ ว นตน เป็ น ความต้อ งการของบุ ค คลในการ
ครอบครองอาณาเขตหรือพืนทีอาศัย อันจะทําให้เกิดความรู้สกึ ว่าพืนทีนันคือ “บ้าน (Home)” ซึง
เป็นพืนทีทีทําให้บุคคลเกิดความรูส้ กึ อบอุ่น มันคงปลอดภัย เกิดความรู้สกึ ว่าพืนทีนันเป็นส่วนหนึง
ของตน ไม่ใช่เป็นเพียงทีอยูอ่ าศัย ดังนันบุคคลจึงพยายามทุ่มเทสิงต่างๆ เพือครอบครองพืนทีของ
ตนเองและพยายามรักษาอาณาเขตพืนทีของตนไว้ (Duncan. 1981; cited in Pierce; Kostova; &
Dirks. 2001)
โดยทีทฤษฎีความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจได้อธิบายช่องทางการสร้างความเป็ น
เจ้า ของทางด้านจิต ใจไว้ 3 ช่อ งทางได้แ ก่ การให้พ นักงานได้มีโ อกาสควบคุม ในการทํา งาน
(Controlling the target) การให้พนักงานได้มโี อกาสรูจ้ กั องค์การอย่างลึกซึง (Coming to intimately
know the target) และการให้พนักงานได้มโี อกาสทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing the self
into the target) โดยได้อธิบายหลักการและเหตุผลไว้ดงั นี
ประการทีหนึง การให้พนักงานได้มโี อกาสควบคุมในการทํางาน (Controlling the
target) เป็น การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการควบคุมสิงต่างๆ ในการทํางาน ทําให้
พนักงานจัดสิงทีตนสามารถควบคุมได้ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึงของตน ดังนันหากพนักงานมีส่วนร่วม
ในการควบคุม งานมากเท่ าใดย่อมส่ง ผลทําให้พนักงานเกิด ความรู้ส ึก เป็ น เจ้า ของงานมากขึน
ตามลําดับด้วย ในทางกลับกันหากพนักงานไม่สามารถมีส่วนร่วมในการควบคุม หรืออาจถูกควบคุม
โดยบุคคลอืนย่อมส่งผลขัดขวางความรู้สกึ เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจและขัดขวางความรู้สกึ ว่างาน
เป็นส่วนหนึงของตน (Lewin; & Brook. 1974; Seliman.1975; cited in Pierce; Kostova; & Dirks.
2001)
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ประการทีสอง การให้พนักงานได้มโี อกาสรู้จกั องค์การอย่างลึกซึง (Coming to
intimately know the target) เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รู้จกั องค์การ รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์การและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์การอย่างใกล้ชดิ ซึงจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับองค์การ ทําให้พนักงานถูกหลอมรวมเข้ากับองค์การซึงช่วยพัฒนาความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทีพนักงานมีต่อองค์การ (Beggan; & Brown. 1994; Rudmin; & Berry.1987; cited in
Pierce; Kostova; & Dirks. 2001)
ประการทีสาม การให้พนักงานได้มโี อกาสทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing
the self into the target) เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทุ่มเทความสามารถของตนเองในการ
ทํางาน ได้ทุ่มเทพลังของตนเองในการทํางาน ทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่าผลลัพธ์ของงานเป็นของตน ทํา
ให้เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของผลงานนันดังนันการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองทังทางด้าน
พลังทางด้านร่างกาย จิตใจ เวลา ความพยายามความสามารถและเอกลักษณ์ของตนลงไปในงาน
ย่อมส่งผลทําให้พนักงานรูส้ กึ เป็นอันหนึงอันเดียวกับงาน อีกทังช่วยพัฒนาความรูส้ กึ เป็นเจ้าของทีมี
ต่องาน (Csikszentmihalyi; & Rochberg-Halton.1981; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001)
อีกทังทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้อธิบายผลกระทบของความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทีมีต่อองค์การ (Organizational effects of psychological ownership) 3 ประการคือ
ความคาดหวัง ต่อสิท ธิและความรับผิดชอบการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงขององค์การและ
ผลกระทบเชิงลบของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อองค์การ โดยได้อธิบายเหตุผลไว้ดงั นี
ประการทีหนึง ความคาดหวังต่อสิทธิและความรับผิดชอบ (Expected rights and
presumed responsibilities) เป็นความคาดหวังของพนักงานทีมีต่อสิทธิด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
และการมีอาํ นาจตัดสินใจในการทํางานของตนโดยทีพนักงานจะต้องรู้สกึ ว่าตนมีสทิ ธิทจะรั
ี บรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารทีสมดุลกับขอบเขตหน้ าทีงานของตนจึงจะสนับสนุ นให้พนักงานเกิดความเป็ น เจ้าของ
ทางด้า นจิต ใจ ทํา ให้ เ กิด ความรู้ส ึก ต้อ งการแบ่ง เบาภาระขององค์ก าร ซึงในส่ ว นนี รอดเจอร์
(Rodgers. 1998; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ได้อธิบายว่าองค์การทีมุ่งสร้างความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจจะต้องให้อํานาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน รวมทังสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล ข่า วสารให้ ส มดุลกับ ภาระหน้ าทีงานของพนัก งานจึง จะทําให้พนักงานรู้ส ึกว่าตนมีความ
เชือมโยงใกล้ชดิ กับองค์การ เกิดแรงจูงใจทีจะบํารุงรักษาองค์การ เกิดความรู้สกึ รับผิดชอบต่องาน
เกิดความต้องการทุ่มเทพลังทางด้านร่างกายและจิตใจเพือทํางานขององค์การอย่างเต็มที (Dipboye.
1977; Korman. 1970; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001)
ประการทีสอง การตอบสนองต่อการเปลียนแปลงขององค์การ (Organizational
change) เป็นปฏิกริ ยิ าของพนักงานทีมีต่อการเปลียนแปลงทังในเชิง การสนับสนุ นและการต่อต้าน
โดยทีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจจะส่งผลสนับสนุ นการเปลียนแปลงทีเป็น การริเริมด้วยตนเอง
(ซึงช่วยตอบสนองความต้องการด้านการควบคุมและประสิทธิผลแห่งตน) รวมทังส่งผลสนับสนุนการ
เปลียนแปลงแบบวิว ฒ
ั นาการ (ซึงช่ ว ยสนับ สนุ น ความรู้ส ึก ด้า นความต่ อ เนื องแห่ ง ตน (Selfcontinuity)) รวมทังส่งผลสนับสนุนการเปลียนแปลงแบบแต่งเสริม (ซึงช่วยตอบสนองความต้องการ
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ด้านการควบคุมส่วนตนการเพิมคุณ ค่าแห่งตน (Self-enhancement) และความมีประสิทธิผลแห่ง
ตน) ในทางกลับกันความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจอาจส่งผลทําให้เกิดการต่อต้านการเปลียนแปลง
เชิงบังคับ (เพราะส่งผลคุกคามความรู้ส ึกด้านการควบคุมส่วนตน) ต่อต้านการเปลียนแปลงแบบ
ปฏิวตั ิ (เพราะเป็นการคุกคามความรู้สกึ ด้านความต่อเนืองแห่งตน) และต่อต้านการเปลียนแปลง
แบบลดทอน (เพราะทําให้สงเป้
ิ าหมายเชือมโยงกับตนน้อยลง)
ประการทีสาม ผลกระทบเชิง ลบของความเป็ น เจ้า ของทางด้า นจิต ใจทีมีต่ อ
องค์การ (Pathological effects) เป็ นผลกระทบของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจทีทําให้เกิด
ป ัญหาภายในองค์การเช่นพนักงานปฏิเสธการแบ่งป ันสิง ต่างๆ ทีตนเป็ น เจ้าของแก่ผู้อืนเพราะ
ต้องการรักษาความสมบูรณ์ดเี ยียมในงานของตนทําให้เกิดป ัญหาความขัดแย้งกับทีมงานและเพือน
ร่วมงาน ป ัญหาการไม่กระจายอํานาจเพราะรูส้ กึ ว่าหน้าทีการตัดสินใจเป็นงานของตนทําให้เกิดอุป
สรรค์กบั การมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทังพนักงานอาจต่อต้านไม่ให้ผอู้ นเข้
ื าถึงข้อมูลของตนทําให้
เกิดป ัญหาต่อการทํางานของเพือนร่วมงานและพนักงานทีสูญเสียการครอบครองเกิดความรู้สกึ คับ
ข้องใจ รูส้ กึ ตึงเครียดเป็นสาเหตุทําให้พนักงานลดความยึดมันผูกพันต่อองค์การเป็นต้น (Cram; &
Paton. 1993; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001)
นอกจากนี จากการทบทวนเอกสารป ัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
พบแนวคิดทีอธิบายความเชือมโยงของตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมการทํางานทีมีต่อความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงจะได้นําเสนอในลําดับต่อไป
แนวคิ ดทีอธิ บายความเชือมโยงของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในการทํางานที มีต่อ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
1. ความเชื อมโยงระหว่ างตัว แปรที เกียวข้องกับงานกับแรงจูงใจสาเหตุข อง
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
จากการทบทวนเอกสารพบแนวคิดทีอธิบายอิทธิพลของป ัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การทีส่งผลช่วยตอบสนองแรงจูงใจสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นแนวคิดซึง
เพียซ จัสสิลา และคัมมิง (Pierce; Jussila; & Cummings. 2009) ได้อธิบายความเชือมโยงระหว่าง
ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานกับแรงจูงใจสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ประการ โดย
พบว่า การเพิมคุณ ค่างานให้มคี ุณลักษณะของงานทัง 5 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ
ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับ
ในการทํางาน มีแนวโน้ มทีจะทําให้พนักงานได้ร บั การตอบสนองแรงจูงใจสาเหตุทงั 3 ประการ
มากกว่างานทีมีลกั ษณะเป็น งานง่ายๆ (Simplified) งานทีเป็ นมาตรฐาน (Standardized) ซึงได้
กําหนดขันตอนการปฏิบตั ไิ ว้อย่างเคร่งครัด และงานทีมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั เิ ป็นแบบวงจรสันๆ (Shottime cycle job) (Pierce; Jussila; & Cummings. 2009: 482) ซึงเพียซและคณะ (Pierce; et al.
2003; cited in Pierce; Jussila; & Cummings. 2009: 482) อธิบายลักษณะงานทีจะตอบสนอง
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แรงจูงใจสาเหตุทงั 3 ประการว่าคือ งานทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกระทํา
(Manipulability) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทีจะเข้าถึงส่วนสําคัญของงาน (Accessibility) ทําให้
พนักงานได้มบี ทบาทสําคัญ ได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน สามารถทีจะปรับแต่งดัดแปลงงาน (ช่วย
ตอบสนองแรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ) มีโอกาสทีจะได้รบั ประโยชน์จากงาน งานมี
ลักษณะเปิดกว้าง พนักงานได้รบั อัธยาศัยไมตรีทดีี ทําให้เกิดความรู้สกึ ว่าองค์การเป็นเสมือนบ้าน
(ช่วยตอบสนองแรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน) พนักงานสามารถทีจะเข้าถึงส่วนทีสําคัญ
ของงาน เกิดแรงดึงดูดทางจิตใจ เกิดความภาคภูมใิ จทางสังคม ทําให้งานเป็นเครืองแสดงความเป็น
ตัวตน (ช่วยตอบสนองแรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน)
โดยจะได้นําความเชือมโยงระหว่างตัวแปรทีเกียวข้องกับงานกับแรงจูงใจสาเหตุของ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ประการ ได้แก่ 1) แรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ
2) แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน และ 3) แรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน ตามลําดับ
ดังต่อไปนี
1) ตัว แปรที เกี ยวข้ อ งกับ งานที ส่ ง ผลช่ ว ยตอบสนองแรงจูง ใจด้ า น
ประสิ ทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ
แรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ
ของพนักงานทีจะปฏิส มั พัน ธ์กบั สิงแวดล้อมในการทํางานของตนอย่างมีประสิท ธิภาพ ซึงโดย
ธรรมชาติลกั ษณะสิงแวดล้อมทีต่างกันย่อมส่ง ผลปลุกเร้าพนักงานแตกต่างกัน ทังนีไวท์ (Whit.
1959; cited in Pierce; Jussila; & Cummings. 2009: 482) อธิบายว่า ความสามารถในการควบคุม
ในการทํา งานเป็ น ป ัจจัย สํา คัญ ทีทําให้พ นัก งานเกิดความรู้ส ึก ว่า ตนเองมีประสิท ธิภ าพและ มี
ความสามารถ รู้ส ึกว่าตนเป็ น สาเหตุของความสําเร็จ เกิดความพึง พอใจ ช่วยตอบสนองความ
ต้องการด้านการควบคุม ซึงสอดคล้องกับคุณลักษณะงานทีได้เพิมคุณค่างานให้เ ป็นงานทีมีความ
ซับซ้อน เพราะเป็นงานทีทําให้พนักงานได้มโี อกาสลงมือปฏิบตั ิ สํารวจและใช้ความสามารถของตน
ให้งานสําเร็จได้ในทีสุด ในทางตรงกันข้ามลักษณะงานทีเป็นงานง่ายๆ งานแบบกิจวัตร (Routine)
รวมทังงานทีเป็นมาตรฐานซึงมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ทิ เคร่
ี งครัด และงานทีมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั เิ ป็นแบบ
วงจรซําๆ เป็น คุณลักษณะงานทีทําให้พนักงานไม่สามารถเข้าถึงส่วนสําคัญของงาน ไม่สามารถ
ปรับแต่ง ดัดแปลงงาน ทําให้พนักงานขาดโอกาสทีจะได้ใช้ทกั ษะและความสามารถของตน ขาด
โอกาสทีจะได้ร ับ ความรู้ส ึก สํา เร็จ ในการทํา งาน ทํา ให้พ นัก งานขาดโอกาสควบคุ ม ขาดการ
ตอบสนองแรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ ขณะทีงานทีได้เพิมคุณค่างาน ให้พนักงานเกิด
ความรู้ส ึกท้าทาย ให้พนักงานได้มโี อกาสตัดสิน ใจ ลงมือปฏิบตั ิ ได้ใช้ทกั ษะ ความสามารถและ
แรงจูงใจในระดับสูง ได้ใช้ความพากเพียรพยายามทําให้งานสําเร็จได้ดว้ ยตนเองทําให้พนักงานรู้สกึ
ว่าตนได้ค วบคุมในการทํา งาน ซึงส่ ง ผลตอบสนองแรงจูง ใจด้านประสิท ธิภ าพและผลสัม ฤทธิ
(Pierce; Jussila; & Cummings. 2009: 482)
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2) ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานทีส่งผลช่วยตอบสนองแรงจูงใจด้านเอกลักษณ์
แห่งตน
แรงจูง ใจด้านเอกลักษณ์แห่งตนเป็น ความต้องการของพนักงานทีจะค้นหา
เอกลักษณ์แห่งตนโดยการเชือมโยงตนเองเข้ากับงาน เกิดเป็นนิยามทีพนักงานมีต่อตนเอง (Pierce;
Kostova; & Dirks. 2001) โดยคุณลักษณะของงานทีจะช่วยสนับสนุ นการค้นหาเอกลักษณ์แห่งตน
จะต้อ งเป็ น คุ ณ ลักษณะของงานทีพนัก งานสามารถเข้า ถึง ส่ ว นสํา คัญ ของงาน (Accessibility)
สามารถทีจะปรับแต่งดัดแปลงงาน (Malleability) ซึงถึง แม้ว่าจะไม่ใช่ป ัจจัยสาเหตุโดยตรง แต่
คุณลักษณะเหล่านีช่วยให้พนักงานได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์ทมีี ต่องาน ดังนันแนวโน้มทีแรงจูงใจด้าน
เอกลักษณ์แห่งตนจะได้รบั การตอบสนองเกิดจากการเพิมคุณค่างานมากกว่าลักษณะงานทีมีขนตอน
ั
การทํางานทีเคร่งครัด ลักษณะงานทีเป็นงานง่ายๆ หรือมีขนตอนการทํ
ั
างานเป็นแบบวงจรสันๆ
ทังนี การอธิบ ายความเชือมโยงระหว่า งตัว แปรทีเกียวข้อ งกับ งานและ
แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน สามารถอธิบายได้เป็น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นทีหนึง คุณลักษณะของงานทีได้เพิมคุณค่างานเป็นงานทีมีความ
ซับ ซ้อ นสนับ สนุ น ทํา ให้พ นัก งานได้เ ข้า ถึง ส่ ว นสํา คัญ ของงาน ได้รู้จ ัก งานอย่า งลึก ซึง ได้ใ ช้
ความสามารถของตนในการทํางานอย่างเต็มที มากกว่าลักษณะงานทีมีขนตอนการทํ
ั
างานอย่าง
เคร่ง ครัด งานทีเป็ น งานง่ า ยๆ และงานทีมีข นตอนการปฏิ
ั
บ ัติเป็ น แบบวงจรสันๆ เพราะเป็ น
คุณลักษณะของงานทีจํากัดความสามารถในการเข้าถึงส่วนสําคัญของงาน ซึงเป็นการขัดขวางการ
หลอมรวมพนักงานให้เข้ามาเป็นหนึงเดียวกับงาน และขัดขวางแรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน
ประเด็นทีสอง การเพิมคุณค่างานให้ได้ใช้ทกั ษะทีหลากหลาย การเพิม
ความมีอสิ ระของงาน และความมีเอกลักษณ์ของงาน เป็นคุณลักษณะของงานทีจะช่วยสนับสนุ นให้
พนักงานได้ทุ่มเทตนเอง ได้ใช้พลังความคิด ทักษะ เวลา ความพยายาม และการตัดสินใจ และมี
โอกาสทีควบคุมสิงต่างๆ ทําให้พนักงานได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งตนลงไปในการทํางาน ซึงจะช่วย
ขยายความเป็นตัวตน (Self) ของพนักงาน และลักษณะงานทีมีความซับซ้อนจะทําให้พนักงานได้มี
โอกาสปรับเปลียนสิงต่างๆ และปรับแต่งผลลัพธ์ของงาน ทําให้เอกลักษณ์แห่งตนหลอมรวมเข้ากับ
งานเพิมมากขึน
3) ตัว แปรที เกี ยวข้ อ งกับ งานที ส่ ง ผลช่ ว ยตอบสนองแรงจูงใจด้ า นการ
ครอบครองพืนทีส่วนตน
แรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตนเป็นต้องการของพนักงานทีจะรู้สกึ
ประสบความสําเร็จ ในการหลอมรวมตนเองเข้ากับงานและองค์การ ทําให้ความรู้ส ึกว่างานและ
องค์การเป็นส่วนหนึงของตน ทําให้พนักงานรู้สกึ มีความหมาย ความสําคัญและผ่อนคลาย รู้สกึ ว่า
งานและองค์การคือพืนทีของตน ทําให้พนักงานได้ปฏิสมั พันธ์กบั สิงแวดล้อมของงานและองค์การ
มากขึน รู้สกึ คุ้นเคย รู้สกึ ว่าตนได้ค้นพบคุณค่าของตน ทําให้เชือมโยงงานและองค์การเข้ามาเป็น
ส่วนหนึงของตน
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แรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน มีแนวโน้มทีจะได้รบั การตอบสนอง
จากลักษณะงานทีได้เพิมคุณค่างานมากกว่าลักษณะงานทีมีขนตอนการทํ
ั
างานแบบเคร่งครัด งานที
เป็นงานง่ายๆ และงานแบบกิจวัตร (Routine) ซึงมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั เิ ป็นแบบวงจรสันๆ สอดคล้อง
กับแนวคิดของโพรทีอุส (Porteous. 1976) ทีได้อธิบายว่า ความรู้สกึ ของการได้ครอบครองเป็นผล
จากการได้ลงทุนทางด้านอารมณ์ ตระหนักถึงความต้องการของตนเอง เกิดความรู้สกึ ท้าทาย ได้ใช้
ความพยายามและเวลาของตนทําให้พนักงานได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์ทมีี ต่องานมากกว่าลักษณะงาน
ทีต้องกระทําอย่างเร่งรีบและงานทีเป็นงานง่ายๆ
ดังนัน หากพิจารณาจากตัวแปรทีเกียวข้องกับงานจะพบว่า คุณลักษณะของ
งานด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน และด้านข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน เป็นคุณลักษณะของงาน
ทีสนับสนุนให้พนักงานได้พฒ
ั นาความเข้าใจและความคุ้นเคยทีมีต่องาน สนับสนุ นให้พนักงานเกิด
ความรูส้ กึ ว่างานและองค์การเป็นพืนทีของตน ส่วนด้านลักษณะความมีอสิ ระของงาน เป็นการเปิด
โอกาสให้พนักงานได้มีอสิ ระ ทําให้พนักงานมีโ อกาสได้ใส่เอกลักษณ์ของตนลงไปในงาน ทําให้
พนักงานเกิดความรูส้ กึ ว่างานและองค์การเป็นพืนทีของตน สนับสนุ นให้พนักงานเกิดความรู้สกึ ว่า
งานและองค์การคือ “บ้าน” ของตน
โดยสรุป จะเห็นว่าคุณลักษณะของงานทีได้เพิมคุณค่างานมีคุณลักษณะทีตรงกัน
ข้ามกับลักษณะงานทีเป็น งานง่ายๆ งานทีเป็น มาตรฐานทีได้กําหนดขันตอนการปฏิบตั ิไว้อย่าง
เคร่ง ครัด และงานทีมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั เิ ป็น แบบวงจรสันๆ ทําให้พนักงานได้รบั การตอบสนอง
แรงจูง ใจสาเหตุท งั 3 ประการได้แก่ แรงจูง ใจด้านประสิท ธิภาพและผลสัม ฤทธิ แรงจูง ใจด้า น
เอกลักษณ์แห่งตน และแรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน ส่งผลทําให้พนักงานได้เชือมโยง
ตนเองเข้ากับงานและองค์การ ได้มโี อกาสถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งตนลงไปในการทํางาน ได้ค้นพบ
ความหมายของตนเอง ได้เชือมโยงองค์การเข้ามาเป็นส่วนหนึงของตน ทําให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีงานและองค์การ ซึงในลําดับต่อไปจะได้อธิบายความเชือมโยงระหว่าง
ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานกับช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง ดังนี
2. ความเชือมโยงระหว่างตัวแปรทีเกียวข้องกับงานกับช่ องทางการสร้างความ
เป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
การศึกษาความเชือมโยงระหว่างทฤษฎีคุณ ลักษณะของงานตามแบบจําลอง
คุณลักษณะของงานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) กับช่องทางการสร้าง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง เป็นการตอบคําถามว่า ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานทัง
5 ด้าน ส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจผ่านช่องทางการเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ทัง 3 ช่องทางนีอย่างไร
จากการทบทวนเอกสารพบว่า การออกแบบงานให้มคี ุณลักษณะของงานทัง 5
ด้านมีแนวโน้มทีจะสนับสนุนทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ เพราะคุณลักษณะ
ทัง 5 ด้านถือเป็นการเพิมคุณค่างาน ช่วยสนับสนุ นให้พนักงานได้ควบคุมในการทํางาน กระตุ้นให้
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พนักงานได้ทุ่มเทตนเอง ส่งผลเกิดเป็นความสัมพันธ์ทใกล้
ี ชดิ กับงาน ได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง
มากกว่าลักษณะงานทีเป็นงานง่ายๆ งานทีเป็นมาตรฐานทีได้กําหนดขันตอนการปฏิบตั ไิ ว้อย่าง
เคร่งครัด และงานทีมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั เิ ป็นแบบวงจรสันๆ
การออกแบบงานให้มคี ุณลักษณะของงานทัง 5 ด้านจึงเป็นการช่วยสนับสนุ นให้
พนักงานได้มปี ระสบการณ์ทงั 3 รูปแบบซึงสอดคล้องกับช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจ (Pierce; et al. 2001) ทัง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การได้ควบคุมในการทํางาน 2) การได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึง และ 3) การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ซึงจะได้นําเสนอตามลําดับ
1) ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานทีสนับสนุนการได้ควบคุมในการทํางาน
การได้ควบคุมในการทํางานเป็นประสบการณ์ความรู้สกึ ของพนักงานว่าตนมี
อํานาจควบคุมในการทํางานของตน ตนได้ใช้ประโยชน์และสามารถควบคุมการใช้ประโยชน์จากงาน
ของตน ตนสามารถปรับเปลียนสิงต่างๆ ในงานของตนให้อยูใ่ นรูปแบบและลักษณะทีตนต้องการได้
ทังนีแบบจําลองคุณลักษณะของงาน (Hackman; & Oldham. 1975) ได้อธิบายคุณลักษณะของงาน
ทีสนับสนุ น การได้ควบคุ มในการทํา งานได้แก่ องค์ประกอบด้านลักษณะความมีอิส ระของงาน
(Autonomy) (Pierce; O’Driscoll; & Coghlan. 2004; Tanaka; & Yamauchi. 2000; Yamauchi;
Yamauchi, Kumagai; & Kawasaki. 1990; cited in Pierce; Jussila; & Cummings. 2009) ทําให้
พนักงานไม่จําเป็ นต้องถูกกํากับควบคุมจากสมาชิกบุคคลอืนในระบบสัง คมการทํางาน มีโอกาส
ควบคุมในการทํางาน มีอสิ ระทีจะตัดสินใจในเรืองต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (เช่น ตารางการทํางาน
ขันตอนการทํางาน) ช่ วยเพิมโอกาสทีพนักงานจะได้รู้ส ึก พึง พอใจทีตนเองได้เป็ น สาเหตุ ของ
ความสําเร็จ ซึงจากการทบทวนเอกสารพบเอกสารทียืนยัน ความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะ
ความมีอสิ ระของงานกับการได้ควบคุมในการทํางาน การได้ควบคุมในการทํางานกับความเป็ น
เจ้า ของทางด้า นจิต ใจ และลักษณะความมีอิส ระของงานกับ ความเป็ น เจ้าของทางด้านจิต ใจ
(Brass.1985; Tanaka; & Yamauchi. 2000; Yamauchi; et al. 1999; cited in Pierce; Jussila; &
Cummings. 2009) จึงเป็นเหตุผลทําให้เชือได้วา่ ลักษณะความมีอสิ ระของงานเป็นตัวแปรสาเหตุท ี
ทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยผ่านการได้ควบคุมในการทํางาน
2) ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานที สนับสนุนการได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
แบบจําลองคุณลักษณะของงาน (Hackman.1987; Hackman; & Oldham.1975;
cited in Pierce; Jussila; & Cummings. 2009) อธิบายตัวแปรทีเกียวข้องกับงานทีสนับสนุ นให้
พนักงานได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงได้แก่ องค์ประกอบด้านข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน ด้าน
เอกลักษณ์ของงาน และด้านลักษณะความมีอสิ ระของงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
ด้านข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน (Feedback) เป็นคุณลักษณะของงานที
กําหนดให้พนักงานมีช่องทางทีจะสามารถรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับผลการทํางานของตนได้มี
ความรูเ้ กียวกับงานของตนเพิมมากขึน ทําให้พนักงานได้เชือมโยงตนเองเข้ากับงาน ทําให้พนักงาน
ได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงมากขึน
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ด้านเอกลักษณ์ของงาน (Task identity) เป็นคุณลักษณะของงานทีเปิด
โอกาสให้พนักงานได้ทํางานทังชินงานให้สําเร็จได้ด้วยตนเอง ทําให้พนักงานได้รบั รู้กระบวนการ
ทํางานทังหมดทําให้พนักงานได้ส ร้างความคุ้นเคยกับงาน ได้เห็นลําดับความสําคัญของงาน เข้า
ใจความเกียวข้องเชือมโยงของระบบงานและเป็นโอกาสให้ได้รจู้ กั งานและองค์การลึกซึงมากขึน
ด้านลักษณะความมีอสิ ระของงาน (Autonomy) เป็นคุณลักษณะของงาน
ทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ดุลยพินิจของตนในการตัดสินใจในเรืองต่างๆ เช่น ตารางการทํางาน
ขันตอนการทํางาน การแก้ไขป ัญหาต่างๆ จึงเป็นโอกาสทีพนักงานจะได้สร้างความคุ้น เคยกับงาน
ภายใต้สภาพเงือนไขต่างๆ รวมทังต้องเผชิญกับความคาดหวังของผู้อนื ซึงพนักงานต้องเพิมความ
เข้าใจในงานของตนให้ลกึ ซึงยิงขึน พนักงานจึงจําเป็นต้องรวบรวมและประมวลข้อมูลทีเกียวข้องกับ
งานของตนทําให้พนักงานได้มคี วามรูเ้ กียวกับงาน และมีโอกาสได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงมากขึน
จึงเป็นเหตุผลทีทําให้เชือได้วา่ คุณลักษณะของงานด้านข้อมูลป้ อนกลับในการ
ทํางาน ความมีเอกลักษณ์ ของงาน และลักษณะความมีอิส ระของงานเป็น ตัวแปรสาเหตุททํี าให้
พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยผ่านการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
3) ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานที สนับสนุนการได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเป็นประสบการณ์ความรู้สกึ ของพนักงานที
รู้สกึ ว่าตนเองได้ทุ่มเทความพยายาม ความเอาใจใส่เวลา พลังทางด้านร่างกายและจิตใจในการ
ทํางาน ซึงแบบจําลองคุณลักษณะของงาน (Hackman; & Oldham. 1975; cited in Pierce; Jussila;
& Cummings. 2009) ได้อธิบายคุณลักษณะของงานทีสนับสนุ นให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางานได้แก่ องค์ประกอบด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ความหลากหลายของทักษะ ลักษณะ
ความมีอสิ ระของงานและความสําคัญของงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task identity) เป็นคุณลักษณะของงาน
ทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทาํ งานทังชินงานให้สาํ เร็จได้ด้วยตนเอง ทําให้พนักงานมีโอกาสทีจะได้
สร้างผลงานซึงได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานจึงทําให้พนักงานได้มโี อกาสทุ่มเทตนเองในการทํางาน
เพิมมากขึน
ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) เป็นคุณลักษณะของงานที
เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานได้ใ ช้ ท ัก ษะทีหลากหลายในการทํ า งาน ได้ ใ ช้ ค วามเชียวชาญและ
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของตน ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนเองเพิมมากขึน จึง
ทําให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเพิมมากขึน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (Autonomy) เป็นคุณลักษณะของงานทีเปิด
โอกาสให้พนักงานได้ใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจของตนในการทํางานเพิมมากขึน เพราะในการ
ทํางานและการแก้ไขป ัญหาต่างๆ มีกระบวนการและขันตอนทีแตกต่างกันไป ซึงทําให้พนักงานมี
โอกาสได้ใช้ความคิดและการตัดสินใจเพิมมากขึน จึงทําให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
เพิมมากขึน
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ความสําคัญของงาน (Task significance) เป็นคุณ ลักษณะของงานซึง
ผลลัพธ์ของงานส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ คุณภาพชีวติ หรือสุขภาวะ (Well being) ของบุคคล
อืน ซึงแบบจําลองคุณลักษณะของงานอธิบายว่า ความสําคัญของงานทําให้พนักงานเกิดความรู้สกึ
ว่างานมีความหมายและความสําคัญ ทําให้พนักงานมีแนวโน้มทีจะทุ่มเทตนเองในการทํางานเพิมขึน
โดยเฉพาะกับพนักงานทีมุ่งให้ความสําคัญกับบุคคลอืน และได้เห็นว่าผลงานของตนส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่ ความสุขและสุขภาวะของบุคคลอืน (โดยเฉพาะกับเพือนร่วมงาน และ
สมาชิกทีม) ทําให้พนักงานเกิดความเอาใจใส่ ความเพียรพยายามในการใช้ความสามารถของตนให้
เกิดประโยชน์สงู สุดจึงทําให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเพิมมากขึน
เป็นเหตุผลทีทําให้เชือได้ว่าคุณลักษณะของงานด้านความมีเอกลักษณ์ของ
งานความหลากหลายของทักษะ ลักษณะความมีอสิ ระของงานและความสําคัญของงานเป็นตัวแปร
สาเหตุททํี าให้พนักงานเกิดความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจ โดยผ่านการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน
ซึงจากเนื อหาที กล่ า วมาสามารถสรุ ป ความเชื อมโยงของป ัจจัย ด้ า น
คุณลักษณะของงานทีมีต่อช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ เป็นรูปภาพได้ดงั นี
ตัวแปรทีเกียวข้อง
กับงาน
ความหลากหลายของทักษะ
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ความสําคัญของงาน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

ตัวแปรผลลัพธ์

ช่องทางการสร้างความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ

- แรงจูงใจภายใน
- ความพึงพอใจในการทํางาน
- ความผูกพันต่อองค์การ
- ความรับผิดชอบในการทํางาน

การได้ควบคุมในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน

ความเป็ นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ

- พฤติกรรมการมาทํางาน
- ผลการปฏิบตั งิ านในบทบาทงาน
- ผลการปฏิบตั งิ านนอกบทบาทงาน
- การสนับสนุ นการเปลียนแปลง

- การต่อต้านการเปลียนแปลง
- พฤติกรรมการครอบครองพืนที

ภาพประกอบ 1 แบบจําลองป ัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจซึงได้รบั อิทธิพลมา
จากตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
ทีมา: J. L. Pierce; I. Jussila; & A. Cummings. (2009). Psychological Ownership
Within the Job Design Context: Revision of the Job Characterristics Model. Journal of
Organizational Behavior. P. 485.
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องค์ประกอบของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
ในด้านการจําแนกองค์ประกอบการวัดความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจ พบว่าใน
การศึกษาของอเวย์และคณะ (Avey; et al. 2009) ได้จําแนกองค์ประกอบของความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจเป็น 5 ด้าน โดยทีองค์ประกอบ 3 ด้านแรกมีพนฐานมาจากทฤษฎี
ื
ความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความ
เป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ และด้านเอกลักษณ์แห่งตนส่วนองค์ประกอบอีก 2 ด้าน ได้ถูก
เพิมเติมเข้ามาคือองค์ประกอบด้านการครอบครองอาณาเขตพืนทีและการตระหนักในหน้าทีความ
รับผิดชอบทังนีอเวย์และคณะ (Avey; et al. 2009) ได้จําแนกองค์ประกอบทังหมดออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ องค์ประกอบด้านการสนับสนุน (Promotion-oriented) ซึงมีอยู่ 4 ด้านคือ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนการตระหนั ก ในหน้ า ทีความรับ ผิด ชอบความเป็ น ส่ ว นหนึ งของสัง คมในองค์ก ารและ
เอกลักษณ์ แห่ง ตนและองค์ประกอบด้านการป้ องกัน (Prevention-oriented) 1 ด้านคือ ด้านการ
ครอบครองอาณาเขตพืนทีโดยทีอธิบายความหมายขององค์ประกอบแต่ละด้านไว้ดงั นี
1. การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-efficacy) เป็นความเชือมันของพนักงานว่า
ตนสามารถทีจะทํางานตามทีได้รบั มอบหมายไว้ให้สําเร็จได้ด้วยตนเอง เหตุผลทีสนับสนุ นว่าการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเป็นองค์ประกอบของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นเพราะความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจเกิดจากแรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิซึงทําให้พนักงานเกิดความ
ต้อ งการควบคุ ม ในการทํา งานซึงต้ อ งการรับ รู้ ป ระสิท ธิผ ลของตนเอง ทํา ให้ พ นั ก งานรับ รู้
ความสามารถของตนเอง ดัง นันการสร้างความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจจึง ต้องเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้มสี ่วนร่วมในการทํางาน ทําให้พนักงานได้รบั รู้ความสามารถของตนเอง เกิดความรู้สกึ
เชือมันว่าตนเองจะสามารถทํางานนันให้สาํ เร็จได้ (Bandura. 1997 cited in Avey; et al. 2009: 177)
2. การตระหนักในหน้ าทีความรับผิด ชอบ (Accountability) เป็ น ความรู้ส ึกว่า
ตนเองมีหน้าทีต้องปกป้ องรักษาผลประโยชน์ขององค์การ รู้สกึ คาดหวังความรับผิดชอบต่อหน้าที
ของบุคคลอืน รูส้ กึ ว่าตนเองมีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกร้องความรับผิดชอบต่อหน้าทีงานของบุคคลอืน ความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีจึงเป็นความเชือมโยงระหว่างพนักงานกับองค์การซึงในกรณีนีเพียซและคณะ
(Pierce; et al. 2003; cited in Avey; et al. 2009: 177) ได้อธิบายว่า พนักงานทีมีความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจจะมีความรู้สกึ ว่าตนเองมีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกร้องความรับผิดชอบต่อหน้าทีของบุคคลอืน
รวมทังคาดหวังต่อความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเกิดความรูส้ กึ ต้องการแบ่งเบาภาระขององค์การ
3. ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ (Belongingness) เป็นความรู้สกึ ของ
พนักงานว่าตนเป็นส่วนหนึงของสังคมภายในองค์การ ซึงช่วยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ
ของพนักงาน (Ardrey. 1966; cited in Avey; et al. 2009: 177) ทําให้พนักงานรู้สกึ มันคงปลอดภัย
รู้สกึ ว่าองค์การคือ "บ้าน (Home)" ดัง นันความเป็นส่วนหนึงของสัง คมในองค์การจึงเป็นแรงยึด
เหนียวทีพนักงานมีต่อองค์การ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ทําให้พนักงานรู้สกึ ว่าสังคม
ภายในองค์การคือพืนทีของตน (Having a place)
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4. เอกลักษณ์แห่งตน (Self-identity) เป็นการทีพนักงานได้ค้นพบเอกลักษณ์แห่ง
ตนจากองค์การ ได้รจู้ กั และเข้าใจความหมายของตนเองเกิดความรูจ้ กั ตนเองมากขึน มีความสุขรู้สกึ
ภาคภูมใิ จทีได้แสดงเอกลักษณ์ของตนให้บุคคลภายนอกได้รบั รู้ ทําให้เกิดความรู้สกึ ต่อเนืองด้าน
เอกลักษณ์แห่งตน (Pierce; Kostova; & Dirks. 2003) เหตุผลทีแสดงได้ว่าเอกลักษณ์ แห่งตนเป็น
องค์ประกอบหนึงของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นเพราะองค์การคือสัญลักษณ์ อย่างหนึงที
แสดงถึงเอกลักษณ์แห่งตนของพนักงาน พนักงานจะสร้างและรักษาเอกลักษณ์ แห่งตนจากการได้
ครองครองทังสิงทีจับต้องได้และสิงทีจับต้องไม่ได้ภายในองค์การซึงเป็นแรงขับทีจะปรับตนเองให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้ซมึ ซับเอกลักษณ์ขององค์การเข้ามาเป็นนิยามทีมีต่อตนเอง
ทําให้พนักงานรู้ส ึกว่าตนเองมีความหมายและมีความสําคัญมีความเกียวโยงสัมพัน ธ์กบั องค์การ
(Albert; Ashforth; & Dutton. 2000; cited in Avey; et al. 2009: 178)
5. การครอบครองอาณาเขตพืนที (Territoriality) เป็นความต้องการทีจะป้ องกัน
ไม่ให้บุคคลอืนล่วงลําเข้ามาในพืนทีของตนอาทิ อาณาเขตพืนทีทางกายภาพ โต๊ะทํางาน อุปกรณ์
เครืองมือ ทรัพยากรในการทํางาน ข้อมูล ข่าวสารและกลุ่มทางสัง คม โดยทีพนักงานจะแสดง
สัญลักษณ์บ่งบอกอาณาเขตพืนทีของตนเพือให้บุคคลอืนได้รบั รู้ และรักษาการครอบครองอาณาเขต
พืนทีของตนไว้ซงการครอบครองอาณาเขตพื
ึ
นทีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลส่วนบุคคลและ
การคงอยูข่ องพนักงานแต่อาจส่งผลเชิงลบต่อการแบ่งป ัน ในรูปแบบต่างๆ (Altman. 1975; cited in
Avey; et al. 2009: 176)
จากการจําแนกองค์ประกอบของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจออกเป็น 5 ด้าน คือ
องค์ประกอบด้านการสนับสนุน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ความสามารถของตน ด้านการตระหนัก
ในหน้าทีความรับผิดชอบ ด้านความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ และด้านเอกลักษณ์ แห่งตน
ส่วนอีกองค์ประกอบหนึงเป็นองค์ประกอบด้านการป้ องกันคือ ด้านการครอบครองอาณาเขตพืนที
โดยทีในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาเฉพาะองค์ประกอบด้านการสนับสนุ น เพราะต้องการศึกษา
ป ัจจัยเชิงสาเหตุทส่ี งผลทําให้เกิด ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจในเชิงบวกทีจะนําไปสู่ประสิทธิผล
การทํางานของพนักงาน
โดยสรุป ทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจอธิบายความรู้สกึ นึกคิดของพนักงาน
ว่าตนเป็นเจ้าขององค์การ ซึงเกิดขึนจากแรงจูงใจสาเหตุ 3 ประการคือ แรงจูงใจด้านประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ แรงจูง ใจด้านเอกลักษณ์ แห่ง ตน และแรงจูง ใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน
รวมทังได้อธิบายช่องทางในการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจไว้ 3 ช่องทางได้แก่ การได้มี
โอกาสควบคุมในการทํางาน การได้มโี อกาสรูจ้ กั องค์การอย่างลึกซึงและการได้มโี อกาสทุ่มเทตนเอง
ในการทํางาน โดยทีป ัจจัยเชิง สาเหตุส ามาร ถจําแนกออกได้เป็ น 2 ส่วนคือ แรงจูง ใจสาเหตุซ ึง
เทียบเคียงได้ว่าเป็ น ป ัจจัย ด้านพัน ธุกรรม (Genetic) และช่องทางการสร้างความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจซึงเทียบเคียงได้เป็ นป ัจจัย ด้านประสบการณ์ (Experiences) ซึงตามความเห็นของ
ทฤษฎีพจิ ารณาว่าแรงจูงใจสาเหตุทงั 3 ประการเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุ ษย์ดงั นัน
การทีพนักงานมีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่างกันย่อมมีส่วนมาจากความแตกต่างกันของ
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ป ัจจัยด้านประสบการณ์ รวมทังจากการทบทวนเอกสารพบแนวคิดทีอธิบายความเชือมโยงของตัว
แปรทีเกียวข้องกับงานกับแรงจูงใจสาเหตุทงั 3 ประการ และช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง เป็นแนวคิดพืนฐานทีทําให้เห็นว่าความเป็นเจ้าของทางได้จติ ใจเป็นผล
มาจากป ัจจัยด้านประสบการณ์ ซงได้
ึ รบั อิทธิพลมาจากป ัจจัยสภาพแวดล้อมการทํางาน ผ่านตัวแปร
ช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ทัง 3 ตัวแปรซึงในการวิจยั ครังนีจะได้นําไปเป็น
แนวทางในการทบทวนเอกสารและศึกษาตัวแปรทีเกียวข้องต่อไป
การวัดความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
จากการทบทวนเอกสารเกียวกับ การวัดตัวแปรความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจใน
งานวิจยั ทีผ่านมาพบแบบวัดทีสําคัญ จํานวน 3 ฉบับ
ฉบับทีหนึง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยแวนดีนและเพียซ (van Dyne; & Pierce.
2004) เป็นข้อคําถาม 7 ข้อมีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ รายละเอียดขันตอนการ
พัฒนาแบบวัด 4 ขันตอน ดังนี
ขันตอนทีหนึ ง เป็ น การศึก ษาและอภิป รายความหมายตัวแปรความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจจากเอกสาร จากนันจึง ได้ส ร้างเป็ นข้อคําถามทีแสดงถึง การครอบครองสิง
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการทํางานและชีวติ ประจําวันโดยใช้คําศัพท์ทแสดงการครอบครองเช่
ี
น “ของ
ฉัน” หรือ “ของพวกเรา”
ขันตอนทีสอง ให้กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาพฤติกรรมองค์การ จํานวน 5 คน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาเพือขจัดข้อคําถามทีอยูน่ อกเหนือขอบเขตนิยามศัพท์และเพือให้
ได้ขอ้ คําถามทีครอบคลุมคุณลักษณะของตัวแปร
ขันตอนทีสาม มอบหมายให้กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 3 คน
เรียงลําดับข้อคําถามแบบสุ่ม (Q-sort technique) โดยนํ าข้อคําถามตัวแปรความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจมารวมกับข้อคําถามของตัวแปรความผูกพัน ต่อองค์การ ความผูกพัน ต่อองค์การ
ทางด้านอารมณ์ ความเป็ นอัน หนึงอันเดียวกับองค์การ การซึมซับค่านิยมขององค์การ ความพึง
พอใจในการทํางาน และการมีส่วนร่วมในการทํางาน ผลลัพธ์ทําให้ได้ขอ้ คําถามความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ จํานวน 7 ข้อทีมีความแม่นยํา 90 เปอร์เซ็นต์
ขันตอนทีสี เป็ นการตรวจสอบความเป็น เอกพัน ธ์และความเป็ นมิติของข้อ
คําถามโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มที
1 เป็นพนักงานระดับผูจ้ ดั การ ผูช้ าํ นาญการและหัวหน้างาน จํานวน 186 คน กลุ่มที 2 เป็นพนักงาน
หลากหลายสายงาน จํานวน 409 คน และกลุ่มที 3 เป็นพนักงานชํานาญการ จํานวน 227 คน ผล
การศึกษายืนยันความเป็น เอกพัน ธ์และความเป็ นมิติ พบค่าความเชือมันด้วยวิธีความสอดคล้อง
ภายในของกลุ่มตัวอย่างทัง 3 กลุ่มเท่ากับ 0.87, 0.90 และ 0.93 ตามลําดับ ในส่วนกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที 3 ได้ตรวจสอบความเชือมันโดยวิธกี ารวัดซําทิงช่วงห่างระยะเวลา 3 เดือน ผลการวัดครังที 1
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มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.70 (SD.= 1.58) และผลการวัดครังที 2 มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.73 (SD.= 1.48) (r= 0.72,
p 0.05) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.89
ฉบับทีสอง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเพียซโอดิสคอลและคอกห์ลาน (Pierce;
O’Driscoll; & Coghlan. 2004) เป็นข้อคําถาม 12 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ
ปรับปรุ ง มาจากแบบวัดของแวนดีน และเพีย ซ (van Dyne; & Pierce. 2004) จําแนกเป็ น
องค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อองค์การ (Organization-based
psychological ownership) และความเป็ น เจ้ า ของทางด้า นจิต ใจทีมีต่ อ งาน (Job-based
psychological ownership) กลุ่ มตัว อย่า งทีศึกษาเป็ น พนักงานหลากหลายอาชีพในประเทศ
นิวซีแลนด์ จํานวน 239 คน พบค่าความเชือมันรายด้านเท่ากับ 0.93, 0.92 ตามลําดับ
ฉบับทีสาม เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยอเวย์และคณะ (Avey; et al. 2009) เป็น
ข้อคําถาม 16 ข้อมีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จําแนกเป็นองค์ประกอบ 5 ด้าน
แบ่งองค์ประกอบเป็ น 2 กลุ่ม คือองค์ประกอบด้านการสนับสนุ น จํานวน 4 ด้านได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตน (Self-efficacy) การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ (Accountability) ความ
เป็ นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ (Sense of belongingness) และเอกลักษณ์ แห่ง ตน (Selfidentity) ส่วนอีกด้านหนึงเป็นองค์ประกอบด้านการป้ องกันได้แก่ ด้านการครอบครองอาณาเขต
พืนที (Territoriality) รายละเอียดขันตอนการพัฒนาแบบวัด ประกอบด้วย 2 ขันตอนดังนี
ขันตอนทีหนึง เป็นการสร้างข้อคําถามโดยใช้ทงวิ
ั ธกี ารนิรนัยและวิธกี ารอุปนัย
โดยการรวบรวมความหมายความเป็ น เจ้าของทางด้า นจิตใจ การครอบครอง และคําอืนๆ ที
เกียวข้อง จากนันใช้เทคนิ คการอภิป รายกลุ่ม กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญ ญาเอกด้า นการวิจ ัย
พฤติกรรมองค์การจํานวน 6 คน ทําให้ได้ข้อคําถาม 55 ข้อ จากนันใช้เทคนิคการลดจํานวนข้อ
คําถาม (Item reduction) ทําให้ได้ขอ้ คําถาม 33 ข้อ ต่อมาจึงได้นําแบบวัดไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ซึงเป็ น พนักงานบริษ ัท ในประเทศสหรัฐ อเมริก าจํานวน 316 คน และใช้เทคนิ คการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันทําให้ได้ขอ้ คําถาม 16 ข้อ เป็นข้อคําถามองค์ประกอบด้านการสนับสนุ น 12
ข้อจําแนกเป็ น 4 ด้านๆ ละ 3 ข้อ พบค่าความเชือมันรายด้านมีค่าอยู่ร ะหว่าง 0.73-0.92 และ
องค์ประกอบด้านการป้ องกันคือ ด้านการครอบครองอาณาเขตพืนที จํานวน 4 ข้อ พบค่าความ
เชือมันเท่ากับ 0.84 จากนันจึงได้นําข้อคําถามทัง 16 ข้อ มาตรวจสอบความเทียงตรงเชิงประจักษ์
โดยให้กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกกลุ่มเดิมได้ทบทวน พบว่ากลุ่มมีความคิดเห็นทีสอดคล้องกันว่าข้อ
คําถามมีความเทียงตรงในการวัด
ขันตอนทีสอง นํ าแบบวัดไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวน 283 คน พบค่าความเชือมันรายด้านขององค์ประกอบด้านการสนับสนุนมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.80-0.92 และองค์ประกอบด้านการป้ องกันคือ ด้านการครอบครองอาณาเขตพืนทีพบค่า
ความเชือมันเท่ากับ 0.83
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โดยสรุป แบบวัดความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจได้ถูกพัฒนาขึนให้เป็ นแบบวัดทีมี
ความเชือมันและความเทียงตรงในการวัด เพือให้ส ามารถนํ า ไปใช้ใ นการศึก ษาวิจ ยั ได้อย่างมี
คุณภาพ ในส่วนของงานวิจยั ครังนีมุ่งศึกษาอิทธิพลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีส่งผลต่อตัว
แปรผลลัพธ์ท ีเกียวข้องกับประสิท ธิผ ลของพนักงาน ดัง นันผู้วจิ ยั จึง ได้พฒ
ั นาแบบวัด ความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจขึนโดยปรับปรุงจากแบบวัดองค์ประกอบด้านการสนับสนุ นของอเวย์และคณะ
(Avey; et al. 2009) ซึงเลือกใช้องค์ประกอบ 4 ด้านคือ การรับรู้ความสามารถของตน (Selfefficacy) การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ (Accountability) ความเป็นส่วนหนึงของสังคมใน
องค์การ (Belongingness) และเอกลักษณ์แห่งตน (Self-identity)
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นตัวแปรทีมีอทิ ธิพล
ต่อความผูกพันทีมีต่อองค์การ (van Dyne; & Pierce. 2004; Ozler; Yilmaz; & Ozler. 2008; MdSidin; Sambasivan; & Muniandy. 2010) ความผูกพันทางด้านจิตใจทีมีต่อองค์การ (Avey; et al.
2009) ความยึดมันผูกพันในการทํางาน (Ghafoor; et al. 2011) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ (van Dyne; & Pierce. 2004; Ozler; Yilmaz; & Ozler. 2008; Avey; et al. 2009) ความ
พึงพอใจในการทํางาน (van Dyne; & Pierce. 2004; Mayhew; et al. 2007; Avey; et al. 2009;
Md-Sidin; Sambasivan; & Muniandy. 2010) ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Ghafoor; et al.
2011; Md-Sidin; Sambasivan; & Muniandy. 2010) และผลการดําเนินงานด้านการเงินของ
องค์การ (Wagner; Parker; & Christiansen. 2003) ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจเป็นตัวแปรทีส่งผลต่อความรู้สกึ นึกคิด ความพึงพอใจและพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานทีเป็นผลลัพธ์เชิงบวกของพนักงาน
เมือพิจารณาป ัจจัย เชิงสาเหตุพบว่า สามารถจําแนกออกได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ ป ัจจัย
ด้านแรงจูง ใจ ป ัจจัยด้านคุณ ลักษณะของงาน ป ัจจัยด้านกลุ่มงานและป ัจจัยด้านองค์การโดยมี
รายละเอียดดังนี
ป ัจจัย ด้านแรงจูงใจพบว่า แรงจูงใจด้านประสิทธิผลแรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่ง
ตนแรง และจูงใจด้านสถานทีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
(McIntyre; Srivastava; & Fuller. 2009)
ป ัจจัย ด้านคุณ ลักษณะของงานพบว่า ลักษณะความมีอิส ระของงาน (Pierce;
O’Driscoll; & Coghlan. 2004; Mayhew; et al. 2007) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจ
ขององค์การ (Chi; & Han. 2008) และการให้พนักงานได้มปี ระสบการณ์ควบคุมในการทํางานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ในทางกลับกันพบว่า ความไม่ยดื หยุน่ ของ
เทคโนโลยีใ นการทํา งานมีค วามสัม พัน ธ์ท างลบกับความเป็ น เจ้า ของทางด้า นจิตใจ (Pierce;
O’Driscoll; & Coghlan. 2004)
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ป ัจจัย ด้านกลุ่มงานพบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Pierce; O’Driscoll; &
Coghlan. 2004; Chi; & Han. 2008) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (Avey; et al. 2009; Ghafoor; et
al. 2011) และบรรยากาศในการทํางานทีสนับสนุ น การลิขติ ตนเอง (Wagner; Parker; &
Christiansen. 2003) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ส่วนป ัจจัย ด้านองค์การพบว่า การให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมรับการแบ่งป ันผลกําไร
ขององค์การ (Chi; & Han. 2008) และบรรยากาศองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Ozler; Yilmaz;
& Ozler. 2008) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
จากผลงานวิจยั ทีผ่านมาจะเห็นได้ว่าป ัจจัยเชิงสาเหตุทงั 4 กลุ่มสามารถจําแนกออก
ได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือแรงจูงใจสาเหตุทงั 3 ประการ และส่วนทีสองเป็นป ัจจัยสภาพแวดล้อม
การทํางานครอบคลุมทังด้านตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ด้านกลุ่มงานและด้านองค์การซึงเทียบเคียง
ได้วา่ เป็นป ัจจัย ด้านประสบการณ์ (Experiences) ดังนันการทีพนักงานมีความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจย่อมเป็นผลมาจากป ัจจัยด้านประสบการณ์ ดังนันการศึกษาป ัจจัย เชิงสาเหตุของความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจจึงควรศึกษาอิทธิพลของป ัจจัยด้าน สภาพแวดล้อมการทํางานทีสนับสนุ นให้
พนักงานได้ผ่านประสบการณ์ทงั 3 ช่องทางเพือทีจะสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยสรุป งานวิจ ยั ครังนีจึง ได้กําหนดตัวแปรทีใช้ใ นการศึกษา ทังตัวแปรป ัจจัยเชิง
สาเหตุด้านสภาพแวดล้อมการทํางานครอบคลุ มกลุ่ม ตัวแปรทีเกียวข้องกับ งาน (ได้แก่ ความ
หลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของ
งาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน) ตามแนวคิดว่า ป ัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานมี
อิทธิพลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทัง 3 ช่องทาง คือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ซึงผูว้ จิ ยั จะได้นําเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องของตัวแปร
ในลําดับไป

2. การได้ควบคุมในการทํางาน
แนวคิ ดทฤษฎีการได้ควบคุมในการทํางาน
การได้ควบคุมในการทํางาน (Controlling the target) ถือเป็ น ตัวแปรหนึงทีมี
ความสําคัญในการศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ เพราะจากเนือหาของ
ทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) บ่งชีว่า การเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ควบคุมในการทํางานเป็นช่องทางหนึงทีจะสนับสนุ นให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทังต่องานและองค์การ ซึงการได้ควบคุมในการทํางานนีหมายถึง การทีพนักงานมี
ความรูส้ กึ ว่าตนมีอาํ นาจควบคุมการทํางานของตน สามารถใช้ประโยชน์และควบคุมการใช้ประโยชน์
จากงานของตน รู้ส ึกว่างานอยู่ภายใต้อํานาจการควบคุม และยอมรับว่างานเป็ นส่วนหนึงของตน
(Rudmin; & Berry. 1987; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) สามารถทีจะปรับเปลียนสิง
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ต่างๆ ในงานของตนให้อยูใ่ นรูปแบบและลักษณะทีตนต้องการ ซึงจะช่วยสนับสนุ นให้พนักงานเกิด
ความรูส้ กึ ว่างานเป็นส่วนหนึงของตน (Furby.1978; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ซึง
เป็นช่องทางหนึงทีจะสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่องานและองค์การ
ทังนี ทฤษฎีไ ด้ใ ห้เหตุผ ลในการอธิบายว่า การทีพนักงานได้มีโอกาสควบคุมในการ
ทํางานจะทําให้พนักงานหลอมรวมสิงต่างๆ ทีตนสามารถควบคุมได้หรือเปลียนแปลงได้ให้เข้ามา
เป็นส่วนหนึงของตน มากกว่าสิงอืนทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของตน หรือ อยู่ภายใต้อํานาจการ
ควบคุมของบุคคลอืน (Prelinger. 1959; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) และยิงถ้าหาก
พนักงานมีร ะดับความสามารถในการควบคุ มเพิมสูง มากขึนเท่ าใด ก็จ ะยิงทําให้พนักงานเกิด
ความรู้สกึ ว่าสิงนันเป็นส่วนหนึงของตนเพิมมากขึนเท่านัน (McClelland. 1951; cited in Pierce;
Kostova; & Dirks. 2001) ระดับความสามารถในการควบคุมทีเพิมสูงขึนก็จะส่งผลทําให้พนักงาน
เกิดความรู้ส ึกว่าสิงนันเป็ นส่วนหนึงของตนเพิมมากขึนด้วย (Ellwood. 1927; Furby. 1978;
Prelinger. 1959; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ในทางกลับกันสิงใดทีพนักงานไม่
สามารถควบคุมหรือเป็นสิงทีถูกควบคุมจากบุคคลอืน สิงนันก็จะไม่ได้ถูกยอมรับให้เป็นส่วนหนึง
ของตน ส่ง ผลทําให้เกิดความรู้ส ึกว่าสิงนันไม่ได้เป็นส่วนหนึงของตน (Lewis; & Brook. 1974;
Seligman. 1975; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001)
จึง เชือได้ว่าการทีพนักงานมีโ อกาสในการควบคุม ในการทํา งานย่อมส่ ง ผลทําให้
พนักงานเกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเพิมสูงมากขึน (Csikszentmihalyi; & RochbergHalton. 1981; Dixon; & Street. 1957; Sartre. 1969; Tuan. 1980, 1984; White. 1959; cited in
Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ดังนันการสนับสนุ นโอกาสให้พนักงานได้ควบคุมในการทํางาน
ทังเชิงลึกและเชิงความหลากหลาย (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) เช่น การออกแบบงานที
สนับสนุนให้พนักงานได้มอี สิ ระและมีโอกาสในการควบคุมในการทํางานของตนจะช่วยเพิมความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่องาน แต่ใ นทางกลับกัน หากองค์การมีป ัจจัย ซึงเป็ น อุปสรรคต่อการ
ควบคุมในการทํางาน ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจเช่น การรวมศูนย์
อํานาจการตัดสินใจ การเคร่งครัดต่อความเป็นทางการ การบริหารงานทียึดถืออํานาจตามโครงสร้าง
องค์การ ทําให้พนักงานถูกจํากัดโอกาสการควบคุมในการทํางาน ซึงจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงาน
การวัดการได้ควบคุมในการทํางาน
จากการทบทวนเอกสารเกียวกับการวัดตัวแปรการได้ควบคุมในการทํางาน พบว่ามี
พืนฐานมาจากแนวคิด ตัว แปรการควบคุ ม ในแบบจํา ลองความต้อ งการและการควบคุ ม (The
Demands-Control Model) โดยพบแบบวัดทีสําคัญ 2 ฉบับ ดังนี
ฉบับทีหนึง เป็ น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเพียซ โอดริสคูล และคอกห์ลาน (Pierce;
O’Driscool; & Coghlan. 2004) ซึงใช้ใ นการศึกษาตัวแปรการมีโอกาสควบคุมในการทํางาน
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(Perceived control) ในบทบาทการเป็นตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรป ัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมการทํางานกับความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจ เป็น ข้อคําถาม 22 ข้อ มีลกั ษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ เนือหาของข้อคําถามมุ่งให้พนักงานประเมินระดับโอกาสของ
การได้ค วบคุ มในการทํา งานของตนในด้า นต่ า งๆ เช่ น ด้า นกระบวนการทํา งาน ด้า นวิธีก าร
ประเมินผลงาน ด้านแหล่งข้อมูลทีจําเป็นต้องใช้ในการทํางาน รวมทังป ัจจัยด้านกายภาพต่างๆ ใน
การทํางาน โดยนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษทั 7 แห่งในประเทศนิวซีแลนด์ททํี างานอยู่
ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ ด้านการสือสาร ด้านสาธารณะประโยชน์ ด้านการกระจาย
สินค้า ด้านไปรษณีย์ ด้านงานบริการ และด้านอิเลคทรอนิคส์ จํานวน 239 คน พบค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.92
ฉบับทีสอง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดย เดวเยอร์และเกนสเตอร์ (Dwyer; & Ganster.
1991) เป็นข้อคําถาม 22 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเนือหาของข้อคําถามใช้
วัดระดับของโอกาสการควบคุมในการทํางานในรูปแบบทีหลากหลายในสภาพแวดล้อมการทํางาน
ของพนักงาน เช่น การจัดลําดับงาน การจัดกลุ่มงาน การจัดตารางงาน การกําหนดขันตอนการ
ทํางาน และการปรับสภาพแวดล้อมของงาน ซึงได้นํ าไปศึกษากับพนักงานเพศชายในโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 90 คน พบค่าความเชือมันของแบบวัดทังฉบับเท่ากับ 0.87
โดยสรุป การศึกษาการได้ควบคุมในการทํางานในงานวิจยั นีมุ่งศึกษาประสบการณ์
การได้ควบคุมในการทํางานของพนักงานทังนีเพือความเฉพาะเจาะจงของการศึกษาผูว้ จิ ยั จึงได้สร้าง
แบบวัดการได้ควบคุมในการทํางานขึนใหม่ โดยพัฒนามาจากแนวคิด ด้านการได้ควบคุมในการ
ทํางาน (Controlling the target) ตามทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; &
Dirks. 2001) โดยได้สรุปเป็นนิยามตัวแปรและนํามาไปเทียบเคียงกับข้อคําถามของแบบวัดทัง 2
ฉบับได้แก่ แบบวัดจากงานวิจ ยั ของเพียซ โอดริส คูล และคอกห์ลาน (Pierce; O’Driscool; &
Coghlan. 2004) และแบบวัดจากงานวิจยั ของเดวเยอร์และเกนสเตอร์ (Dwyer; & Ganster. 1991)
เพือนําไปศึกษาประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการได้ควบคุมในการทํางานในบริบทการทํางานของ
พนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับการได้ควบคุมในการทํางาน
การศึกษาการได้ควบคุมในการทํางานเป็นการอธิบายผลลัพธ์ของการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มปี ระสบการณ์ ควบคุมในการทํางาน ซึงตามทฤษฎีความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจ
(Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ได้อธิบายว่า การได้ควบคุมในการทํางานเป็น ช่องทางทีทําให้
พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่องานและองค์การ เช่น ในการศึกษาของเพียซ
โอดริสคูลและคอกห์ลาน (Pierce; O’Driscool; & Coghlan. 2004) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการได้ควบคุมในการทํางานทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาเป็น
พนักงานบริษทั 7 แห่งในประเทศนิวซีแลนด์ซงทํ
ึ างานอยูใ่ นอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทได้แก่
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ด้านการสือสาร ด้านสาธารณะประโยชน์ ด้านการกระจายสินค้า งานไปรษณีย์ งานด้านการบริการ
และด้านอิเลคทรอนิคส์ กลุ่มตัวอย่างมาจากหลากหลายสายงานได้แก่ วิศวกร เจ้าหน้ าทีเทคนิค
พนักงานขาย พนักงานด้านการตลาด พนักงานด้านงานทรัพยากรบุคคล พนักงานด้านงานวิจ ยั
พนักงานด้านการจัดส่งสินค้า ด้านการจัดเลียง และพนักงานด้านงานบริหาร จํานวน 239 คน ผล
การศึกษาพบว่า การได้ควบคุมในการทํางานเป็นป ัจจัยทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้ านจิตใจ
รวมทังพบว่า การได้ควบคุมในการทํางานเป็นตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรป ัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานกับตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ดังนันในการวิจ ยั ครังนีจึง ต้องการศึกษาอิทธิพลของการได้ควบคุมในการทํางานที
ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น เจ้ า ของทางด้า นจิต ใจ รวมทังศึก ษาอิท ธิพ ลของป ัจจัย เชิง สาเหตุ ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผลต่อการได้ควบคุมในการทํางานของพนักงานองค์การภาครัฐและ
เอกชน

3. การได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
แนวคิ ดทฤษฎีการได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจทีพนักงานมี
ต่อองค์การซึงเป็นผลของการทีพนักงานได้อยู่ร่วมสัมพันธ์ภายในองค์การ (Jame. 1890; cited in
Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ทําให้พนักงานได้รบั รู้ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การ (Beggan; &
Brown. 1994; Rudmin; & Berry. 1987; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) สนับสนุ นให้
พนักงานได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึง และช่วยพัฒนาความสัมพัน ธ์ท างด้านจิตใจทีพนักงานมีต่อ
องค์การ (Beaglehole. 1932; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ซึงความสัมพันธ์ทมีี ต่อ
องค์การนีส่งผลช่วยพัฒนาความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อองค์การ (Sartre .1943; cited in
Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ดังนันการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงจึงเป็นตัวแปรสําคัญส่วน
หนึงทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจซึงทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce;
Kostova; & Dirks. 2001) อธิบายว่า การเปิดโอกาสให้พนักงานได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง(Coming
to intimately know the target) เป็นช่องทางทีทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมี
ต่อองค์การ
การสนับสนุ นให้พนักงานได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงคือการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารทีสําคัญและหลากหลายขององค์การ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) เช่น
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับความเป็นมาขององค์การ ภารกิจ เป้ าหมาย และผลการดําเนินงาน ข้อมูล
ข่าวสารเกียวกับงาน ทีมงาน กิจ กรรม และโครงการต่างๆ เป็น ต้น ดังนันองค์การจึง ต้องสร้าง
กระบวนการทีหลากหลายทีจะสนับสนุ นให้พนักงานได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง รู้ส ึกว่าตนได้รบั รู้
ข้อมูลข่าวสารทีสําคัญขององค์การ แม้วา่ การได้รจู้ กั องค์การเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอทีจะ
ทําให้เกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ แต่การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงก็เป็น องค์ประกอบที
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สําคัญทีจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาทําให้เกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อ
องค์ก าร โดยทีการรู้จ ักองค์ก ารอย่า งลึกซึง จะต้อ งเกิด จากการมีโ อกาสทีหลากหลายในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั องค์การ มีระยะเวลาการปฏิสมั พันธ์ทยาวนานพอควรรวมทั
ี
งพนักงานมีความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลทีสําคัญขององค์การ ทําให้พนักงานได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารขององค์การมากขึนซึง
จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
การวัดการได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
การวัดการได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงเป็น การประเมินประสบการณ์ ความรู้ส ึกของ
พนักงานว่าตนเองได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง ได้รู้จกั ความเป็นมาขององค์การ ภารกิจ เป้ าหมาย
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับงาน ทีมงาน กิจกรรม โครงการและผลการดําเนินงานขององค์การ ซึงจากการ
ทบทวนเอกสารพบการศึกษาตัวแปรกิจกรรมการสือสาร (Communication activities) ซึงสอดคล้อง
กับการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง เป็นกิจกรรมทีสนับสนุนให้พนักงานได้รจู้ กั และรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
ขององค์การอย่างลึกซึงโดยได้นํามาศึกษาเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุ ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ในงานวิจยั ของพาเร่ ซิโคเต้ และจาเควส์ (Pare'; Sicotte; & Jacques. 2006) แบบวัดเป็นข้อคําถาม
6 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 10 ระดับ เรียงลําดับจากไม่เห็นด้วยอย่างยิงไปจนถึง
เห็นด้วยอย่างยิง กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาเป็นแพทย์ จํานวน 125 คน พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.95
อย่างไรก็ดกี ารศึกษากิจกรรมการสือสารนีมีนิยามตัวแปรและกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากการศึกษานี
ดังนัน การวัดตัวแปรการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง ผู้วจิ ยั จึงได้สร้างแบบวัดขึนใหม่
เพือศึกษาตัวแปรการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง (Coming to intimately know the target) ตาม
ทฤษฎีความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) เพือนํ าไปศึกษา
ประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงในบริบทการทํางานของพนักงานองค์การ
ภาครัฐและเอกชน
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับการได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
หลักแนวคิดทีนํามาสนับสนุ นการศึกษาอิทธิพลของการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงที
ส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนทีหนึงเป็นการอธิบายช่องทาง
ของการเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจตามทฤษฎี (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ซึง
อธิบายว่า การทีพนักงานได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง (Coming to intimately know the target) โดย
เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ปฏิส มั พัน ธ์กบั องค์การและเกิดประสบการณ์ ททํี าให้รู้ส ึกว่าตนได้ รู้จ กั
องค์การอย่างลึกซึงจะช่วยหลอมรวมพนักงานเข้ากับองค์การและพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทางจิตใจ
เกิดเป็ น ความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อองค์การ ส่วนทีสองเป็ นแนวคิดในการศึกษาของ
เพียซจัสสิล่า และคัมมิง (Pierce; Jussila; & Cummings. 2009: 485) ซึงอธิบายอิทธิพลของการได้
รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงทีส่ง ผลต่อความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจ และอธิบายการเป็ น ตัวแปร
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คันกลางความสัมพันธ์ระหว่างป ัจจัย เชิงสาเหตุดา้ นคุณลักษณะของงานทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ ส่วนทีสามเป็นการศึกษาตัวแปรทีสอดคล้องกับการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง ได้แก่
การศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุ ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพาเร่ ซิโคเต้ และจาเควส์ (Pare';
Sicotte; & Jacques. 2006) ซึงได้ศกึ ษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นแพทย์ จํานวน 125 คน ผลการศึกษา
พบว่า กิจกรรมการสือสาร (Communication activities) มีอทิ ธิพลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ซึงหากพิจารณาจากหลักฐานทัง 3 ส่วนมีเหตุผลทีทําให้เชือได้วา่ การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงเป็น
ตัวแปรทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจซึงได้รบั อิทธิพลมาจากป ัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
การทํางาน
ดังนัน ในการวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงที
ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น เจ้ า ของทางด้า นจิต ใจ รวมทังศึก ษาอิท ธิพ ลของป ัจจัย เชิง สาเหตุ ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผลต่อการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงของพนักงานองค์การภาครัฐและ
เอกชน

3. การได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
แนวคิ ดทฤษฎีการได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing the self into the target) เป็นตัวแปรที
สําคัญตัวแปรหนึงในการศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ เพราะการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางานทําให้ พนักงานซึงเป็ นเจ้าของกําลังแรงงานเกิดความรู้สกึ เป็น เจ้าของ
ผลงานทีตนได้มโี อกาสปรับแต่งหรือสร้างขึนมา (Lock. 1690; cited in Pierce; Kostova; & Dirks.
2001) ซึงผลของการได้ทุ่มเทตนเองทังในด้านร่างกายและจิตใจทําให้ผลงานมีลกั ษณะสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์แห่งตนทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่าผลงานคือสิงแทนตนและรูส้ กึ เป็นเจ้าของผลงานนัน (Marx.
1976; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) จึงกล่าวได้วา่ การทีพนักงานได้ทุ่มเทตนเองทุ่มเท
เวลาความพยายาม ความสนใจและความเอาใจใส่ ในงาน ทําให้ผ ลงานมีแนวโน้ มทีจะเป็ น หนึง
เดียวกับเอกลักษณ์แห่งตนเพิมมากขึน และทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจต่อ
งานและองค์การเพิมสูงขึน (Durkheim. 1957; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001)
การสนับสนุนโอกาสให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีได้หลากหลายรูปแบบ
ทังทางด้านความคิด ทักษะ เวลา กําลังแรงกายและจิตใจ และความสามารถทางสติป ัญญา ซึงจะทํา
ให้พนักงานรูส้ กึ ว่าผลงานเกิดมาจากตน มีเอกลักษณ์เป็นหนึงเดียวกับตน ดังนันการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเพิมมากขึนก็จะทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจเพิมสูงขึน (Beaglehole. 1932; cited in Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ซึงเพียซและคณะ
(Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) อธิบายว่า หากพนักงานมีโอกาสได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
เพิมมากขึน ก็จะทําให้พนักงานมีแนวโน้มทีจะเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเพิมสูงขึน ซึงอาจ
เป็น ผลมาจากลักษณะงานทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเช่น งานทีเปิ ด
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โอกาสให้พนักงานได้ใช้ดุลยพินิจความรูเ้ ฉพาะด้านและความคิด ได้เพิมเติมเอกลักษณ์ และค่านิยม
ส่วนตนลงไปในการทํางาน ไม่ เป็ น งานทีมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิแ บบซําๆ ไม่เป็ น งานง่ายๆ ช่ว ย
สนับสนุนให้ผลงานมีคุณลักษณะเฉพาะตน มีความหมายส่วนบุคคลกับพนักงาน ซึงจะสนับสนุ นให้
พนักงานงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเพิมมากขึน
การวัดการได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
การวัดการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing the self into the target) เป็นการ
ประเมิน ประสบการณ์ ของพนักงานว่าตนเองได้ มีโ อกาสทุ่มเทตนเองในการทํางานทังทางด้าน
ความคิด ทักษะ ความพยายาม ความเอาใจใส่ เวลา กําลังแรงกายและจิตใจ ทําให้พนักงานรู้สกึ ว่า
ผลงานเกิดขึนมาจากตน และสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงจากการ
ทบทวนเอกสารพบการวัด ตัว แปรทีมีเ นื อหาใกล้เ คีย งกัน คือ ตัว แปรการทุ่ ม เทตนเอง (Selfinvestment) ซึงเป็ น ข้อคํา ถาม 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 7 ระดับ จําแนกเป็ น
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นนําหนึงใจเดียวกัน (Solidarity) 3 ข้อ ด้านความรู้สกึ พึง
พอใจ (Satisfaction) 4 ข้อ และด้านความเป็นส่วนกลาง (Centrality) 3 ข้อ จากการนําไปศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักศึกษา จํานวน 464 คน พบค่าความเชือมันรายด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 ถึง
0.90 (Leach; et al. 2008) อย่างไรก็ดกี ารศึกษาตัวแปรการทุ่มเทตนเอง (Self-investment) นีมี
ขอบเขตนิยามทีแตกต่างจากบริบทของทฤษฎีและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี
ดังนัน การวัดการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ผู้วจิ ยั จึงได้สร้างแบบวัดขึนใหม่ตาม
แนวคิดการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing the self into the target) ของทฤษฎีความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) เพือนําไปศึกษาประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้อง
กับการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานในบริบทการทํางานของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับการได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
หลักแนวคิดทีนํามาสนับสนุนการศึกษาอิทธิพลของการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานที
ส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนทีหนึงเป็นการอธิบายช่องทาง
ของการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของทฤษฎี (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ซึง
อธิบายว่า การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (Investing the self into the target) เป็นการเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทังทางด้านความคิด ทักษะ ความพยายาม ความเอาใจใส่
เวลา กําลังแรงกายและจิตใจ ซึงทําให้พนักงานรู้สกึ ว่าผลงานเกิดขึนมาจากตน ทําให้พนักงานถูก
หลอมรวมเข้ากับองค์การและพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทางจิตใจ เกิดเป็นความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทีมีต่อองค์การ ส่วนทีสองเป็ น แนวคิดในการศึกษาของเพียซ จัส สิล่า และคัมมิง (Pierce;
Jussila; & Cummings. 2009: 485) ซึงอธิบายอิทธิพลของการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีส่งผล
ต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ และอธิบายการเป็นตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ระหว่างป ัจจัย
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เชิงสาเหตุดา้ นคุณลักษณะของงานทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงเมือพิจารณาจาก
หลักฐานทัง 2 ส่วนมีเหตุผลทีทําให้เชือได้วา่ การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเป็นตัวแปรทีส่งผลต่อ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงได้รบั อิทธิพลมาจากป ัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน
ดังนัน ในการวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ทีส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น เจ้า ของทางด้า นจิต ใจ รวมทังศึก ษาอิท ธิพ ลของป ัจจัย เชิง สาเหตุ ด้า น
สภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผลต่อการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานของพนักงานองค์การภาครัฐ
และเอกชน ซึงแนวคิดของเพียซ จัสสิล่า และคัมมิง (Pierce; Jussila; & Cummings. 2009: 485)
ได้อธิบายความเชือมโยงของตัวแปรทีเกียวข้องกับงานกับช่องทางการสร้างความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง ดังนันเนือหาในลําดับต่อไปจะเป็นการเสนอแนวคิดทฤษฎี การวัดและ
งานวิจยั ทีเกียวข้องของตัวแปรทีเกียวข้องกับงานตามแนวคิดทฤษฎีตวั แปรทีเกียวข้องกับงาน

5. ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
แนวคิ ดทฤษฎีตวั แปรทีเกียวข้องกับงาน
ทฤษฎีทสํี าคัญทีอธิบายตัวแปรทีเกียวข้องกับงานคือ ทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job
characteristics) เป็นแนวคิดเชิงพฤติกรรมทีอธิบายอิทธิพลของป ัจจัยด้าน คุณลักษณะของงานที
ส่ง ผลทางจิต วิท ยาต่อ พนัก งานก่ อให้เ กิดแรงจูง ใจในการทํางาน ความพึง พอใจ และผลการ
ปฏิบตั งิ าน เป็นคุณลักษณะทีสามารถวัดได้และอธิบายได้ในเชิงเหตุผล ทังนีทฤษฎีคุณลักษณะงาน
มีพนฐานพั
ื
ฒนามาจากการศึกษาด้านคุณลักษณะของงานของเทอเนอร์และลอเรนซ์ (Turner; &
Lawrence. 1965) ทีต้องการทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างป ัจจัย ด้านคุณ ลักษณะของงานกับ
ปฏิกริยาของพนักงาน ซึงเทอเนอร์และลอเรนซ์ได้พฒ
ั นาแบบวัดคุณลักษณะของงานขึนมาฉบับหนึง
มีชอเรี
ื ยกว่าดัช นี อาร์ทเี อ (RTA Index) จําแนกคุณลักษณะของงานเป็น 6 ด้านได้แก่ ความ
หลากหลายของงาน ลักษณะความมีอิสระของงาน ปริมาณของการปฏิสมั พันธ์ทต้ี องการในการ
ทํางาน โอกาสในการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื ความรูแ้ ละทักษะทีจําเป็นต้องใช้ในการทํางาน และปริมาณ
ความรับผิดชอบในงาน โดยมีแนวคิดว่าหากงานมีคุณลักษณะของงานทัง 6 ประการสูงก็จะส่งผลทํา
ให้พนักงานมีความพึงพอใจและความเอาใจใส่ในงานเพิมสูงขึน แต่เมือได้ทําการศึกษาเพือทดสอบ
แนวคิดดังกล่าวพบว่า ความสัมพันธ์ทางบวกทีคาดหวัง ระหว่างดัชนี อาร์ทเี อ (RTA Index) กับ
ความพึงพอใจและความเอาใจใส่ในงานของพนักงานพบเฉพาะในกลุ่มคนงานของโรงงานทีตังใน
เมืองเล็กๆ เท่านัน ซึงในกรณีนีเทอเนอร์และลอเรนซ์อธิบายว่าเหตุผลทีทําให้ผลการศึกษาเป็นไปใน
ลัก ษณะดัง กล่ า วมีส าเหตุ เ กิด จากความแตกต่ า งด้า นวัฒนธรรม ต่ อ มาแฮคแมนและลอเลอร์
(Hackman; & Lawler. 1971) ได้ศกึ ษาเพิมเติมเกียวกับอิทธิพลของคุณลักษณะของงานทัง 6 ด้าน
ว่ามีความเกียวข้องกับความต้องการความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองของพนักงาน ด้วยเหตุผลนี
แฮคแมนและลอเลอร์จ ึง เชือว่าควรต้องศึก ษาคุ ณ ลักษณะทางด้า นจิต ใจของพนักงานร่ วมกับ
การศึกษาคุณลักษณะของงาน เพือเพิมความเทียงตรงในการทํานายการตอบสนองทางจิต ใจและ
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พฤติกรรมของพนักงาน ซึงตามแนวคิด นี แฮคแมนและลอเลอร์จ ึง ได้นํ าไปศึก ษาปฏิก ริยาของ
พนักงานทีมีต่อคุณลักษณะของงานกับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพนักงานของบริษทั ผลิตโทรศัพท์โดยวัด
คุณลักษณะงาน 4 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของงาน (Variety) ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task
identity) ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (Autonomy) และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน (Feedback)
ร่วมกับคุณลักษณะด้านความต้องการก้าวหน้าในงาน (Higher order needs) ของพนักงาน ผล
การศึกษาพบว่า หากงานมีคุณลักษณะทัง 4 ด้านสูงก็จะส่งผลทําให้กลุ่มพนักงานทีมีความต้องการ
ความก้าวหน้ าในงานสูง และเกิดแรงจูง ใจในการทํางานสูง มากขึนเกิด ความพึง พอใจในงาน มี
คุณภาพของผลงานเพิมสูงมากขึนและมีแนวโน้มของการขาดงานลดลง
จากนันในปี ค.ศ.1975 แฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) ได้
ปรับปรุงแบบจําลองคุณลักษณะงานให้สอดคล้องกับการออกแบบงาน จึงเพิมคุณลักษณะงานด้าน
ความสําคัญของงาน (Task significant) เข้าไปทําให้แบบจําลองคุณลักษณะของงานประกอบด้วย 5
ด้าน ต่อมาในปี ค.ศ.1980 แฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1980) ได้ตดั ตัวแปร
ผลลัพธ์แนวโน้มการเปลียนงาน การขาดงานและคุณภาพการแสดงออกในงานออกจากแบบจําลอง
โดยได้นําตัวแปรประสิทธิผลของงานและความพึงพอใจในความก้าวหน้า ในงานเพิมเข้า มาแทน
เพราะพบข้อวิจารณ์วา่ ตัวแปรเหล่านันมีความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยกับสภาวะทางจิตด้านความพึง
พอใจและแรงจูงใจภายในงาน (Hackman; & Suttle. 1977; & Mined. 1992)
โดยสรุป แบบจําลองคุณลักษณะของงานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; &
Oldham. 1980: 90) ได้จาํ แนกคุณลักษณะของงานออกเป็น 5 ด้าน ซึงการเปลียนแปลงคุณลักษณะ
ของงานทัง 5 ด้านจะส่งผลต่อสภาวะทางด้านจิตวิทยาและแรงจูงใจภายในงานของพนักงานโดยมี
รายละเอียดดังนีคือ
1. คุณลักษณะของงานทีส่งผลต่อการรับรูค้ ุณค่าของงาน
ป ัจจัย คุณ ลักษณะของงานทีส่ง ผลทําให้พนักงานมีการรับรู้คุณค่าของงาน
ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) ความสําคัญของงาน (Task significance) และ
ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task identity) โดยมีรายละเอียด ดังนีคือ
1.1 ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) หมายถึง ระดับความ
หลากหลายของกิจกรรมทีต้องใช้ในการทํางานเพือให้งานนันสําเร็จได้ มีลกั ษณะเป็นงานทีพนักงาน
ต้องใช้ท กั ษะหลากหลาย รวมทังมีความสามารถพิเศษต่างๆ ประกอบกัน ในการทํางาน ทําให้
พนักงานทีจะเข้ามาทํางานรูส้ กึ ท้าทายหรือรูส้ กึ ว่าตนได้เสริมทักษะและความสามารถมากขึนส่งผล
ทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่างานมีความสําคัญและมีความหมายกับตน
1.2 ความสําคัญของงาน (Task significance) หมายถึง ระดับผลกระทบ
ของงานต่อความเป็นอยู่หรือความราบรืนในการทํางานของผู้อนื ทังภายในองค์การหรือภายนอก
องค์การ ทังนีความสําคัญของงานจะเพิมสูง มากขึนหากพนักงานรับรู้ว่าความสําเร็จของงานส่ง
ผลกระทบต่อสภาพความเป็ น อยู่และสภาพทางจิตใจของผู้อนื หรือ หากพนักงานรับรู้ว่าสิงทีตน
กระทําส่ ง ผลต่ อความสุ ข สุข ภาพหรือ ความปลอดภัยของผู้อืน จะทํา ให้ พนักงานตระหนัก ต่ อ
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ความสําคัญของงานมากกว่างานทีไม่ส่งผลต่อชีวติ และความเป็นอยู่ของผู้อนื (Hackman; & Suttle.
1977; Hackman; & Oldham. 1980)
1.3 ความมีเ อกลัก ษณ์ ของงาน (Task identity) หมายถึง ความมี
เอกลักษณ์เฉพาะและความเด่นชัดของงาน (Identifiable piece of work) โดยหากพนักงานได้
ทํางานตังแต่เริมต้นจนสําเร็จก็จะทําให้พนักงานได้รบั รูเ้ อกลักษณ์ของงานชัดเจนมากขึน ดังนันเมือ
พนักงานได้ทํางานทังหมดด้วยตนเอง พนักงานย่อมได้รบั รู้เอกลักษณ์ของงานได้มากกว่าการให้
พนักงานรับผิดชอบเพียงส่วนเล็กๆ ของงาน แม้ว่าระดับของทักษะทีต้องใช้ใ นงานทังสองจะ
เหมือนกันก็ตาม
2. คุณลักษณะของงานทีนําไปสู่ความรับผิดชอบต่อผลของงาน
คุณลักษณะของงานทีช่วยส่งเสริมให้พนักงานรู้สกึ รับผิดชอบต่อผลของงาน
ของตนได้แก่ ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (Autonomy) หมายถึง ระดับความมีอสิ ระของงานโดย
การออกแบบงานให้พนักงานสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการทํางาน โดยปราศจากการควบคุม
จากภายนอก เปิดโอกาสให้พนักงานกําหนดการรายงานผลและกําหนดกระบวนการทํางานทีจะทํา
ให้งานสําเร็จ ได้ด้วยตนเอง โดยหากงานมีลกั ษณะความมีอิสระของงานสูงจะทําให้พนักงานเกิด
ความรู้ส ึก ว่า ผลของงานเกิด ขึนจากตน ขึนอยู่ก ับ การตัด สิน ใจ ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรค์ของตน ทําให้พนักงานรูส้ กึ รับผิดชอบต่อความสําเร็จและล้มเหลวของงานเพิมมากขึน
3. คุณลักษณะของงานทีนําไปสู่การรับรูผ้ ลของงาน
การรับรูผ้ ลงานเป็นการรับรูข้ อ้ มูลป้อนกลับในการทํางาน ทังนีข้อมูลป้อนกลับ
ในการทํางาน (Job feedback) หมายถึง ปริมาณข้อมูลทีพนักงานได้รบั รู้เกียวกับประสิทธิผลการ
ทํางานของตน การรับรูข้ อ้ มูลป้อนกลับของงานนันพนักงานจะได้รบั รู้จากระบบงานซึงได้ออกแบบ
ให้มชี ่องทางไหลของข้อมูลป้ อนกลับให้พนักงานได้รบั รูซ้ งจะช่
ึ วยทําให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานและความพึงพอใจในการทํางานมากขึน รวมทังช่องทางการป้อนกลับข้อมูลจากแหล่งอืนก็จะ
ช่วยยืนยันการรับรูผ้ ลงานในระบบการทํางานปกติของพนักงานร่วมด้วย
โดยสรุปทฤษฎีคุณลักษณะของงานตามแบบจําลองคุณลักษณะของงาน (Hackman;
& Oldham. 1975) อธิบายตัวแปรทีเกียวข้องกับงานซึงช่วยให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
จําแนกออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์
ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้อนกลับในการทํางาน ซึงการเพิมคุณค่างานทัง 5
ด้าน ช่วยสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การตอบสนองแรงจูงใจสาเหตุ ของความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทัง 3 ประการได้แก่ แรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน
และแรงจูงใจด้านการครอบครองพืนทีส่วนตน ซึงเชือมโยงกับตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทางได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่าง
ลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ดังนันในการวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรทีเกียวข้องกับงานตามทฤษฎีคุณลักษณะงานทีส่ง ผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็ น
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เจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรโดยใช้พนฐานแนวคิ
ื
ดของแนวคิดของเพียซ จัสสิล่า และคัมมิง
(Pierce; Jussila; & Cummings. 2009: 485) มาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
การวัดตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
แบบวัดตัวแปรทีเกียวข้องกับ งานได้ถูกพัฒนาขึนให้ส อดคล้องกับการพัฒนาของ
ทฤษฎีซงจากการทบทวนเอกสารพบการพั
ึ
ฒนาแบบวัดทีสําคัญ จํานวน 4 ฉบับ ดังนี
ฉบับทีหนึง เป็ น แบบวัด ทีพัฒนาขึนโดยเทอร์เนอร์และลอเรนซ์ (Turner; &
Lawrence. 1965; cited in Fried. 1985: 1) เพือใช้ศกึ ษาผลกระทบของป ัจจัยคุณลักษณะของงานที
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการมาทํางานของพนักงาน ซึงได้พฒ
ั นาแบบวัดคุณสมบัตขิ องงานทีมีชอื
ว่า RTA Index (Requisete Task Attributes Index) เป็นข้อคําถาม 18 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จําแนกคุณลักษณะของงานเป็น 6 ด้านได้แก่ ลักษณะความมีอสิ ระของ
งาน (Autonomy) ความหลากหลายของงาน (Variety) ความรู้และทักษะทีจําเป็นต้องใช้ในการ
ทํางาน (Knowledge and skills required) ขอบเขตความรับผิดชอบ (Responsibility) ความ
จําเป็นต้องปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นเพื
ื อให้งานสําเร็จ (Required interaction) และโอกาสการปฏิสมั พันธ์
กับผู้อนื (Optional interaction) โดยมีแนวคิดว่างานทีมีคุณลักษณะงานทัง 6 ด้านสูงส่งผลทําให้
พนักงานมีความพึงพอใจในงานและความเอาใจใส่ในงานสูง
ฉบับทีสอง เป็ น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยแฮคแมนและลอเลอร์ (Hackman; &
Lawler. 1971; cited in Sims; Szilagyi; & Keller. 1976: 197) เพือใช้ในการศึกษาอิทธิพลของ
ป ัจจัย คุณ ลักษณะของงานร่วมกับตัวแปรความต้องการความก้าวหน้าในงานของพนักงาน เพือ
พัฒนาความเทียงตรงในการทํานายการตอบสนองต่องานโดยได้ปรับปรุงจากแบบวัดคุณลักษณะ
ของงานของเทอร์เนอร์และลอเรนซ์ (Turner; & Lawrence. 1965) และนําทฤษฎีความคาดหวังมา
อธิบายผลของรางวัลภายในทีมีต่อพนักงาน โดยได้พฒ
ั นาเป็ นแบบวัดทีมีชอว่
ื า YJI (Yale Job
Inventory) มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จําแนกคุณลักษณะของงานเป็น 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย
กลุ่มทีหนึง เป็น มิตหิ ลักของงาน (Core Dimensions) 4 ด้านได้แก่ ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับใน
การทํางาน
กลุ่มทีสอง เป็นคุณลักษณะด้านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
characteristics) ได้แก่ การประสานงานร่วมกับผู้อนื (Dealing with others) และโอกาสในการ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื (Friendship opportunities)
ทังนีในการศึกษามีแนวคิดว่าหากงานมีคุณลักษณะของงานตามมิตหิ ลักทัง 4
ด้านสูงจะทําให้พนักงานทีมีความต้องการความก้าวหน้าในการทํางานสูงเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
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และความพึงพอใจในการทํางานสูงขึน เพือให้ผลงานมีคุณภาพสูงขึนและมีการขาดงานลดลง ส่วน
คุณลักษณะของงานกลุ่มทีสองเป็นการศึกษาอิทธิพลของการปฏิสมั พันธ์ในการทํางานของพนักงาน
ฉบับทีสาม เป็ น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; &
Oldham. 1975) ซึงได้นําแบบวัดของแฮคแมนและลอเลอร์ (Hackman; & Lawler. 1971) มา
ปรับปรุง โดยได้เพิมคุณ ลักษณะของงานด้านความสําคัญ ของงาน (Task significant) ทําให้มิติ
คุณ ลักษณะของงานเพิมเป็ น 5 ด้าน โดยให้ช ือแบบวัดนี ว่า แบบสํารวจวินิจฉัยงาน (The Job
Diagnostic Survey: JDS) เป็นข้อคําถาม 15 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ
จําแนกคุณ ลักษณะของงานเป็น 5 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และการรับรู้ขอ้ มูลป้ อนกลับในการทํางาน
ผลการศึกษาพบความเชือมันของแบบวัดแต่ละด้านมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.59-0.71 แบบวัดฉบับนีได้ถูก
นําไปศึกษาอย่างแพร่หลายเช่น ในการศึกษาของนามม์ (Namm. 2003) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที
เป็นพนักงานบริษทั 4 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 211 คน ผลการศึกษาพบความเชือมัน
ของแบบวัดแต่ละด้านมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.73-0.81เป็นต้น
ฉบับทีสี เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยซิม ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; &
Keller. 1976) ได้นําแนวคิดของเทอร์เนอร์และรอเลนซ์ (Turner; & Lawrence. 1965) และแฮคแมน
และลอว์เลอร์ (Hackman; & Lawler. 1971) มาพัฒนาเป็นแบบวัดทีมีชอว่
ื า แบบวัดคุณลักษณะของ
งาน (The Job Characteristics Inventory: JCI) เป็นข้อคําถาม 30 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จําแนกคุณ ลักษณะของงานเป็ น 6 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของงาน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน การได้รบั ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
การประสานงานร่วมกับผู้อนื และโอกาสในการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อนในการทํ
ื
างาน กลุ่มตัวอย่างที
ศึกษาจําแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นพนักงานในศูนย์การแพทย์ จํานวน 941 คน ผลการศึกษา
พบความเชือมันของแบบวัดแต่ละด้านมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.62-0.80 กลุ่มทีสองเป็นพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 192 คน ผลการศึกษาพบค่าความเชือมันของแบบวัดแต่ละด้าน มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.72-0.86
ซึงต่อมาเพียร์ชและดันแฮม (Pierce; & Dunham. 1978) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ
แบบสํารวจวินิจฉัยงาน (JDS) ของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และแบบ
วัดคุณลักษณะของงาน (JCI) ของซิม ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976)
เฉพาะคุณลักษณะของงาน 4 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
ความมีเอกลัก ษณ์ ของงาน และการได้ร บั ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานกับกลุ่ม ตัวอย่างทีเป็ น
พนักงานบริษทั ประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 155 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะ
ของงานแต่ละด้านของแบบวัดคุณลักษณะของงาน (JCI) มีค่าความเชือมันสูงกว่าแบบสํารวจวินิจฉัย
งาน (JDS) โดยแบบวัดคุณลักษณะของงานพบค่าความเชือมันทุกด้านมากกว่า 0.85 ในขณะทีแบบ
สํารวจวินิจ ฉัยงานพบค่าความเชือมันรายด้านอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.79 อีกทังผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบสํารวจวินิจฉัยงานพบว่าองค์ประกอบของข้อคําถามมีความแตกต่าง
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จากองค์ประกอบเดิม ในขณะทีแบบวัดคุณลักษณะของงานพบว่าโมเดลกลมกลืนกับชุดข้อมูลตาม
โครงสร้างองค์ประกอบเดิม และพบว่า แบบวัด คุณ ลัก ษณะของงานมีค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
คุณ ลัก ษณะแต่ล ะด้า นตํากว่าแบบสํารวจวินิ จ ฉัยงาน ซึงบ่ ง ชีว่าแบบวัดคุ ณ ลัก ษณะของงานมี
ความสามารถในการจําแนกเชิงโครงสร้างสูงกว่าแบบสํารวจวินิจฉัยงานผลการศึกษาเปรียบเทียบ
เป็นสิงบ่งชีคุณภาพของการวัดของแบบวัดทัง 2 ฉบับ แต่อย่างไรก็ตามในการนําแบบวัดทัง 2 ฉบับ
ไปใช้ควรต้องพิจารณาเนือหาให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษานันๆ เป็นสําคัญ
โดยสรุป การวิจยั ครังนีต้องการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีเกียวข้องกับงานทัง 5 ด้าน
ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมี
อิสระของงาน และข้อมูลป้อนกลับในการทํางานทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และ
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ซึงจากการทบทวนเอกสารพบว่าการศึกษาตัวแปรเป็นการแยก
ศึกษาตัวแปรทีเกียวข้องกับงานออกเป็ น รายด้าน ไม่ไ ด้เป็ น ลักษณะการศึกษาโดยการจําแนก
องค์ประกอบให้ตวั แปรทีเกียวข้องกับงานเป็ นตัวแปรสังเกตุทใช้
ี วดั ตัวแปรแฝงเดียวกัน เช่น ใน
การศึกษาของเชนและชิว (Chen; & Chiu. 2009) ซึงได้ศกึ ษาอิทธิพลของตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
ทีส่งผลต่อความผูกพันทีมีต่องานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ รวมทังตามแนวคิด
เพียซ จัสสิลา และคัมมิง (Pierce; I. Jussila; & A. Cummings. 2009) ทีศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที
เกียวข้องกับงานรายด้านทีมีต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ ดัง นัน
ผูว้ จิ ยั จึงได้นํามาเป็นแนวทางการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาแบบวัดตัวแปรทีเกียวข้องกับงานขึนเพือ
วัดการรับรู้ของพนักงานเกียวกับตัวแปรทีเกียวข้องกับงานทัง 5 ด้านโดยปรับปรุงจากแบบวัด 2
ฉบับได้แก่ แบบสํารวจวินิจฉัยงานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และ
แบบวัดคุณลักษณะของงานของซิม ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976) เหตุผล
เพราะทีแบบวัดทัง 2 ฉบับเป็ น แบบวัด ทีมีคุ ณ ภาพดี รวมทังแบบวัด ทัง 2 ฉบับ มีก ารจําแนก
คุณลักษณะของงานแตกต่างกัน ดังนันการพัฒนาแบบวัดโดยปรับปรุงจากแบบวัดทัง 2 ฉบับจึงเชือ
ได้วา่ จะทําให้ได้แบบวัดมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึน
งานวิ จยั ของตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
จากการทบทวนงานวิจ ยั ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน พบว่า ตัวแปรทีเกียวข้องกับ
คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลต่อแรงจูงใจภายในงาน (Gagne; Senecal; & Koestner. 1997;
Piccolo; & Colquitt. 2006) การเพิมพลังอํานาจทางด้านจิตใจ (Chen; & Chen. 2008; Gagne;
Senecal; & Koestner. 1997) ความเกียวพันกับงาน (Katrinli; et al. 2009) ความยึดมันผูกพันใน
การทํางาน (Ram; & Prabhakar. 2011; Saks. 2006) ความเป็ นอันหนึงอัน เดียวกับองค์การ
(Wegge; et al. 2006) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (Asgari; et al. 2008; Chen;
& Chiu. 2009; Wegge; et al. 2006)
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อีกทังพบว่า ลักษณะด้านความมีอิส ระของงานมีอิท ธิพลต่ อแรงจูง ใจภายในงาน
(Galletta; Portoghese; & Battistelli. 2011; Joo; Jeung; & Yoon. 2010) แรงจูงใจในการทํางาน
(Rosenbach; & Zawacki. 1989) ความเป็นอันหนึงอันเดียวขององค์การ (Meitar; Carmeli; &
Waldman. 2009; Monsen. 2005) ความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่องานและต่อองค์การ
(Mayhew; et al. 2007; Pierce; O’Driscoll; & Coghlan. 2004) และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
(Bakker; & Bal. 2010; Strain. 1999)
โดยสรุป จะเห็นได้วา่ ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานมีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผูกพันในการ
ทํางาน (Ram; & Prabhakar. 2011; Saks. 2006) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
(Asgari; et al. 2008; Chen; & Chiu. 2009; Wegge; et al. 2006) และพบว่าลักษณะความมีอสิ ระ
ของงานมีอทิ ธิพลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Mayhew; et al. 2007; Pierce; O’Driscoll; &
Coghlan. 2004) และแนวคิดการศึก ษาของเพีย ซจัส สิล่า และคัม มิง (Pierce; Jussila; &
Cummings. 2009: 485) ทีอธิบายความเชือมโยงของตัวแปรทีเกียวข้องกับงานกับช่องทางการสร้าง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง ทําให้เห็นได้ว่าตัวแปรทีเกียวข้องกับทํางานเป็นตัว
แปรทีสําคัญ ดังนันในการวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีเกียวข้องกับงานทีส่งผล
ต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปร
ความเชื อมโยงของตัว แปรที เกี ยวข้ องกับกลุ่มงานกับความเป็ นเจ้าของทางด้าน
จิ ตใจ
นอกจากตัว แปรทีเกียวข้อ งกับ งาน จากการทบทวนเอกสารป ัจจัย เชิง สาเหตุ ด้า น
สภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ พบตัวแปรทีมีความสําคัญคือ
ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน โดยพบว่า การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทํางานมีอทิ ธิพลต่อความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Chi; & Han. 2008; Han; Chiang; & Chang. 2010; Pierce; O’Driscoll;
& Coghlan. 2004) การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทํางานมีอทิ ธิพลต่อความเป็นอันหนึงอันเดียวกับ
องค์การ (Joensson. 2008) ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
(Huang; et al. 2006; Parnell; & Crandall. 2003; Yiing; & Ahmad. 2009) ซึงเห็นได้ว่าตัวแปรที
เกียวข้องกับกลุ่มงานเป็ น ตัวแปรทีส่ง ผลต่อความรู้ ส ึกนึกคิด ทําให้พนัก งานเกิดการตอบสนอง
ทางด้านจิตใจต่อ องค์การ เช่น ความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจ ความเป็ น อัน หนึงอัน เดียวกับ
องค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ซึงผูน้ ําถือได้วา่ มีบทบาทสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทํางาน
ทําให้เชือได้วา่ ตัวแปรภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมมีแนวโน้มทีจะมีความเชือมโยงกับความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ ผ่านตัวแปรช่องทางทัง 3 ช่องทาง คือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้
รูจ้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน นอกจากนีจากการทบทวนเอกสาร
พบว่า ตัวแปรการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ส่ง ผลต่อความผูกพัน ต่อองค์การ (Davoudi; &
Fartash. 2012) อธิบายได้วา่ การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานทําให้พนักงานเชือมโยงตนเองเข้า
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กับองค์การ ทําให้พนักงานมีบทบาททังการเป็นผู้ให้และผู้รบั ความรู้ พนักงานจึงมีโอกาสได้ทุ่มเท
ตนเองโดยการแบ่งป ันความรู้ของตนให้แก่เพือนร่วมงาน และทําให้มแี นวโ น้ มทีพนักงานจะได้มี
โอกาสในการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงมากขึน เป็นเหตุผลทีสนับสนุ นว่าภาวะผู้นําแบบเน้นการมี
ส่วนร่วมและการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมี ส่วนเชือมโยงกับความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง ดังนันในการศึกษาตัว
แปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงานในวิจยั ครังนีจึงได้ศกึ ษาอิทธิพลของตัวแปรภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วน
ร่วมและการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปร ซึงจะได้นําเสนอแนวคิดทฤษฎี การวัดและงานวิจยั ทีเกียวข้องของตัว
แปรในลําดับต่อไป

6. ภาวะผูน้ ําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
แนวคิ ดทฤษฎีภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Participative leadership) เป็นแนวคิดที
อธิบายคุณลักษณะของผูน้ ําทีให้ความสําคัญกับการแบ่งป ันอํานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ตาม กระตุ้น
ให้ผตู้ ามได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจของกลุ่ม โดยผู้นําเลือกใช้วธิ กี ารปรึกษาหารือ การสอบถาม
ความคิดเห็นและรับฟ ัง ข้อเสนอแนะแล้วนําความคิดเห็นของผู้ตามไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจ
อย่างแท้จริง ซึงยูคล์ (Yukl. 1989: 83) ได้อธิบายว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ตามส่งผล
ทําให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึน ผลการตัดสินใจได้รบั การยอมรับจากผูต้ าม ทําให้ผู้ตามซึงต้อง
นําผลการตัดสินใจไปปฏิบตั มิ คี วามเข้าใจเงือนไขของป ัญหา ช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจของผู้
ตาม และสนับสนุนการรับรูค้ ุณค่างานของผู้ตาม และช่วยลดป ัญหาความขัดแย้ง ระหว่างผู้นําและผู้
ตาม รวมทังช่วยให้การสร้างทีมงานมีประสิทธิผลมากขึน
ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมเป็น แนวคิดภาวะผู้นํ ารูปแบบหนึงในทฤษฎีภาวะ
ผู้นําเชิงสถานการณ์ และทฤษฎีเส้นทางสู่เป้ าหมาย (Path-goal theory) (House. 1977; cited in
Daft. 1999) ซึงทฤษฎีเส้นทางสู่เป้ าหมายให้ความสําคัญกับบทบาทของผู้นําในการทําให้ผู้ตามเชือ
ว่าความพยายามในการทํางานจะนําไปสู่ผลสําเร็จของงานและผลสําเร็จของงานจะนําไปสู่รางวัลทีผู้
ตามพึง พอใจ โดยทีผู้นํ าจะต้องปรับรูปแบบภาวะผู้นํ า ของตนให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ ทังนี
รูปแบบภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วมเหมาะกับสถานการณ์ทงานมี
ี
ความคลุมเครือขาดความ
ชัดเจน เพราะการมีส่วนร่วมจะทําให้ผตู้ ามเข้าใจแนวทางการปฏิบตั งิ านชัดเจนมากขึน ช่วยให้งาน
บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายง่ายขึน ทําให้ผตู้ ามได้เรียนรูง้ านเพิมขึน ซึงรูปแบบภาวะผู้นําแบบเน้น
การมีส่วนร่วมจะมีประสิทธิผลมากขึนหากผูต้ ามมีลกั ษณะเป็นผู้ทชอบความมี
ี
อสิ ระ (Autonomous)
ต้องการอํานาจในการควบคุมสูง เพราะจะทําให้ผู้ตามรู้สกึ พึงพอใจทีได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
และมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบโครงสร้างงานต่างๆ ภายในองค์การ (House; & Howell. 1974)
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แนวคิดภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมได้ถูกนําไปอธิบายในทฤษฎีภาวะผู้นําหลาย
ทฤษฎี เพือให้ส ามารถทําความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นํ าแบบเน้ น การมีส่วนร่วมได้ อย่าง
ครอบคลุมจึงได้ทบทวนเอกสารทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง 4 ทฤษฎี ดังนี
ทฤษฎีทหนึ
ี ง ทฤษฎีรูปแบบภาวะผู้นําของลิเคอร์ท (Likert. 1967; cited in
Paton; & Calman. 2000) เป็นทฤษฎีทจํี าแนกรูปแบบภาวะผู้นําและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของผูต้ ามออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี
1. ภาวะผูน้ ําแบบเผด็จการ (Exploitive authoritative) เป็นลักษณะผู้นําทียึด
อํานาจการตัดสินใจไว้ทตนเองโดยกํ
ี
าหนดให้ผู้ตามมีหน้าทีปฏิบตั แิ ละไม่ได้มสี ่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจของกลุ่ม
2. ภาวะผู้นํ าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ (Benevolent authoritative) เป็ น
ลักษณะทีผูน้ ําตัดสินใจด้วยตนเองแล้วสังการให้ผตู้ ามเป็นผูป้ ฏิบตั โิ ดยเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้มสี ่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกับการตัดสินใจนัน
3. ภาวะผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ (Consultative democratic) เป็นลักษณะผู้นํา
ทีปรึกษาหารือและสอบถามความคิดเห็นจากผูต้ ามแล้วจึงนําข้อมูลนันไปตัดสินใจด้วยตนเองและสัง
การให้ผตู้ ามเป็นผูป้ ฏิบตั ิ
4. ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Participative democratic) เป็นลักษณะผู้นําที
เสนอป ัญหาให้ผตู้ ามได้พจิ ารณาแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นรูปแบบ
ภาวะผูน้ ําทีลิเคอร์ทให้ความสําคัญเพราะทําให้ผตู้ ามเกิดแรงจูงใจในการทํางานเกิดความรูส้ กึ ว่างาน
มีคุณค่าและความสําคัญซึงส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์การมากทีสุด
ทฤษฎีท ีสอง ทฤษฎีพ ฤติกรรมผู้นํ าแบบต่อ เนืองของแทนแนนบัมและซมิด ท์
(Tannenbaum; & Schmit. 1973) เป็นทฤษฎีทจํี าแนกรูปแบบการตัดสินใจของผู้นําออกเป็ น 7
รูปแบบซึงแต่ละรูปแบบมีระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ตามเรียงลําดับจากน้อยไปหา
มาก ดังนี
รูปแบบทีหนึง เป็ น รูปแบบการตัดสิน ใจแบบเผด็จ การ เป็ น รูปแบบทีผู้นํ า
ตัดสินใจด้วยตนเอง แล้วสังการให้ผตู้ ามนําไปปฏิบตั ิ โดยทีผูน้ ําไม่อธิบายให้ผตู้ ามเข้าใจเหตุผลของ
การตัดสินใจ และไม่คาํ นึงถึงการยอมรับของผูต้ าม
รูปแบบทีสอง เป็ นรูปแบบทีผู้นําตัดสินใจด้วยตนเอง แต่โ น้มน้าวให้ผู้ตาม
ยอมรับผลการตัดสินใจของตน โดยอธิบายประโยชน์ ทผูี ้ตามจะได้รบั จากการตัดสินใจทําให้ผู้ตาม
ได้รบั รูเ้ หตุผลของการตัดสินใจนันเพราะผูน้ ําคํานึงถึงความสําคัญของการยอมรับและแรงต่อต้านที
เกิดขึนจากการไม่ยอมรับการตัดสินใจ
รูปแบบทีสาม เป็นรูปแบบทีผู้นําตัดสินใจด้วยตนเอง แต่เปิดโอกาสให้ผู้ตาม
ได้ซกั ถามเหตุผล ช่วยให้ผตู้ ามเข้าใจเงือนไขของการตัดสินใจและยอมรับการตัดสินใจมากขึน
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รูปแบบทีสี เป็ น รูปแบบทีผู้นํ าเสนอทางเลือกของการตัดสิน ใจให้ผู้ตามได้
พิจ ารณาแล้ว จึง สอบถามความคิด เห็น ของผู้ต ามเพือนํ า มาตัด สิน ใจด้ว ยตนเองซึงผู้ นํ า อาจ
เปลียนแปลงการตัดสินใจได้หากพบข้อวิจารณ์จากผูต้ ามทีมีเหตุผลมากกว่า
รูปแบบทีห้า เป็นรูปแบบทีผูน้ ําเสนอป ัญหาให้ผู้ตามพิจารณาและเปิดโอกาส
ให้ผตู้ ามได้มสี ่วนร่วมในการเสนอทางเลือกพิจารณาทางเลือกและแนวทางการแก้ไขป ัญหาแล้วผู้นํา
จึงนําไปตัดสินใจด้วยตนเอง
รูป แบบทีหก เป็ น รูป แบบทีผู้นํ า เสนอป ัญหาให้ก ลุ่ ม พิจ ารณาและเสนอ
ทางเลือกพิจารณาทางเลือก เสนอแนวทางการแก้ไขป ัญหาและประเมินผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน
รวมทังมอบหมายให้กลุ่มทําหน้าทีตัดสินใจ
รูปแบบทีเจ็ด เป็ นรูปแบบทีผู้นํามอบหมายให้กลุ่มระบุขอบเขตของป ัญหา
แนวทางการแก้ไขป ัญหาและตัดสินใจโดยทีผูน้ ําทําหน้าทีเป็นเพียงผูป้ ระสานข้อโต้แย้งต่างๆ ซึงอาจ
มีส่วนร่วมหรือไม่มสี ่วนร่วมในการโต้แย้งของกลุ่มก็ได้
ซึงจากรูปแบบการตัด สิน ใจทัง 7 รูป แบบ ได้ส รุ ปเป็ น แผนภาพแนวคิด
พฤติกรรมผูน้ ําแบบต่อเนืองดังนี
ภาวะผูน้ ําทีผูต้ ามเป็นศูนย์กลาง

ภาวะผูน้ ําทีผูน้ ําเป็นศูนย์กลาง
การใช้อาํ นาจของผูน้ ํา
ผูน้ ําตัดสินใจ
และแจ้งให้ผู้
ตามรับรู้

ผูน้ ําตัดสินใจ ผูน้ ําตัดสินใจ
และโน้มน้าว และให้ผตู้ าม
ให้ผตู้ าม
ซักถามเหตุผล
ยอมรับการ
ตัดสินใจ

ความมีอสิ ระของผูต้ าม
ผูน้ ําเสนอ
ทางเลือกให้ผู้
ตามพิจารณา
แล้วผูน้ ํา
ตัดสินใจ

ผูน้ ําเสนอ
ปญหาให้
ั
ผู้
ตามเสนอ
ทางเลือกและ
ผูน้ ําตัดสินใจ

ผูน้ ําเสนอ
ปญหาแล้
ั
วให้
กลุ่มเสนอ
ทางเลือกและ
ตัดสินใจ

ผูน้ ํามอบ
หมายให้กลุ่ม
พิจารณา
ปญหาและ
ั
ตัดสินใจ

ภาพประกอบ 2 แนวคิดพฤติกรรมผูน้ ําแบบต่อเนือง
ทีมา: R. Tannenbaum; & W. H. Schmidt. (1973). How to Choose a Leadership
Pattern. P. 164.
ทฤษฎีทสาม
ี ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและผู้นํา (Leader participation theory) ของ
วรูมและเยททัน (Vroom; & Yetton. 1973; cited in Yukl. 2010: 140) เป็นทฤษฎีทได้
ี อธิบาย
รูปแบบการตัดสินใจของผูน้ ําและการมีส่วนร่วมของผูต้ ามประกอบด้วย 5 รูปแบบ ดังนี
1. แบบเผด็จการ 1 (Autocratic I: AI) เป็นรูปแบบทีผู้นําตัดสินใจด้วยตนเอง
โดยใช้ขอ้ มูลทีผูน้ ํามีอยูโ่ ดยไม่สอบถามความคิดเห็นและข้อมูลจากผูต้ าม
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2. แบบเผด็จการ 2 (Autocratic II: AII) เป็นรูปแบบทีผู้นํ าสอบถามความ
คิดเห็นและข้อมูลจากผูต้ ามแล้วนํามาตัดสินใจด้วยตนเอง
3. แบบปรึกษาหารือ 1 (Consultative I: CI) เป็นรูปแบบทีผู้นําให้ผู้ตามได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเพิมขึน โดยผูน้ ําปรึกษาหารือกับผูต้ ามแล้วจึงนํามาตัดสินใจด้วยตนเอง
4. แบบปรึกษาหารือ 2 (Consultative II: CII) เป็นรูปแบบทีผู้นําเสนอป ัญหา
ให้ผตู้ ามได้พจิ ารณาและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากนันผูน้ ําจึงนํามาตัดสินใจด้วยตนเอง
5. แบบกลุ่ม (Group II: GII) เป็นรูปแบบทีผู้นําให้ผู้ตามได้มสี ่วนร่วมระดม
ความคิดเห็นและประเมินทางเลือก โดยทีผูน้ ําทําหน้าทีเป็นประธานและมอบหมายให้กลุ่มทําหน้าที
ตัดสินใจ ซึงรูปแบบการตัดสินใจรูปแบบนีต่อมาวรูมและจาโก (Vroom; & Jago. 1988; cited in
Yukl. 2010: 140) ได้นํามาปรับปรุงโดยเพิมเติมเทคนิคการตัดสินใจแบบกิงก้าน (Decision tree)
ช่วยให้รปู แบบการตัดสินใจนีมีคุณภาพและได้รบั การยอมรับจากผูต้ ามเพิมมากขึน
ทฤษฎีทสีี ทฤษฎีสถานการณ์ (Situational Theory) ของเฮอร์เซย์และบลานฉาด
(Hersey; & Blanchard. 1988; cited in Robbins. 1991) เป็นทฤษฎีทอธิ
ี บายการปรับรูปแบบภาวะ
ผูน้ ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความพร้อมของผูต้ าม ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ดังนี
1. แบบสังการ (Telling) เป็นรูปแบบทีผูน้ ําจึงต้องกระตุน้ สร้างแรงจูงใจและใช้
รูปแบบการสือสารแบบสังการ ต้องกําหนดสิงทีจะทําและวิธกี ารดําเนินงานให้ กํากับและควบคุม
อย่างใกล้ชดิ
2. แบบการเสนอแนะ (Selling) เป็นรูปแบบทีผู้นําพยายามโน้มน้าวให้ผู้ตาม
คล้อยตาม และอธิบายข้อดีของการตัดสินใจ อธิบายถึงสิงทีจะทําและให้โอกาสในการทําความเข้าใจ
ในงานทีจะทํานัน
3. แบบให้มสี ่วนร่วม (Participation) เป็นรูปแบบทีผู้นําให้ความสําคัญกับผู้
ตามและสนับสนุนให้ผตู้ ามได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เน้นการติดต่อสือสาร
สองทางและความร่วมมือ
4. แบบมอบหมายงาน (Delegating) เป็นรูปแบบทีผูน้ ําลดการกระตุ้นในเรือง
งานและมอบหมายอํานาจให้ผู้ตามได้ควบคุมและตัดสินใจด้วยตนเอง ให้ความเป็นอิส ระในการ
ทํางานมาก
โดยทีป ัจจัยด้านสถานการณ์ทเป็
ี นความพร้อมของผู้ตาม แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม
สอดคล้องกับรูปแบบของผูน้ ําตามลําดับ ประกอบด้วย
กลุ่มที 1 เป็นกรณีทผูี ต้ ามมีความพร้อมตําคือ มีความสามารถน้อย และขาด
ความรับผิดชอบ ทําให้ผนู้ ําต้องใช้รปู แบบการสังการ (Telling)
กลุ่มที 2 เป็นกรณีทผูี ้ตามมีความพร้อมปานกลาง ทํางานอย่างมีความตังใจ
แต่ขาดประสบการณ์ ทําให้ผนู้ ําเลือกใช้รปู แบบการขายความคิด (Selling)
กลุ่มที 3 เป็นกรณีทผูี ้ตามมีความพร้อมค่อนข้างสูง มีความสามารถ แต่ยงั
ขาดความมันใจ ขาดแรงจูงใจ ผูน้ ําจึงได้ปรับมาใช้ผนู้ ําเลือกใช้รปู แบบการมีส่วนร่วม (Participating)
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กลุ่มที 4 เป็นกรณีทผูี ต้ ามมีความพร้อมสูง ความมันใจสูง มีความรับผิดชอบ
ผูน้ ําจึงปรับมาใช้รปู แบบมอบหมายงาน (Delegating)
โดยสรุป ทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องข้างต้นทํา
ให้เห็นได้วา่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมเป็นคุณลักษณะการกระทําของผูน้ ําทีมุ่งเน้นให้ผู้ตาม
ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการแบ่งป ันอํานาจการตัดสินใจของตนให้ผตู้ าม แต่ทงนี
ั ผูน้ ําจะต้อง
ประเมินสถานการณ์และปรับระดับการมีส่วนร่วมให้ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อม
ของผูต้ ามโดยทีประสิทธิผลส่วนทีสําคัญของผูน้ ําคือ การพัฒนาความสามารถและความพึงพอใจของ
ผูต้ าม โดยทีผูน้ ําจะต้องกระตุน้ ให้ผตู้ ามได้มสี ่วนร่วม โดยต้องเตรียมความพร้อมของผู้ตามให้ได้มี
ส่วนร่วมเพิมมากขึนอย่างต่อเนือง โดยทีระดับการมีส่วนร่วมของผู้นํามีลกั ษณะต่อเนืองเรียงลําดับ
จากน้อยไปหามาก ให้พนักงานได้มอี สิ ระและสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง
การจําแนกคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
นอกจากการอธิบายคุณลักษณะของภาวะผูน้ ําตามระดับการมีส่วนร่วมของผู้ตามแล้ว
ในการศึกษาภาวะผูน้ ําของดูบริน (DuBrin. 1998) ได้จาํ แนกคุณลักษณะของผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วน
ร่วมโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. ผู้นําแบบปรึกษาหารือ (Consultative leaders) เป็นลักษณะการกระทําของ
ผูน้ ําทีใช้วธิ กี ารปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุ่มเพือนําข้อมูลไปตัดสินใจด้วยตนเอง ใช้วธิ กี ารประชุม
กลุ่ม เสนอป ัญหาให้ กลุ่มพิจารณา สอบถามความคิดเห็นและการอภิปรายจากกลุ่มแล้วจึงนําข้อมูล
มาตัดสินใจด้วยตนเอง
2. ผู้นําแบบฉันทามติ (Consensus leaders) เป็นลักษณะการกระทําของผู้นําที
มุ่งใช้ฉันทามติของกลุ่มในการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของตน โดยทีผู้นํ ากระตุ้น ให้ เกิดการอภิปรายและค้น หาแนวทางการตัด สิน ใจที
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกทุก คน ทําให้ไ ด้ผ ลการตัด สิน ใจทีเป็ น เอกฉัน ท์ ซ ึงเป็ น
ความเห็นพ้องของสมาชิกกลุ่มทุกคนเพือให้สมาชิกกลุ่มทุกคนยอมรับผลการตัดสินใจแม้จะไม่เห็น
ด้วยในตอนแรกก็ตาม
3. ผู้นําแบบประชาธิปไตย (Democratic leaders) เป็นลักษณะการกระทําของ
ผูน้ ําทีให้สมาชิกกลุ่มได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเสมอภาคโดยให้กลุ่มมีอสิ ระในการกําหนด
ด้วยตนเอง มุ่ง เน้ น การแบ่ง ป ัน หน้ าทีความรับ ผิดชอบและการพิจ ารณาปรึกษาหารือ ของกลุ่ ม
(Deliberation) โดยทีผูน้ ําทําหน้าทีเป็นผู้อํานวยความสะดวกและเป็น แกนกลาง ทําหน้าทีรวบรวม
ความคิดเห็นและกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแบ่งป ันความคิด เน้นใช้รูปแบบการสือสารทีเปิดกว้างและ
ซือสัตย์ ยึดถือความคิดเห็น ของสมาชิกส่วนใหญ่ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้
ความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ทดีี ภายในกลุ่ม มุ่งให้สมาชิกกลุ่มมีความสุข รูส้ กึ พึงพอใจและ
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เคารพนับถือซึงกันและกันซึงเป็นรูปแบบผู้นําทีเหมาะสมในสถานการณ์ทสมาชิ
ี
กมีความสามารถ
และมีความกระตือรือล้นและมีเวลาเพียงพอทีจะให้สมาชิกได้มสี ่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
นอกจากนีบาสส์ (Bass. 1990) ได้อธิบายคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบเน้นการมี
ส่วนร่วมในด้านการมอบหมายงาน (Delegation) ว่าหมายถึง ลักษณะการกระทําของผู้นํ าทีมุ่ง
แบ่งป ันอํานาจการตัดสินใจและมอบหมายหน้ าทีความรับผิดชอบให้แก่ ผู้ตาม ทําให้การตัดสินใจ
เกิดขึนในระดับการบังคับบัญชาทีตําลงมาซึงเป็นระดับชันทีจะต้องนําผลการตัดสินใจไปปฏิบตั โิ ดย
ผูน้ ําชีแจงขันตอนการทํางานและผลลัพธ์ทคาดหวั
ี
งให้ผตู้ ามเข้าใจ สนับสนุนให้กาํ ลังใจและชืนชมให้
รางวัลกับความสําเร็จทําหน้าทีติดตามความคืบหน้า กําหนดเนือหาและความถีของการรายงานผล
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความสําเร็จและความล้มเหลวร่วมกับผู้ตามโดยทีระดับการมอบหมาย
งานจะขึนอยูก่ บั ความไว้วางใจทีผูน้ ํามีต่อผูต้ ามซึงยูคล์ (Yukl. 2010) ได้จาํ แนกไว้เป็น 3 ระดับ คือ
1. การมอบหมายงานในระดับตํา เป็นระดับทีเมือเกิดป ัญหาและมีบางสิงที ผิดปกติ
ผู้ตามจะต้องสอบถามความเห็นของผู้นําก่อนการตัดสิน ใจและปฏิบตั โิ ดยทีผู้ตามจะต้องรายงาน
ความคืบหน้าของงานบ่อยครังทังผลลัพธ์ของตนและกระบวนการทํางานโดยทีผลการทํางานจะถูก
รายงานไปทีผูน้ ําก่อนทีจะส่งไปทีผูต้ าม
2. การมอบหมายงานระดับกลาง เป็นระดับทีผู้ตามได้รบั มอบหมายให้ตดั สินใจ
และกําหนดสิงต่างๆ ทีต้องกระทําด้วยตนเอง แต่จ ะต้องสอบถามความคิดเห็น ของผู้นําก่อนการ
ปฏิบตั โิ ดยทีผูต้ ามจะต้องรายงานผลความคืบหน้าของงานบางครังคราว ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านจะ
ถูกส่งมาทีผูน้ ําและผูต้ ามพร้อมๆ กัน
3. การมอบหมายงานระดับสูง เป็นระดับทีผูน้ ําได้มอบหมายให้ผู้ตามตัดสินใจใน
เรืองทีสําคัญและสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง โดยทีไม่จําเป็นต้องสอบถามความคิดเห็นของ
ผูน้ ํา การรายงานผลความคืบหน้าของงานเกิดขึนไม่บ่อยครังโดยรายงานเฉพาะข้อมูลผลลัพธ์ของ
งาน ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านจะถูกส่งไปทีผูต้ ามเพียงฝ่ายเดียว
ความสําคัญของภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
ในการศึกษาของยูคล์ (Yukl. 2010) ได้อธิบายความสําคัญของภาวะผูน้ ําแบบเน้นการ
มีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ ดังนี
1. ด้านคุณภาพการตัดสินใจ (Decision quality) เป็นผลจากการทีผูน้ ําเปิดโอกาส
ให้ผตู้ ามได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึงจะส่งผลทําให้การตัดสินใจมีคุณภาพเพิมมากขึนโดยจะต้อง
มีเงือนไขทีเกียวข้อง ดังนี
ประการทีหนึง ผู้ตามมีขอ้ มูลและความรู้ท ีจําเป็น ต้องใช้ในการตัดสิน ใจ ซึง
ผูน้ ําขาดข้อมูลและความรูเ้ หล่านัน
ประการทีสอง ผูต้ ามเต็มใจให้ความร่วมมือ ทังนีขึนอยูก่ บั ป ัจจัยทีเกียวข้อง 3
ประการคือ ความไว้วางใจทีผูต้ ามมีต่อตัวผูน้ ํา ความสอดคล้องระหว่างเป้ าหมายของผู้นําและผู้ตาม
และความเชือของผู้ตามว่าการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดประโยชน์ ทังนี หากการมีส่วนร่วมเกิดขึนโดย
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ไม่ได้เป็ นความเต็มใจจากผู้ตามก็จ ะส่ง ผลทําให้คุณ ภาพการตัดสินใจลดลงมากกว่าทีจะเพิมขึน
อย่างไรก็ดี ความเต็มใจไม่ใช่สงยื
ิ นยันว่าจะทําให้คุณภาพการตัดสินใจมีมากขึน เพราะคุณภาพการ
ตัดสิน ใจขึนอยู่กบั ความสามารถของผู้นํ าในการใช้ความรู้และความเชียวชาญของผู้ตามให้เกิด
ประโยชน์ให้มากทีสุด
ประการทีสาม ผู้นําและผู้ตามมีการรับรู้ป ัญหาและ การจัดลําดับความสําคัญ
ของป ัญหาตรงกัน เพราะหากผู้นําและผู้ตามมีการรับรู้ป ัญหา หรือการจัดลําดับความสําคัญ ของ
ป ัญหาต่างกัน ย่อมทําให้ไม่สามารถสร้างความเห็นพ้องหรือข้อสรุปของกลุ่มได้
ประการทีสี อิทธิพลของป ัจจัยด้านสถานการณ์ ทเกี
ี ยวข้องกับการตัดสินใจ
เช่น ความกดดันด้านเวลา จํานวนผู้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ นโยบายบางประการทีเป็นอุปสรรค์
ต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจเป็นต้น
2. การยอมรับผลการตัดสินใจ (Decision acceptance) การทีผู้ตามได้มสี ่วนร่วม
ในการตัดสินใจทําให้มแี นวโน้มว่าผูต้ ามจะเห็นพ้องกับผลการตัดสินใจมากขึนและยอมรับว่าผลการ
ตัดสินใจนันเป็นของตนด้วยเกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของผลการตัดสินใจนัน ช่วยเพิมแรงจูงใจทีจะนํา
ผลการตัดสินใจไปปฏิบตั ิ ทําให้ผตู้ ามเข้าใจเงือนไขของป ัญหาและเหตุผล ของการตัดสินใจ รวมทัง
ยอมรับผลกระทบทีตนจะได้รบั และเป็น แรงกดดัน ทําให้สมาชิกคนอืนๆ ยอมรับผลการตัดสินใจ
เพราะการตัดสินใจเป็นความเห็นพ้องของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่ม
3. ความพึงพอใจทีมีต่อกระบวนการตัดสินใจ (Satisfaction with the decision
process) เป็นผลทีเกิดจากการทีผูต้ ามได้มสี ่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของ
ตนเพราะการตัดสินใจของกลุ่มและเป็นสิงทีส่งผลกระทบต่อตน ทําให้รสู้ กึ ว่ากระบวนการตัดสินใจมี
ความยุตธิ รรม รวมทังได้รบั การปฏิบตั จิ ากผูน้ ําด้วยความเคารพ ปราศจากการโน้มน้าวให้สนับสนุ น
การตัดสินใจโดยทีตนไม่พงึ ปรารถนา
4. การพัฒนาทักษะของผู้ตาม (Development of participant skills) การมีส่วน
ร่วมของผูต้ ามย่อมช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจและความมันใจของผู้ตาม ซึงผู้ตามจะต้องมีส่วน
ร่วมตังแต่กระบวนการระบุสาเหตุของป ัญหา กําหนดแนวทางการแก้ไขป ัญหา การประเมินทางเลือก
และการวางแผนการนํ าผลการตัดสิน ใจไปปฏิบตั ิ ซึงหากผู้ตามทีได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ทังหมดย่อมทําให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้มากกว่าการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน
โดยสรุป แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมอธิบายคุณลักษณะและการ
กระทําของผูน้ ําทีมุ่งเน้นการแบ่งป ันอํานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ตาม โดยผู้นําลดการใช้อํานาจการ
ตัดสินใจด้วยตนเองและปรับระดับการมีส่วนร่วมของผูต้ ามให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยทีป ัจจัยที
ส่งผลต่อการกําหนดรูปแบบการตัดสินใจของผูน้ ําเป็นผลมาจากป ัจจัย 4 ประการได้แก่ แรงผลักดัน
จากตัวผูน้ ํา แรงผลักดันจากตัวผูต้ าม แรงผลักดันจากสถานการณ์ และข้อจํากัดด้านเวลา (DuBrin.
1998) ทําให้การกําหนดรูปแบบการตัดสินใจของผูน้ ําและการมีส่วนร่วมของผู้ตามไม่ได้เป็นผลจาก
การกําหนดจากผู้นํ าเพียงส่วนเดียว อย่างไรก็ดีภาวะผู้นํ าแบบเน้ น การมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็ น
คุณลักษณะของผูน้ ําทีมีความสําคัญเพราะการเปิดโอกาสให้ผตู้ ามได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ ย่อม
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ส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดทีผูต้ ามมีต่องาน ต่อกลุ่มงานและต่อองค์การ ด้วยเหตุนในงานวิ
ี
จยั ครังนีจึง
ต้องการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการ
สร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง โดยจําแนกคุณลักษณะของผู้นําแบบเน้นการมี
ส่วนร่วมเป็น 4 ลักษณะได้แก่ ผู้นําแบบปรึกษาหารือ (Consultative leaders) ผู้นําแบบฉันทามติ
(Consensus leaders) ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย (Democratic leaders) และผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
(Delegative leaders)
การวัดภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
จากการทบทวนเอกสารพบว่า แบบวัดภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมจําแนกออก
ได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนมาใช้ร่วมกับภาวะผู้นํารูปแบบอืน กลุ่มทีสองเป็น
แบบวัดทีปรับปรุงมาจากแบบวัดการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ และกลุ่มทีสามเป็นแบบวัดทีปรับปรุงมา
จากแบบวัดภาวะผูน้ ําแบบเพิมพลังอํานาจ โดยมีรายละเอียดดังนี
แบบวัดในกลุ่มแรก ฉบับทีหนึงเป็น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยราดและยาร์โมฮาม
มาเดียน (Rad; & Yarmohammadian. 2006) พัฒนามาจากแนวคิดภาวะผู้นําของลิเคริท (Likert.
1967) เป็นข้อคําถาม 35 ข้อ แบ่งเป็นข้อคําถามทีมุ่งพนักงาน 15 ข้อ และข้อคําถามทีมุ่งงาน 20 ข้อ
มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จําแนกรูปแบบภาวะผู้นําเป็น 4 รูปแบบได้แก่ ภาวะ
ผู้นํ าแบบใช้อํานาจมุ่ง ประโยชน์ (Exploitive authoritative) ภาวะผู้นํ าแบบใช้อํานาจมุ่ง เมตตา
(Benevolent authoritative) ภาวะผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ (Consultative democratic) และภาวะผู้นํา
แบบเน้ น การมีส่วนร่วม (Participative democratic) ซึงได้นํ าไปศึกษากับกลุ่ มตัวอย่างทีเป็ น
พนักงานโรงพยาบาลในประเทศอิหร่าน จํานวน 814 คน พบค่าความเชือมันของชุดข้อมูลทีประเมิน
โดยผูจ้ ดั การเท่ากับ 0.88 และชุดข้อมูลทีประเมินโดยพนักงานเท่ากับ 0.81
ฉบับทีสองเป็น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยแฮร์ร ิส และอ๊อกโบนน่ า (Harris; &
Ogbonna. 2001) พัฒนามาจากแนวคิดภาวะผู้นําของเฮ้าส์และคณะ (House. 1971; House; &
Dessler. 1974) เป็ น ข้อคําถาม 13 ข้อ มีลกั ษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จําแนก
รู ป แบบภาวะผู้ นํ า เป็ น 3 รู ป แบบได้ แ ก่ ภาวะผู้ นํ า แบบเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participative
Leadership) ภาวะผู้นําแบบสนับสนุ น (Supportive Leadership) และภาวะผู้นําแบบใช้ผู้ตามเป็น
เครืองมือ (Instrumental leadership) ซึงได้นํ าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็น พนักงานองค์การ
ภาครัฐและเอกชนในประเทศอังกฤษ จํานวน 322 คน พบค่าความเชือมันรายด้านเท่ากับ 0.93,
0.77 และ 0.67 ตามลําดับ
แบบวัดในกลุ่มทีสอง ฉบับทีหนึง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยโซเมช (Somech.
2003) ปรับปรุงมาจากแบบวัดการมีส่วนร่วมตัดสินใจของวรูม (Vroom. 1959) เป็นข้อคําถาม 4 ข้อ
มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาเป็นเจ้าหน้าทีโรงเรียน 36 แห่ง
ในประเทศอิสราเอล จํานวน 561 คน พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.72

53
ฉบับทีสอง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยซากีและคณะ (Sagie; et al. 2002)
ได้นําแนวคิดการมีส่วนร่วมตัดสินใจมาพัฒนาเป็นแบบวัดภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วมเป็นข้อ
คําถาม 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับซึงได้นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็น
พนักงานบริษทั ทอผ้าในประเทศอิสราเอล จํานวน 101 คน พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.91
ส่วนแบบวัดในกลุ่มทีสามเป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยฮวงและคณะ (Huang; et al.
2006) ปรับปรุงมาจากแบบวัดภาวะผู้นําแบบเพิมพลังอํานาจของแอโนลด์และคณะ (Arnold; et al.
2000) เป็นข้อคําถาม 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จําแนกองค์ประกอบเป็น
5 ด้าน ได้แก่ การชักจูง โดยการยกตัวอย่าง การสอนงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้
ข้อมูลและความสัมพันธ์กบั สมาชิก ซึงได้นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นข้าราชการในประเทศจีน
จํานวน 173 คน พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.84 รวมทังแบบวัดนีได้ถูกนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็นพนักงานบริษทั ด้านการสือสารในประเทศจีน 500 แห่ง จํานวน 527 คน พบค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.90 (Huang; et al. 2010)
โดยสรุ ป ผลจากการศึก ษาการวัดภาวะผู้นํ าแบบเน้ น การมีส่ วนร่ ว มพบว่า เป็ น
การศึกษาลักษณะการกระทําของหัวหน้างานทีมุ่งให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
ทํางานซึงไม่พบการจําแนกองค์ประกอบการวัดภาวะผูน้ ําไว้อย่างชัดเจน ดังนันในงานวิจยั ครังผู้วจิ ยั
จึงมีแนวคิดทีจะสร้างแบบวัดภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมขึน โดยพัฒนาจากนิยามคุณลักษณะ
ของภาวะผูน้ ําตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin. 1998) และยูคล์ (Yukl. 2010) เพือพัฒนามาเป็นข้อ
คําถาม จําแนกคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วมเป็น 4 ลักษณะได้แก่ ผู้นําแบบ
ปรึกษาหารือ (Consultative leaders) ผู้นํ าแบบฉัน ทามติ (Consensus leaders) ผู้นํ าแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic leaders) และผูน้ ําแบบมอบหมายงาน (Delegative leaders)
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมมีอทิ ธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการทํางาน (Mehta; Dubinsky; & Anderson. 2003) การเพิมพลังอํานาจทางด้านจิตใจ (Huang;
et al. 2006) ความผูกพันต่อองค์การ (Huang; et al. 2006; Parnell; & Crandall. 2003; Yiing; &
Ahmad. 2009) ค่านิยมร่วมในการมุ่งลูกค้าความผูกพันทีมีต่อคุณภาพงานบริการ (Dolatabadi; &
Safa. 2010) ความพึงพอใจในการทํางาน (Rad; & Yarmohammadian. 2006; Ismail; Zainuddin;
& Ibrahim. 2010) ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Huang; et al. 2010; Ogbonna; & Harris.
2000) การเพิมพลังอํานาจในการทํางานของกลุ่มงานและนวัตกรรมของกลุ่มงาน (Somech. 2005)
อีกทัง จากการศึกษาอิทธิพลของการให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมตัดสินใจในการทํางาน
พบว่า การมีส่วนร่วมตัดสิน ใจในการทํางานมีอทิ ธิพลต่อความเป็ น อัน หนึงอัน เดียวกับองค์การ
(Joensson. 2008) และความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Chi; & Han. 2008; Han; Chiang; &
Chang. 2010; Pierce; O’Driscoll; & Coghlan. 2004)
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โดยสรุป จากทีได้พบว่าภาวะผู้นํ าแบบเน้นการมีส่วนร่วมมีอทิ ธิพลต่อการเพิมพลัง
อํานาจทางด้านจิตใจของพนักงาน (Huang; et al. 2006) และพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการทํางานมีอทิ ธิพลต่อความเป็นอันหนึงอันเดียวกับองค์การ (Joensson. 2008) และความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ (Chi; & Han. 2008; Han; Chiang; & Chang. 2010; Pierce; O’Driscoll; &
Coghlan. 2004) ดังนันในงานวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วน
ร่วมทีส่ง ผลทางอ้อมต่อความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ตัวแปร คือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึง
และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน โดยทีตัวแปรภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมจัดเป็นตัวแปรที
เกียวข้องกับกลุ่มงาน

7. การแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มงาน
แนวคิ ดทฤษฎีการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มงาน
ความรูค้ อื สิงทีได้รบั จากการศึกษาค้นคว้า การสังเกต และประสบการณ์ร่วมกับการใช้
ทักษะและความสามารถในเชิงปฏิบตั ิ ทําให้เกิดเป็ นความรู้ความเข้าใจเฉพาะบุคคล ซึงจําแนก
ความรูอ้ อกได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ ความรูท้ เป็
ี นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit knowledge) และความรู้
ทีไม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Tacit knowledge) กล่าวคือความรูท้ ไม่
ี เป็นลายลักษณ์อกั ษรเป็นความรู้
ทีได้สะสมมาเป็นความเข้าใจของบุคคลซึงยากต่อการเปลียนแปลงให้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนที
สามารถถ่ายทอดให้บุคคลอืนเข้าใจได้ง่าย (Nonaka; & Takeuchi. 1995) เพราะความรู้ประเภทนี
เกิดขึนจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เป็นผลมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าต้องใช้วธิ กี ารและ
ขันตอนการปฏิบตั อิ ย่างไรเพือตอบสนองต่อสถานการณ์รปู แบบหนึงๆ จึงมีลกั ษณะเป็นความรู้ด้าน
กระบวนการ (Procedural knowledge) ซึงถ้าหากถ่ายทอดให้บุคคลอืนได้เข้าใจก็จะสามารถนําไป
ปฏิบตั ติ ามได้ ส่วนความรู้ทเป็
ี นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นความรู้ทได้
ี ประมวลออกมาแล้ว (Condified
knowledge) และได้เก็บบันทึกไว้เป็นภาษาทีเป็นทางการ (Sternberg; & Hedlund. 2002) ทําให้
บุคคลอืนสามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ จึงถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของเอกสาร
ตํารา รายละเอียดและคู่มอื
ความรู้เ ป็ น สิงทีเกิดจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ค่ านิยม ข้อมูลตาม
สถานการณ์ และความเชียวชาญและบุคคลช่วยให้บุคคลสามารถประเมินและผสมผสานระหว่าง
ความรู้เ ก่ า ความรู้ใ หม่ และประสบการณ์ เพือสร้ า งเป็ น กรอบแนวคิด ความเข้า ใจของตน
(Davenport; & Prusak. 1998 cited in Ipe. 2003) ซึงโนนาคาและทาคัวชิ (Nonaka; & Takeuchi.
1995) อธิบายว่า ความรู้เกิดขึนจากการปฏิสมั พัน ธ์ร ะหว่างกระแสของข้อมูลกับความเชือทําให้
บุคคลยึดถือในความเข้าใจนันซึงแตกต่างจาก “ข้อมูล” ใน 3 ประเด็นคือ ประเด็น ทีหนึง ความรู้
เกิด ขึนจากความสนใจส่ วนบุค คล ส่ วนข้อ มูล เกียวข้องกับ ความเชือถือทีบุค คลมีต่ อข้อมูลนั น
ประเด็นทีสอง ความรูเ้ ป็นสิงทีเกิดจากการลงมือปฏิบตั ซิ งบุ
ึ คคลจะได้รบั ความรูเ้ มือประสบการณ์นัน
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สินสุดลงและประเด็นทีสาม การทีบุคคลจะเข้าใจความหมายของความรู้จําเป็นต้องใช้การเชือมโยง
เชิงเหตุผลในบริบทเนือหาของความรูน้ นๆ
ั
การแบ่งป ันความรู้ จงึ เป็นการแลกเปลียนความรู้ระหว่าง 2 ฝ่ ายขึนไปในลักษณะต่าง
ตอบแทนกัน (Reciprocity) ทําให้ความรูม้ กี ารเปลียนรูปและมีความหมายในบริบทใหม่ (Connelly;
& Kelloway. 2003) การแบ่งป ันความรูใ้ นองค์การจึงต้องมี ทงฝ่าย
ั ทําหน้าทีเป็นผู้ให้ความรู้และผู้รบั
ความรู้ เกิดขึนได้ทงในรู
ั ปแบบการแบ่งป ันความรู้ทเป็
ี นทางการและไม่เป็น ทางการ รูปแบบการ
แบ่งป ันความรูโ้ ดยตรงและรูปแบบการแบ่งป ันความรู้โดยอ้อม การแบ่งป ันความรู้ในระดับเดียวกัน
และการแบ่งป ันความรูข้ า้ มระดับ ทังนีการแบ่งป ันความรู้ จะเป็นสิงทีบ่งชีทังด้านปริมาณและคุณภาพ
ของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม กล่าวคือในกลุ่มทีสมาชิกมีการปฏิสมั พันธ์กนั มาก
และสัมพัน ธภาพระหว่างสมาชิก ภายในกลุ่ม มีคุณ ภาพสูง จะส่ง ผลทําให้การแบ่ง ป ันความรู้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านเพิมมากขึน (วิธญ
ั ญา วัณโณ. 2552)
องค์ประกอบของการแบ่งปันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
การแบ่ ง ป ันความรู้ จํา เป็ น ต้อ งเกิด ขึนโดยความสมัค รใจ (Ipe. 2003) ซึง
กระบวนการสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ขันตอนคื อ การปรับ เปลียนความรู้ สู่ ภ ายนอก
(Externalization) ของผู้เป็นเจ้าของความรู้ และการปรับเปลียนความรู้ส่ภู ายใน (Internalization)
ของผูท้ เป็
ี นผูร้ บั ความรู้ ด้วยเหตุนพฤติ
ี กรรมการแบ่งป ันความรู้ จงึ แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ การเป็น
ผูใ้ ห้ความรูแ้ ละการเป็นผูร้ บั ความรู้ (van den Hooff; & van Weenen. 2004) โดยมีลกั ษณะดังนี
1. การเป็ น ผู้ใ ห้ความรู้ (Knowledge donating) เป็ น การสือสารกับเพือน
ร่วมงานเกียวกับความรู้ใ หม่ของตนเกิดขึนจากความเต็มใจทีจะแบ่ง ป ันความรู้ใหม่ของตนให้กบั
เพือนร่วมงาน ในทางกลับกัน เพือนร่วมงานก็มคี วามเต็มใจทีจะแบ่งป ัน ความรู้ใหม่ ของตนให้แก่
พนักงาน การแบ่งป ันความรู้ ให้แก่กนั จึงถือเป็นพฤติกรรมปกติ (van den Hooff; & van Weenen.
2004) ซึงพนักงานและเพือนร่วมงานต่างก็มคี วามเต็มใจทีจะแบ่งป ันความรูใ้ หม่ของตนให้แก่กนั และ
กัน (Lin. 2007)
2. การเป็ นผู้ร บั ความรู้ (Knowledge collecting) เป็ นการปรึกษาหารือกับ
เพือนร่วมงานเพือขอรับความรู้ โดยการสอบถามความรู้จากเพือนร่วมงานในทางกลับกันเมือเพือน
ร่วมงานต้องการความรูก้ จ็ ะสอบถามความรู้จากพนักงาน (van den Hooff; & van Weenen. 2004)
การปรึกษาหารือกับเพือนร่วมงานเพือขอรับความรู้จงึ ถือเป็นพฤติกรรมปกติในกลุ่มของพนักงาน
(Lin. 2007)
โดยสรุป การแบ่งป ันความรู้ ภายในกลุ่มงาน เป็นการกระทําของสมาชิกภายในกลุ่ม
งานเพือแบ่งป ันความรู้ใหม่ของตนให้แก่เพือนร่วมงาน และปรึกษาหารือขอรับความรู้จากเพือน
ร่วมงาน จึงเป็นกลไกสําคัญทีทําให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในความสําเร็จของกลุ่ม ทําให้พนักงานมี
บทบาททังการเป็นผูใ้ ห้และผูร้ บั ความรู้ พนักงานจึงมีโอกาสได้ทุ่มเทตนเองโดยการแบ่งป ันความรู้
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ของตนให้แก่เพือนร่วมงาน และทําให้มแี นวโน้มทีพนักงานจะได้มโี อกาสในการได้รจู้ กั องค์การอย่าง
ลึกซึงมากขึน เป็นเหตุผลทีสนับสนุนว่าการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมีส่วนเชือมโยงกับความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 2 ช่องทาง
ดังนันในการศึกษาตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงานในวิจยั ครังนีจึงได้ศกึ ษาอิทธิพลของตัวแปรการ
แบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง
2 ตัวแปรคือ การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน โดยจําแนกเป็น
องค์ประกอบ 2 ด้านคือ การเป็ น ผู้ใ ห้ความรู้ (Knowledge donating) และการเป็ น ผู้ร บั ความรู้
(Knowledge collecting)
การวัดการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มงาน
การวัดการแบ่ง ป ันความรู้ ในการทํางานเป็ น การวัดพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการ
แบ่งป ันความรู้ ซึงได้มกี ารศึกษาในหลากหลายแง่มุม ซึงจากการทบทวนเอกสารพบแบบวัดทีสําคัญ
4 ฉบับดังนี
ฉบับทีหนึง เป็ น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยแวนเดนฮูฟและแวนวีเนน (van den
Hooff; & van Weenen. 2004) เป็นข้อคําถาม 14 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ
จําแนกเป็นองค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ การเป็นผูใ้ ห้ความรู้ (Knowledge donating) และด้านการเป็น
ผู้รบั ความรู้ (Knowledge collecting) ซึงได้นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพนักงานองค์การ 2
แห่ง ทีดําเนิน ธุร กิจ ด้านเทคโนโลยีการสือสาร พบค่าความเชือมันรายด้านเท่ากับ 0.83, 0.90
ตามลําดับต่อจากนันลิน (Lin. 2007) ได้นําแบบวัด จากการศึกษาของแวนเดนฮูฟและแวนวีเนน
(van den Hooff; & van Weenen. 2004) มาปรับปรุงทําให้เหลือข้อคําถาม 7 ข้อ เพือนําไปศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างซึงเป็น พนักงานองค์การในมณฑลไต้ห วัน จํานวน 172 คน ผลการศึกษาพบค่า
ความเชือมันของด้านการเป็นผูใ้ ห้ความรูเ้ ท่ากับ 0.78 และด้านการเป็นผูร้ บั ความรูเ้ ท่ากับ 0.80 และ
ต่อมาโมกอตซิ (Mogotsi. 2009) ได้นําแบบวัดจากการศึกษาของลิน (Lin. 2007) มาปรับปรุงเพือ
นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาในประเทศบอตสวานา จํานวน 283 คน พบค่า
ความเชือมันของด้านการเป็นผูใ้ ห้ความรูเ้ ท่ากับ 0.70 และด้านการเป็นผู้รบั ความรู้เท่ากับ 0.87 อีก
ทังได้เพิมเติมข้อคําถามเกียวกับรูปแบบของความรูแ้ ละข้อมูลทีได้รบั จากการแบ่งป ันความรู้ จํานวน
8 ข้อ พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.88
ฉบับทีสอง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเชงและเชน (Cheng; & Chen. 2007)
พัฒนาขึนเพือใช้วดั เจตคติ ความตังใจและพฤติกรรมการแบ่งป ันความรู้ ของพนักงาน เป็นข้อคําถาม
18 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จําแนกเป็นองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ ด้าน
บรรทัดฐานของพฤติกรรม ด้านเจตคติท ีมีต่อการแบ่งป ันความรู้ ด้านความตังใจในการแบ่ง ป ัน
ความรู้ ด้านพฤติกรรมการแบ่งป ันความรู้ และด้านการควบคุมการแบ่งป ันความรู้ เพือนําไปศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีและวิช าชีพในมณฑลไต้ห วัน 16 แห่ง จํานวน
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3,012 คน พบค่าความเชือมันรายด้านเท่ากับ 0.87, 0.90, 0.85, 0.84, 0.83 ตามลําดับ และพบค่า
ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.95
ฉบับทีสาม เป็ น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยจาคอบส์และรูดท์ (Jacobs; & Roodt.
2011) พัฒนาขึนเพือใช้วดั ป ัจจัย สนับสนุนและป ัจจัย ขัดขวางการแบ่งป ันความรู้ ของพนักงาน เป็นข้อ
คําถาม 23 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ
จําแนกเป็นองค์ประกอบลําดับทีหนึง 5 ด้าน และสรุปรวมเป็นองค์ประกอบลําดับทีสอง 2 ด้านได้แก่
ด้านโอกาสและความต้องการแบ่งป ันความรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบลําดับทีหนึง 3 ด้านได้แก่
ด้านเหตุผลทีตนไม่ตอ้ งการแบ่งป ันความรู้ ด้านเหตุผลทีบุคคลอืนแบ่งป ันความรู้ และด้านโอกาสใน
การแบ่งป ันความรู้ พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.83 และด้านความคาดหวังส่วนบุคคลและผลลัพธ์
ขององค์การประกอบด้วยองค์ประกอบลําดับทีหนึง 2 ด้านได้แก่ ด้านเหตุผลทีตนแบ่งป ันความรู้ และ
ด้านประโยชน์ของการแบ่งป ันความรู้ พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.83
ฉบับทีสี เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยบ๊อคและคณะ (Bock; et al. 2005) พัฒนาขึน
เพือใช้วดั ความตังใจในการแบ่งป ันความรู้ของพนักงาน เป็นข้อคําถาม 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จําแนกองค์ประกอบเป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านความตังใจแบ่งป ันความรูท้ เป็
ี น
ลายลักษณ์ (Intention to share explicit knowledge) และด้านความตังใจแบ่งป ันความรู้ท ี ไม่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร (Intention to share implicit knowledge) เพือนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึงเป็น
พนักงานบริษทั ในประเทศเกาหลี 27 แห่งจํานวน 154 คน พบค่าความเชือมันรายด้านเท่ากับ 0.92,
0.93 ตามลําดับ
โดยสรุป การวัดการแบ่งป ันความรู้ ในการทํางานได้มกี ารวัดในแง่มุมการศึกษาที
หลากหลายทังทางด้านเจตคติ ความตังใจ พฤติกรรม ป ัจจัย สนับสนุ น และป ัจจัย ขัดขวาง ซึงใน
งานวิจยั ครังนีต้องการศึกษาอิทธิพลของการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน ดังนันผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นา
แบบวัดการแบ่งปนั ความรู้ภายในกลุ่มงานขึนเพือวัดพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการเป็นผู้ให้ความรู้
และเป็นผู้รบั ความรู้ของพนักงานภายในกลุ่มงาน โดยได้ปรับปรุงจากแบบวัดของลิน (Lin. 2007)
ซึงจําแนกเป็นองค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ ด้านการเป็นผู้ให้ความรู้ (Knowledge donating) และด้าน
การเป็นผู้รบั ความรู้ (Knowledge collecting) เพราะเป็นแบบวัดทีศึกษาการแบ่งป ันความรู้ ภายใน
กลุ่มงานทีสอดคล้องกับแนวคิดของการศึกษาครังนี ทําให้สามารถศึกษาและอธิบายอิทธิพลของการ
แบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานได้ชดั เจนยิงขึน
งานวิ จยั ทีเกียวกับการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มงาน
งานวิจยั ทีศึกษาการแบ่งป ันความรู้ ในการทํางานโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาป ัจจัยเชิง
สาเหตุท ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่ง ป ันความรู้ ซึงจากการทบทวนงานวิจ ยั พบว่าการเพิมพลัง
อํานาจทางด้านจิตใจ (Ahmadi; et al. 2012) แรงจูงใจในการทํางาน (Bontis; & Serenko. 2009)
ความเป็นอันหนึงอันเดียวกับองค์การ (Carmeli; Atwater; & Levi. 2011; Jiachenga; Lua; &
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Francescob. 2010) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (Jo; & Joo. 2011; Mogotsi;
Boon; & Fletcher. 2011) เป็นป ัจจัยทีส่งผลต่อ การแบ่งป ันความรูใ้ นการทํางานของพนักงาน
ส่วนการศึกษาตัวแปรผลลัพธ์พบว่า การแบ่งป ันความรู้ ในการทํางานส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ (Davoudi; & Fartash. 2012) ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Anthony. 2011)
และความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ (Abdallah; Khalil; & Divine. 2012; Lin. 2007)
โดยสรุป ในการวิจยั ครังนี เป็นการศึกษาอิทธิพลของการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่ม
งาน ซึงเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มบี ทบาทเป็นผูใ้ ห้ความรูแ้ ละผูร้ บั ความรู้ โดยมีแนวคิดว่า
การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานทําให้พนักงานได้มโี อกาสได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานโดยการ
แบ่งป ันความรูข้ องตนให้แก่เพือนร่วมงาน และมีโอกาสทีพนักงานจะได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงมาก
ขึน เป็น เหตุผ ลทีทําให้เชือได้ว่าการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมีส่วนเชือมโยงกับความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ ผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 2 ตัวแปรคือ
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ดังนันในการศึกษาตัวแปรที
เกียวข้องกับกลุ่มงานจึงได้ศกึ ษาอิทธิพลของการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานทีส่งผลต่อตัวแปร
ช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 2 ตัวแปร
ความเชื อมโยงของตัวแปรที เกี ยวข้องกับองค์การกับความเป็ นเจ้าของทางด้าน
จิ ตใจ
นอกจากตัว แปรทีเกียวข้องกับงาน และตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่ม งาน จากการ
ทบทวนเอกสารป ัจจัยเชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจ พบตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การซึงทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางได้จติ ใจ (Pierce; Kostova;
& Dirks. 2001) ได้อธิบายว่าส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ คือ
ตัวแปรการรวมศูนย์อํานาจ และความเป็นทางการ โดยทีตัวแปรการรวมศูนย์อํานาจเป็นการรวม
อํานาจการตัดสินใจไว้ทจุี ดใดจุดหนึงขององค์การ ซึงอาจเป็นบุคคล หรือระดับการบังคับบัญชาทําให้
พนักงานซึงมีหน้ าทีต้องปฏิบตั ิง านไม่ไ ด้มสี ่วนร่วมในการตัดสิน ใจทีสําคัญเกียวกับงานของตน
(Robbins. 1990: 104) และความเป็น ทางการเป็ นระบบการทํางานองค์การยึดถือกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ ขันตอน และเอกสารทีเป็นทางการอืนๆ ทีได้กาํ หนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรทําให้
การปฏิบตั งิ านมีลกั ษณะเป็นการควบคุมจากภายนอก (Externalized behavior) และจํากัดโอกาสใน
การใช้ดุลยพินิจของพนักงาน (Dewar; Whetten; & Boje. 1977) โดยทีทฤษฎีความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจได้ชแนะว่
ี
ามีแนวโน้ มทีจะมีความเชือมโยงกับช่องทางการสร้างความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ ในการวิจยั ครังนีจึงได้ศกึ ษาอิทธิพลของตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ คือ การรวม
ศูนย์อาํ นาจและความเป็นทางการ ซึงจะได้นําเสนอแนวคิดทฤษฎี การวัด และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับตัวแปรในลําดับต่อไป
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8. การรวมศูนย์อาํ นาจ
แนวคิ ดทฤษฎีการรวมศูนย์อาํ นาจ
การรวมศูนย์อาํ นาจ (Centralization) หมายถึง การทีองค์การรวบอํานาจการตัดสินใจ
ไว้ทจุี ดใดจุดหนึงขององค์การ ซึงอาจเป็นบุคคล แผนก หรือ ระดับการบังคับบัญชาระดับใดระดับ
หนึงขององค์การ ทําให้พนักงานซึงมีหน้าทีต้องปฏิบตั งิ านไม่ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจทีสําคัญ
เกียวกับงานของตน ซึงรูปแบบการตัดสินใจแบบรวมศูนย์อํานาจมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับรูปแบบ
การตัดสิน ใจแบบกระจายอํานาจ (Decentralization) ทีให้โ อกาสพนักงานได้ตดั สิน ใจทีสําคัญ
เกียวกับงานของตน (Robbins. 1990: 104) เช่น การจัดซือเครืองจักรเครืองมือ การตังเป้ าหมาย
การทํางาน การเลือกผู้จ ดั สิงวัตถุ ดิบ การตังราคาสิน ค้า การว่าจ้างพนักงาน และการกําหนด
ขอบเขตทางการตลาดเป็นต้น (Daft. 1992: 15) ซึงรอบบินส์ (Robbins. 1990: 104) ได้สรุปแนวคิด
เกียวกับการรวมศูนย์อาํ นาจไว้ 5 ประการ ดังนี
ประการทีหนึง การรวมศูนย์อํานาจเป็นการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจให้กบั
ตําแหน่ งงานตามโครงสร้างทีเป็นทางการ ดังนันการรวมศูนย์อํานาจจึงเป็นอํานาจการตัดสินใจที
เป็นทางการ ซึงไม่ได้หมายรวมถึงอํานาจการตัดสินใจทีไม่เป็นทางการอืนๆ เช่น อํานาจทีมาจาก
ความเชียวชาญเฉพาะบุคคลซึงทําให้พนักงานผู้นันมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทีสําคัญขององค์การ
เป็นต้น
ประการทีสอง การกระจายอํานาจไปสู่พนักงานระดับล่างขององค์การอาจถูก
จํากัด ด้วยนโยบายบางอย่างขององค์การ ทํา ให้การมีส่ว นร่วมตัดสิน ใจของพนัก งานถู กจํากัด
ขอบเขตมากขึน ดังนันการกระจายอํานาจอย่างแท้จ ริง จะต้องเกิดจากนโยบายขององค์การทีให้
โอกาสพนักงานได้มสี ่วนร่วมตัดสินใจอย่างแท้จริง แต่หากการมีส่วนร่วมตัดสินใจของพนักงานถูก
จํากัดด้วยนโยบายบางอย่างขององค์การ ก็จะทําให้การมีส่วนร่วมตัดสินใจของพนักงานถูกจํากัด
ขอบเขต ซึงถือเป็นการรวมศูนย์อาํ นาจนันเอง
ประการทีสาม การรวมศูนย์อาํ นาจไว้ทจุี ดเดียว เป็นลักษณะการรวมศูนย์อํานาจ
การตัดสินใจไว้ทบุี คคลเพียงคนเดียว หน่วยงานเดียว หรือระดับการบังคับบัญชาระดับเดียว ซึงอาจ
แตกต่างจากความเข้าใจว่าการรวมศูนย์อาํ นาจคือการรวบอํานาจการตัดสินใจไว้ทผูี ้บริหารระดับสูง
แท้จริงแล้วการรวมศูนย์อาํ นาจอาจเกิดขึนทีพนักงานระดับล่างได้ โดยรวบอํานาจการตัดสินใจไว้ท ี
บุคคล หน่ วยงาน หรือระดับการบัง คับบัญ ชาเดียว ทําให้พนักงานซึงปฏิบตั งิ านไม่ไ ด้มสี ่วนร่วม
ตัดสินใจในงานของตน ทําให้พนักงานไม่ได้มสี ่วนร่วมในการกําหนดสิงต่างๆ ในงานของตน
ประการทีสี การใช้ระบบการประมวลผลข้อมูล (Information processing system)
เพือกระจายอํานาจแก่พนักงาน มีลกั ษณะเป็นการควบคุมแบบรวมศูนย์อํานาจ เพราะระบบการ
ประมวลผลข้อมูลเป็นเครืองมือทีทําให้ผบู้ ริหารสามารถติดตามตรวจสอบการตัดสินใจของพนักงาน
ซึงถ้ า หากการตัด สิน ใจไม่ ส อดคล้อ งกับ ความคิด เห็น ของผู้บ ริห าร การตัด สิน ใจนันก็จ ะถู ก
ปรับเปลียน ดังนันการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจของพนักงานจึงถูกตรวจสอบจากผูบ้ ริหารระดับสูง ทําให้
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การกระจายอํานาจไม่ได้เกิดขึนอย่างแท้จริง เหตุผลเพราะผู้บริหารระดับสูงยังคงรวบอํานาจการ
ตัดสินใจและควบคุมไว้เช่นเดิม
ประการทีห้า การกลันกรองข้อมูลข่าวสารทีตัดสินใจโดยพนักงานระดับล่าง ทําให้
พนักงานระดับล่างสามารถใช้ดุลยพินิจของตนในการแปลความหมายและเลือกสรรข้อมูลก่อนทีจะส่ง
ต่อไปให้ผบู้ ริหารระดับสูง ทําให้พนักงานระดับล่างอาจจะเลือกส่งเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีต้องการให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั รู้ จึงเห็นได้วา่ การทีพนักงานระดับล่างมีหน้าทีกลันกรองข้อมูลข่าวสารย่อม
ทําให้การตัดสินใจนันมีจุดเริมต้นทีพนักงานระดับล่าง ถึงแม้ว่าการตัดสินใจนันจะเป็นการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริหารระดับสูงก็ตาม แต่แท้จริงแล้วการตัดสินใจนันเริมต้นทีพนักงานระดับล่าง เพราะข้อมูลที
ใช้ในการตัดสินใจนันได้ถูกกลันกรองทีพนักงานระดับล่างไปก่อนแล้ว
องค์ประกอบของการรวมศูนย์อาํ นาจ
การศึกษาองค์ประกอบของการรวมศูนย์อาํ นาจ ได้มกี ารสรุปเป็นองค์ประกอบโดย
เฮกและไอเคน (Hage; & Aiken. 1964, 1967, 1970; cited in Dewar; Whetten; & Boje. 1977)
เป็น 2 ด้าน ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making) เป็น
ระดับของการมีส่วนร่ วมในการตัดสิน ใจซึงส่ง ผลกระทบต่องานของพนักงาน เช่น การจัดสรร
ทรัพยากรในการทํางาน การกําหนดนโยบายทีสําคัญ ขององค์การ การวางแผนงานการจัดหา
อุปกรณ์เครืองมือในการทํางาน (Arney. 1982) การปรับใช้โปรแกรมใหม่ในการทํางาน การจ้างงาน
พนักงานใหม่ การแต่งตังผูเ้ ชียวชาญของหน่วยงาน เป็นต้น (Al-Kahtani. 1994)
2. ระดับขันของอํานาจการบังคับบัญ ชา (Hierarchy of Authority) เป็ น
รูปแบบการตัดสินใจขององค์การซึงกําหนดขอบเขตอํานาจการตัดสินใจขององค์การโดยกํากับด้วย
ระดับชันการบังคับบัญชาตามโครงสร้างทีเป็นทางการขององค์การ โดยทีองค์การให้ความสําคัญกับ
อํานาจตามระดับชันการบังคับบัญชาขององค์การ (Arney. 1982) พนักงานจึงจําเป็นต้องสอบถาม
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาก่อนทีจะนําการตัดสินใจไปปฏิบตั ิ พนักงานจึงมีอํานาจการตัดสินใจใน
ขอบเขตทีจํากัดเพราะจําเป็นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชา การตัดสินใจต่างๆ ของ
พนักงานจึงจําเป็นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาก่อนนําการนําไปปฏิบตั ิ ซึงพนักงาน
จะต้องอ้างอิง ความคิดเห็น ของผู้บงั คับบัญชาในระดับสูง ขึนไปซึงอาจทําให้พนักงานทีต้องการ
ตัดสินใจด้วยตนเองเกิดความรูส้ กึ ท้อแท้หมดกําลังใจ (Hage; & Aiken. 1964, 1967, 1970; cited in
Dewar; Whetten; & Boje. 1977)
โดยสรุป การรวมศูนย์อํานาจคือ รูปแบบการตัดสินใจขององค์การทีรวบอํานาจการ
ตัดสินใจไว้ทบุี คคล กลุ่มบุคคล หรือระดับชันการบังคับบัญชาระดับใดระดับหนึงขององค์การ ทําให้
พนักงานทีปฏิบตั งิ านไม่ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงไม่ได้มสี ่วนร่วมในการกําหนดป ัจจัยนําเข้า ที
เกียวข้องกับงานของตน ซึงส่ง ผลต่อความรู้สกึ นึกคิดของพนักงาน ซึงทฤษฎีความเป็ นเจ้าของ
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ทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) ได้อธิบายว่า การรวมศูนย์อาํ นาจมีความเชือมโยง
กับตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ดังนันในการวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษา
อิท ธิพลของตัวแปรการรวมศูน ย์อํา นาจทีส่ง ผลต่อตัวแปรช่ องทางการสร้า งความเป็ น เจ้า ของ
ทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และ
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
การวัดการรวมศูนย์อาํ นาจ
จากการทบทวนเอกสารพบว่า การวัดการรวมศูนย์อํานาจเป็นการประเมินการรับรู้
ของพนักงานทีมีต่อการรวมศูนย์อาํ นาจขององค์การโดยได้มกี ารพัฒนาแบบวัดทีสําคัญ 2 ฉบับดังนี
ฉบับทีหนีง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเฮกและไอเคน (Hage; & Aiken. 1964,
1967, 1970; cited in Dewar; Whetten; & Boje. 1977) จําแนกเป็นองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making) ประกอบด้วยข้อคําถาม 4
ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และด้านระดับขันของอํานาจหน้าที (Hierarchy of
Authority) ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับซึงต่อมา
เดวอร์ ไวท์เทน และโบเจ (Dewar; Whetten; & Boje. 1977) ได้นําแบบวัดนีมาทดสอบค่าความ
เชือมันและความเทียงตรงของเครืองมือวัด และนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษทั เอกชน
จํานวน 306 คน พบค่าความเชือมันรายด้านเท่ากับ 0.78, 0.86 ตามลําดับ ซึงแบบวัดของเฮกและ
ไอเคน (Hage; & Aiken. 1964, 1967, 1970) นีได้ถูกนําไปปรับใช้ในการวิจยั ในประเทศต่างๆ อย่าง
แพร่ห ลาย เช่น ในการศึกษาวิจ ยั ของ เอล ฮาทานิ (Al-Kahtani. 1994) ได้นํ าไปศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานราชการในประเทศซาอุดิ อาราเบีย จํานวน 1,600 คน พบค่าความเชือมันทังฉบับ
เท่ากับ 0.72 ในการศึกษาวิจยั ของคิมและลี (Kim; & Lee. 2006) ได้นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานเอกชน 5 แห่ง และพนักงานราชการ 5 แห่งในประเทศเกาหลีใต้ จํานวน 322 คน พบค่า
ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.85
ฉบับทีสอง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยไบช๊อพและจอร์จ (Bishop; & George;
cited in Arney. 1982) ได้พฒ
ั นาแบบวัดคุณลักษณะโครงสร้างองค์การ (The Structural Properties
Questionnaire: SPQ) มีพนฐานพั
ื
ฒนามาจากแบบวัดเฮกและไอเคน (Hage; & Aiken. 1967) โดย
จําแนกองค์ประกอบเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านการรวมศูนย์อํานาจ (Centralization) ด้านความเป็ น
ทางการ (Formalization) และด้านความซับซ้อน (Complexity) ซึงแบบวัดด้านการรวมศูนย์อํานาจ
จําแนกเป็นองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in
Decision Making) และด้านระดับขันของอํานาจหน้าที (Hierarchy of Authority) เป็นข้อคําถาม
จํานวน 11 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ซึงในการศึกษาของอาร์เนย์ (Arney.
1982) ได้นําไปใช้ศกึ ษากับกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาในเมืองโอกลาโฮมา จํานวน 472 คน
พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.80
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โดยสรุป งานวิจยั ครังนีต้องการศึกษาอิทธิพลของการรวมศูนย์อํานาจทีส่งผลต่อตัว
แปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ตัวแปรได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ดังนันผู้วจิ ยั จึงได้พฒ
ั นาแบบ
วัดการรวมศูนย์อาํ นาจขึนเพือวัดการรับรูข้ องพนักงานเกียวกับการรวมศูนย์อํานาจขององค์การโดย
ปรับปรุงจากแบบวัดจากงานวิจยั ของเดวอร์ ไวท์เทน และโบเจ (Dewar; Whetten; & Boje. 1977)
โดยใช้องค์ประกอบด้านระดับขันของอํานาจหน้าที (Hierarchy of Authority) ในการวัดตัวแปร
เพราะเป็ นการรวบอํานาจการตัดสินใจไว้กบั ผู้บงั คับบัญชาตามโครงสร้างการบัง คับบัญชาทีเป็ น
ทางการ ทําให้พนักงานไม่ได้มอี าํ นาจในการตัดสินใจในการทํางาน รวมทังหลีกเลียงความซําซ้อน
กับตัวแปรภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับการรวมศูนย์อาํ นาจ
จากการทบทวนงานวิจ ยั พบว่า การรวมศูน ย์อํา นาจมีความสัม พัน ธ์ท างบวกกับ
ความเครียดในการทํางานของพนักงาน (Arney. 1982; Nasurdin; Ramayah; & Beng. 2006) มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในการทํางาน (Lambert; Paoline III; & Hogan. 2006;
Soler. 1999) ความผูกพันทีมีต่อองค์การ (Lambert; Paoline III; & Hogan. 2006; Piankoff. 1999;
Soler. 1999) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) (Caruana; Morris; & Vella. 1998)
และความสามารถด้านการแบ่งป ันความรู้ของพนักงาน (Kim; & Lee. 2006) ซึงในภาพรวมจะเห็น
ได้ว่าการรวมศูนย์อํานาจเป็น ป ัจจัยทีส่งผลต่อความรู้สกึ นึกคิด ความพึงพอใจในการทํางาน และ
ความผูกพันทีมีต่อองค์การ
รวมทังทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001:
301) ได้อธิบายว่า การรวมศูน ย์อํานาจเป็น ป ัจจัยทีส่งผลต่อช่องทาง การสร้างความเป็ นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ จึงทําให้เชือได้ว่า การรวมศูนย์อํานาจส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจโดย
ผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรได้แก่ การได้ควบคุมใน
การทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ดังนันในงานวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของการรวมศูนย์อํานาจทีส่งผลต่อตัว
แปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ตัวแปร คือ การได้ควบคุมในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน

9. ความเป็ นทางการ
แนวคิ ดทฤษฎีความเป็ นทางการ
ความเป็ น ทางการ (Formalization) หมายถึง การทีองค์ก ารยึด ถือ กฎระเบีย บ
หลักเกณฑ์ ขันตอน คู่มอื นโยบาย คําบรรยายลักษณะงาน (Job descriptions) รวมทังเอกสารที
เป็ น ทางการอืนๆ ทีองค์การได้เขียนไว้อย่างเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร ซึงหากองค์การมีความเป็ น
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ทางการสูงก็จะทําให้ความต้องการใช้ดุลยพินิจของพนักงานมีลดลง ทําให้พนักงานไม่จําเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจของตนว่าจะต้องทํางานนันอย่างไร ซึงทําให้สามารถคาดหวังผลลัพธ์ในการทํางานได้มาก
ขึน โดยหากกําหนดให้การทํางานมีป ัจจัยนําเข้า (Input) และขันตอนการทํางานเช่นเดิม ก็จะทําให้
ได้ผลลัพธ์ของงานในรูปแบบเดิม (Uniform output) แต่หากองค์การมีความเป็นทางการตํา ก็จะทํา
ให้แนวทางการปฏิบตั งิ านไม่ได้ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้า (Nonprogrammed) ทําให้พนักงานต้องใช้
ดุลยพินิจของตน ดังนันความเป็นทางการเป็นสิงบ่งชีความเป็นมาตรฐานของงาน หรืออีกนัยหนึงคือ
ความจําเป็นในการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเป็นสิงบ่งชีว่างานนันไม่ได้ถูกกําหนดขันตอนการปฏิบตั ิ
ไว้ล่วงหน้า ในขณะทีความเป็นมาตรฐานในการปฏิบตั คิ อื การจํากัดโอกาสในการใช้ดุลยพินิจของ
พนักงาน ทําให้พนักงานไม่ความจําเป็นต้องพิจารณาทางเลือก หรือลดความจําเป็นในการใช้ดุลย
พินิจในการทํางานของพนักงานลง
ในด้านการประเมินความเป็นทางการสามารถพิจารณาได้จากปริมาณเอกสารทีเป็น
ทางการ ความเฉพาะเจาะจงของกฎระเบียบ ขันตอน คู่มอื นโยบายและคําบรรยายลักษณะงาน
รวมทังปริมาณเอกสารทีเป็น ทางการอืนๆ ทีองค์การได้เขียนไว้อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึง
สนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านมีความเป็นมาตรฐานและสามารถคาดหวังผลลัพธ์ของงานได้มากขึน ซึง
หากองค์การมีความเป็นทางการสูงจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 3 ประการ ได้แก่
ประการทีหนึง ความเป็ น ทางการช่วยจัด ระเบียบพฤติกรรมของพนักงาน ช่วย
พัฒนาความเป็นมาตรฐานทางพฤติกรรมของพนักงาน ช่วยลดความหลากหลายของพฤติกรรม ช่วย
ให้ผลลัพธ์ของงานมีความคงเส้นคงวา (Consistency) และมีความสมําเสมอ (Uniformity) มากขึน
ประการทีสอง ความเป็นทางการช่วยสนับสนุ นให้ความร่วมมือระหว่างพนักงาน
เกิดขึนได้ง่ายขึน เพราะความเป็นมาตรฐานของงานช่วยให้พนักงานรับรูบ้ ทบาทหน้าทีของตน ช่วย
ให้การทํางานร่วมกันเกิดขึนได้ง่ายขึน สนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างพนักงาน และช่วย
ลดภาระด้านการสังการและความจําเป็นด้านการกํากับควบคุมของหัวหน้างาน
ประการทีสาม ความเป็นทางการช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน เพราะ
ความเป็นทางการช่วยลดความจําเป็นในการใช้ดุลยพินิจ กลับกันหากงานมีความเป็นทางการตํา
ย่อมทําให้พนักงานจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของตนในการทํางาน องค์การจึงต้องจ้างพนักงานทีมี
ประสบการณ์และความรูค้ วามสามารถสูง ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนของ
พนักงานสูงมากขึน แต่หากองค์การพัฒนาความเป็นทางการเช่น พัฒนาคู่มอื การทํางาน ก็จะทําให้
พนักงานทีไม่มคี วามรู้ ไม่มปี ระสบการณ์ขาดความเชียวชาญสามารถทํางานและแก้ไขป ัญหาต่างๆ
ด้วยตนเองได้ทํา ให้สามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้ดขี นึ จึง เห็นได้ว่าการพัฒนาความเป็ น
ทางการส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพของงาน และช่วยลดต้นทุนด้านการจัดการขององค์การ
ทังนี ความเป็น ทางการมีป ัจจัยทีเกียวข้องทีสําคัญ ได้แก่ กฎระเบียบ ขันตอนการ
ทํางานและนโยบายองค์การ ซึงมีคุณลักษณะทีสําคัญ ดังนี

64
กฎระเบียบ (Rules) เป็นข้อความทีเป็นลายลักษณ์อกั ษรทีใช้สอความหมายให้
ื
พนักงานได้รบั รูไ้ ด้วา่ สิงใดเป็นสิงทีกระทําได้ และสิงใดเป็นสิงทีไม่สามารถกระทําได้ โดยทีพนักงาน
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเหล่านีอย่างเคร่งครัด
ขันตอนการทํางาน (Procedure) เป็ น การอธิบ ายลํา ดับขันตอนการทํา งานซึง
ต้องการให้พนักงานปฏิบตั ติ าม เพราะขันตอนการทํางานเป็นกระบวนการทีเป็นมาตรฐาน ช่วยให้
สามารถกําหนดผลลัพธ์ของงานได้ โดยการจัดป ัจจัยนําเข้า และปฏิบตั ติ ามลําดับขันตอนการทํางาน
ก็จะทําให้ได้ผลลัพธ์ของงานตามทีคาดหวังไว้
นโยบายองค์การ (Policies) เป็นแนวทางการปฏิบตั ขิ ององค์การทีเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตทีกําหนด หรือให้พนักงานได้ใช้ดุลยพินิจของ
ตนเพือค้นหาแนวทางการปฏิบตั ทิ ดีี ทสุี ดด้วยตนเอง จึงเห็นได้ว่าการกําหนดนโยบายขององค์การ
ไม่ไ ด้มีเป้ าหมายเพือควบคุมการตัดสิน ใจของพนักงาน แต่ กําหนดขึนเพือให้เป็ น แนวทางการ
ตัดสินใจของพนักงาน
ซึงในภาพรวมจะเห็นได้ว่ากฎระเบียบ ขันตอนการทํางาน และนโยบายองค์การมี
หลักการทีสําคัญทีร่วมกัน คือ มีเป้ าหมายเพือลดความหลากหลายด้านพฤติกรรม และมีส่วนที
แตกต่างกันคือ ความเข้มงวดของการบังคับควบคุมพฤติกรรม
องค์ประกอบของความเป็ นทางการ
ในการศึกษาองค์ประกอบของความเป็นทางการ เฮกและไอเคน (Hage; & Aiken.
1964, 1967, 1970; cited in Dewar; Whetten; & Boje. 1977) ได้ศกึ ษาและจําแนกองค์ประกอบ
ของความเป็นทางการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่
1. ด้านการประมวลงาน (Job codification) หมายถึง การทีงานได้ถูกกําหนด
อย่างชัดเจนไว้แล้วว่าพนักงานจะต้องกระทําสิงใด ทังการกําหนดวิธกี ารทํางานและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ทีเกียวข้องกับงาน ทําให้พนักงานไม่มสี ทิ ธิทจะใช้
ี ดุลยพินิจของตนในการกําหนดสิงต่างๆ ในการ
ทํางาน
2. ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Rule observation) หมายถึง การที
องค์การมีมาตรการทีจะติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องพนักงานเพือตรวจตราว่าพนักงานกระทําสิง
ต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การ จึงเป็นการยึดถือกฎระเบียบขององค์การเป็นกรอบในการ
กํากับพฤติกรรมของพนักงาน
3. ด้านความชัดเจนของงาน (Job specificity) หมายถึง การทีองค์การได้
กําหนดให้พนักงานทุกคนมีขอบเขตหน้าทีงานทีเฉพาะเจาะจงของตน โดยระบุขอบเขตหน้าทีงานที
ชัดเจน ระบุขอบเขตหน้าทีงานในสถานการณ์ ต่างๆ ระบุ บุคคลทีต้องปฏิบตั งิ านและประสานงาน
ร่วมกันรวมทังมีการบันทึกผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
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อย่างไรก็ดี แม้วา่ ความเป็นทางการจะเกิดประโยชน์ ต่อองค์การ แต่สงที
ิ องค์การ
จะต้องพิจารณาคือ ความเป็นทางการเป็นสิงทีเข้ามาแทนทีโอกาสในการพัฒนาความเชียวชาญของ
พนักงาน เพราะความเป็น ทางการช่วยให้องค์การสามารถทีจะควบคุมพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานโดยการใช้กฎระเบียบ ขันตอน และมาตรการในการควบคุมสิงต่างๆ ซึงเมือถูกนํามาใช้
กํากับควบคุมพฤติกรรมของพนักงานให้อยู่ใ นรูปแบบทีกําหนดจะทําให้พฤติกรรมการทํางานมี
ลักษณะเป็นพฤติกรรมทีถูกกํากับควบคุมจากป ัจจัย ภายนอก (Externalized behavior) ซึงเหมาะสม
กับการกํากับควบคุม พนักงานด้อยทักษะ (Unskilled employees) แต่สําหรับพนักงานทีมีความ
เชียวชาญพฤติกรรมการทํางานควรถูกควบคุมจากภายในตน (Internalized behavior) ดังนัน จึง
กล่าวได้วา่ ความเป็นทางการทําให้โอกาสในการพัฒนาความเชียวชาญลดลงของพนักงานและความ
เป็นทางการยังส่งผลต่อความรู้ส ึกนึกคิด ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงาน อีกทังทฤษฎี
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001: 301) ยังได้บ่งชีว่า ความเป็น
ทางการส่งผลต่อช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจและเป็ นสิงทีควรจะได้ศกึ ษาเพือ
ทําความเข้าใจอิทธิพลของความเป็นทางการในเชิงลึกต่อไป
โดยสรุป ความเป็นทางการเป็นการทีองค์การยึดถือกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ขันตอน
คําอธิบายลักษณะงาน คู่มอื และนโยบาย รวมทังเอกสารทีเป็นทางการต่างๆ ทีองค์การได้กําหนด
ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทําให้การปฏิบตั งิ านมีรปู แบบทีเป็นมาตรฐาน สามารถกําหนดผลลัพธ์
ของงานได้ ทํา ให้พ ฤติกรรมการทํา งานมีลกั ษณะเป็ น การควบคุมจากภายนอก (Externalized
behavior) และจํากัดโอกาสในการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน ด้วยเหตุนีในการวิจยั ครังนีจึงต้องการ
ศึกษาอิทธิพลของความเป็นทางการทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทัง 3 ตัวแปรได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
การวัดความเป็ นทางการ
จากการทบทวนเอกสารพบว่า การวัดความเป็นทางการเป็นการประเมินการรับรู้ของ
พนักงานทีมีต่อความเป็นทางการภายในองค์การโดยได้มกี ารพัฒนาแบบวัดทีสําคัญ 2 ฉบับดังนี
ฉบับทีหนีง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเฮกและไอเคน (Hage; & Aiken. 1964,
1967, 1970; cited in Dewar; Whetten; & Boje. 1977) จําแนกเป็นองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้าน
การประมวลงาน (Job codification) ประกอบด้วยข้อคําถาม 5 ข้อ ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
(Rule observation) ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ข้อ และด้านความชัดเจนของงาน (Job specificity)
ประกอบด้วยข้อคําถาม 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับซึงต่อมาเดวอร์ ไวท์
เทน และโบเจ (Dewar; Whetten; & Boje. 1977) ได้นําแบบวัดนีมาทดสอบค่าความเชือมันและ
ความเทียงตรงของเครืองมือ เพือนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพนักงานบริษทั จํานวน 306 คน
ผลการศึกษาสรุปองค์ประกอบเป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านการประมวลงาน ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ข้อ
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และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ข้อ พบค่าความเชือมันรายด้าน
เท่ากับ 0.69, 0.60 ตามลําดับ อีกทังแบบวัดของเฮกและไอเคน (Hage; & Aiken. 1964,1967,
1970) นีได้ถูกนําไปปรับปรุงเพือใช้ในงานวิจยั ในหลากหลายประเทศเช่น ในงานวิจยั ของ เอล ฮาทา
นิ (Al-Kahtani. 1994) ได้นําแบบวัดไปปรับปรุงเหลือข้อคําถาม 6 ข้อ เพือนําไปศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็นข้าราชการในประเทศซาอุดิ อาราเบีย จํานวน 1,600 คน พบค่าความเชือมันทังฉบับ
เท่ากับ 0.68 และในงานวิจยั ของคิมและลี (Kim; & Lee. 2006) ได้นําแบบวัดไปปรับปรุงเป็นข้อ
คําถามเป็น 5 ข้อเพือนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพนักงานบริษทั เอกชน 5 แห่ง และพนักงาน
หน่วยงานราชการ 5 แห่งในประเทศเกาหลีใต้ จํานวน 322 คน พบค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.75
ฉบับทีสอง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยไบช๊อพและจอร์จ (Bishop; & George;
cited in Arney. 1982) ซึงได้พฒ
ั นาแบบวัดทีมีชอว่
ื า แบบวัดคุณลักษณะโครงสร้างองค์การ (The
Structural Properties Questionnaire: SPQ) โดยแบบวัดนีพัฒนามาจากแบบวัดเฮกและไอเคน
(Hage; & Aiken. 1967) ทังนีในส่วนขององค์ประกอบด้านความเป็ นทางการ (Formalization)
จําแนกเป็นองค์ประกอบย่อย 2 ด้านได้แก่ ด้านการประมวลงาน (Job codification) และด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบีย บ (Rule observation) เป็ น ข้อคํา ถาม 18 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น มาตราส่ว น
ประมาณค่า 4 ระดับ ซึงในการศึกษาของอาร์เนย์ (Arney. 1982) ได้นําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที
เป็นครูระดับมัธยมศึกษาในเมืองโอกลาโฮมา จํานวน 472 คนพบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.76
ฉบับทีสาม เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเพียน์คอฟฟ์ (Piankoff. 1999) โดยได้
ปรับปรุงจากแบบประเมินองค์การ (Organizational Assessment Instrument: OAI) ของแวน ดี
เวน และเฟอร์ร ี (Van de Ven; & Ferry. 1980; cited in Piankoff. 1999) ทําให้ได้แบบวัดความเป็น
ทางการ เป็นข้อคําถาม 14 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ เนือหาของแบบวัด
ประเมินเกียวกับงานภายในหน่วยงาน (Unit task) โครงสร้างองค์การ (Structure) และกระบวนการ
(Process) จําแนกเป็ น องค์ประกอบย่อย 2 ด้านได้แก่ ด้านกฎระเบียบและกระบวนการภายใน
องค์การ (Rules and procedures exist in the organization) และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
นโยบาย และกระบวนการทํางานภายในองค์การ (Work rules, policies and procedures are
formalized and followed in an organizational unit) โดยได้นําไปใช้ศกึ ษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็น
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 336 คน พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.91
โดยสรุป งานวิจยั ครังนีต้องการศึกษาอิทธิพลของความเป็นทางการทีส่งผลต่อตัวแปร
ช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ตัวแปรได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การ
ได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ดังนันผู้วจิ ยั จึงได้พฒ
ั นาแบบวัด
การรวมศูนย์อํานาจขึนเพือวัดการรับรู้ของพนักงานเกียวกับความเป็ นทางการขององค์การโดย
ปรับปรุงจากแบบวัดของเฮกและไอเคน (Hage; & Aiken. 1970; cited in Dewar; Whetten; &
Boje. 1977) โดยจําแนกเป็ นองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Rule
observation) และด้านความชัดเจนของงาน (Job specificity) เพราะเป็นองค์ประกอบทีอธิบายความ
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เกียวข้องของพนักงานกับองค์การและกลุ่มงาน รวมทังหลีกเลียงความซําซ้อนกับตัวแปรด้า น
คุณลักษณะของงาน
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับความเป็ นทางการ
จากการทบทวนงานวิจ ัย พบว่า ความเป็ น ทางการมีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ
ความเครียดในการทํางาน (Nasurdin; Ramayah; & Beng. 2006) ความผูกพันทีมีต่อองค์การ (AlKahtani. 1994; Lambert; Paoline III; & Hogan. 2006) ความพึงพอใจในการทํางาน (Lambert;
Paoline III; & Hogan. 2006) และความเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) (Caruana; Morris;
& Vella. 1998) และพบงานวิจยั อีกส่วนหนึงทีพบว่า ความเป็นทางการมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันทีมีต่อองค์การ (Soler. 1999) ในภาพรวมจึงจะเห็นได้
ว่าความเป็น ทางการส่ง ผลต่อความเครียดในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน และความ
ผูกพันทีมีต่อองค์การของพนักงาน
ซึงทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001: 301)
อธิบายว่า ความเป็นทางการเป็นป ัจจัยที ส่งผลต่อช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
จึงทําให้เชือได้วา่ ความเป็นทางการมีความเชือมโยงกับช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทัง 3 ตัวแปรได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ดังนันในงานวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของความเป็นทางการทีส่งผลต่อตัว
แปรการได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน
ความเชือมโยงของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจกับตัวแปรผลลัพธ์
นอกจากการศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแล้ว การศึกษา
ตัวแปรผลลัพธ์ถอื ว่ามีส่วนสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะตัวแปรผลลัพธ์จะช่วยยืนยันผลประโยชน์
จากการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า เมือพนักงานเกิดความเป็น
เจ้า ของทางด้า นจิต ใจจะส่ ง ผลต่ อ สภาพทางด้า นจิต ใจและพฤติก รรมของพนัก งานอย่ า งไร
ผลการวิจยั จะช่วยยืนยันผลลัพธ์ของตัวแปรพร้อมกับการศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุ ซึงย่อมทําให้เกิด
ความเชือมันมากขึนในการนําผลการวิจ ยั เกียวกับป ัจจัยเชิง สาเหตุ ไปใช้ประโยชน์ ทังนีจากการ
ทบทวนเอกสารพบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีความเชือมโยงกับตัวแปรผลลัพธ์ทสํี าคัญ 2
ตัวแปร คือ ความยึดมันผูกพันในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ โดยที
ความยึดมันผูกพันในการทํางานเป็นสภาวะทีพนักงานเต็มเปียมด้วยพลังในการทํางาน ต้องการ
ทุ่มเทตนเองให้กบั งาน มีจติ ใจจดจ่ออยู่กบั งาน รู้สกึ กระตือรือร้น และปรารถนาทีจะทํางาน ซึงมี
ผลการวิจ ยั ของการ์ฟูร์ (Ghafoor; et al. 2011) ทีพบว่า ความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมันผูกพันในการทํางาน ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การเป็ น พฤติกรรมทีพนักงานตังใจกระทํา เพือประโยชน์ ต่ อ ส่ว นรวมด้วยความเต็มใจ ซึง
พนักงานเลือกกระทําด้วยตนเอง ไม่ได้คาดหวังรางวัล และไม่ได้ถูกกําหนดหรือบังคับให้ต้องกระทํา
ซึงมีผ ลการวิจ ัย ทีช่ ว ยยืน ยัน ว่า ความเป็ น เจ้า ของทางด้า นจิต ใจมีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (Avey; et al. 2009; Ozler; Yilmaz; & Ozler. 2008; van
Dyne; & Pierce. 2004) โดยจะได้นําเสนอแนวคิดทฤษฎี การวัด และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับตัวแปร
ผลลัพธ์คอื ความยึดมันผูกพันในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การในลําดับ
ต่อไป

10. ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
แนวคิ ดทฤษฎีความยึดมันผูกพันในการทํางาน
คําว่า “ความยึดมันผูกพัน” (Engagement) ได้ถูกนํามาใช้ครังแรกในปี ค.ศ. 1990
โดย วิลเลียมคาห์น (Kahn. 1990) อธิบายว่าเป็นการทีพนักงานยึดมันตนเอง (Harnessing) เข้ากับ
งานในหน้าทีงานของตน โดยการทุ่มเททังทางด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตใจในการทํางาน
ซึงต่อมาคาห์น (Kahn. 1992) ได้อ ธิบายเพิมเติมว่า ความยึดมันผูกพัน (Engagement) เป็ น
ความรู้สกึ สนใจ เอาใจใส่ ทุ่มเท ทําให้พนักงานหลอมรวมเป็ นหนึงเดียวกับงาน โดยมีแนวคิดว่า
ความยึดมันผูกพัน เป็ น ผลร่วมกัน ของแรงขับในการทํางานและคุณ ลักษณะทางด้านจิต ใจของ
พนักงาน ซึงส่งผลเป็นพฤติกรรมการทํางานทีสนับสนุ นประสิทธิผลการทํางานของพนักงานและ
คุณภาพผลงานขององค์การ
ต่อมาโรทบาร์ด (Rothbard. 2001) ได้สบื ทอดแนวคิดการศึกษาของคาห์น (Kahn.
1990, 1992) โดยได้ให้นิยามความยึดมันผูกพันว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้านคือความเอาใจ
ใส่ในงาน (Attention) และความมีใจจดจ่ออยู่กบั งาน (Absorption) จึง เป็ นพืนฐานทีสําคัญของ
การศึกษาความยึดมันผูกพันในการทํางานในระยะต่อมา
การศึกษาความยึดมันผูกพัน ในการทํางาน (Work engagement) อีกแนวคิดหนึง
พิจ ารณาว่า ความยึดมันผูกพัน ในการทํางาน เป็ น คุณ ลักษณะทางจิตใจทีตรงกัน ข้ามกับความ
เหนือยหน่ าย (Burnout) (Maslach; et al. 2001; cited in Bakker; & Leiter. 2010) จึงได้นิยาม
ความยึดมันผูกพันในการทํางานว่าเป็น คุณลักษณะทางด้านจิตใจของพนักงานทีช่วยต้านทานต่อ
ความเหนือยหน่าย ดังนันพนักงานทีมีความยึดมันผูกพันในงานจะเป็นผูท้ เต็
ี มเปียมด้วยพลังและยึด
มันผูกพันตนเองอยูก่ บั งาน ทําให้พนักงานมองว่างานทีเครียดและต้องใช้ความพยายามเป็นงานทีมี
ความท้าทาย ดัง นันความยึดมันผูกพันในการทํางาน (Work engagement) ตามแนวคิดนีจึงถูก
พิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนือยหน่ายในการทํางาน
ตามแนวคิดการศึกษาของมาสลาชและไลย์เทอร์ (Maslach; & Leiter. 1997; cited in
Bakker; & Leiter. 2010) ได้อธิบายว่า ความยึดมันผูกพันในการทํางานมีคุณลักษณะทีตรงกันข้าม
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กับความเหนือยหน่ ายในการทํางานซึงจําแนกองค์ประกอบเป็น 3 ด้านคือ ด้านความรู้สกึ อ่อนล้า
(Exhaustion) ด้ า นความเย็น ชา (Cynicism) และด้ า นความมีป ระสิท ธิ ผ ลในการทํ า งาน
(Professional efficacy) ทําให้การวัดความยึดมันผูกพันในการทํางานจึงเป็นคะแนนตรงกันข้ามกับ
คะแนนการวัด ความเหนือยหน่ ายในการทํา งานของแบบวัด ความเหนื อยหน่ ายในการทํา งาน
(Maslach Burnout Inventory: MBI) โดยทีพนักงานทีมีความยึดมันผูกพันในการทํางานจะต้องเป็น
ผูม้ คี ะแนนด้านความรูส้ กึ อ่อนล้าและด้านความเย็นชาตํา แต่มคี ะแนนด้านความมีประสิทธิผลในการ
ทํางานสูง จึงแปลความได้วา่ พนักงานทีมีความยึดมันผูกพันในการทํางานสูง จะต้องเป็นผูท้ มีี พลังใน
การทํางานสูง เป็นผูเ้ ชือมโยงตนเองเข้ากับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสามารถจัดการหน้าที
งานของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Schaufeli; & Bakker. 2009)
ต่อมาเชาว์เฟลิและเบคเกอร์ (Schaufeli; et al. 2002; citting Schaufeli; & Bakker.
2001) ได้วเิ คราะห์และเสนอองค์ประกอบ 2 ด้านนีไปใช้วดั ความยึดมันผูกพัน ในการทํางานคือ
ความกระตือรือร้นในการทํางาน (Activation) และความเป็นหนึงเดียวกับงาน (Identification) โดยที
ด้านความกระตือรือร้น ในการทํางานประเมิน โดยเรียงลําดับจากความรู้ส ึกอ่อนล้า (Exhaustion)
จนถึงความรู้ส ึก มีพลัง ในการทํางาน (Vigor) ส่วนด้านความเป็ น หนึงเดียวกับงานประเมิน โดย
เรียงลําดับจากความรูส้ กึ เย็นชา (Cynicism) ไปจนถึงการอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) จึงเห็น
ได้ว่าความรู้ส ึกอ่อนล้า เป็ นคุณ ลักษณะร่วมกับการมีความกระตือรือร้น ในการทํางานตํา (Low
activation) และความเย็นชาเป็น คุณ ลักษณะร่วมกับการมีความเป็ นหนึงเดียวกับงานตํา (Low
identification) ในทางกลับ กัน ความมีพ ลัง ในการทํา งานเป็ น คุ ณ ลัก ษณะร่ ว มกับ การมีค วาม
กระตือรือร้นในการทํางานสูง (High activation) และความอุทศิ ตนในการทํางานเป็นคุณลักษณะ
ร่วมกับการมีความเป็น หนึงเดียวกับงานสูง (High identification) ซึงความเหนือยหน่ ายในการ
ทํางานส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการทํางาน (Professional efficacy) และความมีใจจดจ่ออยู่กบั งาน
(Absorption) ลดลง จึงสรุปได้วา่ องค์ประกอบของความเหนือยหน่ ายในการทํางานและความยึดมัน
ผู ก พัน ในการทํ า งานเป็ น คุ ณ ลัก ษณะทีตรงข้า มกัน ในองค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ ส ึก อ่ อ นล้ า
(Exhaustion) กับความมีพลังในการทํางาน (Vigor) และคุณลักษณะทีตรงข้ามกันขององค์ประกอบ
ด้านความเย็นชา (Cynicism) กับความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) แต่ทงนี
ั องค์ประกอบทัง
2 ด้านไม่ได้มนี ิยามว่าตรงกันข้ามกัน ส่วนองค์ประกอบด้านความมีประสิทธิภาพในการทํางานได้มา
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัดความเหนือยหน่ายในการทํางาน (MBI) (Maslach. 1993;
cited in Schaufeli; et al. 2002: 74) องค์ประกอบด้านความมีใจจดจ่ออยู่กบั งานได้มาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างพนักงาน 30 คน (Schaufeli; et al. 2001; cited in Schaufeli; et al.
2002: 74) อย่างไรก็ดตี ามแนวคิดของมาสลาชและไลย์เทอร์ (Maslach; & Leiter. 1997; cited in
Bakker; & Leiter. 2010) ให้ความเห็นว่าการวัดความยึดมันผูกพันในการทํางานโดยใช้แนวคิดว่า
เป็ นคุณ ลักษณะตรงกัน ข้ามกับความเหนือยหน่ ายในการทํางานนันไม่ สามารถอธิบายได้ใ นเชิง
ทฤษฎี ดังนันการศึกษาตัวแปรจึงต้องนิยามตัวแปรและวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแปรให้ชดั เจนต่อไป

70
องค์ประกอบของความยึดมันผูกพันในการทํางาน
การศึกษาองค์ประกอบการวัดตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานได้ถูกพัฒนามา
ตามลํา ดับ ทังนี ได้มีก ารสรุ ป เป็ น องค์ป ระกอบทีชัด เจนในการศึก ษาของเชาว์เ ฟลิแ ละคณะ
(Schaufeli; et al. 2002) ซึงได้พฒ
ั นาแบบวัดโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จําแนก
องค์ประกอบของความยึดมันผูกพันในการทํางานเป็น 3 ด้านคือ
1. ความมีพลังในการทํางาน (Vigor) เป็นความเต็มเปียมด้วยพลังในการทํางาน มี
พลังในการทํางานสูง สามารถทํางานด้วยความกระฉับกระเฉงต่อเนืองได้ยาวนาน มีความยืดหยุ่น
ทางด้านจิตใจ มีความต้านทานต่อความเหนือยล้าและสามารถฟืนตัวกลับมาทํางานได้อย่างรวดเร็ว
รวมทังพร้อมยืนหยัดทีจะเผชิญกับป ัญหาและความยุง่ ยากได้ต่อไป
2. ความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) ความต้องการทีจะทุ่มเทตนเองให้กบั
งาน โดยให้ความสําคัญกับงานมากกว่าสิงอืน มีจติ ใจความมุ่งมันทํางานให้ได้ผลลัพธ์ทดีี เลิศ มีความ
พากเพียรพยายามทีจะทํางานให้ได้ผลลัพธ์ทดีี และรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีได้ทาํ งานเต็มความสามารถ
3. ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน (Absorption) ความรูส้ กึ มีความสุขทีได้ใช้เวลาไปกับ
การทํางาน เกิดความเอาใจใส่สนใจต่องาน รูส้ กึ มีสมาธิจดจ่ออยู่กบั งานได้ง่าย รู้สกึ เพลิดเพลินทีได้
ทํางาน มีสมาธิได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม เมือได้ทํางานแล้วรู้สกึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
และยากทีจะถอนตัวออกมาจากงาน (Schaufeli; et al. 2002)
แบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางาน
การศึกษาความยึดมันผูกพันในการทํางานได้ถูกนํ าไปอธิบายในแบบจําลองความ
ต้องการและทรัพยากรในการทํางาน (The Job Demands-Resources Model: The JD-R Model)
ซึงเดเมอรัวทิและคณะ (Demerouti; et al. 2001) ให้ความเห็นว่าเป็นเสมือนกรอบแนวคิดทฤษฎี
ของความยึดมันผูกพันในการทํางานโดยที JD-R Model มีพนฐานพั
ื
ฒนามาจากแบบจําลองความ
ต้องการและการควบคุม (The Demands-Control Model: DCM) ของคาราเสก (Hakanen; &
Roodt. 2010 citting Karasek. 1979) ซึงเป็นโมเดลทีอธิบายสาเหตุของความเครียดในการทํางาน
ว่าเกิดมาจากลักษณะงานทีมีความต้องการของงานสูงแต่บุคคลมีความสามารถในการควบคุมในการ
ทํางานตํา ในทางกลับกันการทีบุคคลจะมีความเครียดในการทํางานตําจะต้องเกิดจากความสมดุล
ของป ัจจัย ด้านความต้องการของงานกับความสามารถในการควบคุมในการทํางาน โดยทีแบบจําลอง
ความต้องการและการควบคุมให้ความสําคัญกับป ัจจัยความต้องการของงาน เพียง 3 ส่วนคือ ด้าน
ภาระงานทางด้านจิตใจ (Psychological workload) ด้านทรัพยากรในการทํางาน (Job resource)
และด้านการควบคุมในการทํางาน (Job control) ซึงตามแนวคิดของเบคเกอร์และเดมารัวทิ
(Bakker; & Demerouti. 2007) บ่งชีว่าเป็นจุดด้อยของแบบจําลองนี เพราะในสภาพแวดล้อมการ
ทํางานยังมีป ัจจัยด้านความต้องการของงานและป ัจจัยด้านทรัพยากรในการทํางาน อืนๆ อีกรวมทัง
ในองค์การทีมีบริบทต่างกันย่อมมีป ัจจัย ด้านทรัพยากรในการทํางานและป ัจจัย ด้านความต้องการ
ของงานทีแตกต่างกันไปจึงได้นําข้อโต้แย้งนีมาพัฒนาเป็นแบบจําลองความต้องการและทรัพยากร
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ในการทํางาน (JD-R Model) โดยจําแนกป ัจจัยด้าน สภาพการทํางานเป็นป ัจจัย ด้านความต้องการ
ของงานและป ัจจัย ด้านทรัพยากรในการทํางาน ซึงช่วยทํานายความสุขเชิงอัตวิสยั (Well-being) ใน
การทํางานของพนักงานได้
แนวคิดทีสําคัญ ของแบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางาน (JD-R
Model) อธิบายความเชือมโยงระหว่างป ัจจัยทรัพยากรในการทํางาน ป ัจจัยด้านทรัพยากรส่วน
บุคคล และป ัจจัยความต้องการของงาน เพือใช้ทาํ นายความยึดมันผูกพันในการทํางาน โดยทีป ัจจัย
ความต้องการของงานมีอทิ ธิพลปรับความสัมพันธ์ระหว่างป ัจจัยทรัพยากรในการทํางานและป ัจจัย
ทรัพยากรส่วนบุคคลทีส่งผลต่อความยึดมันผูกพันในการทํางานของพนักงาน ดังทีแบบจําลองได้
แสดงตามภาพประกอบ 3 ดังนี

ปจจั
ั ยทรัพยากรในการทํางาน
- ความมีอสิ ระในการทํางาน
- ผลสะท้อนกลับในการทํางาน
- การสนับสนุนทางสังคม
- การสอนงานของหัวหน้างาน
- อืนๆ
ปจจั
ั ยทรัพยากรส่วนบุคคล
- การมองโลกในแง่ดี
- การรับรูค้ วามสามารถของตน
- การฟืนตัวกลับ
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
- อืนๆ

ปจจั
ั ย ความต้องการของงาน
- ความกดดันของงาน
- ความต้องการด้านอารมณ์
- ความต้องการด้านจิตใจ
- ความต้องการด้านร่างกาย
- อืนๆ

ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
- ความมีพลังในการทํางาน
- ความอุทศิ ตนในการทํางาน
- ความมีใจจดจ่ออยู่กบั งาน

ผลลัพธ์ในทางบวก
- ผลการปฏิบตั งิ านในบทบาท
- ผลการปฏิบตั งิ านนอกบทบาท
- ความคิดสร้างสรรค์
- ผลกําไรทางธุรกิจขององค์การ
- อืนๆ

ภาพประกอบ 3 แบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางาน (The JD-R Model)
ทีมา: A. B. Bakker; & E. Demerouti (2007). The Job Demands-Resources Model:
State of the Art. Journal of Managerial Psychology. P. 309-328.
เนือหาของป ัจจัยความต้องการของงานเป็นสภาพ เงือนไขของงานทีเป็นสาเหตุ
ของความตึง เครียดได้แก่ ความต้องการด้านกายภาพและความต้องการด้านสังคมของงานทําให้
พนักงานต้องใช้ความอุตสาหะและความสามารถทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ (การรู้คิดและ
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อารมณ์) ซึงความพยายามถือเป็นต้นทุนทางด้านร่างกายและจิตใจ ทังนีความต้องการของงานอาจ
ไม่ได้มผี ลทางลบเท่านัน แต่อาจส่ง ผลทางบวกทําให้พนักงานมีความอุตสาหะเพิมขึนเพือให้ไ ด้
ผลงานตามทีคาดหวัง แต่หากความต้องการของงานสูงมากไปจะทําให้เกิดการตอบสนองทางลบเป็น
ความตึงเครียดและความเหนือยหน่ายในการทํางาน (Schaufeli; & Bakker. 2004)
ในส่วนของป ัจจัย ทรัพยากรในการทํางานเป็ น สภาพของงานทีช่วยสนับสนุ น
ทรัพยากรทังทางด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ซึงป ัจจัยทรัพยากรในการทํางานส่งผลเชิง
บวก 3 ประการ ข้อทีหนึง ช่วยลดความต้องงานของงานและเป็นต้นทุนทางด้านร่างกายและจิตใจ
ข้อทีสอง ช่วยสนับสนุนการทํางานของพนักงานให้สาํ เร็จตามเป้ าหมาย และข้อทีสาม ช่วยสนับสนุ น
การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงาน (Demerouti; et al. 2001) โดยทีป ัจจัย ทรัพยากรในการทํางาน
อยูใ่ นรูปแบบต่างๆ เช่น ผลตอบแทนในการทํางาน (ได้แก่ อัตราเงินเดือน โอกาสในการทํางาน และ
ความมันคงปลอดภัยในการทํางาน) ป ัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม (ได้แก่ การ
สนับสนุ นจากหัวหน้างานและเพือนร่วมงาน) ป ัจจัยด้านระบบการทํางาน (ได้แก่ ความชัดเจนใน
บทบาท การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ) และป ัจจัยด้านองค์ ประกอบของงาน (ได้แก่ ผลสะท้อนกลับ
ในการทํางาน ความหลากหลายของทักษะ และความมีอสิ ระในการทํางาน) (Bakker; Demerouti; &
Verbeke. 2004)
ส่ว นป ัจจัยทรัพ ยากรส่ ว นบุค คลเป็ น ป ัจจัยด้า นคุ ณ ลักษณะของพนัก งานทีมี
ความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผูกพันในการทํางาน ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถ
ของตน ความยืดหยุน่ และการฟืนตัวกลับคืนสภาพ และการเห็นคุณค่าในตนเอง
โดยปกติป ัจจัยความต้องการของงานจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับป ัจจัยทรัพยากร
ในการทํางาน เหตุ ผลเพราะงานทีมีความต้องการของงานสูงจะขัดขวางการสนับสนุ นของป ัจจัย
ทรัพยากรในการทํางาน (Bakker; & Demerouti. 2007) ซึงตามแนวคิดแบบจําลองความต้องการ
และทรัพยากรในการทํางาน (JD-R Model) อธิบายว่างานทีมีความต้องการของงานสูงแต่ขาดการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรจะทําให้พนักงานเกิดความเหนือยล้าและมีความยึดมันผูกพันในการทํางาน
ลดลง (Schaufeli; & Bakker. 2004) ในทางกลับกันในสภาพการทํางานทีมีทรัพยากรในการทํางาน
สูงและมีความต้องการของงานในระดับทีเหมาะสมจะส่งผลทําให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน
และมีความยึดมันผูกพันในการทํางานสูงขึน (Bakker; & Demerouti. 2007)
ประโยชน์ของความยึดมันผูกพันในการทํางาน
การศึกษาความยึดมันผูกพันในการทํางานในระยะเริมต้นคาห์น (Kahn. 1990) ได้
นิยามว่าเป็น ความรู้ส ึกทีเต็มเปียมด้วยพลัง ในการทํางานทังพลังทางด้านร่างกาย ความคิด และ
อารมณ์ เป็ น คุณ ลักษณะสําคัญ ของพนัก งานทีทุ่ มเทตนเองในการทํา งาน ทําให้พนัก งานเกิด
ความรูส้ กึ ว่าตนมีความหมายและความสําคัญ (Meaningfulness) รูส้ กึ ว่าตนเองได้หลอมรวมเข้ากับ
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งาน เกิดความรูส้ กึ ท้าทาย รู้สกึ เป็นอิสระ รู้สกึ มันคงปลอดภัยในการเป็นส่วนหนึงของระบบสังคม
รูส้ กึ พร้อมทีจะทํางานทังทางด้านร่างกายและจิตใจ
การทีพนักงานพร้อมทีจะทุ่มเทพลังทังทางด้านร่างกาย ความคิด และอารมณ์ในการ
ทํางาน เป็นสิงทีองค์การทังหลายต่างต้องการ เพราะทําให้พนักงานเต็มเปียมด้วยพลังในการทํางาน
อุทศิ ตนเองให้กบั งาน และมีจติ ใจจดจ่ออยู่กบั งาน (Bakker; & Schaufeli. 2008; cited in Kataria;
Garg; & Rastogi. 2013: 103) ซึงสอดคล้องกับองค์ประกอบของความยึดมันผูกพันในการทํางานที
เชาว์เฟลิและคณะ (Schaufeli; et al. 2002) ได้จําแนกองค์ประกอบไว้ 3 ด้าน คือ ความมีพลังใน
การทํางาน (Vigor) ความอุท ิศตนในการทํางาน (Dedication) และความมีใ จจดจ่ออยู่กบั งาน
(Absorption) และได้ถูกนําไปศึกษาวิจยั อย่างแพร่หลาย
ความยึดมันผูกพันในการทํางานเป็นตัวแปรทีส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของงาน
(Task proficiency) เพราะทําให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าทีจะทํางานให้มคี ุณภาพ (Kennedy; & Daim. 2006; cited in Kataria; Garg; & Rastogi.
2013: 106) มีความยืดหยุน่ ทางด้านจิตใจ และความผูกพันต่อองค์การ ทําให้พนักงานมีแนวโน้มที
จะทํางานของตนให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น ซึงส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานขององค์การ การสร้างนวัตกรรม
ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้องค์การ เพิมความสามารถในเชิงการแข่งขันขององค์การ และช่วยเพิม
ความสามารถในการปรับตัวเพือเผชิญกับการเปลียนแปลงอย่างฉับพลัน ทําให้องค์การเจริญเติบโต
ได้อย่างยังยืน (Bakker; & Schaufeli. 2008; cited in Kataria; Garg; & Rastogi. 2013: 106) ทํา
ให้ค วามยึด มันผูก พัน ในการทํา งานมีค วามสํา คัญ ต่ อ ความสํา เร็จ ขององค์ก าร (Slatten; &
Mehmetoglu. 2011; cited in Kataria; Garg; & Rastogi. 2013: 105)
พนักงานทีมีความยึดมันผูกพัน ในการทํางานจึง เป็ น พนักงานทีมีค วามสุข ในการ
ทํางาน รูส้ กึ ว่างานเป็นสิงทีดึงดูดใจ ทุ่มเทตนเองในการทํางานด้วยความรู้สกึ มีสมาธิตงมั
ั น ทําให้
ความยึดมันผูกพัน ในการทํางานส่ง ผลกระทบเชิง บวกต่อประสิท ธิผ ลขององค์การ (Bhatnagar.
2012; cited in Kataria; Garg; & Rastogi. 2013: 104) ทําให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
งานมีประสิทธิภาพเพิมสูงขึน มีอตั ราการลาออกและอัตราการขาดงานลดลง ทําให้ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานขององค์การมีเสถียรภาพมากขึน ช่วยเพิมผลการดําเนินงานขององค์การให้สูงขึนซึงเป็น
สิงทีเชือมโยงต่อเป้ าหมายขององค์การ (Denison; et al. 2004; cited in Kataria; Garg; & Rastogi.
2013: 104)
โดยสรุปความยึดมันผูกพันในการทํางาน เป็นความเต็มเปียมด้วยพลังในการทํางาน
อุทศิ ตนและทุ่มเทตนเองในการทํางาน มีจติ ใจจดจ่ออยูก่ บั งาน มุ่งให้ความสนใจและมีจติ ใจทีแน่วแน่
ต่องาน ซึงตามแนวคิดของแบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางานอธิบายว่าความยึด
มันผูกพัน ในการทํางานเป็ น ผลจากการปฏิส มั พันธ์ร ะหว่างป ัจจัยความต้องการของงาน ป ัจจัย
ทรัพยากรในการทํางานและป ัจจัยทรัพยากรส่วนบุคคลของพนักงานส่งผลทําให้พนักงานเกิดความ
ยึดมันผูกพันในการทํางานและมีประสิทธิผลการทํางานเพิมสูงขึน ในส่วนของงานวิจยั ครังนีต้องการ
ศึกษาอิทธิพลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีส่งผลต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน ซึง
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หากนํามาเชือมโยงกับแบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางาน (JD-R Model) อาจ
พิจารณาได้ว่าความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็น ป ัจจัย ด้านทรัพยากรส่วนบุคคล เหตุผลเพราะ
ความเป็ น เจ้า ของทางด้านจิตใจเป็ น ความรู้ส ึกนึก คิดของพนักงานทีรู้ส ึก ว่าตนเองเป็ น เจ้าของ
องค์การ รูส้ กึ ว่าองค์การเป็นเสมือนบ้านของตน รู้สกึ ว่าองค์การเป็นพืนทีของตน เกิดความรู้สกึ ว่า
ตนมีหน้าทีต้องปกป้ องรักษาผลประโยชน์ขององค์การ รูส้ กึ ต้องการแบ่งเบาภาระขององค์การ ความ
เป็น เจ้าของทางด้านจิตใจจึง เป็น ตัวแปรทีสนับสนุ นทําให้พนักงานเกิดความยึดมันผูกพันในการ
ทํางาน ทําให้พนักงานเต็มเปียมด้วยพลังในการทํางาน พร้อมทีจะอุทศิ ตนและทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน มีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน มุ่งความสนใจและมีจติ ใจทีแน่วแน่ต่องานซึงเป็นคุณลักษณะของความ
ยึดมันผูกพันในการทํางาน
การวัดความยึดมันผูกพันในการทํางาน
ในด้านการวัดตัวแปร จากการทบทวนเอกสารพบแบบวัดความยึดมันผูกพันในการ
ทํางานทีสําคัญ 6 ฉบับ ดังนี
ฉบับทีหนึง เป็ น แบบวัดทีพัฒนาขึนโดยโรทบาร์ด (Rothbard. 2001) เป็ น ข้อ
คําถาม 9 ข้อ ถูกพัฒนาขึนโดยใช้พนฐานแนวคิ
ื
ดของคาห์น (Kahn. 1990, 1992) จําแนกเป็ น
องค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ (Attention) และด้านความมีใ จจดจ่ออยู่กบั งาน
(Absorption) พบค่า ความเชือมันรายด้า นเท่ ากับ 0.74 และ 0.65 ตามลําดับ รวมทังพบว่า
องค์ประกอบทังสองด้านมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง (r= 0.56) ซึงบ่งชีว่าองค์ประกอบทัง
สองแยกส่วนออกจากกัน
ฉบับทีสอง เป็ นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเชาว์เฟลิและคณะ (Schaufeli; et al.
2002) ซึงมีชอเรี
ื ยกว่า “The Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17)” เป็นข้อคําถาม 17
ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จําแนกเป็นองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้านความ
มีพลังในการทํางาน (Vigor) จํานวน 6 ข้อ ด้านความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) จํานวน 5
ข้อและด้านความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน (Absorption) จํานวน 6 ข้อ
ฉบับทีสาม เป็นแบบวัดทีเชาว์เฟลิเบคเกอร์และซาลาโนวา (Schaufeli; Bakker;
& Salanova. 2006) มีชอเรี
ื ยกว่า UWES-9 พัฒนามาจากแบบวัดฉบับเต็ม (UWES-17) ซึงมีขอ้
คําถาม 17 ข้อ เป็นฉบับย่อมีขอ้ คําถาม 9 ข้อจากการศึกษาโดยการวิเคราะห์เชิงอภิมานผลงานวิจยั
ทีได้นํ า แบบวัดฉบับเต็ม (UWES-17) และฉบับ ย่อ (UWES-9) ไปใช้ใ นงานวิจ ยั และได้มีการ
ตรวจสอบความเชือมันของแบบวัดกับกลุ่มตัวอย่าง 33 กลุ่มจาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบล
เยียม ฟิ นแลนด์ กรีซ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน อเมริกาใต้ สวีเดน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทังสิน 19,940 คน พบค่าความเชือมันรายด้านมากกว่า 0.80 และพบค่าความเชือมันของแบบวัดทัง
ฉบับมากกว่า 0.90 (Schaufeli; & Bakker. 2009)
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ฉบับทีสี เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเมย์และคณะ (May; Gilson; & Harter. 2004)
เป็นข้อคําถาม 13 ข้อ ซึงได้พฒ
ั นาขึนโดยใช้พนฐานแนวคิ
ื
ดของคาห์น (Kahn. 1990, 1992) จําแนก
เป็นองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้านการรู้คดิ (Cognitive) ด้านภาวะทางอารมณ์ (Emotional) และ
ด้านร่างกาย (Physical) พบค่าความเชือมันของแบบวัดทังฉบับเท่ากับ 0.77 ทังนีข้อคําถามของ
องค์ ป ระกอบทัง 3 ด้ า นมีเ นื อหาสอดคล้ อ งกับ องค์ป ระกอบด้า นความมีใ จจดจ่ อ อยู่ก ับ งาน
(Absorption) ด้านความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) และด้านความมีพลังในการทํางาน
(Vigor) ของเชาว์เฟลิและคณะ (Schaufeli; et al. 2002)
ฉบับทีห้า เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเสกส์ (Saks. 2006) เป็นข้อคําถาม 11 ข้อ
โดยจําแนกเป็นองค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ ด้านความยึดมันผูกพันทีมีต่องาน เป็นข้อคําถามจํานวน
5 ข้อ พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.82 และด้านความยึดมันผูกพัน ทีมีต่อองค์การเป็ นข้อคําถาม
จํานวน 6 ข้อ พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.90 ทังนีองค์ประกอบทังสองด้านมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง (r= 0.62) และองค์ประกอบทังสองด้านมีความสัมพันธ์กบั ป ัจจัยสาเหตุและป ัจจัยผลลัพธ์ท ี
ต่างกันซึงบ่งชีว่าองค์ประกอบทังสองแยกส่วนออกจากกัน
ฉบับทีหก เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยสถาบันกัลลัพ (The Gallup Organization)
ซึงให้ชอว่
ื า “Gallup's Work place Audit (GWA)” หรือ Q12 เป็นข้อคําถาม 12 ข้อ มีลกั ษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจําแนกเป็นองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ ด้านความจงรักภักดีของ
ลูกค้า (Customer metrics) ด้านผลกําไร (Profitability) ด้านผลผลิตขององค์การ (Productivity)
ด้านแนวโน้มการลาออกของพนักงาน (Turnover) และด้านความปลอดภัยในการทํางาน (Safety)
ในการศึกษาระดับบุคคลพบค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.88 และระดับหน่ วยงานเท่ากับ 0.91
ทังนีแบบวัดฉบับนีถูกพัฒนาขึนเพือใช้ประเมินความยึดมันผูกพันในการทํางานของพนักงานเพือ
นําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการพัฒนาองค์การ (Schaufeli; & Bakker. 2009)
โดยสรุป แบบวัดความยึดมันผูกพันในการทํางานได้ถูกพัฒนาขึนหลายฉบับ แบบวัด
ฉบับทีสําคัญๆ ถูกพัฒนาขึนตามแนวคิดของคาห์น (Kahn. 1990, 1992) ซึงแบบวัดทีได้รบั ความ
สนใจและถูกนําไปใช้ในงานวิจยั อย่างแพร่หลายมากทีสุดคือแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยเชาว์เฟลิและ
คณะ (Schaufeli; et al. 2002) ทังฉบับเต็ม (UWES-17) และฉบับย่อ (UWES-9) (Schaufeli;
Bakker; & Salanova. 2006) เพราะเป็นแบบวัดทีได้จําแนกองค์ประกอบไว้อย่างชัดเจน และเป็น
แบบวัดทีได้ถูกนําไปใช้ศกึ ษากับกลุ่มตัวอย่างในหลากหลายประเทศ ซึงเป็นการบ่งชีคุณภาพของ
แบบวัดได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลนีในงานวิจยั ครังนีจึงได้พฒ
ั นาแบบวัดความยึดมันผูกพันในการ
ทํางานขึนโดยปรับปรุงจากแบบวัดของเชาว์เฟลิและคณะ (Schaufeli; et al. 2002; Schaufeli;
Bakker; & Salanova. 2006) จําแนกองค์ประกอบเป็น 3 ด้านได้แก่ ความมีพลังในการทํางาน
(Vigor) ความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication) และความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน (Absorption)
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งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับความยึดมันผูกพันในการทํางาน
จากการศึกษาแนวคิดของแบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางาน (JDR Model) ซึงเบคเกอร์และเดเมอรัวทิ (Bakker; & Demerouti. 2007) อธิบายแนวคิดการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างป ัจจัยด้านทรัพยากรในการทํางาน ป ัจจัยด้านทรัพ ยากรส่วนบุคคล และป ัจจัย ความต้องการ
ของงานทีส่งผลต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน เพือให้สอดคล้องกันในการนําเสนองานวิจยั ที
เกียวข้อ งจึง จํา แนกตัว แปรป ัจจัย เชิง สาเหตุ แ ละตัว แปรผลลัพ ธ์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ แนวคิด ของ
แบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางาน ดังนี
ด้านป ัจจั ยทรัพยากรในการทํางานพบว่า คุณ ลักษณะของงาน (Saks. 2006)
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (Bakker; & Bal. 2010; Christian; Garza; & Slaughter. 2011; van
den Broecka; et al. 2008) การได้รบั ข้อมูลป้ อนกลับเชิงบวก (van den Broecka; et al. 2008)
รางวัลภายในงาน และรางวัลภายนอกงาน (Ram; &Prabhakar. 2011) ระดับของโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง (Bakker; & Bal. 2010) การใช้ทกั ษะให้เกิดประโยชน์ (van den Broecka; et al.
2008) การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในการทํางาน (Inoue; et al. 2010; Ram; & Prabhakar. 2011; Saks.
2006) การแลกเปลียนกับหัวหน้างาน (Bakker; & Bal. 2010) ภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลง
(Christian; Garza; & Slaughter. 2011; Ghafoor; et al. 2011) ภาวะผู้นําทีแท้จริง (Authentic
leadership) (Christian; Garza; & Slaughter. 2011) การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (Ram;
& Prabhakar. 2011) การรับรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Salama. 2011) และการรับรู้
การสนับสนุ นจากองค์การ (Ram; & Prabhakar. 2011; Saks. 2006) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
ด้านป ัจจัย ทรัพยากรส่วนบุคคลพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนการมองโลก
ในแง่ดี (Roux. 2010) การเพิมพลังอํานาจทางด้านจิตใจ (Kimura. 2011; Stander; & Rothmann.
2010) และความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Ghafoor; et al. 2011) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
ด้านป ัจจัย ความต้องการของงานพบว่า ปริมาณงานภาระงานทางด้านอารมณ์
ภาระงานทางด้านร่างกาย และการรบกวนของงานทีมีต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
อ่อนเพลีย โดยทีความอ่อนเพลียมีความสัมพัน ธ์ทางลบกับความยึดมันผูกพันในการทํางาน (van
den Broecka; et al. 2008)
ส่วนตัวแปรผลลัพธ์พบว่า ความยึดมันผูกพันทีมีต่องานและความยึดมันผูกพันทีมี
ต่อ องค์ก ารมีค วามสัมพัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติก รรมการเป็ น สมาชิกทีดีข ององค์ก าร (Ram; &
Prabhakar. 2011; Saks. 2006; Salama. 2011) อีกทังพบว่า ความยึดมันผูกพันในการทํางานมี
ความสัมพัน ธ์ท างบวกกับพฤติกรรมการปฏิบ ัติง านตามสถานการณ์ (Christian; Garza; &
Slaughter. 2011) และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Ghafoor; et al. 2011)
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โดยสรุป จากการทบทวนงานวิจยั พบว่า ป ัจจัยเชิงสาเหตุและตัวแปรผลลัพธ์ของความ
ยึดมันผูกพันในการทํางานสอดคล้องกับแนวคิดของแบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการ
ทํางาน (JD-R Model) โดยทีตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสามารถจัดอยู่ในกลุ่มตัวแปร
ป ัจจัยด้านทรัพยากรส่วนบุคคล ซึงผลจากการทบทวนเอกสารทําให้เข้าใจได้วา่ ความยึดมันผูกพันใน
การทํางานเกิดขึนจากความสมดุลกันของป ัจจัยหลายด้านได้แก่ ป ัจจัย ทรัพยากรในการทํางาน
ป ัจจัย ทรัพยากรส่วนบุคคลและป ัจจัย ความต้องการของงาน ซึงควรจะต้องมีการศึกษาอิทธิพลของ
ป ัจจัยแต่ละด้านให้ชดั เจน ดังนันในงานวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของ ความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจทีส่งผลต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน และศึกษาอิทธิพลของความยึดมันผูกพัน
ในการทํางานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ซึงจะได้นําเสนอในลําดับถัดไป

11. พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
แนวคิ ดทฤษฎีพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
การศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ (Organizational citizenship
behavior: OCB) เริมต้นจากแนวคิดของเคทซ์ (van Dick; et al. 2006; citing Katz, D. 1964) ทีได้
เสนอไว้ในหนังสือ “แรงจูงใจทีเป็นพืนฐานของพฤติกรรมองค์การ (The Motivational Basis of
Organizational Behavior)” ซึงได้เสนอแนวคิดพฤติกรรมของพนักงานทีจําเป็นต่อองค์การไว้ 3
ประการได้แก่ พนัก งานมีค วามต้องการทีจะคงสภาพการเป็ น สมาชิก ขององค์ก าร พนักงานมี
ความสามารถทีจะรับผิดชอบงานตามทีได้ร บั มอบหมายได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และพนักงาน
สามารถสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเองและปฏิบตั งิ านได้มากกว่าทีขอบเขตหน้าทีงานกําหนด จาก
แนวคิดนีออร์แกนจึงได้นํารูปแบบพฤติกรรมประการทีสามมาศึกษาและเรียกว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ (Organ. 1988) ซึงได้มนี กั วิชาการหลายท่านได้ศกึ ษาและให้ชอเรี
ื ยกต่างๆ
กันไปอาทิ พฤติกรรมการทํางานด้วยตนเอง (Organizational spontaneity) (George; & Jones.
1997) พฤติกรรมเอือประโยชน์ต่อสังคมในองค์การ (Pro-social organizational behaviours) (Brief;
& Motowidlo. 1986) และการปฏิบตั งิ านตามสถานการณ์ (Contextual performance) (Borman; &
Motowidlo. 1993)
ทังนีออร์แกน (Organ. 1988) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
เป็นพฤติกรรมบทบาทพิเศษ (Extra-role behavior) ทีพนักงานเต็มใจกระทําด้วยตนเองโดยไม่
เกียวข้องกับระบบการให้ร างวัล ซึงเป็ น พฤติก รรมทีเป็ น ประโยชน์ ต่อประสิท ธิผ ลขององค์การ
สาเหตุทออร์
ี แกนสรุปว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเป็นพฤติกรรมบทบาทพิเศษ สืบ
เนืองมาจากการอธิบายของเคทซ์ทได้
ี ให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์งานทีกระทําด้วยตนเองจึง
ส่งผลทําให้นิยามของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การถูกแยกส่วนออกจากพฤติกรรมการ
ปฏิบ ัติง านตามปกติท ีอยู่ใ นระบบการให้ร างวัล ขององค์ก าร ซึงตามหลักการนี พฤติกรรมการ
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ช่วยเหลือเพือนร่วมงานอาจถูกพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การหากการ
ช่วยเหลือนันเกิดประโยชน์ต่อประสิทธิผลขององค์การ
งานวิจ ยั ทีทําให้ตวั แปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั ความสนใจ
อย่างแพร่หลายได้แก่ งานวิจยั เรืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ: ธรรมชาติ และป ัจจั ย
นํา ของสมิทธิ ออร์แกน และเนียร์ (Smith; Organ; & Near. 1983) โดยมีพนฐานแนวคิ
ื
ดจาก
การศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์สงใหม่
ิ
ๆ ด้วยตนเอง (Innovative and Spontaneous Activity)
ของดาเนียล เคทซ์ (Daniel Katz) ร่วมกับการศึกษาความตังใจในการให้ความร่วมมือ (Willingness
to cooperation) ของเชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester Barnard) ซึงสมิทธิ ออร์แกน และเนียร์ได้ให้
นิยามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การโดยมีหลักเกณฑ์ทสํี าคัญ 3 ประการได้แก่ ข้อทีหนึง
พนักงานต้องตัดสินใจกระทําพฤติกรรมด้วยตนเองด้วยความเต็มใจ ประการทีสอง เป้ าหมายของ
พฤติกรรมนันต้องไม่ไ ด้คาดหวัง ผลตอบแทนทางตรงตามระบบการให้ร างวัลขององค์การ และ
ประการทีสาม เป้ าหมายของการกระทําพฤติกรรมมุ่งทีประสิทธิผลขององค์การ (Organ. 1988)
แรงจูงใจสาเหตุของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
การศึกษาของออร์แกน (Organ. 1990) ได้เสนอแนวคิดทีอธิบายแรงจูงใจสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การไว้ต่างกัน 2 แนวคิด แนวคิดแรกอธิบายว่า พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การเกิดขึนจากป ัจจัยด้าน คุณลักษณะของบุคคล (The Dispositional view)
และแนวคิดทีสองอธิบายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเกิดขึนมาจากการรู้คดิ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
แนวคิดทีหนึงอธิบายว่า พฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การเกิดขึนจาก
ป ัจจัยด้าน คุณลักษณะของบุคคล (The Dispositional view) โดยทีได้สรุปเป็นข้อสมมติฐาน 2 ข้อ
คือข้อทีหนึง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัว (Traits) ซึงเป็น
อุปนิสยั ถาวรของบุคคล และข้อทีสองการกระทําพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การขึนอยู่กบั
ความพึงพอใจและความเต็มใจของบุคคลอันเป็นผลมาจากความเพียรพยายาม เป็นพฤติกรรมซึงไม่
จําเป็นต้องใช้ทกั ษะ เทคนิค และทรัพยากรใดๆ เป็นพิเศษเช่น พฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และการช่วยเหลือผู้อืนในรูปแบบต่างๆ รวมทังพฤติกรรมการคํานึง ถึง ผู้อืน (Courtesy) และ
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) แนวคิดนีสอดคล้องกับแนวคิดของบาร์นาด
(Barnard. 1939; cited in Organ. 1990) ทีได้เสนอว่า ความเต็มใจทุ่มเทให้กบั องค์การเกิดขึนจาก
ความพึงพอใจของบุคคล จึงเห็นได้วา่ แนวคิดนีอธิบายว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
เป็นคุณลักษณะของบุคคล (Dispositional)
เหตุผลสําคัญทีนํามาสนับสนุ นว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเป็น
คุณลักษณะของบุคคลได้แก่ การศึกษาบุคลิกภาพของโฮแกน (Hogan. 1983; cited in Organ.
1990) ซึงได้อธิบายว่าบุคลิกภาพด้านการบริการ (Service orientation) มีความเกียวข้องกับการให้
ความช่วยเหลือ การเอาใจใส่ ความเกรงใจและการให้ความร่วมมือ ทังนีได้พฒ
ั นาเป็นแบบวัดทีมีชอื
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ว่า Hogan Personality Inventory (HPI) (Hogan; Hogan; & Busch. 1984; cited in Organ. 1990)
ซึงมีเนือหาประเมินพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการให้ความร่วมมือ การควบคุมตนเอง การไว้วางใจได้
และการปรับตนเอง (Well adjusted) รวมทังได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพด้านการ
บริการกับแบบวัดบุคลิกภาพฉบับอืนๆ (California Psychological Inventory: CPI) ผลการศึกษา
พบว่า บุคลิกภาพด้านการบริการมีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านสุขภาวะ (Sense of WellBeing) ความอดทนอดกลัน (Tolerance) ทักษะทางสังคม (Sociability) และการมุ่งความสําเร็จ: การ
ผ่อนปรน (Achievement via Conformance) ทําให้ถูกนํามาเป็นเหตุผลในการอธิบายว่าบุคลิกภาพ
มีค วามเกียวข้อ งกับ พฤติก รรมด้า นการบริก าร ทํา ให้มีก ารศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะทางด้า นจิต ใจ
(Psychological state) ของบุคคลทีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ เพืออธิบายลักษณะ
บุคลิกภาพและอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล
นอกจากนี เหตุผลทีอธิบายได้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเป็ น
คุณลักษณะของบุคคล เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอารมณ์กบั พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การซึงจากผลการศึกษาพบว่า การมีภาวะอารมณ์ทางบวกทําให้บุคคลมีแนวโน้มทีจะให้
ความช่ วยเหลือบุค คลอืน กล่า วคือบุ คคลจะมีนํ าใจเอือเฟื อ และเต็มใจให้ค วามช่ วยเหลือผู้อืน
ในขณะช่วงเวลาทีรูส้ กึ เบิกบานใจแจ่มใส รืนเริงใจ ในทางตรงกันข้าม ในสภาวะอารมณ์ทางลบทําให้
บุคคลมีแนวโน้มทีจะหยุดยังหรือขัดขวางการทําประโยชน์ให้แก่ผอู้ นื (Altruistic) หรือหลีกเลียงทีจะ
ให้ความร่วมมือเพือประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนัน หากบุคคลพบความล้มเหลวในการทํางาน หมกมุ่น
อยู่กบั ความคิดทีเศร้าหมอง หรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมทีตึงเครียด มีเสียงดัง รบกวนก็จะทําให้
บุคคลมีแนวโน้มทีจะไม่แสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคม ทังนีอาจจะแตกต่างจากแนวคิดอีกส่วน
หนึง (e.g. Cialdini; & Kendrick. 1976) ทีอธิบายว่าสภาวะอารมณ์ทางลบเช่น ความเศร้าเสียใจ
(Sadness) ส่งผลทําให้บุคคลมีแนวโน้มทีจะกระทําพฤติกรรมเอือประโยชน์ต่อสังคม เพราะบุคคลมี
ความเชือว่าการกระทําพฤติกรรมนันจะช่วยให้ตนมีสภาวะทางอารมณ์ทดีี ขนึ
แนวคิดทีสองอธิบายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเกิดขึนมาจาก
การรูค้ ดิ ของบุคคล ซึงตามแนวคิดนีออร์แกน (Organ. 1990) ได้อธิบายโดยอ้างอิงผลการศึกษา 3
ส่วน ได้แก่ การศึกษาของแบทแมนและออร์แกน (Bateman; & Organ. 1983) ทีพบความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ การศึกษาของ
สมิทธ์ ออร์แกน และเนียร์ (Smith; Organ; & Near. 1983) ทีพบความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการทํางานกับพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) และพฤติกรรมการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ (Compliance) และการศึกษาของพัฟเฟอร์ (Puffer. 1987) ทีพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในระบบการให้รางวัลกับพฤติกรรมเอือประโยชน์ต่อสังคม (Prosocial) และพฤติกรรม
บทบาทพิเศษ ซึงตามกรณีนีออร์แกน (Organ. 1990) ได้อธิบายว่าความพึงพอใจในการทํางาน
ได้รบั อิทธิพลมาจากการรูค้ ดิ ของบุคคลทีได้ประเมินองค์ประกอบทีเกียวข้องกับการทํางานของตน
มากกว่าทีจะเป็นอิทธิพลของภาวะทางอารมณ์ ในทางตรงกันข้ามการจะพิจารณาว่าพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การมีสาเหตุจากป ัจจัยด้านภาวะอารมณ์ ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ร ะหว่าง
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การกับความพึงพอใจในการทํางานไม่สามารถทีจะอธิบายได้
ด้วยเหตุทความพึ
ี
งพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ์เชือมโยงกับภาวะอารมณ์ค่อนข้างน้อย
องค์ประกอบของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
การศึกษาตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ได้มนี ักวิชาการทีศึกษา
และจําแนกองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การไว้หลากหลายอาทิ ในการศึกษา
ของออร์แกน (Organ; Podsakoff; & MacKenzie. 2006; citing Organ. 1988) ได้จําแนก
องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การไว้ 5 ด้าน ได้แก่
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็ นการกระทําทีมุ่งช่วยเหลือ
เพือนร่วมงานทีต้องการความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจได้แก่ การช่วยเหลือเพือนร่วมงานทีเกิด
ป ัญหาในการปฏิบตั ิง าน การช่วยเหลือ เพือนร่วมงานซึงเป็ น พนักงานใหม่ ท ีประสบป ัญหา การ
ช่วยเหลือเพือนร่วมงานทีมีงานล้นมือทํางานไม่ทนั เวลา
2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื (Courtesy) เป็นการกระทําเพือป้ องกันป ัญหาทีจะ
เกิดขึนกับผู้อนที
ื มีสาเหตุมาจากตนด้วยความเต็มใจ ทังนีเพราะการกระทําสิงต่างๆ อาจส่ง ผล
กระทบทําให้เกิดป ัญหากับเพือนร่วมงาน ดังนันการคํานึงถึงบุคคลอืนจึงเป็นความเอาใจใส่และการ
ตระหนักถึงผลกระทบทีผูร้ ่วมงานจะได้รบั จากการกระทําของตน รวมถึงการเคารพสิทธิของบุคคล
อืนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการทํางาน
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) เป็นการกระทําทีสะท้อนถึง
ความอดทนอดกลันต่อความคับข้องใจ การถูกรบกวน หรือความเครียด ความกดดัน ต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจ ทังนีเพราะเมือพนักงานต้องเผชิญกับความคับข้องใจ ความไม่ส ะดวกสบาย หรือ
สถานการณ์ททํี าให้เกิดความตึงเครียด พนักงานมีสทิ ธิทีจะร้องทุกข์แสดงความไม่พอใจของตนเอง
โดยมองว่าการร้องทุกข์จะเป็นการเพิมป ัญหาของฝ่ ายบริหาร ส่งผลทําให้ฝ ่ ายบริหารสูญเสียพลังที
ต้องใช้ใ นการสร้างสรรค์ผ ลงาน แม้พนักงานจําเป็ น ต้องยืนข้อร้องทุก ข์ใ ห้มีการแก้ไ ขความไม่
สะดวกสบายนัน ก็จะอดทนอดกลันสงบนิงและอดทนรอคอยอย่างสุภาพและมีนําใจ
4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นการกระทําทีแสดงถึงการมี
ส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือกับกระบวนการบริหารภายในองค์การอย่างสร้างสรรค์และกระทํา
ด้วยความเต็มใจ พนักงานเต็มใจทีจะเข้าร่วมการประชุม การอ่านอีเมล์แจ้งข่าวสารภายในองค์การ
พนัก งานให้ค วามสํา คัญ กับ สิงต่ างๆ ทีส่ ง ผลต่ อ องค์ก าร พนัก งานแสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะในเรืองต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. พฤติกรรมความสํานึ กในหน้ า ที (Conscientiousness) เป็ น การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่ง ครัด ด้วยความเต็มใจ ยึดถือความตรงต่อเวลา การรักษาความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยในทีทํางาน การรักษาทรัพย์สนิ ขององค์การ และการใช้เวลาการทํางานให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ซึงโดยปกติกฎระเบียบรวมทังเครืองมือเครืองใช้ขององค์การจะได้รบั การเอาใจใส่ใน

81
ระดับตําสุด ซึงแตกต่างจากพนักงานทีมีความสํานึกในหน้าทีซึงจะปฏิบตั ติ นเพือรักษากฎระเบียบ
ขององค์การในระดับสูงด้วยความเต็มใจ
ในส่วนการศึกษาของพอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff; et al. 2000) ได้ศกึ ษา
เปรียบเทียบองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การตามแนวคิดของนักวิชาการ
หลายๆ ท่านและได้สรุปเป็นองค์ประกอบ 7 ด้านได้แก่
1) พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping Behavior) เป็นการกระทําทีมุ่งช่วยเหลือ
เพือนร่วมงานเพือการป้ องกันและแก้ไขป ัญหาทีจะส่งผลต่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ทังนีขอบเขต
ขององค์ประกอบแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการช่วยเหลือโดยการแก้ไขป ัญหาการทํางาน
ให้กบั เพือนร่วมงาน ซึงตรงกับองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) การ
ช่วยเหลือและการแก้ป ัญหาทีเกิดขึนระหว่างบุคคล (Peacemaking) การสนับสนุ นในความสําเร็จ
ของผูร้ ่วมงาน (Cheerleading) (Organ. 1988, 1990b) การช่วยเหลือระหว่างบุคคล (Interpersonal
helping) (Graham. 1989) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมุ่งเน้นตัวบุคคล (OCB-I)
(Williams; & Anderson. 1991) การอํานวยความสะดวกระหว่างบุคคล (Interpersonal facilitation)
(van Scotter; & Motowidlo. 1996) และการช่วยเหลือบุคคลอืน (Helping others) (George; &
Brief. 1992; George; & Jones. 1997) และส่วนทีสองเป็นการช่วยเหลือเพือนร่วมงานโดยการ
ป้ องกันป ัญหาในการทํางานซึงอาจจะเกิดขึนกับเพือนร่วมงานซึงตรงกับองค์ประกอบด้านพฤติกรรม
การคํานึงถึงผูอ้ นื (Courtesy) (Organ. 1988, 1990b)
2) พฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) เป็นการกระทําทีสะท้อนถึง
ความอดทนอดกลันต่อความไม่สะดวกสบาย และการเผชิญกับป ัญหาในการทํางานทีไม่สามารถจะ
หลีกเลียงได้ โดยทีพนักงานเต็มใจทีจะไม่ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (Organ. 1990) เต็มใจทีจะเผชิญ
กับความคับข้องใจทีได้รบั จากบุคคลอืน โดยทียังคงมีทศั นคติในเชิงบวกต่องานถึงแม้วา่ งานจะไม่ได้
เป็นไปตามทีตนต้องการ หรือแม้วา่ บุคคลอืนจะไม่กระทําตามคําชีแนะของตน พนักงานยังคงเต็มใจ
ทีจะเสียสละความสนใจส่วนตัวเพือผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยทีไม่มอี ารมณ์ขุ่นเคืองและไม่ปฏิเสธ
โดยยึดถือความคิดเห็นส่วนตัว หลักฐานจากการศึกษาได้พสิ ูจน์ให้เห็นว่าองค์ประกอบนี แตกต่าง
จากองค์ประกอบด้านอืนๆ (MacKenzie; Podsakoff; & Fetter. 1993; MacKenzie; Podsakoff; &
Paine. 1999) โดยทีมีป ัจจัยนําทีต่างกัน (Podsakoff; MacKenzie; & Bommer. 1996; Podsakoff;
Moorman; & Fetter. 1990) และมีตวั แปรผลลัพธ์ทแตกต่
ี
างกัน (Podsakoff; Ahearne; &
MacKenzie. 1997; Podsakoff; & MacKenzie. 1994; Walz; & Niehoff. 2000)
3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational loyalty) เป็นการกระทําทีสะท้อน
ถึงความซือสัตย์และความจงรักภักดีต่อองค์การ (Graham. 1989, 1991) โดยการรักษาและเผยแผ่
ภาพลักษณ์ทดีี ขององค์การ (George; & Brief. 1992; George; & Jones. 1997) ให้การสนับสนุ น
และปกป้ องโครงสร้างทีเป็นรูปธรรมขององค์การ (Borman; & Motowidlo. 1993, 1997) รวมทัง
ส่งเสริมองค์การต่อบุคคลภายนอก ปกป้ องและพิทกั ษ์องค์การจากภัยคุกคามจากภายนอก อีกทัง
ยังคงยึดมันผูกพันกับองค์การแม้องค์การอยูใ่ นสภาพทีน่าหวันวิตก
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4) การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขององค์การ (Organizational compliance) เป็นการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขันตอนการทํางานต่างๆ อย่างเคร่งครัดถึงแม้จะไม่มผี ู้สงั เกตหรือ
ควบคุม ก็ตาม ทังนีเนือหาขององค์ประกอบตรงกับองค์ป ระกอบด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
โดยทัวไป (General compliance) (Smith; Organ; & Near. 1983) การเคารพเชือฟ ังองค์การ
(Organizational Obedience) (Graham. 1991) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมุ่งเน้น
องค์การ (OCB-O) (Williams; & Anderson. 1991) และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกระบวนการ
ขององค์การ (Following organizational rules and procedures) (Borman; & Motowidlo. 1993)
และเนือหาบางส่วนขององค์ประกอบด้านการอุทศิ ตนในการทํางาน (Job dedication) (van Scotter;
& Motowidlo. 1996)
5) ความคิดสร้างสรรค์ (Individual initiative) เป็นการกระทําทีมุ่งใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในระดับขันสูงเพือการผลิตผลงานและนวัตกรรมทีช่วยพัฒนาการทํางานของตนและผล
การปฏิบตั งิ านขององค์การด้วยความเต็มใจ มีความเต็มใจทีจะรับมอบหมายหน้าทีงานและความ
รับผิดชอบเพิมเติม อีกทังสนับสนุ นให้เพือนร่วมงานกระทําเช่นเดียวกับตน พนักงานพยายามใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพือพัฒนาศักยภาพของตน ทังนีมีขอบเขตของเนือหาใกล้เคียงกับองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) ของออร์แกน (Organ. 1988) ด้านการ
สร้า งผลการปฏิบ ัติง านส่ว นบุค คล (Personal industry) และความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
(Individual Initiative) (Graham. 1989; Moorman; & Blakely. 1995) ด้านการให้คําแนะนําในเชิง
สร้างสรรค์แก่องค์การ (Making constructive suggestions) (George; & Brief. 1992; George; &
Jones. 1997) ด้านความกระตือรือ ร้น และความทุ่ มเทในการปฏิบ ัติง าน (Persisting with
enthusiasm and extra effort) ด้านความสมัครใจในการปฏิบตั งิ านให้สําเร็จลุล่วง (Volunteering to
carry out task activities) (Borman; & Motowidlo. 1993, 1997) ด้านความพยายามสร้างให้เกิด
การเปลียนแปลง (Taking charge at work) (Morrison; & Phelps. 1999) และบางส่วนของด้านการ
อุทศิ ตนในงาน (Job dedication) (van Scotter; & Motowidlo. 1996) ทังนีออร์แกน (Organ. 1988)
ได้ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์นียากทีจะแยกออกจากพฤติกรรมการทํางาน
ตามหน้าทีงานตามปกติของพนักงานเพราะเป็นความแตกต่างในเชิงระดับความเข้มข้นของการใช้
ความคิดสร้า งสรรค์มากกว่าทีจะเป็ น ความแตกต่างในเชิง รูปแบบ จึง เป็ น เหตุผ ลทําให้นักวิจ ัย
บางส่วนเลียงทีจะนําองค์ประกอบด้านนีไปใช้ใ นการศึกษา (MacKenzie; Podsakoff; & Fetter.
1991; MacKenzie; Podsakoff; & Fetter. 1993) เพราะพฤติกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์นียากที
จะแยกความแตกต่ างออกจากพฤติก รรมการทํางานตามบทบาทหน้ าทีงานปกติของพนักงาน
(Motowidlo; Borman; & Schmit. 1997; van Scotter; & Motowidlo. 1996)
6) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) เป็นกระทําทีแสดงถึง ความ
กระตือรือล้นของพนักงานทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการบริหารองค์การด้วยความเต็มใจอาทิ
การเข้าร่วมการประชุมเพืออภิปรายเกียวกับนโยบายขององค์การ การใช้ความพยายามในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับสภาพแวดล้อมทีอาจคุกคามหรือเป็นโอกาสของความสําเร็จขององค์การเช่น
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ข้อมูลการเปลียนแปลงด้านป ัจจัยการผลิตทีอาจส่งผลต่อองค์การ เป็นต้น สาเหตุของพฤติกรรมนี
เกิดจากความตระหนักในการเป็นส่วนหนึงขององค์การ ทําให้พนักงานรูส้ กึ รับผิดชอบในบทบาทของ
การเป็นสมาชิกองค์การ เนือหาขององค์ประกอบนีตรงกับองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ (Civic virtue) (Organ. 1988, 1990b) การมีส่วนร่วมกับองค์การ (Organizational
participation) (Graham. 1989) และการปกป้ ององค์การ (Protecting the organization) (George;
& Brief. 1992)
7) การพัฒนาตนเอง (Self-Development) เป็ นการกระทําทีมุ่ง พัฒนาความรู้
ทักษะและความสามารถของตนเอง รวมทังการแสวงหาโอกาสเพือทีจะเข้าร่วมในการฝึ กอบรม
ทักษะขันสูง เพือให้ตนเองได้เรียนรูว้ ทิ ยาการล่าสุดในสาขาวิชาของตน หรือได้เรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ ที
ทําให้ตนเองสามารถทีจะช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การมากยิงขึนด้วยความเต็มใจมี
พืนฐานแนวคิดขององค์ประกอบมาจากองค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง (Developing oneself)
(Katz. 1964; George; & Brief. 1992)
ผลกระทบของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การที มีต่อผลการดําเนิ นงาน
และความสําเร็จขององค์การ (Effects of OCBs on organizational performance and
success)
พอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff; et al. 2000: 543) ได้อธิบายผลกระทบของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การต่อประสิทธิผลขององค์การไว้ดงั นี
ประการทีหนึง พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping behavior) เป็นการกระทําทีมุ่ง
ช่วยเหลือเพือนร่วมงานในด้านการเรียนรูง้ าน ทําให้เพือนร่วมงานสามารถเพิมผลผลิตในการทํางาน
ได้เร็วขึน รวมทังการช่วยเหลือเพือนร่วมงานเพือแก้ไ ขป ัญหาการทํางาน ซึงช่วยลดภาระของ
ผู้บงั คับบัญชา ทําให้ผู้บงั คับบัญชาสามารถใช้เวลาในการทํางานอืนๆ เพิมมากขึน ช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทดีี ภายในกลุ่มงาน ส่งเสริมขวัญกําลังใจและความเหนียวแน่ นของกลุ่ม ช่วยลดความ
ต้องการกิจกรรมด้านการบํารุงรักษา ช่วยทําให้เทคนิคการทํางานทีดีทสุี ด (Best practices) ขยาย
ไปสู่พนักงานคนอืนๆ ได้ง่ายมากขึน
ประการทีสอง พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) เป็ นการกระทําที
แสดงถึงความกระตือรือร้นของพนักงานในการให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของส่วนรวมและการเข้า
ร่วมการประชุม ทําให้ผู้บงั คับบัญชาได้รบั ข้อเสนอแนะและข้อมูลป้ อนกลับทีสําคัญ ช่วยสนับสนุ น
ประสิทธิผลการทํางานของกลุ่มงาน ทําให้เกิดความร่วมมือภายในกลุ่มงานซึงเป็นสิงทีบ่งชีศักยภาพ
ของกลุ่ม รวมทังทําให้องค์การได้รบั ข้อมูลทีเป็นประโยชน์เพิมมากขึน
ประการทีสาม พฤติกรรมการคํานึง ถึง ผู้อืน (Courtesy) เป็ น การกระทําของ
พนักงานทีจะระมัดระวังตนเองเพือป้ องกันไม่ให้เกิดป ัญหาขึนกับผู้อนื ซึงจะช่วยลดโอกาสในการ
สร้างป ัญหาให้ กบั เพือนร่วมงาน ช่วยลดโอกาสของการเกิดป ัญหาความขัดแย้งระหว่าง บุคคล และ
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ช่วยลดป ัญหาทีฝ่าย บริหารจะต้องจัดการ ทําให้องค์การไม่ตอ้ งสูญเสียเวลาในการแก้ไขป ัญหาความ
ขัดแย้งทีไม่เกิดประโยชน์
ประการทีสี พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) เป็นการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึงจะช่วยลดความต้องการด้านการควบคุมบังคับบัญชาให้ลดลง ช่วย
ให้ผบู้ งั คับบัญชามีเวลาในการปฏิบตั งิ านเพิมขึน อีกทังผูบ้ งั คับบัญชาสามารถทีจะมอบหมายหน้าที
ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานได้เพิมมากขึน รวมทังทําให้พนักงานมีผลการปฏิบตั งิ านสมําเสมอ
ช่วยลดความผันผวนของผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
และประการห้า พฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) เป็นการกระทํา
ของพนักงานทีสะท้อนถึงความอดทนอดกลันต่อป ัญหาและความคับข้องใจ ทําให้ช่วยลดภาระป ัญหา
ของฝ่ายจัดการ ทีจะต้องแก้ไขป ัญหาข้อ ร้องเรียนเล็กๆ น้อยๆ อีกทังช่วยสนับสนุ นความจงรักภักดี
และความผูกพันต่อองค์การ ทําให้การรักษาพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึน
โดยสรุป พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ เป็นการกระทําของพนักงานที
มุ่งสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเพือนร่วมงานและส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ซึงพนักงานเลือกกระทํา
ด้วยตนเอง โดยทีเป้ าหมายของการกระทําไม่ได้คาดหวังรางวัลหรือผลตอบแทนทางตรงตามระบบ
การให้รางวัลขององค์การ ไม่ได้ถูกกําหนดหรือบังคับให้ตอ้ งกระทํา โดยทีเป้ าหมายของการกระทํา
มุ่ง ทีประสิท ธิผ ลขององค์การโดยรวม ในส่วนของงานวิจยั ครังนีมีแนวคิดว่าพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีดีขององค์การมีสาเหตุเกิดขึนจากการรู้คดิ ของพนักงาน และแสดงออกเป็นพฤติกรรมใน
รูปแบบต่างๆ โดยศึกษาตามรูปแบบพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีขององค์การตามแนวคิดของ
ออร์แกน (Organ. 1988)
การวัดพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
จากการทบทวนเอกสารพบว่า การประเมินพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ในงานวิจยั ส่วนใหญ่จะใช้เครืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยใช้แหล่งข้อมูลการประเมินทีแตกต่างกันไป
เช่น การประเมินจากหัวหน้า การประเมินตนเอง หรือการประเมินจากเพือนร่ว มงาน ซึงขึนอยู่กบั
คําถามในการวิจยั และความสอดคล้องกับตัวแปรทีเกียวข้อง ซึงในการวิจยั ครังนีเป็นประเมินจาก
การรับรูต้ นเองของพนักงาน จึงได้ทบทวนเอกสารแบบวัดทีใช้รูปแบบการประเมินตนเองซึงมีแบบ
วัดทีถูกพัฒนาขึนหลายฉบับ ซึงจะได้นํ าเสนอแบบวัดทีสําคัญๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
จํานวน 5 ฉบับ ดังนี
ฉบับทีหนึง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยพอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff; et al.
1990) ซึงได้พฒ
ั นาแบบวัดขึนตามแนวคิดของออร์แกน (Organ. 1988) เป็นข้อคําถาม 24 ข้อ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จําแนกเป็นองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) พฤติกรรม
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ความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อนื (Courtesy) และพฤติกรรมการ
ให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) โดยมีขนตอนการพั
ั
ฒนา ดังนี
ขันตอนทีหนึง ใช้เทคนิคคิวซอร์ท (Q-sort) โดยให้ผู้ร่วมวิจยั จํานวน 10 คน
จัดเรียงข้อคําถามแต่ละข้อเข้ากลุ่มองค์ประกอบทัง 5 ด้าน หรือจัดเข้ากลุ่มที 6 หากข้อคําถามข้อนัน
ไม่ตรงกับนิยามขององค์ประกอบทัง 5 ด้าน ผลการทดสอบพบว่า ข้อคําถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ถูกจัดให้เข้ากลุ่มตรงกับองค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง
ขันตอนทีสอง นํ า ข้อคําถามไปทดสอบใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึงเป็น พนักงาน
บริษทั ปิโตรเคมีใ นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและประเทศในยุโ รป จํานวน 988 คน
จากนันใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพือตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบทัง 5
ด้าน ผลการศึกษาพบว่า โมเดลการวัดสอดคล้องกับชุดข้อมูลโดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ ค่า
TLI= 0.94 และพบค่าความเชือมันโดยวิธคี วามสอดคล้องภายในมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.70 ถึง 0.85
ฉบับทีสอง เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยวิลเลียมและแอนเดอร์สนั (Williams; &
Anderson. 1991) เป็นข้อคําถาม 14 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จําแนกเป็น
องค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมุ่งเน้นองค์การ (OCBO) และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมุ่งเน้นตัวบุคคล (OCBI) นอกจากนีได้พฒ
ั นาข้อคําถามวัด
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในบทบาท (In-role behavior: IRB) โดยได้ใ ช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจเพือตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบทัง 3 ป ัจจัย โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็ น นักศึกษาซึงทํางานในองค์การต่างๆ จํานวน 127 คน ผลการศึกษาพบค่าความสัมพัน ธ์
ระหว่างองค์ประกอบทัง 3 ด้าน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.48 ซึงบ่งชีว่าองค์ประกอบทัง 3 ด้าน
แยกส่วนออกจากกัน และพบค่าความเชือมันโดยวิธคี วามสอดคล้องภายในขององค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การมุ่ง เน้ น องค์การ (OCBO) มีค่าเท่ากับ 0.75 และด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมุ่งเน้นตัวบุคคล (OCBI) มีค่าเท่ากับ 0.88
ฉบับทีสาม เป็นแบบวัดทีพัฒนาขึนโดยพอดซาคอฟและแมคเคนซี (Podsakoff; &
MacKenzie. 1994) เป็นข้อคําถาม 14 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จําแนก
เป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ซึงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบโครงสร้างสองระดับโดยทีองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping behavior) เป็นองค์ประกอบลําดับทีสองขององค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) ด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อนื (Courtesy) ด้าน
การช่วยเหลือและการแก้ป ัญหาทีเกิดขึนระหว่างบุคคล (Peacekeeping) และด้านการสนับสนุ นใน
ความสําเร็จของผู้ร่วมงาน (Cheerleading) ส่วนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
(Civic virtue) และด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) เป็นองค์ประกอบลําดับที
หนึง ผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองกลมกลืนกับข้อมูล ทังนีแบบจําลองข้อมูลระดับบุคคลมีค่าดัชนี
ความกลมกลืนได้แก่ค่า TLI= 0.96; ค่า CFI= 0.97 และผลการตรวจสอบความเชือมันโดยวิธคี วาม
สอดคล้องภายในพบค่าความเชือมันอยูร่ ะหว่าง 0.82 ถึง 0.89 และแบบจําลองข้อมูลระดับหน่วยงาน
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มีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ ค่า TLI= 0.96; ค่า CFI= 0.97 และพบค่าความเชือมันอยูร่ ะหว่าง 0.80
ถึง 0.90
ฉบับทีสี เป็นแบบวัดในการศึกษาของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์
และวิรณ
ิ ธ์ ธรรมนารถสกุล (2547) เป็นข้อคําถาม 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ พัฒนาขึนโดยปรับปรุงจากแบบวัดในงานวิจยั ของพอดซาคอฟ อาชเฮียร์เน และแมคเคนซี
(Podsakoff; Ahearne; & MacKenzie. 1997) จําแนกเป็นองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการ
ช่วยเหลือ (Helping behavior) การคํานึงถึงผู้อนื (Courtesy) การอดทนอดกลัน (Sportsmanship)
การทําความดีให้กบั สังคมในองค์การ (Civic virtue) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นข้าราชการดีเด่น
จํานวน 900 คนและข้าราชการทัวไป จํานวน 1,127 คน รวมเป็นจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังสิน 2,027
คน พบค่าความเชือมันรายด้านมีค่าเท่ากับ 0.72, 0.66, 0.57, 0.70 ตามลําดับ และพบค่าความ
เชือมันของแบบวัดทังฉบับเท่ากับ 0.87
ฉบับทีห้า เป็นแบบวัดในการศึกษาของวิร ิณธิ ธรรมนารถสกุล (2547) เป็ นข้อ
คําถาม 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จําแนกเป็นองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่
ความช่วยเหลือ (Helping) มารยาทและความสุภาพ (Courtesy) การทําความดีให้สงั คมในองค์การ
(Civic virtue) และการมีนํ าใจนักกีฬ า (Sportsmanship) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพยาบาล
วิช าชีพโรงพยาบาลเอกชนทีเป็ น พยาบาลประจําการ จํานวน 885 คน และหัวหน้ าหน่ วยงาน
จํานวน 186 คน พบค่าความเชือมันรายด้านมีค่าเท่ากับ 0.79, 0.75, 0.59, 0.70 ตามลําดับ และพบ
ค่าความเชือมันของแบบวัดทังฉบับเท่ากับ 0.87
โดยสรุปตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้มกี ารพัฒนาแบบวัดขึน
หลายฉบับเพือนําไปใช้ในการศึกษาทีสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง ซึงในงานวิจยั ครังนีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน โดยได้เลือกศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การตามแนวคิดองค์ประกอบของออร์แกน (Organ. 1988) จําแนกเป็นองค์ประกอบ 5 ด้าน
ได้ แ ก่ พฤติก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ (Altruism) พฤติ ก รรมความสํ า นึ ก ในหน้ า ที
(Conscientiousness) พฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
(Courtesy) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) จึงได้พฒ
ั นาแบบวัดจากนิยาม
องค์ประกอบรวมทังปรับปรุงจากข้อคําถามของแบบวัด 3 ฉบับได้แก่ แบบวัดในงานวิจยั ของพอดซา
คอฟและคณะ (Podsakoff; et al. 1990) แบบวัดในงานวิจ ยั ของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา
วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธ์ ธรรมนารถสกุล (2547) และแบบวัดในงานวิจยั ของวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล
(2547) โดยปรับข้อคําถามให้สอดคล้องกับบริบทการทํางานของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาป ัจจัย เชิงสาเหตุ เพราะด้านตัวแปรผลลัพธ์นันได้มกี ารอธิบายในเชิงทฤษฎีไว้
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อย่างชัดเจนดีแล้ว จากการทบทวนงานวิจยั พบว่า สามารถจําแนกป ัจจัยเชิงสาเหตุออกได้เป็น 4
กลุ่มได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและจิตลักษณะของบุคคล ด้านคุณลักษณะของงาน ด้านกลุ่มงาน และ
ด้านองค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี
ป ัจจัยเชิงสาเหตุดา้ นบุคลิกภาพและจิตลักษณะของบุคคลพบว่า บุคลิกภาพแบบมี
สติ (Organ; & Lingl. 1995) กลุ่มตัวแปรต้นทุนทางบวกทางจิตวิทยา (Norman; et al. 2010) การ
ยกย่องนับถือตนเอง (Qureshi; et al. 2011) แรงจูงใจภายในงาน (Malinak. 1993; Piccolo; &
Colquitt. 2006) การเพิมพลังอํานาจทางด้านจิตใจ (Yim. 2008) ความยึดมันในเป้ าหมาย (Piccolo;
& Colquitt. 2006) ความยึดมันผูกพันในการทํางาน (Ram; & Prabhakar. 2011; Salama. 2011)
ความเป็นอันหนึงอันเดียวกับองค์การ (van Dick; et al. 2006; van Dick; et al. 2008; Qureshi; et
al. 2011; Wegge; et al. 2006) ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Avey; et al. 2009; Ozler;
Yilmaz; & Ozler. 2008; van Dyne; & Pierce. 2004) และความพึงพอใจในการทํางาน (Bateman;
& Organ. 1983; van Dick; et al. 2008; Yim. 2008) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ
ป ัจจัย เชิง สาเหตุด้านคุณ ลักษณะของงานพบว่า ตัวแปรคุณ ลักษณะของงาน
(Wegge; et al. 2006; Asgari; et al. 2008) และระบบรางวัลภายในและรางวัลภายนอกในการ
ทํางาน (Ram; & Prabhakar. 2011) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ
ป ัจจัยเชิงสาเหตุดา้ นกลุ่มงานพบว่า ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม (Huang; et
al. 2010) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (Piccolo; & Colquitt. 2006) พฤติกรรมการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงาน (Mogotsi. 2009) และความไว้วางใจทีมีต่อหัวหน้างาน (Asgari; et al. 2008) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
และป ัจจัยเชิง สาเหตุ ด้า นองค์การพบว่า การรับรู้ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก าร
(Asgari; et al. 2008) และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสัง คมขององค์การ (Salama. 2011) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
โดยสรุ ป จากการทบทวนงานวิจ ยั พบว่าป ัจจัยเชิง สาเหตุ ของพฤติก รรมการเป็ น
สมาชิกทีดีขององค์การสามารถจําแนกเป็ น 4 กลุ่ มได้แก่ ด้านจิตลักษณะของพนักงาน ด้า น
คุณลักษณะของงาน ด้านกลุ่มงาน และด้านองค์การ และพบว่าความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (Avey; et al. 2009; Ozler; Yilmaz; & Ozler.
2008; van Dyne; & Pierce. 2004) ดังนันในงานวิจยั ครังนีจึงต้องการศึกษาอิทธิพลของความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ และศึกษาอิทธิพลทางอ้อม
ของป ัจจัยเชิ งสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
และศึกษาอิทธิพลของความยึดมันผูกพันในการทํางานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ นอกจากการอธิบายเนือหาเกียวกับตัวแปรทีศึกษาแล้วในลําดับถัดไปจะเป็นแนวคิดทีอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชนเพือเชือมโยงไปสู่กรอบแนวคิดการวิจยั ในลําดับต่อไป
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12. ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน
ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน เป็นหัวข้อการศึกษาทีมีความน่ าสนใจ
เพราะเป็นการอธิบายความแตกต่างระหว่างองค์การทังสองประเภท ทําให้ได้รบั ความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับคุณลักษณะทีเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละประเภทองค์การ ซึงความแตกต่างนีเกียวข้องกับ
ป ัจจัยหลายส่วน ทังป ัจจัย ด้านสภาพแวดล้อม ข้อจํากัด แรงผลักดัน และวัฒนธรรมภายในองค์การ
(Fottler. 1981; Whorton; & Worthley.1981; cited in Perry; & Rainey. 1988: 182) โดยทีการ
อธิบายความแตกต่างของแต่ละประเภทองค์การจะสะท้อนให้เห็น ธรรมชาติของแต่ละประเภท
องค์การ ช่วยให้สามารถทําความเข้าใจความแตกต่างด้านบริบทขององค์การ ช่วยให้สามารถอธิบาย
เชิง เหตุผลได้ว่าผลการวิจ ยั ทีเป็น ข้อค้น พบสะท้อนหรือเชือมโยงกับป ัจจัยทีเกียวข้องของแต่ละ
ประเภทองค์การอย่างไร รวมทังสนับสนุ นให้การนําองค์ความรู้และผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้
สอดคล้องกับแต่ละประเภทองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
โดยทีผลจากการทบทวนเอกสาร พบแนวคิดทีอธิบายความแตกต่างระหว่างองค์การ
ภาครัฐและเอกชนเป็นประเด็นทีสําคัญดังนี
1. ด้านเป้ าหมายขององค์การ พบแนวคิดด้านการบริหารองค์การทีอธิบายว่า องค์การ
ภาครัฐมีเป้ าหมายหลักเพือการรักษาผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม การดําเนินงานจึงมุ่งสร้าง
ประโยชน์เพือส่วนรวม ในขณะทีองค์การภาคเอกชนมีเป้ าหมายหลักคือการรักษาผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทังผูถ้ อื หุน้ ส่วน พนักงานและองค์การ ซึงความแตกต่างกันในด้านเป้ าหมายย่อมมี
ส่วนสําคัญทีส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของพนักงานในองค์การ
2. ด้านความเป็นตัวแทน (Agency) เป็นแนวคิดทีอธิบายความแตกต่างด้านบทบาท
หน้าทีของพนักงานองค์การ โดยอธิบายว่า พนักงานองค์การภาครัฐมีบทบาทหน้าทีเป็นตัวแทนของ
ชุมชนและสังคม ในขณะทีพนักงานองค์การภาคเอกชนทําหน้าทีเป็นตัวแทนของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
หรือผูเ้ ป็นเจ้าขององค์การ ความเป็นตัวแทนจึงมีส่วนเชือมโยงกับเป้ าหมายขององค์การ ทําให้เห็น
ว่าพนักงานองค์การภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาทหน้าทีในการเป็นตัวแทนต่างกัน
3. ด้านความสามารถในการเข้าถึงป ัจจัยสนับสนุ น ในการทํางาน ทีเกียวข้องกับการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรในการทํางาน ซึงโดยธรรมชาติขององค์การภาคเอกชนจะ
มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน ดังนันในการกําหนดขันตอนการปฏิบตั ใิ นการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารและป ัจจัยสนับสนุ น ต่างๆ จึงต้องเอือต่อการปฏิบตั งิ านอย่างฉับไว ในขณะที
องค์การภาครัฐ มุ่งเน้นการกํากับควบคุมทีเข้มงวด ยึดถือการปฏิบตั ทิ มีี ความรัดกุม ทําให้มลี ําดับ
ขันตอนการปฏิบตั ใิ นการเข้าถึงป ัจจัยสนับสนุน ต่างๆ ทีซับซ้อนและเคร่งครัด ทําให้ความสามารถใน
การเข้าถึงป ัจจัยสนับสนุ น ในการทํางานมีส่วนสะท้อนความแตกต่างของทังสองประเภทองค์การ
(Benn; & Gaus. 1983; cited in Perry; & Rainey. 1988: 183)
4. ด้านความซับซ้อนของเป้ าหมาย (Goal complexity) และคลุมเครือของเป้ าหมาย
(Goal ambiguity) ซึงความซับซ้อนและความคลุมเครือของเป้ าหมายเป็น คุณลักษณะทีมีความ
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สอดคล้องกัน อธิบายโดยอ้างอิงจากผลการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานระดับหัวหน้าหน่ วยงาน
ทังองค์การภาครัฐและภาคเอกชนทีผลการศึกษาสะท้อนว่า องค์การภาครัฐ มีป ัญหาด้านความไม่
ชัดเจนของเป้ าหมาย ความหลากหลายของเป้ าหมาย ความขัดแย้งของเป้ าหมายมากกว่าองค์การ
ภาคเอกชน โดยมีสาเหตุมาจากป ัญหาการเมืองในองค์การ และการแทรกแซงอํานาจจากภายนอก
องค์การ รวมทังพบว่า หัวหน้าหน่ วยงานในองค์การภาครัฐให้คะแนนด้านความชัดเจน (Clarity)
และความสามารถในการวัดได้ของเป้ าหมายองค์การ (Measurability) ตํากว่าหัวหน้าหน่ วยงานใน
องค์การภาคเอกชน ทังนี ในองค์ก ารภาครัฐ มีป ัญหา ข้อ ร้องเรียนเกียวกับ ความไม่ ช ดั เจนของ
เป้ าหมายองค์การและการตอบสนองความต้องการของสังคม (Social desirability) มากกว่าองค์การ
ภาคเอกชน ซึงสะท้อนให้เห็นว่าองค์การภาครัฐมีความซับซ้อนและความคลุมเครือของเป้ าหมาย
มากกว่าองค์การภาคเอกชน (Rainey; & Bozeman. 2000: 451-453)
5. ด้านโครงสร้างองค์การ (Organizational structure)
ความแตกต่างทีเกียวข้องกับโครงสร้างองค์การด้านความเป็นทางการ และการ
รวมศูนย์อํานาจ มีความสําคัญต่อการศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
เพราะตามทฤษฎีได้ให้แนวคิดว่า ความเป็นทางการ และการรวมศูนย์อาํ นาจเป็นตัวแปรทีเกียวข้อง
กับองค์การทีมีส่วนเชือมโยงกับช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง คือ
การมีโอกาสได้ควบคุมในการทํางาน การมีโอกาสได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการมีโอกาสได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ซึงจากการทบทวนเอกสารพบแนวคิดทีอธิบายความแตกต่างเกียวกับ
ความเป็นทางการและการรวมศูนย์อาํ นาจระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน ดังนี
ส่วนทีหนึ ง ความเป็ น ทางการ เป็ น คุณ ลักษณะทีเกียวข้อ งกับ โครงสร้า ง
องค์การซึงบ่งชีระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ลําดับขันตอนการปฏิบตั ิ
และคู่มอื การปฏิบตั ทิ อยู
ี ใ่ นรูปแบบเอกสารทีเป็นทางการ ซึงพบแนวคิดทีอธิบายว่า องค์การภาครัฐมี
ระดับความเป็นทางการสูงกว่าองค์การภาคเอกชน (Rainey; & Bozeman. 2000: 453) แนวคิดนีจึง
เป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นทางการระหว่างองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ซึง
ผลจากการทบทวนเอกสารพบผลการศึกษาทีสอดคล้องกันอาทิ ผลการศึกษาของวาร์วคิ (Warwick.
1975; cited in Perry; & Rainey. 1988: 187) ทีศึกษากับพนักงานองค์การภาครัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า องค์การภาครัฐมุ่งเน้นระดับขันการบังคับบัญชาและมีกฎระเบียบ
เข้มงวด สอดคล้องกับการศึกษาของโฮลเวย์นิวเบอร์ร ี ฮิคสัน และเฮรอน (Holdaway; et al. 1975;
cited in Perry; & Rainey. 1988: 189) ซึงได้ศกึ ษาเปรียบเทียบความเป็น ทางการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศคานาดา ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยรัฐมี
ระดับความเป็นทางการสูงกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของชับและมอร์
(Chubb; & Moe. 1985; cited in Perry; & Rainey. 1988: 189) ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียน
รัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเป็นทางการสูงกว่าโรงเรียนเอกชน
นอกจากนี พบแนวคิดทีอธิบายความเชือมโยงระหว่างความเป็นทางการ
กับความล่าช้าในการปฏิบตั งิ านเช่น ในการศึกษาของโบสแมนและเบรทช์เนเดอร์ (Bozeman; &
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Bretschneider. 1994; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 456) ซึงได้ศกึ ษาการใช้ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิง านด้านการจ้า งงานและการจัด ซือวัส ดุ อุ ปกรณ์ กลุ่ม ตัวอย่า งทีศึก ษาเป็ น หัวหน้ า
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า หน่ วยงานภาครัฐใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ด้า นการจ้า งงานและการจัด ซือวัส ดุ อุ ปกรณ์ ม ากกว่าหน่ ว ยงานภาคเอกชน สอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของโบสแมน (Bozeman. 2000; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 454) ซึงได้ศกึ ษา
ความล่าช้าในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า หน่ วยงานภาครัฐ
มีความล่าช้าในการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานบุคคลมากกว่าหน่วยงานภาคเอกชน
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาอีกส่วนหนึงสะท้อนให้แนวคิดทีแตกต่างจากที
กล่าวมาคือ ผลการศึกษาของพัคฮิคสัน และฮินนิง (Pugh; Hickson; & Hinings. 1969; cited in
Rainey; & Bozeman. 2000: 453) ได้ศึกษาการจัดหมวดหมู่องค์การในประเทศอังกฤษผล
การศึกษาพบว่า องค์การภาครัฐและเอกชนมีความเป็นทางการแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย รวมทังใน
การศึกษาของของบัชชาแนน (Buchanan. 1975; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 453) ซึง
ศึกษาเปรียบเทียบความเป็นทางการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานภาครัฐมีความเป็นทางการด้านโครงสร้างตํากว่าหน่ วยงาน
ภาคเอกชน รวมทังผลการศึกษาของโบสแมนและเลิฟเลส (Bozeman; & Loveless. 1987; cited in
Rainey; & Bozeman. 2000: 453) ได้ศกึ ษาความล่าช้าในการปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษาพบว่า ความ
ล่าช้าในการปฏิบตั งิ านของระบบงานราชการแตกต่างจากหน่วยงานเอกชนเพียงเล็กน้อย
ส่วนทีสอง การรวมศูนย์อํานาจ เป็น การรวบการตัดสิน ใจไว้ท ีจุดใดจุดหนึง
ขององค์การ ทําให้พนักงานทีปฏิบตั งิ านไม่ได้มสี ่วนในการตัดสินใจในการทํางานของตน ซึงผลจาก
การศึกษาขององค์การแห่งชาติ (National Organizational Study: NOS) ได้สุ่มตัวอย่างเพือศึกษา
องค์การพบว่า องค์การภาครัฐมีระดับการรวมศูนย์อํานาจสูงกว่าองค์การภาคเอกชน (Marsden;
Cook; & Knoke. 1994; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 454) การรวมศูนย์อํานาจมีความ
เชือมโยงกับความเป็น ทางการ รวมทังองค์การภาครัฐมีการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารงานบุคคล
การจัดซือ และการบริห ารงานทัวไปซึงถู กควบคุมจากฝ่ ายบริห ารส่ว นกลางมากกว่าองค์การ
ภาคเอกชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของพักห์ฮคิ สัน และฮินนิง (Pugh; Hickson; & Hinings.
1969; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 455) ทีพบว่า องค์การภาครัฐมีการรวมศูนย์อํานาจไว้
ทีพนักงานระดับสูงขององค์การมากกว่าองค์การภาคเอกชน โดยเฉพาะในงานด้านการบริหารงาน
บุคคล รวมทังพบว่า การรวมศูนย์อํานาจมีความเชือมโยงกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ
กล่าวคือ องค์การทีมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานสูงจะมีการบังคับใช้กฎระเบียบทีรัดกุม มี
ระดับความเป็นทางการสูง การปฏิบตั งิ านมีลกั ษณะเป็นการวางแผนกิจกรรมไว้ล่วงหน้า ซึงป ัจจัย
เหล่านีมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการรวมศูนย์อาํ นาจไว้ทพนั
ี กงานระดับสูงขององค์การ
นอกจากนี ในการศึกษาของโทลเบอร์ท และซัคเคอร์ (Tolbert; & Zucker.
1983; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 455) ซึงศึกษาเกียวกับองค์การในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า ในองค์การภาครัฐ หัวหน้างานรายงานว่าตนไม่มอี ํานาจในการโยกย้าย ปลด
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เลือนขันตําแหน่ ง และกําหนดค่ าตอบแทนให้กบั พนั ก งานของตน ซึงได้ร บั อิท ธิพลจากป ัจจัย
ภายนอกเช่น กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล การจัดซือและจัดจ้าง มากกว่าในองค์การ
ภาคเอกชน สอดคล้องกับการศึกษาของโบสแมนและเบรทเชนเดอร์ (Bozeman; & Bretschneider.
1994; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 456) ซึงพบว่า องค์การภาครัฐมีกฎระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคลเคร่งครัดมากกว่าองค์การภาคเอกชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเบรทเชน
เดอร์ (Bretschneider. 1990; cited in Rainey; & Bozeman. 2000: 456) ซึงได้ศกึ ษากระบวนการ
จัดซือคอมพิวเตอร์ในองค์การภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ในองค์การภาครัฐมีระยะเวลา
ในการอนุ มตั จิ ดั ซืออุปกรณ์ ยาวนานกว่าในองค์การภาคเอกชน โดยทีความล่าช้ามีสาเหตุเกิดจาก
กฎระเบียบด้านการจัดหาจัดซือ (Procurement) ซึงจะต้องผ่านขันตอนการจัดซือจากหน่ วยงาน
ส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริหารงานทัวไป (General service administration)
จากทีกล่าวมา จะเห็นได้วา่ องค์การภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกัน
ในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านเป้ าหมายองค์การ ด้านความเป็นตัวแทน ด้านความสามารถในการเข้าถึง
ป ัจจัยสนับสนุ น ในการทํางาน ด้านความซับซ้อนและคลุมเครือของเป้ าหมาย และด้านโครงสร้าง
องค์การ ซึงผลจากการทบทวนเอกสารโดยรวมชีให้เห็นว่า องค์การภาครัฐมีความเป็นทางการและ
การรวมศูนย์อํานาจสูง กว่าองค์การภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ในสภาพแวดล้อมทีมุ่ง เน้ น ด้านการ
แข่งขันและประสิทธิภาพการบริหารงานในป ัจจุบนั ทําให้องค์การทังหลาย ทังองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ มีการปรับเปลียนโครงสร้างการบริหารงาน
เน้นการเพิมความคล่องตัว มีการนําเทคโนโลยีททัี นสมัยมาใช้ในการทํางานเพิมมากขึน เป็นผลมา
จากแรงผลักดันทังจากภายในและภายนอกองค์การ ซึงป ัจจัยเหล่านี ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์การ
ทําให้แต่ละองค์การเกิดเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ ดังนันการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์
ป ัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนในครังนี ย่อมจะช่วยสะท้อนให้เข้าใจธรรมชาติขององค์การภาครัฐและเอกชนทีเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายได้ชดั เจนยิงขึน ซึงจะทําให้สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องตาม
บริบทเฉพาะของแต่ละประเภทองค์การ
โดยทีผู้วจิ ยั จะได้นํ าตัวแปรทีเกียวข้อ งดัง ทีกล่า วมา ทังตัวแปรป ัจจัย เชิง สาเหตุด้า น
สภาพแวดล้อมการทํางานประกอบด้วย ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน
และตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ตัวแปร
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจและตัวแปรผลลัพธ์ โดยใช้วธิ กี ารศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
พนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน จะได้นําความเชือมโยงเหล่านีมากําหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั โดยจะได้เสนอดังภาพประกอบ 4 ในลําดับต่อไป
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
ป ัจจัยเชิงสาเหตุ ดา้ นสภาพแวดล้อมการทํางาน

ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ
- การรวมศูนย์อํานาจ
- ความเป็นทางการ

ตัวแปรช่องทางการสร้าง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ตัวแปรผลลัพธ์
การได้ควบคุมในการทํางาน

ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน
- ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีสว่ นร่วม
- การแบ่งปนความรู
ั
ภ้ ายในกลุ่มงาน
ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
- ความหลากหลายของทักษะ
- ความมีเอกลักษณ์ของงาน
- ความสําคัญของงาน
- ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
- ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง

ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ

การได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน
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ลักษณะของพนักงาน
- พนักงานองค์การภาครัฐ
- พนักงานองค์การเอกชน

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การ
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจยั ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
จากภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดของงานวิจยั นีแสดงแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจโดยการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
พนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน โดยทีกรอบแนวคิดการวิจ ยั ได้ใ ช้
ทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) และแนวคิดของเพียซ จัส
สิลา และคัมมิง (Pierce; Jussila; & Cummings. 2009) มาอธิบายความเชือมโยงของตัวแปร
สภาพแวดล้อมการทํางานกับตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง
มาเป็นกรอบในการศึกษา รวมทังได้ทบทวนเอกสารทําให้พบความเชือมโยงของตัวแปรโดยสามารถ
จําแนกตัวแปรทีศึกษาออกได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มตัวแปรป ัจจัยเชิง สาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน ประกอบด้วย ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ตัว แปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน และตัวแปรที
เกียวข้องกับองค์การ กลุ่มตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ตัวแปรความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ และกลุ่มตัวแปรผลลัพธ์โดยมีความเชือมโยงของตัวแปรดังนี
แบบจําลองกําหนดให้ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีอิทธิพลต่อตัวแปรผลลัพธ์ได้แก่
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน (Ghafoor; et al. 2011) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ (van Dyne; & Pierce. 2004; Ozler; Yilmaz; & Ozler. 2008; Avey; et al. 2009) โดยที
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํางานตามแนวคิดของทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; &
Dirks. 2001) ทีได้อธิบายช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ช่องทาง
แบบจําลองกําหนดให้ความยึดมันผูกพัน ในการทํางานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีดีขององค์การ (Ram; & Prabhakar. 2011; Saks. 2006; Salama. 2011) รวมทังอ้างอิง
ตามแนวคิดของแบบจําลองความต้องการและทรัพยากรในการทํางาน (The JD-R Model) (Bakker;
& Demerouti. 2007) ซึงได้อธิบายผลลัพธ์ของความยึดมันผูกพันในการทํางานทีส่งผลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านนอกบทบาทของพนักงาน
แบบจําลองกําหนดให้ตวั แปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัว
แปร ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางาน ได้รบั อิทธิพลจากป ัจจัยเชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมการทํางาน ประกอบด้วย ตัวแปรที
เกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของ
งาน ลัก ษณะความมีอิส ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํา งาน) (Pierce; Jussila; &
Cummings. 2009: 482) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
และการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ) และตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูน ย์
อํานาจ และความเป็ น ทางการ) เพือศึกษาอิท ธิพลของป ัจจัยเชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมการ
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ทํางานทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปร และศึกษา
อิทธิพลทางอ้อมของป ัจจัยเชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผลต่อ ความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ ผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปร
รวมทังการศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน

สมมติ ฐานการวิ จยั
จากกรอบแนวคิดการวิจยั แสดงแบบจําลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิง
สาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน ซึงผลจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องทําให้สามารถกําหนดเป็นสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี
1. แบบจําลองสมมติฐานทีพัฒนาขึนจะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ โดยมี
สมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปร ดังนี
1.1 การได้ควบคุมในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากลักษณะความมีอสิ ระของ
งาน ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ
1.2 การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความมีเอกลักษณ์ของ
งาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ
1.3 การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความหลากหลายของ
ทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน ภาวะผูน้ ําแบบ
เน้นการมีส่วนร่วม การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ
1.4 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการได้ควบคุมในการ
ทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
1.5 ความยึดมันผูกพัน ในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ
1.6 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ
1.7 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความยึดมัน
ผูกพันในการทํางาน
1.8 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับ
งาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะ
ความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน)
1.9 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับ
กลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน)
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1.10 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับ
องค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)
1.11 ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรช่องทางการ
สร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่าง
ลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน)
1.12 ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับ
งาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะ
ความมีอิสระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่
ภาวะผู้นํ าแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ) ตัวแปรทีเกียวข้องกับ
องค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)
1.13 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ
1.14 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรช่อง
ทางการสร้างความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จ กั
องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน)
1.15 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของ
งาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน
(ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน) ตัวแปรทีเกียวข้อง
กับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)
2. โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนแตกต่างกัน
3. ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชนแตกต่างกัน

บทที 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน โดยมีการดําเนินการวิจยั
ตามขันตอนตามลําดับคือ 1) การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2) การสร้างและหา
คุณภาพเครืองมือวัดในการวิจยั 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การจัดกระทําข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 การกําหนดประชากร
ประชากรทีใช้ใ นการวิจยั ครังนี คือ พนักงานองค์การภาครัฐและพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน โดยมีเกณฑ์ใ นการเลือกองค์การทีศึกษาคือ เป็ น องค์การทีดําเนิน กิจ การประเภท
เดียวกัน มีขนาดองค์การใกล้เคียงกัน และตอบรับให้ความร่วมมือการวิจยั จึงได้พจิ ารณาองค์การที
มีลกั ษณะตามเกณฑ์และประสานงานขอความร่วมมือ จนทําให้ได้องค์การภาครัฐและเอกชน 2 แห่ง
ซึงดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้า โดยทีองค์การภาครัฐดําเนินกิจการเกียวกับการผลิตหนังสือและ
อุปกรณ์ การเรียน และองค์การภาคเอกชนเป็น บริษทั เอกชนในกลุ่มเครือข่ายบริษทั ขนาดใหญ่ ท ี
ดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาเป็นพนักงานประจําขององค์การภาครัฐและเอกชน หลังจากทีได้
องค์การภาครัฐ และภาคเอกชนทีมีลกั ษณะตามเกณฑ์คือ เป็น องค์การทีดําเนิน กิจ การประเภท
เดียวกันและมีขนาดองค์การใกล้เคียงกัน และตอบรับให้ความร่วมมือในการวิจยั ทําให้ได้องค์การ
ภาครัฐและเอกชน 2 แห่งซึงดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้า จากนันจึงประสานงานขอข้อมูลการ
จัดแบ่งหน่วยงานและรายชือพนักงานจากทัง 2 องค์การ จึงได้แบ่งพนักงานตามประเภทองค์การ
และประเภทหน่ วยงาน เพือสุ่ม อย่างง่ ายให้ไ ด้ร ายชือพนักงานทีเป็ น กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ว น
พนักงานจําแนกตามประเภทหน่ ว ยงานของแต่ ละองค์การ โดยทีมีเงือนไขว่าพนักงานต้อ งมี
สถานภาพเป็ น พนักงานประจํา มีร ะยะเวลาการปฏิบตั ิง านอยู่ใ นองค์การอย่างน้ อย 1 ปี และมี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ ง งานป ัจจุบนั อย่างน้อย 6 เดือน เหตุผลทีต้องกําหนดเงือนไข
เกียวกับระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเป็นเพราะตัวแปรทีศึกษาเป็นตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน กลุ่มงาน
และองค์การ ซึงจําเป็นทีพนักงานต้องมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในสภาพแวดล้อมป ัจจุบนั ยาวนาน
พอสมควร ทีจะสามารถรับรูแ้ ละประเมินป ัจจัย ทังหลายทีเกียวข้องกับงาน กลุ่มงาน และองค์การของ
ตน โดยมีแนวทางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี
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1.2.1 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนืองจากในการวิจยั ครังนีผู้วจิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal structural models with latent
variable) ดังนันจึงต้องกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตดิ งั กล่าวนัน หากเลือกใช้วธิ กี ารประมาณค่าแบบไลค์ลิฮูดสูงสุด
(Maximum likelihood) ซึงเป็นวิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์ทมีี ความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989: 108) จําเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่างทีมีขนาดใหญ่ เพือทีจะ
ช่วยให้ผ ลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความมันใจในการทดสอบยิงขึน รวมทังการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่จะทําให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรมีความคงเส้นคงวาแม้ว่าการแจกแจง
ของตัวแปรจะไม่เป็นโค้งปกติหลายตัวแปรก็ตาม (Multivariate normal distribution) (Bollen. 1989:
284) ทังนีได้มนี กั วิชาการหลายท่านได้กําหนดเกณฑ์ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างว่า หาก
ต้องการความมันใจในการทดสอบมากขึนควรใช้กลุ่มตัวอย่าง 300 หน่ วยขึนไป (Tabachnick; &
Fidell. 2007: 640) รวมทังพบเกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเพียงพอในการวิเคราะห์สมการ
เชิงโครงสร้างควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 - 20 คนต่อตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร (Schumacker; & Lomax.
2004: 20) ซึงในการวิจยั ครังนีต้องการศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย
เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่ม
ภาคเอกชน ซึงในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนีมีตวั แปรสังเกตทังสิน 29 ตัวแปรสังเกต ดังนันจึงต้องมี
จํานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้ อยกลุ่มละ 300 คน แต่ด้วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจําเป็ น ต้องส่ง
แบบสอบถามให้หน่วยงานแจกจ่ายและเก็บรวบรวมกลับคืนจากผูท้ เป็
ี นกลุ่มตัวอย่างซึงอาจมีสดั ส่วน
การได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ (Nulty. 2008) ผู้วจิ ยั จึงได้ชดเชยจํานวน
กลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างชดเชยองค์การละ 100 คน รวมแบบสอบถามทีส่งไปจํานวนองค์การละ
400 ฉบับ
1.2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง หลังจากทีได้องค์การทีศึกษา ตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้คอื
เป็น องค์การทีดําเนิน กิจ การประเภทเดียวกัน มีขนาดองค์การใกล้เคียงกัน และตอบรับให้ความ
ร่วมมือการวิจยั ทําให้ได้องค์การภาครัฐและเอกชน 2 แห่งซึงดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้า โดย
ทีองค์การภาครัฐ มีพนักงานประจําจํานวน 1,361 คน และองค์การภาคเอกชนมีพนักงานประจํา
จํานวน 1,764 คน จากนันจึง ได้สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified
sampling) โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. แบ่งชันภูมติ ามประเภทหน่วยงานในแต่ละองค์การ โดยให้กลุ่มตัวอย่างมาจาก
ทุกหน่วยงานในแต่ละองค์การ มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนพนักงานในแต่ละหน่ วยงาน โดยที
องค์การภาครัฐแบ่งหน่วยงานเป็น 5 สํานัก และองค์การภาคเอกชนแบ่งเป็น 6 ฝ่าย
2. จากนันใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย โดยได้ประสานงานขอทะเบียนรายชือพนักงาน
ประจําจําแนกตามประเภทหน่วยงาน แล้วจึงทําการสุ่มโดยใช้เลขสุ่มให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
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พนักงานแต่ละหน่วยงาน จํานวนองค์การละ 400 คน รวมทังสิน 800 คน แล้วจึงได้ส่งแบบสอบถาม
และรายชือผูท้ เป็
ี นกลุ่มตัวอย่างส่งให้หน่วยงานช่วยแจกจ่ายและเก็บรวบรวมกลับคืนให้
4. จํา นวนกลุ่ ม ตัว อย่า งทีได้ร ับ แบบสอบถามกลับ คืน มา 755 ฉบับ เป็ น ของ
พนักงานองค์การภาครัฐ 375 ฉบับและองค์การภาคเอกชน 380 ฉบับ ซึงเป็ น แบบสอบถามที
สมบูร ณ์ 690 ฉบับ เป็ น ของพนักงานองค์การภาครัฐ จํานวน 348 คน คิดเป็ น ร้อยละ 87 ของ
แบบสอบถามทีจัดส่ง และเป็น ของพนักงานองค์การภาคเอกชน จํานวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ
85.5 ของแบบสอบถามทีจัดส่ง โดยมีรายละเอียดจํานวนกลุ่มย่อยดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั

องค์การ
ภาครัฐ

หน่วยงาน

สํานักบริหารกลาง
สํานักบริหารการผลิตและการพิมพ์
สํานักบริหารการตลาดและการขาย
สํานักบริหารการเงินและบัญชี
สํานักบริหารสินทรัพย์
รวม
ภาคเอกชน ฝ่าย พัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายสํานักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายจัดซือและจัดหา
ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายโรงงาน
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
พนักงาน แบบสอบถาม แบบสอบถาม
ประจํา
ทีส่งไป
ทีนําไปใช้ได้
166
55
52
575
160
133
480
140
120
129
40
38
11
5
5
1,361
400
348
256
60
52
66
15
13
74
15
15
47
10
10
279
60
46
1,042
240
206
1,764
400
342
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การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือวัดในการวิ จยั
การวัดตัวแปรในการวิจยั นี เครืองมือทีใช้เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น
12 ตอน ซึงใช้วดั ตัวแปรทังหมด 15 ตัวแปร ซึงมีทงส่
ั วนทีผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงจากแบบวัดทีมีอยู่เดิม
ทังในประเทศ และของต่างประเทศ และแบบวัดทีผู้วจิ ยั ได้สร้างขึนเองตามแนวคิดทฤษฎี โดยมี
รายละเอียดขันตอนในการสร้างและพัฒนาเครืองมือ ดังต่อไปนี
ขันตอนที 1 ศึก ษาทฤษฎีและงานวิจ ัย ทีเกียวข้อ งกับ ตัว แปร เพือทํา ความเข้า ใจ
ความหมายให้ตรงตามทฤษฎี และกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรให้มคี วามชัดเจน
ขันตอนที 2 การสร้างข้อคําถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ในกรณี เป็นตัว
แปรทีมีเครืองมือมาตรฐานและสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั ได้นําเครืองมือนันมาปรับให้
เหมาะสมกับบริบททีศึกษา ในกรณีทเครื
ี องมือเป็นภาษาต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั จึงได้แปลเป็นภาษาไทย
แล้วนํ าข้อคําถามเสนอต่ออาจารย์ทปรึ
ี กษาและอาจารย์ท ีปรึกษาร่วม เพือขอคํา แนะนํ าเกียวกับ
ความถูกต้อง ความชัดเจน ความครอบคลุมในเนือหา และความเหมาะสมของข้อคําถาม แล้วนํามา
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาเป็นเครืองมือฉบับร่าง มีลกั ษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ
ขันตอนที 3 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content validity) ของแบบวัดโดย
ผู้เชียวชาญ ซึงผู้วจิ ยั ได้นําแบบวัดพร้อมกับรายละเอียดเกียวกับหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์ของการ
วิจ ัย กรอบแนวคิด ในการวิจ ัย นิ ยามเชิง ปฏิบ ัติการของตัวแปรให้ผู้เชียวชาญจํา นวน 5 ท่ า น
ตรวจสอบ (รายนามผู้เชียวชาญแสดงในภาคผนวก ข) ประกอบด้วย ผู้เชียวชาญด้านพฤติกรรม
ศาสตร์จาํ นวน 3 ท่าน ผูเ้ ชียวชาญด้านการบริหารองค์การภาครัฐ จํานวน 1 ท่าน และผู้เชียวชาญ
ด้านการบริหารองค์การภาคเอกชน จํานวน 1 ท่าน เพือตรวจสอบความครอบคลุม ความชัดเจนของ
ข้อคําถาม และความถูกต้องทางภาษา แล้วให้ผู้เชียวชาญตัด สิน ว่า ข้อคําถามแต่ละข้อมีความ
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต้องการวัดหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ
1 = คําถามมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต้องการวัด
0 = ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต้องการวัด และ
-1 = คําถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต้องการวัด
แล้วจึงนําคะแนนทีได้ในแต่ละข้อไปคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทังนีข้อคําถามทีนําไปใช้จะต้องมีค่า
IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ขึนไป (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. 2555: 122-123) ข้อคําถามทีมีค่า
IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย ทีผู้เชียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อความ ผู้วจิ ยั จึงได้
ปรับปรุงข้อคําถามตามข้อเสนอแนะนันก่อนนําไปใช้
ขันตอนที 4 ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพเครืองมือโดยนําไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างทีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี คือ พนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
จํานวน 100 คนเพือทดสอบค่าความเชือมัน (Reliability) และตรวจสอบความสอดคล้องภายใน
(Internal consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach’s alpha coefficient) โดย
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จะต้องมีค่าความเชือมันแบบวัดทียอมรับได้มคี ่า 0.70 ขึนไป และนําข้อมูลมาวิเคราะห์รายข้อ (Item
analysis) โดยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทังฉบับ
(Corrected item - total correlation) จากนันจึงพิจารณาผลควบคู่กบั การพิจารณาเนือหาเพือปรับ
ข้อความ ทังนีหากเป็นข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตําแต่มขี อ้ คําถามอืนทีมีใจความใกล้เคียงกันก็
จะตัดข้อคําถามนันออกไป โดยใช้เกณฑ์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อคําถามกับคะแนน
รวมว่าต้องมีค่าเป็นบวกและมีค่าตังแต่ 0.30 ขึนไป
ขันตอนที 5 ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ด้านความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ด้วย
โปรแกรม LISREL เพือทดสอบความสัมพันธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง (Latent variable) กับ
ตัว แปรสัง เกต (Observed variable) โดยกําหนดให้ตวั บ่ ง ชีในแต่ล ะด้า นของตัว แปรแฝงมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านนันๆ ซึงในการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง
พิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์
พบว่าแบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า แบบจําลองมีความ
เทียงตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาได้จากเกณฑ์ดชั นีทใช้
ี ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง
ดังนี (Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair; et al. 2010)
ค่าสถิ ติวดั ระดับความกลมกลืนของแบบจําลอง เกณฑ์ระดับความกลมกลืน
2
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
2/df
มีค่าน้อยกว่า 5.00
Comparative fit index: CFI
มีค่ามากกว่า 0.90
Goodness of fit index: GFI
มีค่ามากกว่า 0.90
Tucker-Lewis Index:TLI
มีค่ามากกว่า 0.90
Root mean squared error of approximation: RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.08
สําหรับค่า 2 มีขอ้ ยกเว้นว่าอาจมีนยั สําคัญทางสถิตไิ ด้ เนืองจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีมี
จํานวนมาก (Schumacker; & Lomax. 2004: 100) แม้ว่าแบบจําลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็ตาม
ซึงหากพบว่า แบบจํา ลองไม่ มีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ผู้ว ิจ ัย จะปรับ
แบบจําลองและวิเคราะห์ใหม่ ซึงในการปรับนีใช้พนฐานของทฤษฏี
ื
ซงผู
ึ ว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากเอกสารและ
งานวิจ ยั ทีเกียวข้อง รวมทังผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์ห าค่าความเชือมัน และความเทียงตรงในการวัด
(Construct reliability and validity ) โดยการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว่าตัวแปรสังเกตของตัว
แปรแฝงมีความเชือมันและความเทียงตรงในการวัดตัวแปรแฝง โดยการคํานวณหาค่าความเชือมัน
ของตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) ซึงเกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า
ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
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เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสัง เกตนันจะวัด (Hair; et al. 2010: 710) และทําการ
คํานวณหาค่าเฉลียความแปรปรวนของตัวบ่งชีทีตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance
extracted: AVE) ซึงมีเกณฑ์การพิจารณาว่าหากมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวบ่ง ชีนีมีความ
เทียงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านทีตัวบ่งชีนันใช้วดั (Hair; et al. 2010: 709) และตรวจสอบ
ความเทียงตรงของตัวบ่งชี โดยการหาค่าความเทียงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) ซึงตัว
บ่งชีของตัวแปรแฝงต้องมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแฝงทีวัดอย่างมี
นัยสําคัญ ค่านําหนักองค์ประกอบในระดับพอใช้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.45 นําหนักองค์ประกอบใน
ระดับดีตอ้ งมีค่าไม่น้อยกว่า 0.55 นําหนักองค์ประกอบในระดับดีมากต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.63 และ
นําหนักองค์ประกอบในระดับดีเยียมต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.71 (Tabachnick; & Fidell. 2007: 649)
ทังนีเกณฑ์พิจารณาขันตําทียอมรับได้ของค่านําหนักองค์ประกอบควรอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40
(Hair; et al. 2010: 118) และตรวจสอบความเทียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) ซึงเป็น
การตรวจสอบว่าข้อคําถามทังหมดในแบบวัดเดียวกันนันไม่ ได้เป็น องค์ประกอบเดียวกัน แต่เป็ น
องค์ประกอบทีเป็นไปตามทฤษฎีของตัวแปรซึงสามารถตรวจสอบได้โ ดยการเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์แบบจําลองระหว่างแบบจําลองทีมีการจําแนกองค์ประกอบตามทฤษฎีกบั แบบจําลองทีรวม
เป็นองค์ประกอบเดียว
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีแต่ละแบบวัดมีรายละเอียดของการสร้าง และผลของการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดมีดงั นี
ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 แบบวัดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ตอนที 3 แบบวัดความยึดมันผูกพันในการทํางาน
ตอนที 4 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ตอนที 5 แบบวัดการได้ควบคุมในการทํางาน
ตอนที 6 แบบวัดการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
ตอนที 7 แบบวัดการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ตอนที 8 แบบวัดตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
ตอนที 9 แบบวัดภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
ตอนที 10 แบบวัดการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
ตอนที 11 แบบวัดการรวมศูนย์อาํ นาจ
ตอนที 12 แบบวัดความเป็นทางการ
โดยมีรายละเอียดดังนี
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1. แบบสอบถามข้อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลัก ษณะแบบสอบถาม เป็ น ข้อ คําถามทีเก็บข้อมูลชีว สัง คมของผู้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ การทํางานในองค์การ
ตําแหน่ งงานป ัจจุบนั ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ งงาน และระดับเงินเดือนป ัจจุบนั โดยนําข้อมูลนีมา
วิเคราะห์เพือบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและอาจนําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอืนใน
แบบจําลอง
2. แบบวัดความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นแบบวัดทีผู้วจิ ยั ปรับปรุง
มาจากแบบวัดของเอเวย์และคณะ (Avey; et al. 2009) โดยนํามาแปล ปรับใช้ และสร้างข้อคําถาม
เพิมเติม เพือให้มคี วามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นีประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ และเอกลักษณ์แห่งตน แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ คือ จริงทีสุดจริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบจริ
ี
งทีสุดจะได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างจริงจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่
จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
สูงกว่าแสดงว่าพนักงานมีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 24 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1 จํานวน 1 ข้อ มี
ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 11 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 12 ข้อ
จึงได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผู้เชียวชาญโดยทีผู้เชียวชาญได้เพิมเติมข้อคําถามอีก 1
ข้อ จึงรวมเป็นข้อคําถาม 25 ข้อ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน
(Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.904 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับที
ยอมรับได้ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.340-0.688 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริงพบค่า
ความเชือมันเท่ากับ 0.925 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.404-0.724
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจําลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 130.33, df= 59, p< 0.001, CFI= 0.99,
GFI= 0.97, RMSEA= 0.042 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่ านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ ซึง
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ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดัง นัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.94
และ AVE= 0.54 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที
ตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบ
ของข้อคํา ถามรายข้ออยู่ร ะหว่าง 0.59-0.84 เมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิง จําแนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีองค์ประกอบเดียวไม่ดี
เท่าแบบจําลองการวัดทีมี 4 องค์ประกอบ (พิจารณาได้จากค่า 2diff= 662.80, dfdiff= 6, p< 0.01)
ดังนัน แบบวัดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจยัง คงเป็น 4 องค์ประกอบเช่นเดิม โดยมีจํานวนข้อ
คําถามทีนําไปใช้จริง 13 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.897 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.461-0.703
ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ
การรับรูค้ วามสามารถของตน
0. ข้าพเจ้ามันใจทีจะตังเป้ าหมายสูงในการทํางานใน
องค์การแห่งนี
การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
0. ข้าพเจ้าจะท้วงติงหากพบการกระทําทีเบียงเบนไป
จากเป้ าหมายทีองค์การตังไว้
ความเป็นส่วนหนึงขององค์การ
0. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ผ่อนคลายสบายใจกับการทีทํางานอยูใ่ น
องค์การนี
การรับรูเ้ อกลักษณ์ของตนเอง
0. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่างานทีทําอยูม่ เี อกลักษณ์สอดคล้องกับ
ตัวตนของข้าพเจ้า

จริง
จริง
ทีสุด

ค่อน
ข้าง
จริง

ค่อน
ไม่
ไม่
ข้าง
จริง
จริง
ไม่จริง
เลย
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3. แบบวัดความยึดมันผูกพันในการทํางาน
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดความยึดมันผูกพันในการทํางานเป็นแบบวัดทีผู้วจิ ยั ปรับปรุง
มาจากแบบวัดของเชาว์เฟลิและคณะ (Schaufeli; et al. 2002; Schaufeli; Bakker; & Salanova.
2006) โดยนํามาแปล ปรับใช้ และสร้างข้อคําถามเพิมเติม เพือให้มคี วามสอดคล้องกับบริบททีศึกษา
และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ความมีพลังในการทํางาน
ความอุทศิ ตนในการทํางาน และความมีใจจดจ่ออยู่กบั งาน แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ คือ จริงทีสุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบจริ
ี
งทีสุดจะได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างจริงจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่
จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
สูงกว่าแสดงว่าพนักงานมีความยึดมันผูกพันในการทํางานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 18 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1 จํานวน 2 ข้อมี
ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 9 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 7 ข้อ จึง
ได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผูเ้ ชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบ
ค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.897 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง
ภายในอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.378-0.783 หลังจากนันนําไป
เก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.924 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.304-0.702
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 93.24, df= 41, p< 0.001, CFI= 0.99,
GFI= 0.98, RMSEA= 0.043 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ ซึง
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.92
และ AVE= 0.50 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที
ตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบ
ของข้อคํา ถามรายข้ออยู่ร ะหว่าง 0.54-0.79 เมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิง จํา แนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานทีมีองค์ประกอบเดียวไม่ดี
เท่าแบบจําลองการวัดทีมี 3 องค์ประกอบ (พิจารณาได้จากค่า 2diff= 56.04, dfdiff= 3, p< 0.01)
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ดังนัน แบบวัดความยึดมันผูกพันในการทํางานยังคงเป็น 3 องค์ประกอบเช่นเดิม โดยมีจํานวนข้อ
คําถามทีนําไปใช้จริง 11 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.903 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.481-0.722
ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ
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ความมีพลังในการทํางาน
0. ข้าพเจ้ารูส้ กึ เต็มเปียมด้วยพลังเมือทํางาน
ความอุทศิ ตนในการทํางาน
0. ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเรืองงานมากกว่าเรือง
ส่วนตัว
ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
0. ในขณะทํางาน ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีสมาธิ ไม่รบั รูส้ งต่
ิ างๆ
รอบตัว
ตอนที 4 แบบวัดพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
ลักษณะแบบวัด เป็ น การวัดพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีขององค์การ เป็ น แบบวัดที
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนเพือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การตามแนวคิดองค์ประกอบของ
ออร์แ กน (Organ. 1988) โดยได้ป รับ ปรุ ง จากแบบวัด ในงานวิจ ัย ของพอดซาคอฟและคณะ
(Podsakoff; et al. 1990) แบบวัดในงานวิจยั ของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธ์
ธรรมนารถสกุล (2547) และแบบวัดในงานวิจยั ของวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) โดยนํามาปรับใช้
เพือให้มคี วามสอดคล้องกับบริบททีศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานีประกอบด้วยองค์ประกอบ
5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมความสํานึกในหน้ าที พฤติกรรมความ
อดทนอดกลัน พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ แต่ละข้อเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีสุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบจริ
ี
งทีสุดจะได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างจริงจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่
จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
สูงกว่าแสดงว่าพนักงานมีพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนน
เฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
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congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 26 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1 จํานวน 11 ข้อมี
ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 12 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 3 ข้อ
จึง ได้ป รับ ปรุ ง ข้อคําถามตามคําชีแนะของผู้เชียวชาญ จากนันได้ นํ า แบบวัดไปทดลองใช้เพือ
ตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.905 แสดงว่าแบบวัดมีความ
สอดคล้องภายในอยู่ใ นระดับทียอมรับ ได้ มีค่า อํา นาจจําแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่าง 0.302-0.677
หลัง จากนันนํ าไปเก็บข้อมูลจริง พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.913 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.314-0.696
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 187.59, df= 80, p< 0.001, CFI= 0.99,
GFI= 0.96, RMSEA= 0.044 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ ซึง
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า
CR= 0.93 และ AVE= 0.48 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปร
แฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนัก
องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.57-0.79 เมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงจําแนก
ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจํา ลองการวัดตัวแปรพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การทีมี
องค์ประกอบเดียวไม่ดเี ท่าแบบจําลองการวัดทีมี 5 องค์ประกอบ (พิจารณาได้จากค่า 2diff= 211.21,
dfdiff= 10, p< 0.01) ดัง นัน แบบวัด พฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ทีดีข ององค์การยัง คงเป็ น 5
องค์ประกอบเช่นเดิม โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 15 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.909
และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.484-0.700
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พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
0. ข้าพเจ้าให้คาํ แนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ โดยไม่
ต้องร้องขอ แม้วา่ ไม่ใช่หน้าที
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
0. ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแม้จะไม่มี
ใครมาสอดส่องควบคุม
พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
0. ข้าพเจ้าอดทนต่อข้อจํากัดและความไม่สะดวกต่างๆ ที
เกิดขึนในองค์การ
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
0. ข้าพเจ้าสร้างระบบการทํางานของตนเองเพือป้ องกัน
ไม่ให้เกิดป ัญหากับเพือนร่วมงาน
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
0. ข้าพเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลือนไหว
ต่างๆ ภายในองค์การ
ตอนที 5 แบบวัดการได้ควบคุมในการทํางาน
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดการได้ควบคุมในการทํางานเป็นแบบวัดทีผู้วจิ ยั สร้างขึนใหม่
โดยพัฒนามาจากแนวคิดการได้ควบคุมในการทํางานของทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
(Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) โดยได้สรุปเป็นนิยามตัวแปรและนํามาไปเทียบเคียงกับข้อ
คําถามของแบบวัดทัง 2 ฉบับได้แก่ แบบวัดจากงานวิจ ยั ของเพียซ โอดริส คูล และคอกห์ลาน
(Pierce; O’Driscool; & Coghlan. 2004) และแบบวัดจากงานวิจยั ของเดวเยอร์และเกนสเตอร์
(Dwyer; & Ganster. 1991) แต่ละข้อเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีสุด มาก
ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย น้อยทีสุด
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบมากที
ี
สุดจะได้ 6 คะแนน มากจะได้
5 คะแนน ค่อนข้างมากจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างน้อยจะได้ 3 คะแนน น้อยจะได้ 2 คะแนน และน้อย
ทีสุดจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูงกว่า
แสดงว่าพนักงานมีประสบการณ์การได้ควบคุมในการทํางานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
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congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 13 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.80
จํานวน 9 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 4 ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคํา
ชีแนะของผูเ้ ชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability)
พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.899 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.496-0.756 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.916 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.560-0.739
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 4.91, df= 5, p= 0.427, CFI= 1.00,
GFI= 1.00, RMSEA= 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่าแบบจํา ลอง
การวัดตัวแปรการได้ควบคุมในการทํางานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความ
เชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.81 และ AVE= 0.46 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่ง ชี
พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.58-0.77 โดยทีการวัดตัวแปรการ
ได้ควบคุมในการทํางานมีเพียงองค์ประกอบเดียว เนืองจากการทบทวนเอกสารไม่พบการจําแนก
องค์ประกอบ โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 5 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.802 และมีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.503-0.668
ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ
ในการทํางานทีผ่านมาท่านสามารถกระทํา
พฤติ กรรมเหล่านี ได้มากน้ อยเพียงใด
0. ควบคุมปริมาณทรัพยากรในการทํางานทีตัวเองจะ
ได้รบั
00. คาดการณ์สงที
ิ จะส่งผลกระทบต่องานของตัวเองได้
แม้จะไม่สามารถควบคุมสิงนันได้โดยตรง

มาก
ทีสุด

มาก

ค่อน
ข้าง
มาก

ค่อน
ข้าง
น้อย

น้อย

น้อย
ทีสุด
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ตอนที 6 แบบวัดการได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงเป็ นแบบวัดทีผู้วจิ ยั สร้างขึน
ใหม่ โดยพัฒนามาจากแนวคิดด้านการได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงของทฤษฎีความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ
มากทีสุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย น้อยทีสุด
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบมากที
ี
สุดจะได้ 6 คะแนน มากจะได้
5 คะแนน ค่อนข้างมากจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างน้อยจะได้ 3 คะแนน น้อยจะได้ 2 คะแนน และน้อย
ทีสุดจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูง
กว่าแสดงว่าพนักงานมีประสบการณ์การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
ตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 10 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.80
จํานวน 6 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 4 ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคํา
ชีแนะของผูเ้ ชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability)
พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.895 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.539-0.742 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.898 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.586-0.713
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 7.68, df= 2, p= 0.021, CFI= 1.00,
GFI= 0.99, RMSEA= 0.064 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ
ซึงทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดตัวแปรการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.83
และ AVE= 0.55 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกต
นันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถาม
รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.63-0.84 โดยทีการวัดตัวแปรการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงมีเพียงองค์ประกอบ
เดียว เนืองจากการทบทวนเอกสารไม่พบการจําแนกองค์ประกอบ โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้
จริง 4 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.816 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.565-0.711
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ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ
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ในการทํางานทีผ่านมาท่านมีโอกาสได้ร้จู กั องค์การ
ตามโอกาสเหล่านี มากน้ อยเพียงใด
0. ได้รจู้ กั จุดเด่นและศักยภาพขององค์การอย่างดี
00. ได้มโี อกาสรูจ้ กั บุคคลทีมีบทบาทสําคัญในองค์การนี
ตอนที 7 แบบวัดการได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเป็นแบบวัดทีผู้วจิ ยั สร้างขึน
ใหม่ โดยพัฒนามาจากแนวคิดด้านการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานของทฤษฎีความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ (Pierce; Kostova; & Dirks. 2001) แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ
มากทีสุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย น้อยทีสุด
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบมากที
ี
สุดจะได้ 6 คะแนน มากจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างมากจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างน้อยจะได้ 3 คะแนน น้อยจะได้ 2 คะแนน และน้อย
ทีสุดจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูง
กว่าแสดงว่าพนักงานมีประสบการณ์ การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนน
เฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรกเป็ น การตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 10 ข้อ พบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.80
จํานวน 7 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 3 ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคํา
ชีแนะของผูเ้ ชียวชาญ โดยทีผูเ้ ชียวชาญได้เพิมเติมข้อคําถามอีก 1 ข้อ จึงรวมเป็นข้อคําถาม 11 ข้อ
จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.898 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทียอมรับได้ มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.451-0.716 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.910 มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.468-0.739
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 0.12, df= 2, p= 0.941, CFI= 1.00,
GFI= 1.00, RMSEA= 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่าแบบจํา ลอง
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การวัดตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณา
ความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.86 และ AVE= 0.60 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปร
สังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัว
บ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.64-0.85 โดยทีการวัดตัวแปร
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีเพียงองค์ประกอบเดียว เนืองจากการทบทวนเอกสารไม่พบการ
จําแนกองค์ประกอบ โดยมีจาํ นวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 4 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.847 และ
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.584-0.747
ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ

มาก
ทีสุด

มาก

ค่อน
ข้าง
มาก

ค่อน
ข้าง
น้อย

น้อย

น้อย
ทีสุด

ในการทํางานทีผ่านมาท่านสามารถกระทํา
พฤติ กรรมเหล่านี มากน้ อยเพียงใด
0. ทุ่มเททักษะและความสามารถของตนให้กบั งาน
00. ทุ่มเทเอาใจใส่ในงาน
ตอนที 8 แบบวัดตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดตัวแปรทีเกียวข้องกับงานเป็นแบบวัดทีผู้วจิ ยั ปรับปรุงมาจาก
แบบสํารวจวินิจ ฉัยงานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham. 1975) และแบบวัด
คุณลักษณะของงานของซิม ซิลากยิและเคลเลอร์ (Sims; Szilagyi; & Keller. 1976) โดยนํามาแปล
ปรับใช้ และสร้างข้อคําถามเพิมเติม เพือให้มคี วามสอดคล้องกับบริบททีศึกษาและกลุ่มตัวอย่ าง
ประกอบด้วยตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน 5 ด้านได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของ
งาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน แต่
ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย น้อย
ทีสุด วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผู้ทตอบมากที
ี
สุดจะได้ 6 คะแนน มากจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างมากจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างน้อยจะได้ 3 คะแนน น้อยจะได้ 2 คะแนน และน้อย
ทีสุดจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน โดยมีขนตอนการพั
ั
ฒนาแบบ
วัดแต่ละชุด ดังนี
แบบวัดความหลากหลายของทักษะ การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ขันตอนแรก
เป็นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 5 ข้อ
พบว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 2 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 3
ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผู้เชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือ
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ตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.621 แสดงว่าแบบวัดมีความ
สอดคล้องภายในอยู่ใ นระดับทียอมรับ ได้ มีค่า อํา นาจจําแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่าง 0.610-0.658
หลัง จากนันนํ าไปเก็บข้อมูลจริง พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.557 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.607-0.662
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อ ทีมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อยโดยตัด ออกทีล ะข้อจน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่
= 1.24, df= 2, p= 0.36, CFI= 1.00, GFI= 1.00, RMSEA= 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืน
ทุก ตัว ผ่า นเกณฑ์ จึง สรุ ปได้ว่า แบบจํา ลองการวัดตัวแปรความหลากหลายของทัก ษะมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.79 และ
AVE= 0.55 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนัน
ใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามราย
ข้ออยูร่ ะหว่าง 0.70-0.80 โดยทีการวัดตัวแปรความหลากหลายของทักษะมีเพียงองค์ประกอบเดียว
เนืองจากการทบทวนเอกสารไม่พบการจําแนกองค์ประกอบ โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 3
ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.789 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.607-0.662
แบบวัดความสําคัญของงาน การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ขันตอนแรกเป็นการ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item-objective congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 5 ข้อ พบว่ามีค่า
IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 2 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 3 ข้อ จึงได้
ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผูเ้ ชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่า
ความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.727 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง
ภายในอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.462-0.571 หลังจากนันนําไป
เก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.702 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.470-0.629
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อ ทีมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อยโดยตัด ออกทีล ะข้อจน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่
= 1.68, df= 2, p= 0.25, CFI= 1.00, GFI= 1.00, RMSEA= 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืน
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดตัวแปรความสําคัญของงานมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.74 และ AVE= 0.49
แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับ
ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง
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0.54-0.87 โดยทีการวัดตัวแปรความสําคัญของงานมีเพียงองค์ประกอบเดียว เนืองจากการทบทวน
เอกสารไม่พบการจําแนกองค์ประกอบ โดยมีจาํ นวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 3 ข้อ มีค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.722 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.470-0.536
แบบวัด ความมีเอกลักษณ์ ของงาน การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ขันตอนแรก
เป็นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 5 ข้อ
พบว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 4 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 1
ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผู้เชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือ
ตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.724 แสดงว่าแบบวัดมีความ
สอดคล้องภายในอยู่ใ นระดับทียอมรับ ได้ มีค่า อํา นาจจําแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่าง 0.396-0.692
หลัง จากนันนํ าไปเก็บข้อมูลจริง พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.716 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.447-0.694
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อ ทีมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อยโดยตัด ออกทีล ะข้อจน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่
= 1.79, df= 2, p= 0.28, CFI= 1.00, GFI= 1.00, RMSEA= 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืน
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้วา่ แบบจําลองการวัดตัวแปรความมีเอกลักษณ์ของงานมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.87 และ AVE= 0.70
แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับ
ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.65-0.93 โดยทีการวัดตัวแปรความมีเอกลักษณ์ของงานมีเพียงองค์ประกอบเดียว เนืองจากการ
ทบทวนเอกสารไม่พบการจําแนกองค์ประกอบ โดยมีจาํ นวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 3 ข้อ มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ 0.859 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.614-0.810
แบบวัดลักษณะความมีอิสระของงาน การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ขันตอนแรก
เป็นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 6 ข้อ
พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จํานวน 3 ข้อ และมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 3 ข้อ โดย
ได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผูเ้ ชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบ
ค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.827 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้อง
ภายในอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.358-0.789 หลังจากนันนําไป
เก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.824 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.439-0.761
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จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อ ทีมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อยโดยตัด ออกทีล ะข้อจน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่
= 1.92, df= 2, p= 0.382, CFI= 1.00, GFI= 1.00, RMSEA= 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืน
ทุกตัวผ่า นเกณฑ์ จึง สรุ ปได้ว่า แบบจํา ลองการวัดตัวแปรลักษณะความมีอิส ระของงานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.79 และ
AVE= 0.50 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนัน
ใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามราย
ข้ออยูร่ ะหว่าง 0.52-0.85 โดยทีการวัดตัวแปรลักษณะความมีอสิ ระของงานมีเพียงองค์ประกอบเดียว
เนืองจากการทบทวนเอกสารไม่พบการจําแนกองค์ประกอบ โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง
จํานวน 4 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.769 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.452-0.703
แบบวัดข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ขันตอนแรก
เป็นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 5 ข้อ
พบว่ามีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 4 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 1
ข้อ จึงได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผู้เชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือ
ตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.744 แสดงว่าแบบวัดมีความ
สอดคล้องภายในอยู่ใ นระดับทียอมรับ ได้ มีค่า อํา นาจจําแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่าง 0.477-0.586
หลัง จากนันนํ าไปเก็บข้อมูลจริง พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.832 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.628-0.682
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อ ทีมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อยโดยตัด ออกทีล ะข้อจน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่
= 3.42, df= 2, p= 0.34, CFI= 1.00, GFI= 1.00, RMSEA= 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืน
ทุกตัวผ่ านเกณฑ์ จึง สรุปได้ว่าแบบจํา ลองการวัดตัว แปรข้อ มูลป้ อนกลับในการทํางานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.81 และ
AVE= 0.60 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนัน
ใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามราย
ข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67-0.85 โดยทีการวัดตัวแปรข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานมีเพียงองค์ประกอบเดียว
เนืองจากการทบทวนเอกสารไม่พบการจําแนกองค์ประกอบ โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 3
ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.802 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.594-0.694
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ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ

มาก
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มาก

ค่อน
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มาก
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ข้าง
น้อย

น้อย

น้อย
ทีสุด

งานของท่านมีลกั ษณะตรงกับข้อความเหล่านี มาก
น้ อยเพียงใด
ความหลากหลายของทักษะ
0. มีงานหลายอย่างทีแตกต่างกัน ทําให้ขา้ พเจ้าได้ใช้
ทักษะความสามารถทีหลากหลาย
ความสําคัญของงาน
0. เป็นงานทีส่งผลต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องบุคคลอืน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
0. เป็นงานทีได้ทาํ ตังแต่ตน้ จนจบและมีผลงานทีเป็นชิน
เป็นอัน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
0. เปิดโอกาสให้ขา้ พเจ้ามีอสิ ระในการคิดและทํางาน
ด้วยตนเอง
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
0. เปิดโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้รบั รูว้ า่ ข้าพเจ้าทํางานได้ดี
เพียงใด
ตอนที 9 แบบวัดภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานเป็นแบบวัดที
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนใหม่ตามนิยามผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin. 1998)
และบาสส์ (Bass. 1990) เพือใช้วดั คุณลักษณะภาวะผู้นําของหัวหน้างานตามความคิดเห็นของ
พนักงานจําแนกคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ผู้นําแบบ
ปรึกษาหารือ ผูน้ ําแบบฉันทามติ ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย และผูน้ ําแบบมอบหมายงาน แต่ละข้อเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย น้อยทีสุด
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบมากที
ี
สุดจะได้ 6 คะแนน มากจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างมากจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างน้อยจะได้ 3 คะแนน น้อยจะได้ 2 คะแนน และน้อย
ทีสุดจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลียสูง
กว่าแสดงว่าหัวหน้างานของพนักงานมีภาวะผู้นํ าแบบเน้น การมีส่วนร่วมสูง กว่ าหัวหน้ างานของ
พนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
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การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรก เป็ นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 20 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1 จํานวน 13 ข้อมี
ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 6 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 1 ข้อ จึง
ได้ปรับปรุงข้อคําถามตามคําชีแนะของผูเ้ ชียวชาญ โดยทีผูเ้ ชียวชาญได้เพิมเติมข้อคําถามอีก 1 ข้อ
จึง รวมเป็ น ข้อคําถาม 21 ข้อ จากนันได้นํ าแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่า ความเชือมัน
(Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.925 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับที
ยอมรับได้ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.560-0.798 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริงพบค่า
ความเชือมันเท่ากับ 0.964 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.644-0.797
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 95.45, df= 48, p< 0.001, CFI= 1.00,
GFI= 0.98, RMSEA= 0.038 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ ซึง
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดตัวแปรภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.96
และ AVE= 0.64 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที
ตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบ
ของข้อคํา ถามรายข้ออยู่ร ะหว่าง 0.68-0.87 เมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิง จํา แนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดตัวแปรภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมทีมีองค์ประกอบเดียวไม่
ดีเท่าแบบจําลองการวัดทีมี 4 องค์ประกอบ (พิจารณาได้จากค่า 2diff= 524.79, dfdiff= 6, p< 0.01)
ดังนัน แบบวัดภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมยังคงเป็น 4 องค์ประกอบเช่นเดิม โดยมีจํานวนข้อ
คําถามทีนําไปใช้จริง 12 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.935 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.644-0.784
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หัวหน้ างานของท่านมีลกั ษณะตามข้อความเหล่านี
มากน้ อยเพียงใด
ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
0. ปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุม่ ก่อนทีหัวหน้างานจะ
ตัดสินใจ
ผูน้ ําแบบฉันทามติ
0. มุ่งค้นหาการตัดสินใจทีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกทุกคน
ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
0. ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
0. ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจตัดสินใจให้แก่
พนักงาน
ตอนที 10 แบบวัดการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มงาน
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานเป็นแบบวัดทีผูว้ จิ ยั ปรับปรุง
มาจากแบบวัดของลิน (Lin. 2007) โดยนํามาแปล ปรับใช้ และสร้างข้อคําถามเพิมเติม เพือให้มี
ความสอดคล้องกับบริบททีศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน
ได้แก่ การเป็นผูใ้ ห้ความรู้ และการเป็นผูร้ บั ความรู้ แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ
จริงทีสุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผู้ทตอบจริ
ี
งทีสุดจะได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5
คะแนนค่อนข้างจริงจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่
จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
สูง กว่าแสดงว่ากลุ่มงานของพนักงานมีการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่ม งานมากกว่ากลุ่มงานของ
พนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรก เป็ นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 12 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1 จํานวน 5 ข้อ
และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 7 ข้อ โดยได้ปรับปรุง ข้อคําถามตามคําชีแนะของ
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ผู้เชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่า
ความเชือมันเท่ากับ 0.834 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทียอมรับได้ มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.566-0.759 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.810 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.523-0.689
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 31.32, df= 8, p< 0.001, CFI= 0.99,
GFI= 0.99, RMSEA= 0.065 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ ซึง
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้วา่ แบบจําลองการวัดตัวแปรการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.91
และ AVE= 0.64 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที
ตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบ
ของข้อคํา ถามรายข้ออยู่ร ะหว่าง 0.66-0.85 เมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิง จํา แนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดตัวแปรการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ทีมีองค์ประกอบเดียว
ไม่ดเี ท่าแบบจําลองการวัดทีมี 2 องค์ประกอบ (พิจารณาได้จากค่า 2diff= 185.70, dfdiff= 1, p< 0.01)
ดังนัน แบบวัดการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานยังคงเป็น 2 องค์ประกอบเช่นเดิม โดยมีจํานวนข้อ
คําถามทีนําไปใช้จริง 6 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.877 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.569-0.752
ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ
การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
0. เมือข้าพเจ้าได้เรียนรูส้ งใหม่
ิ
ข้าพเจ้าแบ่งป ันความรู้
นันให้แก่เพือนร่วมงาน
การเป็นผูร้ บั ความรู้
0. การร้องขอความรูจ้ ากเพือนร่วมงานเป็นเรืองปกติ
ในกลุ่มงานนี
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ตอนที 11 แบบวัดการรวมศูนย์อาํ นาจ
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดการรวมศูนย์อาํ นาจเป็นแบบวัดทีผู้วจิ ยั ปรับปรุงมาจากแบบวัด
ของเดวอร์ ไวท์เทน และโบเจ (Dewar; Whetten; & Boje. 1977) โดยนํามาแปล ปรับใช้ และสร้าง
ข้อคําถามเพิมเติม เพือให้มคี วามสอดคล้องกับบริบททีศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี โดยใช้
องค์ประกอบด้านระดับขันของอํานาจหน้าที แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริง
ทีสุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผู้ทตอบจริ
ี
งทีสุดจะได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5
คะแนนค่อนข้างจริงจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่
จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
สูงกว่าแสดงว่าพนักงานมีการรับรูก้ ารรวมศูนย์อาํ นาจสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรก เป็ นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 6 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จํานวน 4 ข้อ
และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 2 ข้อ โดยได้ปรับปรุง ข้อคําถามตามคําชีแนะของ
ผู้เชียวชาญ จากนันได้นําแบบวัดไปทดลองใช้เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่า
ความเชือมันเท่ากับ 0.761 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทียอมรับได้ มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.344-0.672 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริงพบค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.832 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.506-0.709
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามบางข้อ ทีมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อยโดยตัด ออกทีล ะข้อจน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่
= 7.54, df= 2, p= 0.023, CFI= 0.99, GFI= 0.99, RMSEA= 0.063 พบว่าดัชนีความกลมกลืน
เกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ ซึงทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้วา่ แบบจําลองการวัดตัว
แปรการรวมศูนย์อํานาจมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัว
แปรแฝงพบค่า CR= 0.80 และ AVE= 0.52 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรแฝงทีตัวแปรสังเกตนันใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนัก
องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.49-0.89 โดยทีการวัดตัวแปรการรวมศูนย์อํานาจมี
เพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 4 ข้อ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.792
และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.444-0.725
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ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ
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การทํางานภายในองค์การของท่านมีลกั ษณะ
เหล่านี จริ งเพียงใด
0. ในองค์การแห่งนี มีโอกาสน้อยมากทีจะปล่อยให้ลง
มือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งให้หวั หน้างาน
ตัดสินใจก่อน
00. ข้าพเจ้าจําเป็นต้องสอบถามความเห็นของหัวหน้า
งานก่อนจะทําสิงใดเกือบทุกเรือง
ตอนที 12 แบบวัดความเป็ นทางการ
ลักษณะแบบวัด เป็นการวัดความเป็นทางการเป็นแบบวัดทีผู้วจิ ยั ปรับปรุงมาจากแบบวัด
ของเฮกและไอเคน (Hage; & Aiken. 1970; cited in Dewar; Whetten; & Boje. 1977) โดยนํามา
แปล ปรับใช้ และสร้างข้อคําถามเพิมเติม เพือให้มีความสอดคล้อ งกับบริบททีศึกษาและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษานี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและ
ความชัดเจนของงาน แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีสุด จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน สําหรับข้อคําถามทางบวก ผูท้ ตอบจริ
ี
งทีสุดจะได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5
คะแนนค่อนข้างจริงจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่
จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน พนักงานทีได้คะแนนเฉลีย
สูงกว่าแสดงว่าพนักงานรับรูค้ วามเป็นทางการสูงกว่าพนักงานทีได้คะแนนเฉลียตํากว่า
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ขันตอนแรก เป็ นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหาโดยผู้เชียวชาญพบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
congruence index: IOC) จากข้อคําถามทังหมด 12 ข้อ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จํานวน 3 ข้อ
มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.80 จํานวน 6 ข้อ และมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์เล็กน้อย จํานวน 3 ข้อ
จึง ได้ป รับ ปรุ ง ข้อคําถามตามคําชีแนะของผู้เชียวชาญ จากนันได้ นํ า แบบวัดไปทดลองใช้เพือ
ตรวจสอบค่าความเชือมัน (Reliability) พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.855 แสดงว่าแบบวัดมีความ
สอดคล้องภายในอยู่ใ นระดับทียอมรับ ได้ มีค่า อํา นาจจําแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่าง 0.302-0.644
หลัง จากนันนํ าไปเก็บข้อมูลจริง พบค่าความเชือมันเท่ากับ 0.893 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.352-0.726
จากนันได้นําแบบวัดไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองในขันต้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
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ข้อคําถามบางข้อทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย และเป็นข้อคําถามทีมีใจความ
ใกล้เคียงกับข้อคําถามอืนออก โดยตัดออกทีละข้อจนแบบจํา ลองมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองได้แก่ = 22.22, df= 8, p< 0.005, CFI= 0.99,
GFI= 0.99, RMSEA= 0.051 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ เพียงตัวเดียวทีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงเมือพิจารณาดัชนีตวั อืนๆ ซึง
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดตัวแปรความเป็นทางการมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือพิจารณาความเชือมันของตัวแปรแฝงพบค่า CR= 0.88 และ AVE= 0.54
แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนัน
ใช้วดั สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามราย
ข้อ อยู่ร ะหว่า ง 0.61-0.80 เมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิง จํา แนก ผลการวิเ คราะห์พ บว่ า
แบบจําลองการวัดตัวแปรความเป็นทางการทีมีองค์ประกอบเดียวไม่ดเี ท่าแบบจําลองการวัดทีมี 2
องค์ประกอบ (พิจารณาได้จากค่า 2diff= 72.02, dfdiff= 1, p< 0.01) ดังนัน แบบวัดความเป็นทางการ
ยังคงเป็ น 2 องค์ประกอบเช่นเดิม โดยมีจํานวนข้อคําถามทีนําไปใช้จริง 6 ข้อ มีค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.849 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.533-0.691
ตัวอย่างข้อคําถาม
ข้อความ
การทํางานภายในองค์การของท่านมีลกั ษณะ
เหล่านี จริ งเพียงใด
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
0. องค์การนีจะตรวจตราการทําผิดกฎระเบียบของ
พนักงานตลอดเวลา
ความชัดเจนของงาน
0. องค์การกําหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ าม
ขอบเขตการทํางานอย่างเคร่งครัด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําเครืองมือวัดทีใช้ในการวิจยั ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพนักงาน
องค์การภาครัฐและเอกชน โดยดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒส่ง ผู้บริหารระดับสูงขององค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชน
จํานวน 2 แห่ง ซึงได้ประสานงานโดยวาจาเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เพือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจยั พร้อมแนบรายละเอียดของโครงการวิจยั และเครืองมือวัด
2. ภายหลังจากได้รบั การพิจารณาตอบรับจากองค์การทัง 2 แห่ง ผู้วจิ ยั ติดต่อกับผู้รบั
หน้าทีประสานงานเพือขอข้อมูลการจัดแบ่งหน่วยงานและขอทะเบียนรายชือพนักงานเพือใช้ในการ
วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง
3. ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งชันภูมติ ามประเภทหน่วยงานของแต่ละองค์การโดยทีกําหนดให้กลุ่ม
ตัวอย่างต้องมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในองค์การอย่างน้อย 1 ปี มีร ะยะเวลาการปฏิบตั ิง านใน
ตําแหน่งงานป ัจจุบนั อย่างน้อย 6 เดือนและใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่ายทําให้ได้รายชือพนักงานทีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และส่งรายชือนันให้ผู้รบั หน้าทีเป็นผู้ประสานงานของแต่ละองค์การ เพือทําหนังสือนําส่ง
แบบสอบถามให้หวั หน้าหน่วยงาน เพือขอความร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
4. ผูว้ จิ ยั ติดตามแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ทําหน้าทีประสานงานของทัง 2 องค์การ
ได้ร บั แบบสอบถามกลับคืน มาจํานวน 755 ฉบับ ซึงเป็น แบบสอบถามทีสมบูร ณ์ ส ามารถนํ าไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้จาํ นวน 690 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของจํานวนแบบสอบถามทีส่งไปทังหมด
จํานวน 800 ฉบับ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
สิงหาคม 2558

การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้อมูล ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการตามขันตอนดังนี
1. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ เพือแยกแบบสอบถาม
ทีกลุ่มตัวอย่างตอบครบถ้วนสมบูรณ์เพือนํามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละชุดตามเกณฑ์การให้คะแนนทีได้กาํ หนดไว้
3. บันทึกคะแนนลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ในครังนีแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์สถิตพิ นฐานของตั
ื
วแปร และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐานโดยมีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนีเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ ค่าความถีร้อยละค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบน
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มาตรฐาน (Standard deviation) เพืออธิบายและทําความเข้าใจลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูล
ชีวสังคม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ การทํางานใน
องค์การ ตําแหน่งงานป ัจจุบนั ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งงาน และระดับ เงินเดือนป ัจจุบนั
2. การวิเ คราะห์ส ถิติพืนฐานของตัวแปรการวิเคราะห์ข้อมูลส่ วนนีเป็ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพัน ธ์แบบเพียร์ส นั
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) เพือทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
สังเกตและตรวจสอบตามเกณฑ์ขอ้ ตกลงเบืองต้นของการวิเคราะห์สถิตขิ นสู
ั ง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบป ัญหาวิจยั ตา มวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนนีเป็ น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม LISREL เพือวิเ คราะห์และการตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบจําลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าสถิตทิ ตรวจสอบความสอดคล้
ี
อง
ของแบบจําลอง (Goodness – of – fit Measure) กลุ่ม Absolute fit indices ได้แก่ ค่าไค-สแควร์
(Chi-Square Statistics) ค่า SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) ค่า RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) และค่า GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนีวดั
ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit indices ได้แก่ NFI (Normed Fit Index) ค่า CFI
(Comparative Fit Index) และค่า NNFI (Non-Normed Fit index) และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม
Parsimony Fit Indices ได้แก่ PNFI (Parsimony Normed Fit Index) และค่า 2/df
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองระหว่างกลุ่มเพือทดสอบความแตกต่างของ
การวัดตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลโดยมีขนตอนดั
ั
งนี
ขันทีหนึง คือกําหนดให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของตัว
แปรเหมือนกัน โดยไม่มีการกําหนดเงือนไขให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมี ค่าอิท ธิพลเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม
ขันทีสอง คือการวิเคราะห์เพือค้น หาว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม และการกําหนดเงือนไขให้ค่าสัมประสิทธิในการวัดตัวแปรแฝงทุก
ตัวทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันทีสาม คือการวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่าอิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัว
แปรผลใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม และการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี
ต่อตัวแปรผลทุกตัวทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุ่ม เพือนําไปพิจารณา
ความแตกต่างของค่านําหนักองค์ประกอบและความแตกต่างของค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อ
ตัวแปรผลระหว่างกลุ่มและการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่มตามลําดับ

บทที 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัยเรือง โครงสร้างความสัม พัน ธ์ป ัจจัยเชิง สาเหตุ และผลของความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน มีวตั ถุประสงค์
เพือทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ป ัจจัยเชิง สาเหตุ และผลของความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ และเพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งตัวแปรที
ศึกษาออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มทีหนึง เป็ น ตัวแปรป ัจจัยเชิง สาเหตุ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน
ประกอบด้วย ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน และตัวแปรทีเกียวข้องกับ
องค์การ กลุ่มทีสอง เป็นตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย การ
ได้ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน กลุ่ม
ทีสาม คือตัวแปรความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ และกลุ่มทีสี เป็ นตัวแปรผลลัพธ์ ประกอบด้วย
ความยึดมันผูกพัน ในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การ ซึงผู้วจิ ยั จะได้
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที 2 การวิเคราะห์สถิตพิ นฐานของตั
ื
วแปร
ตอนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบสมมติฐาน
3.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
3.2 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผล
ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน

สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการนําเสนอและการทําความเข้าใจผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั ได้กําหนดสัญลักษณ์
และอักษรย่อทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
สัญลักษณ์ ความหมาย
N
จํานวนคนในกลุ่ม
SD
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sk
ความเบ้ (Skewness)
Ku
ความโด่ง (Kurtosis)
SE
ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (Standard Error)
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TE
IE
DE

อิทธิพลรวม (Total Effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
p
ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ
df
องศาอิสระ
GFI
ดัชนีวดั ความกลมกลืน
AGFI
ดัชนีวดั ความกลมกลืนปรับแก้แล้ว
RMSEA
ดัชนีความกลมกลืนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
SRMR
ดัชนีรากมาตรฐานค่าเฉลียกําลังสองของส่วนทีเหลือ
CFI
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
และในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
สัญลักษณ์แทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตดังนี
ตัวแปรแฝง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ

ความยึดมันผูกพันในการทํางาน

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ

การได้ควบคุมในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
การรวมศูนย์อาํ นาจ
ความเป็นทางการ

อักษรย่อ
ตัวแปรสังเกต
อักษรย่อ
PSYOWN การรับรูค้ วามสามารถของตน
SELF_EF
การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ ACCOUN
ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ BELONG
เอกลักษณ์แห่งตน
SELF_ID
WORK_EN ความมีพลังในการทํางาน
VIGOR
ความอุทศิ ตนในการทํางาน
DEDI
ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
ABSOR
OCB พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ALT
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
CONS
พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
SPOR
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
COUR
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
CIVIC
CON การได้ควบคุมในการทํางาน
CON_1
KNOWN การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
KNOWN_1
INVEST การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
INVEST_1
CEN ระดับขันของอํานาจหน้าที
HIERA
FOR การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
RULE_OB
ความชัดเจนของงาน
JOBSPE
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ตัวแปรแฝง
ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม

การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
ความหลากหลายของทักษะ
ความสําคัญของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

อักษรย่อ
ตัวแปรสังเกต
PAR_L ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
ผูน้ ําแบบฉันทามติ
ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
KN_S การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
การเป็นผูร้ บั ความรู้
SKILL_V ความหลากหลายของทักษะ
TASK_SI ความสําคัญของงาน
TASK_ID ความมีเอกลักษณ์ของงาน
AUTO ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
FEED ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

อักษรย่อ
CONSUL
CONSEN
DEMO
DELE
KNOW_DO
KNOW_CO
SKILL_V1
TASK_SI1
TASK_ID1
AUTO_1
FEED_1

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนีเป็ นพนักงานประจําองค์การภาครัฐ และพนักงานประจํา
องค์การภาคเอกชน รวมจํานวน 690 คน โดยได้ตดั กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามให้ขอ้ มูลไม่
ครบถ้วนออกแล้ว โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี
ตาราง 2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามลักษณะชีวสังคมของผูต้ อบแบบสอบถาม รวมจํานวน 690 คน

ตัวแปร
1. อายุ
2. ระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านใน
องค์การป ัจจุบนั
3. ระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่งงานป ัจจุบนั

องค์การภาครัฐ
(n = 348)
Mean
SD.
49.52
8.81
24.41
10.48

องค์การภาคเอกชน
กลุ่มรวม
(n = 342)
(n = 690)
Mean
SD.
Mean
SD.
31
6.39
40.34 12.05
6.54
6.80
15.55 12.58

7.74

5.43

8.15

5.63

6.59

7.11
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ตัวแปร
4. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
5. ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
6. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
รวม
7. เงินเดือน
น้อยกว่า 15,000
15,001-20,000
20,001-25,000
25,001-30,000
30,001-35,000
35,001-40,000
40,001-45,000
45,001-50,000
มากกว่า 50,000
รวม

องค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน
กลุ่มรวม
(n= 348)
(n= 342)
(n= 690)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
144
204
348

41.38
58.62
100

159
183
342

46.49
53.51
100

303
387
690

43.91
56.09
100

117
210
21
348

33.62
60.35
6.03
100

40
286
16
342

11.70
83.62
4.68
100

157
496
37
690

22.75
71.89
5.36
100

118
207
22
1
348

33.91
59.48
6.32
0.29
100

220
122
0
0
342

64.33
35.67
0.00
0.00
100

338
329
22
1
690

48.99
47.68
3.19
0.14
100

22
46
65
45
22
11
30
58
49
348

6.32
13.22
18.68
12.93
6.32
3.16
8.62
16.67
14.08
100

14
126
122
37
17
12
11
0
3
342

4.09
36.84
35.67
10.82
4.97
3.51
3.22
0.00
0.88
100

36
172
187
82
39
23
41
58
52
690

5.22
24.93
27.10
11.88
5.65
3.33
5.94
8.41
7.54
100
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จากตาราง 2 กลุ่ม ตัว อย่างในการวิจ ยั ครังนีเป็ น พนัก งานประจําองค์ก ารภาครัฐ และ
พนักงานประจําองค์การภาคเอกชน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นตามลักษณะชีวสังคมของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม รวมจํานวน 690 คน กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลีย 40.34 ปี โดยทีพนักงานองค์การ
ภาครัฐ มีอายุเฉลีย 49.52 ปี และพนักงานองค์การภาคเอกชนมีอายุเฉลีย 31 ปี กลุ่มตัวอย่างมี
ระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านในองค์การป ัจจุบนั เฉลีย 15.55 ปี โดยทีพนักงานองค์การภาครัฐมีระยะเวลาที
ปฏิบ ัติง านในองค์ก ารป ัจจุบ ัน เฉลีย 24.41 ปี และพนัก งานองค์การภาคเอกชนมีร ะยะเวลาที
ปฏิบตั งิ านในองค์การป ัจจุบนั เฉลีย 6.54 ปี กลุ่มตัวอย่างมีร ะยะเวลาทีปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งงาน
ป ัจจุบนั เฉลีย 6.59 ปี โดยทีพนักงานองค์การภาครัฐมีระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งงานป ัจจุบนั
เฉลีย 7.74 ปี และพนักงานองค์การภาคเอกชนมีระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านในตําแหน่งงานป ัจจุบนั เฉลีย
5.43 ปี
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.09) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 43.91)
แบ่ง เป็น กลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การภาครัฐทีเป็น เพศหญิง (ร้อยละ 58.62) มากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 41.38) และกลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การภาคเอกชนทีเป็ น เพศหญิง (ร้อยละ 53.51)
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 46.49) ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 71.89) รองลงมาสําเร็จการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 22.75) แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานองค์การภาครัฐซึงส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.35) รองลงมา
สําเร็จการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 33.62) โดยทีกลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การภาคเอกชน
ส่วนใหญ่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 83.62) รองลงมาสําเร็จการศึกษาตํากว่าปริญญา
ตรี (ร้อยละ 11.70) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด (ร้อยละ 48.99) รองลงมามีสถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 47.68) แบ่งเป็นพนักงานองค์การภาครัฐส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส (ร้อยละ 59.48)
และพนักงานองค์การภาคเอกชนส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด (ร้อยละ 64.33)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั เงินเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 บาท ถึง 25,000 บาท (ร้อยละ
27.10) รองลงมาได้รบั เงินเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท (ร้อยละ 24.93) แบ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การภาครัฐส่วนใหญ่ได้รบั เงินเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 บาท ถึง 25,000
บาท (ร้อยละ 18.68) และกลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การภาคเอกชนส่วนใหญ่ ได้รบั เงินเดือนอยู่
ระหว่าง 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท (ร้อยละ 36.84)

2. การวิ เคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของตัวแปร
ในการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น ของตัวแปรเป็ น การตรวจสอบข้อตกลง
เบืองต้นในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ประกอบด้วย การตรวจสอบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีรายละเอียด
ดังนี
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2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
ในการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลในเบืองต้นพบว่าข้อมูลตัวแปรบางส่วนมีการ
แจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ ซึงไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น ดังนันในการเตรียมข้อมูลจึงได้แปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบค่าคะแนนปกติ (Normal Score) แล้วจึงนําไปตรวจสอบว่าการแจกแจงเป็น
โค้ง ปกติห รือไม่ ซึงค่าสถิติทตรวจสอบประกอบด้
ี
วย ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยทีเกณฑ์พจิ ารณาจากค่า
นัยสําคัญทางสถิตขิ องทังค่าความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปรมีการ
แจกแจงเป็นโค้งปกติ ผลการทดสอบพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ (ดังตาราง 3-5)
ดังนันข้อมูลในการวิจยั ครังนีจึงเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นของการแจกแจงโค้งปกติ
ตาราง 3 ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness)
และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูลตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม จํานวน 690 คน
ตัวแปร

Mean

SD.

Sk.

Ku.

การรับรูค้ วามสามารถของตน
การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ
เอกลักษณ์แห่งตน
ความมีพลังในการทํางาน
ความอุทศิ ตนในการทํางาน
ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
การได้ควบคุมในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ระดับขันของอํานาจหน้าที
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ความชัดเจนของงาน

4.670
4.690
4.670
4.588
4.626
4.622
4.501
4.516
4.504
4.398
4.505
4.720
4.175
4.429
4.482
3.741
3.834
4.097

0.688
0.723
0.840
0.724
0.652
0.668
0.703
0.679
0.733
0.685
0.692
0.681
0.727
0.730
0.721
0.865
0.881
0.882

-0.032
-0.044
-0.100
-0.043
-0.033
-0.027
-0.015
-0.031
-0.032
-0.023
-0.026
-0.063
-0.011
-0.034
-0.037
-0.004
-0.009
-0.023

-0.081
-0.165
-0.301
-0.098
-0.107
-0.144
-0.130
-0.126
-0.144
-0.080
-0.092
-0.212
-0.059
-0.114
-0.121
-0.040
-0.036
-0.074

Sk. & Ku.
p-value
0.878
0.602
0.103
0.804
0.815
0.721
0.790
0.770
0.711
0.906
0.874
0.387
0.964
0.796
0.765
0.991
0.989
0.918
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ตัวแปร
ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
ผูน้ ําแบบฉันทามติ
ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
การเป็นผูร้ บั ความรู้
ความหลากหลายของทักษะ
ความสําคัญของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

Mean

SD.

Sk.

Ku.

4.110
4.177
4.178
4.246
4.262
4.258
4.148
4.296
3.945
4.177
4.321

0.819
0.781
0.835
0.804
0.884
0.811
0.767
0.899
0.914
0.763
0.730

-0.019
-0.030
-0.037
-0.028
-0.051
-0.033
-0.014
-0.047
-0.012
-0.019
-0.033

-0.056
-0.066
-0.118
-0.108
-0.122
-0.085
-0.060
-0.191
-0.088
-0.057
-0.043

Sk. & Ku.
p-value
0.955
0.913
0.774
0.829
0.711
0.867
0.959
0.502
0.911
0.954
0.928

จากตาราง 3 ในการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวมซึงได้แปลงข้อมูล
ให้เป็นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้วจึงนําไปทดสอบว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่ม รวมมีการแจกแจงเป็ น โค้ง ปกติห รือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) โดย
พิจารณาผลจากนัยสําคัญของทังค่าความเบ้และความโด่ง ซึงหากไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัว
แปรนันมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผลการทดสอบพบว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มรวมทังหมดไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value ของ Skewness & Kurtosis มากกว่า 0.05) แสดงว่าข้อมูลตัวแปร
สังเกตของกลุ่มรวมทังหมดมีการแจกแจงเป็นโค้งแบบปกติจงึ สรุปได้วา่ ข้อมูลตัวแปรสังเกตทังหมด
ของกลุ่มรวมเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติ
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) และ
ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูลตัวแปรสังเกตในกลุม่ พนักงานองค์การภาครัฐ จํานวน 348 คน
ตัวแปร

Mean

SD.

Sk.

Ku.

การรับรูค้ วามสามารถของตน
การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ
เอกลักษณ์แห่งตน
ความมีพลังในการทํางาน
ความอุทศิ ตนในการทํางาน
ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
การได้ควบคุมในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ระดับขันของอํานาจหน้าที
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ความชัดเจนของงาน
ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
ผูน้ ําแบบฉันทามติ
ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
การเป็นผูร้ บั ความรู้
ความหลากหลายของทักษะ
ความสําคัญของงาน

4.927
5.043
5.149
4.748
4.930
4.925
4.740
4.807
4.841
4.681
4.825
5.028
4.247
4.575
4.757
3.602
3.740
4.199
4.115
4.236
4.350
4.370
4.651
4.546
4.126
4.485

0.594
0.623
0.653
0.723
0.602
0.614
0.659
0.609
0.681
0.602
0.589
0.591
0.843
0.786
0.678
1.031
0.958
0.972
0.949
0.903
0.924
0.929
0.673
0.762
0.909
1.052

-0.053
-0.082
-0.208
-0.067
-0.063
-0.057
-0.039
-0.066
-0.077
-0.038
-0.043
-0.102
-0.021
-0.064
-0.059
-0.005
-0.015
-0.035
-0.030
-0.045
-0.067
-0.059
-0.063
-0.061
-0.015
-0.104

-0.152
-0.254
-0.466
-0.164
-0.184
-0.182
-0.135
-0.159
-0.239
-0.068
-0.113
-0.208
-0.112
-0.171
-0.162
-0.087
-0.075
-0.071
-0.115
-0.097
-0.145
-0.184
-0.157
-0.113
-0.123
-0.331

Sk. & Ku.
p-value
0.802
0.489
0.023
0.739
0.711
0.728
0.865
0.753
0.540
0.946
0.889
0.540
0.931
0.735
0.767
0.972
0.977
0.950
0.913
0.905
0.775
0.719
0.765
0.843
0.919
0.263
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

Mean

SD.

Sk.

Ku.

3.723
4.254
4.424

1.054
0.888
0.834

0.000
-0.040
-0.063

-0.156
-0.109
-0.063

Sk. & Ku.
p-value
0.864
0.903
0.880

จากตาราง 4 เป็นการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาครัฐ ผู้วจิ ยั ได้แปลงข้อมูลให้เป็นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้วจึงนําไปทดสอบว่า
ข้อมูล ตัวแปรสังเกตของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
หรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้
(Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) โดยพิจารณาผลจากนัยสําคัญของทังค่าความเบ้และความโด่ง ซึง
หากไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตแิ สดงว่าข้อมูลตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผลการทดสอบพบว่า
ข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐส่วนใหญ่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (p-value ของ
Skewness & Kurtosis มากกว่า 0.05) แสดงว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาครัฐส่วนใหญ่มกี ารแจกแจงเป็นโค้งปกติ ยกเว้นเพียงตัวแปรสังเกตความเป็นส่วนหนึงของสังคม
ในองค์การทีมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ (p-value ของ Skewness & Kurtosis น้อยกว่า 0.05) จึง
สรุปได้ว่า ข้อมูลตัวแปรสัง เกตของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ ส่วนใหญ่ เป็ น ไปตามข้อตกลง
เบืองต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติ
ตาราง 5 ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness)
และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูลตัวแปรสังเกตในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
จํานวน 342 คน
ตัวแปร

Mean

SD.

Sk.

Ku.

การรับรูค้ วามสามารถของตน
การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ
เอกลักษณ์แห่งตน

4.407
4.331
4.181
4.426

0.679
0.636
0.719
0.689

-0.016
-0.009
-0.023
-0.026

0.009
-0.013
0.003
-0.017

Sk. & Ku.
p-value
0.980
0.995
0.976
0.979
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร
ความมีพลังในการทํางาน
ความอุทศิ ตนในการทํางาน
ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
การได้ควบคุมในการทํางาน
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ระดับขันของอํานาจหน้าที
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ความชัดเจนของงาน
ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
ผูน้ ําแบบฉันทามติ
ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
การเป็นผูร้ บั ความรู้
ความหลากหลายของทักษะ
ความสําคัญของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

Mean

SD.

Sk.

Ku.

4.317
4.314
4.260
4.219
4.162
4.110
4.179
4.406
4.102
4.279
4.201
3.882
3.930
3.993
4.104
4.118
4.003
4.121
3.867
3.964
4.171
4.104
4.172
4.099
4.215

0.548
0.573
0.662
0.614
0.615
0.643
0.635
0.621
0.580
0.636
0.652
0.625
0.784
0.768
0.663
0.628
0.692
0.630
0.898
0.753
0.591
0.659
0.675
0.602
0.589

-0.011
-0.004
-0.013
0.007
-0.005
0.005
0.004
-0.022
0.007
-0.006
-0.002
0.016
-0.008
-0.001
-0.019
-0.004
-0.001
-0.006
-0.036
-0.004
0.012
-0.003
-0.015
-0.002
-0.006

0.012
-0.040
-0.176
-0.013
-0.063
-0.052
-0.010
-0.130
-0.039
-0.017
-0.058
-0.053
-0.034
-0.079
-0.013
-0.014
-0.064
0.016
-0.089
-0.007
-0.075
0.017
-0.017
-0.002
0.020

Sk. & Ku.
p-value
0.983
0.999
0.819
0.996
0.991
0.995
0.996
0.904
0.998
0.998
0.994
0.988
0.998
0.980
0.987
0.997
0.991
0.982
0.936
0.995
0.979
0.982
0.992
0.993
0.980
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จากตาราง 5 ในการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน ผูว้ จิ ยั ได้แปลงข้อมูลให้เป็นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้วจึงนําไปทดสอบ
ว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติห รือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) โดยพิจารณาผลจากนัยสําคัญของทังค่าความเบ้และ
ความโด่ง ซึงหากไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผลการทดสอบ
พบว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนทังหมดไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (p-value
ของ Skewness & Kurtosis มากกว่า 0.05) แสดงว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชนทังหมดมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติจงึ สรุปได้ว่า ข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชนเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติ
2.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในการตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร ผู้ว ิจ ัย ได้ดํา เนิ น การตรวจสอบ
ความสัม พัน ธ์เ ชิง เส้น ตรงโดยใช้ก ารทดสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรสองตัว (Bivariate
relationship) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิท ธิสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ได้ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต ดังนี
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทีศึกษาของพนักงานองค์การกลุ่มรวม จํานวน 690 คน
ตัวแปรสังเกต
1. การรับรูค้ วามสามารถของตน
2. การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
3. ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ
4. เอกลักษณ์แห่งตน
5. ความมีพลังในการทํางาน
6. ความอุทศิ ตนในการทํางาน
7. ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
8. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
9. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
10. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
11. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
12. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
13. การได้ควบคุมในการทํางาน
14. การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
15. การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน

1

2

3

4

.611**
.509**
.412**
.570**
.540**
.407**
.520**
.485**
.446**
.469**
.499**
.429**
.384**
.502**

.641**
.479**
.661**
.637**
.573**
.564**
.592**
.586**
.557**
.543**
.475**
.435**
.584**

.580**
.649**
.605**
.578**
.539**
.542**
.487**
.479**
.515**
.395**
.440**
.568**

.502**
.484**
.473**
.452**
.384**
.315**
.309**
.386**
.427**
.421**
.423**

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
5
6
7
8
9 10 11

.810**
.646**
.636**
.680**
.641**
.595**
.578**
.516**
.434**
.664**

.679**
.625**
.684**
.634**
.577**
.615**
.504**
.460**
.641**

.570**
.623**
.527**
.466**
.518**
.478**
.387**
.585**

.617**
.597**
.615**
.622**
.525**
.458**
.590**

.688**
.600**
.608**
.448**
.444**
.608**

.667**
.576**
.433**
.369**
.540**

12

13

14

.620** .436** .484** .451** .523** .522** .548** .594** .592** .542**

15

-
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ตาราง 6 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
16. ระดับขันของอํานาจหน้าที
17. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
18. ความชัดเจนของงาน
19. ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
20. ผูน้ ําแบบฉันทามติ
21. ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
22. ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
23. การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
24. การเป็นผูร้ บั ความรู้
25. ความหลากหลายของทักษะ
26. ความสําคัญของงาน
27. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
28. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
29. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

1

2

3

4

-.048
154**
.221**
.181**
.237**
.301**
.290**
.402**
.339**
.312**
.384**
.095*
.351**
.341**

-.026
.092*
.265**
.240**
.312**
.433**
.358**
.483**
.401**
.307**
.394**
.050
.411**
.362**

-.022
.097*
.261**
.194**
.262**
.374**
.322**
.468**
.387**
.262**
.375**
.039
.341**
.323**

-.017
.162**
.249**
.210**
.303**
.308**
.338**
.317**
.249**
.332**
.323**
.163**
.366**
.312**

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
5
6
7
8
9 10 11
.039
.223**
.348**
.259**
.372**
.447**
.350**
.473**
.423**
.381**
.468**
.150**
.396**
.396**

-.024
.151**
.340**
.296**
.377**
.443**
.359**
.472**
.419**
.418**
.466**
.102**
.414**
.400**

.041
.090*
.247**
.260**
.336**
.393**
.346**
.444**
.353**
.419**
.449**
.092*
.436**
.432**

.018
.147**
.343**
.292**
.356**
.423**
.362**
.490**
.433**
.402**
.395**
.126**
.374**
.375**

-.027
.194**
.351**
.280**
.361**
.401**
.355**
.525**
.397**
.366**
.447**
.123**
.380**
.417**

-.022
.084*
.282**
.229**
.344**
.370**
.290**
.431**
.373**
.314**
.344**
.079*
.285**
.353**

.047
.144**
.324**
.240**
.345**
.393**
.344**
.446**
.415**
.305**
.402**
.037
.362**
.390**

12

13

14

15

-.023
.191**
.336**
.280**
.355**
.414**
.360**
.469**
.365**
.317**
.396**
.034
.348**
.395**

.061
.267**
.314**
.396**
.427**
.444**
.447**
.400**
.329**
.575**
.483**
.350**
.571**
.465**

.074
.239**
.275**
.352**
.417**
.445**
.383**
.364**
.345**
.409**
.453**
.236**
.479**
.433**

.099**
.173**
.349**
.350**
.418**
.480**
.430**
.555**
.454**
.482**
.494**
.187**
.459**
.477**
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ตาราง 6 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
16. ระดับขันของอํานาจหน้าที
17. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
18. ความชัดเจนของงาน
19. ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
20. ผูน้ ําแบบฉันทามติ
21. ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
22. ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
23. การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
24. การเป็นผูร้ บั ความรู้
25. ความหลากหลายของทักษะ
26. ความสําคัญของงาน
27. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
28. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
29. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

17

18

19

.109**
.065
.142**
.082*
.075*
.018
.077*
.144**
.136**
.081*
.237**
.107**
.029

.658**
.238**
.258**
.265**
.195**
.216**
.245**
.228**
.192**
.265**
.218**
.177**

.250**
.295**
.318**
.252**
.346**
.352**
.259**
.236**
.150**
.267**
.233**

.765**
.691**
.588**
.355**
.326**
.432**
.331**
.288**
.404**
.401**

.774**
.674**
.363**
.362**
.431**
.375**
.259**
.462**
.430**

.694**
.437**
.433**
.386**
.390**
.217**
.451**
.436**

.454**
.401**
.378**
.385**
.208**
.452**
.502**

.645**
.313**
.359**
.106**
.321**
.388**

.236**
.346**
.149**
.298**
.298**

26

27

28

.561**
.452** .300**
.575** .620** .299**
.462** .530** .262** .601**

29

-
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หมายเหตุ *p< 0.05 **p< 0.01

16

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
20 21 22 23 24 25
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จากตาราง 6 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของพนักงานองค์การ
กลุ่มรวมพบว่า มีทงค่
ั าความสัมพันธ์เชิงบวกและค่าความสัมพันธ์เชิงลบ โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง -0.048 ถึง 0.810 โดยทีตัวแปรความมีพลังในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปร
ความอุทศิ ตนในการทํางานมากทีสุด (r= 0.810, p< 0.01) รองลงมาคือตัวแปรผู้นําแบบฉันทามติมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรผู้นําแบบประชาธิปไตย (r= 0.774, p< 0.01) และรองลงมาคือตัว
แปรผูน้ ําแบบปรึกษาหารือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรผูน้ ําแบบฉันทามติ (r= 0.765, p< 0.01)
ส่วนความสัมพันธ์ทางลบ พบว่าตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับตัวแปรระดับขันของอํานาจหน้าทีมากทีสุด (r= -0.048, p> 0.05) รองลงมาคือตัวแปรพฤติกรรม
ความสํานึกในหน้าทีมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรระดับขันของอํานาจหน้าที (r= -0.027, p> 0.05)
รองลงมาคือตัวแปรการตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรระดับขัน
ของอํานาจหน้าที (r= -0.026, p> 0.05) ซึงในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ไคลน์ (Kline. 2011) กล่าวว่าถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูงกว่า 0.85 จะทําให้เกิดป ัญหาภาวะร่วม
เส้นตรง (Multicollinearity) และเมือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรสังเกตชุดนีมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน 0.85 จึงสรุปได้วา่ ตัวแปรสังเกตชุดนีไม่มปี ัญหาภาวะ
ร่วมเส้นตรงเชิงพหุจงึ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปได้
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทีศึกษาของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ จํานวน 348 คน
ตัวแปรสังเกต

1. การรับรูค้ วามสามารถของตน
2. การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
3. ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ
4. เอกลักษณ์แห่งตน
5. ความมีพลังในการทํางาน
6. ความอุทศิ ตนในการทํางาน
7. ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
8. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
9. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
10. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
11. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
12. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
13. การได้ควบคุมในการทํางาน
14. การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
15. การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน

1

2

3

4

.437**
.362**
.377**
.431**
.406**
.315**
.384**
.328**
.265**
.273**
.406**
.419**
.310**
.432**

.440**
.428**
.552**
.528**
.492**
.414**
.454**
.504**
.431**
.388**
.474**
.353**
.438**

.555**
.494**
.506**
.474**
.401**
.327**
.283**
.290**
.337**
.417**
.396**
.412**

.455**
.528**
.449**
.448**
.340**
.251**
.257**
.359**
.433**
.395**
.385**

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
5
6
7
8
9 10 11

.800**
.587**
.429**
.532**
.525**
.424**
.394**
.505**
.342**
.564**

.694**
.461**
.549**
.514**
.389**
.494**
.505**
.394**
.541**

.490**
.508**
.470**
.360**
.413**
.472**
.309**
.520**

.412**
.402**
.425**
.506**
.503**
.370**
.460**

.606**
.373**
.474**
.378**
.339**
.472**

.506**
.382**
.360**
.274**
.458**

12

13

14

.510** .399** .449** .315** .511** .486** .424** .468** .609** .510**

15

-
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ตาราง 7 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
16. ระดับขันของอํานาจหน้าที
17. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
18. ความชัดเจนของงาน
19. ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
20. ผูน้ ําแบบฉันทามติ
21. ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
22. ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
23. การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
24. การเป็นผูร้ บั ความรู้
25. ความหลากหลายของทักษะ
26. ความสําคัญของงาน
27. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
28. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
29. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

1

2

3

4

-.140**
.095
.059
.123*
.181**
.149**
.242**
.228**
.140**
.361**
.368**
.139**
.352**
.374**

-.051
.077
.140**
.217**
.307**
.364**
.354**
.376**
.284**
.342**
.323**
.127*
.422**
.334**

-.041
.130*
.213**
.173**
.226**
.281**
.280**
.353**
.258**
.333**
.306**
.156**
.331**
.321**

-.060
.197**
.245**
.220**
.317**
.301**
.291**
.358**
.267**
.380**
.302**
.235**
.330**
.296**

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
5
6
7
8
9
10 11
-.029
.225**
.214**
.193**
.313**
.358**
.317**
.325**
.234**
.423**
.424**
.216**
.405**
409**

-.128*
.169**
.224**
.281**
.335**
.371**
.340**
.337**
.240**
.466**
.413**
.122*
.436**
.425**

-.030
.087
.138**
.225**
.288**
.334**
.291**
.415**
.324**
.487**
.422**
106*
.425**
.427**

-.032
.091
.246**
.250**
.297**
.320**
.320**
.405**
.292**
.427**
.320**
.144**
.362**
.361**

-.117*
.203**
.202**
.205**
.243**
.261**
.312**
.422**
.199**
.334**
.363**
.132*
.302**
.408**

-.115*
.040
.180**
.212**
.285**
.274**
.285**
.316**
.223**
.328**
.270**
.104
.276**
.390**

.040
.095
.195**
.181**
.250**
.279**
.309**
.277**
.246**
.303**
.330**
.031
.342**
.366**

12

13

14

15

-.074
.204**
.214**
.269**
.301**
.309**
.302**
.376**
.152**
.367**
.350**
.047
.348**
.419**

-.041
.226**
.241**
.384**
.409**
.406**
.434**
.395**
.254**
.599**
.466**
.346**
.615**
.525**

.033
.214**
.154**
.302**
.376**
.395**
.355**
.358**
.284**
.434**
.410**
.214**
.447**
.452**

.051
.130*
.222**
.270**
.356**
.386**
.406**
.463**
.287**
.571**
.480**
.247**
.483**
.488**
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141
ตาราง 7 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
16. ระดับขันของอํานาจหน้าที
17. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
18. ความชัดเจนของงาน
19. ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
20. ผูน้ ําแบบฉันทามติ
21. ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
22. ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
23. การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
24. การเป็นผูร้ บั ความรู้
25. ความหลากหลายของทักษะ
26. ความสําคัญของงาน
27. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
28. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
29. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

17

18

19

-.046
-.093
.043
-.019
.003
-.049
-.011
.082
.036
-.002
.137*
.040
-.035

.633**
.155**
.197**
.215**
.180**
.154**
.134*
.193**
.174**
.210**
.216**
.175**

.142**
.198**
.183**
.180**
.223**
.180**
.214**
.148**
.060
.219**
.181**

.830**
.722**
.674**
.338**
.285**
.380**
.284**
.212**
.367**
.373**

.840**
.768**
.356**
.339**
.428**
.343**
.211**
.431**
.444**

.774**
.354**
.322**
.373**
.345**
.206**
.419**
.417**

.430**
.376**
.385**
.366**
.227**
.423**
.491**

.510**
.369**
.295**
.227**
.326**
.384**

.254**
.269**
.186**
.279**
.256**

26

27

28

.582** .409** .277** .591** .625** .260** .497** .588** .298** .619**

29

-
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หมายเหตุ *p< 0.05 **p< 0.01

16

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
20 21 22 23 24 25
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จากตาราง 7 ผลการตรวจสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรสัง เกตของกลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐ พบว่า มีทงค่
ั าความสัมพันธ์เชิงบวกและค่าความสัมพันธ์เชิงลบ โดยมีค่าสหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง -0.140 ถึง 0.840 โดยทีตัวแปรผู้นําแบบฉันทามติมคี วามสัมพันธ์ท างบวกกับตัวแปร
ผูน้ ําแบบประชาธิปไตยมากทีสุด (r= 0.840, p< 0.01) รองลงมาคือตัวแปรผู้นําแบบปรึกษาหารือมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรผู้นําแบบฉันทามติ (r= 0.830, p< 0.01) และรองลงมาคือตัวแปร
ความมีพลังในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรความอุทศิ ตนในการทํางาน (r= 0.800,
p< 0.01)
ส่วนความสัมพันธ์ทางลบ พบว่าตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับตัวแปรระดับขันของอํานาจหน้าทีมากทีสุด (r= -0.140, p< 0.01) รองลงมาคือตัวแปรความอุทศิ
ตนในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรระดับขันของอํานาจหน้าที (r= -0.128, p< 0.05)
และรองลงมาคือตัวแปรพฤติกรรมความสํานึกในหน้าทีมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรระดับขัน
ของอํานาจหน้าที (r= -0.117, p< 0.05) ซึงในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ไคลน์ (Kline. 2011) กล่าวว่าถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูงกว่า 0.85 จะทําให้เกิดป ัญหาภาวะร่วม
เส้นตรง (Multicollinearity) และเมือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรสังเกตชุดนีมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน 0.85 จึงสรุปได้วา่ ตัวแปรสังเกตชุดนีไม่มปี ัญหาภาวะ
ร่วมเส้นตรงเชิงพหุจงึ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปได้
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทีศึกษาของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน จํานวน 342 คน
ตัวแปรสังเกต
1. การรับรูค้ วามสามารถของตน
2. การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
3. ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ
4. เอกลักษณ์แห่งตน
5. ความมีพลังในการทํางาน
6. ความอุทศิ ตนในการทํางาน
7. ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน
8. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
9. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
10. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
11. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื
12. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
13. การได้ควบคุมในการทํางาน
14. การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
15. การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน

1

2

3

4

.608**
.402**
.353**
.534**
.488**
.323**
.466**
.431**
.407**
.428**
.389**
.465**
.382**
.405**

.560**
.443**
.570**
.536**
.498**
.479**
.493**
.459**
.419**
.431**
.540**
.450**
.544**

.581**
.560**
.437**
.516**
.386**
.437**
.373**
.290**
.355**
.441**
.422**
.506**

.469**
.342**
.418**
.359**
.307**
.253**
.221**
.297**
.407**
.396**
.364**

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
5
6
7
8
9 10 11

.707**
.584**
.672**
.665**
.590**
.544**
.540**
.594**
.462**
.625**

.552**
.612**
.659**
.586**
.538**
.535**
.554**
.462**
.596**

.505**
.616**
.431**
.377**
.452**
.501**
.394**
.525**

.645**
.609**
.605**
.550**
.611**
.487**
.560**

.628**
.615**
.538**
.595**
.493**
.588**

.660**
.563**
.559**
.379**
.448**

12

13

14

.524** .528** .587** .533** .482** .572** .478** .552** .615** .522**

15

-

143

144

ตาราง 8 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
16. ระดับขันของอํานาจหน้าที
17. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
18. ความชัดเจนของงาน
19. ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
20. ผูน้ ําแบบฉันทามติ
21. ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
22. ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
23. การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
24. การเป็นผูร้ บั ความรู้
25. ความหลากหลายของทักษะ
26. ความสําคัญของงาน
27. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
28. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
29. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

1

2

3

4

.242**
.345**
.351**
.296**
.299**
.371**
.288**
.320**
.321**
.364**
.328**
.328**
.349**
.257**

.256**
.281**
.372**
.363**
.346**
.432**
.306**
.315**
.267**
.436**
.394**
.335**
.430**
.357**

.296**
.276**
.276**
.324**
.341**
.378**
.318**
.247**
.217**
.379**
.364**
.353**
.393**
.283**

.163**
.188**
.213**
.211**
.268**
.241**
.363**
.170**
.097
.310**
.286**
.233**
.403**
.289**

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
5
6
7
8
9
10 11
.435**
.432**
.506**
.452**
.502**
.479**
.329**
.352**
.395**
.504**
.450**
.487**
.393**
.331**

.392**
.306**
.466**
.413**
.477**
.449**
.319**
.348**
.382**
.537**
.469**
.475**
.397**
.319**

.336**
.198**
.333**
.357**
.409**
.381**
.366**
.301**
.199**
.435**
.419**
.345**
.457**
.405**

.324**
.375**
.435**
.435**
.465**
.465**
.363**
.346**
.368**
.539**
.409**
.475**
.396**
.350**

.378**
.380**
.532**
.493**
.582**
.491**
.353**
.399**
.370**
.608**
.492**
.540**
.514**
.395**

.316**
.265**
.360**
.313**
.445**
.389**
.218**
.294**
.302**
.431**
.341**
.373**
.273**
.257**

.310**
.372**
.448**
.400**
.508**
.434**
.333**
.321**
.352**
.470**
.415**
.406**
.403**
.392**

12

13

14

15

.274**
.355**
.457**
.385**
.465**
.453**
.387**
.308**
.331**
.404**
.363**
.368**
.349**
.330

.373**
.384**
.430**
.427**
.452**
.492**
.449**
.449**
.422**
.540**
.499**
.486**
.462**
.318**

.275**
.350**
.425**
.462**
.477**
.466**
.383**
.289**
.319**
.410**
.474**
.477**
.519**
.357**

.412**
.370**
.484**
.551**
.537**
.532**
.422**
.475**
.452**
.500**
.446**
.445**
.433**
.434**

144

145
ตาราง 8 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
16. ระดับขันของอํานาจหน้าที
17. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
18. ความชัดเจนของงาน
19. ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ
20. ผูน้ ําแบบฉันทามติ
21. ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
22. ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน
23. การเป็นผูใ้ ห้ความรู้
24. การเป็นผูร้ บั ความรู้
25. ความหลากหลายของทักษะ
26. ความสําคัญของงาน
27. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
28. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
29. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน

17

18

19

.381**
.467**
.393**
.373**
.362**
.274**
.423**
.470**
.386**
.443**
.387**
.340**
.266**

.752**
.396**
.399**
.429**
.283**
.448**
.525**
.293**
.321**
.326**
.262**
.234**

.453**
.460**
.509**
.352**
.457**
.540**
.369**
.363**
.442**
.335**
.291**

.634**
.674**
.424**
.496**
.450**
.550**
.461**
.497**
.487**
.470**

.636**
.466**
.425**
.405**
.452**
.428**
.463**
.516**
.385**

.507**
.467**
.498**
.461**
.401**
.448**
.490**
.425**

.496**
.389**
.393**
.362**
.329**
.490**
.492**

.647**
.410**
.361**
.309**
.329**
.385**

.295**
.359**
.402**
.299**
.292**

26

27

28

.576**
.580** .611**
.557** .595** .515**
.415** .355** .335** .547**

29

-

137

หมายเหตุ *p< 0.05 **p< 0.01

16

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
20
21 22
23 24
25
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จากตาราง 8 ผลการตรวจสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรสัง เกตของกลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชน พบว่า มีทงค่
ั าความสัมพันธ์เชิง บวกและค่าความสัมพัน ธ์เชิง ลบ โดยมีค่า
สหสัมพันธ์อยู่ร ะหว่าง 0.097 ถึง 0.752 โดยทีตัวแปรการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับตัวแปรความชัดเจนของงานมากทีสุด (r= 0.752, p< 0.01) รองลงมาคือตัวแปรความมี
พลังในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรความอุทศิ ตนในการทํางาน (r= 0.707, p< 0.01)
และรองลงมาคือ ตัว แปรผู้ นํ า แบบปรึก ษาหารือ มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ตัว แปรผู้นํ า แบบ
ประชาธิปไตย (r= 0.674, p< 0.01)
ส่วนความสัมพันธ์ท ีน้อยทีสุด พบว่าตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ตัวแปรการเป็นผูร้ บั ความรู้ (r= 0.097, p> 0.05) รองลงมาคือตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรระดับขันของอํานาจหน้าที (r= 0.163, p< 0.01) และรองลงมาคือตัวแปรเอกลักษณ์
แห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการเป็นผู้ให้ความรู้ (r= 0.170, p< 0.01) ซึงในการพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ไคลน์ (Kline. 2011) กล่าวว่าถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูง
กว่า 0.85 จะทําให้เกิดป ัญหาภาวะร่ วมเส้นตรง (Multicollinearity) และเมือพิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์พบว่า ตัวแปรสังเกตชุดนีมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน 0.85 จึงสรุปได้ว่า
ตัวแปรสังเกตชุดนีไม่มปี ัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุจงึ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปได้

3. การวิ เคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนีนําเสนอตามรูปแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึงแบ่ง
ออกได้ เ ป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น ผลการทดสอบความสอดคล้ อ งของแบบจํา ลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิง สาเหตุ และผลของความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การ
ภาครัฐ และเอกชนตามสมมติฐ านการวิจ ยั ข้อ 1 และส่วนทีสองเป็ น การเปรียบเทียบแบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่ม
พนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2-3 โดย
มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
3.1 การทดสอบความสอดคล้องของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิ ง
สาเหตุและผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
(Linear Structural Relationship Model: LISREL) เป็น การตรวจสอบแบบจําลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์เชิงเส้นทีได้พฒ
ั นาขึนจากรากฐานทางทฤษฏีวา่ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ แล้วจึงพิจารณาขนาดอิทธิพลทีปรากฏในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นนัน
สําหรับการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดและ
สมมติฐ านในการวิจ ยั เป็ นลําดับแรก และเมือพบว่าแบบจําลองไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

147
ประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับแก้แบบจําลองให้มคี วามกลมกลืนยิงขึนโดยพิจารณาจากการรายงานค่า
ดัชนีการปรับแก้ (Modification index) และคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงแนวคิด
และทฤษฏีตลอดจนผลงานวิจยั ทีเกียวข้องด้วย
ซึงจากการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใ น
เบืองต้น พบค่าดัช นีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit indices ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ ( )=
1,254.23, df= 325; p< 0.01, SRMR= 0.048, RMSEA= 0.064, GFI= 0.89 ดัชนีวดั ความ
สอดคล้องกลุ่ม Incremental fit indices พบว่า NFI= 0.97, CFI= 0.98 และ NNFI= 0.98 และดัชนี
วัดความสอดคล้องกลุม่ Parsimony fit indices พบว่า PNFI= 0.78 และ /df= 3.859
เมือพิจ ารณาค่าดัช นีวดั ความกลมกลืนเหล่านีกับเกณฑ์ท ีบ่ง บอกว่าแบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ยังพบว่าแบบจําลองสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับน้อย เพราะว่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit indices ค่าไค-สแควร์
( ) ยังมีนยั สําคัญทางสถิติ และดัชนี GFI ยังน้อยกว่า 0.90
อย่างไรก็ตามการปรับแบบจําลองทีไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นนั โจเรสคอร์กและ
ซอร์บอม (Jöreskog; & Sörbom. 1989) ได้อธิบายว่าแบบจําลองเริมแรกอาจจะไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึงผู้วจิ ยั จะต้องปรับแบบจําลองให้สอดคล้องกับข้อมูลโดยการปรับแบบจําลอง
จะต้องเป็นไปตามแนวทางของทฤษฏีและมีความเทียงตรงซึงการค้นหาแบบจําลองทีสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Modification searches) นันสามารถใช้เกณฑ์การพิจารณาจากค่าที (t) ซึงเป็น
อิทธิพลของตัวแปรทีมีนัยสําคัญทางสถิติ ให้ค่าทีมากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 และพิจารณาความ
สอดคล้องโดยรวม (Overall fit) ทังนีได้เสนอเกณฑ์การพิจารณาความกลมกลืนไว้ในบทที 3 ดังนัน
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับแบบจําลองโดยใช้หลักพิจารณาความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีเพือให้
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้อย่างสมเหตุสมผล
แนวทางการปรับแบบจําลองในการวิจยั ครังนีผู้วจิ ยั ไม่ได้ตดั เส้นอิทธิพลทีไม่มนี ัยสําคัญ
ทางสถิตอิ อก สาเหตุเพราะเส้นอิทธิพลแต่ละเส้นมีความสําคัญในทางทฤษฎี รวมทังสมมติฐานการ
วิจยั อีกส่วนหนึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุม่
พนักงานองค์การภาคเอกชน ซึงเส้นอิทธิพลทีไม่มนี ยั สําคัญในกลุ่มรวม อาจมีค่าอิทธิพลแตกต่างกัน
ในการเปรีย บเทีย บระหว่างกลุ่ ม ดัง นันในการปรับโมเดลจึง พิจ ารณาจากค่า ดัช นีก ารปรับแก้
(Modification index) และความเป็นไปได้ในทางทฤษฏี โดยทีการปรับแบบจําลองในส่วนแรกผู้วจิ ยั
ได้เพิมเส้นอิทธิพลรวม 5 เส้นดังนี
1. เส้นอิทธิพลตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุม
ในการทํางาน
2. เส้นอิทธิพลตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานทีมีต่อตัวแปรผลความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ
3. เส้นอิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมัน
ผูกพันในการทํางาน
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4. เส้น อิท ธิพลตัวแปรสาเหตุการรวมศูน ย์อํานาจทีมีต่อ ตัวแปรผลความเป็ น เจ้า ของ
ทางด้านจิตใจ
5. เส้นอิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
รวมทัง ได้ยอมให้ความคลาดเคลือนของตัวแปรแฝง 3 ตัวแปรสัมพัน ธ์กนั คือ การได้
ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ซึงทัง 3
ตัวแปรเป็นตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ช่องทางตามทฤษฎีความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงแสดงถึงการยอมรับว่า นอกจากป ัจจัยเชิงสาเหตุทศึี กษาในแบบจําลองทีได้
นํามาวิเคราะห์ในการวิจยั ครังนี ยังมีป ัจจัยเชิงสาเหตุอนๆ
ื ทีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรนี
ผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุ
และผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน หลังปรับโมเดล
พบค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit indices ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ ( )= 1,011.73, df= 317;
p< 0.01, SRMR= 0.040, RMSEA= 0.056, GFI= 0.91 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental
fit indices พบว่า NFI= 0.98, CFI= 0.99 และ NNFI= 0.98 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ ม
Parsimony fit indices พบว่า PNFI= 0.76 และ /df = 3.191
เมือพิจารณาค่าดัชนีขา้ งต้นกับเกณฑ์ความกลมกลืนของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ ( ) ยังมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่ดว้ ยค่าสถิตนิ ีขึนอยูก่ บั ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนันการพิจารณาจึงเปลียนไปพิจารณาจากค่า
/df ซึงเป็นค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องในกลุ่ม Parsimony fit indices ซึงพบว่าอยู่ในเกณฑ์ท ี
ยอมรับได้ (น้อยกว่า 5) นอกจากนีเมือพิจารณาดัชนีความสอดคล้องอืนตามเกณฑ์ทใช้
ี ตดั สินพบค่า
ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute fit indices เป็นไปตามเกณฑ์คอื GFI มีค่ามากกว่า 0.90,
RMSEA มีค่าน้อยกว่า .08, SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.08 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit
indices เป็นไปตามเกณฑ์คอื NFI มีค่ามากกว่า 0.90, CFI มีค่ามากกว่า 0.90, NNFI มีค่ามากกว่า
0.90 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony fit indices เป็นไปตามเกณฑ์คอื PNFI มีค่า
มากกว่า 0.50 และค่า /df น้อยกว่า 5
สรุปได้ว่า แบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ป ัจจัย เชิง สาเหตุ และผลของความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชนทีปรับแก้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าการทดสอบความสอดคล้องส่วนใหญ่ ยอมรับได้ (Hair; Black; Babin; &
Anderson. 2010) กล่าวคือ มีค่าไค-สแควร์ ( )= 1,011.73, df= 317; p< 0.01, SRMR= 0.040,
RMSEA= 0.056, GFI= 0.91, NFI= 0.98, CFI= 0.99, NNFI= 0.98, PNFI= 0.76 และ /df =
3.191 ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพประกอบ 5 และตาราง 9
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*p< 0.05 **p< 0.01
ภาพประกอบ 5 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชนทีปรับแก้ในกลุ่มรวม จํานวน 690 คน
149

150
หมายเหตุ
1. ตัวเลขในแบบจําลองแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize score)
2. ตัวแปรแฝงทุกตัวแปรแฝงถูกกําหนดให้มหี น่ วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของ
ตัวแปรแฝงนัน ดังนันตัวแปรสังเกตแรกจึงไม่มกี ารทดสอบนัยสําคัญของค่านําหนักองค์ประกอบ
3. ตัวแปรแฝงทีมีองค์ประกอบเดียวไม่สามารถประมาณค่าความคลาดเคลือนในการวัด
ดังนันในการวิเคราะห์จงึ ได้ประมาณค่าความคลาดเคลือนในการวัดให้เท่ากับ (1- Alpha) Variance
ดัง นันตัวแปรแฝงทีวัดด้วยตัว แปรสัง เกตเดียวค่านํ าหนัก องค์ประกอบจึง เป็ น ค่าคงที ไม่มีการ
ทดสอบนัยสําคัญ
ตาราง 9 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect effect: IE) อิทธิพลรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุทส่ี งผลต่อตัวแปรผล
และค่าสัมประสิท ธิสหสัมพัน ธ์เชิง สาเหตุพหุยกกําลัง สองของตัวแปร (Squared Multiple
Correlation: R2) ของแบบจําลองปรับแก้
ตัวแปรผล
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

1. ความหลากหลายของทักษะ
2. ความสําคัญของงาน
3. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
4. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
5. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
6. ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
7. การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
8. การรวมศูนย์อํานาจ
9. ความเป็ นทางการ
10. การได้ควบคุมในการทํางาน
11. การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
12. การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
13. ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ
14. ความยึดมันผูกพันในการทํางาน

ตัวแปรช่องทางความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ตัวแปรผลลัพธ์
ความเป็ น
การได้ควบคุม การได้รจู้ กั
การได้ทุ่มเท
ความยึดมัน พฤติกรรมการ
เจ้าของทางด้าน
ในการทํางาน องค์การอย่าง ตนเองในการ
ผูกพันในการ เป็ นสมาชิกทีดี
จิตใจ
ลึกซึง
ทํางาน
ทํางาน
ขององค์การ
DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE
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หมายเหตุ *p< 0.05 **p< 0.01
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จากภาพประกอบ 5 และตาราง 9 พบผลการวิเคราะห์ซงสรุ
ึ ปเป็นประเด็นสําคัญได้ดงั นี
1. ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝง
จากภาพประกอบ 5 เมือพิจารณาแบบจําลองการวัดของตัวแปรแฝง ซึงได้กําหนดให้
ทุกตัวแปรแฝงมีหน่วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของตัวแปรแฝงนัน ดังนันตัวแปรสังเกตแรก
จึงไม่มกี ารทดสอบนัยสําคัญของค่านําหนักองค์ประกอบ และตัวแปรแฝงทีมีองค์ประกอบเดียวไม่
สามารถประมาณค่าความคลาดเคลือนในการวัด ดังนันในการวิเคราะห์จ ึงได้ประมาณค่าความ
คลาดเคลือนในการวัด ค่านําหนักองค์ประกอบจึงเป็นค่าคงที ไม่มกี ารทดสอบนัยสําคัญ
โดยทีทุกตัวแปรสังเกตทีค่านําหนักองค์ประกอบมีการทดสอบนัยสําคัญพบว่า ค่า
นําหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรสังเกตมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 รวมทังในการพิจารณาค่านําหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝง โดยมีเกณฑ์คอื ค่านําหนักองค์ประกอบในระดับดี
เยียมต้องมีค่านําหนักองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.71 ค่านําหนักองค์ประกอบในระดับดีมากต้องมีค่า
นํ าหนักองค์ประกอบไม่ น้ อยกว่า 0.63 และค่ านํ าหนักองค์ประกอบในระดับดีต้อ งมีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.55 (Tabachnick; & Fidell. 2007: 649) ซึงมีรายละเอียดของแต่ละตัว
แปรแฝง ดังนี
ตัว แปรแฝงความเป็ น เจ้า ของทางด้ า นจิต ใจพบว่ า ตัว แปรสัง เกตมี ค่ า นํ าหนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.62-0.82 แสดงว่าตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงความเป็ นเจ้าของ
ทางด้า นจิตใจมีค่านํ าหนัก องค์ป ระกอบในระดับ ดีถึง ดีเยียม และตัวแปรสัง เกตทีมีค่า นํ าหนัก
องค์ประกอบมากทีสุดคือ การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ แสดงว่ามีความสําคัญต่อตัวแปร
แฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมากทีสุด
ตัว แปรแฝงความยึด มันผูก พัน ในการทํา งานพบว่า ตัว แปรสัง เกตมีค่ า นํ าหนั ก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.76-0.90 แสดงว่าตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงความยึดมันผูกพันใน
การทํางานมีค่านําหนักองค์ประกอบในระดับดีเยียม และตัวแปรสังเกตทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ
มากทีสุด คือ ตัวแปรความมีพลังในการทํางาน แสดงว่ามีความสําคัญต่อตัวแปรแฝงความยึดมัน
ผูกพันในการทํางานมากทีสุด
ตัว แปรแฝงพฤติก รรมการเป็ น สมาชิกทีดีขององค์การพบว่า ตัวแปรสัง เกตมีค่ า
นําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.76-0.82 แสดงว่าตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการ
เป็ น สมาชิกทีดีขององค์การมีค่านํ าหนักองค์ประกอบในระดับดีเยียม และตัวแปรสัง เกตทีมีค่ า
นําหนักองค์ประกอบมากทีสุด คือ ตัวแปรพฤติกรรมความสํานึกในหน้าที แสดงว่ามีความสําคัญต่อ
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมากทีสุด
ตัว แปรแฝงความเป็ น ทางการพบว่า ตัว แปรสัง เกตมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่า ง 0.71-0.93 แสดงว่า ตัว แปรสัง เกตทีใช้วดั ตัว แปรแฝงความเป็ น ทางการมีค่ านํ าหนัก
องค์ประกอบในระดับดีเยียม และตัวแปรสังเกตทีมีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุด คือ ความ
ชัดเจนของงาน แสดงว่ามีความสําคัญต่อตัวแปรแฝงความเป็นทางการมากทีสุด
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ตัว แปรแฝงภาวะผู้นํ า แบบเน้ น การมีส่ วนร่ ว มพบว่า ตัว แปรสัง เกตมีค่ า นํ าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.77-0.90 แสดงว่าตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงภาวะผู้นําแบบเน้นการ
มีส่วนร่วมมีค่านําหนักองค์ประกอบในระดับดีเยียม และตัวแปรสังเกตทีมีค่านําหนักองค์ประกอบ
มากทีสุด คือ ตัวแปรผูน้ ําแบบฉันทามติ แสดงว่ามีความสําคัญต่อตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ําแบบเน้นการ
มีส่วนร่วมมากทีสุด
ตัวแปรแฝงการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่ มงาน พบว่า ตัวแปรสัง เกตมีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ร ะหว่าง 0.75-0.86 แสดงว่าตัวแปรสัง เกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่ม งานมีค่า นํ าหนักองค์ป ระกอบในระดับดีเ ยียม และตัว แปรสัง เกตทีมีค่า นํ าหนัก
องค์ประกอบมากทีสุด คือ การเป็นผู้ให้ความรู้แสดงว่ามีความสําคัญต่อตัวแปรแฝงการแบ่งป นั
ความรูภ้ ายในกลุ่มงานมากทีสุด
โดยภาพรวม ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่านําหนักองค์ประกอบเป็นค่าบวกและมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ชีให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับโครงสร้างของแต่ละตัวแปรแฝง ซึงแสดงว่า การ
วัดตัวแปรแฝงในแบบจําลองมีความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) อีกด้วย
2. อิ ทธิ พลของตัวแปรสาเหตุทีส่งผลต่อความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 9 พบว่า ตัวแปรเชิง สาเหตุท ีมีอิท ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ คือ ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.05 การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.15 และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.40 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ทีตังไว้ รวมทังในการปรับโมเดลพบผลเพิมเติมว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้ร บั อิทธิพล
ทางบวกโดยตรงจากการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.31 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ 0.01 รวมทังได้รบั อิท ธิพลทางลบโดยตรงจากการรวมศูน ย์อํานาจมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -0.17 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
ส่วนตัวแปรเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
คือ ตัวแปรทีเกียวข้อ งกับ งาน (ได้แ ก่ ความหลากหลายของทักษะมีค่า อิท ธิพ ลเท่า กับ 0.16
ความสําคัญของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07 และลักษณะความมีอสิ ระของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบ
เน้นการมีส่วนร่วมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.06 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 และการแบ่งป ัน
ความรูภ้ ายในกลุ่มงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) และตัวแปร
ทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ ความเป็นทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.05 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05)
ทังนีตัวแปรเชิงสาเหตุทงหมดร่
ั
วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจได้รอ้ ยละ 69

153
3. อิ ทธิ พลของตัวแปรสาเหตุทีส่งผลต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 9 พบว่า ตัวแปรเชิง สาเหตุท ีมีอิท ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน คือ ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.67 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีตังไว้ รวมทังในการ
ปรับโมเดลพบผลเพิมเติมว่า ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการ
ได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.28 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
ส่วนตัวแปรเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน
คือ ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางานมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.10 และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท ีระดับ 0.01) และตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.19 ความสําคัญของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.01 และลักษณะความมีอสิ ระของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.05) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.46 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) และตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ ความเป็น
ทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.05 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05)
รวมทังพบตัวแปรทีมีอิท ธิพลทางลบโดยอ้อมคือ ความมีเอกลักษณ์ ของงานมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ -0.07 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 และการรวมศูนย์อํานาจมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -0.11 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
ทังนีตัวแปรเชิงสาเหตุทงหมดร่
ั
วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความยึดมัน
ผูกพันในการทํางานได้รอ้ ยละ 82
4. อิ ทธิ พลของตัวแปรสาเหตุทีส่งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 9 พบว่า ตัวแปรเชิง สาเหตุท ีมีอิท ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีขององค์การคือ ความยึดมันผูกพัน ในการทํางานมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.49 และความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ 0.01 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐ านการวิจยั ทีตังไว้ รวมทังในการปรับโมเดลพบผล
เพิมเติมว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิท ธิพลทางบวกโดยตรงจากการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.21 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
ส่วนตัวแปรเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การคือ ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.33 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี
ระดับ 0.01 ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการ
ทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 การได้รู้จกั องค์การอย่าง
ลึกซึงมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09 และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 อย่าง
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มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) และตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.20 และความสําคัญของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.10 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.44 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01) และตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ
(ได้แก่ ความเป็นทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.05 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05)
รวมทังพบตัวแปรทีมีอิท ธิพลทางลบโดยอ้อมคือ ความมีเอกลักษณ์ ของงานมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ -0.08 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 และการรวมศูนย์อํานาจมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -0.09 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
ทังนีตัวแปรเชิงสาเหตุทงหมดร่
ั
วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รอ้ ยละ 84
5. อิ ทธิ พลของตัวแปรสาเหตุทีส่งผลต่อการได้ควบคุมในการทํางาน
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 9 พบว่า ตัวแปรเชิง สาเหตุท ีมีอิท ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อการได้ควบคุมในการทํางานคือ ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของ
ทักษะมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 และลักษณะความมีอสิ ระของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.34 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วน
ร่วมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) และตัวแปรทีเกียวข้องกับ
องค์การ (ได้แก่ ความเป็นทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01)
ทังนี ตัว แปรเชิง สาเหตุ ท งหมดร่
ั
ว มกัน อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการได้
ควบคุมในการทํางานได้รอ้ ยละ 63
6. อิ ทธิ พลของตัวแปรสาเหตุทีส่งผลต่อการได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 9 พบว่า ตัวแปรเชิง สาเหตุท ีมีอิท ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงคือ ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ลักษณะความมีอสิ ระ
ของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) และตัวแปรทีเกียวข้องกับ
กลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.13 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 และการแบ่งป ันความรู้ในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.18 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01)
ทังนีตัวแปรเชิงสาเหตุทงหมดร่
ั
วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึงได้รอ้ ยละ 47
7. อิ ทธิ พลของตัวแปรสาเหตุทีส่งผลต่อการได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
จากภาพประกอบ 5 และตาราง 9 พบว่า ตัวแปรเชิง สาเหตุท ีมีอิท ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน คือ ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลาย
ของทักษะมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.30 และความสําคัญ ของงานมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.18 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) และตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ การแบ่งป ันความรู้ใน
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การทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.42 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) รวมทังได้รบั อิทธิพล
ทางลบโดยตรงจากความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.14 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี
ระดับ 0.01
ทังนี ตัว แปรเชิง สาเหตุ ท งหมดร่
ั
ว มกัน อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการได้
ควบคุมในการทํางานได้รอ้ ยละ 65
สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1
จากอิทธิพลของตัวแปรเชิง สาเหตุท ีมีต่อตัวแปรผลลัพธ์ทงอิ
ั ทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม ดังภาพประกอบ 5 และตาราง 9 สามารถสรุปผลตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 ทีกําหนดว่า
แบบจําลองสมมติฐานทีพัฒนาขึนจะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ ซึงผลการวิจยั พบว่า
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทีมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ตามสมมติฐานย่อย ดังนี
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.1 ทีกําหนดว่า “การได้ควบคุมในการทํางานได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากลักษณะความมีอสิ ระของงาน ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การรวมศูนย์อํานาจ
และความเป็นทางการ”
ผลการวิจยั พบว่า การได้ควบคุมในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากลักษณะความ
มีอสิ ระของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.34 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ภาวะผู้นําแบบเน้น
การมีส่วนร่วมมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท ีระดับ 0.01 และความเป็ น
ทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และในการปรับโมเดลพบ
ผลการวิเคราะห์เพิมเติมคือ การได้ควบคุมในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความหลากหลาย
ของทักษะมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
โดยทีตัวแปรทีค่าอิทธิพลไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตคิ อื การรวมศูนย์อํานาจมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.2 ทีกําหนดว่า “การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน การรวมศูนย์อาํ นาจ และความ
เป็นทางการ”
ผลการวิจยั พบว่า การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงได้ร บั อิทธิพลทางตรงจากลักษณะ
ความมีอสิ ระของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ภาวะผูน้ ําแบบ
เน้นการมีส่วนร่วมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.13 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 และการแบ่งป ัน
ความรูภ้ ายในกลุ่มงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.18 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
โดยทีตัวแปรทีค่าอิทธิพลไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตคิ อื ความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.06 ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01 การรวมศูนย์อาํ นาจมีค่า
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อิทธิพลเท่ากับ -0.03 และตัวแปรความเป็นทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.3 ทีกําหนดว่า “การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงานลักษณะ
ความมีอสิ ระของงาน ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน การรวม
ศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ”
ผลการวิจยั พบว่า การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความ
หลากหลายของทักษะมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ความสําคัญ
ของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.18 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ความมีเอกลักษณ์ของงาน
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.14 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.42 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
โดยทีตัวแปรทีค่าอิทธิพลไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตคิ อื ลักษณะความมีอสิ ระของงานมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.04 ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.06 การรวมศูนย์อํานาจ
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03 และความเป็นทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.06 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.4 ทีกําหนดว่า “ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากการได้ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางาน”
ผลการวิจยั พบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิท ธิพลทางตรงจากการได้
ควบคุมในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 การได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึงมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.15 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.40 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และใน
การปรับโมเดลพบผลการวิเคราะห์เพิมเติมคือ ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางตรง
จากการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงานโด ยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.31 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท ี
ระดับ 0.01 และการรวมศูนย์อํานาจมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.17 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.01 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.5 ทีกําหนดว่า “ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ”
ผลการวิจยั พบว่า ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.67 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และในการ
ปรับโมเดลพบผลการวิเคราะห์เพิมเติมคือ ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรง
จากการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.28 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.01ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
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สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.6 ทีกําหนดว่า “พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ
ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ”
ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
ความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.27 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.7 ทีกําหนดว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความยึดมันผูกพันในการทํางาน”
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
ความยึดมันผูกพันในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.49 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
และในการปรับโมเดลพบผลการวิเคราะห์เพิมเติมคือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ
ได้ร บั อิท ธิพลทางตรงจากการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.21 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.8 ทีกําหนดว่า “ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน)”
ผลการวิจยั พบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้องกับงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ความสําคัญของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
และลักษณะความมีอสิ ระของงานโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
โดยทีตัวแปรทีค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตคิ อื ความมีเอกลักษณ์ของ
งานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.05 ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01 ผลการวิจยั
ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.9 ทีกําหนดว่า “ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับ กลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นํ าแบบเน้ น การมีส่วนร่วม และการ
แบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน)”
ผลการวิจยั พบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้องกับกลุ่มงาน ได้แก่ ภาวะผู้นํ าแบบเน้ นการมีส่วนร่วมมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.06 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.05 และการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมี ค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.19
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.10 ทีกําหนดว่า “ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)”
ผลการวิจยั พบว่า ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากความเป็น
ทางการมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.05 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
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โดยทีตัวแปรทีค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตคิ อื การรวมศูนย์อํานาจมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.00 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.11 ทีกําหนดว่า “ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการ
ทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน)”
ผลการวิจยั พบว่า ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากการได้
ควบคุมในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 การได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึงมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.10 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.27 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท ีระดับ 0.01
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.12 ทีกําหนดว่า “ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน) ตัวแปร
ทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่ม
งาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)”
ผลการวิจยั พบว่า ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้องกับงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.19 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ความสําคัญของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.10 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.01 ความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.07 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
ลักษณะความมีอสิ ระของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 ตัว
แปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน ได้แก่ การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานมี ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46 อย่าง
มีนัยสําคัญ ทางสถิตทิ ีระดับ 0.01 ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การได้แก่ การรวมศูนย์อํานาจมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ -0.11 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และความเป็นทางการมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.05 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
โดยทีตัวแปรทีค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตคิ อื ข้อมูลป้ อนกลับในการ
ทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01 ตัวแปรภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.06
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.13 ทีกําหนดว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ”
ผลการวิจ ยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
จากความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.33 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
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สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.14 ทีกําหนดว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้
ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน)”
ผลการวิจ ยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
จากการได้ควบคุมในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และ
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.15 ทีกําหนดว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ได้ ร ับ อิท ธิพ ลทางอ้ อ มจากตัว แปรทีเกียวข้อ งกับ งาน (ได้ แ ก่ ความหลากหลายของทัก ษะ
ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับ
ในการทํางาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการ
แบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ) ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อํานาจ และ
ความเป็นทางการ)”
ผลการวิจ ยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
จากตัวแปรทีเกียวข้องกับงานได้แก่ ความหลากหลายของทักษะมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.20 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ความสําคัญของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.10 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.08 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี
ระดับ 0.01 ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมี ค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.44 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01) ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวม
ศูนย์อาํ นาจมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.09 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 และความเป็นทางการ
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.05 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05)
โดยทีตัวแปรทีค่าอิทธิพลไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตคิ อื ลักษณะความมีอสิ ระของงานมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.08 ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01 ภาวะผู้นําแบบเน้นการ
มีส่วนร่วมมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.06 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน
นอกจากนีผลการวิเคราะห์ส่วนต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย
เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชนเพือสรุปสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
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3.2 การวิ เคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิ งสาเหตุ
และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชน
ขันตอนการวิ เคราะห์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและ
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนในส่วนแรกนี เป็นการเปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัว
แปรสัง เกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงและการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท ีมีต่อตัวแปรผล
โดยมีรายละเอียดขันตอนดังนี
ขันที 1 เป็นการกําหนดให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม ซึงหากแบบจําลองในขันตอนนีมีความกลมกลืน กับข้อ มูลเชิง ประจักษ์ แสดงว่า
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองทังสองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที
ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึงจะได้นําแบบจําลองในขันนีเป็นฐานในการทดสอบในขันที 2
ขันที 2 คือการวิเคราะห์เพือค้น หาว่า มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสัง เกต
ใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั
อยดังนี
2.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัว
เท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันนีกับ
ขันที 1 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง หากมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอย่างน้อย 1 ตัวทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ซึงจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบใดบ้างทีมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2.2 ขันการทดสอบว่าค่านําหนักองค์ประกอบมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
หรือไม่ โดยการกําหนดเงือนไขให้ค่านํ าหนักองค์ประกอบนันมีค่าเท่ากัน ระหว่างกลุ่ม ผลการ
ทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับขันที 1 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับ
ผลต่ างขององศาอิส ระของแบบจํา ลองทังสอง หากมีนัย สําคัญ ทางสถิติ แสดงว่า ค่ า นํ าหนัก
องค์ป ระกอบของตัวแปรสัง เกตนี มีค่าแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม โดยต้องทดสอบทุ กค่านํ าหนัก
องค์ประกอบทีมีการทดสอบนัยสําคัญ
2.3 เป็นขันสรุป โดยการกําหนดเงือนไขให้ค่านําหนักองค์ประกอบทุกตัวทีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตมิ คี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่าง
ไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองสรุปขันที 2 นีกับขันที 1 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศา
อิสระของแบบจําลองทังสอง ถ้าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจําลองทังสองมีความกลมกลืน
ไม่แตกต่างกัน ซึงจะได้นําแบบจําลองสรุปในขันทีสองนีเป็นฐานในการทดสอบความแตกต่างของค่า
อิทธิพลในการวิเคราะห์ในขันที 3 ต่อไป
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การวิเคราะห์เพือหาว่าค่านํ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้างที
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ถ้าพบว่าค่านําหนักองค์ประกอบทุกตัวแปรสังเกตแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ก็ไม่ควรทีจะวิเคราะห์เพือเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝง เพราะอย่างน้อยทีสุดทีจะทําให้สามารถ
แปลความหมายของความแตกต่างค่าเฉลียตัวแปรแฝงได้ ตัวแปรแฝงจะต้องมีความเท่าเทียมกันใน
การวัดบางส่วน (Partial measurement invariance) ทีค่านําหนักองค์ประกอบในการวัดตัวแปรแฝง
อย่างน้อย 1 ค่าจะต้องเท่ากันระหว่างกลุ่ม (Byrne; Shavelson; & Muthén. 1989)
ขันที 3 คือการวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปร
ผลใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั
อยดังนี
3.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการ
ทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันนีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 ทีระดับ
องศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง หากพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่าง
แบบจําลองในขันนีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่าง
น้อย 1 ตัวทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึงจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลใดบ้างทีมีค่าแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่ม
3.2 ขันการทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยการ
กําหนดเงือนไขให้มคี ่าอิทธิพลนันมีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไคสแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศา
อิสระของแบบจําลองทังสอง หากมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าอิทธิพลนีมีค่าแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม โดยทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพล
3.3 เป็นขันสรุป โดยการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลทีไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตมิ คี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่าง
แบบจําลองสรุปขันที 3 นีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระ
ของแบบจําลองทังสอง ถ้าไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจําลองทังสองมีความกลมกลืนไม่
แตกต่างกัน ซึงจะได้นําแบบจําลองสรุปขันที 3 นีเป็นแบบจําลองสรุป เพือตรวจสอบผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ผลการวิ เคราะห์ ในส่วนแรกจากขันตอนการวิเคราะห์จะเห็นว่ามีขนตอนการทดสอบ
ั
ย่อยทังการทดสอบความแตกต่างของทุกค่านําหนักองค์ประกอบ (ทีมีการทดสอบนัยสําคัญ) และ
การทดสอบความแตกต่างของทุกค่าอิทธิพล ทําให้มขี อ้ มูลผลการวิเคราะห์จํานวนมาก (ผู้วจิ ยั จึงได้
นํารายละเอียดผลการวิเคราะห์ทงหมดแสดงไว้
ั
ในภาคผนวก ง) เพือให้การเสนอผลการวิเคราะห์มี
ความกระชับและชัดเจน ผูว้ จิ ยั จึงเสนอเฉพาะผลสรุปสําคัญ ดังนี
ขันที 1 ในการกําหนดให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากัน
ระหว่างกลุ่มซึงในการตรวจสอบพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน
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ผลการวิ เคราะห์พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แสดงว่า โครงสร้างความสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรในแบบจําลองทังสองกลุ่ มเหมือนกัน แต่อาจ
แตกต่างกันทีขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยพบว่าค่าไค-สแควร์ (2)= 1,631.49, df= 635;
p< 0.01, RMSEA= 0.066, 2/df= 2.569 ซึงจะได้นําแบบจําลองในขันนีเป็นฐานในการทดสอบในขันที 2
ขันที 2 ในการวิเคราะห์เพือค้น หาว่ามีค่านํ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสัง เกต
ใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั
อยดังนี
2.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตในการ
วัดตัวแปรแฝงทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันที
2.1 กับขันที 1 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสองมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (2diff= 31.58, dfdiff= 14, p< 0.01) แสดงว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
อย่างน้อย 1 ตัวทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2.2 ขันการทดสอบความแตกต่างกันของค่านําหนักองค์ประกอบทุกค่าทีมี
การทดสอบนัยสําคัญ
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในการ
ทดสอบความแตกต่างกันของค่านําหนักองค์ประกอบ 14 ตัวแปรสังเกต กับขันที 1 มีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 จํานวน 3 ตัวแปรสังเกต แสดงว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม จํานวน 3 ตัวแปรสังเกต โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 10
ตาราง 10 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสัง เกตเฉพาะทีมี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม

เงือนไข

2



df

p RMSEA 2/df

เงือนไข
ความไม่แปรเปลียน
2

df
p

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

1. นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผู้นํ า 1636.39 636 0.00 0.066 2.573 4.90
แบบฉัน ทามติท ีวัดตัว แปรแฝงภาวะผู้นํ า
แบบเน้นการมีส่วนร่วม
(PAR_L
CONSEN)
2. นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผู้นํ า 1639.33 636 0.00 0.066 2.578 7.84
แบบมอบหมายงานทีวัดตัวแปรแฝงภาวะ
ผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
(PAR_L
CONSEN)

1

0.03

1

0.01
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ตาราง 10 (ต่อ)

เงือนไข

2
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p RMSEA 2/df

เงือนไข
ความไม่แปรเปลียน
2

df
p

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

3. นํ าหนั ก องค์ ป ระกอบตัว แปรสัง เกต 1638.35 636 0.00 0.066 2.576 6.86
เอกลักษณ์ แ ห่ง ตนทีวัด ตัว แปรแฝงความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
(PSYOWN
SELF_ID)

1

0.01

จากตาราง 10 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตเฉพาะทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม พบว่า
1. ขันการกําหนดเงือนไขให้นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผู้นําแบบ
ฉันทามติทวัี ดตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมในแบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม พบว่า
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับขันที 1 มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff= 4.90, dfdiff= 1, p< 0.05)
แสดงว่า นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผู้นําแบบฉันทามติทวัี ดตัวแปรแฝงภาวะผู้นําแบบเน้น
การมีส่วนร่วมแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2. ขันการกําหนดเงือนไขให้นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผู้นําแบบ
มอบหมายงานทีวัดตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมในแบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม
พบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับขันที 1 มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff= 7.84, dfdiff= 1,
p< 0.01) แสดงว่า นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผูน้ ําแบบมอบหมายงานทีวัดตัวแปรแฝงภาวะ
ผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3. ขันการกํา หนดเงือนไขให้นํ าหนั ก องค์ป ระกอบตัว แปรสัง เกต
เอกลักษณ์แห่งตนทีวัดตัวแปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจในแบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม
พบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันนี กับขันที 1 มีนัยสําคัญทางสถิติ (2diff= 6.86,
dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตเอกลักษณ์แห่งตนทีวัดตัวแปรแฝง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจในแบบจําลองแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2.3 สรุป ขันที 2 เป็ น การวิเ คราะห์โ ดยการกํา หนดเงือนไขให้ค่า นํ าหนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงทุกตัวทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตเิ ท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2)= 1,639.53, df= 646; p< 0.01, RMSEA= 0.066,
2
 /df= 2.538
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองทังสองไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (2diff= 8.04, dfdiff= 11, p> 0.05) แสดงว่า แบบจําลองสรุปขันที 2 มีความ
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กลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจําลองขันที 1 ซึงจะได้นําแบบจําลองสรุปขันที 2 นีไปเป็นแบบจําลอง
ฐานในการทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
ขันที 3 ในการวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปร
ผลใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั
อยดังนี
3.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผล
ทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันที 3.1
นีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (2diff= 133.94, dfdiff= 30, p< 0.01) แสดง
ว่า มีค่าอิทธิพลอย่างน้อย 1 ตัวทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3.2 ขันการทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในการ
ทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล 30 ค่าอิทธิพล กับแบบจําลองสรุปขันที 2 มีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 จํานวน 12 ค่าอิทธิพล แสดงว่า มีค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม จํานวน 12
ค่าอิทธิพล โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 11
ตาราง 11 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลเฉพาะทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
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1. ค่าอิทธิพลตัวแปรลักษณะความมีอิสระ 1654.35 647 0.00 0.066 2.557 14.82
ของงานทีมีต่อตัวแปรการได้ควบคุมในการ
ทํางาน
(AUTO
CON)
2. ค่าอิทธิพลตัวแปรความหลากหลายของ 1649.27 647 0.00 0.065 2.549 9.74
ทักษะทีมีต่อตัวแปรการได้ควบคุมในการ
ทํางาน
(SKILL_V
CON)
3. ค่ า อิท ธิพ ลตัว แปรการแบ่ ง ป ันความรู้ 1643.65 647 0.00 0.066 2.540 4.12
ภายในกลุ่ มงานทีมีต่อ ตัว แปรการได้รู้จ ัก
องค์การอย่างลึกซึง
(KN_S
KNOWN)

1

0.00

1

0.00

1

0.04
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ตาราง 11 (ต่อ)

เงือนไข

2



df

p RMSEA 2/df

เงือนไข
ความไม่แปรเปลียน
2

df
p

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

4. ค่าอิทธิพลตัวแปรความมีเอกลักษณ์ของ 1643.85
งานทีมีต่อตัวแปรการได้รู้จกั องค์การอย่าง
ลึกซึง
(TASK_ID
KNOWN)
5. ค่าอิทธิพลตัวแปรความสําคัญของงานที 1645.75
มีต่ อ ตัว แปรการได้ ทุ่ ม เทตนเองในการ
ทํางาน
(TASK_SI
INVEST)
6. ค่าอิทธิพลตัวแปรความหลากหลายของ 1643.27
ทักษะทีมีต่อตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางาน
(SKILL_V
INVEST)
7. ค่าอิทธิพลตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองใน 1643.37
การทํางานทีมีต่อตัวแปรความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ
(INVEST
PSYOWN)
8. ค่ า อิท ธิพ ลตัว แปรการแบ่ ง ป ันความรู้ 1646.00
ภายในกลุ่ ม งานทีมีต่ อ ตัว แปรความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ
(KN_S
PSYOWN)
9. ค่ า อิ ท ธิพ ลตัว แปรสาเหตุ ค วามเป็ น 1651.99
เจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรความยึด
มันผูกพันในการทํางาน
(PSYOWN
WORK_EN)
10. ค่าอิทธิพลตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองใน 1646.96
การทํางานทีมีต่อตัวแปรความยึดมันผูกพัน
ในการทํางาน
(INVEST
WORK_EN)

647 0.00 0.065 2.541 4.32

1

0.04

647 0.00 0.066 2.544 6.22

1

0.01

647 0.00 0.066 2.540 3.74

1

0.05

647 0.00 0.065 2.540 3.84

1

0.05

647 0.00 0.065 2.544 6.47

1

0.01

647 0.00 0.066 2.553 12.46

1

0.00

647 0.00 0.065 2.546 7.43

1

0.01
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เงือนไข

2



df

p RMSEA 2/df

เงือนไข
ความไม่แปรเปลียน
2

df
p

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

11. ค่ า อิท ธิพ ลตัว แปรสาเหตุ ค วามเป็ น 1653.67 647 0.00 0.066 2.556 14.14
เจ้ า ของ ทาง ด้ า น จิ ต ใ จที มี ต่ อ ตั ว แ ปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
(PSYOWN
OCB)
12. ค่าอิท ธิพลตัวแปรสาเหตุความยึดมัน 1654.25 647 0.00 0.066 2.557 14.72
ผู ก พั น ใ น ก า ร ทํ า ง า น ที มี ต่ อ ตั ว แ ป ร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
(WORK_EN
OCB)

1

0.00

1

0.00

จากตาราง 11 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลเฉพาะทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม พบว่า
1. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรลักษณะความมีอสิ ระของ
งานทีมีต่อตัวแปรการได้ควบคุมในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
(2diff= 14.82, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรลักษณะความมีอสิ ระของงานทีมีต่อตัว
แปรการได้ควบคุมในการทํางานแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2. ขันการกํา หนดเงือนไขให้ค่าอิท ธิพลตัวแปรความหลากหลายของ
ทักษะทีมีต่อตัวแปรการได้ควบคุมในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (2diff= 9.74, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรความหลากหลายของทักษะทีมีต่อ
ตัวแปรการได้ควบคุมในการทํางานแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงานทีมีต่อตัวแปรการได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงเท่ากัน ระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (2diff= 4.12, dfdiff= 1, p< 0.05) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงานทีมีต่อตัวแปรการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
4. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรความมีเอกลักษณ์ของงาน
ทีมีต่อตัวแปรการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจ ารณาจากค่า
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ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (2diff= 4.32, dfdiff= 1, p< 0.05) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรความมีเอกลักษณ์ของงานทีมีต่อ
ตัวแปรการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึงแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
5. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรสาเหตุความสําคัญของงาน
ทีมีต่อตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (2diff= 6.22, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรความสําคัญของงานทีมีต่อตัวแปร
การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
6. ขันการกํา หนดเงือนไขให้ค่าอิท ธิพลตัวแปรความหลากหลายของ
ทักษะทีมีต่อตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณา
จากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ (2diff= 3.74, dfdiff= 1, p< 0.05) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรความหลากหลายของทักษะที
มีต่อตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
7. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางานทีมีต่อตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณา
จากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ (2diff= 3.84, dfdiff= 1, p< 0.05) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางานทีมีต่อตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
8. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรการแบ่งป ันความรู้ภายใน
กลุ่มงานทีมีต่อตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณา
จากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ (2diff= 6.47, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่ม
งานทีมีต่อตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
9. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทีมีต่อตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจาก
ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (2diff= 12.46, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจที
มีต่อตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
10. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเอง
ในการทํางานทีมีต่อตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (2diff= 7.43, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการได้ทุ่มเทตนเอง
ในการทํางานทีมีต่อตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
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11. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการ
ทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่า
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (2diff= 14.14, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม
12. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลตัวแปรความยึดมันผูกพันในการ
ทํางานทีมีต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับแบบจําลองสรุปขันที 2 ซึงพบว่ามีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (2diff= 14.72, dfdiff= 1, p< 0.01) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรความยึดมันผูกพัน
ในการทํางานทีมีต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3.3 สรุปขันที 3 เป็นการวิเคราะห์โดยการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลทุกตัวทีไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองทังสองไม่มี
2
นัยสําคัญทางสถิติ ( diff= 21.91, dfdiff= 18, p> 0.05) แสดงว่า แบบจําลองสรุปขันที 3 มีความ
กลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจําลองสรุปขันที 2 จึงได้นําแบบจําลองสรุปขันที 3 เป็นแบบจําลองทีใช้
สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัว
แปรผลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยแสดงค่าสัมประสิทธิคะแนนดิบตามภาพประกอบ 6 และแสดง
ค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐานตามภาพประกอบ 7
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*p< 0.05 **p< 0.01
ภาพประกอบ 6 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลคะแนนดิบเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็น
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*p< 0.05 **p< 0.01
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หมายเหตุ
1.
เป็นเส้นอิทธิพลทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2. ค่าสัมประสิทธิทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
นอกวงเล็บ เป็นค่าสัมประสิทธิของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
ในวงเล็บ เป็นค่าสัมประสิทธิของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
แบบจําลองตามภาพประกอบ 6 เป็นผลการประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลคะแนนดิบและ
ภาพประกอบ 7 เป็นผลการประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุ และผลของความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจ
ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน โดยการกําหนดเงือนไข
ให้ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี งผลต่อตัวแปรผล
ทุกค่าทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญมีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองมี
ความกลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจําลองทีไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้มคี ่าสัมประสิทธิใดๆ เท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม จึงได้นําแบบจําลองนีเป็นแบบจําลองทีใช้สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีวัดตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลที
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
โดยทีแบบจําลองได้กําหนดให้ทุกตัวแปรแฝงมีหน่ วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรก
ของตัวแปรแฝงนัน ดังนันตัวแปรสังเกตแรกจึงไม่มกี ารทดสอบนัยสําคัญของค่านําหนักองค์ประกอบ
ดัง นันในการเปรียบเทียบค่า นํ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตจึง เป็ น การเปรียบเทียบค่า
นําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอืนทีไม่ได้ใช้เป็นหน่ วยการวัดของตัวแปรแฝง จากผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ทังนี
พบค่านําหนักองค์ประกอบทีแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม ซึงจะได้แสดงควบคู่กนั ทังค่าสัมประสิท ธิ
อิทธิพลคะแนนดิบ วงเล็บกํากับด้วยค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน ดังนี
1. ค่านํ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตผู้นําแบบฉัน ทามติทใช้
ี วดั ตัวแปรแฝง
ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม ทีพบว่าในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่านําหนักองค์ประกอบ
เท่ ากับ 0.96(0.95) ส่ วนในกลุ่ มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่ านํ าหนักองค์ประกอบเท่ ากับ
0.84(0.80) แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตผู้นําแบบ
ฉันทามติทวัี ดตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
2. ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตผู้นําแบบมอบหมายงานทีใช้วดั ตัวแปร
แฝงภาวะผู้นํ า แบบเน้ น การมีส่ ว นร่ ว ม ทีพบว่า ในกลุ่ ม พนัก งานองค์ ก ารภาครัฐ มีค่ า นํ าหนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.85(0.82) ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่านําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.71(0.64) แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่านําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ผู้นําแบบมอบหมายงานทีใช้วดั ตัวแปรแฝงภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชน
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3. ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเอกลักษณ์แห่ง ตนทีใช้วดั ตัวแปรแฝง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ทีพบว่าในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่านําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.81(0.68) ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.75(0.60) แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่านําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตเอกลักษณ์
แห่งตนทีใช้วดั ตัวแปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
นอกจากนี ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ป ัจจัยเชิง
สาเหตุ ยังพบว่า ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลโดยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม ทังนีมีค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 12 ค่าอิทธิพล ซึงจําแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที หนึ ง เป็ นค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท ีมีต่อตัวแปรผลซึงในกลุ่มพนักงาน
องค์ก ารภาครัฐ มีค่ า อิท ธิพ ลสูง กว่า กลุ่ ม พนัก งานองค์ก ารภาคเอกชน จํา นวน 5 ค่ า อิท ธิพ ล
ประกอบด้วย
1. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุลกั ษณะความมีอสิ ระของงานทีมีต่อตัวแปรผลการ
ได้ควบคุมในการทํางาน ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
ลักษณะความมีอิส ระของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมในการทํางานมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ
0.41(0.41) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -0.24(-0.27) ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุลกั ษณะความมีอสิ ระของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมในการทํางานสูงกว่ากลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชน
2. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ทีมีต่อตัวแปร
ผลการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุ การแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ทีมีต่อตัวแปรผลการได้รู้จ กั องค์การอย่า งลึกซึงมีค่ า
อิท ธิพลเท่ ากับ 0.17(0.16) มีนัย สําคัญ ทางสถิติท ีระดับ 0.05 ส่ ว นในกลุ่ มพนัก งานองค์ก าร
ภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.08(-0.11) ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การ
ภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ทีมีต่อตัวแปรผลการได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึงสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
3. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ทีมีต่อตัวแปร
ผลความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุ การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่ มงานทีมีต่อตัวแปรผลความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจมีค่า
อิท ธิพลเท่ ากับ 0.15(0.24) มีนัย สําคัญ ทางสถิติท ีระดับ 0.01 ส่ ว นในกลุ่ มพนัก งานองค์ก าร
ภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.03(-0.05) ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การ
ภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ทีมีต่อตัวแปรผลความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
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4. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผล
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมันผูกพันในการทํางานมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.98(0.68) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.45(0.40) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
มีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมันผูกพันใน
การทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
5. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผล
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.49(0.42) มีนัยสําคัญ ทางสถิติทระดั
ี บ 0.01 ส่วนในกลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.20(-0.17) ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มพนักงาน
องค์ก ารภาครัฐ ค่าอิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุ ค วามเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่ อตัวแปรผล
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
กลุ่มที สอง เป็น ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลซึงในกลุ่มพนักงาน
องค์ก ารภาครัฐ มีค่ า อิท ธิพ ลตํากว่า กลุ่ ม พนัก งานองค์ก ารภาคเอกชน จํา นวน 6 ค่ า อิท ธิพ ล
ประกอบด้วย
1. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการ
ได้ควบคุมในการทํางาน ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
ความหลากหลายของทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุ มในการทํา งานมีค่ าอิท ธิพ ลเท่ ากับ
0.29(0.31) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.86(0.88) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนค่า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมในการทํางาน
สูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
2. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความมีเอกลักษณ์ของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้
รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
ความมีเอกลักษณ์ ข องงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ
0.03(0.03) ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.34(0.35) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนค่าอิทธิพล
ของตัวแปรสาเหตุความมีเอกลักษณ์ของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงสูงกว่า
กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
3. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการ
ได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
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ความหลากหลายของทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.29(0.38) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.87(0.89) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนค่า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
4. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผล
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผลความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.12(0.21) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่า
อิท ธิพลเท่ากับ 0.47(0.65) มีนัยสําคัญ ทางสถิตทิ ีระดับ 0.01 แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชนค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผลความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
5. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผล
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุ การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมันผูกพัน ในการทํางานมีค่า
อิท ธิพลเท่ ากับ 0.19(0.22) มีนัย สําคัญ ทางสถิติท ีระดับ 0.01 ส่ ว นในกลุ่ มพนัก งานองค์ก าร
ภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46(0.57) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 แสดงว่า กลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผล
ความยึดมันผูกพันในการทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
6. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความยึดมันผูกพันในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผล
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุความยึดมันผูกพันในการทํางานทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.24(0.30) มีนัยสําคัญ ทางสถิติทระดั
ี บ 0.01 ส่วนในกลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.97(0.91) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 แสดงว่า กลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความยึดมันผูกพันในการทํางานทีมีต่อ
ตัวแปรผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
กลุ่มที สาม เป็ นค่าอิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุท ีมีต่อตัวแปรผลซึงในกลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐมีค่าอิทธิพลเป็นทางบวก แต่ในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลเป็น
ทางลบ จํานวน 1 ค่าอิทธิพล คือ
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความสําคัญของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํา งาน ซึงพบว่า ในกลุ่ม พนักงานองค์การภาครัฐ ค่ าอิท ธิพ ลของตัวแปรสาเหตุ
ความสํ า คัญ ของงานทีมีต่ อ ตัว แปรผลการได้ทุ่ ม เทตนเองในการทํ า งานมีค่ า อิท ธิพ ลเท่ า กับ
0.11(0.18) มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพล
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เท่ากับ -0.63(-0.64) มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.01 แสดงว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐค่า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความสําคัญของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเป็น
ทางบวก แต่ในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนค่าอิทธิพลเป็นทางลบ
สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 2
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและ
ผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุม่ พนักงานองค์การ
ภาคเอกชนดังทีกล่าวมาแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั
จากสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2. ทีกําหนดว่า “โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และ
ผลของความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่ม พนักงาน
องค์การภาคเอกชนแตกต่างกัน”
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และ
ผลของความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่ม พนักงาน
องค์การภาคเอกชน พบว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงและค่า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลลัพธ์แตกต่างกัน โดยทีเป็นลักษณะทีแตกต่างกันเพียง
บางส่วน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 เป็นบางส่วน
ในส่วนต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงเพือตอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3
ทีกําหนดว่า “ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชนแตกต่างกัน”
3.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ปัจจัยเชิ งสาเหตุและผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
นอกจากการเปรียบเทียบค่านํ าหนักองค์ป ระกอบของตัวแปรสัง เกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงและค่ า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลลัพธ์แล้ว การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรตัว
แฝงของแบบจําลองถือว่าเป็นขันตอนสําคัญ เพราะผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบจะทําให้เห็นว่า
กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงทีศึกษาใน
การวิจ ยั แตกต่างกัน หรือไม่ เพือทีจะสามารถทําความเข้าใจและสะท้อนให้เห็น ธรรมชาติความ
แตกต่า งขององค์ก ารทังสองประเภทได้อ ย่า งชัดเจนมากขึน โดยได้นํ าเสนอผลการวิเ คราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองดังตาราง 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่าง
กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
ตัวแปร/กลุ่มตัวแปร
1. ความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ
2. ตัวแปรผลลัพธ์

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝง
กลุ่มภาครัฐสูงกว่ากลุ่มภาคเอกชน
ไม่แตกต่างกัน
(-0.32**) ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
-

(-0.10*) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ (-0.04) ความยึดมันผูกพันในการ
องค์การ
ทํางาน
3. ตัวแปรช่องทางการสร้าง (-0.21**) การได้ควบคุมในการทํางาน
ความเป็นเจ้าของ
(-0.41**) การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
ทางด้านจิตใจ
(-0.63**) การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
4. ตัวแปรทีเกียวข้องกับ
(-0.40**) ความสําคัญของงาน
(0.02) ความหลากหลายของทักษะ
งาน
(-0.18**) ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
(-0.23**) ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
5. ตัวแปรทีเกียวข้องกับ
(-0.23**) ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
กลุ่มงาน
(-0.79**) การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
6. ตัวแปรทีเกียวข้องกับ
(-0.09) ความเป็นทางการ
องค์การ

-

(0.44**) ความมีเอกลักษณ์ของงาน

(0.28**) การรวมศูนย์อาํ นาจ
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หมายเหตุ *p< 0.05 **p< 0.01

กลุ่มภาครัฐตํากว่ากลุ่มภาคเอกชน
-
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จากตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพัน ธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุ และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่ม พนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ซึงในการวิเคราะห์ได้กําหนดให้กลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐเป็นกลุ่มฐาน และให้กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนัน
หากพบผลว่าตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็นค่าลบ แสดงว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปร
แฝงสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน แต่ถ้าหากพบว่าตัวแปรแฝงมีค่าดัช นีเป็ น ค่าบวก
แสดงว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงตํากว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
โดยทีผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 12 ตัวแปรแฝง ซึงจําแนกออก
เป็นได้ 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทีหนึง เป็นตัวแปรแฝงมีค่าดัช นีเป็นค่าลบ แสดงว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มี
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 10 ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ตัวแปรผลลัพธ์ (ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ) ตัวแปร
ช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่ม เทตนเองในการทํางาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แ ก่
ความสําคัญของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน) และตัวแปรที
เกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่ม
งาน)
กลุ่มทีสอง เป็นตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็นค่าบวก แสดงว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมี
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงตํากว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 2 ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรที
เกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อํานาจ) และตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความมี
เอกลักษณ์ของงาน)
สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 3
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและ
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนดังทีกล่าวมาแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการ
วิจยั
จากสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3. ทีกําหนดว่า “ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพัน ธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุ และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่ม พนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนแตกต่างกัน”
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จากผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บค่ า เฉลี ยตัว แปรแฝงในแบบจํ า ลองโครงสร้ า ง
ความสัมพัน ธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่ม พนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน พบว่า ในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและ
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงแตกต่างกัน โดยทีเป็นลักษณะทีแตกต่างกัน
เพียงบางส่วน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงสนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 เป็นบางส่วน โดยจะได้
สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั ในลําดับต่อไป

บทที 5
สรุปผล อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจ ัยเรือง โครงสร้างความสัม พัน ธ์ป ัจจัยเชิง สาเหตุ และผลของความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน มีวตั ถุประสงค์
ส่วนแรกเพือศึกษาป ัจจัย เชิงสาเหตุ ประกอบด้วย ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ตัวแปรทีเกียวข้องกับ
กลุ่มงาน และตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ ทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ผ่านตัวแปร
ช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ตัวแปร ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การ
ได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน และศึกษาตัวแปรผลลัพธ์ และส่วน
ทีสองเป็น การศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน ซึงในบทนีจะเป็นการนําเสนอภาพรวมของการวิจยั โดยแบ่งเนือหาออกเป็น 4 ส่วน ส่วน
ทีหนึงเป็นกระบวนการวิจยั โดยสรุป ประกอบด้วย ความมุ่งหมายของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั เครืองมือวัดทีใช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนทีสองเป็น การสรุป
ผลการวิจยั ส่วนทีสามเป็น การอภิปรายผลการวิจยั และส่วนทีสีเป็นข้อเสนอแนะ โดยทีเนือหาในแต่
ละส่วนมีรายละเอียดดังนี

กระบวนการวิ จยั โดยสรุป
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
2. เพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. แบบจําลองสมมติฐานทีได้พฒ
ั นาขึนจะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
มีสมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี
1.1 การได้ควบคุมในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากลักษณะความมีอสิ ระ
ของงาน ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ
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1.2 การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความมีเอกลักษณ์
ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วน
ร่วม การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ
1.3 การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความหลากหลาย
ของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน ภาวะผู้นํา
แบบเน้ น การมีส่วนร่วม การแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน การรวมศูน ย์อํานาจ และความเป็ น
ทางการ
1.4 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการได้ควบคุมใน
การทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
1.5 ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ
1.6 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ
1.7 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความยึด
มันผูกพันในการทํางาน
1.8 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้อง
กับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทัก ษะ ความสําคัญ ของงาน ความมีเอกลัก ษณ์ ของงาน
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน)
1.9 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้อง
กับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน)
1.10 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรทีเกียวข้อง
กับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)
1.11 ความยึดมันผูกพัน ในการทํางานได้รบั อิท ธิพลทางอ้อมจากตัวแปรช่อง
ทางการสร้างความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จ กั
องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน)
1.12 ความยึด มันผูกพัน ในการทํา งานได้ร ับอิท ธิพ ลทางอ้อ มจากตัว แปรที
เกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของ
งาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน
(ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน) ตัวแปรทีเกียวข้อง
กับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)
1.13 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
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1.14 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปร
ช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน)
1.15 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปร
ทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของ
งาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน
(ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน) ตัวแปรทีเกียวข้อง
กับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ และความเป็นทางการ)
2. โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนแตกต่างกัน
3. ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชนแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ พนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน โดยมีเกณฑ์
ในการเลือกองค์การทีศึกษาคือ เป็ น องค์การทีดําเนินกิจ การประเภทเดียวกัน มีขนาดองค์การ
ใกล้เคียงกัน จึงได้พจิ ารณาองค์การทีมีลกั ษณะตามเกณฑ์และประสานงานขอความร่วมมือในการ
วิจยั จนทําให้ได้องค์การภาครัฐและภาคเอกชน 2 แห่งซึงดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้า โดยที
องค์การภาครัฐมีพนักงานประจําจํานวน 1,361 คน และองค์การภาคเอกชนมีพนักงานประจําจํานวน
1,764 คน จากนันจึงได้ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified sampling) ตามประเภทหน่ วยงาน
เพือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากทุกหน่วยงานในองค์การตามสัดส่วนพนักงาน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย
จากทะเบียนรายชือ โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างองค์การละ 300 คน และกลุ่มตัวอย่างทีชดเชย
องค์การละ 100 คน รวมเป็ นพนักงานองค์การละ 400 คน รวมทังสิน 800 คน แล้วจึง ได้ส่ง
แบบสอบถามและรายชือให้ ห ัว หน้ า หน่ ว ยงานช่ ว ยแจกจ่ า ยและเก็บ รวบรวมกลับ คืน ได้ร ับ
แบบสอบถามกลับคืน มา 755 ฉบับ เป็ น แบบสอบถามทีสมบูร ณ์ 690 ฉบับ เป็ น ของพนักงาน
องค์การภาครัฐ จํานวน 348 คน และของพนักงานองค์การภาคเอกชนจํานวน 342 คน
ตัวแปรทีใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใช้ในการวิ จยั แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่
1.1 ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ประกอบด้วย
1.1.1 ความหลากหลายของทักษะ
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1.1.2 ความสําคัญของงาน
1.1.3 ความมีเอกลักษณ์ของงาน
1.1.4 ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
1.1.5 ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
1.2 ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน ประกอบด้วย
1.2.1 ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
1.2.2 การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
1.3 ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ ประกอบด้วย
1.3.1 การรวมศูนย์อาํ นาจ
1.3.2 ความเป็นทางการ
1.4 ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย
1.4.1 การได้ควบคุมในการทํางาน
1.4.2 การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
1.4.3 การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
2. ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
3. ตัวแปรผลลัพธ์ ประกอบด้วย
3.1 ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
3.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
การวิจยั นีเป็นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ทเก็
ี บข้อมูลแบบภาคตัดขวางช่วงเวลาเดียวกัน
จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน โดยมีเครืองมือวัดเป็น แบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ แบบวัดทีใช้วดั ตัวแปรทังหมดได้ผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดย
ผู้เ ชียวชาญ 5 ท่ าน การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครืองมือวัด ด้ว ยการหาค่ าความเชือมันแบบ
สอดคล้องภายใน การทดสอบความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝง และการตรวจสอบความเทียงตรง
เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ประกอบด้วยแบบวัดทีใช้วดั ตัวแปร 15 ตัวแปร
ได้แก่ ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ความยึดมันผูกพันในการทํางาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที
ดีขององค์การ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง การได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ลักษณะความ
มีอสิ ระของงาน ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม การแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงาน การรวมศูนย์อํานาจ และความเป็นทางการ โดยทีแบบวัดมีค่าความเชือมันแบบ
สอดคล้องภายในอยูร่ ะหว่าง 0.722-0.935
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ข้อจํากัดในการวิ จยั
การวิจยั นีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน ซึงองค์การทีศึกษาควรต้องมีความเท่าเทียมกันให้มากทีสุด โดยในการวิจยั ได้กําหนด
เกณฑ์ในการเลือกองค์การคือ เป็นองค์การทีดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน และมีขนาดองค์การ
ใกล้เคียงกัน โดยทีองค์การจะต้องเต็มใจให้ความร่วมมือการวิจยั แม้ว่าจะได้องค์การทีศึกษาทีมี
ลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ แต่เป็นการยากทีจะทําให้ได้องค์การภาครัฐและองค์การเอกชนทีมี
ความเท่าเทียมกันในทุกประการ องค์การทัง 2 แห่งจึงมีความแตกต่างกันในบางประเด็นและเป็นสิง
ทีควบคุมได้ยาก ทําให้เป็นข้อจํากัดในการวิจยั ครังนี
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ในครังนีแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิตบิ รรยายได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) เพืออธิบายและทําความเข้าใจลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูลชีวสังคม
2. การวิเ คราะห์ส ถิติพืนฐานของตัวแปรการวิเคราะห์ข้อมูลส่ วนนีเป็ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพัน ธ์แบบเพียร์ส นั
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) เพือทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
สังเกตและตรวจสอบตามเกณฑ์ขอ้ ตกลงเบืองต้นของการวิเคราะห์สถิตขิ นสู
ั ง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบป ัญหาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ เป็นการวิเคราะห์เพือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจํา ลองสมมติฐ านกับ ข้อมูล เชิง ประจัก ษ์ โดยใช้ค่ า สถิติท ี
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลอง (Goodness - of - fit measure) กลุ่ม Absolute fit
indices ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-square statistics) ค่า SRMR (Standardized root mean square
residual) ค่า RMSEA (Root mean square error of approximation) และค่า GFI (Goodness of
fit index) ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit indices ได้แก่ NFI (Normed fit index) ค่า
CFI (Comparative fit index) และค่า NNFI (Non-normed fit index) และดัชนีวดั ความสอดคล้อง
กลุ่ม Parsimony fit indices ได้แก่ PNFI (Parsimony normed fit index) และค่า /df
และการวิเคราะห์ เปรียบเทียบแบบจํ าลองระหว่า งกลุ่ ม เพือทดสอบความไม่
แปรเปลียนของการวัดตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลโดยมีขนตอนดั
ั
งนี
ขันทีหนึง คือกําหนดให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพัน ธ์
ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม
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ขันทีสอง คือการวิเคราะห์เพือค้น หาว่ามีค่า นํ าหนักองค์ประกอบตัว แปร
สังเกตใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม และการกําหนดเงือนไขให้ค่าสัมประสิทธิในการวัดตัวแปร
แฝงทุกตัวทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันทีสาม คือการวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อ
ตัวแปรผลใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม และการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
ทีมีต่อตัวแปรผลทุกตัวทีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุ่ม เพือนําไป
พิจารณาความแตกต่างของค่านําหนักองค์ประกอบและความแตกต่างของค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลระหว่างกลุ่ม และเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่ม

สรุปผลการวิ จยั
ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็น พนักงานประจําขององค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชน รวม
จํานวน 690 คน กลุ่มรวมมีอายุเฉลีย 40.34 ปี โดยทีกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีอายุเฉลีย 49.52
ปี และกลุ่ม พนักงานองค์การภาคเอกชนมีอายุเฉลีย 31 ปี กลุ่มรวมมีระยะเวลาทีปฏิบตั ิง านใน
องค์การป ัจจุบนั เฉลีย 15.55 ปี โดยทีกลุ่ม พนักงานองค์การภาครัฐ มีร ะยะเวลาทีปฏิบตั ิง านใน
องค์การป ัจจุบนั เฉลีย 24.41 ปี และกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านใน
องค์การป ัจจุบนั เฉลีย 6.54 ปี กลุ่มรวมมีระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านในตําแหน่งงานป ัจจุบนั เฉลีย 6.59 ปี โดย
ทีกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งงานป ัจจุบนั เฉลีย 7.74 ปี และกลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชนมีระยะเวลาทีปฏิบตั งิ านในตําแหน่งงานป ัจจุบนั เฉลีย 5.43 ปี
กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มรวมส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 56.09) มากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 43.91) แยกเป็นกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐทีเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.62) มากกว่าเพศ
ชาย (ร้อยละ 41.38) และกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนทีเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.51) มากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 46.49) กลุ่มรวมส่วนใหญ่ สําเร็จ การศึกษาระดับปริญ ญาตรี (ร้อยละ 71.89)
รองลงมาสําเร็จการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 22.75) แยกเป็นกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
ซึงส่วนใหญ่ สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.35) รองลงมาสําเร็จการศึกษาตํากว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 33.62) และกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 83.62) รองลงมาสําเร็จการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 11.70) กลุ่มรวม
ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด (ร้อยละ 48.99) รองลงมามีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 47.68) แยกเป็นกลุ่ม
พนักงานองค์การภาครัฐส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 59.48) และกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชนส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด (ร้อยละ 64.33)
กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มรวมส่วนใหญ่ได้รบั เงินเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001 บาท ถึง 25,000
บาท (ร้อยละ 27.10) รองลงมาได้รบั เงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท (ร้อยละ
24.93) แยกเป็นกลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การภาครัฐส่วนใหญ่ได้รบั เงินเดือนอยู่ระหว่าง 20,001
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บาท ถึง 25,000 บาท (ร้อยละ 18.68) และกลุ่ มพนักงานองค์ก ารภาคเอกชนส่ วนใหญ่ ไ ด้ร ับ
เงินเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท (ร้อยละ 36.84)
การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
เป็ น การตรวจสอบการแจกแจงของข้อ มูล ในการวิเ คราะห์แ บบจํา ลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ ในการตรวจสอบเบืองต้นพบว่าข้อมูลตัวแปรบางส่วนมีการแจกแจงไม่เป็น โค้งปกติ
ซึงไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น ดังนันในการเตรียมข้อมูล จึง ได้แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบค่า
คะแนนปกติ (Normal Score) แล้วจึงนํ าไปตรวจสอบว่าการแจกแจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ โดยมี
ค่าสถิตทิ ตรวจสอบประกอบด้
ี
วย ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยมีเกณฑ์พจิ ารณาจากค่านัยสําคัญทางสถิตขิ อง
ทังค่าความเบ้และความโด่ง ผลการทดสอบพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มกี ารแจกแจงเป็นโค้งปกติ ข้อมูล
ในการวิจยั ครังนีจึงเป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น รวมทังได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิท ธิสหสัมพัน ธ์เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) พบว่า ตัวแปรสังเกตทังหมดมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ไม่เกินกว่าเกณฑ์ทกํี าหนด ตัว
แปรสังเกตทังหมดจึงไม่มปี ัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ
ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
เพือสรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. แบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ป ัจจัย เชิง สาเหตุ และผลของความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังจากการปรับโมเดล (2= 1011.73, df= 317; p< 0.01, SRMR= 0.040, RMSEA= 0.056,
GFI= 0.91, NFI= 0.98, CFI= 0.99) ซึงค่าดัชนีบ่งชีว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ใ นระดับทียอมรับได้ ผลการวิเคราะห์จ ึงสนับสนุ นตามสมมติฐานการวิจ ยั ข้อ 1 ซึงเมือ
ทดสอบสมมติฐ านย่อยพบว่าเป็ น ไปตามสมมติฐ านการวิจ ยั บางส่วน โดยมีร ายละเอียดผลการ
ทดสอบสมมติฐานย่อยที 1.1-1.15 ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 การได้ควบคุมในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากลักษณะความมี
อิสระของงาน (0.34**) ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม (0.12**) การ
รวมศูนย์อาํ นาจ (-0.05) และความเป็นทางการ (0.12**) และในการปรับ
โมเดลพบผลเพิมเติม คือ การได้ควบคุม ในการทํางานได้ร บั อิท ธิพ ล
ทางตรงจากความหลากหลายของทักษะ (0.38**)

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
เป็นไปตาม
สมมติฐาน
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ตาราง 13 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.2 การได้รู้จ ัก องค์ก ารอย่า งลึก ซึงได้ร ับ อิท ธิพ ลทางตรงจากความมี
เอกลักษณ์ของงาน (0.06) ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (0.44**) ข้อมูล
ป้ อนกลับในการทํางาน (0.01) ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม (0.13*)
การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน (0.18**) การรวมศูนย์อาํ นาจ (-0.03)
และความเป็นทางการ (0.05)
1.3 การได้ทุ่ มเทตนเองในการทํา งานได้ร ับอิท ธิพ ลทางตรงจากความ
หลากหลายของทักษะ (0.30**) ความสําคัญของงาน (0.18**) ความมี
เอกลักษณ์ของงาน (-0.14**) ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (0.04) ภาวะ
ผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม (0.06) การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน
(0.42**) การรวมศูนย์อาํ นาจ (0.03) และความเป็นทางการ (0.06)
1.4 ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการได้ควบคุม
ในการทํางาน (0.12*) การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง (0.15**) และการ
ได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (0.40**) และในการปรับโมเดลพบผล
เพิมเติมคือ ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการ
แบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน (0.31**) และการรวมศูนย์อาํ นาจ (-0.17**)
1.5 ความยึดมันผูกพัน ในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ (0.67**) และในการปรับโมเดลพบผลเพิมเติมคือ
ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํางาน (0.28**)
1.6 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้ร บั อิทธิพลทางตรงจาก
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (0.27**)
1.7 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้ร บั อิทธิพลทางตรงจาก
ความยึดมันผูกพันในการทํางาน (0.49**) และในการปรับโมเดลพบผล
เพิมเติมคือ พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีขององค์การได้ร บั อิท ธิพ ล
ทางตรงจากการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (0.21**)
1.8 ความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจได้ร ับอิท ธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้อ งกับ งาน (ได้ แ ก่ ความหลากหลายของทัก ษะ (0.16**)
ความสําคัญของงาน (0.07**) ความมีเอกลักษณ์ของงาน (-0.05) ลักษณะ
ความมีอสิ ระของงาน (0.12**) และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน (0.01))
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1.9 ความเป็ น เจ้าของทางด้านจิตใจได้ร ับอิท ธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม (0.06*)
และการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน (0.19**))
1.10 ความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจได้รบั อิท ธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อํานาจ (0.00) และความเป็น
ทางการ (0.05*))
1.11 ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรช่อง
ทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้ควบคุมใน
การทํางาน (0.08*) การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง (0.10**) และการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (0.27**))
1.12 ความยึดมันผูกพันในการทํางานได้ร บั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรที
เกียวข้อ งกับ งาน (ได้ แ ก่ ความหลากหลายของทัก ษะ (0.19**)
ความสํา คัญ ของงาน (0.10**) ความมีเ อกลัก ษณ์ ข องงาน (-0.07*)
ลักษณะความมีอสิ ระของงาน (0.09*) และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
(0.01)) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบเน้นการมี
ส่วนร่วม (0.06) และการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน (0.46**)) ตัว
แปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อํานาจ (-0.11**) และ
ความเป็นทางการ (0.05*))
1.13 พฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การได้ร บั อิท ธิพลทางอ้อมจาก
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (0.33**)
1.14 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัว
แปรช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้
ควบคุมในการทํางาน (0.07*) การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง (0.09**)
และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (0.38*))
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1.15 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปร
ทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ (0.20**) ความสําคัญ
ของงาน (0.10**) ความมีเอกลักษณ์ของงาน (-0.08*) ลักษณะความมีอสิ ระ
ของงาน (0.08) และข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน(0.01)) ตัวแปรทีเกียวข้อง
กับกลุ่ มงาน (ได้แก่ ภาวะผู้นํ าแบบเน้ นการมีส่วนร่ วม (0.06) และการ
แบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน (0.44**)) ตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ
(ได้แก่ การรวมศูนย์อาํ นาจ (-0.09**) และความเป็นทางการ (0.05*))
หมายเหตุ
1. *p 0.05 **p 0.01
2. ค่าอิทธิพลทีแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize score)
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2. จากสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 2 ทีกําหนดว่า “โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ
และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชนแตกต่างกัน”
การวิ เคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
การวิเคราะห์เ ปรีย บเทีย บแบบจํา ลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์ร ะหว่างกลุ่ มพนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ขันทีหนึงเป็นการกําหนดให้แบบจําลองของทัง
สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลอง
ของทังสองกลุ่มมีความเท่ากัน พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกดัช นีบ่ง บอกว่า แบบจําลองที
วิเคราะห์ในขันตอนนีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรในแบบจําลองของทังสองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันทีขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ซึงจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบนําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝง และ
เปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผล ซึงปรากฏผลดังนี
ส่ ว นที หนึ ง ผลการเปรียบเทียบนํ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสัง เกตทุกตัวใน
แบบจําลองระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน พบว่า ส่วน
ใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ยกเว้นค่านําหนักองค์ประกอบของ 3 ตัวแปรสังเกตทีแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.05 โดยมีค่านําหนักองค์ประกอบทีเป็ นคะแนน
มาตรฐานดังนี
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1. นําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตผูน้ ําแบบฉันทามติทวัี ดตัวแปรแฝงภาวะ
ผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม ทีพบว่าในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.95 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80
2. นําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตผูน้ ําแบบมอบหมายงานทีวัดตัวแปรแฝง
ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม ทีพบว่าในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่านําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.82 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.64
3. นําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเอกลักษณ์แห่งตนทีวัดตัวแปรแฝงความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ทีพบว่าในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.68 ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.60
ส่วนทีสอง ผลการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลทุกตัวในแบบจําลองระหว่างกลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน พบว่ามีค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
12 ค่ า อิท ธิพล ซึงจะได้แสดงเส้น อิท ธิพ ลทีมีค่า อิท ธิพ ลแตกต่ างกัน ระหว่า งกลุ่ ม ดัง แสดงใน
ภาพประกอบ 8

*p 0.05 **p 0.01
ภาพประกอบ 8 สรุปเส้นอิทธิพลทีมีค่าอิทธิพลแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
หมายเหตุ
1. ค่าอิทธิพลทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
นอกวงเล็บ เป็นค่าอิทธิพลของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
ในวงเล็บ เป็นค่าอิทธิพลของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
2. ค่าอิทธิพลทีแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize score)
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จากภาพประกอบ 8 เป็น การสรุปผลการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลระหว่างกลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนพบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดย
ทีมีค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 จํานวน 12 ค่าอิทธิพล
ซึงแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที หนึ ง เป็ นค่าอิท ธิพลซึงกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าอิทธิพลสูงกว่า
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 5 ค่าอิทธิพล คือ
1. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุลกั ษณะความมีอสิ ระของงาน (AUTO) ทีมีต่อ
ตัวแปรผลการได้ควบคุมในการทํางาน (CON)
2. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้ ภายในกลุ่มงาน (KN_S) ที
มีต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง (KNOWN)
3. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน (KN_S) ที
มีต่อตัวแปรผลความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (PSYOWN)
4. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (PSYOWN)
ทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมันผูกพันในการทํางาน (WORK_EN)
5. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (PSYOWN)
ทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (OCB)
กลุ่มที สอง เป็นค่าอิทธิพลซึงกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลสูง
กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ 6 ค่าอิทธิพล คือ
1. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะ (SKILL_V) ทีมี
ต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมในการทํางาน (CON)
2. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความมีเอกลักษณ์ของงาน (TASK_ID) ทีมีต่อ
ตัวแปรผลการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง (KNOWN)
3. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะ (SKILL_V) ทีมี
ต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (INVEST)
4. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (INVEST)
ทีมีต่อตัวแปรผลความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (PSYOWN)
5. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (INVEST)
ทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมันผูกพันในการทํางาน (WORK_EN)
6. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความยึดมันผูกพันในการทํางาน (WORK_EN)
ทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (OCB)
กลุ่มที สาม เป็ น ค่ าอิท ธิพลซึงกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่า อิท ธิพ ลเป็ น
ทางบวกแต่ในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิท ธิพลเป็ น ทางลบ 1 ค่าอิท ธิพล คือ ค่า
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อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความสําคัญของงาน (TASK_SI) ทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางาน (INVEST)
รวมทังผลการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชน พบว่า มีค่าอิทธิพลทีไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 18 ค่าอิทธิพล ซึงจะ
ได้แสดงเส้นอิทธิพลทีมีค่าอิทธิพลไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ดังแสดงในภาพประกอบ 9

*p 0.05 **p 0.01
ภาพประกอบ 9 สรุปเส้นอิทธิพลทีมีค่าอิทธิพลไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
หมายเหตุ
ค่าอิทธิพลทีแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize score)
จากภาพประกอบ 9 เป็นการสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
และกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน พบว่า มีค่าอิทธิพลทีไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม จํานวน 18
ค่าอิทธิพล โดยส่วนใหญ่เป็นค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทเกี
ี ยวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวม
ศูนย์อาํ นาจ (CEN) และความเป็นทางการ (FOR)) และค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุภาวะผู้นําแบบ
เน้นการมีส่วนร่วม (PAR_L) ทีส่งผลต่อตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง
3 ตัวแปร ได้แก่ การได้ควบคุมในการทํางาน (CON) การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง (KNOWN)
และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (INVEST)
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และค่าอิทธิพลของตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้
ควบคุมในการทํางาน (CON) และการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง (KNOWN)) ทีส่งผลต่อตัวแปร
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (PSYOWN) ทีไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 โดยทีพบว่า แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิง
สาเหตุและผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้ในการวัดตัวแปรแฝงและค่า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลลัพธ์แตกต่างกัน โดยทีเป็นลักษณะทีแตกต่างกันบางส่วน
ส่ ว นที สาม ผลการเปรีย บเทีย บค่าเฉลียตัวแปรแฝง จากสมมติฐ านการวิจ ยั ข้อ 3 ที
กําหนดว่า “ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ และกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชนแตกต่างกัน” พบผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝง
ตัวแปร/กลุ่มตัวแปร
กลุ่มภาครัฐสูงกว่า
กลุ่มภาครัฐตํากว่า
ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มภาคเอกชน
กลุ่มภาคเอกชน
1. ความเป็นเจ้าของ
- ความเป็นเจ้าของทางด้าน
ทางด้านจิตใจ
จิตใจ
2. ตัวแปรผลลัพธ์
- พฤติกรรมการเป็นสมาชิก - ความยึดมันผูกพัน
ทีดีขององค์การ
ในการทํางาน
3. ตัวแปรช่องทางการ - การได้ควบคุมในการทํางาน
สร้างความเป็น
- การได้รจู้ กั องค์การอย่าง
เจ้าของทางด้านจิตใจ ลึกซึง
- การได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน
4. ตัวแปรทีเกียวข้อง - ความสําคัญของงาน
- ความหลากหลาย - ความมีเอกลักษณ์
กับงาน
- ลักษณะความมีอสิ ระของงาน ของทักษะ
ของงาน
- ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
5. ตัวแปรทีเกียวข้อง - ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมี
กับกลุ่มงาน
ส่วนร่วม
- การแบ่ ง ป ันความรู้ภายใน
กลุ่มงาน
6. ตัวแปรทีเกียวข้อง
- ความเป็นทางการ - การรวมศูนย์
กับองค์การ
อํานาจ
จากตาราง 14 เป็นการสรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลอง พบว่ามี
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 จํานวน 12 ตัวแปรแฝง ซึง
แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที หนึ ง เป็ น ตัวแปรแฝงซึงในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่าเฉลียสูง กว่า
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 10 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั
องค์การอย่างลึกซึง การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ความสําคัญของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของ
งาน ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรู้ภายใน
กลุ่มงาน
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กลุ่มที สอง เป็ น ตัวแปรแฝงซึงในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่าเฉลียตํากว่า
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 2 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ความมีเอกลักษณ์
ของงานและการรวมศูนย์อาํ นาจ
โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 โดยทีพบว่า ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพัน ธ์ป ัจจัย เชิงสาเหตุ และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่ม พนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนแตกต่างกัน โดยทีเป็นลักษณะทีแตกต่างกัน
บางส่วน ซึงผลการวิจยั ทังหมดนีผูว้ จิ ยั จะได้อภิปรายผลในลําดับต่อไป

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ในการอภิปรายผลการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้แบ่งส่วนการอภิปรายผลออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ตาม
สมมติฐานในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1. แบบจําลองสมมติฐานทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนจะมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั พบว่า แบบจําลองสมมติฐานทีผู้วจิ ยั พัฒนาขึนมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทีเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ย่อยบางส่วน การอภิปรายผลจึงมีทงส่
ั วน
ทีผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจ ยั และส่วนทีไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจ ยั เพือให้
สามารถอธิบายและทําความเข้าใจได้ช ดั เจนยิงขึนผู้วจิ ยั จึง ขอเสนอการอภิปรายผลเป็ นประเด็น
สําคัญดังนี
ประเด็นทีหนึ ง ตามทีทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้อธิบายช่องทางการ
สร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; et al. 2001) ไว้ 3 ช่องทาง ซึงในการวิจยั ได้นําทัง 3
ช่องทางมาศึกษาเป็นตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ตัวแปร คือ การได้
ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน โดยที
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่ อความเป็ น เจ้าของทางด้านจิต ใจอย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ ดัง นันจึง กล่า วได้ว่า ผล
การศึกษาอิท ธิพลของตัวแปรช่องทางทัง 3 ตัวแปรมีแนวทางสอดคล้องกับแนวคิดทีทฤษฎีไ ด้
อธิบายไว้ รวมทังสอดคล้องตามแนวคิดทีเพียซ จัสสิลา และคัมมิง (Pierce; Jussila; & Cummings.
2009) ได้อธิบายเกียวกับ อิท ธิพลของตัว แปรช่อ งทางทัง 3 ตัวแปรนี รวมทังสอดคล้อ งกับผล
การศึกษาของบูลล๊อค (Bullock. 2015) ทีได้ศึกษาตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทัง 3 ช่องทาง การทีผลการวิจยั สนับสนุ นตามแนวคิดของทฤษฎี สะท้อนให้เห็นว่า
แนวคิดนีสามารถนํามาศึกษาและอธิบายได้ในบริบทของสังคมไทย ซึงเมือพิจารณาค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรช่องทางทัง 3 ตัวแปรพบว่า การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเป็ นตัวแปรช่องทางทีมีค่า
อิทธิพลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูงสุด (β= 0.40) สะท้อนให้เห็นว่าด้วยบริบทขององค์การ
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ทีศึกษาการทีพนักงานมีประสบการณ์ได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานส่งผลทําให้พนักงานเกิด ความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมากทีสุด ซึงจะได้นําข้อค้นพบนีไปเป็นข้อเสนอแนะในลําดับถัดไป
ประเด็นทีสอง การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน พบตัวแปรป ัจจัยเชิง
สาเหตุทเกี
ี ยวข้องกับงานทีสําคัญ 3 ตัวแปรได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน
และลักษณะความมีอิส ระของงาน โดยทีพบว่า ความหลากหลายของทักษะมีอิท ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (β = 0.30) ความหลากหลายของทักษะมีอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงต่อการได้ควบคุมในการทํางาน (β= 0.38) ความสําคัญของงานมีอทิ ธิพลทางบวก
โดยตรงต่อการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (β= 0.18) และลักษณะความมีอสิ ระของงานมีอทิ ธิพล
ทางบวกโดยตรงต่อการได้ควบคุมในการทํางาน (β= 0.34) และการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง (β= 0.44)
ผลการวิจ ยั ของ 3 ตัวแปรนี ถือได้ว่าสอดคล้องตามแนวคิดทีเพียซ จัส สิลา และคัมมิง (Pierce;
Jussila; & Cummings. 2009) ได้เสนอไว้ แสดงให้เห็นว่าป ัจจัยเชิงสาเหตุทเป็
ี นตัวแปรทีเกียวข้อง
กับงานมีผลทําให้พนักงานได้รบั ประสบการณ์ทสอดคล้
ี
องตามตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั ว่าพนักงานรับรูว้ า่ งานของตนมีลกั ษณะสอดคล้องตาม
ป ัจจัยเชิงสาเหตุเพียงใด รวมทั งสะท้อนให้เห็นว่าคุณลักษณะของงานไม่เพียงแต่ทาํ ให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจตามทีทฤษฎีคุณลักษณะงานอธิบายไว้เท่านัน แต่ยงั ทําให้พนักงานได้รบั ประสบการณ์ท ี
ช่วยสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยถือได้ว่าเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ผลเฉพาะบุคคลของ
พนักงาน
ส่วนตัวแปรความมีเอกลักษณ์ของงานและข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานถือได้ว่ายังไม่
พบผลการวิจ ยั ทีชัดเจน โดยจากผลการวิจ ยั พบว่าความมีเอกลักษณ์ ของงานมีอิท ธิพลทางลบ
โดยตรงต่อการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน (β= -0.14) รวมทังมีอทิ ธิพลทางลบโดยอ้อมต่อความยึด
มันผูกพันในการทํางาน (β= -0.07) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (β= -0.08) ซึง
ผลการวิจยั มีแนวทางตรงกันข้ามกับสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีอาจเป็นเพราะนิยามในการวัดตัวแปร
ความมีเอกลักษณ์ของงานอธิบายว่า ความมีเอกลักษณ์ของงานเป็นการทีพนักงานได้ทํางานตังแต่
เริมต้นจนสําเร็จด้วยตนเอง ได้มสี ่วนร่วมในกระบวนการทํางานตังแต่เริมต้นจนสินสุด ซึงจะทําให้
พนักงานได้รบั รูเ้ อกลักษณ์ของงานอย่างชัดเจน มากกว่าพนักงานทีรับผิดชอบงานเพียงส่วนเล็กๆ
ของงาน (Hackman; & Oldham. 1980: 90) ซึงจากนิยามการวัดตัวแปรจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นการ
วัดความมีเอกลักษณ์ของงานโดยตรง แต่เป็นการสรุปความว่าหากพนักงานได้ทํางานตังแต่เริมต้น
จนสําเร็จด้วยตนเอง จะทําให้พนักงานได้รบั รู้เอกลักษณ์ของงานชัดเจนมากขึน ตามความหมายนี
อาจเป็นไปได้วา่ การทีพนักงานต้องทํางานตังแต่เริมต้นจนสําเร็จด้วยตนเอง อาจทําให้พนักงานเกิด
ความรูส้ กึ ทางลบบางอย่างทีมีต่องาน โดยอาจมีป ัจจัยบางอย่างเข้ามาสอดแทรกเช่น แรงจูงใจของ
พนักงาน เป็นสาเหตุทาํ ให้พบผลว่า ความมีเอกลักษณ์ของงานส่งผลทางลบต่อการได้ทุ่มเทตนเอง
ในการทํางาน ดังนันอาจจะต้องนําไปเป็น ข้อเสนอแนะในการวิจ ยั ต่อไปในประเด็น นีอาจจะต้อง
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พิจารณาการวัดตัวแปรความมีเอกลักษณ์ของงานให้เป็นการวัดเอกลักษณ์ของงานโดยตรงอย่าง
แท้จริงต่อไป
ส่วนตัวแปรข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานทียังไม่พบผลการวิจยั ทีชัดเจนตามแนวคิดที
เพียซ จัสสิลา และคัมมิง (Pierce; Jussila; & Cummings. 2009) ได้เสนอไว้ อาจเป็นเพราะตัวแปร
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานเป็นการประเมินว่าพนักงานได้รบั ข้อมูลทีเกียวข้องกับผลการทํางาน
ของตนมากน้อยเพียงใด มุ่งทีพนักงานได้รวู้ า่ ตนเองทํางานได้ดเี พียงใด ลักษณะของข้อมูลป้ อนกลับ
ในการทํางานจึงเป็นข้อมูลทีมีขอบเขตเฉพาะเจาะจง มุ่งไปทีการสะท้อนผลการทํางานของพนักงาน
จึงเป็นไปได้วา่ ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานไม่ได้มสี ่วนเกียวข้องกับการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง
ดังนันในการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานอาจจําเป็ นต้องศึกษาตัวแปร
ผลลัพธ์ทมีี ความเชือมโยงกับตัวแปรข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานในแง่มุมอืนเพือให้สามารถอธิบาย
อิทธิพลของตัวแปรทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้อย่างชัดเจนมากขึน
ประเด็นทีสาม จากผลการวิจยั ทีพบว่า การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมีอทิ ธิพล
ทางบวกโดยตรงต่อการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงและการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน รวมทัง
พบว่ามีอทิ ธิพลทางบวกโดยตรงต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ (β= 0.31) จากผลการวิจยั จะ
เห็นว่าการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานเป็น ป ัจจัยเชิงสาเหตุ ทีมีอทิ ธิพลสําคัญทังในทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ รวมทังพบว่ามีอทิ ธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อความยึดมัน
ผูกพัน ในการทํา งานและพฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ทีดีขององค์การ ซึงผลการวิจ ยั มีแ นวทาง
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่านมาทีพบว่า การแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมี ความสัมพันธ์ทางบวก
กับตัวแปรทีหลากหลาย เช่น แรงจูงใจในการทํางาน (Bontis; & Serenko. 2009) ผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน (Anthony. 2011) ความเป็นอันหนึงอันเดียวกับองค์การ (Carmeli; Atwater; & Levi.
2011; Jiachenga; Lua; & Francescob. 2010) ความผูกพันต่อองค์การ (Davoudi; & Fartash.
2012) และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ (Jo; & Joo. 2011; Mogotsi; Boon; &
Fletcher. 2011) อธิบายได้วา่ การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน เป็น พฤติกรรมทีพนักงานภายใน
กลุ่มงานยึดถือปฏิบตั ทิ งบทบาทการเป็
ั
นผูใ้ ห้ความรูแ้ ละการเป็นผูร้ บั ความรู้ ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ความรู้ทไม่
ี เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Tacit knowledge) มีลกั ษณะเป็นความรู้ทพนั
ี กงานได้รบั จาก
ประสบการณ์การทํางานโดยตรง ได้สะสมมาจนทําให้เกิดเป็นความรูค้ วามเข้าใจเฉพาะตน ยากทีจะ
เปลียนแปลงให้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนทีจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อนเข้
ื าใจได้โดยง่าย ดังนัน
การทีพนักงานแบ่งป ันความรู้ให้แก่เพือนร่วมงานย่อมทําให้พนักงานเกิดความรู้สกึ ว่าตนได้ทุ่มเท
ตนเองลงไปจากการได้แบ่งป ันความรูใ้ ห้แก่ผอู้ นื เพราะความรูท้ เกิ
ี ดขึนเกิดมาจากประสบการณ์และ
ความเชียวชาญเฉพาะตน การแบ่งป ันความรู้ให้แก่เพือนร่วมงาน จึงถือได้ว่าเป็นการทุ่มเทตนเอง
ให้กบั องค์การด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันในการเป็นผูร้ บั ความรู้ ซึงเป็นการปรึกษาหารือเพือขอรับ
ความรูจ้ ากเพือนร่วมงาน ย่อมทําให้พนักงานมีโอกาสได้รบั รู้ข่าวสารความรู้ต่างๆ มากขึน ซึงเป็น
ความรูท้ เกี
ี ยวข้องกับการทํางานโดยตรง เป็นไปได้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านันน่ าจะมีส่วนเกียวข้อง

197
เชือมโยงกับองค์การ ทําให้การรับความรูม้ สี ่วนทําให้ได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึงมากขึนด้วยเช่นกัน
รวมทังในประเด็น ทีการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงานมีอิท ธิพล ทางบวกโดยตรงต่อความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจเป็นประเด็นทีน่ าสนใจทีเป็น ข้อค้น พบเพิมเติม แสดงให้เห็นว่าการแบ่งป ัน
ความรู้ภายในกลุ่มงานเป็นตัวแปรทีมีอทิ ธิพลสําคัญ เพราะลักษณะของความรู้ท ีจะแบ่ง ป ันให้ แก่
ผูอ้ นเป็
ื นความรูท้ เกิ
ี ดมาจากประสบการณ์โดยตรง ดังนันการทีพนักงานเต็มใจแบ่งป ันความรู้ ของตน
ให้แก่เพือนร่วมงานโดยไม่ห วงแหน ย่อมแสดงให้เห็น ถึง ความแน่ นแฟ้ นของกลุ่ม สัง คม ทีไม่ไ ด้
คํานึงถึงเฉพาะผลประโยชน์ส่วนตน แต่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มและองค์การเป็นหลัก ดังนัน
ตัวแปรการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานจึงควรจะต้องนําไปศึกษาผลลัพธ์ในเชิง บวก ให้ช ดั เจน
ยิงขึน เพราะอาจไม่ได้แสดงถึงพฤติกรรมการแบ่งป ันระหว่างกั นในกลุ่มงานเท่านัน แต่เป็นตัวแปรที
สะท้อนถึงความรูส้ กึ นึกคิดในเชิงสังคมทีสําคัญอีกตัวแปรหนึง
ประเด็นที สี จากผลการวิจ ยั ทีพบว่า ตัวแปรภาวะผู้นํ าแบบเน้ น การมีส่ว นร่วมมี
อิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการได้ควบคุมในการทํางาน (β= 0.12) และการได้รู้จกั องค์การอย่าง
ลึกซึง (β= 0.13) รวมทังพบอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ อธิบายได้
ว่าลักษณะพฤติกรรมของผูน้ ําทีมุ่งเน้นให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ปรึกษาหารือกับพนักงานก่อนการตัดสินใจ การใช้รปู แบบฉันทามติในการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้
รูปแบบประชาธิปไตยในการทํางานของกลุ่ม รวมทังการมอบหมายงานโดยมอบอํานาจการตัดสินใจ
ให้แก่พนักงาน ซึงมีแนวโน้มทีจะทําให้พนักงานได้มโี อกาสควบคุมในการทํางานเพิมมากขึน เพราะ
การได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจย่อมส่งผลทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่าตนมีโอกาสได้ควบคุมคุณภาพงาน
ของตนเอง ได้มสี ่วนร่วมในการควบคุมปริมาณทรัพยากรในการทํางานทีตนจะได้รบั ช่วยให้สามารถ
คาดการณ์ถงึ สิงทีจะส่งผลกระทบต่องานของตน รวมทังทําให้พนักงานได้รจู้ กั เป้ าหมายขององค์การ
ได้รจู้ กั จุดเด่นและศักยภาพขององค์การ ได้รจู้ กั จุดอ่อนและข้อจํากัดขององค์การ และได้รจู้ กั บุคคลที
มีบทบาทสําคัญในองค์การ จากความเชือมโยงทีกล่าวมาทําให้เห็นว่าตัวแปรภาวะผู้นําแบบเน้นการ
มีส่วนร่วมมีความสอดคล้องกับตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ 2 ตัวแปร
คือ การได้ควบคุมในการทํางาน และการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และทําให้ตวั แปรภาวะผู้นําแบบ
เน้นการมีส่วนร่วมเป็นป ัจจัยสาเหตุอกี ส่วนหนึงทีมีผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจของพนักงาน
ประเด็นทีห้า ตามทีทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจได้อธิบายอิทธิพลของตัว
แปรทีเกียวกับองค์การไว้ 2 ตัวแปรคือ การรวมศูนย์อํานาจและความเป็นทางการ ซึงผลการวิจ ยั
พบว่า การรวมศูนย์อํานาจมีอทิ ธิพลทางลบโดยตรงต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยไม่ไ ด้
ผ่านตัวแปรช่องทางทัง 3 ตัวแปร สะท้อนให้เห็นว่า การรวมศูนย์อาํ นาจมีอทิ ธิพลทางลบทีสําคัญต่อ
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ ตามสภาพเงือนไขทีทําให้พนักงานมีโอกาสการตัดสิน ใจลดลง
จําเป็นต้องให้หวั หน้างานเป็นผูต้ ดั สินใจแม้เป็นเรืองเล็กน้อยเกียวกับงานของตน หรือต้องสอบถาม
ความเห็นของหัวหน้างานก่อนลงมือปฏิบตั ิแม้เป็น เรืองเล็กน้อย ทําให้เป็ นป ัจจัยที ส่งผลทางลบ
โดยตรงต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ทังนีผลการวิจยั มีแนวทางสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
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โซเลอร์ (Soler. 1999) ทีได้ศกึ ษาอิทธิพลของตัวแปรการรวมศูนย์อํานาจทีส่งผลต่อตัวแปรผลที
สอดคล้องกัน โดยทีพบว่า การรวมศูนย์อาํ นาจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในการทํางาน
และความผูกพันทีมีต่อองค์การ ทําให้เป็นข้อค้นพบทีน่าสนใจซึงควรนําไปพิจารณาให้ลกึ ซึงยิงขึนต่อไป
รวมทังผลการวิจยั พบว่า ความเป็นทางการมีอทิ ธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ อธิบายได้วา่ ความเป็นทางการแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบตั ภิ ายในองค์การที
ทําให้พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ องค์การมีการตรวจตราการกระทําผิดและการลงโทษ
พนักงานทีกระทําผิดอย่างเข้มงวด มีการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมทังมีความ
ชัดเจนของงานทําให้พนักงานถูกกําหนดขอบเขตหน้าทีงานไว้ชดั เจน มีการบันทึกผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทําให้พนักงานในองค์การต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบและ
ขันตอนการทํางานอย่างเคร่งครัด ซึงเมือพิจารณาผลของความเป็นทางการในภาพรวมจะเห็นว่ามี
แนวโน้มทีจะเกิดประโยชน์ ต่อพนักงานและองค์การโดยภาพรวม คือทําให้เกิดความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยภายในองค์การ อาจจะเป็นเหตุผลทีทําให้พบว่าความเป็นทางการส่งผลทางบวกโดยตรง
ต่อการได้ควบคุมในการทํางาน และส่ง ผลทางบวกโดยอ้อมต่อความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของแอลคานทานิ (Al-Kahtani. 1994) ทีศึกษาพบว่า ความเป็นทางการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันทีมีต่อองค์การ ซึงเมือพิจารณาในภาพรวมเกียวกับตัวแปรที
เกียวข้องกับองค์การทังการรวมศูนย์อาํ นาจและความเป็นทางการ มีส่วนสําคัญต่อความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ ดัง นันจึง ถือเป็ น ข้อค้น พบอีกประเด็น หนึงทีสะท้อนให้เห็น ว่าด้วยลักษณะสภาพ
เงือนไขทีเกียวข้องกับองค์การ อาจจะเป็นป ัจจัยทีสนับสนุ นหรือขัดขวางความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจได้เช่นกัน ซึงผลการศึกษาของ 2 ตัวแปรนี จะเป็นผลสะท้อนให้เห็นความสําคัญของตัวแปรที
เกียวข้องกับองค์การให้กว้างขวางต่อไป ดังนันจึงถือเป็นข้อค้นพบอีกประเด็นหนึงทีสะท้อนให้เห็น
ว่าการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจจึงต้องพิจารณาให้ความสําคัญกับตัวแปรเหล่านีด้วย
ประเด็นทีหก จากผลการวิจยั ทําให้พบป ัจจัย เชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลทางบวกโดยอ้อม
ต่อความยึดมันผูกพันในการทํางานซึงอธิบายได้ตามกรอบแนวคิดแบบจําลองความต้องการและ
ทรัพยากรในการทํางาน (JD-R Model) (Bakker; & Demerouti. 2007) ว่า ความหลากหลายของ
ทักษะ ความสําคัญของงาน ลักษณะความมีอสิ ระของงาน และการแบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน
เป็นป ัจจัยทรั พยากรในการทํางาน กล่าวคือ มีลกั ษณะเป็นสภาพเงือนไขทีส่งผลทางบวกสนับสนุ น
ทางด้านจิตใจ ทําให้พนักงานเกิดความยึดมันผูกพันในการทํางานสูงขึน ส่วนตัวแปรอีกกลุ่มหนึงคือ
การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
เป็นป ัจจัยด้านทรัพยากรส่วนบุคคล ดังนันเมือพิจารณาตามกรอบแนวคิด JD-R Model จะเห็นว่าทัง
ป ัจจัยทรัพยากรในการทํางาน และป ัจจัยทรัพยากรส่วนบุคคล ต่างมีอิทธิพลทางบวกส่ง ผลทําให้
พนักงานเกิดความความยึดมันผูกพันในการทํางาน ช่วยให้การอธิบายป ัจจัยเชิงสาเหตุของความยึด
มันผูกพันในการทํางานมีแนวคิดในเชิงทฤษฎี ช่วยให้การอธิบายผลการวิจยั มีความชัดเจนมากขึน แม้
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งานวิจยั จะไม่ได้ศกึ ษาตัวแปรทีเกียวข้องกับป ัจจัยด้านความต้องการของงาน แต่กถ็ ือได้ว่าผลการวิจยั
สอดคล้องและสนับสนุนตามแนวคิด JD-R Model
ประเด็นที เจ็ด จากเนื อหาของทฤษฎีพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีข ององค์การ
(Organ; Podsakoff; & Mackenzie. 2006) ทีได้อธิบายป ัจจัยเชิงสาเหตุท ี ทําให้พนักงานเต็มใจ
กระทํ า สิงต่ า งๆ ที เป็ น พฤติก รรมนอกบทบาททีส่ ง ผลเชิง บวกต่ อ ประสิท ธิผ ลขององค์ก าร
ประกอบด้วย ป ัจจัย ด้านคุณ ลักษณะของงาน ป ัจจัยด้านกลุ่มงาน และ ป ัจจัย ด้านจิตลักษณะของ
พนักงาน ซึงผลการวิจยั พบป ัจจัยเชิงสาเหตุทสอดคล้
ี
องกัน คือ ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน (ได้แก่
ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ การแบ่งป ัน
ความรู้ภายในกลุ่มงาน) ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจ (ได้แก่ การได้
ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน) และความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงสอดคล้องตามป ัจจัยเชิงสาเหตุททฤษฎี
ี
ได้อธิบายไว้ โดยทีป ัจจัยด้าน
กลุ่มงานทฤษฎีให้ความสําคัญกับตัวแปรทีสะท้อนความแข็งแกร่งของทีม เช่น ความเหนียวแน่นของ
ทีมและการได้รบั การสนับสนุนจากทีม (Organ; et al. 2006) สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพบอิทธิพล
ของตัวแปรการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานทีส่งผลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ อธิบายได้วา่ การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน เป็น การกระทําของพนักงานทีได้แบ่งป ัน
ความรู้ซงกั
ึ นและกันภายในกลุ่มงาน ซึงโดยธรรมชาติจ ะเห็นว่าตัวแปรการแบ่งป ันความรู้ภายใน
กลุ่มงานเป็นตัวแปรหนึงทีสะท้อนความเหนียวแน่นและความแข็งแกร่งของกลุ่ม จากผลการศึกษาจึง
ถือได้วา่ ป ัจจัยเชิงสาเหตุทค้ี นพบมีแนวทางสอดคล้องตามทีทฤษฎีได้อธิบายไว้
ประเด็นที แปด จากผลการวิจ ยั ทีพบว่า ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจมีอทิ ธิพล
ทางบวกโดยตรงต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน (β= 0.67) และมีอทิ ธิพลทางบวกโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีขององค์การ ( β = 0.27) รวมทังมีอิท ธิพลทางบวกโดยอ้อ มต่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การผ่านตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางาน (β= 0.33)
ความเชือมโยงของทัง 3 ตัวแปรอธิบายได้ตามแนวคิดของแบบจําลองความต้องการและทรัพยากร
ในการทํางาน (JD-R Model) (Bakker; & Demerouti. 2007) ทีได้อธิบายป ัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของความยึดมันผูกพัน ในการทํางาน กล่าวคือตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ มีลกั ษณะ
สอดคล้องตามป ัจจัยทรัพยากรส่วนบุคคล ตามที JD-R Model ได้อธิบายไว้ เพราะความรู้สกึ นึกคิด
ว่าตนเป็ น เจ้าขององค์การ รับรู้ความสามารถของตนว่าจะสามารถทํางานสร้างประโยชน์ ใ ห้แก่
องค์การ ตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบของตนทีมีต่อองค์การ รูส้ กึ ว่าตนเป็นส่วนหนึงของสังคม
ภายในองค์การ และได้ซ ึมซับเอกลักษณ์ ขององค์การเข้ามาเป็ น ของตนทําให้พนักงานมีป ัจจัย
ทรัพยากรส่วนบุคคลทีสําคัญ ทีจะสนับสนุนให้พนักงานเกิดความยึดมันผูกพันในการทํางาน รวมทัง
JD-R Model ได้อธิบายตัวแปรผลลัพธ์ของความยึดมันผูกพันในการทํางานทีส่งผลเชิงบวกต่อผล
การปฏิบตั ิง านนอกบทบาทของพนักงานซึงอธิบายได้ว่า การทีพนักงานเกิด ความเป็ น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจ นอกจากจะทําให้พนักงานเกิดความยึดมันผูกพันในการทํางานแล้วยังส่งผลทําให้

200
พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การ ซึงเป็น พฤติกรรมนอกบทบาทหน้าทีงาน
โดยพนักงานเต็มใจทีจะสร้างประโยชน์ต่อองค์การโดยไม่ได้คาดหวังรางวัลหรือผลประโยชน์ใดๆ ใน
ภาพรวมจึงเห็นได้วา่ ความเชือมโยงของทัง 3 ตัวแปรมีความเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องตามแนวคิด
ของ JD-R Model ซึงช่วยให้การอธิบายผลการวิจยั มีความชัดเจนมากขึน
โดยสรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ที 1 ยืนยันตามแนวคิดทฤษฎีความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจ (Pierce; et al. 2001) ทีได้อธิบายช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจไว้ 3 ช่องทางคือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํางาน โดยทีผลการวิจยั พบป ัจจัยเชิงสาเหตุท ี สําคัญประกอบด้วย ตัวแปรทีเกียวข้อง
กับงาน (ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความสําคัญของงาน และลักษณะความมีอสิ ระของงาน)
และตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงาน) และตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ (ได้แก่ การรวมศูนย์อํานาจ และความเป็ น
ทางการ) โดยพบว่าความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมีอทิ ธิพลทางบวกโดยตรงต่อความยึดมันผูกพัน
ในการทํางาน มีอิท ธิพลทางบวกทังโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีของ
องค์การ จากเหตุผลทีได้อธิบายมาทําให้เห็นได้ว่าผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการจัดป ัจจัยทีเป็นสาเหตุของ ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงจะ
ส่งผลทําให้เกิดผลคือ ทําให้พนักงานเกิดความยึดมันผูกพันในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ ซึงจะได้เสนอเป็นข้อเสนอแนะในลําดับต่อไป
2. สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 2. โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
แตกต่างกัน
ผลการวิจยั ส่วนแรกเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่านําหนักองค์ประกอบของตัว
แปรสัง เกตทีใช้ว ดั ตัว แปรแฝงซึงผลการวิจ ัย พบว่า โดยส่ ว นใหญ่ ต ัว แปรสัง เกตมีค่ า นํ าหนัก
องค์ประกอบไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงความน่ าเชือถือของการวัดตัวแปรแฝงที
ไม่ไ ด้แปรเปลียนไปตามสภาพกลุ่มตัวอย่างทีแตกต่างกัน มีเพียง 3 ตัวแปรสัง เกตทีแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคือ ตัวแปรสังเกตเอกลักษณ์แห่งตนทีใช้วดั ตัวแปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ตัวแปรสังเกตผู้นําแบบฉันทามติและตัวแปรสังเกตผู้นําแบบมอบหมายงานทีใช้วดั แปรแฝงภาวะ
ผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม ซึงพบความแตกต่างของการวัดตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่ม กล่าวคือ
ตัว แปรแฝงความเป็ น เจ้ า ของทางด้า นจิต ใจในกลุ่ ม พนัก งานองค์ ก ารภาครัฐ มี
ความสัมพัน ธ์กบั องค์ประกอบด้านเอกลักษณ์ แ ห่ง ตนสูง กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
ผลการวิจยั ทีพบนีอธิบายได้ตามแนวคิดของทฤษฎีเอกลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory)
(Tajfel. 1978, 1981; Tajfel; & Turner. 1985 cited in Ashforth; & Mael. 1989) ทีได้อธิบาย
กระบวนการในการจัดตนเองเข้ากลุ่มสังคมและการนิยามตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าองค์การภาครัฐซึง
ดําเนิน กิจการด้านการผลิตหนัง สือและอุปกรณ์การเรียน มีเป้ าหมายหลักเพือสร้างประโยชน์ต่อ
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สังคม ทําให้เอกลักษณ์ขององค์การเป็น ไปในทางบวกชัดเจน ส่งผลสนับสนุ น ทําให้พนักงานจัด
ตนเองเข้ากลุ่มสังคมขององค์การมากขึน ทําให้พนักงานยอมรับเอกลักษณ์ขององค์การเข้ามาเป็น
ของตน ส่งผลต่อการนิยามตนเองของพนักงานว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การ รู้สกึ ว่าตนได้ค้นพบ
เอกลักษณ์แห่งตนจากองค์การ ได้คน้ พบและเข้าใจความหมายของตนทีมีต่อองค์การ มีความสุขและ
ความภาคภูมใิ จทีได้แสดงเอกลักษณ์นีให้บุคคลอืนได้รบั รู้ เกิดเป็นความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจที
พนักงานมีต่อองค์การ ทําให้เห็นว่าด้วยบริบทด้านภารกิจขององค์การอาจส่งผลทําให้กลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐและกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีนําหนักองค์ประกอบด้านเอกลักษณ์แห่งตนที
ใช้วดั ตัวแปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่างกัน
รวมทังผลการวิจยั พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตผูน้ ําแบบฉันทามติ
และค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตผู้นําแบบมอบหมายงานทีใช้วดั แปรแฝงภาวะผู้นํ า
แบบเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
จากผลการวิจ ยั สะท้อนให้เห็น ว่า การวัดตัวแปรแฝงภาวะผู้นํ า แบบเน้ น การมีส่ว นร่วมมีความ
แปรเปลียนระหว่างกลุ่ม อธิบายได้วา่ หัวหน้างานในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีแนวโน้มทีจะใช้
กระบวนการฉัน ทามติใ นการตัดสิน ใจของกลุ่ม และการมอบหมายอํานาจให้แก่พนักงานสูงกว่า
หัวหน้างานในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ทังนีเหตุผลอาจเกิดจากความแตกต่างขององค์การ
กล่าวคือ องค์การภาครัฐอาจมีป ัจจัยบางอย่า งทีสนับสนุ นให้หวั หน้างานมีการใช้รูปแบบฉันทามติ
และการมอบหมายงานในการทํางานสูงกว่ากลุ่มภาคเอกชน เช่น การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารงานโดยมุ่งทีความพึงพอใจของพนักงาน ซึงในการอธิบายในเชิงเหตุผลอาจจําเป็นต้อง
ศึกษาในเชิง ลึกเพือให้สามารถอธิบายให้เห็น ถึงป ัจจัยสาเหตุทเป็
ี นความแตกต่างขององค์การให้
ชัดเจนยิงขึน ด้วยบริบทด้านการบริหารงานเป็นป ัจจัย ทีสําคัญส่วนหนึงทีทําให้พนักงานทัง 2 กลุ่มมี
ค่านําหนักองค์ประกอบทีใช้วดั ตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
ผลการวิจยั ส่วนทีสอง เป็นการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปร
ผลลัพธ์ในแบบจําลอง ซึงพบค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 12 ค่าอิทธิพล โดยทีสามารถสรุป
จําแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ค่าอิทธิพลซึงในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าสูงกว่ากลุ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชน 5 ค่าอิทธิพล 2) ค่าอิทธิพลซึงในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าตํา
กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 6 ค่าอิทธิพล และ 3) ค่าอิทธิพลซึงในกลุ่มพนักงานองค์การ
ภาครัฐมีค่าเป็นบวก ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าเป็นลบ 1 ค่าอิทธิพล โดยทีจะได้
เสนอเป็นประเด็นสําคัญ ดังนี
ประเด็นทีหนึ งคือ ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานทีมี
ต่อตัวแปรผลลัพธ์ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ และตัวแปรผลลัพธ์การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
ซึงในกลุ่ มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่ าอิท ธิพ ลเป็ น บวกอย่างมีนัยสํา คัญ ทางสถิติ แต่ใ นกลุ่ ม
พนักงานองค์การภาคเอกชนไม่มนี ยั สําคัญ อาจอธิบายด้วยแนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การ ซึงจาก
การทบทวนเอกสารพบว่า ลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบกลุ่มนิยม (Collectivism) มีแนวโน้มทีจะ
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สนับสนุ นการแบ่ง ป ันความรู้มากกว่าวัฒนธรรมองค์การแบบป ัจเจกนิยม (Individualism) สาเหตุ
เพราะวัฒนธรรมองค์การแบบป ัจเจกนิยมส่งผลทําให้พนักงานมุ่งเน้นกับเป้ าหมายและความสําเร็จ
ส่วนบุคคล ทําให้พนักงานมีภาวการณ์แข่งขันกันสูง มีแนวโน้มทําให้พนักงานมีการแบ่งปนั ความรู้
กันตํา ในขณะทีวัฒนธรรมองค์การแบบกลุ่มนิยมมุ่งเน้นเป้ าหมายและความสําเร็จของกลุ่มเป็นหลัก
ลักษณะวัฒนธรรมจึงสนับสนุนให้พนักงานมีการแบ่งป ันความรูใ้ นกลุ่มงานมากขึน (วิธญ
ั ญา วัณโณ.
2552) ซึงเมือพิจารณาตามผลการทบทวนเอกสารทีทําให้เชือได้วา่ องค์การภาครัฐมีแนวโน้มว่าจะมี
วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมสูง ส่วนในองค์การภาคเอกชนมีแนวโน้ มว่าจะมีวฒ
ั นธรรมองค์การแบบ
ป ัจเจกนิยมสูง อย่างไรก็ดใี นประเด็นนียังไม่ได้เป็นข้อสรุปทีสมบูรณ์ เพราะป ัจจัยทีอ้างอิงเป็นเพียง
การเชือมโยงข้อมูลจากการทบทวนเอกสารไม่ได้เป็นตัวแปรทีวัดศึกษาในการวิจยั นีโดยตรง ข้อสรุป
ดังกล่าวจึงเป็นเพียงการเชือมโยงตามเหตุตามผลทีสอดคล้องกัน อย่างไรก็ดหี ากอธิบายว่า ความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรมองค์การเป็ น ป ัจจัย แทรกซ้อนทีส่ง ผลต่ ออิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุ การ
แบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงานที มีต่อตัวแปรผลลัพธ์ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ อธิบายได้ว่า
การแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงานจะทําให้พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจมากขึนหาก
องค์การมีลกั ษณะวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม
ประเด็นทีสอง ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัว
แปรผลลัพธ์พฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การ ซึงในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่า
อิทธิพลเป็นทางบวกอย่างมีนยั สําคัญ แต่ในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาแสดงว่า องค์การทีแตกต่างกันทําให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทีมีต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การแตกต่างกัน อธิบายได้ว่าในองค์การ
ภาครัฐทําให้พนักงานทีมีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูง แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การอย่างชัดเจน ทําให้พนักงานกระทําพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหน้าทีงานเพือทําประโยชน์
ต่อกลุ่มและองค์การ ส่วนในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนแม้พนักงานจะมีความเป็ นเจ้าของ
ทางด้านจิต ใจสูง ก็ไ ม่ ไ ด้มีผ ลต่อ พฤติกรรมการเป็ น สมาชิก ทีดีข ององค์การอย่า งชัด เจน ความ
แตกต่างในประเด็นนีอาจเกิดจากความแตกต่างด้านองค์การ ซึงอาจเกิดจากทังความแตกต่างด้าน
เป้ าหมายและการเป็นตัวแทนขององค์การ รวมทังวัฒนธรรมขององค์การ โดยทีผลจากการทบทวน
เอกสารพบว่าองค์การทัง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันใน 3 ประเด็นหลัก กล่าวคือ องค์การภาครัฐ
มีเป้ าหมายหลักเพือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของชุมชน
และสังคม และมีแนวโน้มทีจะมีวฒ
ั นธรรมแบบกลุ่มนิยมสูงกว่าในองค์การภาคเอกชน (Perry; &
Rainey. 1988) ทําให้เข้าใจได้ว่าด้วยบริบทขององค์การภาครัฐมีผลสนับสนุ นทําให้พนักงานทีมี
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูง เต็มใจกระทําพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การในรูปแบบ
ต่างๆ โดยมุ่งทีประโยชน์ขององค์การโดยรวม และด้วยบริบทขององค์การภาคเอกชนซึงในแนวคิด
เดียวกันอธิบายว่ามุ่งรักษาผลประโยชน์และทําหน้าทีเป็นตัวแทนของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย รวมทังมี
แนวโน้มทีจะมีวฒั นธรรมองค์การแบบป ัจเจกนิยม ส่งผลทําให้อทิ ธิพลของตัวแปรความเป็นเจ้าของ
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ทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การแตกต่างจากองค์การภาครัฐ
สะท้อนให้เห็นว่าในกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจไม่ใช่ป ัจจัยเชิง
สาเหตุทสํี าคัญทีทําให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ประเด็นทีสาม ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีมีต่อตัว
แปรผลลัพธ์ความยึดมันผูกพันในการทํางาน ซึงพบว่ามีค่าอิทธิพลเป็นทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ งั 2 กลุ่ม แต่มคี ่าอิทธิพลแตกต่างกัน โดยทีกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าอิทธิพลสูงกว่า
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างขององค์การทําให้ตวั แปรความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจมีอิทธิพลต่อตัวแปรความยึดมันผูกพันในการทํางานแตกต่างกัน กล่าวคือ
พนักงานองค์การภาครัฐทีมีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูงเกิดความยึดมันผูกพันในการทํางาน
สูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ทําให้พนักงานเต็มเปียมไปด้วยพลังในการทํางาน มีความ
มุ่งมันอดทนแม้จะมีป ัญหาอุปสรรค สามารถทํางานได้ต่อเนืองเป็นเวลาทียาวนาน รู้สกึ กระตือรือร้น
รูส้ กึ ว่างานเต็มไปด้วยความหมาย มีจติ ใจจดจ่ออยู่กบั งาน มีความสุขทีได้ทุ่มเทในการทํางาน สูง
กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ซึงเป็ นคุณลักษณะทีสนับสนุ นประสิทธิผลการทํางานตาม
บทบาทหน้าทีงานของพนักงาน ซึงเมือเชือมโยงย้อนกลับไปทีประเด็นทีสองทีผ่านมา จะเห็นว่าด้วย
บริบททีมีความแตกต่างกัน ขององค์การภาครัฐ และเอกชน ทําให้เห็นชัดเจนว่ามีผลทําให้ตวั แปร
ความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจเกิดประโยชน์ ต่างกัน สะท้อนให้เห็น ว่าตัวแปรความเป็น เจ้าของ
ทางด้านจิตใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างเชือมันในผลลัพธ์ได้มากขึนในบางประเภทองค์การ
โดยทีผลลัพธ์ในภาพรวมเกิดประโยชน์ต่อทังสองประเภทองค์การ
ประเด็นทีสี ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความยึดมันผูกพันในการทํางานทีมีต่อตัว
แปรผลลัพธ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมีค่าอิทธิพลทางบวกอย่างนัยสําคัญทางสถิติ
ทัง 2 กลุ่ม โดยทีกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
แสดงให้เห็นว่าพนักงานองค์การภาคเอกชนทีมีความยึดมันผูกพันในการทํางานสูงจะเกิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ ซึงเมือนําไปเชือมโยงย้อนกลับ
ไปทีประเด็นทีสอง จะเห็นว่าตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมีป ัจจัยเชิงสาเหตุท ี
ต่างกัน กล่าวคือ ในองค์การภาครัฐ ตัวแปรความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุท ี
สําคัญของตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ แต่ในกลุ่มองค์การภาคเอกชนพบว่า ตัว
แปรความยึดมันผูกพันในการทํางานเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุทสํี าคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การ ข้อค้นพบในส่วนนีมีความน่ าสนใจเพราะแม้ว่าในภาพรวมตัวแปรความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจจะมีอิทธิพลทางบวกทังโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีของ
องค์การ แต่เมือพิจารณาเฉพาะกลุ่มองค์การภาคเอกชนกลับพบว่า ความยึดมันผูกพันในการทํางาน
เป็ นป ัจจัยเชิง สาเหตุทสํี าคัญทีทําให้พ นักงานเกิดพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การ ซึง
แตกต่างจากกลุ่มองค์การภาครัฐ
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ประเด็นทีห้า ค่าอิทธิพลของตัวแปรความสําคัญของงานทีมีต่อตัวแปรผลลัพธ์การได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ซึงพบว่า ในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าอิทธิพลทางบวก แต่ใ น
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนพบค่าอิทธิพลทางลบ ทังนีอาจเป็นเพราะองค์การภาครัฐมีภารกิจ
ในการผลิตหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ซึงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง ทําให้พนักงาน
รับรูว้ า่ งานของตนมีความสําคัญ โดยได้เชือมโยงคุณค่าและความสําคัญของภารกิจขององค์การเข้า
มาสู่งานของตน ทําให้พนักงานได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานมากขึน ในขณะทีองค์การภาคเอกชน
ดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ทมีี ความสําคัญต่อสุขภาพ
ของผูบ้ ริโภค ทําให้พนักงานทีต้องรับผิดชอบงานทีมีความสําคัญ รับรู้ว่างานของตนมีผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้อนื ส่งผลกระทบต่อบุคคลจํานวนมาก เกิดความรู้สกึ และอารมณ์
ในทางลบทีต้องรับผิดชอบงานทีมีความสําคัญเหล่านี จนทําให้ส่งผลทางลบต่อการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางาน จะเห็นได้วา่ ในประเด็นนีมีความน่ าสนใจ ควรจะต้องมีการศึกษาในเชิงลึกเพือทําความ
เข้าใจเหตุผลและความรูส้ กึ นึกคิดของพนักงานให้ลกึ ซึงต่อไป
ประเด็นทีหก ค่าอิทธิพลของตัวแปรป ัจจัยเชิงสาเหตุทส่ี งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ทกลุ
ี ่ม
พนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าอิทธิพลสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ ประกอบด้วย ค่า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของทักษะทีส่งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์การได้ควบคุมใน
การทํางานและทีส่งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุ ความมีเอกลักษณ์ ของงานทีส่ง ผลต่อตัวแปรผลลัพธ์การได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึง ค่ า
อิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุ การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีส่งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ และทีส่งผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ความยึดมันผูกพันในการทํางาน โดยภาพรวม
ค่าอิทธิพลเป็นทางบวกทังสองกลุ่ม แต่มคี ่าระดับอิทธิพลทีแตกต่างกัน จึงถือได้วา่ ค่าอิทธิพลของตัว
แปรเหล่านีมีแนวทางทีสอดคล้องกันระหว่างกลุ่ม ทังนีเมือพิจารณาตามลักษณะธรรมชาติของ
องค์การภาคเอกชน ผลการศึกษาทีพบสะท้อนถึงความสําคัญของตัวแปรสาเหตุทงตั
ั วแปรความ
หลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีมีลกั ษณะ
สอดคล้อ งตามบริบ ทขององค์การภาคเอกชน กล่ า วคือ ความหลากหลายของทัก ษะถือ เป็ น
จุดมุ่งหมายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจเอกชนโดยทัวไปทีมุ่งให้พนักงานต้อง
ใช้ทกั ษะทีหลากหลายในการทํางาน พนักงานหนึงคนอาจจําเป็นต้องทํางานหลากหลายหน้าทีงาน
โดยถือเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์อย่างคุม้ ค่า ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานอธิบาย
ได้ว่าพนักงานภาคเอกชนจะได้ร บั มอบหมายงานทีตนต้องรับผิดชอบงานตังแต่ต้นจนสําเร็จด้วย
ตนเอง มีความรับผิดชอบในงานของตนทังส่วนด้วยตนเอง เพือประโยชน์ในด้านการพิจารณาความ
ดีความชอบให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานทีทําให้
พนักงานต้องทุ่มเทตนเองในการทํางานสูง เพือความก้าวหน้าในการทํางานจึงมีผลทําให้พนักงานที
ได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจอย่างชัดเจน
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3. สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 3. ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ป ัจจัย เชิงสาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐและ
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลียตัวแปรแฝงทีแตกต่างกัน 12 ตัวแปรแฝง
ส่ ว นที หนึ ง เป็ น ตัวแปรแฝงซึงในกลุ่มพนักงานองค์ก ารภาครัฐ มีค่ าเฉลียสูง กว่า
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 10 ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ตัวแปรผลลัพธ์ (ได้แก่ ตัวแปรแฝง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ) ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
(ได้แก่ ตัวแปรแฝงการได้ควบคุมในการทํางาน ตัวแปรแฝงการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และตัว
แปรแฝงการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน) ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน (ได้แก่ ตัวแปรแฝงภาวะ
ผู้นํ าแบบเน้ น การมีส่วนร่วม และตัวแปรแฝงการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน ) และตัวแปรที
เกียวข้องกับงาน (ได้แก่ ตัวแปรแฝงความสําคัญของงาน ตัวแปรแฝงลักษณะความมีอสิ ระของงาน
และตัวแปรแฝงข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน)
1. ตัว แปรแฝงความเป็ นเจ้ า ของทางด้ า นจิ ต ใจ จากผลการวิจ ัย ทีพบว่ า
พนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูงกว่าค่าเฉลียตัวแปร
แฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน ซึงนอกจากค่าเฉลียตัวแฝงจะแตกต่างกันแล้ว ผลการ
เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบพบว่า กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่านําหนักองค์ประกอบตัว
แปรสังเกตเอกลักษณ์ แห่งตนสูง กว่ากลุ่มพนักงานองค์การเอกชน ทําให้เห็นว่าองค์ประกอบด้าน
เอกลักษณ์ แห่งตนมีความสําคัญ ต่อตัวแปรความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่างกัน ซึงหาก
อธิบายในประเด็นนีโดยใช้ทฤษฎีเอกลักษณ์ทางสังคม (Social identity) อธิบายได้วา่ การทีบุคคลจะ
เชือมโยงตนเองเข้าสู่ก ลุ่ ม สัง คม บุค คลจะต้อ งรู้ส ึก ว่า เอกลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนมีค วามเชือมโยงกับ
เอกลักษณ์ของกลุ่มสังคมนัน ทําให้บุคคลยอมรับเอกลักษณ์ของกลุ่มสังคมเข้ามาเป็นของตน ส่งผล
ทําให้บุคคลนิยามตนเองว่าตนคือสมาชิกของกลุ่ม (Tajfel; &Turner. 1985; cited in Ashforth; &
Mael. 1989) สอดคล้องกับผลจากการทบทวนเอกสารทีอธิบายว่า องค์การภาครัฐมีเป้ าหมายหลัก
เพือรักษาผลประโยชน์ ของชุมชนและสังคม โดยทีพนักงานองค์การภาครัฐทําหน้าทีเป็นตัวแทน
(Agency) ของชุมชนและสังคม ในขณะทีองค์การภาคเอกชนมีเป้ าหมายหลักเพือรักษาผลประโยชน์
ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วน พนักงาน และองค์การ ทําให้พนักงานองค์การภาคเอกชน
ทําหน้าทีเป็นตัวแทนของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียหรือเจ้าขององค์การ ดังนันพนักงานองค์การภาครัฐและ
องค์การภาคเอกชนจึงมีเป้ าหมายและหน้าทีการเป็นตัวแทนทีแตกต่างกัน เมือพิจารณากรณีในการ
วิจยั นีองค์การภาครัฐดําเนินกิจการด้านการผลิตหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ภารกิจขององค์การจึง
เป็น เพือประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยตรง ทําให้มีแนวโน้มทีพนักงานจะมีการรับรู้เกียวกับ
เอกลักษณ์ขององค์การในทางบวก ทําให้พนักงานมีแนวโน้มทีจะจัดตนเองเข้ากับกลุ่มสัง คมใน
องค์การได้มากกว่า ทําให้เกิดความเป็นอันหนึงอันเดียวกับองค์การ ยอมรับเอกลักษณ์ขององค์การ
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เข้ามาเป็นของตน ส่งเสริมการนิยามตนเองว่าเป็นสมาชิกขององค์การ ทําให้พนักงานเกิดความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจได้สงู กว่าพนักงานองค์การภาคเอกชน จึงทําให้ค่าเฉลียตัวแปรแฝงความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
2. ตัวแปรแฝงพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที ดีขององค์การ จากผลการวิจยั ที
พบว่า พนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การสูง
กว่าค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน เหตุผลเกิดจากองค์การภาครัฐซึงมี
เป้ าหมายหลักเพือรักษาผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม ทําหน้าทีเป็นตัวแทนของชุมชนและสังคม
ภารกิจหลักขององค์การภาครัฐจึงเป็นเพือสร้างประโยชน์แก่สงั คม ซึงการสร้างประโยชน์ แก่สงั คมมี
ลัก ษณะใกล้ เ คีย งกับ กิจ กรรมความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมขององค์ ก าร (Corporate social
responsibility) ซึงจะสอดคล้องกับผลการศึกษาของซาลามา (Salama. 2011) ทีพบว่า การรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การ ซึงอาจเป็น เหตุผลทีทําให้พนักงานองค์การภาครัฐ มีพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีของ
องค์การสูงกว่าพนักงานองค์การภาคเอกชน ด้วยพืนฐานความคิดและความเข้าใจว่าผลประโยชน์
ทังหลายทีเกิดขึนจากการกระทําของตน แม้ไม่ได้อยูใ่ นบทบาทหน้าทีงานทีจะต้องรับผิดชอบแต่หาก
เป็น การสร้างประโยชน์แก่องค์การก็ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อสัง คมในภาพรวม จึง ทําให้พนักงาน
องค์การภาครัฐเกิดแรงจูงใจทีจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเพิมมากขึน
รวมทังด้ว ยธรรมชาติข ององค์การภาครัฐ ซึงอาจมีส ภาพเงือนไขทีทํา ให้
พนักงานไม่ จําเป็ น ต้องแข่ง ขัน กัน ในการทํางานเท่ากับพนักงานองค์การภาคเอกชน เช่น การ
พิจารณาความดีความชอบและความมันคงในการจ้างงาน ทําให้พนักงานมีแนวโน้มทีจะสนับสนุ น
การทํางานของเพือนร่ วมงานมากขึน โดยมุ่ง ความสํา เร็จ ของกลุ่มและองค์ก าร เต็ม ใจกระทํา
พฤติกรรมนอกบทบาทหน้ าทีงานเพือประโยชน์ ของเพือนร่วมงานและองค์การได้มากกว่า ทําให้
พนักงานองค์การภาครัฐ เกิด พฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีขององค์การสูง กว่าพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน จึงทําให้ค่าเฉลียตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของกลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
3. ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ จากผลการวิจยั
ทีพบว่า พนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงทีเป็ นตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรคือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง
และการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน จากพืนฐานแนวคิด
ของทฤษฎีทได้
ี อธิบายช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจจึงถือได้ว่าทัง 3 ตัวแปรมี
ส่วนเชือมโยงกัน ในเชิง ทฤษฎี ดังนันจากผลการวิจ ยั ทีพบว่าทัง 3 ตัวแปรมีค่าเฉลียตัวแปรแฝง
เป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน จึง ถือเป็ น ความสอดคล้องกันทางทฤษฎี โดยทีกรอบแนวคิดการวิจ ยั
อธิบายว่า การทีพนักงานทํางานในสภาพแวดล้อมการทํางานย่อมทําให้พนักงานได้รบั ประสบการณ์
ตามช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรแตกต่างกันไปซึงจะส่งผลให้เกิด
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ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่างกัน ดังนันเมือนํามาเชือมโยงกับผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย
ตัวแปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทีพบว่า พนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝง
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนจึงเห็นได้ว่ามีผลการศึกษา
ไปในแนวทางเดียวกัน รวมทังเมือพิจารณาผลการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลระหว่างกลุ่มจะเห็นว่า ตัว
แปรลักษณะความมีอสิ ระของงานเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุ ทสํี าคัญของการได้ควบคุมในการทํางาน ตัว
แปรการแบ่ง ป ันความรู้ภายในกลุ่มงานเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุทสํี าคัญของการได้รู้จกั องค์การอย่าง
ลึกซึง และตัวแปรความสําคัญของงานเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุทสํี าคัญของการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางาน เพราะค่าอิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุของทัง 3 ตัวแปรน่ าจะมีส่วนทําให้พนักงานองค์การ
ภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงทีเป็นช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3 ตัวแปรสูง
กว่าค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน เพราะจะเห็นได้ว่ากลุ่มพนักงาน
องค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงของตัวแปรสาเหตุทงั 3 ตัวแปรสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การ
ภาคเอกชน รวมทังมีป ัจจัยส่วนอืนทีเข้ามาเกียวข้องซึงจะได้นําเสนอแต่ละตัวแปรตามลําดับไป
การได้ ควบคุมในการทํางาน เป็ นความรู้ส ึกของพนักงานว่าตนเองได้มี
โอกาสควบคุมคุณภาพงานของตนเอง ได้ควบคุมปริมาณทรัพยากรในการทํางานทีตัวเองจะได้รบั
สามารถคาดการณ์ส ิงทีจะส่งผลกระทบต่องานของตัวเอง สามารถทีจะเลือกงานหรือโครงการที
หลากหลาย และสามารถปรับแต่งหรือตกแต่งสถานทีทํางานของตนเองได้ ซึงจากผลการศึกษา
ของบูลล๊อค (Bullock. 2015) ทีได้ศกึ ษาอิทธิพลของตัวแปรลักษณะความมีอสิ ระของงานทีมีผลต่อ
ตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยทีกลุ่มตัวอย่างทีศึกษาเป็น พนักงาน
หลากหลายอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 426 คน พบว่าลักษณะความมีอสิ ระของงานมี
อิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการได้ควบคุมในการทํางาน ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพบว่า ในกลุ่ม
พนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงลักษณะความมีอสิ ระของงานสูงกว่ากลุ่มภาคเอกชน
ซึงเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุทสํี าคัญทีส่งผลต่อการได้ควบคุมในการทํางาน รวมทังตามแนวคิดของเพียซ
โอดริสคูลและคอกห์ลาน (Pierce; O’Driscool; & Coghlan. 2004) อธิบายว่า การรวมศูนย์อํานาจ
การตัดสินใจและการบริหารงานทียึดถืออํานาจตามโครงสร้างองค์การเป็นป ัจจัยทีเป็นอุปสรรค์ต่อ
การได้ควบคุมในการทํางาน ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรแฝงการรวมศูน ย์
อํานาจทีพบว่า พนักงานองค์การภาครัฐ มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงการรวมศูน ย์อํานาจตํากว่า กลุ่ ม
พนักงานองค์การภาคเอกชน จึงอาจมีส่วนทําให้พนักงานองค์การภาครัฐมีโอกาสได้ควบคุมในการ
ทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
การได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง เป็นความรูส้ กึ ของพนักงานว่าตนเองได้รจู้ กั
เป้ าหมายขององค์การเป็นอย่างดี ได้รจู้ กั จุดเด่นและศักยภาพขององค์การเป็นอย่างดี ได้รจู้ กั จุดอ่อน
และข้อจํากัดขององค์การ ได้รจู้ กั บุคคลทีมีบทบาทสําคัญในองค์การ ซึงผลจากการทบทวนเอกสาร
พบว่า องค์การภาครัฐซึงมีการกํากับควบคุมการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในการทํางานทีเข้มงวด จึงมี
ลําดับขันตอนการปฏิบตั เิ พือเข้าถึงป ัจจัยสนับสนุ นต่างๆ ทีซับซ้อนและเคร่งครัดมากกว่าองค์การ
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ภาคเอกชน ในขณะทีองค์การภาคเอกชนมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน จึง ทําให้มี
ลําดับขันตอนการปฏิบตั ใิ นการเข้าถึง ปจั จัยสนับสนุ น ต่างๆ น้อยกว่าองค์การภาครัฐ (Benn; &
Gaus. 1983; cited in Perry; & Rainey. 1988: 183) ดังนันพนักงานองค์การภาคเอกชนจึงควรมี
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงการได้รู้จ กั องค์การอย่างลึกซึงสูง กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ เหตุผลที
ผลการวิจยั แตกต่างจากแนวคิดข้างต้นนีอาจเกิดจากอิทธิพลของความแตกต่างด้านองค์การกล่าวคือ
องค์การภาคเอกชนเป็ นองค์การทีดําเนิน กิจการด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว ผลิตภัณฑ์เครืองอาบนํา เครืองสําอางและอุปกรณ์แต่งหน้าส่งขายทังในประเทศ
และต่างประเทศ การดําเนินงานจึงมีการกําหนดมาตรฐานในหลายส่วน (เช่น ISO/IEC 17025, ISO
9001:2000, ISO 14001) จึงทําให้มขี อ้ มูลในชันความลับอยูม่ ากทังในด้านการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์
และการผลิต จึง อาจมีขนตอนและการกํ
ั
ากับควบคุม ทีรัดกุม ซึงอาจเป็ นสาเหตุส่วนหนึงทีทําให้
พนักงานถูกจํากัดการเข้าถึงข้อมูลขององค์การ ในขณะทีองค์การภาครัฐดําเนินกิจการเกียวกับการ
ผลิตหนังสือและอุปกรณ์การเรียนทําให้อาจมีขอ้ มูลความลับน้อยกว่า องค์การมีการพัฒนาระบบการ
บริหารงานอย่างต่อเนืองเพือให้การจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงอาจส่งผลทําให้
พนักงานมีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งป ัจจัยสนับสนุ น ในการทํางานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ขององค์การได้ส ะดวกมากขึน จึงทําให้พนักงานองค์การภาครัฐ มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงการได้รู้จ กั
องค์การอย่างลึกซึงสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
การได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน เป็นประสบการณ์ของพนักงานทีรู้สกึ ว่า
ตนเองได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน โดยได้ใ ช้ทกั ษะและความสามารถของตนในการทํางาน ได้
ทุ่มเทเวลา ความเอาใส่ใจ ได้ใช้ประสบการณ์ และความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในการทํางาน ซึงจาก
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานสูง
กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน เหตุผลอาจเกิดจากความแตกต่างด้านองค์การตามแนวคิดที
อธิบายว่า องค์การภาครัฐ มีความซับซ้อนของเป้ าหมาย (Goal complexity) และคลุมเครือของ
เป้ าหมาย (Goal ambiguity) ความหลากหลายและความขัดแย้งของเป้ าหมายมากกว่าองค์การ
ภาคเอกชน องค์การภาครัฐมีภารกิจต้องตอบสนองความต้องการของสังคม (Social desirability)
(Rainey; & Bozeman. 2000: 451-453) ซึงความคลุมเครือและความซับซ้อนของเป้ าหมายและ
ภารกิจขององค์การทีต้องตอบสนองความต้องการของสังคมอาจทําให้กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมี
ความรูส้ กึ ว่าต้องเผชิญกับป ัญหาทีมีความคลุมเครือและซับซ้อนมากขึน ทําให้การจัดการกับป ัญหา
จํา เป็ น ต้อ งใช้ความสามารถส่ วนตนและป ัจจัยภายในตนเป็ น หลัก การทํา งานจํา เป็ น ต้อ งใช้
ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตนลงไปในการทํางาน จึงทําให้พนักงานองค์การภาครัฐ เกิด
ความรูส้ กึ ว่าตนมีประสบการณ์ได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
4. กลุ่ม ตัว แปรที เกี ยวข้ องกับ กลุ่มงาน จากผลการวิจ ัย ทีพบว่า พนักงาน
องค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมและค่าเฉลียตัวแปรแฝงการ
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แบ่งป ันความรู้ภายในกลุ่มงาน สูงกว่าค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
อธิบายได้วา่
ภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม เป็นลักษณะการกระทําของหัวหน้างาน
ทีมุ่งเน้นให้ผู้ตามได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึงพฤติกรรมของผู้นําย่อมได้รบั อิทธิพลจากป ัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ โดยทีองค์การภาครัฐอาจมีป ัจจัยหลายส่วนทีสนับสนุน ให้หวั หน้างาน
เปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการทํางาน ซึงเมือเปรียบเทียบกับองค์การ
ภาคเอกชนซึงดําเนินกิจการด้านผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค องค์การมีสถานภาพเป็นบริษทั มหาชน
ทําให้จําเป็ น ต้องมีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลายฝ่ าย รวมทังองค์การได้นํ าระบบ
มาตรฐานหลายส่วนมาใช้กาํ กับในการดําเนินงาน ทําให้จาํ เป็นต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ขันตอนการปฏิบตั ิ
และเอกสารประกอบการดําเนินงานทีรัดกุม ซึงอาจเป็นกรอบทีทําให้พนักงานทุกระดับถูกกํากับดูแล
อย่างใกล้ชดิ จากเหตุผลเหล่านีอาจทําให้หวั หน้างานมีขอ้ จํากัดในการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การทํางาน ผลการวิจยั ในภาพรวมจึงพบว่า ค่าเฉลียตัวแปรแฝงภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
การแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มงาน เป็นพฤติกรรมเกียวข้องกับการแบ่งป ัน
ความรูภ้ ายในกลุ่มงาน ทําให้พนักงานมีบทบาททังการเป็นผู้ให้ความรู้และผู้รบั ความรู้ พนักงานจึง
สามารถนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านของตน รวมทังมีโอกาสทีจะได้แบ่งป ันความรูข้ อง
ตนให้เพือนร่วมงานไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มและองค์การ ซึงจากการทบทวนเอกสารพบว่าตัวแปรการ
แบ่งป ันความรูม้ คี วามสอดคล้องกับ วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมทีมุ่งเน้นเป้ าหมายและความสําเร็จของ
กลุ่ม สนับสนุ น ทําให้พนักงานมีการแบ่งป ันความรู้ใ นกลุ่มงาน มากขึน (วิธญ
ั ญา วัณโณ. 2552)
รวมทังเป็ น พฤติก รรมทีสอดคล้อ งกับ พฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ทีดีข ององค์ก าร เพราะเป็ น
พฤติกรรมทีก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อกลุ่มและองค์การ โดยทีมีความแตกต่างขององค์การเข้ามา
เกียวข้องกล่าวคือ องค์การภาครัฐมีแนวโน้ มทีจะมีวฒ
ั นธรรมแบบกลุ่มนิยมสูง รวมทังองค์การ
ภาครัฐ อาจมีป ัจจัยสนับสนุ น อืนๆ ทีสนับสนุ น ให้ พนักงานเต็มใจทีจะแบ่ง ป ันความรู้ใ ห้แก่เพือน
ร่วมงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสําคัญ ซึงแม้วา่ ป ัจจัยเหล่านีจะไม่ได้เป็นตัวแปรทีถูก
นํามาศึกษาในการวิจยั นีโดยตรง แต่กน็ ่ าจะมีส่วนทําให้กลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัว
แปรแฝงการแบ่งป ันความรูใ้ นการทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
5. ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน จากผลการวิจยั ทีพบว่า พนักงานองค์การภาครัฐมี
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงความสําคัญของงาน ค่าเฉลียตัวแปรแฝงลักษณะความมีอสิ ระของงาน และค่าเฉลีย
ตัวแปรแฝงข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน อธิบายได้วา่
ความสําคัญของงาน เป็นการรับรูข้ องพนักงานว่างานของตนมีความสําคัญ
ส่ง ผลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ข องผู้อืน งานของตนส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ค นจํานวนมาก รวมทัง
ความสําเร็จในงานของตนส่งผลกระทบต่องานของเพือนร่วมงาน เหตุผลทีช่วยอธิบายว่า พนักงาน
องค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงความสําคัญของงานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน อาจ
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เกิดจากองค์การภาครัฐดําเนินกิจการด้านการผลิตหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ภารกิจขององค์การ
จึง มีความสําคัญ ต่อการศึกษาและประเทศชาติ ซึงอาจทําให้พนักงานทุกตําแหน่ งหน้ าทีงานใน
องค์การ แม้จะปฏิบตั งิ านอยูใ่ นหน้าทีงานทีต่างกัน ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจขององค์การ
ต่างเชือมโยงความสําคัญของภารกิจขององค์การเข้ามาสู่งานของตน ทําให้พนักงานรับรูค้ วามสําคัญ
ในบทบาทหน้าทีงานของตน เพราะงานของพนักงานทุกคนต่างมีส่วนสนับสนุ นภารกิจขององค์การ
จึงเป็นสาเหตุททํี าให้ค่าเฉลียตัวแปรแฝงความสําคัญของงานของกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐสูงกว่า
กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
ลักษณะความมี อิ ส ระของงาน เป็ น ลัก ษณะของงานทีออกแบบงานให้
พนักงานได้มโี อกาสใช้ดุลยพินิจของตนในการตัดสินใจในเรืองต่างๆ เช่น ตารางการทํางาน ขันตอน
การทํางาน การแก้ไขป ัญหาต่างๆ ทําให้พนักงานได้มโี อกาสสร้างความคุ้นเคยกับงานของตน ซึง
ผลการวิจยั ทีพบถือว่าไม่สอดคล้องตามแนวคิดจากการทบทวนเอกสารทีอธิบายว่า องค์การภาครัฐ
จะมีระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ลําดับขันตอนการปฏิบตั ิ และคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ านซึงได้กาํ หนดไว้อย่างเป็นทางการในรูปแบบเอกสารสูงกว่าองค์การภาคเอกชน (Rainey;
& Bozeman. 2000: 453) ทังนีสาเหตุอาจเกิดจากลักษณะกิจการขององค์การภาคเอกชนซึงดําเนิน
กิจการด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึงเป็นผลิตภัณฑ์ทเกี
ี ยวข้องกับสุขภาพ องค์การจึงได้นํา
เทคโนโลยีและเครืองจักรมาใช้ใ นกระบวนการผลิต รวมทังนํ าระบบมาตรฐานการปฏิบตั ิง านที
หลากหลายมากํากับการทํางานของพนักงาน ส่งผลทําให้พนักงานต้องทํางานอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และขันตอนการทํางานทีรัดกุ ม ขณะทีองค์ก ารภาครัฐ ซึงมุ่ง เน้ น การพัฒ นาประสิท ธิภาพการ
บริหารงาน มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะธรรมชาติ
ของทังสององค์ก ารจึง มีท ิศ ทางแนวโน้ ม ทีสวนทางกัน ซึงอาจจะส่ง ผลต่อการออกแบบงานที
เกียวข้อ งกับ ลัก ษณะความมีอิส ระของงาน จึง เป็ น สาเหตุทํา ให้ ผ ลการวิจ ัยในภาพรวมพบว่า
พนักงานองค์การภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงลักษณะความมีอสิ ระของงานสูงกว่ากลุ่มพนักงาน
องค์การภาคเอกชน
ข้ อ มูล ป้ อนกลับ ในการทํา งาน เป็ น การรับ รู้ ข้อ มูล ผลการทํา งานของ
พนักงานซึงเป็นไปตามช่องทางข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน โดยมีเป้ าหมายให้พนักงานได้รับรู้ผล
การทํางานของตน เพือช่วยส่ง เสริมการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาตนเอง รวมทังมีส่วนทําให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจและความรูส้ กึ พึงพอใจในงาน ซึงแม้ผลการวิจยั นีจะไม่พบอิทธิพลของตัวแปร
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานทีมีต่อตัวแปรการได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง แต่จากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงพบว่า ค่าเฉลียตัวแปรแฝงข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานของกลุ่ม พนักงาน
องค์การภาครัฐมีค่าสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน เหตุผลอาจเกิดจากองค์การภาครัฐมุ่ง
พัฒนาการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานจึงให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและความเสมอภาค ซึงคุณลักษณะเหล่านีมีความเชือมโยง
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กับระบบข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน จึงทําให้ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า พนักงานองค์การ
ภาครัฐมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงข้อมูลป้ อนกลับในการทํางานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
ส่ ว นที สอง เป็ น ตัวแปรแฝงซึงในกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ มีค่าเฉลียตํากว่า
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงของกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน 2 ตัวแปรแฝง คือ ตัวแปรแฝงการรวม
ศูนย์อาํ นาจ และตัวแปรแฝงความมีเอกลักษณ์ของงาน
1. การรวมศูนย์อาํ นาจ เป็นการรับรู้ข องพนักงานว่าองค์การมีการรวบอํานาจ
การตัดสิน ใจไว้ก ับ ระดับ ชันการบัง คับ บัญ ชา ทํา ให้พนัก งานไม่ ไ ด้มีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจ
จําเป็นต้องให้หวั หน้างานตัดสินใจ หรือให้หวั หน้างานพิจารณาก่อนการลงมือปฏิบตั แิ ม้เรืองเล็กน้อย
จากผลการวิจยั ทีพบว่า พนักงานองค์การภาคเอกชนมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงการรวมศูนย์อํานาจสูง
กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ โดยทีผลจากการทบทวนเอกสารมีแนวคิดทีสําคัญ 2 แนวทาง
แนวทางแรกอธิบายว่า องค์การภาครัฐ มีการรวมศูนย์อํานาจไว้ท ีพนักงานระดับสูง ขององค์การ
มากกว่าองค์การภาคเอกชน โดยเฉพาะงานด้านการบริห ารงานบุคคล และงานด้านการจัดซือ
แนวทางทีสองอธิบายว่า การรวมศูนย์อาํ นาจมีความเชือมโยงกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ
เพราะการนําเทคโนโลยีและเครืองจักรมาใช้ประกอบในการทํางาน ทําให้จําเป็นต้องมีกฎระเบียบ
ขันตอนการปฏิบตั งิ านมากํากับควบคุมการทํางานอย่างรัดกุม ทําให้การทํางานของพนักงานได้ถูก
กําหนดไว้ล่วงหน้า งานมีรปู แบบทีเป็นทางการสูง รวมทังทําให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการทํางานลดลง (Pugh; Hickson; & Hinings. 1969; cited in Rainey; & Bozeman. 2000:
455) อาจเป็น สาเหตุ ทําให้พนักงานมีแนวโน้มทีจะรับรู้ว่าองค์การมีการรวมศูน ย์อํานาจสูง ด้วย
ลักษณะกิจการขององค์การภาคเอกชนซึงดําเนินกิจการด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ทเกี
ี ยวข้องกับสุขภาพ องค์การจึงได้นําเทคโนโลยีและเครืองจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต
และประกอบการทํางาน ได้นําระบบมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีหลากหลายมากํากับการทํางาน ทํา
ให้พนักงานต้องทํางานอยู่ภายใต้กฎระเบียบและจําเป็นต้องมีการกํากับควบคุมตามลําดับขันการ
บังคับบัญชาอย่างใกล้ชดิ ซึงอาจเป็นสาเหตุททํี าให้กลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชนเกิดความรู้สกึ
ว่าองค์การมีการรวมศูนย์อาํ นาจสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
2. ความมีเอกลักษณ์ ของงาน เป็นลักษณะของงานทีทําให้พนักงานได้ทํางาน
ตังแต่เริมต้นจนสินสุดด้วยตนเอง มีผลงานเป็นชินเป็นอัน ทําให้พนักงานมีโอกาสได้ทาํ งานตังแต่ต้น
จนจบ ทําให้พนักงานได้รบั รูค้ วามมีเอกลักษณ์ของงานมากกว่าพนักงานทีมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน
ของงาน ซึงจากผลการวิจ ยั พบว่า พนัก งานองค์การภาคเอกชนมีค่า เฉลียตัวแปรแฝงความมี
เอกลักษณ์ของงานสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ สอดคล้องกับผลจากการทบทวนเอกสารที
อธิบ ายว่า องค์ก ารภาครัฐ มีค วามซับ ซ้ อ นและความคลุ ม เครือ ของเป้ าหมายสูง กว่า องค์ก าร
ภาคเอกชน รวมทังผลจากการวิจยั ทีผ่านมาพบว่า พนักงานองค์การภาครัฐประเมินความชัดเจนและ
ความสามารถในการวัดได้ของเป้ าหมายขององค์การตํากว่าพนักงานองค์การภาคเอกชน (Rainey;
& Bozeman. 2000: 451-453) โดยทีความซับซ้อนและความคลุมเครือของเป้ าหมายองค์การอาจทํา
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ให้กระบวนการทํางานภายในองค์การมีความซับซ้อนมากขึน ทําให้เป็ น อุปสรรค์ท ีพนักงานจะ
สามารถทํา งานตังแต่ เ ริมต้น จนสินสุ ด ด้วยตนเอง ทําให้ผ ลการวิจ ยั พบว่า พนักงานองค์ก าร
ภาคเอกชนมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงความมีเอกลักษณ์ ของงานสูง กว่ากลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
อย่างไรก็ดจี ากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรถือได้วา่ ยังไม่พบผลลัพธ์ทชัี ดเจน เพราะจากนิยามและ
การวัดตัวแปรไม่ได้เป็ น การวัดความมีเอกลักษณ์ ของงานโดยตรง แต่เป็ นการสรุปความว่าหาก
พนักงานได้ทาํ งานตังแต่เริมต้นจนสินสุดด้วยตนเองจะทําให้สามารถรับรูค้ วามมีเอกลักษณ์ของงาน
มากกว่าพนักงานทีมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนของงาน ซึงจากนิยามการวัดตัวแปรนีอาจมีส่วนทีทําให้
พบผลการวิจ ยั ตามทีกล่าวมา ทังนีจะได้ใ ห้ขอ้ เสนอแนะในการนํ าผลการวิจ ยั ไปประยุกต์ใ นเชิง
ปฏิบตั ิ และในการวิจยั ตามลําดับต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
1. ผลการวิจยั ยืนยันแนวคิดของทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจซึงเพียซ และ
คณะ (Pierce; et al. 2001) ได้อธิบายช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจไว้ 3
ช่องทางคือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง และการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางาน ซึงในการวิจยั ได้นํ ามาศึกษาเป็นตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็น เจ้าของทางด้าน
จิตใจ ซึงผลการวิจ ยั พบผลสนับสนุ น ตามแนวคิดของทฤษฎีร วมทังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบูลล๊อค (Bullock. 2015) ทีได้ศกึ ษาตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง
3 ช่องทาง แม้ว่าทฤษฎีจะได้เสนอป ัจจัยสาเหตุอกี ส่วนหนึงทีเป็นแรงจูงใจสาเหตุ 3 ประการ คือ
แรงจูงใจด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ แรงจูงใจด้านเอกลักษณ์แห่งตน และแรงจูงใจด้านการ
ครอบครองพืนทีส่วนตน แต่ดว้ ยแรงจูงใจสาเหตุส่วนนีมีลกั ษณะเป็นแรงจูงใจตามธรรมชาติ จึงเป็น
การยากทีองค์การจะกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูง ใจเหล่านีเพิมขึน ทําได้เพียงการตอบสนอง
แรงจูงใจเพือให้พนักงานได้รบั ความสุขความพอใจ ในทางปฏิบตั จิ งึ ต้องมุ่งทีป ัจจัยสาเหตุท ี องค์การ
สามารถจัดกระทําได้ คือ ป ัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน เพือให้พนักงานได้รบั ประสบการณ์
สอดคล้องตามช่องทางการสร้างความเป็น เจ้าของทางด้านจิตใจ 3 ช่องทาง ซึงตามผลการวิจ ยั
ยืน ยัน ว่า ตัว แปรช่ อ งทางทัง 3 ช่ อ งทางมีอิท ธิพ ลทํา ให้เ กิด ความเป็ น เจ้า ของทางด้า นจิต ใจ
ผลการวิจยั จึงสนับสนุ นความสําคัญของช่องทาง 3 ช่องทางนี ดังนันแนวโน้มการพัฒนาทฤษฎีจงึ
ควรให้ความสําคัญกับช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ เพือขยายองค์ความรู้ซงจะ
ึ
สนับสนุนให้ทฤษฎีได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวางมากขึน
2. ตามทีทฤษฎีไ ด้อธิบายช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจไว้ 3
ช่องทาง ซึงผลการวิจยั พบว่าทัง 3 ช่องทางมีอทิ ธิพลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ดังนันใน
การนําทฤษฎีไปศึกษาและใช้ประโยชน์จงึ ควรต้องให้ความสําคัญกับช่องทางทัง 3 ช่องทางควบคู่กนั
นอกจากนีผลการศึกษาพบว่า การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางานเป็นตัวแปรช่องทางทีมีอทิ ธิพลต่อ
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ความเป็ น เจ้าของทางด้า นจิต ใจชัด เจนทีสุ ด โดยเฉพาะในกลุ่ ม พนักงานองค์การภาคเอกชน
ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าทัง 3 ช่องทางอาจมีอทิ ธิพลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแตกต่าง
กันขึนอยูก่ บั บริบทของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั จึงมีส่วนสนับสนุนทฤษฎีให้สะท้อนสภาพความเป็น
จริงซึงอาจมีธรรมชาติแตกต่างกันไปในกลุ่มตัวอย่างทีมีบริบทต่างกัน
3. ตามทีทฤษฎีไ ด้อธิบายช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจไว้ 3
ช่องทาง โดยทีทฤษฎีไม่ได้เสนอชัดเจนว่ามีป ัจจัยเชิงสาเหตุใดบ้างทีจะมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรช่องทาง
ทัง 3 ช่องทาง ซึงตามผลการวิจยั แสดงป ัจจัยเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลต่อตัวแปรช่องทางทัง 3 ช่องทาง
ประกอบด้วย ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ตัวแปรทีเกียวข้องกับกลุ่มงาน และตัวแปรทีเกียวข้องกับ
องค์การ ผลการวิจยั ทีพบจึงมีส่วนสนับสนุ นทฤษฎีว่า ป ัจจัยเชิงสาเหตุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3
ส่วน โดยทีป ัจจัยเชิงสาเหตุทงั 3 สะท้อนถึงอิทธิพลของป ัจจัยสภาพแวดล้อมการทํางานทีส่งผ ลต่อ
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจผ่านตัวแปรช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจทัง 3
ช่องทาง
4. ตามทีทฤษฎีไ ด้อธิบายช่องทางการสร้างความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจไว้ 3
ช่องทาง โดยแนวคิดของทฤษฎีอธิบายว่า ป ัจจัยเชิงสาเหตุท ี จะส่งผลทําให้เกิดความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจจะต้องผ่านช่องทางทัง 3 ช่องทางนี จึงเป็นประเด็นคําถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ทปี ัจจัย
เชิงสาเหตุใดทีจะมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจโดยไม่ผ่านตัวแปรช่องทาง
เพราะจากผลการวิจยั พบว่ามีป ัจจัยเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลโดยตรงต่ อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ประกอบด้วยตัวแปรการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน และการรวมศูนย์อาํ นาจ ทําให้เห็นว่า อาจมี
ป ัจจัยเชิงสาเหตุบางตัวแปรทีมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยทีไม่ผ่านตัว
แปรช่องทางตามทีทฤษฎีได้อธิบายไว้ แม้โดยส่วนใหญ่ป ัจจัยเชิงสาเหตุจะมีอทิ ธิพลโดยอ้อมผ่านตัว
แปรช่องทาง แต่นกั วิจยั จะต้องตระหนักว่าอาจมีป ัจจัยเชิงสาเหตุบางตัวแปรทีมีอทิ ธิพลโดยตรง จึง
ควรต้องตระหนักในการนําทฤษฎีไปศึกษาหรือใช้ประโยชน์
5. จากผลการวิจยั ทีพบอิทธิพลของตัวแปรความเป็นเจ้าของทางทางด้านจิตใจทีส่งผล
ต่อตัวแปรผลลัพธ์คือ ความยึด มันผูกพัน ในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกทีดีของ
องค์การ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงประโยชน์ของการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจแล้ว ยัง
มีส่วนสนับสนุ นการอธิบายความสําคัญของทฤษฎีให้ชดั เจนยิงขึน ซึงแม้จะมีงานวิจยั อืนทีศึกษา
อิทธิพลทีมีต่อตัวแปรผลลัพธ์ขา้ งต้น แต่ยงั ไม่พบผลงานวิจยั ทีนําตัวแปรผลลัพธ์ทงสองตั
ั
วแปรนีมา
ศึกษาควบคู่กนั ส่วนสําคัญของตัวแปรผลลัพธ์นีคือ ช่วยสะท้อนความสําคัญของตัวแปรความเป็น
เจ้า ของทางด้า นจิต ใจทีครอบคลุ ม ทังประโยชน์ ท ีมีต่ อ ตัว งาน และประโยชน์ ท ีมีต่ อ องค์ก าร
ครอบคลุมผลลัพธ์ทงคุ
ั ณลักษณะทางด้านจิตใจ และคุณลักษณะด้านพฤติกรรม สะท้อนให้เห็นว่า
ความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจเป็นตัวแปรทีสําคัญ เชือมันได้วา่ จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประสิทธิผลขององค์การได้โดยภาพรวม
6. จากผลการวิจยั ทําให้เห็นว่าทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสามารถนํามา
ศึกษาและอธิบายองค์การการทํางานทีเป็น องค์การรูปนัย ซึงเป็นไปตามแนวทางของทฤษฎีทได้
ี
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ขอบเขตไว้ ในอีกมุมหนึงทฤษฎีนีจะเกิดประโยชน์มากขึนหากได้นําไปขยายสู่องค์การ หรือสังคมใน
รูปแบบอืน เช่น องค์การทีไม่แสวงหากําไร กลุ่มสังคม ชุมชน หรือกลุ่มจิตอาสา โดยให้ท ฤษฎี
อธิบายครอบคลุมไปสู่องค์การหรือกลุ่มสังคมรูปแบบอืน อย่างชัดเจนมากขึน ซึงจะทําให้ทฤษฎีเกิด
ประโยชน์ ใ นทางปฏิบตั ิอย่างกว้างขวางมากขึน เช่น ด้านการอนุ ร กั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรกั ษ์โบราณสถาน การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีพนฐานมาจากความเป็
ื
นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจร่วมกันของคนในกลุ่มสังคม
ข้อเสนอแนะในทางปฏิ บตั ิ
ผลการวิจยั ยืนยันแนวคิดของทฤษฎีทอธิ
ี บายเกียวกับช่องทางการสร้างความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ 3 ช่องทาง คือ การได้ควบคุมในการทํางาน การได้รู้จกั องค์การอย่างลึกซึง และการได้
ทุ่มเทตนเองในการทํางาน ทําให้สามารถนําผลการศึกษาทีเกียวข้องกับ 3 ช่องทางนีไปใช้ประโยชน์ในเชิง
ปฏิบตั โิ ดยมุ่งเน้นไปทีพนักงาน หัวหน้างาน และองค์การดังนี
1. พนักงาน ตามทีผลการวิจยั พบป ัจจัย เชิงสาเหตุของความเป็ นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทีเกียวข้องกับงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ลักษณะความมีอิส ระของงาน และ
ความสําคัญของงาน สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะงานทีได้ใช้ทกั ษะทีหลากหลาย ลักษณะงานทีมีอสิ ระใน
การทํางาน และลักษณะงานทีมีความสําคัญ เป็นลักษณะงานทีมีคุณประโยชน์ต่อพนักงาน นอกจาก
จะเป็นการตอบสนองแรงจูงใจการทํางานของพนักงานแล้ว โดยภาพรวมทําให้พนักงานเกิดความเป็ น
เจ้าขององค์การ ทําให้รสู้ กึ อบอุ่นปลอดภัยในการอยูใ่ นสังคมขององค์การ ได้ค้นพบเอกลักษณ์แห่งตนจาก
การเป็ นสมาชิกขององค์การ ตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบทีมีต่อองค์การเพิมขึน เชือมโยงไปถึง
ความยึดมันผูกพันในการทํางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ซึงเหล่านีมีส่วนสนับสนุ น
การประสบความสําเร็จในหน้าทีการงาน ความมันคงและความสุขสมบูรณ์ทางด้านจิตใจของพนักงาน ซึง
น่าจะทําให้พนักงานเห็นคุณค่าของงานทีมีลกั ษณะตามป ัจจัยเชิงสาเหตุมากขึน
2. หัวหน้างาน ตามทีผลการวิจยั พบป ัจจัย เชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจทีเกียวข้องกับงานและกลุ่มงาน ซึงหัวหน้างานมีบทบาทสําคัญต่อการปรับสภาพแวดล้อมการ
ทํางานให้เป็ นไปตามป ัจจัยเชิงสาเหตุท ีเกียวข้องกับ งานและกลุ่มงาน โดยจะต้องมุ่งเน้ นการแบ่งป ัน
ความรู้ภายในกลุ่มงาน และการเน้นใช้ภาวะผู้นําแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการทํางาน เพือทีจะสร้างให้
พนักงานเกิดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึงจะต้องมีแนวทางการปฏิบตั ทิ เหมาะสม
ี
คือ
ในด้านการแบ่งป ันความรู้ ภายในกลุ่มงาน อาจกระทําได้โดยการกระตุ้นและจูงใจ
ให้พนักงานได้แบ่งป ันความรู้ใหม่ของตน รวมทังกล้าทีจะสอบถามความรู้จากเพือนร่วมงาน ซึงจะต้อง
ปรับสภาพบรรยากาศภายในกลุ่มงานให้มคี วามไว้เนือเชือใจกัน ให้พนักงานคํานึงถึงประโยชน์ ท งต่
ั อ
ส่วนรวมและตนเอง ทําให้การแบ่งป ันความรูเ้ ป็นส่วนหนึงของการทํางาน รวมทังจัดป ัจจัยสนับสนุ น อืนๆ
ทีเกียวข้อง เช่น การสร้างแรงจูงใจ เวลา และอุปกรณ์สถานที เป็นต้น
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ในด้านภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยการให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการทํางาน ผ่านการกระทําของผู้นํา 4 ลักษณะคือ การปรึกษาหารือกับพนักงานภายในกลุ่ม
งาน การใช้ฉนั ทามติของกลุ่มในการตัดสินใจ การใช้หลักประชาธิปไตยในการทํางาน และการมอบหมาย
งานให้แก่พนักงาน ซึงอาจต้องพิจารณาถึงป ัจจั ยสนับสนุ นในหลายส่วน เช่น ความพร้อมของพนักงาน
กําหนดเวลาและความเร่งด่วนของป ัญหา เป็นต้น
3. องค์การ ตามทีผลการวิจยั พบป ัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ทีเกียวข้อ งกับ งาน กลุ่ ม งาน และองค์ก าร ซึงผู้ บ ริห ารองค์ก ารมีบ ทบาทสํา คัญ ต่ อ การปรับ
สภาพแวดล้อมการทํางานให้เป็นไปตามป ัจจัยเชิงสาเหตุ ในทุกส่วน โดยเฉพาะในส่วนทีองค์การจะต้อง
พิจารณาให้ความสําคัญคือ การรวมศูนย์อํานาจและความเป็ นทางการ โดยต้องมีแนวทางปฏิบตั ิท ี
เหมาะสม คือ
การรวมศูนย์อาํ นาจ เป็นป ัจจัยสาเหตุทส่ี งผลทางลบโดยตรงต่อความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจ ซึงเป็นสิงทีองค์การต้องตระหนักว่า การรวบอํานาจการตัดสินใจไว้กบั สายการบังคับบัญชา
ภายในองค์การหากเข้มงวดมากจนเกินไป จนทําให้พนักงานไม่ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจในการทํางาน
ของตน ไม่ได้ส่งผลทางลบเฉพาะความรู้ส ึกทีพนักงานมีต่องาน แต่ส่งผลทางลบโดยตรงต่อความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ และโดยอ้อมต่อความยึดมันผูกพันในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การ ทําให้ในเชิงการบริหารองค์การอาจจําเป็ นต้องพิจารณาให้เหมาะสม โดยต้องคํานึงถึง
ผลลัพธ์โดยอ้อมทีจะส่งผลต่อองค์การ
ความเป็ นทางการ เป็ นป ัจจัยเชิงสาเหตุท ีส่งผลทางบวกโดยอ้อมต่อความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจ เพราะเป็นการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ภิ ายในองค์การ ทังในด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ และด้านความชัดเจนของงาน ซึงต้องอยู่ในระดับทีเหมาะสมจึงเกิดผลในเชิงบวกตามที
พบจากผลการวิจยั แต่หากเข้มงวดกับความเป็นทางการมากเกินไป อาจพบผลในทางลบได้ตามแนวคิดที
พบจากการทบทวนเอกสาร ความเป็นทางการจึงเป็นตัวแปรทีอาจส่งผลได้ทงในทางบวกและทางลบ
ั
ซึง
องค์การจะต้องพิจารณาให้เหมาะสม เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1. เพือให้ความสามารถในการสรุปครอบคลุมของผลการวิจยั กว้างขวางมากขึน ในการวิจยั
ต่อไปอาจไม่จาํ เป็นต้องมุ่งทีความเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การตามทีในการวิจยั นีได้กําหนดขอบเขตไว้
แต่ควรทีจะขยายประชากรให้มาจากหลากหลายขององค์การให้กว้างขวางมากขึน ซึงจะทําให้ได้ผลการวิจยั
ทีพบเป็นภาพรวม เพราะนอกจากเป็ นการขยายความสามารถในการสรุปครอบคลุมแล้ว อาจจะทําให้
ผลการวิจยั ค้นพบในแง่มุมทีเป็นภาพรวมซึงอาจแตกต่างจากข้อค้นพบทีได้จากงานวิจยั นี
2. ในการวิจยั นีได้เลือกใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ เพือให้เห็นอิทธิพลของป ัจจัยเชิง
สาเหตุและผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจในภาพรวม แต่ดว้ ยการอธิบายในเชิงเหตุและผลทีชัดเจน
นัน ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างลึกซึงจากผลงานวิจยั นีเพียงงานวิจยั เดียว จึงควรจะได้มกี ารหยิบยกข้อ
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ค้นพบทีเป็นประเด็นสําคัญ หรือเป็นประเด็นทีนักวิจ ยั มีความสนใจไปศึกษาเพืออธิบายหาคําตอบใน
ประเด็นเหล่านัน โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั ในเชิงคุณภาพ เช่น ประเด็นอิทธิพลของตัวแปรการรวมศูนย์
อํานาจซึงส่งผลทางลบโดยตรงต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ โดยทีไม่ได้ผ่านช่องทางการสร้างความ
เป็นเจ้าของทางด้านจิตใจตามทีทฤษฎีได้อธิบายไว้ ประเด็นอิทธิพลสําคัญของตัวแปรการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงานทีส่งผลทางบวกทังโดยตรงและโดยอ้อมต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ รวมทังประเด็น
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรช่องทางทีส่งผลต่อความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
3. จากผลการศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุทาํ ให้เ ห็นว่า ในสภาพแวดล้อมการทํางานขององค์การ
สามารถจําแนกป ัจจัยเชิงสาเหตุออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน ตัวแปรทีเกียวข้องกับ
กลุ่มงาน และตัวแปรทีเกียวข้องกับองค์การ ซึงป ัจจัยเชิงสาเหตุเหล่านีอาจนํามาศึกษาเป็นตัวแปรระดับ
บุคคล และระดับกลุ่ม โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์พหุระดับ เพือให้เห็นถึงอิทธิพลของป ัจจัยเชิงสาเหตุต่างระดับ
เพือให้ผลการศึกษาสอดคล้องตามธรรมชาติในเชิงจิตวิทยาสังคมมากขึน
4. จากผลการศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิตใจ ซึง
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจสามารถนําไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ใน
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน ซึงเป็นไปตามพืนฐานแนวคิดของทฤษฎีทมีี จุดมุ่งหมายหลักในการ
นําไปศึกษาและอธิบายในองค์การการทํางานทีเป็นองค์การรูปนัย ซึงโดยแท้จริงแล้วตัวแปรความเป็ น
เจ้าของทางด้านจิตใจน่าจะสามารถนําไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้กบั องค์การในรูปแบบอืน เช่น องค์การที
ไม่แสวงหากําไร กลุ่มสังคม กลุ่มจิตอาสา ซึงสมาชิกองค์การอาจมีแรงจูงใจทีแตกต่างไป เพือทีจะสะท้อน
ให้เห็นว่าทฤษฎีสามารถนําไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ในองค์การประเภทอืน เพือให้ผลการวิจยั มีส่วน
ช่วยขยายผลของทฤษฎี
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แบบสอบถามสําหรับพนักงานองคการภาครัฐและเอกชน
แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 11 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเปนเจาของทางดานจิตใจ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในการทํางาน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการไดควบคุมในการทํางาน
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการไดรูจกั องคการอยางลึกซึง้
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการไดทมุ เทตนเองในการทํางาน
ตอนที่ 8 แบบสอบถามคุณลักษณะของงาน
ตอนที่ 9 แบบสอบถามภาวะผูนําแบบเนนการมีสวนรวม
ตอนที่ 10 แบบสอบถามการแบงปนความรูภายในกลุม งาน
ตอนที่ 11 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานภายในองคการ
ขอความอนุเคราะหจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยอานคําถามแตละขอใหชัดเจน
และกรุณาทําแบบสอบถามทุกตอนทุกขอ ความสมบูรณของคําตอบที่ไดรับจากทานมีคุณคาอยางยิ่งตอ
ผลการวิจัยผูวิจัยขอรับรองวาการตอบของทานจะเปนความลับและไมสามารถระบุตัวตนของทานจากการ
ตอบได และจะรายงานผลในภาพรวมเทานั้นและขอบพระคุณอยางสูงมาณโอกาสนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจงกรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ.................. ป................เดือน
3. ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หยาราง
อื่นๆ...............
5. ประสบการณในการทํางานในองคการแหงนี้..........ป..........เดือน
6. ตําแหนงงานปจจุบัน...............................ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงงานนี้...........ป..........เดือน
7. เงินเดือนปจจุบัน
ต่ํากวา 15,000 บาท 15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท
30,001-35,000 บาท 35,001-40,000 บาท
40,001-45,000 บาท 45,001-50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเปนเจาของทางดานจิตใจ
แบบสอบถามความเปนเจาของทางดานจิตใจ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานที่
มีตองานและองคการของทานในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณาตอบใหครบ
ทุกขอ
ขอความ
8. ขาพเจาเชื่อมั่นวาความสามารถที่ตนมีสงเสริมตอความสําเร็จขององคการ
9. ขาพเจาเชื่อมั่นวาขาพเจาสามารถสรางความแตกตางในทางที่ดีใหแก
องคการนี้ได
10. ขาพเจามั่นใจที่จะตั้งเปาหมายสูงในการทํางานในองคการแหงนี้
11. เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ขาพเจารูสึกเชื่อมั่นที่จะแกปญหาดวยตนเอง
12. ขาพเจามั่นใจวาขาพเจาจะไมทํางานผิดพลาดที่ทําใหองคการเกิดความ
เสียหาย
13. ขาพเจามั่นใจวาขาพเจาสามารถแกไขปญหาไดโดยไมตองรองขอความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่น
14. ขาพเจาทวงติงถาเห็นวาคนๆ นั้นทําสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสมในองคการ
แหงนี้
15. ถาพบสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสมขาพเจาจะแจงใหองคการทราบทันทีโดยไม
ลังเล
16. ขาพเจาจะทวงติงหากพบการกระทําทีเ่ บี่ยงเบนไปจากเปาหมายที่องคการ
ตั้งไว
17. ขาพเจามุงปกปองผลประโยชนขององคการแหงนี้เหนือสิ่งอื่นใด
18. ขาพเจารูสึกทุกขรอนใจที่ไดรูเห็นวาเพื่อนรวมงานนิ่งดูดายไมรักษา
ผลประโยชนขององคการ
19. ขาพเจาพรอมที่จะกระทําการใดๆ หากสิ่งนั้นชวยรักษาผลประโยชนของ
องคการ
20. ขาพเจารูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการนี้
21. ขาพเจารูสึกผอนคลายสบายใจกับการที่ทํางานอยูในองคการนี้
22. ขาพเจารูสึกวาองคการแหงนี้คือบานของขาพเจา
23. ขาพเจารูสึกวาองคการแหงนี้เปนเหมือนครอบครัว เพื่อนพนักงานเปน
เหมือนพี่นอง
24. ขาพเจารูสึกวาสังคมในองคการแหงนี้เปนสวนหนึ่งของชีวิตขาพเจา
25. ขาพเจารูสึกแปลกแยกจากผูคนและสังคมในองคการแหงนี้
26. ขาพเจารูสึกวาความสําเร็จขององคการแหงนี้คือความสําเร็จของขาพเจา
27. ขาพเจารูสึกวาการเปนสมาชิกคนหนึ่งขององคการแหงนี้ทําใหไดคนพบ
ตัวตนของขาพเจาเอง

จริง
ที่สุด

จริง

คอน
ขาง
จริง

คอน
ขาง
ไมจริง

ไมจริง

ไมจริง
เลย
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ขอความ

จริง
ที่สุด

จริง

คอน
ขาง
จริง

คอน
ขางไม
จริง

ไมจริง

ไมจริง
เลย

28. ขาพเจารูสึกวางานที่ทําอยูมีเอกลักษณสอดคลองกับตัวตนของขาพเจา
29. ขาพเจารูสึกพอใจที่ไดใสเครื่องแบบอันเปนสัญลักษณขององคการแหงนี้
30. ขาพเจารูสึกวาตนเองมีเอกลักษณเปนหนึ่งเดียวกับองคการแหงนี้
31. ขาพเจาซึมซับเอกลักษณขององคการเขามาเปนของตน
32. ขาพเจารูสึกภูมิใจที่จะบอกใครๆ วาขาพเจาทํางานที่องคการแหงนี้

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในการทํางาน
แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในการทํางาน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานในสภาพ
ปกติโดยสวนใหญที่มีตอการทํางาน ในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณาตอบให
ครบทุกขอ
ขอความ
33. เมื่อตื่นนอนในตอนเชา ขาพเจารูสึกอยากไปทํางาน
34. ขาพเจารูสึกเต็มเปยมดวยพลังเมื่อทํางาน
35. ในการทํางานขาพเจามีความมุงมั่นอดทนเสมอแมจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น
36. ในการทํางานแตละครั้งขาพเจาสามารถทํางานตอเนื่องเปนเวลาที่ยาวนาน
37. เมื่อรูสึกจิตใจออนลาขาพเจาใชเวลาไมนานนักก็จะสามารถฟนตัวกลับมา
ทํางานไดอีก
38. ขาพเจารูสึกมีความเขมแข็งและอดทนในการทํางาน
39. งานเปนสิ่งทาทายสําหรับขาพเจา
40. งานเปนแรงบันดาลใจของขาพเจา
41. ขาพเจารูสึกกระตือรือรนที่จะทํางานของขาพเจา
42. ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในงานที่ขาพเจาทํา
43. ขาพเจาพบวางานที่ขาพเจาทํานั้นเต็มไปดวยความหมายและจุดมุงหมาย
44. ขาพเจาใหความสําคัญกับเรื่องงานมากกวาเรื่องสวนตัว
45. ในขณะทํางาน ขาพเจารูสึกมีสมาธิ ไมรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว
46. ขาพเจารูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็วเมื่อไดทํางาน
47. ขาพเจารูสึกจมดิ่งอยูกับงาน เมื่อไดทํางาน
48. ขาพเจารูสึกวายากที่จะถอนตัวออกจากงาน
49. ขาพเจารูสึกมีใจจดจออยูกับงานของตน
50. ขาพเจารูสึกมีความสุขขณะที่กําลังทุมเททํางาน

จริง
ที่สุด

จริง

คอน
ขาง
จริง

คอน
ขางไม
จริง

ไมจริง

ไมจริง
เลย
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกและพฤติกรรม
ของทานโดยสวนใหญในขณะทํางาน ในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณาตอบ
ใหครบทุกขอ
ขอความ
51. ขาพเจาใหคําแนะนําชวยเหลือแกพนักงานใหม โดยไมตองรองขอแมวา
ไมใชหนาที่
52. ขาพเจาชวยเหลืองานเพื่อนรวมงานที่ทํางานไมทัน หรือมีงานลนมือโดยไม
ตองรอใหเพื่อนรองขอ
53. ขาพเจาอาสาเขารวมกิจกรรมหรืองานของสวนรวมโดยไมตองรองขอ
54. ขาพเจาใหคําแนะนําเพื่อนรวมงานที่ประสบปญหาในการทํางาน
55. ขาพเจาใหเพื่อนรวมงานหยิบยืมอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน
56. ขาพเจารับคาตอบแทนเทาที่มาทํางานจริง
57. ขาพเจามาทํางานกอนเวลาหรือทํางานเกินเวลาเพื่อใหงานเสร็จแมจะไมใช
งานเรงดวน
58. ขาพเจาไมหยุดพักกลางวันเกินเวลาที่กําหนดให
59. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดแมจะไมมีใครมาสอดสอง
ควบคุม
60. ขาพเจาไมเสียเวลาการทํางานไปกับการพูดคุยในสิ่งที่ไมเปนประโยชน
61. ขาพเจาอดทนตอขอจํากัดและความไมสะดวกตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ
62. ขาพเจามักอยากจะลาออกจากงานเพราะปญหาความไมสะดวกในการ
ทํางาน
63. เมื่อมีปญหาในงาน ขาพเจาเรงแกไขปรับปรุงงานมากกวาการวิจารณ
64. ขาพเจารองเรียนปญหาคับของใจในการทํางาน แมจะเปนเรื่องเล็กนอย
65. ขาพเจาตั้งใจทํางาน แมจะรูสึกคับของใจ
66. ขาพเจาสรางระบบการทํางานของตนเองเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหากับ
เพื่อนรวมงาน
67. ขาพเจามักไตรตรองกอนวาการกระทําของตนเอง อาจสงผลกระทบกับ
เพื่อนรวมงาน
68. ขาพเจาวิจารณเพื่อนรวมงานที่ทํางานผิดพลาด
69. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานเสมอ
70. ขาพเจาไมคอยคิดกอนพูด ซึ่งบางครั้งคําพูดนั้นทําใหเพื่อนรวมงาน
เดือดรอน
71. ขาพเจาไมกาวกายหนาที่ของผูอื่น เพราะจะทําใหเพื่อนรวมงานไมสบายใจ
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72. ขาพเจาใหขอเสนอแนะที่สรางสรรคแกองคการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางาน
73. ขาพเจาจัดสรรเวลาเขารวมกิจกรรมนอกเวลางานขององคการ
74. ขาพเจาติดตามขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวตางๆ ภายในองคการ
75. ขาพเจาสามารถรักษาความลับขององคการไดดี
76. ขาพเจาใหความรวมมือกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
องคการเชน กิจกรรม 5ส

ตอนที่ 5 แบบสอบถามการไดควบคุมในการทํางาน
แบบสอบถามการไดควบคุมในการทํางาน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับประสบการณและ
ความรูสึกของทานในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ขอความ
ในการทํางานที่ผานมาทานสามารถกระทําพฤติกรรมเหลานี้ไดมากนอย
เพียงใด
77. ควบคุมวิธีการทํางานที่หลากหลายของตนเองเพื่อใหงานสําเร็จ
78. สามารถเลือกงานหรือโครงการที่หลากหลายได
79. ควบคุมคุณภาพงานดวยตนเอง
80. คาดการณผลจากการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับงานได
81. ปรับแตงหรือตกแตงสถานที่ทํางานของตนเองได
82. ควบคุมไดวาจะปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในที่ทํางานเมื่อไหร และมากนอย
แคไหน
83. มีสวนในการกําหนดนโยบายและกระบวนการทํางานของหนวยงาน
84. มีสวนรวมควบคุมแหลงขอมูลที่จําเปนตองใชในการทํางาน
85. คาดการณสิ่งที่จะสงผลกระทบตองานของตัวเองได แมจะไมสามารถ
ควบคุมสิ่งนั้นไดโดยตรง
86. ควบคุมปริมาณทรัพยากรในการทํางานที่ตัวเองจะไดรับ
87. กําหนดวิธีการประเมินผลงานของตัวเองได
88. ขาพเจาสามารถควบคุมการที่บุคคลอื่นจะนําผลงานของขาพเจาไปใช
ประโยชนได
89. ขาพเจาสามารถนําผลงานของขาพเจาเองไปใชประโยชนได
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการไดรูจักองคการอยางลึกซึ้ง
แบบสอบถามการไดรูจักองคการอยางลึกซึ้ง
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับประสบการณและความรูส ึก
ของทานในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ขอความ
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ในการทํางานที่ผานมาทานมีโอกาสไดรูจักองคการตามโอกาสเหลานี้มาก
นอยเพียงใด
90. ไดรูจักความเปนมาขององคการแหงนี้โดยละเอียด
91. มีโอกาสหลากหลายที่ทําใหไดปฏิสัมพันธกับองคการแหงนี้
92. มีความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูลสําคัญๆ ขององคการ
93. เขาใจภารกิจขององคการเปนอยางดี
94. ไดรูจักเปาหมายขององคการเปนอยางดี
95. ไดรับรูผลการดําเนินงานขององคการอยางตอเนื่อง
96. ไดรูจักจุดเดนและศักยภาพขององคการอยางดี
97. ไดรูจักจุดออนและขอจํากัดขององคการโดยถองแท
98. ไดมีโอกาสรูจักบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในองคการนี้
99. ไดรับรูขอมูลที่สําคัญขององคการอยางตอเนื่อง

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการไดทุมเทตนเองในการทํางาน
แบบสอบถามการไดทุมเทตนเองในการทํางาน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับประสบการณและ
ความรูสึกของทานในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ขอความ
ในการทํางานที่ผานมาทานสามารถกระทําพฤติกรรมเหลานี้มากนอย
เพียงใด
100. ถายทอดความคิดอานของตนเองลงไปในงาน
101. ทุมเททักษะและความสามารถของตนใหกับงาน
102. ทุมเทเวลาของตนใหกับงาน
103. ทุมเทเอาใจใสในงาน
104. ทุมเทพลังกายใหกับงาน
105. ทุมเทความมานะพยายามเพื่อแกไขปญหาในงาน
106. ใชประสบการณและความคิดเห็นสวนตัวในการทํางาน
107. ใชดุลยพินิจของตนเพื่อตัดสินใจงาน
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108. ใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของตนใหเกิดประโยชนกับงาน
109. ใสความเปนตัวตนของตนเองลงไปในงาน
110. ใชความสามารถพิเศษของตนใหเกิดประโยชนตองาน

ตอนที่ 8 แบบสอบถามคุณลักษณะของงาน
แบบสอบถามคุณลักษณะของงาน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับลักษณะงานของทาน ในแต
ละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ขอความ
งานของทานมีลักษณะตรงกับขอความเหลานี้มากนอยเพียงใด
111. มีงานหลายอยางที่แตกตางกันทําใหขาพเจาไดใชทักษะความสามารถที่
หลากหลาย
112. งานของขาพเจาทําใหขาพเจาตองใชทักษะชั้นสูงที่ซับซอน
113. เปนงานงายและทําซ้ําๆ เดิมๆ
114. ทําใหขาพเจามีโอกาสไดทําสิ่งตางๆ ที่แตกตางกัน
115. งานที่ทําในแตละวันมีลักษณะที่คลายคลึงกัน
116. เปนงานที่สงผลตอชีวิตและความเปนอยูของบุคคลอื่น
117. เปนงานที่สงผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก
118. เปนสวนงานทีไ่ มสําคัญตอกระบวนการทํางานขององคการ
119. เปนงานที่สงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตองานของเพื่อนรวมงาน
120. งานหลายอยางที่ทําไมคอยมีความสําคัญตอองคการเทาใดนัก
121. เปนงานที่ใหโอกาสขาพเจาไดทํางานที่ขาพเจาเคยเริ่มตนไวจนสําเร็จ
122. ทําใหขาพเจาไดมีสวนรวมในกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
123. เปนงานที่ไดมีสวนรวมเฉพาะสวนเล็กๆ ของงานทําใหขาพเจาไมเห็น
ภาพรวมของงาน
124. เปนงานที่ไดทําตั้งแตตนจนจบและมีผลงานที่เปนชิ้นเปนอัน
125. เปนงานที่ทําใหขาพเจามีโอกาสไดทํางานตั้งแตตนจนจบ
126. เปดโอกาสใหขาพเจาไดจัดลําดับความเรงดวนของงานดวย
127. ทําใหขาพเจามีอิสระที่จะทํางานตามความตองการของตนเอง
128. เปดโอกาสใหขาพเจามีอิสระในการคิดและทํางานดวยตนเอง
129. เปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานเปนอิสระจากบุคคลอื่น
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130. เปดโอกาสใหขาพเจามีอิสระในการเลือกวาจะทํางานนี้อยางไร
131. ไมเปดโอกาสใหขาพเจาไดริเริ่มและตัดสินใจในงานดวยตนเอง
132. เปนงานที่ทําใหขาพเจาไดรับรูขอมูลผลการทํางานไดเอง นอกเหนือจาก
ที่จะไดรับขอมูลปอนกลับจากหัวหนาหรือเพื่อนรวมงาน
133. เปดโอกาสแกขาพเจามากมายที่ใหขาพเจาไดรูผลการทํางานของตนวา
ทําไดดีเพียงใด
134. ทําใหขาพเจามีโอกาสนอยมากที่จะไดรับรูวาขาพเจาทํางานไดดีหรือไม
135. เปดโอกาสใหขาพเจาไดรับรูวาขาพเจาทํางานไดดีเพียงใด
136. ขาพเจารูสึกไดวาทํางานไดดีหรือแย

ตอนที่ 9 แบบสอบถามภาวะผูนําแบบเนนการมีสวนรวม
แบบสอบถามภาวะผูนําแบบเนนการมีสวนรวม
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับลักษณะพฤติกรรมของ
หัวหนางานทีป่ ฏิบัติตอทานหรือกลุมงาน ในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอความกรุณา
ตอบใหครบทุกขอ
ขอความ
หัวหนางานของทานมีลักษณะตามขอความเหลานี้มากนอยเพียงใด
137. ปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุมกอนที่หัวหนางานจะตัดสินใจ
138. เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมพิจารณาและอภิปรายประเด็นปญหาตางๆ
139. ใชการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาหารือ
140. สอบถามความคิดเห็นและกระตุนใหสมาชิกกลุมแสดงความคิดเห็น
141. นําความคิดเห็นของกลุมไปใชประกอบการตัดสินใจของตน
142. ใหความสําคัญกับความเห็นพองกันของสมาชิกกลุม
143. มุงใหสมาชิกทุกคนไดเสนอความเห็นและความตองการของตน
144. กระตุนใหสมาชิกทุกคนยอมรับการตัดสินใจของกลุม
145. มุงคนหาการตัดสินใจที่สอดคลองกับความตองการของสมาชิกทุกคน
146. มุงใหการตัดสินใจของกลุมมีความเปนเอกฉันท
147. พยายามใหสมาชิกทุกคนยอมรับผลการตัดสินใจของกลุม แมสมาชิกบาง
คนอาจไมเห็นดวยในตอนแรกก็ตาม
148. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกกลุมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
149. ใหกลุมตัดสินใจเพื่อแบงปนหนาที่งานและความรับผิดชอบภายในกลุม
150. ยึดถือความคิดเห็นของกลุมเหนือความคิดเห็นของตน
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ขอความ

มาก
ที่สุด

มาก

คอน
ขาง
มาก

คอน
ขาง
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

151. มุงใหสมาชิกกลุมเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
152. สื่อสารแบบเปดกวางใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดของตน
153. ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจตัดสินใจใหแกพนักงาน
154. ทําหนาที่กํากับดูแลชี้แจงขั้นตอนงานและผลลัพธที่คาดหวังใหพนักงาน
เขาใจ
155. ใหสมาชิกไดลงมือปฏิบัติ โดยหัวหนาติดตามความคืบหนาอยางใกลชิด
156. ปลุกเราใหกําลังใจ ชื่นชมกับความสําเร็จของงานที่มอบหมาย
157. รับผิดชอบผลลัพธของงานรวมกับพนักงาน

ตอนที่ 10 แบบสอบถามการแบงปนความรูภายในกลุมงาน
แบบสอบถามการแบงปนความรูภายในกลุมงาน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับลักษณะพฤติกรรมการ
แบงปนความรูข องทานและสมาชิกภายในกลุมงาน ในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอ
ความกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ขอความ
158. เมื่อขาพเจาไดเรียนรูสิ่งใหม ขาพเจาแบงปนความรูนั้นใหแกเพื่อน
รวมงาน
159. เมื่อเพื่อนรวมงานไดเรียนรูสิ่งใหมก็จะแบงปนความรูนั้นใหแกขาพเจา
160. การแบงปนความรูในกลุมเพื่อนรวมงานถือเปนเรื่องปกติในกลุมงานนี้
161. ขาพเจาเชื่อวาการแบงปนความรูใหแกเพื่อนรวมงานเปนการบั่นทอน
ความมั่นคงในหนาที่การงานของตนเอง
162. ขาพเจาเชื่อวาความรูคืออํานาจ จึงไมตองการแบงปนความรูใหผูอื่น
163. เพื่อนรวมงานหวงแหนความรู ไมเต็มใจแบงปนใหแกผูอื่น
164. เมื่อเพื่อนรวมงานรองขอ ขาพเจาจะแบงปนขอมูลที่มีอยูใหแกเพื่อน
รวมงาน
165. เมื่อเพื่อนรวมงานรองขอ ขาพเจาจะชี้แนะการเพิ่มพูนทักษะนั้นใหแก
เพื่อนรวมงาน
166. เพื่อนรวมงานจะแบงปนความรูกับขาพเจา เมื่อขาพเจารองขอ
167. เพื่อนรวมงานจะชี้แนะการเพิ่มพูนทักษะใหแกขาพเจา เมื่อขาพเจารองขอ
168. การรองขอความรูจากเพื่อนรวมงานเปนเรื่องปกติในกลุมงานนี้
169. ขาพเจากลาขอความรูจากเพื่อนรวมงาน
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ตอนที่ 11 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานภายในองคการ
แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานภายในองคการ
คําชี้แจงโปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับลักษณะการทํางานภายใน
องคการตามประสบการณที่ทานไดสัมผัสดวยตนเอง ในแตละประเด็นเพียง 1 ชองเทานั้น และขอ
ความกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ขอความ
การทํางานภายในองคการของทานมีลักษณะเหลานี้จริงเพียงใด
170. ในองคการแหงนี้ มีโอกาสนอยมากที่จะปลอยใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ได โดยไมตองใหหัวหนางานตัดสินใจกอน
171. องคการแหงนี้ ทําใหพนักงานที่ตองการตัดสินใจดวยตนเอง รูสึกทอถอย
หมดกําลังใจ
172. การตัดสินใจในการทํางาน แมเรื่องเล็กนอยก็จําเปนตองขอความคิดเห็น
หรือการตัดสินใจของหัวหนางาน
173. ขาพเจาจําเปนตองสอบถามความเห็นของหัวหนางานกอนจะทําสิ่งใด
เกือบทุกเรื่อง
174. การตัดสินใจของขาพเจาจําเปนตองใหหัวหนางานพิจารณากอนการลง
มือปฏิบัติ
175. การปฏิบัติการใดๆ ในองคการแหงนี้ พนักงานจําเปนตองไดรับการอนุมัติ
จากหัวหนางานกอนลงมือปฏิบัติ
176. องคการนี้จะตรวจตราการทําผิดกฎระเบียบของพนักงานตลอดเวลา
177. พนักงานที่นี่ถูกจับตามองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยูตลอดเวลา
178. องคการแหงนี้ตรวจสอบการกระทําผิดกฎระเบียบของพนักงานอยางเขมงวด
179. องคการแหงนี้เครงครัดกับการลงโทษพนักงานที่กระทําผิดกฎระเบียบ
180. องคการแหงนี้มีกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่ละเอียดถี่ถวน
181. องคการแหงนี้บังคับใชกฎระเบียบอยางเครงครัด
182. ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น องคการกําหนดแนวทางการแกไขที่ชวยใหพนักงาน
แกไขปญหาได
183. พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเฉพาะเจาะจงของตนเอง
184. องคการกําหนดใหพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามขอบเขตการทํางาน
อยางเครงครัด
185. ในองคการแหงนี้มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเปน
ลายลักษณอักษร
186. องคการกําหนดใหพนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบอยางเขมงวด
ตลอดเวลา
187. เมื่อเกิดปญหา พนักงานขององคการแหงนี้ทราบวาบุคคลที่จะใหคําตอบ
ได คือบุคคลคนเดิมๆ
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ภาคผนวก ข
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีตรวจสอบเครืองมือในการวิ จยั
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รายชือผูท้ รงคุณวุฒิทีตรวจสอบเครืองมือในการวิ จยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ป ันนิตามัย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกลู
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารย์อุษาวดี ศิรโิ พธิพันธ์กุล
บริษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดการวิ เคราะห์ข้อคําถาม
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รายละเอียดการวิ เคราะห์ข้อคําถามแบบวัด
งานวิจยั เรือง โครงสร้างความสัมพันธ์ป ัจจัยเชิงสาเหตุ และผลของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ:
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน
แบบวัดมีทงหมด
ั
11 ชุด คือ
ชุดที 1 แบบวัดความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
ชุดที 2 แบบวัดความยึดมันผูกพันในการทํางาน
ชุดที 3 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ชุดที 4 แบบวัดการได้ควบคุมในการทํางาน
ชุดที 5 แบบวัดการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
ชุดที 6 แบบวัดการได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
ชุดที 7 แบบวัดคุณลักษณะของงาน
ชุดที 8 แบบวัดภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
ชุดที 9 แบบวัดการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
ชุดที 10 แบบวัดการรวมศูนย์อาํ นาจ
ชุดที 11 แบบวัดความเป็นทางการ
โดยมีรายละเอียดดังนี
ชุดที 1 แบบวัดความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจ
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self0.690
0.770
efficacy)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
2. การตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
0.842
0.862
(Accountability)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
3. ความเป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การ
0.803
0.840
(Belongingness)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
4. เอกลักษณ์แห่งตน (Self-identity)
0.856
0.858
(7 ข้อ)
(7 ข้อ)
0.904
0.925
รวมทังฉบับ
(25 ข้อ)
(25 ข้อ)

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.736
(3 ข้อ)
0.820
(4 ข้อ)
0.837
(3 ข้อ)
0.738
(3 ข้อ)
0.897
(13 ข้อ)
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ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy)
10. ข้าพเจ้ามันใจทีจะตังเป้ าหมายสูงในการทํางานในองค์การ
แห่งนี
11. เมือเกิดป ัญหาในการทํางาน ข้าพเจ้ารูส้ กึ เชือมันทีจะ
แก้ป ัญหาด้วยตนเอง
12. ข้าพเจ้ามันใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ทาํ งานผิดพลาดทีทําให้องค์การ
เกิดความเสียหาย
การตระหนักในหน้ าทีความรับผิ ดชอบ (Accountability)
16. ข้าพเจ้าจะท้วงติงหากพบการกระทําทีเบียงเบนไปจาก
เป้ าหมายทีองค์การตังไว้
17. ข้าพเจ้ามุ่งปกป้ องผลประโยชน์ขององค์การแห่งนีเหนือสิงอืน
ใด
18. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ทุกข์รอ้ นใจทีได้รเู้ ห็นว่าเพือนร่วมงานนิงดูดายไม่
รักษาผลประโยชน์ขององค์การ
19. ข้าพเจ้าพร้อมทีจะกระทําการใดๆ หากสิงนันช่วยรักษา
ผลประโยชน์ขององค์การ
ความเป็ นส่วนหนึ งของสังคมในองค์การ (Belongingness)
21. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ผ่อนคลายสบายใจกับการทีทํางานอยูใ่ นองค์การ
นี
23. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าองค์การแห่งนีเป็นเหมือนครอบครัว เพือน
พนักงานเป็นเหมือนพีน้อง
24. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าสังคมในองค์การแห่งนีเป็นส่วนหนึงของชีวติ
ข้าพเจ้า
เอกลักษณ์แห่งตน (Self-identity)
28. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่างานทีทําอยูม่ เี อกลักษณ์สอดคล้องกับตัวตน
ของข้าพเจ้า
29. ข้าพเจ้ารูส้ กึ พอใจทีได้ใส่เครืองแบบอันเป็นสัญลักษณ์ของ
องค์การแห่งนี
31. ข้าพเจ้าซึมซับเอกลักษณ์ขององค์การเข้ามาเป็นของตน

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.584

SELF_EF3

0.499

SELF_EF4

0.552

SELF_EF5

0.556

ACCOUN3

0.668

ACCOUN4

0.660

ACCOUN5

0.644

ACCOUN6

0.654

BELONG2

0.703

BELONG4

0.668

BELONG5

0.461

SELF_ID3

0.614

SELF_ID4

0.503

SELF_ID6

รหัสข้อ
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ชุดที 2 แบบวัดความยึดมันผูกพันในการทํางาน
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. ความมีพลังในการทํางาน (Vigor)
0.812
0.847
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
2. ความอุทศิ ตนในการทํางาน (Dedication)
0.821
0.873
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
3. ความมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน (Absorption)
0.723
0.799
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
0.897
0.924
รวมทังฉบับ
(18 ข้อ)
(18 ข้อ)

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.791
(4 ข้อ)
0.802
(4 ข้อ)
0.703
(3 ข้อ)
0.903
(11 ข้อ)

ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ความมีพลังในการทํางาน (Vigor)
34. ข้าพเจ้ารูส้ กึ เต็มเปียมด้วยพลังเมือทํางาน
35. ในการทํางานข้าพเจ้ามีความมุ่งมันอดทนเสมอแม้จะมีอุปสรรค
เกิดขึน
36. ในการทํางานแต่ละครังข้าพเจ้าสามารถทํางานต่อเนืองเป็นเวลา
ทียาวนาน
38. ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีความเข้มแข็งและอดทนในการทํางาน
ความอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)
39. งานเป็นสิงท้าทายสําหรับข้าพเจ้า
41. ข้าพเจ้ารูส้ กึ กระตือรือร้นทีจะทํางานของข้าพเจ้า
43. ข้าพเจ้าพบว่างานทีข้าพเจ้าทํานันเต็มไปด้วยความหมายและ
จุดมุ่งหมาย
44. ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเรืองงานมากกว่าเรืองส่วนตัว
ความมีใจจดจ่ออยู่กบั งาน (Absorption)
45. ในขณะทํางาน ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีสมาธิ ไม่รบั รูส้ งต่
ิ างๆ รอบตัว
46. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมือได้ทาํ งาน
50. ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีความสุขขณะทีกําลังทุ่มเททํางาน

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.620
0.722

VIGOR2
VIGOR3

0.589

VIGOR4

0.686
0.675
0.703
0.673

VIGOR6
DEDI1
DEDI3
DEDI5

0.642
0.481
0.617
0.655

DEDI6
ABSOR1
ABSOR2
ABSOR6

รหัสข้อ

252
ชุดที 3 แบบวัดพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
0.819
0.843
(Altruism)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
2. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที
0.713
0.765
(Conscientiousness)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน
0.572
0.541
(Sportsmanship)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
4. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ นื (Courtesy)
0.701
0.677
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic
0.790
0.811
Virtue)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
0.905
0.913
รวมทังฉบับ
(26 ข้อ)
(26 ข้อ)

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.751
(3 ข้อ)
0.670
(3 ข้อ)
0.680
(3 ข้อ)
0.666
(3 ข้อ)
0.772
(3 ข้อ)
0.909
(15 ข้อ)

ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
พฤติ กรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)
51. ข้าพเจ้าให้คาํ แนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ โดยไม่ตอ้ ง
ร้องขอ แม้วา่ ไม่ใช่หน้าที
53. ข้าพเจ้าอาสาเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานของส่วนรวมโดยไม่
ต้องร้องขอ
54. ข้าพเจ้าให้คาํ แนะนําเพือนร่วมงานทีประสบป ัญหาในการ
ทํางาน
พฤติ กรรมความสํานึ กในหน้ าที (Conscientiousness)
56. ข้าพเจ้ารับค่าตอบแทนเท่าทีมาทํางานจริง
57. ข้าพเจ้ามาทํางานก่อนเวลาหรือทํางานเกินเวลาเพือให้งาน
เสร็จแม้จะไม่ใช่งานเร่งด่วน
59. ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแม้จะไม่มใี คร
มาสอดส่องควบคุม

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.605

รหัสข้อ
ALT1

0.576

ALT3

0.671

ALT4

0.538
0.554

CONS1
CONS2

0.683

CONS4
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ข้อความ
พฤติ กรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship)
61. ข้าพเจ้าอดทนต่อข้อจํากัดและความไม่สะดวกต่างๆ ที
เกิดขึนในองค์การ
63. เมือมีป ัญหาในงาน ข้าพเจ้าเร่งแก้ไขปรับปรุงงานมากกว่า
การวิจารณ์
65. ข้าพเจ้าตังใจทํางาน แม้จะรูส้ กึ คับข้องใจ
พฤติ กรรมการคํานึ งถึงผู้อืน (Courtesy)
66. ข้าพเจ้าสร้างระบบการทํางานของตนเองเพือป้ องกันไม่ให้
เกิดป ัญหากับเพือนร่วมงาน
69. ข้าพเจ้ารับฟ ังความคิดเห็นของเพือนร่วมงานเสมอ
71. ข้าพเจ้าไม่กา้ วก่ายหน้าทีของผูอ้ นื เพราะจะทําให้เพือน
ร่วมงานไม่สบายใจ
พฤติ กรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)
74. ข้าพเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลือนไหวต่างๆ
ภายในองค์การ
75. ข้าพเจ้าสามารถรักษาความลับขององค์การได้ดี
76. ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานขององค์การเช่น กิจกรรม 5ส

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.589

SPOR1

0.682

SPOR3

0.523
0.583

SPOR5
COUR1

0.700
0.484

COUR4
COUR6

0.587

CIVIC3

0.658
0.622

CIVIC4
CIVIC5

รหัสข้อ
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ชุดที 4 แบบวัดการได้ควบคุมในการทํางาน
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. การได้ควบคุมในการทํางาน (Controlling
0.899
0.916
the target)
(13 ข้อ)
(13 ข้อ)
0.899
0.916
รวมทังฉบับ
(13 ข้อ)
(13 ข้อ)

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.802
(5 ข้อ)
0.802
(5 ข้อ)

ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การได้ควบคุมในการทํางาน (Controlling the target)
78. สามารถเลือกงานหรือโครงการทีหลากหลายได้
79. ควบคุมคุณภาพงานด้วยตนเอง
81. ปรับแต่งหรือตกแต่งสถานทีทํางานของตนเองได้
85. คาดการณ์สงที
ิ จะส่งผลกระทบต่องานของตัวเองได้ แม้จะไม่
สามารถควบคุมสิงนันได้โดยตรง
86. ควบคุมปริมาณทรัพยากรในการทํางานทีตัวเองจะได้รบั

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.611
0.503
0.580
0.566
0.668

ชุดที 5 แบบวัดการได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. การได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง (Coming
0.895
0.898
to intimately know the target)
(10 ข้อ)
(10 ข้อ)
0.895
0.898
รวมทังฉบับ
(10 ข้อ)
(10 ข้อ)

รหัสข้อ
CON2
CON3
CON5
CON9
CON10

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.816
(4 ข้อ)
0.816
(4 ข้อ)
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ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การได้ร้จู กั องค์การอย่างลึกซึง (Coming to intimately
know the target)
94. ได้รจู้ กั เป้ าหมายขององค์การเป็นอย่างดี
96. ได้รจู้ กั จุดเด่นและศักยภาพขององค์การอย่างดี
97. ได้รจู้ กั จุดอ่อนและข้อจํากัดขององค์การโดยถ่องแท้
98. ได้มโี อกาสรูจ้ กั บุคคลทีมีบทบาทสําคัญในองค์การนี

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.565
0.701
0.711
0.576

ชุดที 6 แบบวัดการได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. การได้ทุ่มเทตนเองในการทํางาน
0.898
0.910
(Investing the self into the target)
(11 ข้อ)
(11 ข้อ)
0.898
0.910
รวมทังฉบับ
(11 ข้อ)
(11 ข้อ)

รหัสข้อ
KNOWN5
KNOWN7
KNOWN8
KNOWN9

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.847
(4 ข้อ)
0.847
(4 ข้อ)

ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การได้ท่มุ เทตนเองในการทํางาน (Investing the self into
the target)
101. ทุ่มเททักษะและความสามารถของตนให้กบั งาน
102. ทุ่มเทเวลาของตนให้กบั งาน
103. ทุ่มเทเอาใจใส่ในงาน
106. ใช้ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวในการทํางาน

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.726
0.686
0.747
0.584

รหัสข้อ
INVEST2
INVEST3
INVEST4
INVEST7
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ชุดที 7 แบบวัดตัวแปรทีเกียวข้องกับงาน
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill
0.621
0.557
variety)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
2. ความสําคัญของงาน (Task significance)
0.727
0.702
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
3. ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task
0.724
0.716
identity)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
4. ลักษณะความมีอสิ ระของงาน
0.827
0.824
(Autonomy)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
5. ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน
0.744
0.832
(Feedback)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
0.873
0.887
รวมทังฉบับ
(26 ข้อ)
(26 ข้อ)

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.789
(3 ข้อ)
0.722
(3 ข้อ)
0.859
(3 ข้อ)
0.769
(4 ข้อ)
0.802
(3 ข้อ)
0.894
(16 ข้อ)

ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety)
111. มีงานหลายอย่างทีแตกต่างกัน ทําให้ขา้ พเจ้าได้ใช้ทกั ษะ
ความสามารถทีหลากหลาย
112. งานของข้าพเจ้าทําให้ขา้ พเจ้าต้องใช้ทกั ษะชันสูงทีซับซ้อน
114. ทําให้ขา้ พเจ้ามีโอกาสได้ทาํ สิงต่างๆ ทีแตกต่างกัน
ความสําคัญของงาน (Task significance)
116. เป็นงานทีส่งผลต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องบุคคลอืน
117. เป็นงานทีส่งผลกระทบต่อบุคคลจํานวนมาก
119. เป็นงานทีส่งผลกระทบทังเชิงบวกและเชิงลบต่องานของเพือน
ร่วมงาน

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.619

SKILL_V1

0.662
0.607
0.536
0.629
0.470

SKILL_V2
SKILL_V4
TASK_SI1
TASK_SI2
TASK_SI4

รหัสข้อ
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ข้อความ
ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task identity)
122. ทําให้ขา้ พเจ้าได้มสี ่วนร่วมในกระบวนการทํางานตังแต่เริมต้น
จนสินสุด
124. เป็นงานทีได้ทาํ ตังแต่ตน้ จนจบและมีผลงานทีเป็นชินเป็นอัน
125. เป็นงานทีทําให้ขา้ พเจ้ามีโอกาสได้ทาํ งานตังแต่ตน้ จนจบ
ลักษณะความมีอิสระของงาน (Autonomy)
126. เปิดโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้จดั ลําดับความเร่งด่วนของงานด้วย
ตนเอง
127. ทําให้ขา้ พเจ้ามีอสิ ระทีจะทํางานตามความต้องการของตนเอง
128. เปิดโอกาสให้ขา้ พเจ้ามีอสิ ระในการคิดและทํางานด้วยตนเอง
130. เปิดโอกาสให้ขา้ พเจ้ามีอสิ ระในการเลือกว่าจะทํางานนีอย่างไร
ข้อมูลป้ อนกลับในการทํางาน (Feedback)
133. เปิดโอกาสแก่ขา้ พเจ้ามากมายทีให้ขา้ พเจ้าได้รผู้ ลการทํางาน
ของตนว่าทําได้ดเี พียงใด
135. เปิดโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้รบั รูว้ า่ ข้าพเจ้าทํางานได้ดเี พียงใด
136. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ได้วา่ ทํางานได้ดหี รือแย่
ชุดที 8 แบบวัดภาวะผู้นําแบบเน้ นการมีส่วนร่วม
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. ผูน้ ําแบบปรึกษาหารือ (Consultative
0.859
0.895
leaders)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
2. ผูน้ ําแบบฉันทามติ (Consensus
0.875
0.909
leaders)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
3. ผูน้ ําแบบประชาธิปไตย (Democratic
0.898
0.903
leaders)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
4. ผูน้ ําแบบมอบหมายงาน (Delegative
0.822
0.909
leaders)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
0.925
0.964
รวมทังฉบับ
(21 ข้อ)
(21 ข้อ)

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.614

รหัสข้อ
TASK_ID2

0.810
0.789
0.461

TASK_ID4
TASK_ID5
-

0.692
0.703
0.452
0.594

AUTO2
AUTO3
AUTO5
FEED2

0.694
0.659

FEED4
FEED5

AUTO1

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.802
(3 ข้อ)
0.802
(3 ข้อ)
0.885
(3 ข้อ)
0.853
(3 ข้อ)
0.935
(12 ข้อ)
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ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ผู้นําแบบปรึกษาหารือ (Consultative leaders)
137. ปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุ่มก่อนทีหัวหน้างานจะตัดสินใจ
139. ใช้การประชุมกลุม่ เพือปรึกษาหารือ
141. นําความคิดเห็นของกลุ่มไปใช้ประกอบการตัดสินใจของตน
ผู้นําแบบฉันทามติ (Consensus leaders)
143. มุ่งให้สมาชิกทุกคนได้เสนอความเห็นและความต้องการของ
ตน
145. มุ่งค้นหาการตัดสินใจทีสอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกทุกคน
147. พยายามให้สมาชิกทุกคนยอมรับผลการตัดสินใจของกลุ่ม แม้
สมาชิกบางคนอาจไม่เห็นด้วยในตอนแรกก็ตาม
ผู้นําแบบประชาธิ ปไตย (Democratic leaders)
148. ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
149. ให้กลุ่มตัดสินใจเพือแบ่งป ันหน้าทีงานและความรับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม
150. ยึดถือความคิดเห็นของกลุ่มเหนือความคิดเห็นของตน
ผู้นําแบบมอบหมายงาน (Delegative leaders)
153. ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจตัดสินใจให้แก่พนักงาน
154. ทําหน้าทีกํากับดูแล ชีแจงขันตอนงานและผลลัพธ์ทคาดหวั
ี
ง
ให้พนักงานเข้าใจ
157. รับผิดชอบผลลัพธ์ของงานร่วมกับพนักงาน

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.654
0.690
0.677
0.751
0.769

รหัสข้อ
CONSUL1
CONSUL3
CONSUL5
CONSEN2
CONSEN4

0.644

CONSEN6

0.783

DEMO_L1

0.784

DEMO_L2

0.745
0.689
0.663

DEMO_L3
DELE_L1
DELE_L2

0.697

DELE_L5

259
ชุดที 9 แบบวัดการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่มงาน
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. การเป็นผูใ้ ห้ความรู้ (Knowledge
0.616
0.660
donating)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
2. การเป็นผูร้ บั ความรู้ (Knowledge
0.892
0.879
collecting)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
0.834
0.810
รวมทังฉบับ
(12 ข้อ)
(12 ข้อ)

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.882
(3 ข้อ)
0.781
(3 ข้อ)
0.877
(6 ข้อ)

ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การเป็ นผู้ให้ความรู้ (Knowledge donating)
158. เมือข้าพเจ้าได้เรียนรูส้ งใหม่
ิ
ข้าพเจ้าแบ่งป ันความรูน้ นั
ให้แก่เพือนร่วมงาน
159. เมือเพือนร่วมงานได้เรียนรูส้ งใหม่
ิ กจ็ ะแบ่งป ันความรูน้ นั
ให้แก่ขา้ พเจ้า
160. การแบ่งป ันความรูใ้ นกลุ่มเพือนร่วมงานถือเป็นเรืองปกติใน
กลุ่มงานนี
การเป็ นผู้รบั ความรู้ (Knowledge collecting)
166. เพือนร่วมงานจะแบ่งป ันความรูก้ บั ข้าพเจ้า เมือข้าพเจ้าร้อง
ขอ
168. การร้องขอความรูจ้ ากเพือนร่วมงานเป็นเรืองปกติในกลุ่ม
งานนี
169. ข้าพเจ้ากล้าขอความรูจ้ ากเพือนร่วมงาน

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.737

KNOW_DO1

0.710

KNOW_DO2

0.752

KNOW_DO3

0.569

KNOW_CO3

0.627

KNOW_CO5

0.701

KNOW_CO6

รหัสข้อ
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ชุดที 10 แบบวัดการรวมศูนย์อาํ นาจ
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
ระดับขันของอํานาจหน้าที (Hierarchy of
0.761
0.832
authority)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
0.761
0.832
รวมทังฉบับ
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.792
(4 ข้อ)
0.792
(4 ข้อ)

ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
ระดับขันของอํานาจหน้ าที (Hierarchy of authority)
170. ในองค์การแห่งนี มีโอกาสน้อยมากทีจะปล่อยให้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งให้หวั หน้างานตัดสินใจก่อน
172. การตัดสินใจในการทํางาน แม้เรืองเล็กน้อยก็จาํ เป็นต้องขอ
ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของหัวหน้างาน
173. ข้าพเจ้าจําเป็นต้องสอบถามความเห็นของหัวหน้างานก่อนจะ
ทําสิงใดเกือบทุกเรือง
174. การตัดสินใจของข้าพเจ้าจําเป็นต้องให้หวั หน้างานพิจารณา
ก่อนการลงมือปฏิบตั ิ

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.444

HIERA1

0.615

HIERA3

0.725

HIERA4

0.637

HIERA5

ชุดที 11 แบบวัดความเป็ นทางการ
สรุปค่าความเชือมันแบบวัด
เก็บข้อมูล
องค์ประกอบ
ทดลองใช้
จริง
1. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Rule
0.842
0.878
observation)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
2. ความชัดเจนของงาน (Job specificity)
0.722
0.789
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
0.855
0.893
รวมทังฉบับ
(12 ข้อ)
(12 ข้อ)

รหัสข้อ

ผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
0.760
(3 ข้อ)
0.786
(3 ข้อ)
0.849
(6 ข้อ)

261
ข้อคําถามทีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อความ
การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ (Rule observation)
176. องค์การนีจะตรวจตราการทําผิดกฎระเบียบของพนักงาน
ตลอดเวลา
179. องค์การแห่งนีเคร่งครัดกับการลงโทษพนักงานทีกระทําผิด
กฎระเบียบ
181. องค์การแห่งนีบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ความชัดเจนของงาน (Job specificity)
184. องค์การกําหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามขอบเขตการ
ทํางานอย่างเคร่งครัด
185. ในองค์การแห่งนีมีการบันทึกผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุก
คนเป็นลายลักษณ์อกั ษร
186. องค์การกําหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านตามระเบียบอย่าง
เข้มงวดตลอดเวลา

ค่าอํานาจ
จําแนก
0.533

RULE_OB1

0.677

RULE_OB4

0.659
0.597

RULE_OB6
JOB_SPE3

0.639

JOB_SPE4

0.691

JOB_SPE5

รหัสข้อ
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ภาคผนวก ง
ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิ งสาเหตุ
และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
และกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน
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ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิ งสาเหตุ
และผลของความเป็ นเจ้าของทางด้านจิ ตใจระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การภาครัฐ
และกลุ่มพนักงานองค์การภาคเอกชน

เงือนไข

2



df

p RMSEA 2/df

เงือนไข
ความไม่แปรเปลียน
2

df
p

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

ขันที 1 รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและ 1631.49
ไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลใน
แบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1663.07
สัมประสิทธิในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัว
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2.1 การกําหนดเงือนไขให้นําหนัก 1632.25
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกค่าทีวัดตัว
แปรแฝงการแบ่งป ันความรูภ้ ายในกลุ่มงาน
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2.2 การกําหนดเงือนไขให้นําหนัก 1645.31
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกค่าทีวัดตัว
แปรแฝงภาวะผูน้ ําแบบเน้นการมีส่วนร่วม
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2.2.1 การกําหนดเงือนไขให้ 1636.39
นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผูน้ ําแบบ
ฉันทามติทวัี ดตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ําแบบ
เน้นการมีส่วนร่วมเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 2.2.2 การกําหนดเงือนไขให้ 1631.50
นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผูน้ ําแบบ
ประชาธิปไตยทีวัดตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ํา
แบบเน้นการมีส่วนร่วมเท่ากันระหว่างกลุม่

635 0.00 0.066 2.569

649 0.00 0.066 2.563 31.58

14

0.00

636 0.00 0.066 2.566 0.76

1

0.38

638 0.00 0.066 2.579 13.82

3

0.00

636 0.00 0.066 2.573 4.90

1

0.03

636 0.00 0.066 2.565 0.01

1

0.92

264

เงือนไข

2



df

p RMSEA 2/df

เงือนไข
ความไม่แปรเปลียน
2
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p

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

ขันที 2.2.3 การกําหนดเงือนไขให้ 1639.33
นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตผูน้ ําแบบ
มอบหมายงานทีวัดตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ํา
แบบเน้นการมีส่วนร่วมเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2.3 การกําหนดเงือนไขให้นําหนัก 1631.70
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกค่าทีวัดตัวแปร
แฝงความเป็นทางการเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 2.4 การกําหนดเงือนไขให้นําหนัก 1641.73
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกค่าทีวัดตัว
แปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2.4.1 การกําหนดเงือนไขให้ 1631.85
นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตการ
ตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบทีวัดตัว
แปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2.4.2 การกําหนดเงือนไขให้ 1631.50
นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตความ
เป็นส่วนหนึงของสังคมในองค์การทีวัดตัว
แปรแฝงความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2.4.3 การกําหนดเงือนไขให้ 1638.35
นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
เอกลักษณ์แห่งตนทีวัดตัวแปรแฝงความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 2.5 การกําหนดเงือนไขให้นําหนัก 1634.13
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกค่าทีวัดตัว
แปรแฝงความยึดมันผูกพันในการทํางาน
เท่ากันระหว่างกลุม่

636 0.00 0.066 2.578 7.84

1

0.01

636 0.00 0.066 2.566 0.21

1

0.65

638 0.00 0.066 2.573 10.24

3

0.02

636 0.00 0.066 2.566 0.36

1

0.55

636 0.00 0.066 2.565 0.01

1

0.92

636 0.00 0.066 2.576 6.86

1

0.01

637 0.00 0.066 2.565 2.64

2

0.27
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ขันที 2.6 การกําหนดเงือนไขให้นําหนัก 1635.48
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกค่าทีวัดตัว
แปรแฝงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การเท่ากันระหว่างกลุ่ม
สรุปขันที 2 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1639.53
สัมประสิทธิในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวทีไม่
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเท่ากันระหว่าง
กลุ่ม
ขันที 3 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1773.47
สัมประสิทธิอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี
ต่อตัวแปรผลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 3.1 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1639.62
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการรวมศูนย์อาํ นาจที
มีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมในการทํางาน
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 3.2 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1639.72
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความเป็นทางการทีมี
ต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมในการทํางาน
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 3.3 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1639.70
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุภาวะผูน้ ําแบบเน้น
การมีส่วนร่วมทีมีต่อตัวแปรผลการได้
ควบคุมในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.4 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1654.35
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุลกั ษณะความมีอสิ ระ
ของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมใน
การทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม

639 0.00 0.066 2.560 3.99

4

0.41

646 0.00 0.066 2.538 8.04

11

0.71

676 0.00 0.066 2.623 133.94 30

0.00

647 0.00 0.065 2.534 0.09

1

0.76

647 0.00 0.065 2.534 0.19

1

0.66

647 0.00 0.065 2.534 0.17

1

0.68

647 0.00 0.066 2.557 14.82

1

0.00
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ขันที 3.5 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1649.27
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของ
ทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการได้ควบคุมในการ
ทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.6 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1641.65
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการรวมศูนย์อาํ นาจที
มีต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั องค์การอย่าง
ลึกซึงเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.7 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1642.04
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความเป็นทางการทีมี
ต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั องค์การอย่างลึกซึง
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 3.8 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1640.00
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุภาวะผูน้ ําแบบเน้น
การมีส่วนร่วมทีมีต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั
องค์การอย่างลึกซึงเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.9 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
1643.65
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั
องค์การอย่างลึกซึงเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.10 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1643.85
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความมีเอกลักษณ์
ของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั องค์การ
อย่างลึกซึงเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.11 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1640.10
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุลกั ษณะความมีอสิ ระ
ของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั องค์การ
อย่างลึกซึงเท่ากันระหว่างกลุ่ม

647 0.00 0.065 2.549 9.74

1

0.00

647 0.00 0.065 2.537 2.12

1

0.15

647 0.00 0.065 2.538 2.51

1

0.11

647 0.00 0.065 2.535 0.47

1

0.49

647 0.00 0.066 2.540 4.12

1

0.04

647 0.00 0.065 2.541 4.32

1

0.04

647 0.00 0.065 2.535 0.57

1

0.45
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ขันที 3.12 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1640.09
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุขอ้ มูลป้ อนกลับในการ
ทํางานทีมีต่อตัวแปรผลการได้รจู้ กั องค์การ
อย่างลึกซึงเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.13 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1640.30
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการรวมศูนย์อาํ นาจที
มีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.14 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1639.61
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความเป็นทางการทีมี
ต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.15 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1639.79
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุภาวะผูน้ ําแบบเน้น
การมีส่วนร่วมทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทมุ่ เท
ตนเองในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.16 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1639.57
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.17 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1641.69
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุลกั ษณะความมีอสิ ระ
ของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.18 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1640.85
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความมีเอกลักษณ์
ของงานทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเท
ตนเองในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม

647 0.00 0.065 2.535 0.56

1

0.45

647 0.00 0.065 2.535 0.77

1

0.38

647 0.00 0.065 2.534 0.08

1

0.78

647 0.00 0.065 2.534 0.26

1

0.61

647 0.00 0.065 2.534 0.04

1

0.84

647 0.00 0.066 2.537 2.16

1

0.14

647 0.00 0.066 2.536 1.32

1

0.25
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ขันที 3.19 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1645.75
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความสําคัญของงานที
มีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเองในการ
ทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.20 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1643.27
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความหลากหลายของ
ทักษะทีมีต่อตัวแปรผลการได้ทุ่มเทตนเอง
ในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.21 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1639.65
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้ควบคุมในการ
ทํางานทีมีต่อตัวแปรผลความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.22 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1640.58
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้รจู้ กั องค์การ
อย่างลึกซึงทีมีต่อตัวแปรผลความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.23 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1643.37
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางานทีมีต่อตัวแปรผลความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.24 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1646.00
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการแบ่งป ันความรู้
ภายในกลุ่มงานทีมีต่อตัวแปรผลความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.25 การกําหนดเงือนไขให้ค่า 1643.11
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการรวมศูนย์อาํ นาจที
มีต่อตัวแปรผลความเป็นเจ้าของทางด้าน
จิตใจเท่ากันระหว่างกลุ่ม

647 0.00 0.066 2.544 6.22

1

0.01

647 0.00 0.066 2.540 3.74

1

0.05

647 0.00 0.066 2.534 0.12

1

0.73

647 0.00 0.065 2.536 1.05

1

0.31

647 0.00 0.065 2.540 3.84

1

0.05

647 0.00 0.065 2.544 6.47

1

0.01

647 0.00 0.066 2.540 3.58

1

0.06
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ขันที 3.26 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมัน
ผูกพันในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.27 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางานทีมีต่อตัวแปรผลความยึดมัน
ผูกพันในการทํางานเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.28 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความเป็นเจ้าของ
ทางด้านจิตใจทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม
ขันที 3.29 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุความยึดมันผูกพันใน
การทํางานทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การเท่ากันระหว่าง
กลุ่ม
ขันที 3.30 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุการได้ทุ่มเทตนเองใน
การทํางานทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การเท่ากันระหว่าง
กลุ่ม
สรุปขันที 3 การกําหนดเงือนไขให้ค่า
อิทธิพลทีไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
เท่ากันระหว่างกลุม่

1651.99 647 0.00 0.066 2.553 12.46

1

0.00

1646.96 647 0.00 0.065 2.546 7.43

1

0.01

1653.67 647 0.00 0.066 2.556 14.14

1

0.00

1654.25 647 0.00 0.066 2.557 14.72

1

0.00

1639.97 647 0.00 0.066 2.535 0.44

1

0.51

1661.44 664 0.00 0.065 2.502 21.91

18

0.24
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