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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการวิเคราะหของปจจัยสภาพแวดลอมการ
ทํางานในระดับกลุม และ เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว โดยมี
ปจจัยเชิงสาเหตุของปจจัยจิตลักษณะ สภาพแวดลอมการทํางานระดับบุคคลและระดับกลุมที่สงผล
ตอพฤติกรรมการทํางาน ผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลาง กลุม
ตัวอยางที่ศึกษาเปนพนักงานโรงงานอาหารสัตว จํานวน 325 คน จาก 7 โรงงาน ในประเทศไทย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยพหุระดับและใชเทคนิคโมเดลสมการเชิงโครงสรางพหุระดับ เครื่องมือวัดใน
การวิจัยไดพัฒนาและสรางมาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ แบบสอบถาม มีทั้งหมดจํานวน 10 ชุด
โดยแบบสอบถาม 9 ชุดเปนการประเมินจากพนักงานในกลุม และที่เหลือเปนแบบสอบถามที่หัวหนา
ในกลุมเปนผูประเมินลูกนองในกลุม จากทั้งหมด 56 กลุม แบบสอบถามทุกชุดไดผานการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัด ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร การตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ความเชื่อมั่น
ของการวัดตัวแปรแฝงมีคาระหวาง .623 - .945 จากผลการวิเคราะหโครงสรางองคประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรระดับกลุมงาน สวนบรรยากาศกลุม
งานแบบมุงผลสําเร็จเปนตัวแปรระดับพนักงาน จากการวิเคราะหตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ระดับกลุมงาน พบวา มีความสอดคลองภายในกลุม (Inter-member agreement) (rwg(j)= .973) ผล
ตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุม
(ICC(1)=.113, ICC(2)=.426) แสดงวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนระหวางกลุมที่สามารถนําไปวิเคราะหพหุระดับได จึงเปนตัวแปรระดับ
กลุมงาน ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล
พหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานในระดับพนักงานและระดับกลุมงาน พบวา
แบบจําลองโครงสรางมีความกลมกลืนไดดี (  2= 4535.342, df=625, CFI=.920, TLI=.904,
RMSEA=.043) เมื่อทดสอบความสัมพันธแบบจําลองพหุระดับดวยการวิเคราะหแบบจําลองสมการ
โครงสรางพหุระดับในระดับพนักงาน พบวา การประเมินแกนแทของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม
จากองคการ วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จในงาน และบรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ
ตางสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
ความคลุมเครือในงานและการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน ในระดับกลุมงาน พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงานสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี การเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ความคลุมเครือในงาน และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน นอกจากนี้ยัง

พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงานยังสงผลทางออมขามระดับตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดี ผานความคลุมเครือในงาน การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง และการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ผลการวิเคราะหระดับกลุมไดผลเชนเดียวกัน คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับ
กลุมสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
ความคลุมเครือในงาน และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับ
กลุ มได ส งผลทางอ อมต อพฤติ กรรมการเป นสมาชิ กที่ ดี ขององค การ โดยผ านการเผชิ ญป ญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ความคลุมเครือในงาน และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
จากผลการวิจัย ไดขอคนพบบทบาทที่สําคัญของตัวแปรดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับงาน (ไดแก ความคลุมเครือในงาน และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน) และการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานที่ทําหนาที่เปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับพฤติกรรม
องคการ สนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการและโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา
ส ว นข อค น พบในเชิ งการวิ จัยพหุ ร ะดับ พบวา ภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงระดับ กลุมที่สง ผลต อ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีวิธีการวัดแบบ Referent-shift model สวนตัวแปรอื่น
ไดแก พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ความ
คลุมเครือในงาน และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานใชวิธีการวัดแบบ Summary index
model ซึ่งใชวิธีการวัดที่แตกตางกัน ผลการวิเคราะหพหุระดับ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
งานสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานแตละคนในกลุมงาน การคนพบ
นี้สนับสนุนทฤษฎีพหุระดับเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปรระดับบุคคลที่สามารถยกระดับเปน
ความสัมพันธระดับกลุมได (Homologous multilevel relationship) การวิจัยนี้เปนการบูรณาการองค
ความรูของแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพื่ออธิบายพฤติกรรมการทํางานในบริบทของการเผชิญปญหา
ในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนําไปประยุกตกับการศึกษาในงานดานพฤติกรรม
องคการ จิตวิทยาประยุกต การวิจัยและงานดานอื่นที่เกี่ยวของตอไป
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The purposes of this study were to examine the multi-level factors of the work environment
and to investigate the multilevel relationship between work environments, psychological factors
influenced by work behaviors via coping with organizational changes in feed mill employees. The
study presented the multi-level model of work behavior, which focused on the role of coping with
changes in Thai workers. A multi-level approach and multilevel structural equation modeling
technique were used. The questionnaires were developed from a review of the literature. There
were ten questionnaires collected from two different levels: nine questionnaires from employees, and
the other from their supervisors. The supervisors provided responses as well, in the matched dyads
in which fifty-six groups received both supervisor and subordinate responses. The items were
investigated in terms of the reliability and content validity and confirmatory factor analysis (CFA). The
construct reliability of the questionnaires was between .623-.945. The results of testing the
multilevel confirmatory factor analysis (MCFA) revealed that transformational leadership was a
multilevel construct. The rwg index was used to test the level of analysis of the multilevel research
factor and the result was .973, the Interclass correlations was (ICC(1)=.113, ICC(2)=.426). The
testing result from the multilevel structural equation modeling (MSEM) revealed that the coping
with organizational change model in both group and individual level fitted with hypothesis
model. (  2= 4535.342, df=625, CFI=.920, TLI=.904, RMSEA=.043) The result of testing
multilevel structural model indicated that at the individual level Core self evaluation (CSE),
Perceived Organization Support (POS), achievement organizational culture (CUL) and
achievement organizational culture (CLI) had the indirect effects on organizational
citizenship behavior (OCB) and the coping with organizational change (COP) through job
ambiguity (AMB) and information about the changes (INF). For the group level, the result
represented that transformation leadership group (TLb) had the cross-level direct effect on
the coping with organizational change (COP), job ambiguity (AMB), information about the
changes (INF) and organizational citizenship behavior (OCB). Additionally, transformation
leadership group (TLb) had the cross-level indirect effect on organizational citizenship
behavior (OCB) through job ambiguity (AMB), information about the changes (INF) and the
coping with organizational change (COP). The finding supported the theory of Model of

stress and coping. The same result appeared in the group level variable, transformational
leadership had the direct effect on organizational behavior, coping with organizational change, job
ambiguity and the information about the changes (INF) and had the indirect effect on
organizational behavior through coping with organizational change, job ambiguity and the
information about the changes (INF). The finding also found the effect of transformational
leadership on the different measurement models of coping with organizational change. For
the referent-shift model, the transformational leadership was integrated as the effect on the
group level, whereas each individual in the group explained the summary index model.
The findings showed the importance of the role ambiguity, the perceived of information
about the changes and the coping with organizational change. The job information variable (job
ambiguity and information about the changes) was a mediator between the causal variable,
coping and organizational behavior. They supported the organizational change and the model of
stress and coping. This finding supported the multilevel theory, that homologous multilevel
relationships were able to make description at more individual level. The results of this
research verified the knowledge integrated from various theories in the fields of behavioral science
and social psychology on work behavior and coping. The findings of this research could be
integrated with the research in the field of organizational behavior, applied psychology, research
methodology and any other related subject.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
การทํ า งานในองค ก ารทุ ก วั น นี้ กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ การดํ า เนิ น ที่ เ ป น ไปแบบพลวั ต อยู ใ น
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา (Kotter, 2006) ปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของการตลาดและความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ทําใหองคการจําเปนตอง
ปรั บ ตั ว ให ทั น อย า งต อ เนื่ อ งและมี ก ารพั ฒ นา การเปลี่ ย นแปลงในองค ก ารเกิ ด ได ทั้ ง จากป จ จั ย
ภายนอก เช น การเปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี การเปลี่ ย นแปลงด า นสภาพแวดล อ มที่ ไ ม ไ ช
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในองคการ (เชน การบริหารจัดการภายในหนวยงาน)
(Gilley; & Maycunich, 2000) การทํางานที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบทําให
พนั ก งานต อ งพยายามจั ด การกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามหลั ก ฐานวิ ช าการพบว า การ
เปลี่ยนแปลงในที่ทํางานนั้นมีผลกระทบตอพนักงาน (Rue; & Byars, 2007, Gilley; & Maycunich,
2000) ในหลาย ๆ ดาน ทั้งเกิดผลกระทบดานสุขภาพกายสุขภาพใจ และผลการทํางาน เปนตน
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอองคการนั้นมักมีผลตอทั้งหัวหนางานและพนักงานในระดับลาง เนื่องจาก
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนั้นกลายมาเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเครียดโดยที่ไมคํานึงถึงเนื้อหาของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น (Rue; & Byars, 2007) ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาไดแสดงให
เห็นถึงความกาวหนาและความคิดริเริ่มของพนักงาน พนักงานมีการปรับตัวมากขึ้น และความใจ
กวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Pulakos, et al., 2000) พนักงาน
ที่สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดจึงมักเปนพนักงานที่ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมเหลานั้นไดดี
การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงองคการที่เกิดขึ้นในปจจุบันเกิดขึ้นมากขึ้น เชน การกดดัน
เพื่อลดตนทุน การขยายตลาดใหกวางขึ้น และการใชเทคโนโลยีในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เปนตน
สิ่งเหลานี้นําไปสูสภาวะของการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรในเกือบทุกองคการ นอกจากนี้การพังทลาย
ของเสนทางอาชีพดั้งเดิม การมอบหมายงานขามประเทศ การควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นและการเขา
ซื้อกิจการ การลดขนาดองคการและจัดจางจากภายนอก สิ่งตาง ๆ เหลานี้สรางความไมแนนอน
อยางยิ่งตอพนักงาน (Datta, Guthrie, Basuil; & Pandey, 2010; Maertz, Wiley, LeRouge; &
Campion, 2010 cited in Judge; & Kammeyer-Mueller, 2011) ซึ่งเปนผลกระทบมาจากความยุง
เหยิงทางเศรษฐกิจ ซึ่งความไมแนนอนนี้อาจรวมถึงความรูสึกไมยุติธรรม จึงนํามาสูการที่พนักงาน
ตองการลาออกจากองคการ เกิดความเครียด ผลผลิตลดลง การขาดงานและลาปวยเพิ่มขึ้น แตเมื่อ
มองอีกดานหนึ่งในขณะเดียวกันพนักงานที่ประสบความสําเร็จในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอาจ
มีโอกาสเติบโตและพัฒนาขึ้น พนักงานที่มีคุณลักษณะทางจิตที่ดี เชน พนักงานที่ประเมินแกนแท
ตนเองสูงกวาอาจมีทักษะที่ดีในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได โดยทั่วไปแลว เนื่องจาก
บุคคลที่ประเมินแกนแทตนเองสูงจะมีความเครียดทางจิตใจอยูในระดับต่ํา (Kammeyer-Mueller,
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Judge; & Scott, 2009 cited in Judge; & Kammeyer-Mueller, 2011) ในอดีตการแปลความหมาย
ของสิ่งแวดลอมวาเปนสิ่งที่คุกคามไมมากนั้น ถูกมองวาที่เปนเชนนี้เพราะบุคคลที่ประเมินแกนแทใน
ทางบวกจะใชกลยุทธในการเผชิญปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ในมุมมองดานพฤติกรรมองคการ ที่มุงใหความสําคัญกับการปรับตัวของพนักงานตอการ
เปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน จึงสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงในองคการในแงมุมที่พนักงานสามารถนํา
จุดแข็งของตนเองมาใชเผชิญกับสิ่งที่อาจเปนผลกระทบตอการทํางานได โดยเฉพาะคุณลักษณะเชิง
บวกของพนักงานในการทํางาน ไดแก การประเมินแกนแทของตนเองและทุนทางบวก ซึ่งที่เปน
ลักษณะนิสัยของบุคคล(Judge et. al, 1999, Luthans, 2008) จัดสพบวาคุณลักษณะเชิงบวกเหลานี้
ลวนมีความเชื่อมโยงกับการการทํางานที่พึงประสงค แนวคิดเรื่องการประเมินแกนแทของตนเองมี
การนําเสนอครั้งแรกโดยจัดสและคณะ (Judge, Lock, Durham; & Kluger; 1998) เพื่อมุงศึกษา
พฤติกรรมดานบวกและตองการชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานมีคุณลักษณะการ
ประเมินแกนแทของตนเอง ซึ่งถือวาเปนการลงทุนที่เปนไปไดในการพัฒนาบุคคลในการทํางาน
แมวาบางคนเกิดมาพรอมกับการมีแนวโนมที่มีพฤติกรรมในเชิงบวกอยูแลวยังควรตองพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งผลที่ไดมีความสัมพันธกับคุณคาของบุคคลและผลลัพธที่เกิดขึ้นในองคการ เชน จาก
งานวิจัยที่ผานมาพบวาพนักงานที่ประเมินแกนแทของตนเองดีมีแนวโนมปรับตัวในการทํางานไดดี
(Judge 1999) มีทักษะจัดการการเปลี่ยนแปลงในองคการได (Judge & Kammeyer-Mueller, 2011)
มีความเครียดอยูในระดับต่ํา เนื่องจากเปนผูที่มองการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนทั่วไปถือเปนภัยคุกคามวา
เปนโอกาสที่ดี แสดงใหเห็นวาพนักงานที่ประเมินแกนแทตนเองในระดับสูงมักมีกลยุทธในการเผชิญ
กับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชศักยภาพของตนเองในการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในทํางาน มีความความพึงพอใจในชีวิต (Judge, Lock, Durham & Kluger; 1998; Judge,
Bono,Thoresen.,2003; Judge, Bono, Erez; & Locke, 2005) มีความพึงพอใจในการทํางาน
(Judge, Lock, Durham & Kluger; 1998; Judge, Bono,Thoresen., 2003; Judge, Bono, Erez;
& Locke., 2005) มีความผูกพันตอองคการ (Bono; & Colbert.,2005; Joo, Yoon; & Jeung,
2012) และมีผลการปฎิบัติงานที่ดี (Judge, Bono,Thoresen., 2003; Judge, Bono, Kacmar,
Collins; & Harris, 2009)ในงานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาในกลุมประชากรตะวันตกและอเมริกา
การศึกษาในกลุมประชากรเอเชียและไทยยังมีนอย (Song, Kong; & Jin W., 2012; Yan, Su,
Zhu; & He., 2012., อมร หวังพีระวงศ, 2553) ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมินแกนแทของตนเอง
ของพนักงานโรงงานในบริบทวัฒนธรรมการทํางานในโรงงานของไทยที่มีสภาพแวดลอมการทํางาน
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจากงานวิจัยที่ผานมา (Judge & Kammeyer-Mueller, 2011) พบวา
การประเมินแกนแทของตนเองเปนตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผานตัวแปรการเผชิญปญหาการ
เปลี่ ย นแปลงในองค ก ารไปสู ผ ลลั พ ธ ใ นด า นความสํ า เร็ จ ทางอาชี พ ทั้ ง ความสํ า เร็ จ ภายในและ
ความสําเร็จภายนอก (Judge; & Kammeyer-Mueller, 2011: 103)
ปจจุบันโรงงานอาหารสัตวกําลังอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งจากปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน สําหรับโรงงานอาหารสัตวในชวงระยะเวลาหาปที่ผานมา (พ.ศ.2553-
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2557) ไดรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเหลานั้นดวย
เชนกัน การเปลี่ยนแปลงที่มาจากปจจัยภายนอกโรงงาน การแขงขันการตลาดในดานธุรกิจอาหาร
สัตว อุทกภัยและโรคระบาด ซึ่งสงผลใหโรงงานตองปรับเปลี่ยนการทํางาน (กรมปศุสัตว 2557;
ประชาชาติธุรกิจ, 2556) สวนการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายใน เชน การเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหม
ในการทํางาน การนําเทคโนโลยีหุนยนตมาใชในการผลิต การเปลี่ยนแปลงระบบการดําเนินงาน
ภายในโรงงาน การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานและวิธีการทํางาน การปรับระบบคุณภาพใน
โรงงานที่รวมถึงระบบคุคุณภาพสินคา สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การปรับปรุงดานผลิตภัณฑ
และบริการหลังการขาย จากการสัมภาษณสภาพการทํางานของพนักงานจากฝายบุคคลจากฝาย
บุคคลในโรงงานอาหารสัตว พบวาสภาพปญหาในชวงป พ.ศ. 2555 ถึง 2557 (ผูจัดการฝายบุคคล,
2556) มีการเปลี่ยนแปลงบางอยางที่กระทบตอการทํางานอยางตอเนื่อง ทําใหโรงงานตองปรับตัว
ตอสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการแขงขัน มุงเพิ่มกําลังการผลิตใหมากขึ้นทันตอความตองการ
อาหารสัตวของลูกคา การนําเทคโนโลยีใหม เชน ระบบคอมพิวเตอร หุนยนตในสายการผลิตมาใช
ในโรงงาน สภาพเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอพนักงานในโรงงาน ทําใหพนักงานตองเรียนรูสิ่งใหม
เหลานี้ เพื่อสามารถทํางานตามหนาที่ไดตามเปาหมาย ขณะเดียวกันพนักงานตองรับผิดชอบใน
กิจกรรมพิเ ศษซึ่งตองแบ งเวลาทํางานประจํ าไปทํางานตามบทบาทพิ เศษ เกิดชองว างระหวาง
พนักงานและหัวหนา จึงเห็นไดวาปจจัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มาจากทั้งปจจัยสภาพแวดลอม
การทํางานที่สงผลกระทบตอการทํางานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว (ผูจัดการโรงงานอาหาร
สัตว ผู จัดการฝายบุคคลและธุรการ, 2556) สอดคลองกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองคการที่
นักวิชาการไดเสนอไว (Robbins, 1997; วิรัช สงวนวงศวาน, 2008; สุพานี สฤษฎวานิช, 2552) ใน
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานที่อยูภายใตโครงสราง
ภายในองค ก ารอย า งเป น ระบบที่ มี ห ลายระดั บ (Multilevel) ซึ่ง ป จ จุ บั น ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยตรงน อ ย งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได นํ า เสนอการใช วิ ธี วิ จั ย แบบพหุ ร ะดั บ เพื่ อ บู ร ณาทํ า ความเข า ใจ
ปรากฎการณ ที่ ข า มระดั บ ซึ่ ง มี สํ า คั ญ ในการสร า งองค ค วามรู ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร ข ององค ก าร
(Kozlowski; & Klein, 2000)
ดังนั้น งานวิจัยเรื่องนี้จึงสนใจศึกษา สาเหตุและผลของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
งาน โดยศึกษาใหครอบคลุมปจจัยเชิงสาเหตุที่ครอบคลุมปจจัยระดับบุคคลและปจจัยระดับกลุม เพื่อ
ทําใหไดองคความรูในเรื่องการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงองคการและพฤติกรรมการทํางานที่
สมบูรณ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีปจจัยเกี่ยวของ ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอม
การทํางานของกลุมงาน (ไดแก การรับรูบรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ และการรับรูภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง) ปจจัยสภาพแวดลอมการทํางานในระดับบุคคล (ไดแก การรับรูตอวัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูสนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ในโรงงาน และความชัดเจนในบทบาท) ปจจัยดานบุคคลหรือปจจัยดานจิตลักษณะของพนักงาน
(ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานที่มีบทบาทเปน
ตัวแปรคั่นกลาง
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ผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยสามารถใชเปนสวนหนึ่งของแนวทางที่ชวยสงเสริมใหองคการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมศักยภาพที่มีอยูในพนักงานในโรงงานไดใชความสามารถใน
ตนเองอยางเต็มศักยภาพ อันทําใหบรรลุตอทั้งเปาหมายองคการและสรางความแข็งแกรงตอการรับรู
ตนเอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังคาดหวังวาผลงานวิจัยครั้งนี้อาจจะกอใหเกิดองคความรูในดานการบูรณา
การทฤษฎีเขากับสภาพแวดลอมที่เปนบริบทการทํางานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวของไทย ทั้ง
ยังอาจสร างความลุ มลึ กในดานการศึกษาตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน การ
ประเมินแกนแทของตนเอง วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จและการสนับสนุนจากองคการ ทั้งยัง
ทําใหเกิดความชัดเจนและขยายองคความรูเพิ่มในดานการเปลี่ยนแปลงองคการ รวมถึงการนําไป
ประยุกตในเชิงทฤษฎี

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการวิเคราะหของปจจัยสภาพแวดลอมการทํางานในระดับกลุม ไดแก
บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใน
โรงงานอาหารสัตวโดยมีความสัมพันธยอย คือ
2.1. ปจจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดลอมการทํางานระดับกลุมที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานโดยมีการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลาง
2.2. ปจจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดลอมการทํางานระดับบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานโดยมีการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลาง
2.3. ปจจัยจิตลักษณะการประเมินแกนแทของตนเองและการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโดยมีการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
งานเปนตัวแปรคั่นกลาง

ความสําคัญของการวิจัย
1. ความสําคัญในเชิงทฤษฎี
1.1. งานวิจัยนี้ไดบูรณาการนําทฤษฏีความเครียดการเผชิญปญหาและการปรับตัว
(A Theoretical schematization of stress, coping, and adaptation) ของลาซาลัสและโฟลกแมน
(1984) มาใชรวมกับทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned changes theory) ของพอนราส
และคณะ (1991; 1992; 1993) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการทํางานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
องค ก าร ซึ่ ง การใช ทั้ ง ทฤษฏี ดั้ ง เดิ ม ของตั ว แปรด า นจิ ต ลั ก ษณะของบุ ค คลร ว มกั บ ทฤษฏี ใ หม ที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองคการแบบวางแผน เปนการนําแนวคิดทฤษฏีตางประเทศ
มาปรับใช จึงเปนการศึกษาที่ชวยขยายองคความรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในงานและการปรับตัว
ของพนักงานดวยการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทํางาน
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1.2. งานวิจัยนี้ไดศึกษาพหุระดับคือตัวแปรระดับบุคคลและระดับกลุมโดยประยุกตใช
ทฤษฎีพหุระดับมาอธิบายพฤติกรรมการทํางานในโรงงาน ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมแบบพหุระดับ
ในงานกับปจจัยดานบุคคลการประเมินแกนแทของตนเองและการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
งานนั้นที่คาดวาสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
1.3. งานวิจัยนี้มุงศึกษาตัวแปรใหมๆ ที่ยังศึกษาไมมากภายใตของสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทย ตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจศึกษา 4 ตัวแปร ไดแก (1) การเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ ผูวิจัยคาดวาเปนตัวแปรที่มีบทบาทตอการปรับตัวของพนักงาน
ตอสภาพแวดลอมในโรงงาน และยังเปนตัวแปรใหมที่นาสนใจ ซึ่งไดมีการเสนอในงานวิจัยใหมๆ ที่
สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในองคการและเปนตัวแปรที่สอดคลองกับสภาพการทํางานในโรงงานที่
เปลี่ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว าตัว แปรการเผชิ ญ ป ญ หาในการ
เปลี่ยนแปลงยังมีบทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางความสัมพันธปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานและ
ปจจัยดานบุคคลที่ทําใหเกิดผลลัพธดานการทํางาน (2) ปจจัยจิตลักษณะของบุคคลดานการประเมิน
แก นแทของตนเอง เปนตัว แปรใหมและยังศึกษานอยในประเทศไทยเชนกัน ผูวิจัยสนใจศึก ษา
ความสั มพันธระหวางการประเมิ นแกนแทข องตนเองซึ่ งเปนปจจัยเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการ
ทํางานโดยมีตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรคั่นกลาง นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ได
ศึกษากลุมตัวแปรดานปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานแบบพหุระดับที่คาดวามีอิทธิพลตอการ
ทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยตัวแปรที่ผูวิจัยคาดวาเปนตัวแปรระดับกลุมงานที่นาสนใจศึกษา
ไดแก (3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนตัวแปรที่ยังไมมีการศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
องคการมากนัก โดยผูวิจัยคาดวาปจจัยเชิงเหตุของสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานใน
ระดั บ กลุ ม งานจะมี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการทํ า งานของสมาชิ ก ในกลุ ม ส ว นตั ว แปรป จ จั ย
สภาพแวดลอมในระดับบุคคล ไดแก (4) วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ เปนตัวแปรปจจัย
สภาพแวดลอมที่ระบุวัฒนธรรมบริบทเฉพาะของกลุมตัวอยางที่อยูในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
บริบทที่มีอยูเปนจํานวนมากในองคการธุรกิจ แตยังมีการศึกษานอยในสังคมไทย จากตัวแปรที่กลาว
มาข า งตนนั้ นผู วิ จั ย คาดว า เปนตั ว แปรที่มีบ ทบาทต อการปรับ ตัว ของพนั ก งานในองค ก ารธุรกิ จ
อุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดลอมการทํางานเปลี่ยนแปลงในการทํางานในสายงานการผลิต โรงงาน
อุตสาหกรรมของไทย
2. ความสําคัญในเชิงปฏิบัติ
ผูวิจัยคาดหวังวาผลจากการวิจัยนี้ใหแนวทางความรูในดานการบริหารจัดการในเรื่องการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงองคการของพนักงานและการสงเสริมพฤติกรรมการทํางาน ดังนี้
2.1. เปนแนวทางในเรื่องการวางแผนกําลังคนและการพัฒนาบุคลากร ไดแก วางแผน
คัดเลือกพนักงานใหม การพัฒนาจัดกิจกรรมสําหรับพนักงาน การสรางโปรแกรมการฝกอบรมใหแก
พนักงาน เพื่อสงเสริมการทํางานของพนักงาน
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2.2. เปนแนวทางเสนอแนะการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมแกพนักงาน
2.3. เปนแนวทางชวยใหพนักงานสามารถปรับตัวและเผชิญตอปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดึงศักยภาพของพนักงานเรื่องประเมินแกนแทตนเองและ
การปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงมาใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานประจําที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว 9
แหง ที่มีจํานวน 631 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานประจําระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิตอาหาร
สัตวมีอายุการทํางานไมนอยกวา 6 เดือน จากประชากรโรงงานอาหารสัตว 9 โรงงาน โดยสุมมารอย
ละ 80 ของประชากรโรงงาน ได 7 โรงงาน (58 กลุม) แตละกลุมจะถูกสุมมากลุมละอยางนอย 3 คน
ไดพนักงานที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 359 คน เก็บขอมูลไดจริง 56 กลุม จํานวน 325 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบดวยตัวแปรเชิงสาเหตุทางจิตสังคม 2 ระดับ
ตัวแปรระดับบุคคล ประกอบดวย
ตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน ไดแก
1.1. การประเมินแกนแทของตนเอง
ตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก
1.2. วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
1.3. การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ
1.4. การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
1.5. ความคลุมเครือในบทบาท
ตัวแปรระดับกลุม ประกอบดวย
ตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมการทํางานของกลุมงาน
1.6. บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ
1.7. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. ตัวแปรคั่นกลาง ประกอบดวย
2.1. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
3. ตัวแปรผลพฤติกรรมการทํางาน ประกอบดวย
3.1. พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
3.2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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นิยามศัพทเฉพาะ
พนักงานในโรงงานอาหารสัตว หมายถึง บุคคลที่เปนพนักงานประจํา ไมรวมผูจัดการ
โรงงาน ผูจัดการแผนก และหัวหนาสวน ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตวทั้ง 9 แหง ไดแก โรงงาน
อาหารสัตวลพบุรี จังหวัดลพบุรี (4 โรง) โรงงานอาหารสัตวพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(1 โรง) โรงงานอาหารสัตวภาคใต จังหวัดสงขลา (1 โรง) โรงงานอาหารสัตวภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน (1 โรง) โรงงานอาหารสัตวปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (1 โรง) โรงงานอาหารสัตวนครปฐม
จังหวัดนครปฐม (1 โรง) พนักงานมีอายุงานในโรงงานและอยูในกลุมงานปจจุบัน ไมนอยกวา
6 เดือน
กลุมงาน หมายถึง สวนงานย อยที่อยูภายในโรงงาน สมาชิกในกลุ มปฏิบัติ งานในกลุม
เดียวกันแบงกลุมตามหนาที่ของงาน แตละกลุมมีมีหัวหนาคนเดียวกัน มีจํานวนสมาชิกในกลุม
ระหวาง 3 ถึง 12 คน
หัวหนา หมายถึง พนักงานที่เปนผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือสมาชิกในกลุม 1 ระดับ (เชน
หัวหนากะ หัวหนาสวน หัวหนาแผนก) และอยูในกลุมงานเดียวกันกับสมาชิก หัวหนาทําหนาที่
กํากับดูแลการทํางานของสมาชิกในกลุมอยางใกลชิด

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. การประเมินแกนแทของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรับรูตนเองในเชิงบวกที่เห็นวา
ตนเองเปนผูที่มีความสามารถ มีคาและสามารถควบคุมชีวิตตนเองได การประเมินแกแทของตนเอง
มีเนื้อหาที่เกี่ยวของใน 4 ดาน ไดแก 1) การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกดานที่เกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี 2) การรับรูความสามารถของตน หมายถึง การที่
พนักงานตัดสินวาตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานตอสถานการณตาง ๆ ได 3) ความ
มั่นคงทางอารมณ หมายถึง การที่ไมมีความวิตกกังวล มีอารมณและบุคลิกภาพที่มั่นคง ไมมี
แนวโนมที่จะเกิดความเครียดและโรคซึมเศรา 4) ความเชื่ออํานาจของตน หมายถึง ความเชื่อของ
พนักงานที่เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณตางๆ ในชีวิตวาเกิดจากตนเอง ในการวัดการประเมินแกน
แทของตนเอง ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ จัดสและคณะ (Judge et al., 2003) โดยพัฒนามาจาก
แบบวัด The Core Self-Evaluation Scale (Judge et al., 2003) เปนแบบวัดเอกมิติ ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่รับรูการ
ประเมินแกนแทของตนเองมากกวาพนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
2. การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน หมายถึง การที่พนักงานไดรับขอมูลที่
เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งานหรื อ องค ก ารใน 2
ด า นได แ ก 1)
การเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานอุปกรณการทํางาน ไดแก
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน คอมพิ ว เตอร แ ละซอฟแวร เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต า งๆ
กระบวนการทํางาน กระบวนการผลิต วัตถุดิบใหม และหุนยนต 2) การเปลี่ยนแปลงดานการ

8
บริหารภายใน ไดแก การประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องตางๆภายในโรงงาน ดานตําแหนงและบุคลากร
ภายใน คาตอบแทน/คาจาง และสวัสดิการของพนักงาน แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหพนักงานเปน
ผูประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริง
ที่สุด ถึง จริงที่สุด) ผูวิจัยสรางแบบวัดโดยใชแนวคิดทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned
Organization changes model) (Robertson, Roberts; & Porras, 1993) และแนวคิดเรื่องปจจัยที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคการ (Gilley; & Maycunich, 2000; Perskill; & Torres, 1999;
Leavitt, 1964 cited in Dawson, 1994: 11) มาใชเปนแนวทางในการวัดการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด)
พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่รับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานมากกวาพนักงานที่ได
คะแนนต่ํา
3. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน หมายถึง การที่พนักงานมีการจัดการหรือ
การตอบสนองตอปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโรงงานที่เปนลักษณะการแกปญหาเชิงบวก
ดวยวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงสนใจปญหา (Problem-focus coping) ใชวิธีการมุงแกไขที่ปญหา
โดยตรงอยางประสิทธิภาพเพื่อลดระดับความเครียดนั้น เขารวมในการแกไขปญหา กําหนดปญหาที่
ชัดเจน มีทางเลือกในการแกไขปญหาพนักงานมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ทาทายและ
เปนเรื่องที่ยอมรับได ถือเปนการสรางโอกาสในการทํางานใหมๆ มีความสนใจจัดการกับความ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น และพยายามส ง เสริ ม ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง การวั ด การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงานนี้ ในการวัด ผูวิจัยสรางแบบวัดโดยใชแนวคิดของจัดสและคณะ (Judge et al,
1999) ซึ่งไดปรับจากแบบวัด The coping with Organization changes scale โดย จัดสและพูสิค
(Judge; & Pucik, 1998) พนักงานเปนผูประเมินการรับรูของตนเอง แบบวัดมี 12 ขอ มีลักษณะ
เปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่รับรูวาตน
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงานไดมากกวาพนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
4. ความคลุมเครือในงาน หมายถึง การที่พนักงานไมแนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใช
กําหนดความพึงพอใจในการทํางาน มีความคลุมเครือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดความ
ชัดเจนของเปาหมายและหลักเกณฑการทํางาน พนักงานไมมีความเขาใจเกี่ยวกับความคาดหวังตอ
การแสดงบทบาทเกี่ยวของกับการทํางานของตนเอง ทําใหพนักงานปฏิบัติงานโดยไมมีการอางอิงที่
ชั ด เจน ทํ า ให รู สึ ก คลุ ม เครื อ ความคลุ ม เครื อ ในบทบาทประกอบด ว ย 3 ด า น ได แ ก 1) ด า น
มาตรฐานการทํางานที่คลุมเครือ หมายถึง การที่พนักงานไมแนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชกําหนด
ความพึงพอใจของผลการปฎิบัติงาน มีความคลุมเครือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดความ
ชัดเจนของเปาหมายและหลักเกณฑการทํางาน 2) ดานวิธีการทํางานที่คลุมเครือ หมายถึง การที่
พนักงานไมแนใจในวิธีการทํางานที่ทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จ ขาดความชัดเจนของขั้นตอนในการ
ทํางาน 3) ดานเวลาทํางานที่คลุมเครือ หมายถึง การที่พนักงานไมแนใจเกี่ยวกับกําหนดเวลาหรือ
ลําดับของกิจกรรมการทํางาน ตารางเวลาของงานไมชัดเจน พนักงานที่ขาดขอมูลเกี่ยวกับ

9
กําหนดเวลาวาเมื่อไหรควรดําเนินภารกิจที่ไดรับ ในการวัดความคลุมเครือในบทบาทผูวิจัยสราง
แบบวัดมาจากแนวคิดของ ริซโซและคณะ (1970) และ เบริกและโคลิฮาน (1994) โดยปรับจากแบบ
วัด The job ambiguity scale (Breaugh; & Colihan, 1994) แบบวัดของความคลุมเครือในบทบาท
เปนแบบประมาณคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) พนักงานเปนผูประเมินการรับรูตนเอง
พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่รับรูความคลุมเครือในบทบาทมากกวาพนักงานที่ไดคะแนนจากแบบ
วัดต่ํา
5. การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ หมายถึง การที่พนักงานได
พัฒนาความเชื่อโดยรวมวาองคการใหคุณคาการทํางานและใสใจดูแลความสุขใจของพนักงานใน
ระดับใด การวิจัยนี้ไดกําหนดการรับรูของพนักงานตอการสนับสนุนจากองคการเปน 4 ดาน ไดแก
1) ดานการมีสวนรวม หมายถึง พนักงานรับรูวาองคการเห็นวาพนักงานเปนสมาชิกคนหนึ่งใน
องคการ องคการเห็นคุณคาและความสําคัญของพนักงาน รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 2) ดาน
การปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานรับรูวาองคการพึงพอใจกับผลการทํางานของพนักงาน สนับสนุน
ใหพนักงานทํางานเต็มความสามารถ มีความคาดหวังใหพนักงานพัฒนาตนเอง ใหการฝกอบรมและ
พัฒนาที่มีประโยชนใหแกพนักงาน ชื่นชมพนักงานที่มีความพยามเปนพิเศษ เพิ่มคุณคาในงานของ
พนักงาน 3) ดานคาจางสวัสดิการและผลตอบแทน หมายถึง องคการมีระบบการจายคาจางที่
ยุติธรรม ใหผลตอบแทนและสวั ส ดิการที่มีประโยชนตอพนักงาน สงเสริมความกาวหนาในการ
ทํางานของพนักงาน 4) ดานความเปนอยูที่ดีของพนักงาน หมายถึง องคการมีความเปนหวงเปนใย
และดูแลเอาใจใสในความเปนอยูที่ดีของพนักงาน ดูแลเอาใจใสในสภาพการทํางาน การหลีกเลี่ยง
การปฏิ บั ติ ที่ ส ง ผลเสี ย ต อ พนั ก งาน ให ก ารช ว ยเหลื อ ต า งๆ แก พ นั ก งานตามความจํ า เป น และ
เหมาะสม ในการวัดการรับรูของพนักงานการสนับสนุนทางสังคมนี้ ผูวิจัยไดใชแบบวัด Survey of
Perceived Organizational Support (Eisenberger et al., 1997; Lynch, Eisenberger; & Armeli,
1999; Rhoades, Eisenberger; & Armeli, 2001) และปรับขอคําถามภาษาไทยจากแบบวัดของนํา
ชัย ศุภฤกษชัยสกุล (2550) ตามแนวคิดของไอเซนเบิรกและคณะ (1986; 1997; 1999; 2001) มาใช
เปนแนวทางในการสรางแบบวัดที่ปรับใหเขากับบริบทการวิจัยนี้ แบบวัดเปนแบบเอกมิติ ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) พนักงานเปนผูประเมินการรับรู
ตนเอง พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่รับรูตนเองไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากองคการมากกวา
พนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
6. วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ หมายถึง การรับรูของพนักงานในการทํางาน
ในองคการในแบบที่เนนและใหคุณคาของความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับการชนะ
มุงการแขงขัน ความแข็งขัน ความสมบูรณแบบ ความเฉลียวฉลาด ความคิดริเริ่มของพนักงาน การ
ให บ ริก ารโดยเฉพาะแก ลู ก ค า เน น ความสนใจในเรื่อ งมู ล ค า ราคาของผลสํ า เร็ จ มี ก ารบริ ห ารที่
ขับเคลื่อนกลุมไปสูการเพิ่มยอดผลิต เนนผลงานและกําไร มีกลยุทธเชิงรุกนําไปสูการเพิ่มผลผลิต
และการสรางผลกําไร มีเปาหมายที่ชัดเจน เนนการบรรลุเปาหมายที่ทาทาย มีความตั้งใจในการ
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ทํางานระยะยาวและทํางานหนักเพื่อผลลัพธที่บรรลุความสําเร็จ ความเฉพาะเจาะจงเปนสิ่งยึด
เหนี่ยวพนักงานในกลุมไวดวยกัน มุงในเรื่องความแข็งขันและความเปนมืออาชีพ องคประกอบ
พื้นฐานของวัฒนธรรมองคการพิจารณาจาก 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณลักษณะหลักของโรงงาน
(Dominant characteristics) หมายถึง องคการมีลักษณะการแขงขัน การทํางานใหลุลวง มุงเนน
ผลงานและความสําเร็จ 2) ดานรูปแบบการบริหารพนักงาน (Management of employees)
หมายถึง แนวทางที่เนนการทํางานหนักเพื่อยอดผลิตตามเปาหมาย มุงใหพนักงานทํางานระยะยาว
(3) ดานการเชื่อมสัมพันธในโรงงาน (Organizational glue) หมายถึง การที่พนักงานในองคการเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (4) ดานกลยุทธที่สําคัญ (Strategic emphasis) หมายถึง การกําหนดแผนใน
การผลั กดั นกลยุท ธ ด ว ยการแข งขั น เชิ งรุ ก ใส ใ จลู กคา การผลิต ที่มี ป ระสิท ธิภ าพ เป นผู นํา ทาง
การตลาด และ (5) ดานเกณฑของความสําเร็จ (Criteria of success) หมายถึง มุงเนนการสรางผล
กําไรและสวนแบงทางการตลาด ในการวัดผูวิจัยใชตามแนวคิดของคาเมรอนและควิน โดยปรับจาก
แบบวัด Organization Culture Assessment Instrument (OCAI) (Cameron & Quinn, 1999) มา
เปนแนวทางในการวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ พนักงานเปนผูประเมิน แบบวัดมีลักษณะ
เปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่มีการรับรู
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จมากกวาพนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
7. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง การที่พนักงานในโรงงานได
แสดงพฤติกรรมการทํางานดวยความสมัครใจไมมีใครบังคับ หากไมทําก็ไมมีบทลงโทษจากโรงงาน
ไมใชพฤติกรรมทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับอยางเปนทางการตามระบบรางวัลที่โรงงานกําหนด
และพฤติกรรมนั้นสงเสริมตอการทํางานอยางมีประสิทธิผลในโรงงาน ในการวัดผูวิจัยใชแนวคิดของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานการชวยเหลือ เปน
พฤติกรรมที่พนักงานไดตัดสินใจดวยตนเองในการแสดงออกถึงการชวยเหลือผูอื่นในโรงงานในเรื่อง
ที่เปนปญหา 2) ดานการมีจิตสํานึกและยุติธรรม เปนพฤติกรรมของพนักงานในการสมัครใจตอการ
เปนสวนหนึ่งขององคการที่มีมากกวาขอกําหนดของบทบาทขององคการในขอบเขต ที่พนักงานตอง
ใสใจเชื่อฟงตอกฎ ระเบียบและการควบคุม 3) ดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ เปนพฤติกรรม
ที่พนักงานทําหรือเปนการปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับงานที่มีกับผูอื่น และ 4) ดานการทําความดีให
สังคมในองคการ เปนพฤติกรรมของพนักงานที่ทําเพื่อตนเองไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบ เขารวม
ในสิ่งที่เกี่ยวของกับองคการ การวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ การวัดพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูวิจัยสรางขึ้นตามนิยามปฏิบัติการประกอบกับแนวคิดของ ออแกน
(Organ, 1988; 2006) โพสซาคอฟและคณะ (Podsakoff, Mackenzie, Moorman; & Fetter,1990)
โดยปรับจากแบบวัดของ โพสซาคอฟและคณะ (1990) พนักงานเปนผูประเมินตนเอง ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (มากที่สุด ถึง นอยที่สุด) พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่มีการรับรูวา
ตนเองมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มากกวาพนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
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8. พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท หมายถึง การที่พนักงานไดแสดงออกถึงการ
ทํางานที่ตอบสนองตอเปาหมายและวัตถุประสงคทางกลยุทธของโรงงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลใน
งาน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด เปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ําเสมอ มีกําหนดวันทํางาน
เปนงานที่เกี่ยวของกับการผลิตและการบริการ การวิจัยนี้ผูวิจัยกําหนดใหพฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาทเปนผลการปฏิบัติงานงานที่ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานการผลิตและคุณภาพ
หมายถึง การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดเต็มศักยภาพความสามารถของตนเอง มี
ทักษะและความชํานาญเฉพาะงาน ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดทั้งงานที่
ไดรับมอบหมายและงานกิจกรรมดานคุณภาพ กิจกรรมความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการ
พัฒนาองคกร รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน 2) ดานความใสใจและรับผิดชอบ
หมายถึ ง การที่ พ นั ก งานให ค วามร ว มมื อ และตอบสนองต อการปฏิ บัติ ง านตามที่ ผู บัง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย สงมอบงานตามกําหนดเวลา ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรและความเอาใจใสตอ
หนาที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เอาใจใสดูแล รักษาอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการทํางาน 3) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง การที่พนักงานสามารถเสนอ
วิธีการรูปแบบการทํางานใหมๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงงาน วิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง
รวดเร็ว ใหขอเสนอแนะหรือขอมูลเพื่อปรับปรุงและติดตามการแกไขที่เกี่ยวกับการทํางาน 4) ดาน
การทํางานรวมกับผูอื่น ความซื่อสัตยและคุณธรรม หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ได ใหค วามรว มมือกั บ เพื่ อนร วมงานและหนว ยงานอื่นได โดยไมมีขอขัดแยง ทํางานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีสวนรวมในการทํางานใหกับกิจกรรมตาง ๆ ของโรงงาน ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดจาก
แนวคิดเรื่องทฤษฏีบทบาท (Katz & Kahn,1978., Biddle, 1979., Motowidlo & Van Scotter,
1994) และปรับเนื้อหาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอาหาร
สัตว ซึ่งใชเกณฑของคานิยมรวมของบริษัทมาปรับเปนขอคําถาม และเพื่อครอบคลุมเนื้อหาตาม
นิยามปฎิบัติการ มีลักษณะเปนประโยคบอกเลาและประโยคปฏิเสธ แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยให
หัวหนากลุมงานเปนผูประเมินลูกนองในกลุม แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ (ไมเคย
เลย ถึ ง บ อ ยมาก)พนั ก งานที่ มี ค ะแนนสู ง เป น ผู ที่ มี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานตามบทบาทมากกว า
พนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
9. บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ
หมายถึง การที่พนักงานมีการรับรูตอ
สภาพแวดลอมการทํางานภายในกลุมที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่ตองการความสําเร็จจากการทํางาน
สมาชิกในกลุมมีความพยายามทํางานทําใหดีกวาคนอื่น มุงการแขงขัน ตั้งเปาหมายความสําเร็จเปน
เปาหมายระยะยาว และพัฒนาที่เอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสูความสําเร็จนั้น ตั้งมาตรฐานการทํางานสูง
กวามาตรฐานทั่วไป ทาทายและกลาเสี่ยง สนใจทํางานที่ยาก วางแผนอนาคตไวอยางรอบคอบและ
พยายามคาดการณถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตอความสําเร็จในเปาหมายนั้น ตองการขอเสนอแนะที่
เปนรูปธรรมชัดเจนเพื่อนําไปพัฒนา บรรยากาศมุงผลสําเร็จของงานประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4

12
ดาน ไดแก 1) ดานความรับผิดชอบ หมายถึง สมาชิกในกลุมใหความสําคัญกับความรับผิดชอบของ
แตละบุคคล เนนความรับผิดชอบสวนตน รับผิดชอบงานของตนเอง เลือกขั้นตอนการดําเนินงาน
ของตัวเองและยอมรับความรับผิดชอบนั้นวาขึ้นอยูกับความพยายามของตนเอง ไมวาสําเร็จหรือ
ลมเหลว 2) ดานการสนับสนุน หมายถึง ในกลุมมีความสัมพันธที่ดีตอกัน แสดงออกในรูปแบบของ
การให กําลัง ใจมากกวา ความสัมพั น ธต ามอํานาจหนาที่ สมาชิกรั บ รูถึง ความไวว างใจและการ
สนับสนุนกันในกลุม 3) ดานการใหรางวัลและการลงโทษ หมายถึง สมาชิกในกลุมรับรูวาการไดรับ
รางวั ล มาจากการทํ า งานที่ สํ า เร็ จ เป น อย า งดี และเห็ น ว า การไดรั บ รางวั ล หรื อ ผลตอบแทนเป น
สัญลักษณของความสําเร็จ สมาชิกมีความมุงมั่นทํางาน 4) ดานมาตฐานการปฏิบัติงานและความ
คาดหวัง หมายถึง สมาชิกในกลุมใหความสําคัญกับมาตรฐานการทํางานที่สูง สมาชิกรับรูถึงเกณฑ
ผลงานในการทํางานของกลุม มีความภาคภูมิใจในการทํางานและผลงานของกลุมตนเอง มีการ
ปรั บ ปรุ ง ผลการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ ง สมาชิ ก รั บ รู ไ ด ว า บรรยากาศโดยทั่ ว ไปภายในกลุ ม เป น
ความรูสึกที่กดดันใหตองมีการพัฒนาตนเองและกลุมอยางตอเนื่อง ผูวิจัยสรางแบบวัดบรรยากาศ
องคการแบบมุงผลสําเร็จตามแนวคิดของสตริงเกอร (Stringer, 2002) โดยสรางแบบวัดโดยปรับ
จากแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษที่ชื่อวา แบบวัดบรรยากาศองคการ (The climate questionnaire)
และแบบวัด Organization climate score ของสตริงเกอร (2002) ผูวิจัยคงความสําคัญตามแบบวัด
เดิม และนํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษาและสรางขอคําถามจาก
นิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับ แบบวัดมีขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ แตละขอเปนประโยค
แบบประมาณคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) ในการวัดบรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ
ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของสตริงเกอร (Stringer, 2002)
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินคา
6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่มีการรับรูบรรยากาศองคการแบบ
มุงผลสําเร็จมากกวาพนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
10. ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง หมายถึ ง การที่ พ นั ก งานได รั บ รู ภ าวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงจากหัวหนากลุมของตนเองที่ไดแสดงพฤติกรรมที่ใหความสําคัญและสนใจลูกนองใน
กลุ ม งาน ให ค วามสนใจกั บ ความต อ งการของลู ก น อ ง ยอมรั บ ในตั ว ลู ก น อ ง ให ลู ก น อ งเห็ น ถึ ง
ความสําคัญของวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของกลุมงานและโรงงานมากกวาความสนใจของตนเอง
สงเสริมลูกนองกาวใหขามความสนใจของตนเองเพื่อไปสูเปาหมายที่ดีกวา เนนการสงเสริมแรงจูงใจ
ลูกนองใหทําสิ่งที่มากกวาความคาดหวังในผลการทํางานทั่วไป ใหอํานาจแกลูกนองใหสามารถมี
ส ว นร ว มในการจั ด การเปลี่ ย นแปลงในกลุ ม งาน สร า งความผู ก พั น ต อ เป า หมาย โดยมุ ง สนใจ
ประโยชน ข องกลุ ม และโรงงานมากกว า ประโยชน ข องตนเอง ลั ก ษณะของภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง มีองคประกอบพฤติกรรม 4 มีองคประกอบพฤติกรรม 4 ประการคือ 1) การมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ หรือภาวะผูนําเชิงบารมี หมายถึง การที่หัวหนาเปนที่เคารพ ศรัทธา ไววางใจ มี
วิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังลูกนองภายในกลุมงานได 2) การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง
การที่หัวหนาสามารถจูงใจใหลูกนองเกิดแรงบันดาลใจจากแรงจูงใจภายใน เสนอวิสัยทัศนที่นาสนใจ
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สํ า หรั บ การมองถึ ง อนาคต และสามารถถ า ยทอดให ลู ก น อ งเข า ใจได อ ย า งชั ด เจน ส ง เสริ ม ให มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตุนใหลูกนองสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ได รวมถึงปญหาการ
เปลี่ ย นแปลงในโรงงาน 3) การกระตุ น ทางปญ ญา หมายถึ ง การที่ หั ว หน า กระตุน ให ลูก นอ งได
ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน ทําใหลูกนองมีความตองการแนวทางในการแกปญหา สงเสริม
การคิดแกปญหาอยางเปนระบบ มองเห็นวาปญหาและอุปสรรคคือความทายทาย 4) การคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง การที่หัวหนามีความสัมพันธกับลูกนองในลักษณะการดูแลเอาใจใส
ในรายบุคคล ทําใหลูกนองรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับความสําคัญ โดยหัวหนาทําหนาที่เปนผู
คอยชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาของลูกนองในรายคน หัวหนามีการสื่อสารสองทางคือรับฟงและให
การสะทอนกลับแกลูกนอง แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหพนักงานเปนผูประเมินหัวหนากลุม แบบ
วัดมีขอคําถามทั้งหมด 47 ขอ แตละขอเปนประโยคแบบประมาณคา 5 ระดับ (ไมเคยเลย ถึง บอย
มาก) ในการวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยสรางแบบวัดตามนิยามปฏิบัติการตามแนวคิดของ
บาส (Bass, 1985) โดยผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับจากแบบวัดของ รัตติกรณ จงวิศาล (2543) ที่ปรับมา
จากแบบวั ด ภาวะผู นํ า ของ ประเสริ ฐ สมพงษ ธ รรม (2538) ซึ่ ง แปลมาจากแบบวั ด ของผู นํ า พหุ
องคประกอบ ฉบับ 5x (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5x/ MLQ) ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) ลูกนองในกลุมเปนผูประเมินหัวหนากลุมตนเอง
หั ว หน า กลุ ม ที่ ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง แสดงว า ลู ก น อ งรั บ รู ว า หั ว หน า กลุ ม ตนเองมี ภ าวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงมากกวาหัวหนากลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดลอมการทํางานและ
การประเมินแกนแทของตนเองที่มีผลตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน และพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว ซึ่งผูวิจัยไดประมวลความรูและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฏี
ของนักวิชาการดานจิตวิทยา สังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางกรอบแนวคิดการวิจัย อธิบายในประเด็นตาง ๆ โดยนําเสนอเนื้อหาสาระเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ (Organization changes)
ตอนที่ 2 แนวคิดการเผชิญปญหา (Coping)
ตอนที่ 3 แนวคิดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองค การ (Coping
with
Organization changes)
ตอนที่ 4 แนวคิดพหุระดับและตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในการทํางานและพฤติกรรมการทํางาน
4.1 แนวคิดพหุระดับ (Multi-Level Theory)
4.2 ตัวแปรระดับบุคคล ประกอบดวย ตัวแปรดานจิตลักษณะของพนักงานและตัวแปร
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานระดับบุคคล
ตัวแปรดานจิตลักษณะของพนักงาน ไดแก
4.2.1 การประเมินแกนแทของตนเอง (Core self-evaluations)
ตัวแปรดานสภาพแวดลอมในการทํางานระดับบุคคล ไดแก
4.2.2 วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ (The achievement
organizational culture)
4.2.3 การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน (Receipt of information
about the changes)
4.2.4 การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ (Perceived
Organization Support)
4.2.5 ความคลุมเครือในงาน (Job ambiguity)
4.3 ตัวแปรระดับกลุม ไดแก ตัวแปรดานสภาพแวดลอมในการทํางานระดับกลุม ไดแก
4.3.1 บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement-related
climate)
4.3.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
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ตอนที่ 5 การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน
5.1 พฤติกรรมการทํางาน ไดแก
5.1.1 พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
5.1.2 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

ตอนที่ 1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ (Organization changes)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหองคการจําเปนตอง
ตอบสนองอยางรวดเร็วเชนกันเพื่อความอยูรอดและความสําเร็จเจริญเติบโตขององคการ (Porras &
Silvers, 1991: 51-78) การเปลี่ยนแปลงเปนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเปนธรรมชาติ ดังนั้น
การเข า ใจการเปลี่ ย นแปลงจะช ว ยให บุ ค คลและองค ก ารเตรี ย มตั ว รั บ และจั ด การกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได (Conner, 1992 cited in Gilley; & Maycunich, 2000) การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในงานวิจัยนี้เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ความหมายและแนวคิดที่
นําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งความหมายทั่วไปของ “การเปลี่ยนแปลงในองคการ”
(Changes in an organization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆในการทํากิจกรรมหรือการทํางาน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเปนการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กนอย (Minor changes) ในขั้นตอนและ
การดํ า เนิ น งาน หรื อ อาจเป น การเปลี่ ย นรู ป (Transformational
changes) ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ ยนแปลงขยายตัว อยางรวดเร็วของตลาดโลกและการควบรวมกิจการหรือการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางหลักขององคการ (Kanter, 1991 cited in Dawson, 1994: 10; Dawson, 1994: 10)
การเปลี่ยนแปลงในองคการมีองคประกอบ 3 สวน ไดแก เนื้อหาสาระ (The substance)
สภาพแวดลอม (Context) และการเมือง (Politics) (Dawson, 1994: 4)
1. เนื้อหาสาระ (The substance) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของประเภทและขนาด
ขององค ก าร เช น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ในโรงงาน ในระดั บ พนั ก งานและ/หรื อ องค ก ารระดั บ
ปฏิบัติการและขอบเขตของโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําได ซึ่งอาจเปนไดทั้งการเปด
โอกาสและ/หรือจํากัดการพัฒนารูปแบบใหมของการทํางานในองคการ
2. สภาพแวดลอม (Context) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของบริบทซึ่งเปนเรื่อง
เกี่ยวกับบริบทองคการทั้งภายใน (Internal) และภายนอก (External) ซึ่งเปนไดทั้งโอกาส ขอจํากัด
และเสนทางที่กําหนดโครงสรางขององคการที่จะเปลี่ยนแปลง (Kelly & Amburgery, 1991 cited in
Dawson, 1994: 4) กลาวไดวาองคการที่มีบริบทสภาพแวดลอมและดานประวัติศาสตรขององคการ
นั้นทําใหทั้งสงเสริมทางเลือกหรือลดคุณคาสิ่งตางๆในระหวางการดําเนินกระบวนการเปลี่ยนแปลง
องคการ
3. การเมือง (Politics) หมายถึง การวิเคราะหถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเดนที่มักสะทอนถึงตําแหนงทางการเมืองที่เกี่ยวของกับบุคคลสําคัญหรือ
กลุมภายในองคการมากกวาที่หมายถึงการปฏิบัติทางบริหารการเปลี่ยนแปลง
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มีนักวิชาการหลายทานไดแบงระดับของการเปลี่ยนแปลงในองคการไวหลายรูปแบบ ซึ่ง
รูปแบบที่เขาใจงายและอธิบายการเปลี่ยนแปลงองคการที่ผูวิจัยไดศึกษา มี 2 แบบ ไดแก
แบบแรก การแบงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการทํางาน ซึ่งแบงได 2 แบบ คือ
แบบ LST และ LSOC ดอรสัน (Dawson, 1994) แบงระดับการเปลี่ยนแปลงขององคการโดยอางอิง
ตามวิธีขั้นตอนการทํางานในองคการไว 2 ระดับคือ 1) การเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนรูปขนาดใหญ
(Large-scale transition: LST) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองคการ การควบคุมการ
ทํางานดานการผลิตสินคาหรือบริการ และ 2) การเปลี่ยนแปลงองคการขนาดใหญ (Large-scale
organizational change: LSOC) เลสฟอรดและคณะ (Ledford et al, 1990 cited in Dawson,
1994: 10) อธิบายวาการปรับโครงสรางฝายและโรงงานในองคการนั้นไมจํากัดเฉพาะในทางกลยุทธ
ของการเปลี่ ย นแปลงองค ก ารขนาดใหญ (LSOC) ขององค ก ารที่ เ ข า มาเท า นั้ น (เช น การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการของขั้นตอนการผลิตสินคาและบริหารที่ขายอยูซึ่งอาจไมเปนกระแสทางตรงจาก
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ) แตการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญมักมีการเคลื่อนไหวที่แตกตางจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธที่มีลักษณะกระบวนการที่โดดเดนเกิดขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ความหมายนี้
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองคการขนาดใหญ (LSOC) ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงลึกและ
กวาง และการเปลี่ยนแปลงแบบแปรรูป (Transition) ที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมขององคการซึ่งอาจ
สงผลตอการเปลี่ยนเสนทางยุทธศาสตร อยางไรก็ตาม “การเปลี่ยนแปลง” (Changes) ตางจาก
“การเปลี่ยนสภาพ” (Transformation) กลาวคือ การเปลี่ยนสภาพเปนการเปลี่ยนรูปที่มีความหมาย
มากกวาคําวา เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วไป (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556; 246; 272)
แบบที่สอง การแบงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
องคการที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคการและพนักงาน สามารถแบงการเปลี่ยนแปลงที่สงผล
กระทบกับพนักงานในองคการได 3 ระดับ (Gilley; & Maycunich, 2000) ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ระดับเล็ก ระดับองคการ และระดับใหญ
1. การเปลี่ยนแปลงระดับเล็ก (Micro changes) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับที่
สามารถจัดการได มักพบไดบอย เชน การปรับตําแหนง การโอนยาย เปนตน การเปลี่ยนแบบนี้
เกิดขึ้นเมื่อ “ฉันเปลี่ยน องคการเปลี่ยน เมื่อทุกคนเปลี่ยน”
2. การเปลี่ ย นแปลงระดั บ องค ก าร (Organization
changes) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในระดับใหญข้นึ มีผลกระทบตอทุกคนที่เกี่ยวของหรือสัมพันธดวย และเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบ
3. การเปลี่ยนแปลงระดับใหญ (Macro changes) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
ที่สงผลกระทบตอทางเลือกในชีวิตของบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงของหลักสมมติฐาน (Assumption)
คานิยม (Value) หรือความเชื่อ (Beliefs) ของบุคคล เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับทุกคน แม
เปนการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญมากแตก็มีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลในแตละวันดวย
ตัวอยางของการเปลี่ ย นแปลงประเภทนี้ เช น การเปลี่ย นแปลงดานสิ่งแวดลอมมลภาวะ การมี
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อาชญากรรมเพิ่มขึ้น เปนตน ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะแกไขไดและซึ่งเปนสิ่งที่คอนขางเปนนามธรรมจับ
ตองไมได การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จึงเกี่ยวของกับการควบคุมธุรกิจที่ดําเนินอยู และสามารถกลายมา
เปนประเด็นการเปลี่ยนแปลงในระดับเล็ก (micro) ไดเชนกัน
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอทั้งองคการนั้นมักมีผลตอทั้งหัวหนางานและพนักงานในระดับ
ลางดวย ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย แตบางกรณีเกิดขึ้น
อยางฉับพลัน (Rue; & Byars, 2007) จึงทําใหมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในองคการแบงได 3 ระดับ คือ ระดับบุคคลหรือระดับพนักงาน
ระดับกลุม และระดับในระบบใหญ หรือระดับองคการ (Bruke, 2008: 83)
1. การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล (Individual level) เปนการเปลี่ยนแปลงองคการที่
แสดงออกในระดั บ บุ ค คลเพื่ อ ช ว ยองค ก ารเคลื่ อ นไปสู ทิ ศ ทางใหม เช น การฝ ก อบรมมั ก มี ก าร
ดําเนินการเนื่องจากมีคูแขงในอุตสาหกรรมทํากันและเพื่อคงสภาพการแขงขันจึงจําเปนตองทําให
ดีกวา การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลที่องคการนําไปปฏิบัติ ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
3 ประการ ไดแก
1.1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการสรรหา คัดเลือก ทดแทนและ
การแทนที่บุคลากรในองคการ (Recruitment, Selection, Replacement, and Displacement) เปน
การเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เกี่ยวของกับการไดบุคลากร การวางตําแหนงและการรักษาบุคลากรให
เหมาะสมกับบทบาทและงานที่ไดรับซึ่งเปนความพยายามของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and development) การฝกอบรมได
ออกแบบและดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคการเพื่อชี้แนวทางใหแกบุคคล
1.2. การฝกสอนและใหคําปรึกษา (Coaching and counseling) เปนการตั้งใจ
เพื่อรวมเปาหมายการพัฒนาบุคคลกับเปาหมายการเปลี่ยนแปลงองคการไวในแนวทางเดียวกัน
กระบวนการนี้ ส ว นใหญ เ ป น การฝ ก สอนหรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาและให ข อ มู ล โดยผู เ ชี่ ย วชาญภายใน
องคการ มักเปนสวนหนึ่งของหนาที่ฝายทรัพยากรบุคคลโดยใหบริการชวยเหลือพนักงานในดาน
บทบาทงานโดยมีการฝกอยางนอย 4 ดาน (White, 1998 cited in Bruke, 2008: 90) ไดแก
1) ฝกทักษะการทํางานใหพนักงานบรรลุผลมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 2) ฝกการทํางาน
ดําเนินงานโดยรวมอยางมีประสิทธิผล 3) ฝกเพื่อการพัฒนา เพื่อชวยพนักงานในการเลือกงานและ
อาชีพในอนาคต 4) การฝกตามระเบียบของผูบริหารในองคการ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของผูบริหาร
วาอะไรเปนความจําเปนในการฝกนั้น
2. การเปลี่ยนแปลงในระดับกลุม (Group level) กลุมงานมีความสําคัญมากในระดับ
ยอยภายในองคการ กลุมจะทําหนาที่เปนบริบทและเสนทางเชื่อมโยงระหวางพนักงานและองคการ
เป นสัมพันธภาพทางสั ง คมเบื้ องตนและการสนั บ สนุนจากพนักงาน และกลุมยั งเปนตั ว กํ า หนด
ความรูสึกที่ของพนักงานตอองคการ กลุมงานจึงมีความสําคัญตอประสิทธิผลองคการ ลักษณะการ
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สร า งการเปลี่ ย นแปลงของกลุ ม มี 3 แบบ ได แ ก การสร า งที ม กลุ ม กํ า หนดตั ว เอง และการ
เปลี่ยนแปลงระหวางกลุม
2.1. การสรางทีม (Team building) หมายถึง การพยายามเปลี่ยนแปลงองคการ
มักมาจากการทํางานกลุม กลุมเปนเสมือนครอบครัวในองคการที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใน
การปฏิบัติงาน เมื่อเปาหมายของกลุมมีความแตกตางอยางสิ้นเชิงกับองคการจึงจําเปนตองมีการ
ปรับบทบาทของพนักงานในกลุม
2.2. กลุมที่มีการบริหารตนเอง (Self-directed group) หมายถึง ลักษณะกลุมที่
สมาชิกจําเปนตองเรียนรูการบริหารตนเองและงานของกลุม กลุมที่มีลักษณะบริหารตนเองไดกลาย
มาเปนที่แพรหลายมากขึ้น ในหลายองคการที่มีการลดขนาดองคการหรือเลิกจาง การสรางกลุม
ลักษณะนี้ทําใหเกิดความคลองตัวมากขึ้นและสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
ตลาดได กลุมลักษณะนี้จึงมีมากขึ้นในปจจุบัน
2.3. ระหวางกลุม (Intergroup) กลุมตางๆในองคการโดยทั่วไปแลวมักขึ้นอยูกับ
กลุมอื่น แตละกลุมตางมีภารกิจของตน แตเพื่อใหภารกิจนั้นบรรลุผล กลุมจึงจําเปนตองพึ่งกลุมอื่น
ดวย การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี้ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นเปนปกติ ความขัดแยงระหวางกลุม
3. การเปลี่ยนแปลงในระบบใหญ (The large-system level) การเปลี่ยนแปลงใน
ระบบหรือองคการขนาดใหญ อธิบายดวยเปาหมายสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ การ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่หนึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางตรงไปตรงมา สวนในระดับที่สองมีความ
ยากมากขึ้น และในระดับที่สามยากที่สุด ไดแก
3.1. การเปลี่ยนแปลงระดับที่หนึ่ง (First-order changes) เปนการเปลี่ยนแปลง
ที่มีจุดเริ่มตนที่ระบบยอยในองคการ การเปลี่ยนแปลงเกิดจากผลของการแทรกแซงเขาไปในสวน
ของกลุมหรือแผนกซึ่งเปนระบบยอยภายในองคการ หนวยยอยอาจมีความสัมพันธอยางอิสระทาง
สายธุรกิจหรือกับทีมบริหารระดับสูง มีการแทรกแซงใหมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทําโดยการสรางทีม
(team building) ดวยเปาหมายการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความรวมมือกันและสรางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจรวมกัน การเปลี่ยนแปลงระดับตนที่เกิดภายในระบบยอย
3.2. การเปลี่ยนแปลงระดับที่สอง (Second-order changess) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เปาหมายซึ่งเปนระบบยอยหรือวัตถุประสงคที่มีมากกวาจุดเริ่มตนแตมีผลตออารมณ
ความรูสึก ถาความพยายามในครั้งแรกประสบความสําเร็จ
3.3. การเปลี่ยนแปลงระดับที่สาม (Third-order changess) หมายถึง การ
รวมกันทําการเปลี่ยนแปลงจากหลายปจจัยเพื่อเปาหมายสูงสุด
จากรูป แบบการเปลี่ย นแปลงในองคการที่เ กิดขึ้น ในหลายระดับ และหลายรูป แบบ ยัง มี
แนวคิดที่อธิบายถึงปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคการ (Forces for changes) ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยภายนอก (External forces) และปจจัยภายใน (Internal forces) (Dawson,
1994; Robbins, 1997; Gilley; & Maycunich, 2000; สุพานี สฤษฎวานิช, 2552; รัตติกรณ จง
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วิศาล, 2556) เชนเดียวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ที่
ก อ ให เ กิ ด รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลง 3 รู ป แบบ ได แ ก การเปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี
(Technological changes) การเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไมไช
เทคโนโลยี (Environmental changes & The non-technological changes) การเปลี่ยนแปลงใน 2
รูปแบบแรกเปนการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก สวนรูปแบบสุดทายเปนการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยภายใน (Changes internal to the organizational) (Gilley; & Maycunich, 2000) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี (Technology) เปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงในองคการ (Organization changes) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเริ่มมีมา
ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเปนยุคเริ่มใชเครื่องจักรควบคุมการผลิต ตอมาไดนําวิทยาการ
ใหม ๆ เข า มาใช ก ารทํ า งานเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนนํ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ม าใช ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีที่จึงมีผลกระทบอยางมากตอทุกคน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน (เชน การมีเครื่ องมื อเครื่องใชใหม เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เครื่องจักรใหม เครื่ องจักร
อัตโนมัติ และกระบวนการใหม เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอร วัตถุดิบใหม หุนยนต
ระบบคอมพิวเตอร เครื่องมือใหม วิธีการทํางานแบบใหม เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม ระบบ
อินเตอรเนต อีเมล ไลน สมารทโฟน การประชุมทางไกลผานออนไลน เปนตน) การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (เชน การวางแผนผัง
ที่ทํางานใหม การปรับขยายพื้นที่ทํางานใหม เปนตน)
2. การเปลี่ ย นแปลงจากป จ จั ย ภายนอกหรื อ สภาพแวดล อ มภายนอก (External
environment force for changes) หมายถึง ปจจัยภายนอกซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่ไมใชเทคโนโลยี
ทั้งหมด (The non-technological changes) ที่เกิดจากภายนอกองคการที่มีผลกระทบตอองคการ
เปนสภาพเหตุการณหรือสถานการณที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ ปจจัยภายนอกมาจาก
ปจจัยตาง ๆ ซึ่งสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงแลวสงผลตองคการเหลานี้ ไดแก กฎหมาย ภาษี สมัย
นิย ม แนวโน มในดานต าง ๆ ที่เ กี่ย วกับแฟชั่น สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เ ปลี่ยนแปลง ตลาด
ผูบ ริ โภคหรื อลูกค า ผู จัดจํ าหนาย แนวโนมทางสังคมในดานตาง ๆ และความสนใจในขณะนั้น
เทคโนโลยี เหตุการณทางการเมือง กฎหมายและระเบียบทางราชการ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ของสัญญาทางการคา การเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพและผลผลิต ราคาและการจัดระบบใหม
นวัตกรรมและความเร็ว ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (Corporate social sesponsibility)
ตลาดแรงงาน สภาพตลาด คูแขงขัน ผลกระทบในระดับโลก (เชน สงคราม โรคระบาด) ตลอดจน
การขยายตัวขององคการใหมีขนาดใหญขึ้นและมีความซับซอนมากขึ้นการไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยดานธุรกิจระหวางประเทศทําใหเกิดการแขงขันและแรงกดดัน สิ่งเหลานี้ตางสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มีผลกระทบทางออมตอพนักงาน พนักงานจึงไม
สามารถมีอิทธิพลเหนือความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได
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3. การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายใน (Internal forces) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากภายในองคการ ซึ่งเปนผลจากการบริหารงาน ปจจัยภายในที่เปลี่ยนแปลงแลวสงผลตอ
พนักงาน ไดแก นโยบายของบริษัท การเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือขั้นตอนการทํางาน การวาจาง
กฎระเบียบตางๆในองคการ การปรับองคการใหม การปรับการปรับโครงสรางงาน ดานทรัพยากร
บุคคล เจาของ ผลิตภัณฑ/การบริการหลังการขาย การปรับงบประมาณ เปนตน (Gilley &
Maycunich, 2000)
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการทานอื่นไดอธิบายปจจัยการเปลี่ยนแปลงในแนวทางคลายกัน
ไดแก แนวคิดของลีวิท (Leavitt,1964 cited in Dawson, 1994: 11) ที่กลาววาปจจัยภายในทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน ไดแก เทคโนโลยี คน ภาระงาน การบริหารจัดการ
1. การเปลี่ยนแปลงองคการในดานเทคโนโลยี เปนการเปลี่ยนแปลงที่รวมถึงการติดตั้ง
ชิ้นสวนเครื่องมือหรือการออกแบบกระบวนการผลิตใหมใหสมบูรณ การนําเครื่องจักรเครื่องมือ
ใหมๆ เขามาใชในองคการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การใชแรงงาน ตนทุนผลิต
ปริมาณการผลิต การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเครือขาย เครื่องใชสํานักงานเสมือน
จริงและการสื่อสาร การใชเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนต เปนตน
2. การเปลี่ยนแปลงดานบุคคลขององคการเปนการเปลี่ยนแปลงเปนกลยุทธที่นิยมใช
และรวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ ความเชื่ อ ค า นิ ย ม ทั ก ษะทางเทคนิ ค และพฤติ ก รรม ด า น
วัฒนธรรมองคการ ซึ่งเปนสิ่งที่สงเสริมใหมีความสอดคลองหรือขัดขวางตอการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่
เกิดขึ้นในองคการได การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรในที่ทํางานซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ปริมาณ เชน การเพิ่มหรือลดกําลังคน หรือการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในดานคุณภาพ เชน การ
พั ฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะในงานและพฤติ ก รรมของพนั ก งาน ซึ่ ง เป น การ
เปลี่ยนแปลงที่ใชวิธีการอบรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพจะเกิดขึ้นยากกวาดานปริมาณ
3. ภาระงานขององคการ หมายถึง ผลผลิตเบื้องตนหรือการบริการที่มาจากองคการ
การเปลี่ยนแปลงของภาระงานในองคการโดยทั่วไปตองเปลี่ยนรูปแบบของพื้นฐานองคการไปสูการ
ผลิตและการตลาดที่มีความแตกตางของสินคาหรือบริการ
4. การปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหมและการแกไขปรับเปลี่ยนดานอื่นๆ เชน
การลดขั้นตอนการทํางาน การลดกลุมงาน การปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเพิ่ม
กระจายอํานาจใหพนักงานมีสวนรวม การขยายขอบเขตของงาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและ
กลยุทธขององคการ (เชน เสนทางการสื่อสารและระบบการใหรางวัล) การปฏิบัติการขององคการ
(เชน การเปลี่ยนแปลงมีกลยุทธใหม ๆ) พนักงานขององคการมีการเปลี่ยนแปลงในดาน อายุ ระดับ
การศึกษา ทักษะ ประสบการณจากพนักงานเกาและพนักงานใหม การเปลี่ยนแปลงดานแรงงาน
ความหลากหลาย แรงงานมี อายุมากขึ้ น เพศ การเปลี่ ยนแปลงระดับการศึก ษา ความตองการ
พนั ก งานที่ เ ป น ผู มี ค วามรู ค า นิ ย มที่ เ ปลี่ ย นไปตามแต ล ะช ว งวั ย รวมทั้ ง เจตคติ ข องพนั ก งาน
นอกจากนี้ปจจัยดานของผูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Changes agent) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทํา
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ใหเ กิดการเปลี่ ยนแปลง ผู บริ หารขององคการเปนผูทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลง เชน ผูบ ริหารมี
แนวคิดใหมและการกําหนดวิธีการการเปลี่ยนแปลงใหมๆ การจางที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อเสนอ
แนวคิดใหมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง เปนตน
การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยทั้ง 4 ดานนั้นมักพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตัวอยางเชน การเปลี่ยน
เทคโนโลยี อ าจเป น ผลมาจากแรงกดดั น จากการแข ง ขั น หรื อ จากการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ใหม ๆ
เชนเดี ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติของพนักงานอาจเป นผลมาจากความซับซอนระหวางการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารและการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของเจตคติของประชากร (Dawson,
1994: 11) ผูที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบงได 5 กลุม (Gilley; & Maycunich,
2000: 114) ไดแก
1. ผูสนับสนุน (Sponsors) เปนบุคคลหรือกลุมที่มีอํานาจหรือมีอิทธิพลตอการอนุมัติ
หรือลงโทษ และสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงนั้นถูกตองตามกฎหมาย (Legitimize changes)
ผูส นับ สนุนจะพิ จารณาการเปลี่ยนแปลงที่มีศั กยภาพที่องคการกําลังเผชิญหนาอยูและประเมิน
อุปสรรค ความเสี่ยงและโอกาสเพื่อเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลง
2. ผูดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Changes agents) เปนพนักงานที่โดยทั่วไปที่เปน
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรบุคคล (HRD professional) หรือเปนกลุมที่รับผิดชอบในการอํานวยความ
สะดวกและคอยชวยเหลือในการเปลี่ยนแปลง ผูดําเนินการเปลี่ยนแปลงจะทําการเปลี่ยนแปลงสําเร็จ
หรื อ ไม ขึ้ น อยู กั บ ศั ก ยภาพในการระบุ แ ยกแยะและวิ เ คราะห ป ญ หาของการเปลี่ ย นแปลงอย า ง
เหมาะสม ดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลและประเมินผลกระทบที่มีตอองคการนั้น
3. ผูนําไปใช (Appliers) เปนบุคคลหรือกลุมซึ่งเปนผูที่ลงมือปฎิบัติในการเปลี่ยนแปลง
จริงๆ (Gilley, 1998)
4. ผูวิเคราะห (Analysts)
เปนผูที่มีบทบาทวิเคราะหและคัดกรองปญหาการ
เปลี่ยนแปลงและตัดสิ่งที่ไมไดผลออกไป
5. ผู ส นั บ สนุ น (Advocate) เป น ผู ที่ ทํ า หน า ที่ แ นะแนวทางระหว า งผู ส นั บ สนุ น
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรบุคคล และผูรับการเปลี่ยนแปลง (Clients ไดแก พนักงาน)
ในระหว า งกระบวนการเปลี่ ย นแปลงดํ า เนิ น อยู มัก มีอุ ป สรรคที่ เ กิด จากการดํา เนิ น การ
เปลี่ยนแปลง 3 ประการที่ทําใหพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของพนักงานเกิดผลไมยั่งยืน (Gilley; &
Maycunich, 2000) ไดแก อุปสรรคที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู การเรียนรูที่ไมทําอะไร และการ
ขาดวิสัยทัศน
1. อุปสรรคจากการขาดการเชื่อมโยงในการเรียนรู (Disconnected learning) เปน
อุปสรรคที่เกิดจากการที่ไดอบรมพนักงานไปแลวพนักงานไมไดเรียนรูตอเนื่อง พนักงานเปนเพียง
แคผูเขารวมเทานั้น จึงทําใหพนักงานขาดความพยายามหรือมีความพยามยามนอยในการนําความรู
ที่ ไดมาใช ใ นงานหรื อเชื่อมโยงการเรียนรูกั บ เปาหมายและวัต ถุป ระสงค ข ององคการ ในขณะที่
ผูจัดการหรือหัวหนางานมุงสนใจปญหาอื่นที่กดดัน การขาดการเชื่อมโยงการเรียนรูมีความสัมพันธ
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กั บ อุ ปสรรคอื่นที่ ตามมาคือการเรียนรู ที่จะไมทํ าอะไร เนื่องจากคนเรี ยนรู ที่ จะปฎิ เ สธสิ่ งใหม ใ น
ชวงแรกที่พวกเขาคิดวาอาจเลือนหายไป พนักงานจึงพัฒนานิสัยการอยูเฉยไมตอบโต เมื่อเวลาผาน
ไปจึงนําไปสูการเรียนรูที่จะไมทําอะไรเลย
2. อุปสรรคจาการเรียนรูที่ไมทําอะไร (Learn helplessness) เปนอุปสรรคตอการสราง
แรงจูงใจและยับยั้งความใสใจตอโอกาสการเรียนรู สรางผลกระทบคือพนักงานไดรับรางวัลคือการไม
ตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สังเกตไดจากพนักงานยอมรับคําสั่งของหัวหนาโดยตรง
พนักงานเปนเพียงผูรับคําสั่ง
3. อุปสรรคดานวิสัยทัศน (Tunnel vision) เปรียบเหมือนการมีวิสัยทัศนในอุโมงค เปน
สาเหตุ ทํ า ให พ นั ก งานมี ป ฏิ กิ ริ ย าแบบสุ ม สี่ สุ ม ห า โดยปราศจากการพิ จ ารณาแหล ง ของการ
เปลี่ยนแปลง (The source of changes) หรือกลายมาเปนนิ่งเฉยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมีความ
ซับซอนอยูมาก
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงองคการ
โมเดลของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองคการ (Model of the changes process in
organization) มีผูเสนอไวหลายรูปแบบ จากการทบทวนวรรณกรรมมีแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงในองคการที่งานวิจัยนี้จะกลาวถึง ไดแก โมเดลของเลวิน โมเดลโคงพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการของคอตเตอร โมเดลการพัฒนาองคการ
และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนพอนราส ผูวิจัยขอกลาวถึงทฤษฎีอื่นแตเพียงคราวๆ เพื่อ
เป น แนวทางให เ ห็ น ในภาพรวมของแนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลงองค ก ารทั้ ง หมด ส ว นทฤษฎี ก าร
เปลี่ยนแปลงแบบวางแผนของพอนราส (Porras & Robert, 1991) ซึ่งเปนทฤษฏีที่งานวิจัยนี้ไดใช
ศึกษา ผูวิจัยจะกลาวถึงอยางละเอียดในชวงทาย
1. โมเดลการเปลี่ยนแปลงของเลวิน (The unfreezing-changing-refreezing model)
(DuBrin, 2002: 285; Gilley; & Maycunich, 2000; Bruke, 2008; ร็อบบินส, 2550) เคิส เลวิน
(Kurt Levin) เปนนักจิตวิทยาในยุคแรกที่อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองคการในระดับระบบ
ขนาดใหญ (Larger-system level) ดวยโมเดลอยางงายกวารูปแบบโมเดลที่ซับซอนในปจจุบัน
(Lewin, 1951, cited in Gilley; & Maycunich, 2000: 282-253) ซึ่งอธิบายวาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นมักมีแรงผลัก 2 ประเภทที่เกี่ยวของ คือ แรงผลัก (Driving forces) และ
แรงตาน (Restraining forces หรือ Resisting forces) เลวินอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงวาใน
การบริหารจัดการและชี้นําการเปลี่ยนแปลงนั้นทําผานกระบวนการ 3 ขั้นตอน ซึ่งเปนโมเดลแบบ
งาย ๆ ใชกันอยางกวางขวางและชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค คือ โมเดลนี้ใชไดกับ
ระบบใหญ (The larger system) โดยเลวินอธิบายดวย 3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในระดับกลุม ใน
รูปของ “ขั้น” (Step) ที่มักใชเรียกกันทั่วไปในโมเดลของเลวิน (Levin,1958 cited in Bruke, 2008)
แตมีผูแยงวาควรใชคําวา “ระยะ” (Phase) เปนคําที่เหมาะสมกวาเพราะ “ขั้น” (Step) เปนคําที่แสดง
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ความไมตอเนื่องและมีความหมายทับซอนกัน (Bruke, 2008) โดยระยะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
เปรียบเหมือน “คลื่นสงบ” (Clam waters metaphor) ที่วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบดวย 3
ระยะ คือ ระยะการละลาย การเปลี่ยนแปลงและระยะการกอรูปในโมเดล Unfreezing-ChangingRefreezing Model ระยะที่ 1 คือระยะละลาย หมายถึง การละลายพฤติกรรมหรือละลายจากสภาพ
เดิม (Unfreezing) เปนการละลายระบบ เตรียมไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือละลายสิ่งที่เปนอยู โดยการ
เพิ่มแรงขับ (driving force) ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง ในขั้นนี้เปนการลดและการขจัดการตอตาน
การเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 2 ระยะการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไปสูสิ่งใหม (Changing or moving on to a new
level)
เปนการเคลื่อนไหว (Movement) หรือการเปลี่ยนแปลงองคการไปสูทิศทางใหมดวย
เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติการที่แตกตางจากเดิม
ระยะที่ 3 ระยะการกอรูปใหม (Refreezing) ในระยะนี้สิ่งใหมไดเริ่มตนขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นยังไมแพรกระจายไป สิ่งใหมหรือสภาพการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตองการแรงกระตุนดวย
กระบวนการหรือโครงสรางพื้นฐานในที่ที่เก็บรักษาสิ่งใหมนี้ไว
โมเดล 3 ระยะของการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนของเลวิน (Three-phrase model of
planned changes) มีการใชอยางกวางขวางในดานบริหารจัดการและการเรียนการสอน เนื่องจาก
เปนโมเดลที่อธิบายงาย นําไปใชและทําความเขาใจไดงาย แตจุดออนหลักของโมเดลนี้คือนําเสนอ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวและการมีรูปภาพแสดงของความตองการที่ออกแบบในขั้น
คงที่ (Stability/Refreezing) ทํ าให โ มเดลแสดงแนวโน มแบบแข็ งในสิ่ ง ที่เ ปน การเคลื่ อนไหวและ
กระบวนการที่ ซั บ ซ อ น จึ ง อาจเป น ผลให ป จ จั ย ด า นวั ฒ นธรรมและโครงสร า งไม เ อื้ อ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง (Dawson, 1994)
2. โมเดลโคงพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงในองคการ (The growth curve model of
changes in organizations) เปนโมเดลแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในองคการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเปน 3 ระยะ (DuBrin, 2002: 284) ไดแก
ระยะการกอรูป (Formative phase) เปนระยะขั้นตอนการกอรูปมีลักษณะโดดเดนแตยังขาด
โครงสราง เปนการลองผิดลองถูกและองคการยังมีความเสี่ยง
ระยะมีกฎเกณฑ (Normative phase) เปนระยะที่มีบรรทัดฐาน มีความมั่นคงและประสบ
ผลสําเร็จ
ระยะบูรณาการ (The integrative phase) เปนระยะที่องคการสรางนิยามใหมของตัวเองและ
แสวงหาทิศทางใหม องคการที่มีขนาดใหญจะมีแรงตานการเปลี่ยนแปลงมากกวาองคการขนาดเล็ก
หรือขนาดกลาง
3. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการของคอตเตอร (John P. Kotter) แนวคิดนี้ให
ความสําคัญกับวิสัยทัศนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนทฤษฏีที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงใน
องค ก ารที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงให ป ระสบความสํ า เร็ จ ในองค ก าร
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(Kotter,1996: 19) โดยอธิบายวา แรงผลักที่เกิดจากเศรษฐกิจและสังคมเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ คอตเตอรไดเสนอแนวทางที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงองคการประสบผลสําเร็จ
8 ขั้นตอน (Kotter, 1996: 33)
4. โมเดลพัฒนาการขององคการ (Organization development model : OD model) โดย
ปกติแลวโมเดลการพัฒนาองคการ เปนการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned changes) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานและประสิทธิผลขององคการ โมเดลการพัฒนาองคการ
สามารถใชไดกับทั้งองคการที่ดีและองคการที่มีปญหา
5. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned changes theory) พอน ราส (Porras; &
Robert, 1991; Robertson, Roberts; & Porras, 1993: 621; Porras; & Robetson, 1992 cited in
Muchinsky, 2003: 267, Bruke, 2007: 127) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองตอความอยู
รอดและการเติ บ โตขององค ก ารโดยมี ท ฤษฎี ว างแผนแผนการเปลี่ ย นแปลงและโมเดลการ
เปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (A model of planned Organization changes) ทฤษฏีนี้ไดอธิบาย
กระบวนการเกิดเปลี่ยนแปลงองคการ ในภาพประกอบ 1
การเปลี่ยนแปลงที่เขาสูองคการ
(Changes intervention) ทําใหสงผลตอพฤติกรรมบุคคลและปรับปรุงการดําเนินงานขององคการ
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาของบุคคล ในโมเดลประกอบดวยตัวแปรอยางนอย 2 กลุม ไดแก กลุม
ตัวแปรองคการที่สามารถถูกจัดการโดยการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธที่เกิดจากความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงนั้น

ภาพประกอบ 1 โมเดลการเปลี่ยนแปลงองคการแบบวางแผน (planned process model of
Organization changes)
ที่มา: ปรับปรุงจาก Porras & Silvers (1991: 53); Robertson, Roberts; & Porras (1993)
จากภาพประกอบ 1 โมเดลการเปลี่ยนแปลงองคการแบบวางแผนประกอบดวย 4 สวน คือ
1. การเปลี่ยนแปลงที่แทรกแซงเขาสูองคการ (Changes intervention) มี 2 กลุม
ไดแก 1) การพัฒนาองคการ (Organization development: OD) ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคําวา
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การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned changes) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปเพื่อการพัฒนา
องคการ 2) การเปลี่ยนแปลงองคการแบบเปลี่ยนรูป (Transformational development: TD) เปน
สวนที่ตัดมาจากการวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planned changes) และอาจเรียกไดวา เปนรุนที่สอง
ของการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Second-generation OD) การพัฒนาองคการ (OD) เปนกลุม
ของแนวคิ ด ด า นทฤษฏี พ ฤติ ก รรมศาสตร ค า นิ ย ม กลยุ ท ธ แ ละเทคนิ ค ที่ มุ ง การวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพการทํางานขององคการ ดวยความตั้งใจสรางการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
(Cognition) ในระดับตาง ๆ ของสมาชิกองคการ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทําใหมีการ
ปรับตัวไดเหมาะสมระหวางความสามารถขององคการและความตองการจากสภาพแวดลอม หรือ
สร า งการเปลี่ ย นแปลงที่ ช ว ยให อ งค ก ารสามารถคาดการณ ส ภาพภายนอกในอนาคตได อ ย า ง
เหมาะสม การพัฒนาองคการมุงการเปลี่ยนแปลงของสภาพการทํางาน (Work setting changes) ที่
ชวยใหองคการปรับตัว ไดดีขึ้นตอสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมต อ
สภาพแวดล อ มในอนาคต การวางแผนการเปลี่ ย นแปลงจึ ง เป น วิ ธี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงการรู คิ ด
(Cognition) ของพนักงานเชนเดียวกับการเปลี่ยนพฤติกรรม
2. ตัวแปรดานเปาหมายองคการ (Organizationtarget variables) เปนตัวแปร
วิสัยทัศน (Vision) ไดแก ความเชื่อและหลักการ เปาหมายและพันธกิจ และตัวแปรดานสภาพการ
ทํางาน (Work setting) ที่ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก การจัดองคการ ปจจัยดานสังคม เทคโนโลยี
และสภาพแวดลอมทางกายภาพ
2.1. การจัดองคการ (The organizing arrangements) เปนการจัดการเปาหมาย
โครงสราง กลยุทธ ระบบการบริหารจัดการและระบบการใหรางวัลในองคการ ใหมีรูปแบบเปน
ทางการจากองคการที่พัฒนาเพื่อใหเกิดกิจกรรมที่เปนความรวมมือและความจําเปนในการควบคุม
ตัวอยางเชน โครงสรางองคการที่เปนทางการและระบบการใหรางวัล
2.2. ปจจัยดานสังคม (Social factors) หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือกลุม
ในองค ก าร รู ป แบบทางสั ง คมและเครื อ ข า ย แบบแผนและกระบวนการของการปฏิ สั ม พั น ธ
วัฒนธรรมองคการในแบบของตัวเอง คุณลักษณะของแตละบุคคล และรูปแบบการบริหาร
2.3. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
เปลี่ ยนแปลงที่ อ งค การใส เ ข า ไป ไดแก การออกแบบเส นทางการดําเนิน และออกแบบของงาน
อุปกรณเครื่องมือและเครื่องจักร องคประกอบทั้งหมดนี้ทําใหเกิดบริบทของงานในองคการที่สงผล
กระทบตอการทํางานของบุคคล ดังนั้น การเปลี่ยนในองคประกอบอันใดอันหนึ่งในนี้จึงมักกอใหเกิด
ผลตอการเปลี่ยนแปลงตอบุคคลอื่นได
2.4. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical setting) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ในองคการที่ทําใหเกิดกิจกรรม ไดแก การกําหนดพื้นที่ในสํานักงาน การตกแตง
ภายใน และบรรยากาศสภาพแวดลอมทางกายภาพ
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3. ตั ว แ ป ร ด า น บุ ค ค ล ที่ เ ป น ส ม า ชิ ก ใ น อ ง ค ก า ร ห รื อ พ นั ก ง า น (Individual
Organizationmember) เปนการเปลี่ยนแปลงดานการรูคิด (Cognitive changes) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 4 ระดับ คือ อัลฟา เบตา แกรมมาเอ และแกรมมาบี การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลตอ
การเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงระดับอัลฟา เปนการเปลี่ยนแปลงใน
การรับรูระดับของตัวแปรโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเอง เชน การรับการปรับปรุงทางทักษะ 2) การ
เปลี่ยนแปลงระดับเบตา เปนการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของบุคคลเกี่ยวกับความหมายของคุณคา
และตัวแปรอื่น ที่รับมาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเอง เชน การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 3) การ
เปลี่ ย นแปลงระดั บ แกรมม า เอ เป น การเปลี่ ย นแปลงโดยไม ไ ด เ พิ่ ม อะไรเข า ไปใหม (เช น การ
เปลี่ยนแปลงคานิยม) 4)การเปลี่ยนแปลงระดับแกรมมาบี เปนการแทนที่แนวคิดแบบหนึ่งดวยสิ่งอื่น
ที่เปนสิ่งใหมทั้งหมด เชน เปลี่ยนแนวคิด การผลักดันใหเกิดผลผลิต เปนแนวคิดเรื่อง การตอบสนอง
ตอลูกคา
4. ผลลั พ ธ ข ององค ก าร (Organizationoutcomes) หมายถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงองคการใน 2 ดานคือ 1) ดานการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานองคการ (Improve
organizationchanges) ที่มุงสนใจในปจจัยเกี่ยวกับผลผลิต ผลกําไร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุณภาพ เปนตน 2) ดานการสงเสริมการพัฒนาบุคคล (Individual development) ในมุมมองโลกของ
พนักงาน เปนการปรับพฤติกรรมและ/หรือปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงาน
โมเดลการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนขางตน จึงเปนการอธิบายความสัมพันธของปจจัยใน
โมเดลในแตละระบบยอยประกอบดวยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของสมาชิก
ในองคการ ในทางกลับกันพฤติกรรมของสมาชิก (พนักงาน) ก็เปนปจจัยหลัก (ปจจัยเบื้องตน) จาก
ผลลัพธขององคการ ซึ่งไดแก ระดับผลการปฏิบัติงานขององคการและระดับการพัฒนาบุคคลของ
พนักงาน องคประกอบแตละตัวตางมีลักษณะเฉพาะตัวและชี้นําพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกใน
องคการ เมื่อมีการเปลี่ย นแปลงเกิดขึ้นองคการประกอบเหลานี้ทํา ให เ กิดการเปลี่ย นแปลงของ
พฤติกรรมสมาชิก ดังนี้กลุมองคประกอบเหลานี้จึงเปน “ตัวแปรที่มีอิทธิพล”
(Manipulated
variables) ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคการ ระบบยอยทั้ง 4 ตางมีความเปนอิสระตอกันสูง
กิ จ กรรมที่ ทํ า จึ ง สามารถก อ ให เ กิ ด ผลการเปลี่ ย นแปลงต อ ทั้ ง องค ป ระกอบรายตั ว หรื อ เป น
องคประกอบจากสภาพการทํางานองคการไดเชนเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่ใสเขาไปสามารถมีผล
ในกลุมเดียวกันหรือในกลุมอื่น เชน เทคโนโลยีที่ใชใหมทําใหมีการออกแบบการไหลของงานใน
องคการอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบงานของสมาชิกในองคการ นอกจากนี้การ
เปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป น องค ป ระกอบทางสั ง คมอาจเกิ ด ขึ้ น เช น เดี ย วกั บ การปรั บ ตั ว ต อ
เทคโนโลยีใหม การเปลี่ยนแปลงในสภาพการทํางานหรือตัวแปรตามอื่นอาจกอใหเกิดผลในทิศทาง
ตรงกันขามกับสิ่งที่ต้ังใจหรือไมเกิดขึ้นก็ได ปฎิสัมพันธจากองคประกอบ 4 ประการนี้ตางผลกระทบ
ต อ พฤติ ก รรมของสมาชิ ก ในองค ก าร 2 ประการคื อ ประการที่ ห นึ่ ง ด า นพั ฒ นาการของบุ ค คล
(Individual development) ผลลัพธหลักที่เกิดจากองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะชวยใหพนักงานมี
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การพัฒนาขึ้น ธรรมชาติขององคการที่พนักงานทํางานจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมบางประเภทและ
ลดสวนอื่น ซึ่งมีความสําคัญมีอิทธิพลตอสุขภาพจิตและพัฒนาการของพนักงาน องคการสามารถ
ออกแบบที่ ทํ า ให เ กิด ประสบการณด า นบวกต อ สมาชิ ก ในองค ก ารได ประการที่ ส องคือ ผลการ
ปฏิบัติงาน (Organization performance) ถาพนักงานทํางานหนัก มีความรับผิดชอบและมีความคิด
ริเริ่ม ก็จะเรียนรูจากงานไดดีและมีความผูกพันตองาน ซึ่งเกิดลักษณะคลายกับองคการโดยรวมที่
สรางไว ดี ซึ่งกุญแจความสํ าเร็ จของกระบวนการเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นต องเปน บริ บทของงานที่
สรางสรรคที่ชวยเพิ่มผลการทํางานขององคการ (Porras & Robertson, 1992 cited in Muchinsky,
2003)
จากทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงขางตน แสดงใหเห็นถึงแนวทางการอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในองคการในมุมมองและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาทฤษฎี
การเปลี่ย นแปลงแบบวางแผน สามารถอธิ บ ายได ค รอบคลุมในทุกบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลง
เนื่องจากเปนโมเดลการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหองคการสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไดมากกวาและเปนที่ไดรับการยอมรับ นอกจากนี้ยังเปนทฤษฏีที่นาเชื่อถือสําหรับ
องคการและการเปลี่ยนแปลงองคการที่มีอยูในปจจุบัน (Porras & Silvers, 1991: 51) ในโมเดลยัง
แสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการที่มีองคประกอบทั้งดานสภาพแวดลอม ดานการรูคิดบุคคล
(Cognitive) จนสงผลถึงพฤติกรรมการทํางานและการพัฒนาบุคคลซึ่งเปนที่มาในการสรางกรอบ
แนวคิ ด การวิ จั ย ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย จึ ง ใช แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบวางแผน
(Planned changes theory) (Porras & Roberts, 1991) มาอธิบายการเกิดพฤติกรรมการทํางานใน
องคการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 2 แนวคิดการเผชิญปญหา (Coping)
แนวคิดการเผชิญปญหา
แนวคิดการเผชิญปญหาไดรับความสนใจในทางจิตวิทยามากวา 40 ป (Lazarus and
Flokman, 1984: 115) แนวคิดนี้เริ่มตนมาจากการศึกษาวิจัยทางคลินิคเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญ
ปญหา วิธีการศึกษาการเผชิญปญหามี 2 แนวคิดหลัก ไดแก การทดลองในสัตวซึ่งเปนแนวทาง
ดั้งเดิม และแนวทางจิตวิเคราะหแบบอีโก (Psychoanalytic ego psychology) สําหรับในแนวทาง
จิตวิทยา ลาซาลัสและโฟลกแมน (Lazarus; & Flokman, 1984) ไดอธิบายกระบวนการเผชิญ
ปญหาวาเปนการที่บุคคลใช ความคิ ดและพฤติกรรมในการจัดการกับความตองการภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม (The person-environment
transaction) โดยการประเมินกับทรัพยากรที่ตนเองมีอยูกับความตองการจากภายนอก การเผชิญ
ปญหาเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของความคิดและพฤติกรรม
ป จ จั ย ภายนอกหรื อ สภาพแวดล อ มที่ ก อ ให เ กิ ด ความเครี ย ดหรื อ ที่ เ รี ย กว า “ตั ว กระตุ น
ความครียด” (Stressor) ตามที่ซีล (Selye,1976 cited in Lazarus; & Cohen, 1977; 89-127)
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ศึกษาพบวามีสภาพแวดลอมที่เปนตัวกระตุนความเครียดอยางนอย 3 ประการ คือ 1) ปรากฎการณ
กลียุค (Cataclysmic phenomena) 2) การไดรับความรักความใสใจนอยลง (Changes affection
fewer person) 3) ความยุงยากในชีวิตประจําวัน (Daily hassles) ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดจาก
การทํางานซึ่งเปนองคประกอบจากสิ่งแวดลอมและความคิดสวนบุคคล (Subjective component) มี
4 ปจจัย ไดแก 1) ความรับผิดชอบ (Responsibility) เปนความรูสึกที่อยูภายใตความเครียด
เนื่องจากความรับผิดชอบที่มีมากเกินไป (สิ่งแวดลอม) กับทรัพยากรที่มีไมเพียงพอตอการจัดการ
งานนั้น (ความรูสึก) 2) ความกดดันจากภาระงานที่มากเกิน (Workload pressure) การมีภาระงาน
มากเกินไปและตองทําใหเสร็จในเวลาจํากัด (สิ่งแวดลอมและความรูสึก) 3) การสนใจความสามารถ
ในการทํางานใหออกมาดีเทาที่คนๆหนึ่งควรทํา (ความรูสึก) และการเผชิญกับการสะทอนถึงผลงาน
(สิ่งแวดลอม) 4) ความเครียดจากความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังจาก
คนทํ า งาน (สิ่ ง แวดล อ ม) หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ ความขั ด แย ง ระหว า งงานกั บ ชี วิ ต เช น ครอบครั ว
(ความรูสึก)
ความเครียดเปนภาวะที่เกิดกับทุกคน แตมีวิธีการเผชิญปญหาที่แตกตางกัน เนื่องจากในแต
ละคนตางมีลักษณะหลากหลายและมีการเรียนรูทางสังคมที่ซับซอน มีการพัฒนารูปแบบความคิดที่
สูง มีรูปแบบของการจูงใจที่กลับไปกลับมา มีระบบความเชื่อและมีกิจกรรมการเผชิญปญหา สิ่ง
เหลานี้เปนคุณลักษะของบุคคลและเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับบุคคล ดังนั้น สิ่งแวดลอมในชุดใดก็ตามจึง
สามารถกลายมาเปนความเครียดได ถาหากบุคคลมีคุณลักษณะที่ตรงและสภาพแวดลอมในหลายๆ
สถานการณที่มักกอใหเกิดความเครียดก็สามารถทําใหลดลงหรือเบาบางลงไดนั้นขึ้นอยูกับการ
ประเมินของบุคคลคนนั้น (Lazarus; & Cohen, 1977: 118) บุคคลมีความแตกตางกันในการจัดการ
สิ่ง ต า งๆว า ทํ า ได ดี เ พี ย งใดในสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะวั น แต ล ะชั่ ว โมงที่ บุ ค คลสั ม พั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอม และมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวาความแตกตางนี้มีมากพอที่จะทําใหไดคุณภาพโดยรวม
จากการปรั บ ตั ว ของเขา รวมถึ ง สุ ข ภาพ/ความเจ็ บ ป ว ย คุ ณ ธรรมและการปรั บ ตั ว (Adaptive
functioning) (Lazarus; & Cohen, 1977: 119) บุคคลมีการตอบสนองตอความเครียดใน 2 ทาง
(Lazarus; & Cohen, 1977: 103) คือ ทางกายและทางพฤติกรรม ทางกายคือการตอบสนองทาง
รางกาย สวนในทางพฤติกรรมนั้นบุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองใน 3 แนวทางคือ 1) ทาง
พฤติกรรมการเผชิญปญหา (Coping behavior) 2) การทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ
(Disorganized functioning) และ 3) การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม (Expressive
behavior) สําหรับทฤษฎีที่อธิบายการเผชิญปญหากับความเครียดของบุคคล มี 2 แนวคิด คือวงจร
การเผชิญปญหาแบบปรับตัว และโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา ดังนี้
1. วงจรการเผชิญปญหาแบบปรับตัว (Adaptive coping cycle) เปนวงจรของการ
ปรับตัวของการเผชิญปญหา (Adaptive coping cycle) โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในบางดานของ
สภาพแวดลอมภายในหรือภายนอกองคการและจบลงดวยการปรับตัวมากขึ้น มีพลวัต มีความสมดุล
แบบมีการเคลื่อนที่ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เขามาสูองคการ ขั้นตอนของกระบวนการนี้มี
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มากซึ่งสามารถระบุใหชัดเจนไดวาองคการใดที่มักลมเหลวในการเผชิญปญหา ที่ปรึกษาและนักวิจัย
อาจสามารถช ว ยในหลายๆ แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก าร จุ ด ประสงค ข องการ
วิเคราะหวงจรนี้เปนขั้นตอนที่อาจดูแยกจากกัน แตในความเปนจริงแลวขั้นตอนทั้งหมดดําเนินไป
พรอมๆกัน เมื่อองคการอยูในสภาพที่เคลื่อนไหวอยางตอเนื่องมีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งหลาย
วงจรประกอบดวย 5 ขั้นตอนไดแก 1) การตรวจวัด (Sensing) การเปลี่ยนแปลงในบางสวนของ
สิ่งแวดลอมภายนอกหรือภายใน 2) การนําเขา (Importing) ขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเขาไปในสวนขององคการที่สามารถกระทําการใดๆได และทําการยอย (Digesting)
ความหมายของขอมูลนั้น 3) การเปลี่ยนแปลง (Changing) ผลผลิตหรือปรับปรุงกระบนการภายใน
องคการโดยขึ้นอยูกับขอมูลที่ไดรับ ในขณะเดียวกันก็ลดหรือจัดการผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคที่
เกี่ยวของกับระบบและรักษาความคงที่ของการเปลี่ยนแปลง 4) การสงออก (Exporting) ผลิตภัณฑ
ใหมและบริการใหมๆ 5) การไดรับการตอบรับ (Obtaining feedback) ตอความสําเร็จจากการ
เปลี่ยนแปลงโดยผานการตรวจที่ละเอียดขึ้นในสภาพแวดลอมภายนอกและระดับของการรวมกันของ
สภาพแวดลอมภายใน วงจรนี้อธิบายตัวอยางไดกวางกวาสําหรับระบบการเผชิญปญหา (System
coping) เมื่อเทียบกับแบบจําลององคการที่มีการเคลื่อนไหวของคอตเตอร (Kotter’s Organization
dynamic model)
2. โมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา (Stress and coping model)
ของ ลาซาลัสและโฟรกแมน (Lazarus & Flokman, 1984) เปนการอธิบายกระบวนการเกิด
ความเครียดและการเผชิญปญหา (The stress-coping process) ที่มีลักษณะเปนพลวัต มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตามเวลา เมื่อบุคคลเกิดความเครียดจากสถานการณที่มีความตองการ
จากสภาพแวดลอม หรือจากความตองการภายใน หรือทั้งสองอยางที่มีเกินกวาทรัพยากรที่ใชในการ
ปรับตัวที่มาจากบุคคล สังคมหรือระบบ บุคคลจะใชการเผชิญปญหา (Coping) ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่ใชกลยุทธมุงไปที่เปาหมายโดยการประเมิน (Appraisal) กอใหเกิดความเครียดที่เปนผลดาน
กายภาพทางระบบประสาท (Neouro cognitive activation) ตอบสนองดานอารมณความรูสึก
(Affective response) การตอบสนองดานสรีระวิทยา (Physiological response) ตอบสนองทาง
พฤติกรรม (Behavioral response) เพื่อใหเกิดการปรับตัว (Adaptation) ในชวงแรกที่เกิด
ความเครียดบุคคลมีความวิตกกังวล (Anxiety) ในการมีประสบการณความเครียดนั้นบุคคลตองใช
ความคิด (Cognitive) ในระดับหนึ่ง โดยรับรูความแตกตางจากสภาพแวดลอมที่กระตุนแลวแปล
ความหมายว า สิ่ ง นั้ น ทํ า ให แ ครี ย ดหรื อ ไม ทํ า ให เ ครี ย ด เป น การสื่ อ ทางระบบประสาท
(Neurotransmission) เกิดขึ้นพรอมๆกับการตอบสนองทางอารมณ (Lazarus and Flokman’s,
1984; Scott, Oberst; & Dropkin, 1980 cited in Backer, Bakas, Bennett; & Pierce, 2000: 232)
ลาซาลัสและโฟรกแมน (Lazarus & Flokman,1984: 141; Lazarus, 2000: 202) ให
ความหมาย “การเผชิญปญหา” (Coping) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของความคิดและ
พฤติกรรมเพื่อจัดการกับความตองการจากสภาพแวดลอมภายนอกและ/หรือภายในที่บุคคลประเมิน
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วามีมากกวาทรัพยากรที่ตนเองมีอยู นิยามนี้อธิบายดวยแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) เปนการ
มุงเนนกระบวนการมากกวามุงเนนที่คุณลักษณะ (Trait-oriented) ในการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
มีความตองการเฉพาะและมีความขัดแยง 2) นิยามนี้นําไปใชกับความแตกตางระหวางการเผชิญ
ปญหา (Coping) กับพฤติกรรมการปรับตัวโดยอัตโนมัติ (Automatized adaptive behavior) การ
เผชิญปญหาเปนการจํากัดดวยการประเมินทรัพยากรที่มีกับความตองการภายนอกและภายในที่
มากกวา สงผลใหบุคคลตองเผชิญกับความเครียด 3) ปญหาจากการรบกวนจากการเผชิญปญหากับ
ผลลัพธที่เกิด การเผชิญปญหาจึงเปนการพยายามจัดการที่อนุญาตใหบุคคลใชการเผชิญปญหาดวย
การทําหรือคิดโดยไมคํานึงถึงวาจะออกมาดีหรือไมดี 4) มีการใชคําวา “จัดการทําใหลดลง” หมายถึง
การหลีกเลี่ ย ง ทําลาย หรือยอมรั บ สภาพความเครียดเชนเดี ย วกับการอยูเหนือสภาพแวดลอม
โดยทั่วไปการทํางานของการเผชิญปญหา (Function of coping) เปนการเอาชนะความสําคัญ
ระหว า งการเผชิ ญ ป ญ หาโดยตรงที่ ไ ปจั ด การหรื อ เปลี่ ย นแปลงสาเหตุ ข องป ญ หาที่ ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียดและการเผชิญปญหาก็เปนผูกํากับโดยตรงตอการตอบสนองของอารมณตอปญหานั้น
ซึ่งเราเรียกชื่อเปนทางการวา “การเผชิญปญหาที่ปญหา” (Problem-focused coping) และสิ่งที่เกิด
ตอมาภายหลังคือ “การเผชิญปญหาที่อารมณ” (Emotional-focus coping) โดยปกติรูปแบบการมุง
ที่อารมณ (Motional-focus) ของการเผชิญปญหามักเกิดเมื่อบุคคลไดประเมินแลววาไมมีสิ่งที่
สามารถทําใหการแกไขเปนอันตราย ถูกขมขูหรืออยูในสภาพแวดลอมที่ทาทาย ในขณะที่การเผชิญ
ปญหาแบบมุงที่ปญหาจะเปนในทางตรงกันขาม คือ เปนการแกปญหาที่มีความเปนไปไดมากขึ้น
เมื่อเงื่อนไขดังกลาวไดถูกประเมินวาเปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง (Lazarus; & Flokman,
1984: 150) ซึ่งกระบวนการดังกลาวอธิบายดวยโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา ใน
ภาพประกอบ 2 ดังนี้

ภาพประกอบ 2 โมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา (Original stress and coping
model)
ที่มา: ปรับปรุงจาก โฟลกแมน (Flokman, 2008)
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ลาซาลัสและโฟลกแมน (Lazarus; & Flokman, 1984: 305) ไดนําแนวคิดพื้นฐานที่
ออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาในเรื่อง “ความเครียด การเผชิญปญหาและการปรับตัว” (Stress, coping
and adaptation) โดยใชหลักการวิจัยเชิงปริมาณตามหลักปฏิฐานนิยมที่ศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน
เปนสาเหตุที่เปนไปไดของการปรับตัวของบุคคลในระยะยาว การเกิดความเจ็บปวยหรือการไม
สามารถทําหนาที่ปกติในสังคมได โดยไดศึกษาจากการวิจัยเชิงทดลองหรือหาความสัมพันธของตัว
แปร ซึ่งเปนความซับซอนของตัวแปรที่มีปฏิสัมพันธกันระหวางปจจัยนําดานบุคคล (Antecedent
person) กับตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอม ซึ่งปจจัยที่เกิดกอนไดรับการทดสอบครั้งเดียวทําใหเกิดผล
คือการปรับตัว ซึ่งในการออกแบบงานวิจัยแบบดั้งเดิมนั้นไมได เปนการเรียนรูโดยตรงเกี่ยวกับ
กระบวนการที่วาปจจัยที่เกิดกอนตัวใดที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธ กระบวนการนี้มีขอสันนิษฐานที่
มักใชอางอิงกับแนวคิดที่ระบุตัวแปรของลักษณะบุคคลหรือตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอม งานวิจัย
อาจเปนการคาดเดา ตัวอยางเชน ตัวแปรปจจัยดานบุคคลที่ระบุคือ รูปแบบการเผชิญปญหา (Style
of coping) และตัวแปรดานปจจัยสภาพแวดลอมคือ ความตองการ หรือ ความเครียดจากเหตุการณ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต เช น การเปลี่ ย นงาน ตามตั ว อย า งนี้ จึ ง เป น การรวมกั น ของป จ จั ย ด า นบุ ค คล
(Person) และปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environment) ที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน
(Performance) ที่มีตองานใหม ซึ่งรูปแบบการเผชิญปญหา (เปนตัวแปรปจจัยดานบุคคล – Person
variable) เปนตัวแปรที่ถูกนําเขาไปอยูในกระบวนการแนวคิดนี้ (Lazarus; & Flokman, 1984: 302)
ดังแสดงในภาพประกอบ 3 ที่อธิบายไดวา ปจจัยดานบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมรวมกันทําให
เกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ทั้ง 3 ดาน (ดานสุขภาพรางกายและการเจ็บปวย ดานขวัญและกําลังใจ
และดานความสามารถในการทํางาน) เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปรที่อยูในกระบวนการเกิดผลลัพธ
ดังกลาว ลาซาลัส (Lazarus, 2000: 211) ไดอธิบายปจจัยเชิงเหตุ กระบวนการ ตลอดจนผลลัพธที่
เกิดขึ้นในโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหาไวตามภาพประกอบ 4 และ 5
ปจจัยนํา
ตัวแปรปจ(Antecedents
จัยดานบุคคล )

ผลจากการปรับตัวในระยะยาว
(Long-range
Adaptation
Outcomes)

ดานสุขภาพร
างกาย/การเจ็
บปวย

(Person variables)


ตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอม
(Environmental variable)



(Somatic health / illness)
ดานขวัญและกําลังใจ (Morale)
ดานความสามารถในการทํางาน
(Functioning in the world)

ภาพประกอบ 3 แสดงปจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดตามแนวคิดการวิจัยแบบปฏิฐานนิยม
(Traditional cause-and-effect research-positivism)
ที่มา: ปรับปรุงจาก Lazarus and Flokman (1984: 303)
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ปจจัยนําเชิงสาเหตุ
(Causal antecedents)

กระบวนการคั่นกลาง
Time1…T2…T3…Tn
Encounter 1…2…3…n

ผลกระทบที่
เกิดขึ้นทันทีทันใด

ตัวแปรดานบุคคล:
การประเมินขั้นตน
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา
คานิยม (Values), ความ การประเมินครั้งที่สอง (Psychological changess)
การประเมินซ้ํา
ผูกพัน (Commitments)
ความรูสึกทางบวกหรือทางลบ
และความเชื่อ (beliefs):
(Positive or negative felling)
ความรูสึกการควบคุม
คุณภาพของผลลัพธที่เผชิญหนา
(Quality of encounter Outcome)
(Existential sense of
control
ปจจัยสภาพแวดลอม:
การเผชิญปญหา (Coping):
เผชิญปญหาที่ปญหา (Problem-focused)
 ความตองการทาง
เผชิญปญหาที่อารมณ (Emotion-focused)
สถานการณ
รูปประกอบ
ความเครียด รการเผชิ
ญปกญารสนั
หา และการปรั
การมองหาการได
ับและการใช
บสนุนทาง บตัว
ขอจํากัดแสดงแผนผั
ทรัพยากร งของทฤษฎี
สังคม305;
(Seeking
obtaining
and201
using social
ที่มา :(เชLazarus
Lazarus,
2000:
น เครือขand
ายทางFlokman, 1984:
support)
จากรู
ประกอบขางตน อธิบายได
วา (Lazarus & Flokman, 1984: 304)
สังปคม)
 ความคลุมเครือของ
ภยันอันตรายที่ใกล
เขามา
ผลสรุปของการเผชิญหนากับความเครียด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ระยะยาว
สุขภาพรางกาย /การ
เจ็บปวย (Somatic
health/illness)
ขวัญและกําลังใจ
สุขภาวะที่ดี) (Morale
well-being)
การทําหนาที่ในสังคม
(Social functioning)

ภาพประกอบ 4 แผนผังทฤษฏีความเครียด การเผชิญปญหา และการปรับตัว (A Theoretical
schematization of stress, coping, and adaptation)
ที่มา: ปรับปรุงจาก Lazarus and Flokman (1984: 305); Lazarus (2000: 201)
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ปจจัยนํา
(Antecedents)

กระบวนการ
(Process)

ผลลัพธ
(Outcomes)

ปจจัยดานบุคคล:
 เปาหมายและ
ลําดับชั้นของ
เปาหมาย
 ความเชื่อเกี่ยวกับ
ตนเองและโลก
ภายนอก
 ทรัพยากรทีม่ ีของ
บุคคล

ปจจัยสภาพแวดลอม :
 อันตรายและการ
สูญเสีย
 ภัยคุกคาม
 ความทาทาย
 ผลประโยชน

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และ
สภาพแวดลอม
(The PersonEnvironment
Relationship)

การประเมิน
ของบุคคล
(Appraisal)

ความสัมพันธ
เชิงความหมาย
ที่เปนชุด
รูปแบบเชิง
สัมพันธหลัก
(Relation
meaning, as
core relational
themes)

การเผชิญ
ปญหา
(Coping)

 อารมณ 1 หรือ
มากกวา 15 ชนิดและ
ผลกระทบจาก
อารมณนั้น
(Emotion)
 ขวัญและกําลังใจ
(Morale)
 การทําหนาที่ใน
สังคม (Social
functioning)
 สุขภาพ (Health)

ภาพประกอบ 5 โมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา (Model of stress and coping)
ที่มา: ปรับปรุงจาก Lazarus (2000: 211)
กลยุทธการเผชิญปญหา (Coping strategies) ในงานวิจัยนี้ใชทฤษฎีความเครียดและการ
เผชิญปญหา (Stress; & coping model) ของลาซาลัสและโฟรกแมน (Flokman & Lazarus, 1980
cited in Kammeyer-Mueller., Judge; & Scott, 2009; Lazaruz; & Flokeman, 1984: 150-152) ใน
การอธิบาย ซึ่งประกอบดวย 2 รูปแบบไดแก
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1. การเผชิญปญหาที่ปญหา (Problem-focus coping) หมายถึง การที่บุคคลพยายามลด
ความเครียดโดยการลดระดับของสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดลงดวยการใชวิธีการเฉพาะอยางที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับลดระดับความเครียด การสรางพฤติกรรมเฉพาะเพื่อเปาหมายและการเขารวมใน
การแกไขปญหา การเผชิญปญหาที่ปญหาเปนลักษณะของการแกปญหาเชิงบวกซึ่งมีหลักฐานที่แสดง
ใหเห็นวาสามารถลดระดับความเครียดในระยะยาวได กลยุทธในการเผชิญปญหาที่ปญหา (Problemfocus coping strategies) จึงเปนกลยุทธที่คลายการแกไขปญหา (Problem solving) โดยมุงสนใจที่
ปญหาโดยตรง กําหนดปญหาที่ชัดเจน สรางทางเลือกในการแกไขปญหาโดยใหน้ําหนักในทางเลือก
แกไขปญหาที่คํานึงถึงเรื่องคาใชจายและประโยชนที่ไดรับ มีการเลือกทางเลือกที่มีเหลานั้นและ
นําไปสูการแกไขพฤติกรรม (Lazarus & Flokman, 1984: 152)
2. การเผชิญปญหาที่อารมณ (Emotion-focus coping) เปนวิธีการแบบมุงสนใจอารมณ ใช
เพื่อรักษาความหวัง (Hope) และทําใหมองโลกในแงดี (Optimism) เพื่อปฎิเสธทั้งความจริงและ
ความหมายที่เกิดขึ้นและไมยอมรับการรับรูที่ไมดี ทําใหรูสึกเสมือนวาถาหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ไมเปนไร
และยังคงดําเนินตอไปได (Lazarus & Flokman, 1984: 150)
บุคคลเลือกใชกระบวนการการเผชิญปญหา (Coping process) (Lazarus & Flokman,
1984: 142) โดยพิจารณาจากคุณลักษณะหลัก 3 ประการคือ 1) การสังเกตและประเมินสิ่งที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่บุคคลกระทําหรือคิดที่แทจริง ในทางตรงกันขามกับสิ่งอะไรที่บุคคลมักทํา จะทํา
หรือควรทํามักเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะนิสัยตนเอง (Trait approach) 2) สิ่งที่บุคคลคิดหรือ
ทําจริง ๆ นั้นไดถูกวั ดภายในบริ บทเฉพาะที่เ ผชิญปญหาและลงมือกระทํ าที่ เกิ ดขึ้นโดยตรงตอ
สถานการณเฉพาะ ในการทําความเขาใจการเผชิญปญหาและการวัด จึงตองรูวาบุคคลเผชิญกับ
ปญหาอะไร เพื่อนํามากําหนดความหมายของบริบทไวและทําใหงายตอการคิดในการเผชิญปญหา
หรือการกระทําตรงตามความตองการทางบริบท 3) การพูดถึงกระบวนการการเผชิญปญหาหมายถึง
การพู ด ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงการคิ ด เผชิ ญ ป ญ หาและการกระทํ า ซึ่ ง เป น ประสบการณ ที่ บุ ค คล
ปลดปลอยความเครียดออกไป ดังนั้น การเผชิญปญหาจึงเปนกระบวนการผลัดเปลี่ยนที่บุคคลตองมี
ในเวลาขณะนั้นระยะเวลาหนึ่งที่เรียกวาขั้นตอนกลยุทธการปองกันตนเอง (Defensive strategies)
เชนเดียวกับสถานภาพของการเปลี่ยนแปลงระหวางความสัมพันธของบุคคลกับสิ่งแวดลอม ใน
สภาพทั่วไปเมื่อบุคคลตองเผชิญกับความเครียดมากและเกิดควบคูกันกับการเปลี่ยนแปลงในการ
เผชิญปญหา จึงถูกอธิบายดวยความคงที่ของลักษณะนิสัยทั่วไป (General trait) หรือบุคลิกภาพทาง
อารมณ (Personality disposition) ของบุคคลนั้น แนวทางหนึ่งที่สามารถใชไดในการเผชิญปญหา
คือการเผชิญปญหาเชิงรุก ซึ่งเปนการจัดการความเครียดในที่ทํางานโดยการปองการและการจัดการ
ความเครียดแบบเชิงรุก (Proactive coping) การจัดการความเครียดในที่ทํางานเปนความพยายาม
ของพนักงานหรือองคการในการบริหารจัดการหรือเอาชนะความตองการและเหตุการณที่สําคัญซึ่ง
เปนสิ่งที่ทาทาย คุมคาม ทํารายหรือสูญเสียตอตนเองและการทํางานของตนเองหรือตอองคการ
โดยรวม การเผชิญปญหาเปนเสมือนการตอบสนองตอเหตุการณหรือความคาดหมายของความ
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ตองการที่จะเกิดขึ้น และสามารถนําเอาวิธีการเชิงรุก (Proactive approach) มีตอเปาหมายของ
ตนเอง (Self-imposed goals) และความทายทายมาใชได (Locke, 2000) การเผชิญปญหาแบบเชิง
รุกในองคการในรูปแบบการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการจึงเปนรูปแบบหนึ่งที่มีผูสนใจ
นํามาศึกษา โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา (Stress and
coping model) ของลาซาลัสและโฟรกแมน (Lazarus & Flokman,1984) ดังเชนในงานของจัดสและ
คณะ (Judge et al.,1999) ที่ศึกษาการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการโดยใชการเผชิญกับ
ปญหาโดยมุงสนใจปญหา ซึ่งจะกลาวในตอนที่ 3

ตอนที่ 3 แนวคิดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ (Coping with
Organization changes)
แนวคิดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ เสนอเปนครั้งแรกโดยจัดสและคณะ
(Judge et al.,1999) เพื่ออธิบายการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานของพนักงาน โดยมี
แนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีโมเดลการเผชิญปญหาและความเครียด (Stress and coping model)
ของลาซาลัสและโฟรกแมน (Lazarus & Flokman,1984) นํามาศึกษาตอยอดในเรื่องการเผชิญ
ปญหาในองคการที่มีการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ โดยจัดส
และคณะ (Judge et al.,1999) จึงไดผสานแนวคิดเรื่องการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ
ซึ่ง จัดสและคณะ (Judge et al.,1999) พบวาคุณลักษณะนิสัยของบุคคล (Trait) 7 อยางที่แบงได 2
กลุม คื อ กลุมคุณลักษณะตัวตนในเชิงบวก (Positive self-report) และกลุมดานความเสี่ยงที่มี
คุณลักษณะตางกันนี้สามารถรายงานตนเองและวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของบุคคลได
ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสัมพันธกับแรงจูงใจ
ภายนอก (ไดแก เงินเดือน ตําแหนงงาน ผลการปฏิบัติงาน) และแรงจูงใจภายใน (ไดแก ความ
ผูกพัน ตอองคการ ความพึงพอใจในการทํางาน) ทําใหเ กิดผลลั พธที่ได ในทางอาชีพการเผชิญ
ปญหายังเปนตัวแปรคั่นกลางบางสวนของความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับอารมณ (The
dispositional factor) และผลลัพธในทางอาชีพการทํางาน
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ หมายถึง การที่บุคคลใชสติปญญาและ
พฤติกรรมที่สนับสนุนใหจัดการโดยการทํ าใหลดหรือทําใหหมดไปในความตองการภายในและ
ภายนอกที่ เ กิ ด จากการแลกเปลี่ ย นระหว า งคนกั บ สิ่ ง แวดล อ ม (The person-environment
transaction) โดยการประเมิน เกิ น กว า ทรัพ ยากรที่ บุ ค คลมี อ ยู กับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้น ใน
องค ก าร หากบุ ค คลประเมิ น ว า สภาพแวดล อ มมี เ กิ น กว า ทรั พ ยากรที่ ต นเองมี อ ยู อาจนํ า มาซึ่ ง
ความเครียดในการทํางานและสงผลลบ เชน ความเครียดและการปรับตัวงานวิจัยไดแสดงใหเห็นวา
กลยุทธการเผชิญปญหาที่ปญหา (Problem-focus coping strategies) เปนการเผชิญปญหาโดยตรง
กับสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดนั้นมีประสิทธิภาพมากกวาการเผชิญปญหาที่อารมณ (Emotionalfocus coping strategies) ที่เปนการเผชิญปญหาที่อารมณที่ทําใหเกิดความเครียด การเปลี่ยนแปลง
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องคการมักกอใหเกิดความเครียดในชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธกับผลลัพธในทางลบคืออาจทํา
ใหสถานภาพลดลง เกิดความขัดแยงในงานและครอบครัว ทําลายสุขภาวะทางจิตของพนักงาน
(Flokman, Lazarus et al, 1986 cited in Judge et al., 1999) ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชคําวา “การ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน” เพื่อใหเขาใจชัดเจนถึงบริบทการทํางานของพนักงานที่ศึกษา
ในโรงงาน
การวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ
จากการทบทวนวรรณกรรม แบบวัดที่สรางเพื่อวัดการรับรูของพนักงานในการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในองคการไดพัฒนาขึ้นในป 1998 โดยจัดสและพูสิก (Judge; & Pucik, 1998)
พัฒนาตอมาในแนวคิดที่เกี่ยวกับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง (Judg et al., 1999) แบบวัดนี้
ไดพิจารณาจากปฏิกิริยาของพนักงานตอการเปลี่ยนแปลงและการนําการเปลี่ยนแปลง (Leading
changes) โดยวัดจากการที่พนักงานจัดการหรือตอบสนองตอปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
องคการในลักษณะของการแกปญหาเชิงบวกดวยกลยุทธการเผชิญปญหาโดยใชวิธีมุงสนใจที่ปญหา
โดยตรงอยางประสิทธิภาพเพื่อลดระดับความเครียดของพนักงาน การเขารวมในการแกไขปญหา
การกําหนดปญหาที่ชัดเจน สรางทางเลือกในการแกไขปญหาโดยใหน้ําหนักในทางเลือกแกไขที่
คํานึงถึงเรื่องคาใชจายและประโยชนที่ไดรับ แลวเลือกทางเลือกที่มีเหลานั้นและนําไปสูการกระทําที่
แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พนักงานมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ทาทาย
และเปนเรื่องที่ยอมรับได ถือเปนการสรางโอกาสในการทํางานใหมๆและมีความสนใจจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงนั้นตลอดจนพยายามสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการตนเอง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวาแบบวัดที่ใชวัดการรับรูของพนักงานตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในองคการของตนเอง คือ “แบบวัดการเผชิญการเปลี่ยนแปลง” (Coping with changes scale) เปน
แบบวัดภาษาอังกฤษที่ประกอบดวยขอคําถาม 12 ขอ มีลักษณะเปนมิติเดียว (Single dimension)
โดยประเมินคา CFA ในการวัดไดคา GF =.93, CFI=.94 Self-reportsคา reliability =.77
Independent assessment = .79 การวัดพิจารณาจากปฏิกิริยาตอการเปลี่ยนแปลงและการนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง แบบวัดนี้ยังไมมีผูนํามาใชในรูปแบบภาษาไทย ผูวิจัยจึงไดนําตนฉบับมาปรับใชใน
งานวิจัยนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ
ในการศึกษาเรื่องบทบาทของกลยุทธการเผชิญปญหาตอผลการปฏิบัติงาน (The role of
coping strategies) พบวาการใชการเผชิญปญหาแบบหลีกหนี (Avoidance coping strategy) จะทํา
ใหเกิดความสัมพันธทางลบระหวางผูนําที่ชอบทํารายลูกนอง (Abusive supervisor) และผลการ
ปฏิบัติงาน กลาวคือในกลุมที่หัวหนามักทํารายลูกนองสูงและลูกนองมีการเผชิญปญหาแบบหลีกหนี
สูงจะทําใหผลการปฏิบัติงานต่ํา (Nandkeolyar et al., 2014) ดังนั้นกลยุทธการเผชิญปญหาแบบ
เชิงรุก (Active coping strategies) จึงหมายถึงการที่บุคคลระบุแหลงของความเครียดและประเมิน
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แนวทางที่เปนไปไดเพื่อกําจัดความเครียดที่เกิดขึ้นและตองใชการเผชิญปญหาเชิงรุก (Lazarus; &
Flokman, 1984)
งานวิ จั ย หลั ก ที่ ผู วิ จั ย ศึ ก ษาและสร า งตั ว แปรนี้ มาจากงานของจั ด ส แ ละคณะ (Judge,
Thoresen, Pucik, & Welbourne, 1999) ที่ศึกษาการบริหารจัดการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
องคการ ในกลุมตัวอยางผูบริหารระดับกลางและระดับบนของฝายบุคคลใน 6 องคการ ศึกษาการ
เผชิญปญหาการเปลี่ ยนแปลงองคการที่เคยเปลี่ยนแปลงจากการลดขนาดองคการ งานวิจัย ใช
คําถามเพื่อสอบถามการเปลี่ยนแปลงในองคการที่ทําใหเกิดผลกระทบตอทุกสวนของงานและเปน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคอนขางถูกจํากัด ในงานวิจัยนี้จัดสไดวัดการประเมินแกนแทของตนเองใน
องคการที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลจากการวิจัยพบวาการประเมินแกนแทของตนเองมีความสัมพันธกับ
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงองคการ ตอมาจัดสและมูเลอร (Judge & Kammeyer-Mueller,
2011) ไดศึกษาการประเมินแกนแทของตนเองในองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงและการเผชิญปญหาที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในองคการ (Coping with Organization changes) โดยเสนอเปนโมเดล
ของการประเมินแกนแทของตนเองและความสัมพันธตอความสําเร็จในอาชีพ ซึ่งแสดงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยลักษณะของบุคคลที่รวมถึงการประเมินแกนแทของตนเองตอความสําเร็จในอาชีพ
โดยมีการเผชิ ญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการเปนตัว แปรคั่นกลาง จัดสได ใ หขอเสนอแนะ
2 ประการจากงานวิจัยคือควรศึกษาเรื่องการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง (Judge, Thoresen,
Pucik; & Welbourne, 1999) และควรนําตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเองศึกษาในบริบท
องคการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Judge; & Kammeyer-Mueller, 2011)
จากการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิ ด การเผชิ ญ ป ญ หาของลาซาลั ส และโฟล ก แมน
(Lazarus; & Flokman, 1984) และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ จากงานวิจัยของ
จัดสและคณะ (Judge, Thoresen, Pucik; & Welbourne, 1999; Judge; & Kammeyer-Mueller,
2011) ผูวิจัยจึงเชื่อวา การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรที่มีบทบาทตอพฤติกรรม
การทํางานภายใตปจจัยสภาพแวดลอมองคการที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อหาคําตอบยืนยันในประเด็น
ดังกลาว ผูวิจัยจึงคาดวา การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร
เชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และตัวแปรเชิง
สาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน) ตามสมมติฐานขอที่หก
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการไดรับอิทธิพลทางออม ตั วแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การ
ประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) และตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน (ได แ ก
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความ
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คลุมเครือในบทบาท) ตามสมมติฐานขอที่หา การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปร
คั่นกลางระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของ
ตนเอง) และตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสํ า เร็ จ ภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลง วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน)
ตามสมมติฐานขอที่สาม

ตอนที่ 4 แนวคิดพหุระดับและปจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลตอการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในองคการและพฤติกรรมการทํางาน
4.1 แนวคิดพหุระดับ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมองคการมาจากศาสตรสาขาวิชาตางๆและมีระดับการ
วิเคราะหพหุระดับ (Robbins, 1983) ไดแก ระดับบุคลคล ระดับกลุม และระดับองคการ ตัวแปรที่มี
หนวยการวิเคราะหที่ระดับบุคคลสวนใหญมาจากศาสตรวิชาทางพฤติกรรมศาสตรสาขาจิตวิทยา
เชน การเรียนรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพ เปนตน ตัวแปรที่มีการวิเคราะหที่ระดับกลุมมาจากศาสตรทาง
สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม และมานุษยวิทยา เชน พลวัตของกลุม คานิยมกลุม บทบาท การสื่อสาร
สถานะ และความขัดแยงในกลุม เปนตน สวนตัวแปรที่มีการวิเคราะหระดับองคการเปนศาสตรวิชา
ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และรัฐศาสตร ไดแก การเปลี่ยนแปลงองคการ วัฒนธรรมองคการ
อํานาจและความขัดแยงในองคการ เปนตน (Robbins, 1983: 9; 2001) การวิเคราะหใน 3 ระดับของ
การศึกษาพฤติกรรมองคการที่เริ่มตนจากระดับบุคคลไปสูระดับองคการที่ทับซอนกันเปน 3 ชั้น
(ภาพประกอบ 6) ในแตละระดับสรางขึ้นจากระดับเดิมที่มีอยูกอน การสรางแนวคิดกลุมมาจาก
รากฐานที่วางไวจากระดับบุคคล ในการศึกษาพฤติกรรมองคการจํากัดการทับซอนของโครงสรางไว
ที่ระดับบุคคลและระดับกลุม (Robbins, 1983: 26; 2001) จากแนวคิดการศึกษาตัวแปรในพฤติกรรม
องคการ ผูวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรระดับบุคคล คือ ปจจัยดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การ
ประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) ป จ จั ย สภาพแวดล อ มในการทํ า งานระดั บ บุ ค ล (ได แ ก วั ฒ นธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ การรับรูการใหการสนับสนุน
ทางสังคมจากองคการ และความคลุมเครือในบทบาท) สวนตัวแปรที่มีการวิเคราะหระดับกลุม คือ
ปจจัยสภาพแวดลอมการทํางานระดับกลุม (ไดแก บรรยากาศกลุมแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนํา
การเปลี่ ย นแปลง) ซึ่ ง ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ กลุ ม และระดั บ บุ ค คล ผู วิ จั ย ได ใ ช แ นวคิ ด
โมเดลพื้นฐานพฤติกรรมองคการของ รอบบินส (Robbins, 1983: 32; 2001: 24) ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 6
รอบบินส (Robbins,1983: 32; 2001: 24) ไดนําเสนอโมเดลพฤติกรรมองคการ โดยเสนอ
ตัวแปรที่ใชศึกษาพฤติกรรมองคการเปน 3 ระดับ หรือเปนพฤติกรรมที่อยูภายใตการเปลี่ยนแปลง
และมีความเครียดที่สงผลกระทบ 3 ระดับ (ไดแก ระดับบุคคล กลุม และองคการ) ตัวแปรระดับบุ
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คล ไดแก บุคลิกภาพและอารมณ คานิยมและเจตคติ ความสามารถ คุณลักษณะทางชีวประวัติ เปน
ตน ซึ่งสงผลตอการรับรู แรงจูงใจ และการเรียนรูในระดับบุคคล เปนการรับรูของบุคคลจะสงผลตอ
กันและกันกับการสื่อสารในระดับกลุม ตัวแปรระดับกลุม ไดแก ลักษณะโครงสรางกลุม การสื่อสาร
ความขัดแยง ภาวะผูนําและความไววางใจ การทํางานเปนทีม อํานาจและการเมือง เปนตน ตัวแปร
เหลานี้ตางสงผลตอโครงสรางองคการซึ่งเปนตัวแปรระดับองคการ ตัวแปรระดับองคการ ไดแก
วัฒนธรรมองคการ โครงสรางและการออกแบบองคการ การออกแบบการทํางานและเทคโนโลยี
นโยบายทรัพยากรบุคคลและการฝก เปนตน จากโครงสรางดังกลาวทําใหไดผลลัพธดานบุคคล
(Human outcome) ที่เกิดผลลัพธ ดานผลผลิต การขาดงาน การเขาออกงาน พฤติกรรมการเปน
สมาชิก และความพึงพอใจในงาน เปนตน
ระดับองคการ (Organization system level)
ระดับกลุม (Group level)
ระดับบุคคล (Individual level)

ภาพประกอบ 6 โมเดลพื้นฐานพฤติกรรมองคการ
ที่มา: ปรับปรุงจาก Basic OB Model (Robbins, 1983: 26)
สรุปไดวาพฤติกรรมองคการที่ใสเขาไปซึ่งเปนตัวแปรนําเขาดานบุคคล (Human input) ใน
ระดับบุคคล และการเปลี่ยนแปลงและความเครียด (Changes and stress) ในระดับบุคคลและกลุม
กอใหเกิดผลลัพธดานบุคคล (Human output) จะแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีผลตอระดับองคการ
ดังแสดงในภาพประกอบ 7 เมื่อพิจารณาตัวแปรในแงของปจจัยบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอม
สามารถอธิ บ ายกรอบแนวคิ ด งานวิ จั ย ด ว ยทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ป ญ หาที่ ล าซาลั ส และโฟล ก แมน
(Lazarus; & Flokman, 1984) ใชอธิบายกระบวนการเผชิญความเครียด การเผชิญปญหาและการ
ปรับตัว โดยใชตัวแปร 3 สวนคือ ปจจัยนํา ปจจัยคั่นกลางและผลลัพธ ซึ่งปจจัยนํา ไดแก ตัวแปร
ดานบุคคลและตัวแปรสภาพแวดลอมโดยมีการเผชิญปญหาเปนตัวแปรคั่นกลาง หลังจากที่บุคคลได
ผานกระบวนการประเมินและใหความหมายตอความสัมพันธระหวางบุคคลและสภาพแวดลอม จน
ทํ า ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ใ นด า นต า ง ๆ (ได แ ก อารมณ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ การทํ า หน า ที่ ใ นสั ง คม และ
สุขภาพ)
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ผลลัพธดานบุคคล
(Human output)
ตัวแปรระดับองคการ

การเปลี่ยนแปลง
และความเครียด
(Changes and
Stress)

ลักษณะโครงสรางกลุม การสื่อสาร ความขัดแยง
ภาวะผูนําและความไววางใจ การทํางานเปนทีม
อํานาจและการเมือง ตัวแปรเหลานี้ตางสงผลตอ
โครงสรางองคการซึ่งเปนตัวแปรระดับองคการ

ผลผลิต / ผลิตภัณฑ / บริการ
การขาดงาน การลาออก
พฤติกรรมการเปนสมาชิก
และความพึงพอใจในงาน

ตัวแปรระดับกลุม
ลักษณะโครงสรางกลุม การสื่อสาร ความขัดแยง ภาวะผูนําและความไววางใจ
การทํางานเปนทีม อํานาจและการเมือง ตัวแปรเหลานีต้ างสงผลตอโครงสราง
องคการซึ่งเปนตัวแปรระดับองคการ

ตัวแปรระดับบุคคล
ปจจัยดานบุคคล
ที่ใสเขาไป
(Human Input)





ความสามารถ
คานิยมและเจตคติ
บุคคลิกภาพและอารมณ
ปจจัยชีวบุคคล

ตัวแปรระดับบุคคล
การรับรู
แรงจูงใจ
การเรียนรูของบุคคล

การตัดสินใจ
ของบุคคล

ภาพประกอบ 7 โมเดลพฤติกรรมองคการตามแนวคิดของรอบบินส
ที่มา: ปรับปรุงจาก Basic OB Model, Stage II (Robbins, 2011: 24)
จากโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหาของลาซาลัส (Lazarus, 2000) มีตัวแปรการ
เผชิญปญหาที่ทําหนาที่เปนตัวแปรคั่นกลาง นําไปสูผลลัพธดานความสามารถในการทํางานในสังคม
(Social functioning) ซึ่งเทียบไดกับพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท (In-role behaviors) และ
พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร (OCBs) ในงานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ได นํ า แนวคิ ด โมเดล
ความเครียดและการเผชิญปญหาของลาซาลัส (Lazarus, 2000) มาศึกษารวมกับแนวคิดพฤติกรรม
องคการของรอบบินส (Robbins, 1983; 2001) ที่เสนอแนวคิดตัวแปรที่มีลักษณะเปนลําดับชั้นพหุ
ระดับ (ไดแก ระดับบุคคลและระดับกลุม) จึงสรุปแนวคิดที่อธิบายตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ดัง
แสดงในตาราง 1
ปจ จั ย เชิ ง เหตุ ทั้ ง ระดั บ กลุ ม และระดับ บุ ค คลต า งมี อิ ท ธิพ ลตอ พฤติ ก รรมการทํา งานของ
พนักงานทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการเปนตัวแปร
คั่นกลาง ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรระดับบุคคลที่ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) ไดแก
การประเมินแกนแทของตนเอง ตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอม (Environment) ไดแก ปจจัย
สภาพแวดลอมในการทํางานระดับบุคคลและระดับกลุม โดยมีการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
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องคการเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยนํา (ไดแก ปจจัยดานบุคคลและปจจัยดานสภาพแวดลอม)
กับผลลัพธดานพฤติกรรม (ไดแก พฤติกรรมการทํางาน) โดยผูวิจัยไดนําทฤษฏีโมเดลความเครียด
และการเผชิญปญหา (Model of stess and coping) (Lazarus, 2000: 211) และทฤษฏีพฤติกรรม
องคการ (Robbins, 1983; 2001) เปนแนวคิดในการจัดกลุมตัวแปรเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
ภายใต ส ภาพแวดล อ มการเปลี่ ย นแปลงที่ อ า งอิ ง จากทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบวางแผน
(Robertson, Roberts, & Porras, 1993) และปจจัยสภาพแวดลอมของโรงงานในปจจุบันที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ดังแสดงในตาราง 1

พ ฤ ติ ก ร ร ม อ ง ค ก า ร ( Organization behavior)
(Robbins, 1983; 2001)

ตาราง 1 ตัวแปรในโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา และพฤติกรรมองคการที่ใชในงานวิจัย
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โมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา (Model of stess and coping) (Lazarus, 2000: 211)
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ที่มา: ปรับปรุงจาก Organization behavior (Robbins, 1983; 2001) และ Model of stress
and coping (Lazarus, 2000: 211)
ในงานวิจัยเกี่ยวกับองคการที่มีโครงสรางภายในองคการปจจุบันเปนระบบที่มีหลายระดับ
(Multilevel) เปนแนวคิดหลักของการศึกษาองคการอยางเปนวิทยาศาสตรแตมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยตรงนอย ระบบขององคการแบงออกเปน 3 แบบคือ ระดับมหภาค (Macro) ระดับกลาง (Meso)
และระดับจุลภาค (Micro) ซึ่งหลักของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปรากฎการณพหุระดับคือ ปรากฎการณ
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ขามระดับ (Cross level) การเกิดขึ้นใหม (Emergent) และพหุระดับ (Multilevel) จึงมีผลตอการ
ดํ า เนิ น การและการออกแบบการวิ จั ย ในการอธิ บ ายทฤษฎี พ หุ ร ะดั บ (Multilevel
theory)
ซึ่งความสําคัญในการสรางองคความรูในเชิงวิทยาศาสตรขององคการ (Kozlowski; & Klein, 2000)
แนวคิดที่สนับสนุนทฤษฎีพหุระดับ (MLT) มีหลายทฤษฏีที่เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎี General system
theory (GST) (Von Bertalanffy, 1968,1972 cited in Kozlowski; & Klein, 2000) ซึ่งมีแนวคิด
แบบองค ร วม เป น การมองแบบรวมรวมทั้ ง หมดสํ า คั ญ กว า การรวมจากส ว นย อ ยแต ล ะส ว น
ทฤษฏี Interaction psychology (Lewin, 1951 cited in Kozlowski; & Klein, 2000) ทฤษฏี An
interdisciplinary science of organizations (Robert, Hulin; & Rousseau, 1978 cited in
Kozlowski; & Klein, 2000) ทฤษฏี Complexity theory เปนการมองพฤติกรรมในระบบที่ซับซอนที่
รวมกัน (Emerges) จากการปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบงายๆหรือตัวแทน (Kozlowski & Klein,
2000) ทฤษฎีพหุระดับ (Multilevel theory: MLT) เปนทฤษฎีที่มีเปาหมายของทฤษฎีพหุระดับ
ไมใชเพื่อทําความเขาใจกับระบบวาเปนแบบรวมทั้งหมด แตเพื่อยอยการเลือกในความหมายเพื่อจับ
ความซับซอนของสิ่งที่เชื่อมกันในระดับที่ตางกัน เพื่อตัดดูความแปรปรวน (Trace variance)
ที่เชื่อมโยงกับปรากฎการณทั่วไป (องคประกอบและกระบวนการ) ในหลายระดับที่คลายคลึงกัน
(Homology) เปาหมายเบื้องตนของทฤษฎีพหุระดับคือเพื่อระบุหลักการที่สามารถนํามาบูรณาทํา
ความเขาใจปรากฎการณที่ ซอนอยู ใ นข ามระดับ และขามเวลาในองคการ เพื่อเปนแนวทางของ
พัฒนาการของทฤษฎีที่สามารถทดสอบได (Testable theory) โดยผานวิธีพหุระดับที่เหมาะสม
กระบวนการในทฤษฎีพหุระดับประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจากบนลงลาง
(Top-Down, Cross-Level Contextual Effects) และ 2) กระบวนการจากลางขึ้นบน ซึ่งเปนการ
รวมตัวยกขึ้นไปสูระดับบน (Bottom – up, Emergent Processes) ซึ่งกระบวนการพื้นฐานนี้นับได
วาเปนความหลากหลายของการใหความหมายปรากฎการณพหุระดับ
1. กระบวนการจากบนลงลาง (Top-Down, Cross-Level Contextual Effects) ตัวแปรกลุม
และองคการที่มีบริบทมาจากของบุคคลในเรื่องการรับรู (perception) เจตคติ (attitude) และ
พฤติกรรมและตองมีการจัดตั้งขึ้นอยางชัดเจนในรูปแบบที่มีความหมายของพฤติกรรมองคการ
โครงสรางลําดับชั้นของสังคมในองคการไดสรางบริบทที่เปนกลุมของตัวกระตุน บุคคลแตละคนจะ
ถูกวางซอนกันหลายระดับหรือฝงตัวอยูในสภาพแวดลอมหรือบริบทนั้น สภาพแวดลอมมีอิทธิพล
และจํากัดตอพฤติกรรมของบุคคล ผลกระทบจากสภาพแวดลอม (contextual effects) จึงมีอิทธิพล
จากระดับที่สูงกวาตอระดับที่ต่ํากวา ซึ่งอิทธิพลมี 2 ประเภท คือ อิทธิพลโดยตรง (Direct effect)
เชน แผนกเปนตัวกําหนดลักษณะงาน และอิทธิพลกํากับ (moderation) เชน ระดับของหนวยเปน
ตัวกําหนดความสามารถของผลการทํางานในระดับบุคคล
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1.1. อิทธิพลโดยตรง (Cross Level Direct Effects) เชน ลักษณะกลุมงานเปน
ตัวกําหนดลักษณะของการ (การรับรูลักษณะงาน)
1.2. อิทธิพลกํากับ (Cross Level Moderation) เชน โครงสรางของหนวยงานเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการทํางาน
2. กระบวนการจากล า งขึ้ น บน เป น การรวมตั ว ยกขึ้ น ไปสู ร ะดั บ บน (Bottom-up
emergent processes) เปนกระบวนการเกิดขึ้นของระดับลางมาสูระดับบน สรางผลผลิตที่สูงขึ้น
กระบวนการในระดับบุคคลซึ่งจะใชกระบวนการทางจิตวิทยาสังคม สามารถกลายมาเปนระดับกลุม
หนวยยอย และปรากฎการณในระดับองคการ จําเปนตองแสดงถึงการรวมกันอยางชัดเจนอยางมี
ความหมายในโมเดลพฤติกรรมองคการ ซึ่งระดับของปรากฎการณเ ปนการรวมกัน (Combine)
เชื่อมตอกัน (Coalesce) และเกิดขึ้นในระดับที่สูงกวา (Emerge at higher levels) องคประกอบที่
รวมกันมีการวมกันขามระดับบุคคล กระบวนการนี้มีตัวแปรดั้งเดิมในระดับบุคคลในดานความคิด
ความรูสึก พฤติกรรม สิ่งเหลานี้ไดขยายไปสูการปฏิสัมพันธทางสังคมและการแลกเปลี่ยน ไดรวมตัว
กั น เป น องค ป ระกอบในระดั บ ที่ สู งขึ้ น กว า เดิ ม (เช น การเรี ย นรูใ นองค ก าร โมเดลพลั ง ใจในที ม
ประสิทธิผลของทีม ความขัดแยงในกลุม เปนตน) เกิดกระบวนการจากระดับสางสูระดับบนที่เปน
แบบรวมกันแลวเกิดขึ้น (Emergence) หลักการของกระบวนการนี้คือปรากฎการณในระดับบนนั้น
เกิดขึ้นจากคุณลักษณะ ความคิด พฤติกรรม ความรูสึกและการมีปฏิสัมพันธในระหวางบุคคล
เมื่อพิจารณาประเภทขององคประกอบระดับกลุม (Unit-level construct) (Kozlowski; &
Klein, 2000: 29; Klein, K.J; & Kozlowski, 2000) แบงออกได 3 ประเภท ไดแก 1) Global unit
properties 2) Share unit properties และ3) Configural unit properties ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. Global unit properties เปนองคประกอบที่มีลักษณะเปนรูปธรรม สามารถบรรยาย
ลักษณะได และสังเกตลักษณะทีมไดงาย เชน การทํางานของทีม มีลักษณะทั้งหมดของทีม ซึ่งไม
เหมือน Share Properties และ Configural properties (Klein; & Kozlowski, 2000) ซึ่ง Global
team properties เกี่ยวของกับวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ การพรรณา ลักษณะที่สังเกตไดงายของกลุม
ที่ ม าจากระดั บ กลุ ม ซึ่ ง ไม ไ ด เ กิ ด จากบุ ค คลที่ เ ป น การรั บ รู ประสบการณ เจตคติ พฤติ ก รรมที่
แสดงออกหรือปฏิสัมพันธแตเปนการรวมกันโดยรวมของกลุม (Kozlowski; & Klein, 2000) ไมใช
เกิดจากลักษณะเฉพาะของสมาชิกในทีมแตละคนแตจะมีลักษณะโดดเดนแยกออกจากลักษณะหรือ
กระบวนการทางจิตวิทยาสังคมของสมาชิกในทีมหรือการทํางานของทีม เชน ถึงแมวาสมาชิกทุกคน
ในทีมบริการลูกคาจะมีการเขาใหม-ลาออก (turn over) แตหนาที่ของทีมภายในบริษัทก็ยังคง
เหมือนเดิม ในทางตรงกันขาม ทีมแบบ Share team properties อาจเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เนื่องจาก
ทีม Global Team properties มีลักษณะที่เปนรูปธรรม อธิบายได และสังเกตไดงาย จึงไม
จําเปนตองเก็บขอมูลจากสมาชิกทุกคนในทีม การเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญเพียงคนเดียวในทีมก็
ทําใหไดขอมูลที่เพียงพอตอการวัดโครงสรางของทีมได ทีมประเภทนี้จะวัดงายกวา Share และ
Configural (Klein; & Kozlowski, 2000)
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2. Share unit properties เปนองคประกอบที่เกิดจากประสบการณ ทัศนคติ การรับรู
การใหคุณคา แนวความคิด หรือการมีพฤติกรรมที่เหมือนกันในทีม เชน ความสามัคคีกันในทีม
บรรทัดฐานของทีม บรรยากาศภายในทีม และลักษณะทางจิตใจ เปนหลักฐานที่ยืนยัน วาเกิดตัว
แปรเหลานี้มีอยูในทีม ทฤษฎีและผูวิจัยไดอธิบายไดวาทําไมสมาชิกจึงสนใจเขามารวมทีมกันและทํา
อยางไร การอธิบายนี้ไดรวมถึงปจจัยแวดลอมที่มีลักษณะคลายกันของสมาชิกในองคการ เชน
ความนาสนใจ การคัดเลือก การใหความสนใจ การขัดเกลาทางสังคม ภาวะผูนํา และการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม ตัวแปรมี 2 ประเภทคือ การรับรู (perception) และ ความสามารถ (efficacy)
ของเปนผูนํา ซึ่งอาจทําใหเกิด Shared team properties (Klein; & Kozlowski, 2000) เปน
องคประกอบที่อธิบายถึงคุณลักษณะที่มีรวมกันของสมาชิกในกลุม เชน บรรยากาศองคการ การรับรู
ความสามารถของกลุม (Collective efficacy) และบรรทัดฐานกลุม มีสมมติฐานวาเกิดจากหนวย
ระดั บ บุ ค คลซึ่ ง เป น สมาชิ ก ในกลุ ม ที่ มี ร ว มกั น ในเรื่ อ ง ประสบการณ เจตคติ การรั บ รู ค า นิ ย ม
ความคิ ด หรื อ พฤติ ก รรม และมี ก ารมารวมกั น ของสมาชิ ก ในกลุ ม เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการดึ ง ดู ด
(attraction) ใหความสนใจ (attrition) ถายทอดทางสังคม (Socialization) ปฏิสัมพันธทางสังคม
(Social interaction) ภาวะผูนํา (Leadership) และกระบวนการทางจิตวิทยาอื่นๆ (Psychological
process) ในแนวทางนี้ Share unit properties เกิดขึ้นจากการรวมจากความยินยอม มีแงมุมรวมกัน
ของกลุมในลักษณะองครวม Share unit properties อยูบนพื้นฐานของ “โมเดลแบบองคประกอบ
โดยรวม” (Composition models as whole) ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกัน (Isomorphism) ระหวางการ
แสดงออกขององคประกอบในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งองคประกอบระดับกลุมที่มีรวมกัน (Construct
share) มีความเหมือนกันในดานเนื้อหา ความหมาย และความเที่ยงตรงขององคประกอบที่ขาม
ระดับ (Construct validity across levels) เมื่อนักวิจัยตองการอธิบายและศึกษาตัวแปร share unit
properties จึ งจํ าเปนตองอธิบ ายรายละเอี ยดในการตัดสินใจของกระบวนการทางทฤษฎีใ นการ
ทํานายผลที่มีขอจํากัดในดานความแปรปรวนภายในกลุม (Within unit variance) เกี่ยวกับ
องคประกอบที่สนใจ ความแปรปรวนภายในกลุมมีความสอดคลองกัน (คา Agreement) หรือมีความ
สม่ําเสมอ (Consistency) คาความเชื่อมั่น (Reliability) เกิดจากลักษณะระดับบุคคล (Individuallevel characteristics) (ไดแก ประสบการณ การรับรู เจตคติ และอื่นๆ) และกระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในกลุม (Kozlowski; & Klein, 2000: 30) ในการวัด Share properties ที่เปน
องค ป ระกอบที่ เ กิ ด จากระดั บ บุ ค คลที่ เ ป น สมาชิ ก ในกลุ ม มี ร ว มกั น ในด า นการรั บ รู (Perception)
อารมณความรูสึก (Affect) และการตอบสนอง (Response) ซึ่งตามทฤษฏีแลวเกิดจากการมีรวมกัน
ในระดับทางจิตวิทยา (Psychological level) ดังนั้น การวัดขอมูลขององคประกอบจึงควรตอง
สอดคลองกับระดับดั้งเดิมของมัน จึงเปนการวัดโมเดลองคประกอบ (Composition model) ที่เกิดขึ้น
ภายใต The share properties ในกรณีการทํานาย Share properties อาจไมเปนสิ่งที่มีรวมกัน ซึ่ง
ในกรณีที่ขอมูลไมสามารถใหความหมายที่แสดงถึงองคประกอบที่สูงขึ้นได (Higher-level construct)
เมื่อเปนเชนนั้น ขอมูลที่วัดไดจึงถูกวัดในระดับบุคคล (Individual-level constructs) และ ควรวัด
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Shareness สวนรวมภายในกลุม การที่ตัวแปรมีขอจํากัดคาความแปรปรวนภายในกลุม การรวมกัน
(Aggregate) (คา mean) ของการวัดควรถูกออกแบบใหเปนระดับกลุม (Unit) Share properties
ควรวัดในระดับเดิมที่เกิด (Kozlowski, & Klein, 2000: 33-35) ดวยรูปแบบการรวมกันในโมเดลที่มา
จากการรวมกันของขอมูล (Data aggregate) การรวมกันและการแสดงออกมา (Combination and
representation)
3. Configural unit properties มีลักษณะเหมือน Shared Team Properties ที่มีลักษณะ
ที่เกิดจากสมาชิกแตละคนในทีม คือ ประสบการณ ทัศนคติ การรับรู การใหคุณคา ความคิด หรือ
พฤติกรรม แตลักษณะเหลานี้มีการเรียงลําดับ แบบแผน หรือความเปลี่ยนแปลงของลักษณะบุคลิก
สมาชิกแตละคนภายในทีม ทีมจะมีความสัมพันธในเรื่องความสนใจเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับความ
เปนมาขององคการ ในการวิจัยทีมลักษณะนี้ ผูวิจัยไมตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพดาน
ความสนใจของแตละคน (เชน ความสัมพันธระหวางบุคคล บุคลิกภาพ อายุ) โดยจะจัดเปนภาพรวม
ของสมาชิกทุกคนในทีม ผูวิจัยจะพยายามที่จะวางลักษณะสวนบุคคลเหลานี้ใหอยูเปนภาพรวมใน
ทีม Global unit properties แตกตางจาก Share และ configural ในระดับเริ่มตนของมัน ซึ่ง
Global unit properties มาจากระดับกลุม (Unit level) เปนปรากฎการณระดับเดียว (Single-level)
ในทางตรงกันขาม Share และ Configural เกิดจากระดับที่ต่ํากวาแตมาเปนระดับที่สูงขึ้น (Higherlevel) share และ configural มาจากการรวมกันของคุณลักษณะบุคลิกภาพ พฤติกรรม การคิดของ
สมาชิกในกลุมและมีปฏิสัมพันธกัน เกิดคุณลักษณะของกลุมในองครวม Share และ Configural
แสดงออกถึงปรากฎการณในชวงของทั้งสองระดับหรือระดับมากกวานั้น จําเปนขามระดับในสิ่งที่
คลายกันแสดงออกถึงการเกิดขึ้นใหมในรูปแบบขององคประกอบ (Composition form) ของการ
เกิดขึ้นจากการรวมกัน (Emergence)
โมเดลพหุระดับ (Kozlowski; & Klein, 2000: 39) มี 3 รูปแบบ ไดแก โมเดลระดับเดียว
โมเดลขามระดับ และ โมเดลที่มีรูปแบบคลายคลึงกันหลายระดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. โมเดลระดับเดียว (Single-level model) มีองคประกอบที่สัมพันธกันในระดับเดียวของ
ทฤษฏี แ ละการวิ เ คราะห เป น โมเดลทางจิ ต วิ ท ยาที่ เ ป น ระดั บ บุ ค คล (individual-level) มี
ความสัมพันธกันในระดับเดียว ใชอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรหนึ่งระดับของทฤษฎีและการ
วิเคราะห นักวิจัย Micro-Organization มักจะหารูปแบบเดี่ยว และเปนระดับบุคคล ซึ่งเปนระดับที่
คุ น เคยกั น แต โ มเดลระดั บ ที ม (Team-level model) ก็ ยั ง เป น โมเดลระดั บ เดี ย ว (Single-level
models) ดวย โมเดลระดับทีมเปนโมเดลที่มีลักษณะความสัมพันธเฉพาะระหวาง Global shared
และ/หรือ
Configural ทีมเทานั้น ซึ่งเปนลักษณะที่ซับซอน จากลักษณะโมเดลระดับบุคคล
(individual-level models) ดังนี้ โมเดลระดับทีม จึงไมรวมโมเดลระดับบุคคลหรือองคประกอบ
ระดับองคการ (Organizational-level construct) ในโมเดลระดับเดียว อาจแสดงออกในรูปแบบ
จํานวนของทฤษฎีและความทาทายของการวิเคราะหขอมูล โมเดลขามระดับ (Cross-level model)
เปนโมเดลที่อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในระดับการวิเคราะหที่ตาง
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ระดั บ กั น โดยทั่ ว ไปแล ว จะเป น จากบนลงล า ง คื อ ผลจากตั ว แปรระดั บ บนส ง ผลต อ ตั ว แปร มี
ความสัมพันธกันอยางนอย 2 ระดับ เปนโมเดลที่อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความตาง
ระดับกันในการวิเคราะห โมเดลขามระดับมีผลโดยตรงคือ ตัวแปรที่ทํานายในระดับที่หนึ่งของการ
วิเคราะห ที่ทําใหตัวแปรที่เปนผลที่แตกตางมักจะเกิดผลต่ําในระดับการวิเคราะห รูปแบบของ
โมเดลขามระดับมี 3 ลักษณะคือ
1.1. แบบมีอิทธิพลทางตรง (Direct effects) โดยมีบริบททําหนดระดับที่ต่ํากวา
1.2. แบบมีอิทธิพลกํากับ (Moderator) โดยมีบริบทแปรผันตามความสัมพันธของระดับ
ที่ต่ํากวา
1.3. แบบ Frog pond มีอิทธิพลจากระดับลางที่สัมพันธกันภายในระดับที่สูงกวา
2. โมเดลที่ มี รู ป แบบคล า ยคลึ ง กั น หลายระดั บ เป น โมเดลที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ แ สดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวที่อยูในหลายระดับของการวิเคราะห เชน ความสัมพันธระหวาง
การอยูใตบังคับ (Dependence) กับการมีอํานาจเหนือ
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยนี้มีตัวแปรที่คาดวาเปนตัวแปรในระดับกลุมได 2 ตัว
ไดแก บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับลักษณะ
ของระดับกลุมในรูปแบบ Share unit properties ดังนี้
1. บรรยากาศองค ก าร เป น สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก ในกลุ ม มี ร ว มกั น สมาชิ ก ที่ มี ป ระสบการณ ใ ห
ความหมายรวมกัน (Ehrhart, Schneider; & Macey, 2014; Ehrhart, Schneider; & Macey, 2014)
เชนเดียวกับความหมายของบรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ ที่เปนการรับรูตอสภาพแวดลอม
ภายในกลุมที่มีรวมกันที่กระตุนในเกิดความสําเร็จในการทํางาน (Stinger, 2002) จากความหมาย
ดังกลาว จึงกลาวไดวา บรรยากาศองคการ เปนองคประกอบแบบ Share properties
2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามที่เปน
แรงผลักดันใหบุคคลทุมเทในผลงานจากการทํางาน (Vroom, 1964: 284 cited in Bass, 1985:11)
ตามแนวคิดของคอสโรสกี้และไคล (Kozlowski; & Klein, 2000) ไดอธิบายหลักการวัด
องคประกอบ Share properties วาเปนองคประกอบที่เกิดจากระดับบุคคลที่เปนสมาชิกในกลุมมี
รวมกันในดานการรับรู (perception) อารมณความรูสึก (Affect) และการตอบสนอง (Response) ซึ่ง
ตามทฤษฏีแลวเกิดจากการมีรวมกันในระดับทางจิตวิทยา (Psychological level) ดังนั้น การวัด
ขอมูลขององคประกอบจึงควรตองสอดคลองกับระดับดั้งเดิมของมัน จึงเปนการวัด Composition
model ที่เกิดขึ้นภายใต The share properties ดังนั้นแลวในความเปนจริงการทํานาย Share
properties อาจไม เ ป น สิ่ ง ที่ มี ร ว มกั น ซึ่ ง ในกรณี ที่ ข อ มู ล ไม ส ามารถให ค วามหมายที่ แ สดงถึ ง
องคประกอบที่สูงขึ้นได (Higher-level construct) เมื่อเปนเชนนั้น ขอมูลที่วัดไดจึงถูกวัดในระดับ
บุคคล (Individual-level constructs) และ ควรวัดการมีรวมกัน ภายในกลุม การที่ตัวแปรมีขอจํากัด
คาความแปรปรวนภายในกลุม การรวมกัน (Aggregate) (คา mean) ของการวัดควรถูกออกแบบให
เปนระดับกลุม (Unit) Share properties ควรวัดในระดับเดิมที่เกิด ดวยรูปแบบการรวมกันในโมเดล
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ที่มาจากการรวมกันของขอมูล (Kozlowski; & Klein, 2000: 33-35) ในการวิเคราะหองคประกอบทั้ง
สอง จึงใชการวิเคราะหองคประกอบยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis:
MFCA) ของขอคําถามเพื่อดูวาคาคะแนนสามารถนําไปยกระดับเปนระดับกลุมไดหรือไม
การทดสอบ MCFA (Muthen, 1994 cited in Chen, Mathieu; & Bliese, 2004: 288) เปน
วิธีการที่ใชเพื่อทดสอบโครงสรางการวัดระดับบุคคลและระดับการรวมกัน (Aggregate- level) เพื่อดู
ความสอดคลองกันของโมเดลและรูปแบบบบางอยางของโมเดลอางอิง (Referent-shift model)
เพราะการวัดที่เหมือนกันถูกใชเพื่อประเมินองคประกอบในหลายๆระดับการวิเคราะห ตามที่มูเท็น
(Mutehn, 1994 cited in Chen, Mathieu; & Bliese, 2004) ไดอธิบายไววาการวิเคราะหไดระบุไป
พรอมๆ กันของโครงสรางตัวแปรในสองระดับการวิเคราะห อยางไรก็ตาม เมื่อเลือกทดสอบคา
คะแนน คารวม การรวมกัน (Aggregate properties) และองคประกอบอางอิงในรูปแบบอื่น ควรใช
MCFA ทดสอบแยกในระดั บ ที่ส อดคล อ งกัน ของการวิ เ คราะห ถ าองค ป ระกอบนั้ น เปน มิติ เ ดี ย ว
(Unidimension) ควรใช Multi-group LISREL วิเคราะหทดสอบแฟคเตอรขามระดับการวิเคราะห
การใชเทคนิค Factor analysisนั้น นักวิจัยควรใชอยูบนพื้นฐานของแทคนิคความเที่ยงตรงทาง
เนื้อหา (Content validation techniques) เพื่อทดสอบดูวาองคประกอบพหุระดับ (Multi-level
constructs) มีความเทากันขามระดับการวิเคราะห ดังนั้น การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับ (Multilevel confirmatory factory analysis: MCFA) เปนการแยกออกของคาสหสัมพันธของ
กลุมตัวอยาง (The total sample covariance matrix) ของคาคะแนนภายในกลุม (Within-group)
และระหวางกลุม (Between-group) ในขณะที่ CFA (Multilevel confirmatory factory analysis:
CFA) เปนการวิเคราะหคาสหสัมพันธของความแปรปรวน (The total variance–covariance matrix)
ของตัวแปรสังเกตที่เปนตัวแปรระดับเดียว เปนการเอาคาเฉลี่ยในกลุมมาสรางคะแนน
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและตรวจสอบขอมูล จึงใชทั้งการวิเคราะหพหุระดับ
และการวิเคราะหระดับเดียว ซึ่งการวิเคราะหระดับเดียว (Confirmatory factory analysis: CFA)
เปนการวิเคราะห The total variance–covariance matrix ของตัวแปรสังเกตที่เปนตัวแปรระดับ
เดียว สวนการวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel confirmatory factory analysis: MFCA) เปนการแยก
ออกของคาสหสัมพันธของกลุมตัวอยาง (the total sample covariance matrix) ของคาคะแนน
ภายในกลุม (Within-group) และระหวางกลุม (Between-group) การวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factory analysis: MCFA) ของตัวแปร จึงเปนการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและตรวจสอบขอมูลที่ใชในการวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel
confirmatory factory analysis: MFCA) ของตัวแปร โดยวิเคราะหหาคาสหสัมพันธภายในชั้น
(Interclass correlations: ICC) ระหวางตัวแปรทั้ง 2 ระดับ เพื่อดูวารอยละของการผันแปรทั้งหมด
ในแตละดานของตัวแปรนั้นมีการผันแปรในกลุมแลวและมีความผันแปรระหวางกลุมหรือไม ทั้งนี้คา
ICC ควรมีคามากกวา 0.05 จึงสามารถนําไปวิเคราะหพหุระดับได
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จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหผูวิจัยจัดกลุมปจจัยเชิงเหตุพหุระดับ ไดแก ปจจัยดานจิต
ลั ก ษณะของพนั ก งาน ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มการทํ า งานของพนั ก งาน และป จ จั ย ด า น
สภาพแวดลอมการทํางานของกลุมงาน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรและมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.2 ตัวแปรระดับบุคคล
ตัวแปรดานจิตลักษณะของพนักงาน
4.2.1 การประเมินแกนแทของตนเอง (Core self-evaluations: CSEs)
แนวคิดการประเมินแกนแทของตนเอง
การประเมินแกนแทของตนเองเปนแนวคิดที่บูรณาการเพื่อทําความเขาใจพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับบุคคล (Bono; & Judge, 2003) โดยใชองคความรูวิชาการ 8 ดาน ไดแก 1) ดานปรัชญา 2)
ดานวิจัยทางจิตวิทยาคลินิค 3) ดานการฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิค 4) ดานความพึงพอใจในการ
ทํางาน 5) ดานความเครียด 6) ดานพัฒนาการเด็ก 7) ดานบุคลิกภาพ และ 8) ดานจิตวิทยาสังคม
แนวคิดการประเมินแกนแทจึงสามารถอธิบายไดในสวนเรื่องของแหลงที่ทําใหเกิดอารมณความรูสึก
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Judge et al., 1977) จัดสและคณะ (Judge, Lock; & Durham,
1977 cited in Judge, Lock, Durham; & Kluger, 1998) ไดนิยาม การประเมินแกนแท (Core
evaluations) หมายถึง “การที่บุคคลประเมินแกนดั้งเดิม (Bottom-line evaluations) จากขอสรุป
พื้นฐานซึ่งเปนจิตใตสํานึกพื้นฐานของบุคคลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลอื่นและความเปนจริงของโลก
ภายนอก” จากแนวคิดเรื่องการประเมินแกนแท (Core Evaluations) (Judge, Bono; & Erez, 2002)
จัดสและคณะ (Judge, Lock; & Durham, 1977) ไดพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะนิสัย (Traits)
ดานการประเมินแกนแทที่มีผลโดยตรงตอบุคคลอื่น โดยมุงศึกษา “ตัวตน” (Self) ของบุคคล จัดส
เห็นวาลักษณะนิสัยการประเมินแกนแทของตนเอง (The core self-evaluations trait) มีลักษณะ
ครอบคลุมสิ่งอื่นและมีความเฉพาะเจาะจงมากกวา มีความเปนลักษณะนิสัย (Trait) มากกวาลักษณะ
นิสัยตามสภาวะ (State) (Judge et al., 1997) ในที่สุดจัดสไดสรุปความหมายคําวา “การประเมิน
แกนแทของตนเอง” (Core self-evaluation) หมายถึง ประเมินตนเอง (Self-appraisal) สวนคําวา
การประเมินแกนแทภายนอก (External core evaluations) หมายถึง การที่บุคคลประเมิน
สภาพแวดลอมของตนเอง ซึ่งจัดสและคณะ (Judge et al., 1997) ไดอธิบายความแตกตางของการ
ประเมินแกนแทภายนอก (External core evaluations) วาเปนการประเมินของบุคคลที่มีตอบุคคล
อื่น (เชน ความไววางใจตรงกันขามกันการไดรับการเหยียดหยาม) และโลกภายนอก (เชน ความ
เชื่อในโลกวามีเมตตา ความเชื่อวาเปนแคเพียงโลกภายนอก) ซึ่งเปนการพัฒนาความรูสึกไววางใจที่
มีรากฐานมาจากทฤษฎีของอิริคสัน (Ericson, 1950) ที่ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่ตรงกันขามคือการเหยียด
หยาม (Cynicism) แนวคิดหลักของการประเมินแกนแทมีความสัมพันธกับโครงสรางทางความคิดใน
สมองเกี่ยวกับตนเอง (Self-schemas) เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยาที่เปนรากฐานของแหลงที่
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน (The dispositional source of job satisfaction)
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ในชวงแรกเปนการศึกษาตัวแปรเพื่อนํามาประกอบเปนคุณลักษณะบุคลิกภาพการประเมิน
แกนแทของตนเองโดยใชเกณฑของลักษณะนิสัยทางอารมณ (Dispositional
traits) ในการ
ตรวจสอบความเปนลักษณะนิสัย (Trait) จัดสและคณะ (Judge et al., 1997) ใชเกณฑในการเลือก
ตัวแปรที่เปนองคประกอบของการประเมินแกนแทของตนเอง 3 ประการไดแก 1) การมุงเนนที่การ
ประเมินผล (Evaluation focus) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) ของ แกนบุคลิกภาพ (Core
trait) เปนตัวตอตานลักษณะของคนเดียว (One self) หรือบุคคลอื่นเขามาดวย 2) หลักพื้นฐานทาง
ทฤษฎีแกนบุคลิกภาพที่ควรมีหลักการที่ไมใชลักษณะผิวเผินของลักษณะนิสัย (Trait) (Cattell, 1965
cited in Bono; & Judge, 2003) และ 3) ขอบเขตจากการศึกษาทฤษฎีทางบุคลิกภาพ ขอบเขต
หมายถึง แกนบุคลิกภาพควรมีความกวางขวางภายในขอบเขตหรือแนวทางของบุคลิกภาพนั้น
(Allport, 1961 cited in Bono & Judge, 2003) จากเกณฑที่กําหนดทั้ง 3 ขอที่กลาวขางตนทําใหได
ลั ก ษณะนิ สั ย (Trait) ที่ เ ข า เกณฑ 4 องค ป ระกอบ คื อ การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง การรั บ รู
ความสามารถของตน บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวทางอารมณ และการเชื่ออํานาจในตนเอง (Judge et
al., 1997 cited in Bono; & Judge, 2003) โดยองคประกอบแตละตัวมีรายละเอียดดังนี้
1. การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง การประเมินตนเองรวมในทุกดาน
เกี่ยวกับมโนทัศนแหงตน (self-concept) ซึ่งเปนบุคลิกภาพตัวเดียวที่กวางที่สุดและเปนพื้นฐานของ
การประเมินแกนแทของตนเองมากที่สุด (Judge et al., 1997)
2. การรับรูความสามารถโดยทั่วไปของตน (Generalized self-efficacy) หมายถึง การ
ที่ บุ ค คลตั ดสินว าตนเองสามารถแสดงพฤติ กรรมตอสถานการณ ใ นอนาคตที่เ ผชิญได ดีเ พีย งใด
(Bandura,
1994) ซึ่ ง แสดงถึง ความมั่น ใจในตนเอง แม ว า แบนดู ร ากล า วถึ ง ในบริ บ ทของ
ปรากฎการณเฉพาะ (A situation-specific phenomenon) แตนักวิจัยบางคน (Chen; & Gully,
1997; Gist,1987; Gist & Mitchell,1992 cited in Bono; & Judge, 2003) ไดแยงวาการรับรู
ความสามารถโดยทั่ว ไปของตนนั้นไดแ ยกการรับ รูค วามสามารถของตนในสถานการณเ ฉพาะ
(Task-specific self-efficacy) ออกจากการรับรูความสามารถของตนทั่ว ๆ ไป (Generalized selfefficacy) ที่หมายถึง การตัดสินวาบุคคลสามารถปฎิบัติตนไดดีเพียงใดในสถานการณตางๆ ซึ่ง
การรับรูความสามารถของตนนี้มีความเกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง เนื่องจากทั้งสองแนวคิด
นี้ เ ป น แง มุม ที่ ม าจากการประเมิ น ตนเอง (Self-appraisal) ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสํา เร็ จ หรื อความ
ลมเหลวของบุคคล
3. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวทางอารมณ (Neuroticism) มีความหมายในทางตรงกัน
ขาม เรียกวา การตัดสินทางอารมณ (Emotional
adjustment) หรือ ความมั่นคงทางอารมณ
(Emotional stability) ซึ่งเปนลักณะบุคลิกภาพที่อยูใน FFM (Five factors model) ความไมมั่นคง
ทางอารมณซึ่งมีแนวโนมแสดงออกอยางนอย 2 ลักษณะที่ตรงขามกันคือความวิตกกังวล (ไดแก
ความไมมั่นคงทางอารมณ แนวโนมที่จะเกิดความเครียด) และการมีสุขภาวะที่ดี (Well-being)
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4. ความเชื่ออํานาจ (Locus of control) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสาเหตุ
ของเหตุการณตางๆ ในชีวิตตนเอง (Rotter, 1966 cited in Bono; & Judge, 2003) ประกอบดวย
ความเชื่ออํานาจในตน (Internal locus of control) และความเชื่ออํานาจนอกตน (External locus of
control) เปนตัวแปรบุคลิกภาพที่ไดศึกษาเพิ่มเติมจากเรื่อง “การเชื่ออํานาจ”
จัดสและคณะ (Judge et al., 1997) ไดอธิบายวาการประเมินแกนแท (Core evaluations)
เปนรากฐานในการประเมินขั้นต่ําของบุคคลตอตนเองตอโลกและคนอื่น การประเมินแกนแทของ
ตนเองจึงมีอิทธิพลตอการประเมินคานั้นที่เกิดขึ้นในระดับจิตใตสํานึก (Subconsciously) ดังนั้น การ
ประเมินสถานการณที่เฉพาะเจาะจง (ตัวอยางเชน บุคคลประเมินตองานหรือตอเพื่อนรวมงาน) จะมี
ผลตออารมณความรูสึกที่ลึกจากสิ่งเหลานี้และเปนการประเมินการประเมินตนเองขั้นพื้นฐาน แมวา
ผูคนทั่วไปไมไดตระหนักในสิ่งที่มีอิทธิพลตอการประเมินตนเอง (Self-evaluations) ที่เกิดบนการ
รับรูของตนเองหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Bono; & Judge, 2003) บุคคลอาจมีการประเมินแกนแทใน
หลากหลายมิติ เชน การประเมินตนเอง (Self evaluation) การประเมินผูอื่น (Evaluation of others)
การประเมินโลกที่เปนอยู (Evaluation of the world) ในงานที่ศึกษาเรื่องการประเมินแกนแท
ชวงแรก ๆ ในงานของจัดสและคณะ (Judge, Locke, Durham; & Kluger, 1998 cited in Bono; &
Judge, 2003) ไดแสดงใหเห็นวา การประเมินแกนแทของตนเองมีความสําคัญ
สรุปไดวา การประเมินแกนแทของตนเอง หมายถึง การประเมินตนเองในเชิงบวกที่เห็นวา
ตนเองเปนผูที่มีความสามารถ มีคาและสามารถควบคุมชีวิตตนเองได เปนความคิดรวบยอดที่
แสดงออกถึงการประเมินคาที่บุคคลไดประเมินตนเองและหนาที่ในสภาพแวดลอมที่อยู บุคคลที่
ประเมินแกนแทตนเองในเชิงบวก มักประเมินคาตนเองในแงบวกอยางสม่ําเสมอในสถานการณ ตาง
ๆ เชน บุคคลเห็นวาตนเองเปนผูที่มีความสามารถ มีคาและสามารถควบคุมชีวิตตนเองได สวน
บุ ค คลที่ ป ระเมิ น แก น แท ต นเองในทางลบจะมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปในทางตรงกั น ข า ม กล า วคื อ มี
แนวโนมที่มองตนเองมีคานอยกวาผูอื่น มุงคิดแตเรื่องที่ลมเหลวและการขาดแคลนขาดทุน เห็นวา
ตนเองเปนเหยื่อของสังคมและสิ่งแวดลอม การประเมินแกนแทของตนเองชี้วัดดวยองคประกอบทาง
บุคลิกภาพ 4 ดานที่รวมเปนองคประกอบแบบเอกมิติ (Unidimension construct)
การวัดการประเมินแกนแทของตนเอง
ลักษณะขององคประกอบการประเมินแกนแทของตนเองเปนองคประกอบทางจิตลักษณะ
ลําดับขั้นที่สูงกวา(Higher order psychological constructs) ซึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนองคประกอบ
แฝง (Latent construct) ซึ่งไมสามารถสังเกตได (Unobservable construct) เปนองคประกอบแฝง
แบบมิติหลากหลาย (Latent multidimensional construct) ในการวัดการประเมินแกนแทของตนเอง
จัดสและคณะ (Judge, Erez, Bono; & Thoreson, 2003) ไดพัฒนาเปนแบบวัดที่ชื่อวา The Core
Self-Evaluation Scale (Judge et al., 2003) ซึ่งเปนแบบวัดที่มี 12 ขอคําถาม ประกอบดวย
ขอความทางบวก 6 ขอ และขอความทางลบ 6 ขอ ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ จากระดับไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง (Strongly disagree =1) ถึงระดับเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
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(Strongly agree = 5) ขอคําถามทางลบไดแกคําถามขอ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และคําถามทางบวก
ไดแกขอ 3, 5, 7, 9,11 ขอคําถาม 12 ขอในแบบวัดนี้เปนแบบเอกมิติ (Single dimension) จากการ
วิจัยการประเมินแกนแทของตนเองของ จัดสและโบโน (Judge & Bono, 2003) พบวา CSEs มี
ความเที่ยงตรงในการวัด (Valid measure) ที่มีประโยชนตอการวิจัยในดานจิตวิทยาประยุกต
(Judge; Bono; & Thoresen, 2003) แบบวัดนี้มีผูใชแพรหลายในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมิน
แกนแทของตนเอง ในประเทศไทยมีผูนําแบบวัดนี้มาใช ไดแก งานของอมร หวังพีระพงศ (2010)
โดยปรับเปนภาษาไทย ชื่อ “มาตรวัดการประเมินแกนแทของตนเองแบบเอกมิติ” เปนมาตรวัดแบบ
ประเมินคา 5 ระดับที่พัฒนามาจากแนวคิดของจัดสและคณะ (Judge, Erez, Bono, & Thoreson,
2003) มีจํานวน 16 ขอที่ผานการวิเคราะหกลุมสูงกลุมต่ําที่ทดสอบดวยคาทีและวิเคราะห CITC ทุก
ขอ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาคเทากับ .90
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดปรับขอคําถามจากแบบวัด The Core Self-Evaluation Scale ตาม
แนวคิดของจัดสและคนอื่นๆ (Judge et al, 2003.; 2004) โดยคงความสําคัญตามแบบวัดเดิม และ
นํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษาและสรางขอคําถามจากนิยาม
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับที่หมายถึง การประเมินตนเองในเชิงบวกที่เห็นวาตนเองเปนผูที่มี
ความสามารถ มี ค า และสามารถควบคุ ม ชี วิ ต ตนเองได การประเมิ น แก น แท ข องตนเองมี
องคประกอบคุณลักษณะนิสัย (Trait) 4 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกดานที่เกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี 2) การรับรูความสามารถของตน
หมายถึง การที่พนักงานตัดสินวาตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานตอสถานการณตาง
ๆ ไดดี 3) ความมั่นคงทางอารมณ หมายถึง การที่ไมมีความวิตกกังวล มีอารมณและบุคลิกภาพ
มั่นคง ไมมีแนวโนมที่จะเกิดความเครียดและโรคซึมเศรา 4) ความเชื่ออํานาจของตน หมายถึง
ความเชื่อของพนักงานที่เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณตางๆ ในชีวิตวาเกิดจากตนเอง ในการวัดการ
ประเมินแกนแทของตนเอง แบบวัดนี้พนักงานเปนผูประเมินตนเอง ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมิน
คา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด)
งานวิจัยที่เกี่ยวของการประเมินแกนแทของตนเอง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของในชวงระหวางปค.ศ. 1998 จนถึงปจจุบัน มีการศึกษา
วิจัยเรื่องการประเมินแกนแทของตนเองเปนจํานวนมากในแงมุมตางๆ งานวิจัยแรกๆของจัดสที่
นําเสนอทฤษฏีนี้ ไดมุงศึกษาความสัมพันธของการประเมินแกนแทของตนเองกับการทํางานใน
องคการในดานความพึงพอใจในการทํางานและผลการปฎิบัติงาน เชน ในงานวิจัยของจัดสและคณะ
(Judge, Locke, Durham; & Kluger, 1998) พบวาการประเมินแกนแทของตนเองมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในงาน (ประมาณ 37%) ที่ผานการรับรูจากในเรื่องลักษณะงานที่แทจริง (Intrinsic job
characteristics) กลาวคือ บุคคลที่มีการประเมินแกนแทของตนเองสูงจะไดรับรางวัลในงานมากกวา
ผูที่ประเมินแกนแทตนเองต่ํา ซึ่งไดขยายผลที่เกิดขึ้นโดยแสดงใหเห็นวาไมแตเฉพาะในเรื่องการ
ประเมิ น แก น แท ข องตนเองเท า นั้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั บ รู ลั ก ษณะงานที่ แ ท จ ริ ง แต ยั ง มี
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ความสัมพันธของการประเมินแกนแทของตนเองกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากงานที่มีความ
ซับซอน (Judge, Bono; & Locke, 2000) ดังนั้น จึงมีงานวิจัยตอมาที่ศึกษาการประเมินแกนแทของ
ตนเองมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน โดยผลการวิจัยไดอธิบายวาบุคคลที่คิดเชิงบวก (Positive
individuals) ไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทายมากกวาดังนั้นพนักงานกลุมนี้จึงไดทํางานที่มี
ความซั บ ซ อ นและยากในระดั บ ที่ เ ที ย บเท า กั บ การเติ ม เต็ ม สั ญ ชาตญาตที่ มี ม ากกว า ข อ สรุ ป นี้
สนับสนุนงานวิจัยที่ศึกษาในหองทดลอง (Srivastava, Lockep; & Judge, 2002) พบวานักศึกษา
ดานการจัดการที่ประเมินแกนแทตนเองสูงมักเลือกภาระงานที่ซับซอนมากกวา ภาระงานที่ซับซอน
เปนตัวแปรคั่นกลางบางสวนของความสัมพันธระหวางการประเมินแกนแทของตนเองและความพึง
พอใจในภาระงานที่ไดรับ ผลการวิจัยยังไดสนับสนุนสมมติฐานตัวแปรเชิงสาเหตุคือการประเมินเมิน
แกนแทตนเองสงผลตอความซับซอนในงานและมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่พบความสัมพันธของการประเมินแกนแทตนเองตอผลการปฏิบัติงาน แมวาจุดมุงหมาย
เดิมของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในงาน แตเมื่อวิจัยเพิ่มขึ้น
พบว า ทฤษฏี ก ารประเมิ น แก น แท ข องตนเองยั ง สามารถนํ า มาใช ใ นเรื่ อ งแรงจู ง ใจและผลการ
ปฏิบัติงาน มีงานวิจัยที่สนับสนุนวาคนที่มีคะแนนการประเมินแกนแทของตนเองในระดับสูงมักไดรับ
รางวัลในงานมากกวาคนที่ประเมินแกนแทตนเองต่ํากวา ในงานวิจัยของจัดส (Judge; & Bono,
2001) ไดแสดงความเชื่อมโยงของบุคลิกภาพทั้ง 4 ตัวตอผลการปฏิบัติงาน จากการสังเคราะห
วรรณกรรมทั้งหมด 105 งาน พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธมากที่สุดคือการเห็นคุณคาในตนเอง
(Self-esteem) มี ค า เท า กั บ 0.26 และตั ว ที่ น อ ยที่ สุ ด คื อ ความมั่ น คงทางอารมณ (Emotional
stability) มีคาเทากับ0.19) ในการทํานายผลการปฏิบัติงาน พบวาไมเพียงแตการประเมินแกนแท
ของตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั บ รู ลั ก ษณะงานที่ แ ท จ ริ ง เท า นั้ น แต ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผลการ
ปฏิบัติงานดวย
สําหรับงานวิจัยการประเมินแกนแทของตนเองในประเทศไทยในปจจุบันพบวายังมีนอย แต
มีงานวิจัยที่นาสนใจที่ศึกษาโมเดลการวัดของการประเมินแกนแทของตนเองในดานโมเดลการวัด
ในงานของ อมร หวังพีระวงค (2553) ศึกษาเรื่อง “การประเมินแกนแทของตนเองที่ศึกษาอิทธิพล
ของการประเมินแกนแทของตนเองตอความพึงพอใจในการทํางานโดยมีความเครียดในการทํางาน
และความเหนื่อยหนายในการทํางานเปนตัวแปรสื่อ” โดยมุงศึกษามาตรวัดการประเมินแกนแทของ
ตนเอง ศึก ษากลุมตั ว อย า งพนั ก งานธนาคารในเขตกรุ งเทพมหานคร งานวิจัยนี้ ใ ช แ บบวั ด การ
ประเมินแกนแทของตนเองแบบ 4 มิติซึ่งวัดจากลักษณะสี่ดาน และแบบเอกมิติซึ่งแบบวัดดัดแปลง
มาจากแนวคิดของจัดสและคณะ (2003) ผลการวิจัยพบวาโมเดลการวัดการวัดระหวางมาตรวัดแบบ
4 มิติและมาตรวัดแบบเอกมิติไมแตกตางกันโดยพบวาผลตางของคาไควสแควรมีคาต่ํากวาคาวิกฤต
แสดงว า โมเดลทั้ ง สองไม แ ตกต า งกั น นอกจากนี้ ยั ง พบว า การประเมิ น แก น แท ข องตนเองมี
ความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน กลาวคือ พนักงานที่มีการประเมินแกนแทของตนเองสูง
จะประเมินตนเองในทางบวก ผลพบวาพนักงานกลุมนี้มีความเครียดในการทํางานต่ํา เนื่องจากมี
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แนวโนมควบคุมตนเองและแกปญหาไดดีกวาพนักงานที่ประเมินตนเองในทางลบและประเมินแกน
แทตนเองต่ํากวา
งานวิจัยการประเมินแกนแทของตนเองในองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผานมา ไดแก งาน
ของจัดสและคณะ (Judge, Thoresen, Pucik; & Welbourne, 1999) ในป 1999 จัดสและคณะได
ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การในการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงองค ก าร ในผู บ ริ ห ารระดั บ กลางและ
ระดับบนฝายบุคคล โดยศึกษาการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงองคการของผูบริหารระดับผูจัดการ
จากปจจัยเชิงสาเหตุที่เปนคุณลักษณะนิสัย (Dispositional traits) 7 ตัว ซึ่งตอมาตัวแปร 3 ตัว ได
กลายเปนองคประกอบหลักของการประเมินแกนแทของตนเอง ไดแก การเชื่ออํานาจของตนเอง
(Locus of control) การรับรูความสามารถของตน (Generalized self-efficacy) การเห็นคุณคาใน
ตนเอง (Self-esteem) ผลการวิ จัย พบวาการเผชิ ญป ญหาการเปลี่ยนแปลงเปนตัว แปรคั่น กลาง
ระหว า งป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ เ ป น คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย และผลลั พ ทธ ท างอาชี พ ต อ มาจั ด ส แ ละมู เ ลอร
(Judge; & Kammeyer-Mueller, 2011) ไดศึกษาการประเมินแกนแทของตนเองในองคการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยศึกษาใชแนวคิดเรื่องการประเมินแกแทตนเองกับการจัดการปญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงในองค ก ารในบริ บ ทองค ก ารที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยมุ ง เน น ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางการประเมินแกนแทของตนเองและเจตคติ แรงจูงใจ ผลการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาทางอาชีพ โดยการศึกษาประยุกตตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเองในองคการ
รวมสมัย ทําใหเห็นความสําคัญและศักยภาพของการประเมินแกนแทของตนเองที่ที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานที่สรางสรรค ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดสได
แนะนําใหทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเหลานี้ตอไป จากขอเสนอดังกลาว ผูวิจัยไดสนใจศึกษาเรื่องการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงและการประเมินแกนแทของตนเอง
จากการทบทวนวรรณกรรมผู วิ จั ย เชื่ อ ว า การประเมิ น แก น แท ข องตนเองมี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการทํางานในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงในโรงงาน ผูวิจัยจึงคาดวา การประเมิน
แกนแทของตนเองเปนตัวแปรดานปจจัยจิตลักษณะที่มีอิทธิพลทางตรงระดับบุคคลตอพฤติกรรม
การทํางานตามบทบาท ตามสมมติฐานขอที่สอง และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน
ตามบทบาทโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง ตามสมมติฐานขอที่สาม มีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ตามสมมติฐานขอที่สี่ และ มีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงตาม
สมมติฐานขอที่หา
ตัวแปรสภาพแวดลอมในการทํางานระดับบุคคล
ประกอบดวย 2 ตัวแปร ไดแก วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และความคลุมเครือใน
งาน
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4.2.2 วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ (Market culture หรือ Acheivement
culture)
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการ
การศึกษาวัฒนธรรมที่ประยุกตใชกับกลุมและองคการนั้นมีแนวคิดหลักที่อยูหลายแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงพอสรุปแนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ 4 แนวคิด ไดแก แนวคิด
ทฤษฎีวัฒนธรรมองคการของเชน โมเดลเอเอสเอของชไนเดอร แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของรอบ
บินส และแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการของคาเมรอนและควิน มีรายละเอียดดังนี้
1. ทฤษฎีวัฒนธรรมองคการของเชน สําหรับการทําความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมนั้น เชน
เห็นวาคําวา “วัฒนธรรม” มีความหมายที่สับสนเพราะกลุมและองคการนั้นแยกแยะใหชัดเจนไดยาก
(Shein, 1992) ตามแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมองคการ (Organization culture theory) ของเชน
(Shein, 1992) จึงเริ่มจากการอธิบายคําวา “กลุม” (Group) ที่หมายถึง กลุมทางสังคม (Social unit)
ทุกขนาดรวมถึงองคการและกลุมยอยในองคการดวย กลุมคือมีจุดรวมที่เหมือนกัน (Shared or held
in common) กลุมมีปรากฎการณเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน (Schein, 1992: 810) ซึ่งไดแก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อผูคนมีปฏิสัมพันธตอกัน คานิยมของกลุม คานิยมที่
ดําเนินการ ปรัชญาที่เปนทางการ กฎของเกมส บรรยากาศ ทักษะที่ติดตัว นิสัยพฤติรรมการคิด
รู ป แบบทางจิ ต ใจและ/หรื อ กระบวนทั ศ น ท างด า นภาษา การมี ค วามหมายร ว มกั น สั ญ ลั ก ษณ
ความหมาย เปนตน เชน (Schein, 2011 cited in Ehrhart, Schneider; & Macey, 2014: 2) ได
นิยาม “วัฒนธรรมองคการ” หมายถึง รูปแบบของสมมติฐานเบื้องตนที่เรียนรูโดยองคการและถูก
แกปญหาดวยการปรับตัวกับภายนอกและบูรณาการภายในองคการจนทําใหไดผลที่พิจารณาไดวา
ถูกตอง แลวจึงถูกนําไปสอนแกสมาชิกใหมในองคการในแนวทางที่ถูกตองในเรื่องการรับรู การคิด
และการรูสึกที่เกี่ยวของกับปญหาเหลานั้น แนวคิดนี้จึงแสดงถึงความสัมพันธของวัฒนธรรมและ/
หรือการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่บุคคลเกี่ยวของกับกลุมที่ยึดถือรวมกัน คําวา “วัฒนธรรม” มี
องคประกอบสําคัญ 2 ประการที่เกี่ยวกับแนวคิดของการรวมกัน คือ 1) วัฒนธรรม หมายถึงบางสวน
ของระดับของโครงสรางที่มั่นคงในกลุม (Structural stability) เมื่อพูดวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปน
วัฒนธรรม สิ่งนั้นจะไมใชแคหมายถึง “การมีรวมกัน” (Shared) แตมีความหมายที่ลึกซึ้งและมั่นคง
2) วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนหรือการรวมกัน (Patterning or integration) ตามที่ทฤษฎีองคการ
ไดแยกความแตกตางของปญหาที่ทุกกลุมที่ตองจัดการโดยไมขึ้นกับขนาดของกลุมเปนการดิ้นรน
เพื่ อ ให อ ยู ร อด เจริ ญ เติ บ โตและปรั บ ตั ว ในสภาพแวดล อ มของกลุ ม และการรวมกั น ภายในกลุ ม
(Internal integration) ที่ทําหนาที่ประจําวันไดและสามารถปรับตัว ดังนั้นความหมายอยางเปน
ทางการของคําวา “วัฒนธรรม” ตามแนวคิดของเชน (Schein,1992: 12) หมายถึง รูปแบบของการมี
สมมติฐานพื้นฐาน (Basic assumption) รวมกันที่กลุมไดจากการเรียนรูในการแกปญหาในการ
ปรั บ ตั ว ต อ สภาพแวดล อ มภายนอก (External adaptation) และการรวมกั น ภายใน (Internal
integration) ที่ทําใหการทํางานไดดีเพียงพอตอการพิจารณาที่ถูกตอง ดังนั้นสิ่งเหลานี้จึงถูกสอนแก
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สมาชิกใหมในทางที่ถูกตองเกี่ยวกับการรับรู การคิด และความรูสึก ที่มีตอปญหาเหลานั้น เชน
(Shein, 1992: 15) เห็นวาวัฒนธรรมกับผูนํานั้นเปรียบเสมือนเหรียญสองหนา กลาวคือ ผูนําเปน
ผูสรางวัฒนธรรมขึ้นมากอนการสรางกลุมและองคการ เมื่อวัฒนธรรมเกิดขึ้นแลวผูนําไดประเมิน
เกณฑ สํ า หรับ การเป น ผูนํ า ของกลุ ม ในการวิ เ คราะห วั ฒ นธรรมของกลุ ม หรื อ องค ก ารนั้น เชน
(Schein, 1990: 111; 1992: 17) ไดแยกแยะระดับความแตกตางพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ปรากฎได
3 ระดับ ไดแก ระดับวัตถุ ระดับคานิยม และระดับของสมมติฐานขั้นพื้นฐาน
ระดับวัตถุ (Artifacts) หมายถึง วัฒนธรรมขององคการที่มีโครงสรางและกระบวนการที่
มองเห็นได เปนขั้นที่ยากในการถอดรหัส ในขั้นนี้ประกอบไดดวยสิ่งตางๆทางกายภาพ การแตงกาย
วิธีการในการติดตอกัน กลิ่นและความรูสึกตอสถานที่ อารมณความรูสึกและปรากฎการณตางๆ
(เชน ผลิตภัณฑ ปรัชญาองคการ และรายงานประจําป เปนตน) วัฒนธรรมในระดับนี้สังเกตไดงาย
แตไมสามารถบอกความหมายวาเปนอยางไรและไมมีตัวชี้วัด
ระดับคานิยม (Espoused
values) หมายถึง วัฒนธรรมองคการที่เปนแผนกลยุทธ
เปาหมาย ปรัชญา เปนขั้นของการรับหลักการและการใหเหตุผล ขั้นนี้สามารถเทียบเคียงไดกับสิ่งที่
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาเรี ย กว า “informant” สามารถสั ง เกตปรากฎการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได แ ละใช วิ ธี ก าร
สัมภาษณ แ บบปลายเป ดเพื่ อ ศึก ษาวั ฒ นธรรมในระดับ นี้ไ ดว า พนั ก งานรูสึ ก และคิ ด อย า งไร แต
เครื่องมือแบบสอบถามและสํารวจจะใชประโยชนไดนอยกวาเนื่องจากเกิดอคติตอมิติขอคําถามที่ใช
ศึกษา จึงไมมีทางที่รูไดวาองคประกอบที่ถามนี้เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือไมจนกวาจะไดศึกษา
วัฒนธรรมในระดับที่ลึกกวา
ระดับของสมมติฐานขั้นพื้นฐาน (Basic underlying assumptions) หมายถึง วัฒนธรรมใน
ระดับที่รับรูมีสติ รับมาเปนความเชื่อ การรับรู การคิดและความรูสึก เปนขั้นที่เกิดแหลงของคานิยม
และการกระทํา ขั้นนี้ศึกษาโดยการสังเกต มุงสนใจเฉพาะคําถามและผานการเขารวมของสมาชิกใน
กลุมที่มีการวิเคราะหตนเอง
2. โมเดลวัฒนธรรมองคการแบบเอเอสเอ โมเดลนี้ชไนเดอรไดพัฒนามาจากแนวคิด
ของเชน (Schein, 2010 cited in Ehrhart, Schneider; & Macey, 2014: 2) โดยอธิบายความหมาย
“วัฒนธรรมองคการ” วาหมายถึง รูปแบบของการรวมสมมติฐานเบื้องตนที่เรียนรูจากการแกไข
ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการปรับ ตั ว ต อ สภาพแวดลอ มภายนอกและการบู ร ณาการภายใน ซึ่ งใช ได ผ ล
เพียงพอที่พิจารณาวาถูกตองและถูกสอนตอไปยังสมาชิกใหมในแนวทางที่ถูกตองตอการรับรู การ
คิดและความรูสึกที่มีตอปญหาเหลานั้น ซึ่งชไนเดอรเห็นวาความหมายนี้เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
ความเชื่อ อุดมการณและคานิยมที่มีรวมกันโดยถือวาเปนเรื่องของวัฒนธรรมองคการ ชไนเดอร
(Schnerder, 1987; Ehrhart, Schneider; & Macey, 2014) ไดศึกษาพัฒนาโมเดลเพื่อทําความ
เขาใจการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองคการโดยมีพื้นฐานจากบริบทตาง ๆ ที่มีอิทธิพลโดยใชกรอบ
แนวคิดที่เรียกวา “เอเอสเอโมเดล” (The ASA model) เปนโมเดลเพื่อเขาใจองคการและสาเหตุที่มา
จากโครงสร า ง กระบวนการและเทคโนโลยี ข ององค ก าร เอเอสเอโมเดลได พั ฒ นาผ า นชุ ด ของ
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สมมติฐานที่เกี่ยวกับเรื่อง 1) ความยากในการนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงองคการ (changes) 2) การ
ไดประโยชนในเรื่องบุคลิกภาพและการวัดสิ่งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ (Organization behavior)
3) ไดทราบแหลงที่ทําใหเกิดของบรรยากาศองคการและวัฒนธรรมองคการ (Organization climate
and culture) 4) ไดเห็นถึงความสําคัญของการสรรหาบุคลากร (Recruitment) และ 5) ความจําเปน
ทางด า นทฤษฏี บุ ค คล (Person-based
theories) ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า และเจตคติ ต อ งาน
(Leadership and job attitude) เอเอสเอโมเดล (The ASA Model) มาจากคําวา The attraction –
selection – attrition model ซึ่งหมายถึง การดึงดูด การคัดเลือกและการลาออก โมเดลนี้อธิบายวา
สถานการณที่ถูกสรางขึ้นโดยธรรมชาติจากบุคคลภายใน บุคคลที่อยูในภายองคการจะมีคานิยมและ
บุคคลิกภาพเปนเนื้อเดียวกับองคการโดยผานกระบวนการการดึงดูด การคัดเลือกและการลาออก
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือบุคคลที่ไดรับความสนใจดึงดูดจากองคการ วัฒนธรรรมองคการที่มีความ
เหมือนกับองคการมากกวาผูสมัครงานคนอื่นๆโดยทั่วไป ดังนั้นบุคคลที่ถูกคัดเลือกเขาทํางานใน
องคการจึงมีความคลายคลึงกับพนักงานที่มีอยูเดิมและเขากันไดดีกับวัฒนธรรมองคการมากกวา
ผูสมัครงานคนอื่นที่ไมถูกเลือก ในที่สุดพนักงานผูทํางานกับองคการในระยะยาวและเปนผูที่ไมสมัคร
ใจออกหรือออกโดยไมตั้งใจจึงเปนผูที่มีความคลายกันและกันมากขึ้นและคลายคลึงกับพนักงานใน
องคการทั่วไปมากกวาพนักงานที่ลาออก โมเดลนี้ไมเหมือนกับโมเดลวัฒนธรรมองคการโดยทั่วไปที่
ใหความสําคัญกับสถานการณที่มีอิทธิพลตอบุคคล แตโมเดลเอเอสเอไดวางบุคคลไวที่ตําแหนงตรง
กลางของบทบาทที่มีอิทธิพล โมเดลมีสมมติฐานที่วากระบวนการไดเริ่มตนจากผูกอตั้งองคการหรือ
เจาของที่มีแนวโนมมองหาคนที่มีลักษณะใกลเคียงกับตนเองและเห็นดวยกับวิสัยทัศนของบริษัท
ดังนั้น บุคลิกภาพและคานิยมจากเจาของซึ่งเปนบุคคลจึงไดกอรูปขึ้นเปนวัฒนธรรมองคการ เมื่อ
เวลาผานไป วัฒนธรรมยังคงอยู เนื่องจากพนักงานยังคงรักษาไวโดยผานกระบวนการเอเอสเอ
เนื่องจากพนักงานมีคานิยมหลักขององคการ (Organization core value) และมีบุคลิกภาพที่
คลายกัน พนักงานที่ตั้งใจในการมีสวนรวมกันนั้นจะยอมรับขอตกลงและปฏิบัติตามวัฒนธรรมตางๆ
ที่มีในองคการ โมเดลเอเอสเอใหความสําคัญในแงของการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมมาจากบุคคลที่อยู
ภายในองคการและยังคงอยูนานเทากับที่วงจรนี้ไดดําเนินไป องคการจะดําเนินในความคลายกัน
เชนเดิมและวัฒนธรรมก็ยังดํารงอยู
การเกิดวัฒนธรรมองคการตามโมเดลเอเอสเอ โดย ชไนเดอร (1987) (Schneider, 1987:
445) เปนการอธิบายเรื่องการอยูรอดและการเปลี่ยนแปลงองคการเปนการแสดงใหเห็นวาองคการ
เผชิ ญ ป ญ หาความต อ งการของการเปลี่ ย นแปลงได อ ย า งไร แนวโน ม ในสถานการณ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงคือตองหาพนักงานใหมที่เหมาะสม (New right type) ถาหากพนักงานใหมไมสามารถมี
ความโนมเอียงเขากันไดกับพนักงานเกาที่เหมาะสม (Old right type) ก็เกิดขอผิดพลาดได พนักงาน
ใหมจึงตองมีมุมมองที่รวมกันกับพนักงานเกาและมีความโนมเอียงรวมกัน ถาหากพนักงานใหมไม
สามารถเขาไดกับองคการ พนักงานเกาก็จะมีแรงผลักคนใหมออกไป ดังนั้นจึงตองแนใจวาพนักงาน
ใหม จ ะนํ า ไปสู เ รื่ อ งภายในองค ก ารได (ได แ ก การเปลี่ ย นแปลงความโน ม เอี ย งแบบดั้ ง เดิ ม ) มี
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คุ ณ ลั ก ษณะร ว มกั บ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ให เ ปลี่ ย นแปลง การเปลี่ ย นแปลงในองค ก ารที่ เ ปลี่ ย นด า น
โครงสรางและกระบวนการที่ไมเหมือนเดิมมาจากแนวคิดที่วาโครงสรางและกระบวนการเปนผลลัพธ
พฤติกรรมของพนักงานในองคการมากกวาเปนตัวกําหนดพฤติกรรม เมื่อโครงสรางและกระบวนการ
ทํางานจะเปลี่ยนแปลงเมื่อพฤติกรรมของพนักงานเปลี่ยน และพฤติกรรมของพนักงานจะเปลี่ยนก็
ตอเมื่อมีความแตกตางของประเภทพนักงานที่ถูกดึงดูด (Attracted) ถูกคัดเลือก (Selected) และ
ทํางาน (Stay) อยูกับองคการตอไป
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของรอบบินส (Robbins, 2001) เสนอวาวัฒนธรรม
องคการอยูในรูปแบบของการพรรณา (Descriptive term) การเกิดวัฒนธรรมองคการเปน
กระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization process) ซึ่งเปนกระบวนการที่ปรับตัวของพนักงาน
ตอวัฒนธรรมองคการตามโมเดลกระบวนการถายทอดทางสังคม (A socialization model) ที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน (Robbins, 2001: 511-512, 522) ไดแก
ขั้นกอนมาถึง (The pre-arrival stage) เปนชวงที่พนักงานเรียนรูในกระบวนการถายทอด
ทางสังคมที่เกิดขึ้นกอนที่พนักงานใหมเขารวมในองคการ
ขั้นการเผชิญหนา (The encounter stage) เปนขั้นตอนของกระบวนการถายทอดทาง
สังคมที่พนักงานใหมไดเห็นองคการตามที่เปนจริงและเผชิญหนากับความคาดหวังที่เปนไปไดหรือ
อาจเปน ในทางตรงกันขาม
ขั้นการเปลี่ยนแปลง (The metamorphosis stage) เปนขั้นตอนของกระบวนการถายทอด
ทางสังคมที่พนักงานใหมมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหเขากับงาน กลุมงานและองคการ
วั ฒ นธรรมองค ก ารได ถู ก ส ง ผ า นไปสู พ นั ก งานในหลายรู ป แบบ โดยพนั ก งานเรี ย นรู
วัฒนธรรมองคการไดจากเรื่องราว พิธีกรรม สัญลักษณ สิ่งของ และภาษา (Robbins, 2001: 524)
รอบบินส (Robbins, 2001) ใหความหมายคําวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ระบบที่
สมาชิกในองค การใหคุณคารวมกันซึ่งมีความแตกตางจากองคการอื่น ระบบที่สมาชิกใหคุณคา
รวมกันนี้มีความใกลชิดกันเปนกลุมของคุณลักษณะที่เปนคานิยมองคการ (The Organization
values) ซึ่งการพิจารณาวัฒนธรรมองคการจะใชคุณลักษณะเบื้องตนสําคัญ 7 ประการที่รวบรวมและ
จับสาระสําคัญของวัฒนธรรมองคการเพื่อบงบอกวัฒนธรรมของแตละองคการได (Robbins, 2001:
510-511) ไดแก
1. การสรางนวัตกรรมและยอมรับความเสี่ยง (Innovation and risk taking) หมายถึง
ระดับที่พนักงานไดรับการสนับสนุนใหมีความคิดสรางสรรคและรับความเสี่ยง
2. การใสใจกับรายละเอียด (Attention to detail) หมายถึง ระดับที่พนักงานถูก
คาดหวังใหแสดงออกถึงความแมนยํา มีการวิเคราะหและสนใจในรายละเอียดของงาน
3. การมุงที่ผลลัพธของงาน (Outcome orientation) หมายถึง ระดับที่การบริหารมุง
สนใจที่ผลที่ไดหรือผลลัพธมากกวาสนใจในเทคนิคหรือกระบวนการที่ใชเพื่อใหผลลัพธนั้นสําเร็จ
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4. การใหความสนใจบุคลากร (People orientation) หมายถึง ระดับที่การบริหาร
ตัดสินใจพิจารณาถึงผลกระทบตอบุคลากรในองคการ
5. การทํางานเปนทีม (Team orientation) หมายถึง ระดับที่กิจกรรมการทํางานที่มี
การจัดวางเปนทีมมากกวาเปนรายบุคคล
6. การทํ า งานด ว ยความแข็ ง ขั น (Aggressiveness) หมายถึ ง ระดั บ ที่ พ นั ก งานมี
ลักษณะการทํางานแข็งขันและแขงขันมากกวาการทํางานแบบสบายๆ
7. ความมั่ น คง (Stability) หมายถึ ง ระดั บ ที่ กิ จ กรรมในองค ก ารที่ เ น น การรั ก ษา
สถานภาพเดิมที่เปนอยู ตรงกันขามกับการเจริญเติบโต
รอบบินส (Robbins, 2001: 512 - 514) อธิบายวา วัฒนธรรมในองคการ ประกอบดวย
“วัฒนธรรมหลัก” (Dominant culture) และ “วัฒนธรรมยอย” (Subcultures) ซึ่งวัฒนธรรมหลัก
แสดงถึงคานิยมหลัก(Core value) ขององคการที่มีรวมกันโดยสมาชิกในองคการ ดังนั้นเมื่อเราพูด
ถึง “วัฒนธรรมองคการ” จึงหมายถึง “วัฒนธรรมหลัก” ซึ่งเปนมุมมองภาพรวมใหญของวัฒนธรรมที่
ทําใหองคการมีลักษณะบุคลิกแตกตางจากองคการอื่น ในขณะที่ “วัฒนธรรมยอย” มีแนวโนมที่
พัฒนาในองคการขนาดใหญซึ่งสะทอนใหเห็นปญหาทั่วไป สถานการณ หรือประสบการณของ
สมาชิกที่ประสบอยู วัฒนธรรมยอยมีแนวโนมที่จะถูกกําหนดโดยการแบงแผนกหรือลักษณะทาง
พื้นที่กายภาพในองคการ เชน แผนกผลิตมีวัฒนธรรมยอยที่เปนเอกลักษณรวมกันของสมาชิกใน
แผนก ซึ่งประกอบดวยคานิยมหลัก (Core value) ที่มาจากวัฒนธรรมหลักรวมกับคานิยมเฉพาะใน
แผนกนั้น ถาองคการไมมีวัฒนธรรมหลักก็จะถูกรวมกันโดยวัฒนธรรมยอยเทานั้นจึงทําใหคานิยม
จากวัฒนธรรมองคการก็จะเปนตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญลดลง ซึ่งตรงกันขามกับองคการที่มี
วัฒนธรรมเขมแข็งมีคานิยมองคการ (Core value) ที่สมาชิกในองคการทั้งยึดถืออยางเขมแข็งและมี
รวมกันอยางกวางขวาง สมาชิกที่ยอมรับคานิยมหลักและเพิ่มความผูกพันตอคานิยมนั้น ทําใหเกิด
เปนวัฒนธรรมที่แข็งแกรง สอดคลองกับคํานิยามที่วาวัฒนธรรมที่แข็งแกรงจะมีอิทธิพลมากตอ
พฤติ กรรมของสมาชิกในองคการนั้น เนื่องจากมีระดับของการรว มกันและการสรางบรรยากาศ
ภายในของการควบคุมพฤติกรรม ผลที่ไดคือพนักงานมีอัตราการเขาออกอยูในระดับต่ํา พนักงาน
แสดงออกถึงพันธะสัญญาระหวางสมาชิกเกี่ยวกับวาองคการมีขึ้นเพื่ออะไร
ในการแบงประเภทของวัฒนธรรม รอบบินสไดใชแนวคิดของกอฟฟและโจนส (Goffee; &
Jones, cited in Robbins, 2001: 527) ที่ใชมิติของ “ความเปนกันเอง” (Sociability) และ “ความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน” (Solidarity) เปนพื้นฐานในการแบงประเภทของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 4 แบบ
ไดแก
1. วัฒนธรรมแบบเครือขาย (Networked culture) เปนวัฒนธรรมที่มีความเปนกันเองสูง
แตมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันต่ํา องคการมองสมาชิกเหมือนเปนสมาชิกในครอบครัว ทุกคนใน
องคการรูจักกันดี สมาชิกมีความตั้งใจที่ใหความชวยเหลือผูอื่นในกลุมและมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
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อยางเปดเผย ขอเสียคือวัฒนธรรมแบบนี้มุงสนใจเรื่องสัมพันธภาพมากจนทําใหไดผลการปฏิบัติงาน
ต่ําและมีการสรางกลุมทางการเมือง
2. วัฒนธรรมแบบรับจาง (Mercenary culture) เปนวัฒนธรรมที่มีความเปนกันเองต่ํา แตมี
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันสูง องคการมุงเปาหมายอยางมาก สมาชิกมุงมั่นเพื่อไปถึงเปาหมาย
การมุงเปาหมายและวัตถุประสงคเปนหลักทําใหมีเรื่องการเมืองในองคการที่นอยมาก ขอเสียของ
วัฒนธรรมแบบนี้คือทําใหมีการปฏิบัติที่ขาดมนุษยธรรมตอคนที่มีผลการทํางานไมดี
3. วัฒนธรรมแบบแยกสวน (Fragmented culture) เปนวัฒนธรรมที่มีความเปนกันเองต่ํา
และมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันต่ํา องคการแบบนี้มีลักษณะเปนปจเจกบุคคล ความผูกพันของ
บุคคลมีความสําคัญตอสมาชิกและภาระงาน พนักงานถูกตัดสินจากผลผลิตและคุณภาพของงาน
ขอเสียหลักคือมีการวิพากษวิจารณที่มากเกินไปจากผูอื่นและขาดความเปนตัวตนของกลุม
4. วัฒนธรรมแบบชุมชน (Communal culture) เปนวัฒนธรรมที่มีความเปนกันเองและมี
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันสูง เปนวัฒนธรรมที่ใหคุณคาทั้งสัมพันธภาพและผลการปฏิบัติงาน
สมาชิกรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมแตยังคงมุงสนใจตอเปาหมายความสําเร็จ ผูนํามักเปนแรงบันดาล
ใจและเปนผูมีบารมีที่มีมุมมองวิสัย ทัศนมุงอนาคตขององคการ ขอเสียของวัฒนธรรมแบบนี้คือ
สมาชิกมักใชชีวิตทั้งหมดไปกับวัฒนธรรมแบบนี้ ผูนําเชิงบารมีมีความคิดสรางสรรคมากกวาผูตาม
จึงเปนผลทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่เกือบเปนแบบลัทธิความเชื่อ
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบใหม ๆ ของวัฒนธรรมองคการในปจจุบันซึ่งแบงไดเปน 4 ลักษณะ
(Robbins; & Coulter, 2009: 69; รอบบินส, 2550: 31-34) คือ
1. วัฒนธรรมที่เนนจริยธรรม (Ethical culture) เปนวัฒนธรรมที่เนนการดําเนินงานแบบมี
ธรรมาภิบาล เปนธรรมตอคูคา พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ องคการมีอิทธิพลตอบรรยากาศและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงาน ถาวัฒนธรรมมีความแข็งแกรงและสนับสนุนมาตรฐานทาง
จริยธรรมสูงแลวก็จะสรางอิทธิพลทางบวกอยางมากตอพนักงาน ในองคการทั่วไปแลวมักสงเสริม
มาตรฐานทางจริยธรรม ลดความกาวราว ไมมุงเนนผลลัพธอยางเดียวแตยังใสใจกับการวิธีการ
เข า ถึง เป า หมายและการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ ป า หมาย พนั ก งานและผู จัด การที่ อ ยู ใ นวั ฒ นธรรมนี้ ถู ก
สนับสนุนใหอดทนตอความเสี่ยง ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นและไมตองการใหมีการแขงขันโดยไมมี
การควบคุม
2. วัฒนธรรมองคการที่เนนนวัตกรรม (Innovation culture) องคการใหความสําคัญกับ
ความคิดสรางสรรค มีการริเริ่มสิ่งใหม ๆ เปนวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานของการมีรวมกันทํา ซึ่งเปน
กุญแจสําคัญของการมีนวัตกรรม สิ่งสําคัญที่ผลักดันความมีนวัตกรรมในองคการคือวัฒนธรรมที่
องคการใหการสนับสนุน (A supportive corporate culture)
3. วัฒนธรรมที่เนนการตอบสนองตอลูกคา (Customer-responsive culture) เปน
วัฒนธรรมที่พนักงานมีบุคลิกภาพดีและมีทัศนคติสอดคลองกับการบริการลูกคา ไดแก มีความเปน
มิตร เอาใจใส กระตือรือรน มีความอดทนและเปนผูฟงที่ดี สภาพแวดลอมในองคการมีลักษณะงาน
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ที่ออกแบบมาเพื่อใหพนักงานตอบสนองตอความพึงพอใจลูกคา ดังนั้นพนักงานจึงตองควบคุมเปน
อยางมากโดยองคการไมตองมีกฎระเบียบและขั้นตอนที่เขมงวด มีการสรางพลังอํานาจดวยการ
ติดตอกับพนักงานโดยตรงในเรื่องเกี่ยวกับงานประจําวัน มีการสรางความชัดเจนในบทบาท (Role
clarity) ดวยการลดสิ่งที่ไมแนนอนเกี่ยวกับงานบริการที่พนักงานทําโดยการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
ในเรื่องความรูของผลิตภัณฑ มีการรับฟง และฝกทักษะพฤติกรรมอื่นๆ
4. วัฒนธรรมที่เนนเรื่ององคการและจิตวิญญาณ (Spirituallity and Organization culture)
หรือที่เรียกวา “จิตวิญญาณในที่ทํางาน” (Work place spirituality) เปนวัฒนธรรมที่สงเสริมคานิยม
องคการที่เกี่ยวกับเปาหมายโดยผานการทํางานอยางมีความหมายโดยใชบริบทของชุมชน องคการ
ตระหนักดีวาพนักงานเปนผูมีจิตใจและจิตวิญญาณในการแสวงหาความหมายและเปาหมายในการ
ทํ า งาน ดั ง นั้ น ความปรารถนาจึ ง ไม มี ข อ จํ า กั ด แค ใ นที่ ทํ า งาน ที่ ทํ า งานที่ ส ร า งแรงบั น ดาลใจมี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุบันดวยเหตุผลที่วา พนักงานไดมองหาแนวทางในการเผชิญกับปญหา
ความเครียด (Cope with stresses) และความกดดันจากความวุนวายตางๆ
เมื่ อ นํ า วั ฒ นธรรมองค ก ารไปศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํ า งาน ร อ บบิ น ส เ ห็ น ว า วั ฒ นธรรม
องคการเปนตัวแปรแทรกแซง (Intervening variable) โดยที่พนักงานรับรูสิ่งตาง ๆ ในองคการที่มี
พื้นฐานบนปจจัยที่มีระดับของการยอมรับความเสี่ยง การใหความสําคัญกับทีม และการสนับสนุน
จากบุคคลอื่น สิ่งเหลานี้เปนการรับรูที่กลายมาเปนวัฒนธรรมองคการหรือบุคคลิกภาพ ซึ่งสิ่งที่ชอบ
หรือไมชอบจะมีผลกระทบตอผลการทํางานของพนักงานและความพึงพอใจ ซึ่งมีผลกระทบมากขึ้น
สําหรับวัฒนธรรมที่แข็งแกรง (Robbins, 2001: 527) ความสัมพันธของวัฒนธรรมองคการและผล
การปฏิบัติงาน โดยแสดงโมเดลในภาพประกอบ 8
วัฒนธรรม
แข็งแกรง

ปจจัยคุณลักษณะองคการ
1. การสรางนวัตกรรมและ
ยอมรับความเสี่ยง
2. การใสใจกับรายละเอียด
3. การมุงที่ผลลัพธของงาน
4. การใหความสนใจ
บุคลากร
5. การทํางานเปนทีม
6. การทํางานเชิงรุก
7. ความมั่นคง

การรับรู
ทําใหเกิด

ผลการฏิบัติ
งาน

วัฒนธรรม
องคการ
วัฒนธรรม
ออนแอ

ความพึงพอใจ
ในงาน

ภาพประกอบ 8 ปจจัยที่สงผลทําใหวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอผลการปฎิบตั ิงาน
ที่มา: ปรับปรุงจาก Robbins (2001: 527) “How Organization culture impacts
performance and satisfaction”
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4. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการของคาเมรอนและควิน (Cameron & Quinn, 2011)
เปนแนวคิดที่มีผูสนใจศึกษาอยางกวางขวาง แนวคิดนี้ไดนิยาม “วัฒนธรรมองคการ” บนหลักการ
พื้นฐาน 2 ประการ คือ แนวทางสังคมวิทยาที่เห็นวาองคการมีวัฒนธรรม และแนวทางมานุษยวิทยา
ที่เห็นวาองคการคือวัฒนธรรม ซึ่งโดยรวมแลวแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมจึงหมายถึงคานิยมที่มี
รวมกันเปนหลัก (The taken-for-granted valued) ภายใตฐานคติเดียวกัน (Underlying
assumptions) มีความคาดหวัง (Expectation) และมีคําจํากัดความที่บงบอกคุณลักษณะของ
องคการและสมาชิก สวนใหญแลวใชอธิบายวัฒนธรรมองคการตามมุมมองเชิงสังคมวิทยาเปนหลัก
วา “วัฒนธรรมเปนโครงสรางทางสังคม” คาเมรอนและควิน (Cameron; & Quinn, 2011) ไดพัฒนา
กรอบแนวคิดวัฒนธรรมองคการโดยแบงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการที่พิจารณาจากพื้นฐานดวย
การสร า งกรอบแนวคิ ด วั ฒ นธรรมองค ก ารที่ เ รี ย กว า “กรอบแนวคิ ด ค า นิ ย มเชิ ง เที ย บเคี ย ง”
(Competing values framework) (Cameron; & Quinn, 2011) ที่มีตัวบงชี้ดาน “การมุงเนน
ภายนอกหรือภายใน” (External focus or internal focus) และ “ความยืดหยุนและและการใชดุลย
พินิจ” (Flexibility and discretion) หรือ “ความมั่นคงและการควบคุม” (Stability and control)
(Cameron; & Quinn, 2011: 173) ทําใหไดมิติเฉพาะใน 2 ดาน คือ 1) ดานขอบเขตของ
สภาพแวดลอมที่มีการแขงขันที่มีความยืดหยุนหรือมีความคงที่ไมเปลี่ยนแปลง และ 2) ดานขอบเขต
ในดานกลยุทธขององคการ (Strategic focus) ที่มุงเนนที่จุดแข็งภายในหรือภายนอก กลาวคือ
วัฒนธรรมองคการนั้นพิจารณาจากการที่องคการมุงเนนภายนอกหรือภายในเปนสวนใหญ องคการ
ไดพยายามสรางความยืดหยุนและมีความเปนปจเจกบุคคล หรือสรางความมีเสถียรภาพและมีการ
ควบคุม แนวคิดประกอบดวยพื้นฐานจากมิติทางวัฒนธรรมองคการ 6 ดาน (Six Organization
culture dimensions) ที่ทําใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรมหลัก 4 ประเภท (Four dominant culture types)
(Cameron; & Quinn, 2011: 247; Daft 2003: 92; 2004:367; 2006; Schein, 1992) ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 9
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ความยืดหยุนและการใชดุลยพินิจ

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ

สภาพแวดลอม
ภายในและ
การบูรณาการ

วัฒนธรรมแบบปรับตัว

(The Clan culture)
แนวทาง: ความรวมมือ
ผูนํา : ผูอํานวยความสะดวก พี่เลี้ยง ผูสรางทีมงาน
คานิยม : ความผูกพัน การสื่อสาร การมีพัฒนาการ
ทฤษฏีประสิทธิผล : การพัฒนาบุคลากรและการมีสวน
รวมจะสรางประสิทธิผล

(The Adaptability culture หรือ Adhocracy
แนวทาง: ความคิดสรางสรรค
ผูนํา : ผูริเริ่ม ผูสรางนวัตกรรม นายทุน ผูมีจินตนาการ
คานิยม : การสรางนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน
รูปแบบ ความคลองตัว
ทฤษฏีประสิทธิผล : การมีนวัตกรรม วิสัยทัศนและ
ทรัพยากรใหมจะสรางประสิทธิผล

วัฒนธรรมแบบราชการ

วัฒนธรรรมแบบมุงผลสําเร็จ

(The Bureaucratic culture หรือ The Hierarchy
culture)
แนวทาง: การควบคุม
ผูนํา : ผูประสานงาน พี่เลี้ยง ผูจัด
คานิยม : ประสิทธิภาพ ทันเวลา ความสอดคลองและ
ความสม่ําเสมอ
ทฤษฏีประสิทธิผล : การควบคุมและความมี
ประสิทธิภาพกับกระบวนการที่มีความสามารถ
จะสรางประสิทธิผล

(The Achievement culture หรือ The Market culture)
แนวทาง: การแขงขัน
ผูนํา : ผูทํางานหนัก ผูแขงขัน ผูผลิต
คานิยม : สวนแบงทางตลาด บรรลุเปาหมาย การสรางผล
กําไร
ทฤษฏีประสิทธิผล : การแขงขันเชิงรุกและมุงเนนที่ลูกคา
จะสรางประสิทธิผล

ความมีเสถียรภาพและการควบุคม

ภาพประกอบ 9 วัฒนธรรมองคการ 4 รูปแบบ ตามแนวคิดของคาเมรอนและควิน
ที่มา: ปรับจาก Cameron & Quinn (2011: 53) “The competing values of leaderships,
effectiveness, and Organization theory”
จากภาพประกอบ 9 อธิบายไดวา วัฒนธรรมองคการ 3 ดาน 6 มิติ (Cameron และ Quinn,
2011: 29) ไดแก
1. ดานสมมติฐานพื้นฐาน (Basic assumption) ประกอบดวยมิติ 1) คุณลักษณะเดน
(Dominant characteristic) ขององคการหรือภาพรวมขององคการและ 2) กาวใจในองคการ
(Organization glue) สิ่งที่ชวยประสานคนในองคการหรือกลไกที่เชื่อมสัมพันธใหองคการไวดวยกัน
2. ดานแบบแผนการมีปฏิสัมพันธกันในองคการ (Interaction pattern) ประกอบดวย
มิติ 1) ภาวะผูนํา (Leadership) เปนรูปแบบและวิธีการของผูนําที่แทรกซึมเขาสูองคการและ 2) การ
บริหารจัดการดานบุคลากร (Management of employees)

สภาพแวดลอม
ภายนอกและ
ความแตกตาง
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3. ดานทิศทางขององคการ (Organization direction) ประกอบดวยมิติ 1) กลยุทธที่
องคการใหความสําคัญ (Strategic emphasis) เปนการเนนกลยุทธเพื่อกําหนดวาควรใหความสําคัญ
กับสวนใดในการผลักดันแผนยุทธศาสตร และ 2) เกณฑของความสําเร็จ (Criteria of success) การ
กําหนดความหมายของเกณฑของความสําเร็จที่ประเมินถึงชัยชนะ สิ่งที่ไดรับรางวัลและการฉลอง
ความสําเร็จ
แนวคิดนี้ไดกําหนดเกณฑการจัดมิติทางวัฒนธรรมองคการ 3 ดาน 6 มิติ ทําใหไดรูปแบบ
วัฒนธรรมหลัก 4 ประเภท (ภาพประกอบ 9) ไดแก
1. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (The clan culture) เปนวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของพนักงานภายในองคการเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ เน น ความต อ งการของพนั ก งานมากกว า วั ฒ นธรรมแบบอื่ น องค ก ารจึ ง มี
บรรยากาศการทํางานที่คลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนนเรื่องความรวมมือ การใหความ
เอาใจใสเอื้ออาทรตอทั้งพนักงานและลูกคา โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเกิดความรูสึกแตกตางกันทาง
สถานะภาพ ผูนํายึดมั่นในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาอยางเครงครัด
2. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (The adaptability culture หรือ Adhocracy) เปนรูปแบบ
วัฒนธรรมที่เกิดจากการที่ผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic leader) มุงสรางคานิยมใหมขององคการที่เอื้อ
ต อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการตี ค วามหรื อ คาดการณ ภ าวะแวดล อ มภายนอกเพื่ อ ให เ กิ ด
พฤติกรรมในองคการที่สามารถตอบสนองไดตลอดเวลา พนักงานขององคการจึงไดรับความอิสระใน
การตัดสินใจโดยยึดคานิยมในการสนองตอบตอลูกคาเปนสําคัญ ผูนํามีบทบาทสําคัญตอการสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับองคการดวยการกระตุนพนักงานใหกลาเสี่ยง กลาทดลองคิดทําในสิ่ง
ใหมและเนนการใหรางวัล มีผลตอบแทนแกผูที่ริเริ่มสรางสรรคเปนพิเศษ เห็นไดจากหลายบริษัทได
เปลี่ยนนโยบายใหมมาเนนเรื่องการมอบหมายพลังอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน (Employee
empowerment) เนนกลยุทธความยืดหยุนและความสามารถตอบสนองไดรวดเร็วเปนหลัก ซึ่ง
สอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
3. วัฒนธรรมแบบราชการ (The bureaucratic culture หรือ The hierarchy culture)
เปนวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายในและความคงเสนคงวาในการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความมั่นคง มุงเนนดานวิธีการ ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบของการทํางาน เนนการ
ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ยึ ด หลั ก ความประหยั ด ความสํ า เร็ จ ขององค ก ารเกิ ด จาก
ความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ
4. วัฒนธรรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ (The achievement culture หรือ The market
culture) เปนวัฒนธรรมที่มีวิสัยทัศนชัดเจนในเรื่องเปาหมายองคการ ผูนํามุงเห็นผลสําเร็จตาม
เปาหมาย องคการมีลักษณะมุงเนนการใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุมในภาวะแวดลอมภายนอก
แตไมเห็นความจําเปนในการมีความยืดหยุนและการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว องคการจึงเนนคานิยม
แบบแขงขันเชิงรุก ความสามารถและความคิดริ่เริ่มของบุคคล พึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะ
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ยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย คานิยมที่มุงการเอาชนะจึงเปนเสมือนกาวใจเชื่อมทุกคนใน
องคการเขาดวยกัน ใหความสําคัญการแขงขัน การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะไดผลตอบแทน
สูงกวาผูมีผลงานตํ่ากวา
จากการทบวนวรรณกรรมทําใหพอสรุปความหมาย คําวา “วัฒนธรรมองคการ” หมายถึง
รูปแบบของสมมติฐานขั้นพื้นฐานของสิ่งที่กลุมหรือองคการไดคนพบหรือพัฒนาโดยผานการเรียนรู
จากการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นจนไดแนวทางที่ถูกตองในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกและ
การบูรณาการภายในองคการ ตอมาไดถูกสอนไปยังสมาชิกใหมๆ ในองคการตอการรับรู ความคิด
และความรูสึกตอปญหาที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดเลือกใช “วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ” เพื่อศึกษาในงานวิจัยนี้เนื่องจาก
เปนงานวิจัยที่ศึกษาในกลุมตัวอยางที่อยูในโรงงานและองคการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญที่อยูใน
สภาพแวดลอมการแขงขันในทางการตลาด มุงเนนการสรางผลผลิตสินคา ผลกําไร โดยผานกลไก
ทางการตลาดเศรษฐกิจ ซึ่งองคการอยูในสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สวนใหญมีลักษณะวัฒนธรรมมุง
ผลสําเร็จ เมื่อนําแนวคิดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ ในสภาพแวดลอมการทํางานองคการที่
มีการเปลี่ยนแปลงมาปรับใชกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน ผูวิจัยไดเทียบเคียงกับบริบท
ของงานซึ่งเปนสภาพแวดลอมการทํางานที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางปญญาของพนักงานซึ่งเปน
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง แลวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน วัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จมีแนวคิดและรายละเอียดดังนี้
แนวคิดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จไดรับความนิยมมากตั้งแตในชวงป ค.ศ. 1960 ซึ่งเปน
ยุคที่องคการสวนใหญเผชิญหนากับความทาทายจากการแขงขันในรูปแบบใหม วัฒนธรรมแบบนี้
อาศัยพื้นฐานของความแตกตางของสมมติฐานมากกวาเรื่องลําดับชั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตนทุนใน
การทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนทางการคา (Transactional costs) คําวา “Market” ในที่นี้ไมไดหมายถึง
หนาที่การตลาดหรือการทําตลาดกับลูกคา แตหมายถึงประเภทขององคการที่ทําหนาที่เปนตลาด
ของตัวเอง (Functions as a market itself) โดยมุงเนนสภาพแวดลอมภายนอกแทนกิจการภายใน
ใหความสนใจเรื่องการทําธุรกรรมการคาเปนหลักกับหนวยงานภายนอก เชน ผูจัดจําหนาย ลูกคา
ผูรับเหมา ผูไดรับใบอนุญาต สหภาพและผูการกํากับดูแล เปนตน ซึ่งไมเหมือนวัฒนธรรมแบบ
ลําดับชั้น (Hierarchy) ที่มีการควบคุมภายในดวยกฎระเบียบ งานที่มีความพิเศษเฉพาะและการ
ตัดสินใจจากสวนกลาง วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จการดําเนินการตลาดเบื้องตนโดยผาน
กลไกทางการตลาดเศรษฐกิจ การแขงขันแบบพลวัตและมีการแลกเปลี่ยนทางการเงิน สิ่งสําคัญของ
วัฒนธรรมแบบนี้คือการควบคุมการทําธุรกรรมการคา (การแลกเปลี่ยน การขาย การทําสัญญา) กับ
หน ว ยงานอื่ น เพื่ อ สร า งความก า วหน า ในการแข ง ขั น วั ต ถุ ป ระสงค เ บื้ อ งต น ขององค ก ารคื อ
ความสามารถในการสรางผลกําไรของบริษัท (Bottom-line result) การตลาดเฉพาะกลุม (Niches
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market) มีเปาหมายที่ยืดหยุนความมั่นคงของลูกคา มีคานิยมหลัก (The core value) มี
ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) และสรางผลผลิต (Productivity) ซึ่งสิ่งเหลานี้มี
อิทธิพลตอวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ ทําใหเกิดผลสําเร็จไดโดยการใหความสําคัญกับ
สภาพแวดลอมภายนอกและการควบคุม สมมติฐานเบื้องตนของวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
คือ สภาพแวดลอมภายนอกองคการนั้นมักไมเปนมิตร ลูกคาเปนผูเลือกและสนใจในคุณคา องคการ
ที่อยูในธุรกิจไดจึงตองเพิ่มการแขงขันและมีการบริหารที่ผลักดันไปสูการสรางผลผลิตและกําไร
ดังนั้นจึงเปนวัฒนธรรมที่มีคานิยมมุงการแขงขัน เนนความสมบูรณแบบ ความเฉลียวฉลาดและ
ความริเริ่มสวนบุคคลวัฒนธรรมแบบนี้เหมาะสําหรับองคการที่เกี่ยวของกับการใหบริการโดยเฉพาะ
แกลูกคา (Daft, 2006: 101) และตอสภาพแวดลอมภายนอก แตไมเนนมากในเรื่องความยืดหยุน
และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนวัฒนธรรมองคการแบบเนนผลลัพธ (A result-orient culture)
ที่ใหคุณคาของความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ความแข็งขัน (Aggressiveness)
ความคิดริเริ่มของบุคคล (Personal initiative) ตั้งใจทํางานระยะยาวและทํางานหนักเพื่อผลลัพธที่
บรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ทั้ ง ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเอาชนะและบรรลุ เ ป า หมายที่ ท า ทายที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงซึ่งเปนสิ่งยึดเหนี่ยวองคการไวดวยกัน คานิยมหลักขององคการเปนเรื่องความแข็งขัน
และความเปนมืออาชีพ (Cameron; & Quinn, 2011: 53) เมื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมใน 4 รูปแบบ
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จเปนลักษณะที่มีมากที่สุดในองคการมหาชนและองคการธุรกิจ
เอกชน จากการศึกษาของคาเมรอนและควิน (Cameron; & Quinn, 2011: 86-88) ที่วิจัยสํารวจ
องคการมากกวา 10,000 แหงในสหรัฐอเมริกา โดยการสอบถามผูจัดการกวา 1 แสนคนเมื่อให
เปรียบเทียบองคการตนเองกับองคการอื่นโดยทั่วไปในกลุมธุรกิจเกียวกัน พบวาองคการทั่วไปมี
แนวโนมคาเฉลี่ยอยูในสวนของวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากมิติ
ลักษณะทั้ง 6 ดานที่ใชวัดวัฒนธรรมองคการที่อยูในภายในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สอดคลอง
กับวัฒนธรรมในบริษัทที่เปนองคการธุรกิจมหาชน ที่ใหคุณคาของการทํางานที่เนนในเรื่องการตลาด
การแขงขัน การทํางานที่แข็งขัน และความเปนมืออาชีพผูวิจัยจึงเลือกใชวัฒนธรรมองคการแบบมุง
ผลสําเร็จ เปนตัวแปรสภาพแวดลอมในการทํางานระดับบุคคลของการทํางานพนักงานในโรงงาน
อาหารสัตว ในการศึกษาครั้งนี้
การวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ ใชวัด
ดวยแบบวัดชื่อ “แบบวัดวัฒนธรรมองคการ” (Organization culture assessment instrument:
OCAI) สรางโดยคาเมรอนและควิน (Cameron; & Quinn,2011: 29) เปนเครื่องมือวัดที่พัฒนามา
จากกรอบแนวคิ ดวั ฒนธรรมองค การที่ สรางจากโมเดลทางทฤษฎี ที่เรียกวา “กรอบแนวคิดการ
เปรียบเทียบคานิยม” (competing calues framework) ซึ่งใชบงชี้ลักษณะวัฒนธรรมองคการที่มี
พื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องคานิยมหลัก (Core value) การมีสมมติฐาน (Assumptions) การตีความ
(Interpretations) และวิธีการบงชี้ลักษณะขององคการ (Approaches that characterize
organizations) (Cameron; & Quinn, 1999 cited in Cameron; & Quinn, 2011) แบบวัด OCAI
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เปนเครื่องมือที่ใชประเมินวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน ในชวง 20 ปที่ผานมามีงานวิจัยมากมายที่
ไดใชแบบวัดนี้ในการวิจัยศึกษาวัฒนธรรมองคการ ซึ่งผลที่พบจากการประเมินดวยแบบวัด OCAI
ไดนําไปใชศึกษาในองคการหลากหลายประเภทและหลายประเทศทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย
แบบวัดนี้ออกแบบเพื่อชวยจําแนกลักษณะวัฒนธรรมขององคการที่เปนอยูในปจจุบันหรือวัฒนธรรม
ที่ปรากฎในปจจุบัน เครื่องมือเดียวกันนี้ยังชวยในการระบุวัฒนธรรมที่สมาชิกในองคการเชื่อวาควร
มีการพัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมที่ตองการและโอกาสที่องคการตองเผชิญหนาในระยะหา
ปหรือในอนาคตที่กําลังมาถึง แบบวัดนี้มีมิติทางวัฒนธรรมองคการ 3 มิติ ซึ่งประกอบดวยกุญแจ
สําคัญ 6 ดาน (Cameron; & Quinn, 2011: 29) ไดแก มิติที่ 1 สมมติฐานพื้นฐาน ไดแก
1) ดานคุณลักษณะเดน 2) ดานกาวใจในองคการ มิติที่ 2 แบบแผนการมีปฏิสัมพันธกันในองคการ
ไดแก 3) ดานภาวะผูนํา และ 4) ดานการบริหารจัดการบุคลากร มิติที่ 3 ดานทิศทางขององคการ
ไดแก 5) ดานกลยุทธที่องคการใหความสําคัญ และ 6) ดานเกณฑของความสําเร็จ แตละดานมี
4 ขอ รวมทั้งหมด 24 ขอคําถาม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ
จากการทบทวนเอกสารงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ ในยุคแรกผูที่ศึกษาคือ แวนเดนเบ
ริก (Vandenberghe, 1999) ศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงพยายาล โดยศึกษาระดับความ
สอดคลองระหวาง วัฒนธรรมองคการและคานิยมของพนักงานใหมที่จะเปนตัวทํานายการลาออก
จากงาน วัฒนธรรมองคการในโรงพยาบาล กลุมตัวอยางกลุมที่ 1 เปนพยาบาล 630 คน จาก 28
โรงพยาบาลประเทศเบลเยี่ยม กลุมตัวอยางกลุมที่ 2 เปนพยาบาล 492 คน ใชแบบวัด The OCP
วัดวัฒนธรรมองคการ พบวา ความสอดคลองระหวางบุคคลและองคการมีผลกระทบตอการเขาออก
งานในชว งเวลา 1 ป อยางมี นัยสํ าคัญ พนักงานที่ไดคะแนนสู งมีแนวโน มที่ จะอยูทํางานตอ ใน
ประเทศไทยมีการศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม ไดแก
งานของ รังสรรค โฉมยา (2543) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดในบทบาท วัฒนธรรม
องคการและจิตลักษณบางประการ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรมในการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดหนองคาย
จากการศึกษาทําใหเชื่อวาวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จเปนปจจัยสภาพแวดลอมใน
การทํางานขององคการซึ่งเปนปจจัยเชิงสาเหตุหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน ผูวิจัยจึง
คาดวา ตัวแปรวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จเปนตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตาม สมมติฐานขอที่สอง สมมติฐานขอที่สี่
และสมมติฐานขอที่หก วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
ทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงานตามสมมติฐานขอที่สาม และสมมติฐานขอที่หา
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4.2.3 การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ
(Receipt of information about the changes)
แนวคิดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง (Receipt of information about the changes) ในองคการ
เปนการรับรูของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางาน และในที่ทํางานของ
ตนเอง ในระหวางที่มีการเปลี่ยนแปลงองคการ พนักงานมีความคลุมเครือที่เกิดจากการขาดขอมูลที่
เพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเปนสาเหตุใหพนักงานเกิดความเครียดซึ่งกลับมามีผลทางลบตอ
การปรับตัวของพนักงาน (Ashford, 1988 cited in Heuvel, Schaufeli; & Bakker, 2010: 197)
บุคคลสามารถตอบสนองทางบวกตอการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยมีขอมูลที่มากพอ
พรอมตอการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ถาพนักงานไมสามารถไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดย
เฉพาะที่จะเกิดขึ้นหรือสงผลกระทบตองานของพนักงานและองคการแลว พนักงานอาจไมแนใจวาจะ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางไร (Milliken, 1987 cited in cited in Heuvel, Schaufeli; &
Bakker, 2010: 197) การเปลี่ยนแปลงขององคการสรางความคลุมเครือเพราะความไมแนนอนสวน
ใหญเกิดขึ้นเนื่องจากพนักงานไมไดรับขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงซึ่งมัก
เกี่ยวกับอนาคตที่ทําใหพนักงานลังเลที่จะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงนั้น (Schweiger & Denisi,
1991 cited in Houdmont; & Leka, 2010; Marks,1982 cited in Houdmont; & Leka, 2010) การ
รับรูขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบความสามารถในการปรับตัวของพนักงานตอการ
เปลี่ ย นแปลงในโรงงาน ซึ่ ง มี ทั้ ง การรั บ รู ข อ มู ล ในทางบวกเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง ช ว ยลด
บรรยากาศความเครียดที่อยูรอบๆ (Bordia, Jones, Gallois, Callan; & Difonzo, 2006 cited in
cited in Heuvel, Schaufeli; & Bakker, 2010) ในการศึกษาเกี่ยวกับขาวลือทั้งทางบวกและทางลบ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน พบวาพนักงานที่รับรูขาวลือทางลบมีความสัมพันธกับ
การเกิดความเครียดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงมากกวา เมื่อเทียบกับพนักงานที่ไดยินขาวลือใน
ทางบวกและผูที่ไมรับรูขาวลือใดเลย (Heuvel, Schaufeli; & Bakker, 2010) ประเภทการรับรูขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในองคการอื่นในเรื่องการควบรวมกิจการของบริษัทอื่นจากการศึกษา
ของ Schweiger; & Denisi (1991) พบวาพนักงานมีความไมแนนอนนอยจะไววางใจองคการ
ตลอดจนมีความซื่อสัตยและหวงใยมากกวาพนักงานที่รับรูขอมูลจํากัด (Schweiger; & Denisi,
1991) การใหขอมูลเพิ่มในเรื่องการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธกับการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีมากขึ้น (Wanberg & Banas, 2000) คุณลักษณะของสภาพแวดลอมขององคการที่
มีการเปลี่ยนแปลงไดเพิ่มความยืดหยุนทางอาชีพและสามารถปรับตัว ซึ่งในคุณลักษณะเหลานี้
องคการควรสื่อสารใหพนักงานรับรู ซึ่ง ลอนดอน (London, 1983 cited in Heuvel, Schaufeli; &
Bakker, 2010) ไดพัฒนาจากแนวคิดนี้โดยเสนอวาองคการสามารถชวยสรางอาชีพที่มีความ
ยืดหยุนใหกับพนักงาน(การรับปรับตัว)ไดโดยผานการสื่อสารใหขอมูลที่ดี พนักงานที่รับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในองคการจะแสดงออกถึงการปรับตัวไดดีตอการเปลี่ยนแปลงองคการ (Parent, 2010)

68
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากองคประกอบของภาพการ
ทํางาน 4 ดาน (ไดแก การบริหารจัดการ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี และดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพขององคการ) อางอิงตามทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน ปจจัยดานเทคโนโลยี และปจจัยภายนอก
สรุปไดวา การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน หมายถึง การรับรูของพนักงานตอ
ข อ มู ล ในการทํ า งานที่ เ ปลี่ ย นแปลงใน 3 ด า นคื อ ป จ จั ย ภายใน ป จ จั ย ภายนอกและป จ จั ย ด า น
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดานปจจัยภายในหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
ที่เกี่ยวของกับการทํางานของพนักงาน การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรบุคคล ดานผลิตภัณฑและ
การบริ ก ารหลั ง การขาย การเปลี่ ย นแปลงในด า นเทคโนโลยี เ ป น การเปลี่ ย นแปลงของ
อุปกรณการทํางานกระบวนการทํางานและการผลิต สวนการเปลี่ยนแปลงดานปจจัยภายนอกเปน
การรับรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดนอกองคการแตมีผลกระทบตอการทํางานใน
องคการ
การวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ
ในการวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในการทํางานนั้น ผูวิจัยสรางแบบวัดการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในการทํางานโดยมีแนวคิดจากทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Robertson,
Roberts; & Porras, 1993) และแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการรวมกับการศึกษาบริบทการทํางาน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาทั้ง 2 แนวคิดตางมีปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคลายกันใน
3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยดานเทคโนโลยี (Leavitt, 1964 cited in
Dawson, 1994:11; Perskill; & Torres, 1999; Rue; & Byars, 2007; Gilley; & Maycunich, 2000)
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง เชื่ อ ว า การรั บ รู ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงในองค ก ารซึ่ ง เป น ป จ จั ย
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานและสงผล
ตอพฤติกรรมการทํางาน ผูวิจัยจึงคาดวา ตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการเปนตัว
แปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาท พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตาม
สมมติฐานขอที่สอง สมมติฐานขอที่สี่ และสมมติฐานขอที่หก การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงใน
องคการมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตามสมมติฐานขอที่สาม และ
สมมติฐานขอที่หา

69
4.2.4 การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
(Perceived Organization support: POS)
แนวคิดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
แนวคิ ด เรื่ อ ง “การรั บ รู ก ารให ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากองค ก าร”
(Perceived
Organization support: POS) เดิมมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (The social
exchange theory) ตอมาไอเซนเบอรกเกอรและคณะ (Eisenberger, Huntington, Hutchison; &
Sowa, 1986; Rhoades; & Eisenberger, 2002) ไดพัฒนาแนวคิดการรับรูการใหการสนับสนุนทาง
สังคมจากองคการเปน “ทฤษฏีการใหการสนับสนุนจากองคการ” (Organization support theory:
OST) ทฤษฏีการใหการสนับสนุนจากองคการจึงเปนการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เปนพัฒนาการของ
ความสัมพั นธระหว างนายจ างและลูกจางที่มีพื้นฐานอยูบนสมมติฐานเพื่ อใหลูกจางไดรับ ความ
ตองการทางอารมณสังคม วัดประโยชนไดจากความเชื่อทั่วไปที่เกี่ยวกับการที่องคการประเมิน
คุณคาของพนักงาน บนแนวคิดของคานิยมตางตอบแทนซึ่งกันและกัน พนักงานจะตอบสนองตอการ
ดู แ ลที่ ดี จ ากองค ก ารด ว ยการเพิ่ ม ความรู สึ ก ที่ เ ป น ภาระผู ก พั น ในการช ว ยเหลื อ องค ก ารบรรลุ
ภาระหนาที่ของตน ไอเซนเบอรกเกอรและคณะ (Eisenberger, Huntington, Hutchison; & Sowa,
1986; Rhoades; & Eisenberger, 2002) ไดอธิบายทฤษฏีการใหการสนับสนุนจากองคการ
(Organization support theory: OST) ในความหมายของ “การรับรูการสนับสนุนจากองคการ”
หมายถึง การที่พนักงานรับรูวาองคการใหคุณคาตอการทํางานของตนและใสใจตอสภาพความ
เปนอยูที่ดีของตน ทําใหพนักงานไดรับการตอบสนองความตองการในดานอารมณทางสังคมและ
ไดผลประโยชนจากการเพิ่มความพยายามในการทํางานนั้น การรับรูการสนับสนุนจากองคการเปน
ปจจัยเชิงเหตุของความรูสึกภาระผูกพันตอหนาที่ของพนักงาน (Eisenberger, Huntington,
Hutchison; & Sowa, 1986; Eisenberger, Commings, Amrmeli; & Lynch, 1997; Shore; &
Shore, 1995; Rhoades; & Eisenberger, 2002; Eisenberger, Jones, Aselage; & Sucharski,
2004) ทฤษฏีน้ีมีสมมติฐานที่วาการที่พนักงานเกิดความรูสึกภาระผูกพัน ไดรับการเติมเต็มความ
ตองการดานอารมณทางสังคม มีอารมณมุงมั่นและไดรับรางวัลจากการปฎิบัติงานตามที่คาดหวังไว
สิ่งเหลานี้มีสวนทําใหผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและลดพฤติกรรมการขาดงาน (Eisenberger, Jones,
Aselage; & Sucharski, 2004: 221, 213) เมื่อผูบริหารองคการเริ่มใหความสนใจเรื่องความผูกพัน
ของพนักงานตอองคการ ใหความสําคัญตอพนักงานเพราะเปนแหลงที่ทําใหเกิดอารมณทางสังคม
(Socio-emotional) เชน การใหความเคารพและหวงใย การใหผลประโยชนที่จับตองได เชน คาจาง
และคารักษาพยายาล การที่องคการชวยใหความตองการของพนักงานไดรับการอนุมัติจะทําให
พนักงานเกิดความภูมิใจและใหความรวมมือ เมื่อองคการประเมินคาพนักงานในทางบวกซึ่งแสดงถึง
ขอบงชี้วาองคการมีความพยายามรับรูและใหรางวัลแกพนักงาน ดังนั้นพนักงานจึงใหความสนใจใน
สิ่งที่องคการตองการมากยิ่งขึ้น (Eisenberger, Jones, Aselage; & Sucharski, 2004: 206)
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สรุปไดวา “การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ” หมายถึง ความเชื่อทั่วๆ ไป
ของพนักงานเกี่ยวกับการที่องคการใหคุณคาตอการมีสวนรวมของพนักงานและมีความเปนหวงเปน
ใยเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูที่ดีของพนักงาน พนักงานรับรูวาองคการเห็นความสําคัญของตนเอง
องค ป ระกอบของการรั บ รู ก ารให ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากองค ก ารประกอบด ว ย 4 ด า น
(Eisenberger, Huntington, Hutchison; & Sowa, 1986) ดังนี้
1. ดานการมีสวนรวม หมายถึง การที่พนักงานรับรูวาองคการเห็นวาพนักงานเปน
สมาชิกคนหนึ่งในองคการ องคการเห็นคุณคาและความสําคัญ และรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน
2. ดานการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่พนักงานรับ รูวาองคการพึงพอใจกับผลการ
ทํางานของพนักงาน สนับสนุนใหพนักงานทํางานเต็มความสามารถ คาดหวังใหพนักงานพัฒนา
ตนเอง ใหการฝกอบรมและพัฒนาที่มีประโยชนใหแกพนักงาน ชื่นชมพนักงานที่มีความพยามเปน
พิเศษ และเพิ่มคุณคาในงานของพนักงาน
3. ดานคาจางสวัสดิการและผลตอบแทน หมายถึง การที่พนักงานรับรูวาองคการมี
ระบบการจายคาจางที่ยุติธรรม ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีประโยชนกับพนักงาน สงเสริม
ความกาวหนาในการทํางานของพนักงาน
4. ดานความเปนอยูที่ดีของพนักงาน หมายถึง การที่พนักงานรับรูวาองคการมีความ
เปนหวงเปนใยและดูแลเอาใจใสในความเปนอยูที่ดีของพนักงาน ดูแลเอาใจใสในสภาพการทํางาน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่สงผลเสียตอพนักงาน ใหการชวยเหลือตางๆแกพนักงานตามความจําเปนและ
เหมาะสม
พฤติกรรมที่เกิดจากการรับรูของพนักงานในการไดรับการสนับสนุนจากองคการที่อธิบาย
ดวยทฤษฏีการใหการสนับสนุน มีสมมติฐานที่วาเมื่อพนักงานไดรับความตองการทางอารมณ เกิด
ผูกพันตอองคการ จึงมีความมุงมั่นและคาดหวังที่จะไดรับรางวัลจากการปฎิบัติงาน สิ่งเหลานี้มีสวน
ทําใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและลดพฤติกรรมการขาดงาน (Eisenberger, Jones,
Aselage; & Sucharski, 2004: 21) แนวคิดนี้เชื่อวาความรูสึกภาระผูกพันจะทําใหเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงาน จากงานวิจัยของไอเซนเบอรกเกอรและคณะ (Eisenberger, 2001) พบวาความรูสึก
พั น ธะผู ก พั น เป น ตั ว แปรคั่ น กลางทํ า ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ ท างบวกระหว า ง การรั บ รู ก ารให ก าร
สนับสนุนจากองคการ (POS) กับ “พฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่” (Extra-role behaviors) ซึ่ง
พฤติกรรมที่เกิดมีมากในพนักงานที่ยอมรับบรรทัดฐานที่ใชระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอาเมอลี่และคณะ (Armeli et al., 1998) ที่ศึกษาในกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจ พบ
ความสัมพันธระหวางการรับรูการใหการสนับสนุนจากองคการ และพฤติกรรมการเรงรถและขับรถ
ภายใตกฎระเบียบที่บังคับมีเพิ่มขึ้นในกลุมเจาหนาที่ตํารวจที่มีความตองการสูงในเรื่องความเคารพ
นับถือ การใหความรวมมือ การสนับสนุนทางอารมณและการเห็นชอบ นอกจากนี้ผลที่เกิดจากการ
รับรูการใหการสนับสนุนจากองคการทําใหพนักงานเกิดความความรูสึกพันธะผูกพันที่ชวยเหลือ
องคการเพื่อใหถึงเปาหมาย ทําใหความรูสึกผูกพันทางอารมณตอองคการและสรางความคาดหวังตอ
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การไดรับรางวัลจากการปฏิบัติงาน (Eisenberger, 1986) การใหการสนับสนุนจากองคการยังชวย
ใหพนักงานลดการหลีกหนีทางจิตใจ (Aversive psychological) ปฏิกิริยาอาการเจ็บปวยทางกายที่
เกิดจากจิตใจตอความเครียดเมื่อไดรับความพรอมในการสนับสนุนดานวัตถุและอารมณในเวลาที่
จําเปนตองเผชิญกับความตองการที่มีมากจากภายนอก (George et al. 1993., Robblee, 1998
cited in Eisenberger, Jones, Aselage; & Sucharski, 2004: 212) การรับรูการใหการสนับสนุน
จากองคการจึงทําใหเกิดผลลัพธทางจิตวิทยาดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานความรูสึกตอภาระหนาที่ (Felt obligation) จากแนวคิดที่วาเมื่อบุคคลหนึ่ง
ปฎิบัติตอผูอื่นดีจนทําใหเกิดบรรทัดฐานของการมีภาระหนาที่ซึ่งกันและกันที่ตอบแทนดวยสิ่งที่ชอบ
ในบริบทของการทํางาน ทําใหพนักงานและองคการมีบรรทัดฐานเกิดความสัมพันธซึ่งกันและกัน
พนักงานมีการตอบแทนองคการดวยการทํางานในองคการ เนื่องจากการรับรูการใหการสนับสนุน
ทางสั ง คมจากองค ก ารเป น การตอบสนองตอ งการทางอารมณ สังคมที่กว างและมีคา ก อใหเ กิ ด
ความรูสึกตอการมีภาระหนาที่ในการชวยเหลือองคการใหไปถึงเปาหมายในงาน (Eisenberger,
1986; Shore and Shore, 1995 cited in Eisenberger, Jones, Aselage; & Sucharski, 2004: 213
) ในการศึกษาของไอเซนเบอรกเกอรและคณะ (2001) พบความสัมพันธทางบวกระหวางการรับรู
การใหการสนับสนุนจากองคการของพนักงานกับความรูสึกพันธะผูกพันในการชวยเหลือองคการ ซึ่ง
สนั บ สนุ น แนวคิ ด เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ต า งตอบแทนซึ่ ง กั น และกั น ใช อ ธิ บ ายในกระบวนการเกิ ด
ความสัมพันธระหวางการรับรูการใหการสนับสนุนจากองคการและความรูสึกการมีภาระหนาที่กับ
อุดมการณที่เปนการแลกเปลี่ยนของพนักงาน ซึ่งสนับสนุนมาจากคานิยมตางตอบแทนกันและกันที่
ใชอธิบายความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง
2. ดานความรูสึกผูกพันทางอารมณ (Affective Organization commitment)
พนักงานที่รับรูการใหการสนับสนุนจากองคการทําใหเกิดความรูสึกผูกพันทางอารมณเมื่อองคการ
หรือนายจางตอบสนองความตองการทางอารมณสังคมได เชน การนับถือ การเห็นชอบและการ
สนับสนุนทางอารมณ (Eisenberger et al., 1986; Armeli et al. 1998) การที่องคการตอบสนองตอ
ความตองการนี้จึงเปนการรวมเอาความเปนสมาชิกองคการของพนักงานและสถานะบทบาทเขาไป
ในอั ต ลั ก ษณ ท างสั ง คมของพนั ก งาน เป น การสร า งพั น ธะความผู ก มั น ที่ มั่ น คงต อ องค ก าร จาก
การศึกษาระยะยาวพบวาในขณะที่พนักงานรับรูการใหการสนับสนุนจากองคการ พนักงานจะมี
ความสัมพันธกับความรูสึกผูกพันที่เปลี่ยนแปลงชั่วคราว (Rhoades et al, 2001 cited in
Eisenberger, Jones, Aselage; & Sucharski, 2004) นอกจากนั้นยังพบวาบทบาทที่สําคัญของ
ความรูสึกผูกพันทางอารมณในการเปนตัวแปรคั่นกลางที่สงเสริมความสัมพันธระหวางการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการกับความรูสึกผูกพันทางอารมณได
3. ความคาดหวังรางวัลจากการทํางาน (Performance-reward expectancies) การ
รับรูการสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธซึ่งกันและกันกับความคาดหวังรางวัลจากการทํางาน
(Eisenberger, 1986; Shore and Shore, 1995 cited in Eisenberger, Jones, Aselage; &
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Sucharski, 2004: 213) โดยที่องคการใหโอกาสพนักงานไดรับรางวัล ทําใหพนักงานรับรูการ
สนับสนุนจากองคการและเพิ่มความคาดหวังที่สูงขึ้นในผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นวาจะไดรับรางวัลจาก
องคการ ในงานของไอเซนเบอรกเกอรและคณะ (Eisenberger et al., 1990) พบความสัมพันธ
ทางบวกระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการและความคาดหวังรางวัลจากการทํางาน อยางไร
ก็ตามยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาวาตัวแปรใดเกิดกอนหลัง
4. ความเครียด (Stress) การรับรูการสนับสนุนจากองคการอาจลดความเครียดทาง
จิตใจโดยรับการสนับสนุนทางอารมณและสิ่งของ การรับรูการสนับสนุนจากองคการยังมีผลกระทบ
โดยตรงตอการลดความเครียดในที่ทํางานซึ่งอาจตองศึกษาเพิ่มเติม การปองกันดานสุขภาพเปนสิ่ง
ที่มีประโยชนตอพนักงาน
การวัดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
แบบวัดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ (Eisenberger, Huntington,
Hutchison; & Sowa, 1986; Eisenberger, Commings, Amrmeli; & Lynch, 1997; Eisenbeuger,
Rhoades; & Cameron, 1999) เปนแบบวัดที่พัฒนาโดยไอเซนเบอเกอรและคณะ เริ่มใชในป 1986
ชื่อวา “แบบสํารวจการรับรูการสนับสนุนจากองคการ” (Survey of perceived Organization
support) ประกอบดวย 36 ขอคําถาม (Eisenberger et al., 1986: 502) แบบวัดประกอบดวย 2
สวน คือ สวนแรกเปนประโยคที่เกี่ยวกับการรับรูของพนักงานตอสิ่งที่องคการพึงพอใจในดานตาง
ๆ ไดแก การเปนสมาชิกในองคการของพนักงาน ผลการปฏิบัติงาน ความมุงหวังตออนาคตที่ดีของ
พนักงาน การเห็นคุณคาในความพยายามของพนักงาน การรับพิจารณาตอเปาหมายและความ
คิดเห็นของพนักงาน องคการใสใจเกี่ยวกับการจายคาจางที่เปนธรรม องคการเพิ่มคุณคาในงาน ให
พนักงานไดใชความสามารถพิเศษของตนเองอยางเต็มที่ พนักงานมีความพึงพอใจในงานและใสใจ
ใหพนักงานมีสุขภาวะที่ดี สวนที่สองเปนประโยคที่เกี่ยวกับการกระทําที่สงผลกระทบตอพนักงาน
ได แ ก ความตั้ ง ใจช ว ยแก ป ญ หาในงาน การแทนที่ ด ว ยพนั ก งานใหม ที่ เ งิ น เดื อ นต่ํ า กว า การ
ตอบสนองตอการรองเรียนของพนักงาน การตอบสนองตอความผิด การซ้ําเติมผลการทํางานที่แย
การปรับปรุงผลการปฎิบัติงาน การเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน การเรียกรอง
การสนั บ สนุ น ที่ พิ เ ศษ การตั ด สิ น ใจลาออก การทํ า งานที่ ไ ม เ สร็ จ สมบู ร ณ ต ามเวลา การรั ก ษา
พนักงานเกาๆ เอาไว การวาจางพนักงานหลังจากปลดออกและโอกาสในการไดปรับตําแหนง
แบบวัดนี้ในยุคตอมา ไอเซนเบอเกอรและคณะไดปรับขอคําถามโดยเลือกเพียง 8 ขอ (จาก 36 ขอ)
ที่มีคาความเที่ยงตรงภายใน (Internal reliability) และขอที่พบวามี Load highly on the main
factor มีคาสูงและเหมาะสมที่ใชกับองคการที่หลากหลาย (Eisenberger et al., 1997: 814) แบบ
วัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการแบบ 8 ขอจึงไดถูกนํามาใชในงานวิจัยตอมา (Eisenberger et
al., 1997; Lynch, Eisenberger; & Armeli, 1999; Rhoades, Eisenberger; & Armeli, 2001)
แบบวัดประกอบดวยคําถาม 8 ขอที่รวมองคประกอบเปนมิติเดียว สอดคลองกับงานวิจัยของชอร
และเทอทริก (Shore; & Tetrick,1991) ที่พบวาแบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ (SPOS)
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เปนแบบวัดแบบเอกมิติ (Shore; & Tetrick,1991: 640) เปนแบบวัดที่มีความแตกตางจากความ
ผูกพันทางอารมณ (Affective commitment) และความผูกพันแบบตอเนื่อง แสดงวาพนักงาน
สามารถแยกแยะความระดับความผูกพันของตนเองที่มีตอองคการออกจากการรับรูความผูกพัน
องคการ (Commitment) งานวิจัยของชอรและคณะยังแสดงขอมูลที่ยืนยันวาการรับรูการสนับสนุน
จากองคการมีความสัมพันธอยางมากกับความผูกพันทางอารมณ (Affective commitment) ซึ่ง
เปนไปตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (The social exchange theory) ที่ไอเซนเบอรกเกอร
(Eisenberger, 1986) ไดนํามาพัฒนาเปนแนวคิดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
องคการ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
(Survey of Perceived Organization Support: SPOS) (Eisenberger et al., 1997; Lynch,
Eisenberger; & Armeli, 1999; Rhoades, Eisenberger; & Armeli, 2001) ตามแนวคิดของไอเซน
เบอเกอรและคณะ (Eisenberger, 1986; Eisenberger et al., 1997; Lynch, Eisenberger; &
Armeli, 1999; Rhoades, Eisenberger; & Armeli, 2001) และขอคําถามภาษาไทยจากแบบวัดของ
นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล (2550) มาเปนแนวทางในการสรางแบบวัดที่ปรับใหเขากับบริบทที่ศึกษา
แบบวัดประกอบดวย 8 ขอคําถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริง
ที่สุด) พนักงานเปนผูประเมินการรับรูตนเอง พนักงานที่มีคะแนนสูงเปนผูที่รับรูตนเองไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการมากกวาพนักงานที่ไดคะแนนต่ํา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
มีงานวิจัยที่ศึกษาการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการและความรูสึกภาระ
ผูกพันมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ในงานวิจัยของไอเซนเบอรกเกอรและคณะ (2001) ที่
พบวาความรูสึกที่เปนภาระผูกผันเปนตัวแปรคั่นกลางทําใหเกิดความสัมพันธทางบวกระหวาง การ
รับ รู ก ารใหการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากองค ก าร (POS) กั บ พฤติก รรมนอกเหนือ บทบาทหนา ที่
(Extra-role behaviors) หรือพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นมากในพนักงานที่ยอมรับในบรรทัดฐานที่ใชระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อาเมอลี่และคณะ (Armeli et al., 1998) ที่ศึกษาในกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจ พบ
ความสัมพันธระหวาง POS และพฤติกรรมการขับรถภายใตกฎที่บังคับไว มีเพิ่มขึ้นในกลุมเจาหนาที่
ตํารวจที่มีความตองการสูงในเรื่องความเคารพนับถือ การใหความรวมมือ การสนับสนุนทางอารมณ
และการเห็นชอบ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการยังสงเสริมการพัฒนาอาชีพ
และทํานายผลการปฎิบัติในหนาที่ของพนักงาน ซึ่งเกิดจากพนักงานรับรูวาองคการสนับสนุนแสดง
การรับรูถึงความใสใจที่องคการมีตอตัวพนักงานซึ่งถึงโอกาสการเติบโตทางอาชีพในองคการดวย
สอดคลองกับงานของ ไครเมอรและคณะ (Kraimer et al., 2011) ศึกษาผลลัพธจากการรับรูการให
การสนับสนุนทางสังคมจากองคการดานการที่มีตอการพัฒนาบทบาทของโอกาสทางอาชีพในกลุม
ตัวอยางพนักงานและหัวหนางานจํานวน 264 คน พบวาการรับรูการใหการสนับสนุนจากองคการมี
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ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและอัตราการลาออก ในการศึกษาผลจากการรับรู
การใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการยังมีอิทธิพลตอบุคลากรในวงการการศึกษาในดานการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม ในงานของ นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล (2550) ที่ศึกษาความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนพหุระดับปจจัยภาวะผูนํา ปจจัยกลุมสาระการเรียนรู และปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
เครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและตัวแปรผลทางดานจิตพิสัยของหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวาการรับรูการใหการสนับสนุนทาง
สังคมจากองคการไดรับอิทธิพลทางออมจากการแลกเปลี่ยนระหวางครูกับหัวหนากลุมผานทางการ
แลกเปลี่ยนระหวางครูกับกลุมสาระการเรียนรู สําหรับการศึกษาในองคการในงานของ กัญญชลา
ดวงประทุม (2555) การศึกษาแบบแผนความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษาพนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิล คอรปอเรชั่น
จํากัด เชนเดียวกับงานของ ร.ต.อ.หญิง ปานจักษ เหลารัตนวรพงษ (2548) ไดศึกษาความสัมพันธ
ตางระดับและโครงสรางความสัมพันธระหวางความสามารถในการสื่อสาร การรับรูการสนับสนุนของ
องคการ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ศึกษาในกลุมตัวอยาง หัวหนางาน 84 คน และพนักงาน จํานวน 248 คน พบวาการ
รับรูการสนับสนุนขององคการมีอิทธิพลทางออมโดยผานการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามที่
พนักงานประเมินและตัวแปรการรับรูการมอบหมายงานมีอิทธิพลทางออมตอความพึงพอใจในงาน
โดยผานการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามที่พนักงานประเมิน
จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหพอสรุปไดวาการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
องคการ เปนปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการซึ่งเปนปจจัยเชิงสาเหตุหนึ่งที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการทํางาน ผูวิจัยจึงคาดวา การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ เปนตัว
แปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาท พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตาม
สมมติฐานขอที่สอง สมมติฐานขอที่สี่ และสมมติฐานขอที่หก การรับรูการใหการสนับสนุนทาง
สังคมจากองคการมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตามสมมติฐานขอ
ที่สาม และสมมติฐานขอที่หา
4.2.5 ความคลุมเครือของบทบาทในงาน (Role ambiguity)
แนวคิดเรื่องความคลุมเครือของบทบาทในงาน
พื้นฐานแนวคิดเรื่องความคลุมเครือในบทบาทมาจากทฤษฎีองคการแบบดั้งเดิม (Classical
organization theory) และทฤษฎีบทบาท (Role theory) (Rizzo, House; & Lirtzman, 1970: 151)
แนวคิดทฤษฎีองคการแบบดั้งเดิมเปนแนวคิดที่อธิบายความคลุมเครือในบทบาทไววา ทุกตําแหนง
ในองค ก ารที่ มี โ ครงสร า งอย า งเป น ทางการ ควรมี ชุ ด ของภาระงานหรื อ ตํ า แหน ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
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โดยเฉพาะ เชน มีขอกําหนดเฉพาะของหนาที่หรือมีคําจํากัดความอยางเปนทางการตอบทบาทที่
ตองการ เพื่อใหผูจัดการไดดูแลผูใตบังคับบัญชาใหรับผิดชอบตอผลงานตามหนาที่ของตน ชวยเปน
แนวทางและทิศทางกํากับในการทํางานของลูกนอง หากพนักงานไมรูวาตนเองมีอํานาจหนาที่อะไร
ในการตัดสินใจ ไมรูวาตนเองถูกคาดหวังวาทํางานอะไรใหสําเร็จและไมรูวาตนเองถูกประเมิน
อยางไร ทําใหพนักงานเกิดความลังเลในการตัดสินใจและทํางานดวยการลองผิดลองถูกหรือทํางาน
ผิดพลาดตอความคาดหวังของหัวหนา คานและคณะ (Kahn et al, 1964 cited in Sawyer, 1983)
ไดเริ่มตนศึกษาความคลุมเครือในบทบาทโดยกําหนดองคประกอบของ “บทบาท” ที่เกี่ยวของกับ
สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบที่เปนความชัดเจนของเปาหมาย (Goal clarity) และการทํางาน
ตามบทบาทที่รับผิดชอบ (Means-ends knowledge) ซึ่งเปนความชัดเจนของกระบวนการ
(Process clarity) การที่บุคคลสามารถปฏิบัติตามบทบาทอยางเพียงพอ บุคคลตองรูวา 1) ความ
คาดหวังจากบทบาทนั้นคืออะไร (เชน สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบ) 2) กิจกรรมอะไรที่ทําใหได
ตามบทบาทที่รับผิดชอบ (Means-ends knowledge) และ 3) อะไรคือผลที่เกิดจากบทบาทนั้นตอ
ตนเอง คนอื่นและองคการ ซึ่งเปนดัชนีโดยรวมของความคลุมเครือในบทบาทในการที่พนักงาน
เขาใจวาทําอะไรในงาน ขอบเขตของคําสั่งและขอบเขตที่ผูสงบทบาทสื่อสารถึงความคาดหวังตอ
บทบาทที่สงมีแคไหน คาสและคาน (Katz; & Kahn, 1978) ไดนิยามคําวา “ความคลุมเคลือใน
บทบาท” ในความหมายทั่วไปวาหมายถึง ความไมแนนอนเกี่ยวกับสิ่งที่ผูอยูในสํานักงานนั้นไดรับ
การสนับสนุนใหทําแตไมมีความแนนอนเกี่ยวกับคนอื่นๆและหลายแงมุมของบทบาท รวมถึงการ
เปนสมาชิกของกลุมบทบาท (The role-set) ซึ่งสิ้นสุดที่จะไดรับในบทบาทที่มอบหมายและการ
ประเมินการแสดงพฤติกรรมบทบาท (Role behavior) ซึ่งเปนความหมายมุงเนนผลทางลบที่เกิด
จากวิธีการทํางานแบบคลุมเครือ (Katz; & Kahn,1978: 206) สวนความหมายของ “ความคลุมเครือ
ในบทบาท” ในแงทฤษฏีบทบาท หมายถึง การขาดขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอในการตอบสนอง
ตอตําแหนงที่ดํารงอยู ทําใหเกิดผลตอพฤติกรรมการเผชิญปญหา (Coping behavior) ของบทบาท
หน าที่ (Role
incumbent) อาจทํา ใหความตั้งใจแกปญหานั้นละเลยตอตนตอของการเกิด
ความเครียดหรืออาจใชกลไกปองกันตนเอง (Defense mechanism) โดยบิดเบือนการรับรูความ
เปนจริงรอบตัว ดังนั้น ตามทฤษฎีบทบาทของคาสและคานแสดงใหเห็นวาความคลุมเครือใน
บทบาททําใหลดทอดความสามารถของบุคคล กลาวคือ บุคคลไมพึงพอใจกับบทบาทของตนเอง
เกิดความวิตกกังวล ไมรับรูความเปนจริงรอบตัว ทําใหประสิทธิผลในการทํางานลดลง (Kahn et
al., 1964 cited in Rizzo, House; & Lirtzman, 1970: 151)
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทฤษฏีสําคัญอื่นที่อธิบายความคลุมเครือในบทบาท ไดแก บิดเดิ้ล
(Biddle, 1979) ริชโซ เฮาสและเลิรทแมน (Rizzo; House; & Lirtzman. 1970) และเบริกและโคลิ
ฮาน (Breaugh & Colihan, 1994) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. บิดเดิ้ล (Biddle, 1979) ไดอธิบายความชัดเจนในบทบาทดวยบริบทของความ
คาดหวัง โดยนิยามคําวา “ความชัดเจนของการคาดหวัง” (Clarity of expectation) หมายถึง ความ
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คาดหวังที่ชัดเจนสําหรับผูนําไปปฏิบัติ (Object person) ลักษณะการอางอิงและบริบทที่ไมคลุมเครือ
สวนคําวา “ความไมชัดเจน” หมายถึง การที่บุคคลไดรับความคาดหวังจากผูอื่นและมีคําสั่งที่ไม
ชัดเจนตอผูนําไปใช เมื่อตองเลือกจึงกลายเปนความจํากัดและการตอตาน (Biddle, 1979: 152)
2. ริชโซ เฮาสและเลิรทแมน (Rizzo; House; & Lirtzman. 1970: 155) ไดเสนอ
แนวคิดหลักทั่วไปของความคลุมเครือในบทบาทวาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลขาดความชัดเจนในนิยามของ
ความคาดหวังในบทบาทและความตองการหาวิธีการในการบรรลุภาระงานใหสําเร็จได โดยอธิบาย
จากความสัมพันธของความคลุมเครือกับบทบาทวา “บทบาท” หมายถึง กลุมของความคาดหวัง
เกี่ยวกับพฤติกรรมสําหรับตําแหนงนั้นๆในโครงสรางสังคม ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง
พฤติกรรมที่ตองการหรือจํากัดสําหรับบทบาทนั้น ๆ ที่ถูกกําหนดโดยผูออกคําสั่ง (Focal person)
หรือโดยผูอื่นที่ เกี่ยวของกับบทบาทหรือสิ่ งที่ เกี่ยวของทั่ วๆไป “ความคาดหวัง” เปนสภาพของ
ประสบการณ ความรู คานิยม การรับรูและประสบการณเฉพาะกับผูออกคําสั่ง (Focal person)
ความคลุมเครือสรางความอึดอัด ทําใหบุคคลตองการความชัดเจนและเกิดสภาพแวดลอมที่มีแรง
กดดันซึ่งเปนสาเหตุของความเครียดและทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง (Rizzo, House; &
Lirtman, 1970: 206) เฮาสและริซโซ (House; & Rizzo, 1972) ไดใชบริบทของ “ความขาดแคลน”
(Deficiencies) มาอธิบายความหมายของ “ความคลุมเคลือในบทบาท” หมายถึง 1) การขาดแคลน
ความชัดเจนของพฤติกรรมที่เปนที่ตองการที่ตอบสนองตอพฤติกรรมบทบาทที่กําหนด และ 2) การ
ที่สามารถทํานายผลลัพธของพฤติกรรมบุคคล (House; & Rizzo, 1972: 479) ริชโซ เฮาสและเลิร
ทแมน (Rizzo; House; & Lirtzman,1970: 155) ไดสรุปแนวคิดเรื่องบทบาทมี 4 ประเภทไดแก 1)
ชุดของบทบาทหรือระบบที่อยูในโครงสรางทางสังคม (Role sets or system) 2) ชุดบทบาทยอย
(Role sector or sent role) เปนความคาดหวังกลุมยอยในตําแหนงที่อยูในบทบาทนั้นของโครงสราง
ทางสังคม 3) ความคลุมเครือในบทบาทหรือความชัดเจนในบทบาท (Role ambiguity or clarity)
และ 4) ความขัดแยงในบทบาท (Role conflict) ผลที่เกิดจากการมีบทบาทคลุมเครือจะสรางแรง
กดดันซึ่งเปนสาเหตุของความเครียด ทําใหพนักงานมีพฤติกรรมเผชิญกับปญหานั้นดวยการหลีกหนี
ไมพอใจกับบทบาทของตนเอง เกิดความวิตกกังวล ใชกลไกปองกันตนเองเพื่อบิดเบือนสถานการณ
ที่เปนจริง ไมยอมรับความจริงและทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ความคลุมเครือในบทบาทยัง
สะทอนในเรื่องที่เกี่ยวกับภาระหนาที่ อํานาจตามหนาที่ การจัดสรรเวลา สัมพันธภาพกับผูอื่น ความ
ชัดเจนหรือคําแนะนําที่มีตามบทบาท คําสั่งหรือแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และความสามารถในการ
ทํานายบทลงโทษที่เปนผลของพฤติกรรม (Rizzo, House; & Lirtzman., 1970)
3. เบริกและโคลิฮาน (Breaugh; & Colihan, 1994) ใหนิยาม “ความคลุมเครือใน
บทบาท” หมายถึ ง การที่ พ นั ก งานมี ค วามเข า ใจและมี ข อ มู ล ไม เ พี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง านตาม
ตําแหนงที่ดํารงอยูไดตามความคาดหวังของผูที่เ กี่ยวข องกับบทบาทในงานนั้น ทําใหพนักงาน
ปฏิบัติงานโดยไมมีการอางอิงที่ชัดเจนและรูสึกคลุมเครือ ความคลุมเครือในบทบาท ประกอบดวย 3
ดาน ไดแก
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1) ดานมาตรฐานการทํางานที่คลุมเครือ (Performance criteria ambiguity) หมายถึง
การที่พนักงานไมแนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชกําหนดความพึงพอใจของผลการปฎิบัติงาน มีความ
คลุมเครือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดความชัดเจนของเปาหมายและหลักเกณฑการทํางาน
2) ดานวิธีการทํางานที่คลุมเครือ (Work method ambiguity) หมายถึง การที่พนักงาน
ไมแนใจในวิธีการทํางานที่ทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จ ขาดความชัดเจนของขั้นตอนในการทํางาน
อาจกอใหเกิดความเครียดถางานนั้นมีความคลุมเครือในวิธีการทํางาน เปนการรับรูในรูปแบบของ
งานภารกิจนั้น ๆวามี ความคลุมเครื อ จึงควรตรวจสอบขั้ นตอนการทํางานใหมีความชัดเจนหาก
ขั้นตอนของงานคลุมเครือ
3) ดานเวลาทํางานที่คลุมเครือ (Scheduling ambiguity) หมายถึง การที่พนักงานไม
แน ใ จเกี่ ย วกั บ กํ า หนดเวลาหรื อ ลํ า ดั บ ของกิ จ กรรมการทํ า งาน ตารางเวลาของงานไม ชั ด เจน
พนักงานขาดขอมูลเกี่ยวกับกําหนดเวลาวาเมื่อไหรควรดําเนินภารกิจที่ไดรับ ซึ่งเปนความคลุมเครือ
ของบทบาทชั่วคราว ทําใหพนักงานมักเกิดความเครียด
ในงานวิจัยวิจัยนี้ผูวิจัยใชคําวา “ความคลุมเครือในงาน” หมายถึง การที่พนักงานมีความ
เขาใจและมีขอมูลไมเพียงพอในการปฏิบัติงานตามตําแหนงที่ดํารงอยูไดตามความคาดหวังของผูที่
เกี่ยวของกับบทบาทในงานนั้น พนักงานไมมีความเขาใจเกี่ยวกับความคาดหวังตอการแสดงบทบาท
เกี่ยวของกับการทํางานของตนเองหรือรับรูถึงความคาดหวังที่ไมชัดเจนจากบทบาทที่ตนดํารงอยู มี
ความไมแนนอนเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง ทําใหพนักงานปฏิบัติงานโดยไมมีการอางอิงที่ชัดเจน
ไมมีบริบทเฉพาะและรูสึกคลุมเครือ
การวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน
แบบวัดความคลุมเครือในบทบาทในยุคแรกพัฒนาโดย ริซโซ เฮาสและเลิรทแมน (Rizzo,
House; & Lirtzman, 1970: 155-157) เปนแบบวัดที่วัดความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแยง
ในบทบาทอยูในชุดเดียวกัน มี 30 ขอ ประกอบดวยขอคําถามในเรื่องความขัดแยงในบทบาท 15 ขอ
(ขอเลขคี่) และความคลุมเครือในบทบาท 15 ขอ (ขอเลขคู) ความหมายของความคลุมเครือใน
บทบาทที่ใชในแบบวัดนี้มีองคประกอบ 2 ดาน ไดแก 1) ดานการทํานายผลพฤติกรรม หมายถึง
ความสามารถในการทํานายผลลัพธหรือการตอบสนองตอพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (แบบ
วัดขอ 8,16, 24, 30) และ 2) ดานพฤติกรรมที่ปรากฏหรือความชัดเจนของพฤติกรรมที่ตองการ
เปนพฤติกรรมที่ปรากฎใหเห็นหรือชัดเจนซึ่งเปนพฤติกรรมที่เปนที่ตองการและยอมรับ มักเกิดจาก
สภาพแวดลอมที่ชวยเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมและทําใหรูวาพฤติกรรมนั้นเหมาะสม มักอยูใน
รูปของปจจัยนําเขาจากสิ่งแวดลอมที่ตอบสนองตอพฤติกรรมที่มีแนวทางวางไว ทําใหรูวาพฤติกรรม
นั้นเหมาะสมหรือไม (แบบวัดขอเลขคูที่เหลือ) ดังนั้น ขอคําถามเหลานี้จึงสะทอนในเรื่องเกี่ยวกับ
ภาระหนาที่ อํานาจตามหนาที่ ชวงระยะเวลาและสัมพันธภาพกับผูอื่น ความชัดเจนหรือการแนะนํา
ที่ ป รากฏจริ ง ทิ ศ ทาง นโยบายและความสามารถในการทํ า นายการลงโทษที่ เ ป น ผลลั พ ธ ข อง
พฤติกรรม ปจจุบันนักวิจัยสวนใหญใชแบบวัด The RHL scale ของริชโซ เฮาสและเลิรทแมน
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(Rizzo, House & Lirtzman, 1970) ในการวัดความคลุมเครือในบทบาท แตมีขอวิจารณในเรื่อง
ขอบกพรองทางจิตวิทยาและลักษณะความเปนธรรมชาติสากล (Breaugh & Colihan, 1994: 191;
Sawyer, 1992) ขอคําถามในแบบวัดของริซโซและคณะมีความสอดคลองมากกับคํานิยามของความ
คลุมเครือแตไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางความตองการของงาน (ดานเปาหมายและ
ดานความรับผิดชอบ – Goal and Responsibilities) และไมสามารถบอกวาจะทําใหไดความ
ตองการของงานอยางไร (ขั้นตอนของพฤติกรรมการทํางาน - Process of behavior) ดังนั้นจึงทําให
แบบวัดของริซโซและคณะ (Rizzo, House & Lirtzman, 1970) ไมสามารถวัดความคลุมเครือในงาน
ใน 2 ดานที่นิยามโดยริซโซและคณะ (King and King, 1990 cited in: Sawyer, 1992: 129) ตอมา
เบริกและโคลิฮาน (1994) จึงไดพัฒนาคิดแบบวัดความคลุมเครือในงาน (Job ambiguity) ชื่อ “แบบ
วัดความคลุมเครือของงาน” (The job ambiguity scale, 1994) ที่มีการวัดมิติทางจิตวิทยา
องคประกอบในแบบวัดประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานมาตรฐานการทํางานที่คลุมเครือ ดานวิธีการ
ทํางานที่คลุมเครือและดานเวลาทํางานที่คลุมเครือ แบบวัดมีจํานวน 9 ขอโดยแบงออกดานละ 3 ขอ
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 7 ระดับ (1=ไมเห็นดวยมากที่สุด ถึง 7=เห็นดวยมากที่สุด)
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยปรับจากแบบวัด “แบบวัดความคลุมเครือของงาน” ตามแนวคิดเบริกและ
โคลิฮาน (Breaugh; & Colihan, 1994) เนื่องจากเปนแบบวัดที่มีมิติทางจิตวิทยาและสามารถวัดการ
ทํางานที่ครอบคลุมทั้งดานมาตรฐาน วิธีการทํางานและเวลาการทํางาน ซึ่งในโรงงานอาหารสัตวจะมี
การวัดผลการปฏิบัติงานดวยแนวทางทั้ง 3 นี้เชนเดียวกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องความคลุมเครือของบทบาทในงาน
งานวิจัยจํานวนที่ศึกษาความคลุมเครือในบทบาทที่ผานมามีการอธิบายใน 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรกเปนการอธิบายในสภาพที่ความคลุมเครือสรางภาวะทางลบทางใจ ดังสมมติฐานที่วา
เปนความอึดอัดจากความคลุมเครือที่มนุษยตองการใหเกิดความชัดเจนในสภาพแวดลอมนั้น (Katz;
& Kahn, 1978: 206) สวนแนวทางที่สอง อธิบายผลกระทบทางลบที่เกิดจากความคลุมเครือใน
บทบาท เชน ทําใหผลการปฏิบัติงานลดลงและเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Sawyer, 1992) ใน
งานวิจัยของ ริซโซ เฮาสและเลิรทแมน (Rizzo, House; & Lirtzman,1970) มีขอสรุปและขอคน
พบวาความขัดแยงในบทบาทและความคลุมเครือในบทบาทสามารถแยกออกเปนสององคประกอบ
ได แตยังไมมีคําอธิบายที่เพียงพอวาทําไมความคลุมเครือในบทบาทจึงมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจมากกวาความขัดแยงในบทบาท (Rizzo, House; & Lirtzman, 1970: 162) งานวิจัยในปตอมา
ของเฮาสและริซโซ (House; & Rizzo, 1972) ไดใชแนวคิดพื้นฐานจากทฤษฏีบทบาทและ
ความเครียดมาพัฒนาและทดสอบโมเดลของพฤติกรรมองคการ โดยวัดตัวทํานายขององคการและ
ภาวะผูนําที่มีตอการรับ รูประสิทธิ ผลองคการ ความพึงพอใจของพนักงาน ความวิ ตกกัง วลและ
ความเครียดและความโนมเอียงที่ลาออกหรืออยูตอ งานวิจัยไดเสนอขอสรุปเบื้องตนวาองคการที่
ขาดนโยบายและปรัชญา รวมถึงขาดความชัดเจนในมาตรฐานการทํางานหรือขอเสนอแนะ มีความ
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ไมชัดเจนและเปลี่ยนแปลงการทํางานบอยๆ เหลานี้ทําใหเกิดความขัดแยงและความคลุมเครือใน
บทบาท
ในยุคตอมาเปนการศึกษาองคประกอบและพัฒนาเครื่องมือวัด งานของ ซอรเยอร (Sawyer,
1992) ไดศึกษาองคประกอบของความคลุมเครือในบทบาท 2 องคประกอบ ไดแก ความชัดเจนของ
กระบวนการและความชัดเจนของเปาหมาย (Process and goal clarity) ศึกษาในกลุมตัวอยาง
เจาหนาที่ดานสุขภาพจิต จํานวน 402 คน ที่มาจาก 2 องคการ วิธีการศึกษาโดยการสรางโมเดลเชิง
สาเหตุของ Process and goal clarity ผลการวิจัยดวยวิธี SEM ยืนยันโมเดลที่เขากันได และทําให
เกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือวัดความคลุมเครือในการทํางานใน
งานวิจัยของเบริกและโคลิฮาน (Breaugh; & Colihan, 1994) ไดพัฒนาเครื่องมือแบบวัดความ
คลุมเครือในบทบาท โดยเปลี่ยนมาใชคําวา “ความคลุมเครือในงาน” (Job ambiguity) แทนคําวา
“ความคลุมเครือในบทบาท” (Role ambiguity) แบบวัดมีชื่อวา The job ambiguity scale (1994) ที่
วัดมิติทางจิตวิทยาและมีองคประกอบในแบบวัดประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานมาตรฐานการ
ทํางานที่คลุมเครือ ดานวิธีการทํางานที่คลุมเครือ และดานเวลาทํางานที่คลุมเครือ โดยศึกษาเปน 4
รูปแบบ ในงานวิจัยนี้พบวาความคลุมเครือดานมาตรฐานการทํางานและความคลุมเครือดานวิธีการ
ทํางานมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทํางาน งานวิจัยไดแสดงใหเห็น
วาความคลุมเครือในงานสามารถวัดไดโดยองคประกอบ 3 ดานของแบบวัดความคลุมเครือในงาน
ซึ่งแบบวัดนี้สามารถแยกแยะความแตกตางของความคลุมเครือดานวิธีการทํางาน ดานเวลาทํางาน
และดานมาตรฐานการทํางานได จากการศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของแบบวัดพบวา แบบวัดความ
คลุ ม เครื อ ในงานแบบ 3 ด า นมี ค วามสั ม พั น ธ แ บบเป น ตั ว แปรปรั บ ความสั ม พั น ธ (Moderated
correlated) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงแนะนําใหใชแบบวัดความคลุมเครือในงานแบบ 3 ดาน ซึ่งเปนแบบ
วัดที่วัดเฉพาะดานของความคลุมเครือในบทบาทได
มีงานวิจัยที่การศึกษาความคลุมเครือในบทบาทที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานและความ
พึงพอใจในงานในองคการอีกหลายงานที่พบความสัมพันธความคลุมเครือในบทบาทกับพฤติกรรม
การทํางาน เชน งานของจรัล อุ นฐิติวัฒน (2548) ไดศึ กษากลวิธี การถายทอดทางสังคมของ
องคการที่สงผลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองคการสําหรับพนักงานสถาบันการเงิน
พิเศษของรัฐของไทย งานวิจัยนี้พบความสําคัญของความชัดเจนในบทบาทที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของพนักงานโดย ความชัดเจนในบทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางความผูกพันในองคการและ
ความพึงพอใจในงานและในพนักงานที่ไดรับการถายทอดทางสังคมแบบยอมรับลักษณะเดิมมากจะมี
ความชัดเจนในบทบาทมาก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ศึกษาเรื่อง
บทบาทการทํ า งานของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในการรั บ รู เ กี่ ย วกับ บทบาทซึ่ ง ประกอบด ว ยความ
คลุมเครือในบทบาทและความขัดแยงในบทบาทที่เปนตัวแปรสงผลตอพฤติกรรมการทํางานในดาน
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบวาความคลุมเครือในบทบาทการทํางานสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานดานรวมไดเปนอันดับแรก บุคลากรสาธารณสุขที่มีอายุการทํางานมากที่มีความคลุมเครือใน
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บทบาทนอยและความขัดแยงในบทบาทนอยจะมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมมากกวาในกลุม
อื่น ๆ แสดงใหเห็นวาความขัดแยงในบทบาทนอยและความคลุมเครือในบทบาทนอยจะสงผลดีตอ
การทํางาน การศึกษาของ นุชนารถ ธาตุทอง (2539) ศึกษาความสัมพันธระหวางความขัดแยงใน
บทบาท ความคลุ ม เครื อ ในบทบาท ลั ก ษณะทางจิ ต บางประการกั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานของ
นักวิชาการศึกษาในสวนภูมิภาค พบวา ความคลุมเครือในบทบาทมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน
ของนักวิชาการในสวนภูมิภาคตามการรายงานตนเองและการรายงานของผูบังคับบัญชา ซึ่งความ
คลุมเครือในบทบาทเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของนักวิชาการศึกษาเปนอันดับ
แรก กลาวคือ ความคลุมเครือในบทบาทสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของนักวิชาการในกลุมเพศ
ชาย กลุมอายุมากและกลุมที่มีระยะเวลาทํางานนาน นักวิชาการศึกษาที่มีความคลุมเครือในบทบาท
ต่ําจะมีพฤติกรรมการทํางานสูงกวานักวิชการศึกษาที่มีความคลุมเครือในบทบาทสูงกวา ยกเวนกลุม
นักวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหพอสรุปไดวาความคลุมเครือในบทบาทเปนปจจัยเชิง
สาเหตุหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน ผูวิจัยจึงคาดวา ความคลุมเครือของบทบาทในงาน
เปนตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางาน
ตามบทบาท พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
ตาม สมมติฐานขอที่สอง สมมติฐานขอที่สี่ และสมมติฐานขอที่หก ความคลุมเครือของบทบาท
ในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตามสมมติฐานขอที่สาม และ
สมมติฐานขอที่หา
4.3 ปจจัยระดับกลุม
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานระดับกลุม
ประกอบดวย 2 ตัวแปร ไดแก บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
4.3.1 บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ
(Achievement-related climate)
แนวคิดบรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ
“บรรยากาศ” เปนคําที่เปนนามธรรม (Abstraction) ที่แสดงถึงความคิดโดยรวมจากการ
สังเกตและการมีประสบการณ ดังนั้นบรรยากาศจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใหความหมายของสมาชิก
ที่มีประสบการณ (Ehrhart, Schneider; & Macey, 2014) ชไนเดอรและคณะ (Ehrhart, Schneider;
& Macey, 2014) จึงใหความหมายของ “บรรยากาศองคการ” หมายถึง การที่สมาชิกองคการให
ความหมายรวมกันที่มีตอเหตุการณ นโยบาย การปฎิบัติและกระบวนการที่สมาชิกไดมีประสบการณ
ที่เห็นวาตนเองไดรับรางวัล ไดรับการสนับสนุนและไดรับการคาดหวัง เชนเดียวกับแนวคิดของสตริง
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เกอร (Stringer, 2002) ที่กลาวถึง “บรรยากาศ” วาเปนสิ่งที่แสดงถึงการรับรูตามวิสัย (Subjective
perception) เกี่ยวกับองคการที่มีหลากหลายรูปแบบของบรรยากาศองคการ ดังนั้นเพื่อการนําไปใช
ประโยชน จึง ได จั ด กลุ ม ประเภทของบรรยากาศองค ก ารที่ มีคุ ณลั ก ษณะเด น ในการนํ า ไปใช และ
แตกตางกันเมื่อเปรียบในแตละองคการ สิ่งสําคัญในการจัดกลุมคือการนําไปใชงานสําหรับหัวหนา
และการจัดการบริหารองคการเพื่อเปนแนวทางกระตุนแรงจูงใจพนักงานและเพิ่มพลังประสิทธิภาพ
การทํางาน (Stringer, 2002: 44-47) ปจจัยที่กําหนดบรรยากาศองคการมีองคประกอบ 5 ดาน
ไดแก การปฏิบัติของผูนํา (Leadership practice) การจัดการองคการ (Organization arrangement)
กลยุทธ (Strategy) สภาพแวดลอมภายนอก (External environment) และแรงผลักดันจากอดีต
(Historical force) (Stringer,2002: 112-113) สตริงเกอร (Stringer,2002) ไดศึกษาบรรยากาศการ
ทํางานในกลุมโดยกําหนดองคประกอบในการศึกษาบรรยากาศองคการ 6 ดานไดแก
1. ดานโครงสราง หมายถึง การที่สมาชิ กในกลุมรับ รูเ กี่ ยวกั บความชัดเจนของ
บทบาทและหนาที่รับผิดชอบในกลุม มีโครงสรางของบทบาทที่ชัดเจน ระบุผูรับผิดชอบงานแตละ
งานภายในกลุม การสั่งการที่ชัดเจน มีหัวหนาและผูมีอํานาจการตัดสินใจในงานแตละงาน มีการ
จัดการและวางแผนในเรื่องผลผลิตหรือผลิตภัณฑและตั้งเปาหมายผลการทํางานโดยเฉพาะ
2. ดานความมีมาตรฐาน หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมรับรูถึงเกณฑผลงานในการ
ทํางานของกลุม มีความภาคภูมิใจในการทํางานและผลงานของกลุมตนเอง มีการปรับปรุงผลการ
ทํางานอยางตอเนื่อง พนักงานรับรูไดวาบรรยากาศโดยทั่วไปในกลุมเปนความรูสึกกดดันใหพัฒนา
ตนเองและกลุมอยางตอเนื่อง
3. ดานความรับผิดชอบ หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมรับรูวาตนเองทํางานโดยไม
ตองมีการตรวจสอบซ้ําจากผูอื่น ไมตองพึ่งพาการตัดสินจากบุคคลอื่นมากเกินไป พนักงานสามารถ
รับ ผิ ด ชอบงานของตนเอง เมื่ อ เห็ นวาทํา ถูกตองแลว ก็ส ามารถทําตอ ไปได หัว หน า กลุ มเนนให
พนักงานแกปญหาของตนเองดวยตนเอง
4. ดานการไดรับการยอมรับ หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมรับรูวาการไดรับรางวัล
มาจากการทํ า งานที่ สํ า เร็ จ เป น อย า งดี การให ร างวั ล และการสนั บ สนุ น ผ า นการพิ จ ารณาข อ
วิพากษวิจารณ เมื่อทํางานดีจะมีการใหรางวัลและใหการยอมรับ มีระบบการเลื่อนตําแหนงกับบุคคล
ที่เหมาะสม
5. ดานการสนับสนุน หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมรับรูถึงความไววางใจและการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อพนักงานในกลุมรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกในทีมที่ทํางานดี มักไดรับ
ความชวยเหลือจากหัวหนา สมาชิกในกลุมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน เมื่อกลุมไดรับมอบหมาย
ทํางานที่ยาก ไดรับความชวยเหลือจากหัวหนาและเพื่อนรวมงาน เมื่อกลุมทําสิ่งผิดพลาดมักไดรับ
ความเห็นอกเห็นใจจากหัวหนากลุมหรือผูที่อยูตําแหนงสูงกวา
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6. ความผูกพัน หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมมีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิก
ของกลุมและมีความผูกพันตอเปาหมายของกลุม มีความใสใจและสนใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุมและมี
ความจงรักภักดีตอกลุม
ในชวงแรกของการศึกษาบรรยากาศองคการ ลิทวินและสตริงเกอร (Litwin & Stringer,1968
cited in Stringer, 2002) ไดศึกษาบรรยากาศองคการแลวจําแนกองคประกอบของบรรยากาศ
องคการเปน 8 ปจจัย ไดแก 1) โครงสราง (Structure) 2) ความทายทางและความรับผิดชอบ
(Challenge and responsibilities) 3) ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and support) 4) การ
ใหรางวัลและการลงโทษ การไดรับอนุมัติและไมอนุมัติ (Reward and punishment, approval and
disapproval) 5) ความขัดแยง (conflict) 6) มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง
(Performance standards and expectation) 7) ความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง (Risk and
risk taking) และ 8) ความเปนอันหนึ่งอันเดียว (Identity) จาก 8 ปจจัยไดแบงออกเปนมิติ
บรรยากาศองคการ 9 มิติ ไดแก 1) มิติโครงสราง (Structure) 2) มิติความรับผิดชอบ
(Responsibilities) 3) มิติรางวัล (Reward) 4) มิติความเสี่ยงภัย (Risk taking) 5) มิติความอบอุน
(Warmth) 6) มิติการสนับสนุน (Support) 7) มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard setting) 8) มิติ
ความขัดแยง (Conflict) และ 9) มิติความเปนอันหนึ่งอันเดียว (Identity)
จากมิติบรรยากาศองคการ 9 มิติ ลิทวินและสตริงเกอร (Litwin; & Stringer, 1968; cited in
Stringer, 2002: 14-18, 10-12, 28-31) ไดกําหนดประเภทบรรยากาศองคการซึ่งมีความสําคัญใน
การกํ าหนดพฤติ กรรมที่เ กี่ย วข องกั บ การทํางานโดยพิ จารณาจากบรรยากาศองค การที่มาจาก
แรงจูงใจภายใน 3 ประเภท ไดแก 1) แรงจูงใจที่ตองการความสําเร็จ (The need for achievement
– nAch) 2) แรงจูงใจที่ตองการอํานาจ (The need for power – nPow) 3) แรงจูงใจที่ตองการ
สัมพันธภาพ (The need for affiliation – nAff) แรงจูงใจทั้ง 3 นี้อยูในกลุมแรงจูงใจเชิงบวกซึ่งเปน
แรงจูงใจภายในที่สัมพันธกับความรูสึกพึงพอใจที่ไดรับมาจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเฉพาะอยาง
เนื่องจากในกิจกรรมเดียวกันทุกคนตางมีความรูสึกพึงพอใจที่ไมเหมือนกันจึงทําใหมีแรงจูงใจที่ไม
เหมือนกันรวมทั้งสิ่งแวดลอมรอบๆ ตางกันดวย โดยธรรมชาติของแรงจูงใจทั้ง 3 ประเภท (ไดแก
nAch, nAff และ nPow) สามารถบงชี้ความเปนกลุมของความคาดหวังและการใหคุณคาของสิ่งตอบ
แทนที่เราตองการวัด ดังนั้นในทางกลับกันก็ชวยใหสามารถระบุจุดเริ่มตนได แรงจูงใจภายในทั้ง 3
ประเภทนี้จึงเปนตัวกําหนดรูปแบบบรรยากาศองคการออกเปน 3 ประเภท (Stringer, 2002: 44-47)
ไดแก
1. บรรยากาศองคการแบบมุงความสัมพันธ (Affiliation-oriented climate) เปน
บรรยากาศที่เนนความสัมพันธของบุคคล การทํางานคอนขางยืดหยุน มีการสรางสรรคผลิตภัณฑ
ใหม มีการรวมแสดงความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางทีมงานที่มีความสัมพันธใกลชิด
กัน พนักงานมีความจงรักภักดีตอกลุมและองคการ พนักงานมีความภูมิใจในตนเองและมีสุขภาพจิต
ที่ดี มีการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในกลุมผูมีสวนรวม บรรยากาศแบบมุงประสานสัมพันธมีลักษณะ
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สําคัญ 4 ประการ คือ 1) เปดโอกาสใหเกิดการรวมกลุมและมีความสัมพันธที่อบอุนและจริงใจ 2) ให
การสนับสนุนและสรางแรงจูงใจแกบุคลากร 3) ใหความเปนอิสระในการทํางานและมีโครงสรางที่บีบ
บังคับนอย และ 4) ใหการยอมรับวาบุคลากรเปนสมาชิกของกลุมงาน
2. บรรยากาศมุงการใชอํานาจ (Power-oriented climate) เปนบรรยากาศที่กระตุนเรง
เราความตองการอํานาจ (Need for power) ในกลุมผูมีสวนรวมมีการใชอํานาจตามหนาที่และการ
ควบคุมที่เขมงวด ไมสนับสนุนพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1) มี
การกําหนดโครงสรางองคการในรูปของกฎระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2) พนักงาน
ยอมรับความรับผิดชอบในตําแหนง อํานาจหนาที่และสถานะในระดับสูง 3) กระตุนใหมีการใชอํานาจ
หนาที่ที่เปนทางการในการแกปญหาขอขัดแยงและความเห็นที่ไมลงรอยกัน
3. บรรยากาศมุงผลสําเร็จของงาน (Achievement-related climate) เปนบรรยากาศที่
เกิดจากสมาชิกในกลุมมีแรงจูงใจตองการความสําเร็จ (The need for achievement – nAch)
กระตุนใหสมาชิกที่มีความตองการความสําเร็จมักทําตัวเปนจุดเดน มุงการแขงขัน มักดูเหมือนเปน
การทํางานมุงไปสูเปาหมายที่เปนความสําเร็จ บุคคลประเภทนี้ไมเพียงแตคิดเทานั้นแตยังพูดถึงชัย
ชนะและมุงสนใจวาเอาชนะไดอยางไรดวย บุคคลประเภทนี้มักมุงแสวงหาและสนุกกับงาน มีลักษณะ
บุคลิกภาพเปนเหมือนเจาของกิจการ (Stringer, 2002: 28-31)
ในงานวิจัยนี้ไดใชตัวแปรบรรยากาศมุงผลสําเร็จของงานในกลุมงานที่เรียกวา “บรรยากาศ
องคการแบบมุงผลสําเร็จ” เนื่องจากเปนการศึกษาในโรงงานที่อยูในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวที่มุงเนนยอดผลิตและคุณภาพเปนสิ่งสําคัญซึ่งเปนผลสําเร็จของกลุมงาน สําหรับความหมาย
ของบรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จนั้น สตริงเกอร (Stringer,
2002) ไดอธิบายไว วา
“บรรยากาศการทํางานกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ” (Achievement-related climate) หมายถึง การที่
พนักงานมีการรับรูตอสภาพแวดลอมการทํางานภายในกลุมที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่ตองการ
ความสําเร็จในการทํางาน (The need for achievement – nAch) สมาชิกในกลุมมีความพยายาม
ทํางานทําใหดีกวาคนอื่น มุงการแขงขัน ทํางานมุงไปสูเปาหมายที่เปนความสําเร็จ พยายามตั้ง
มาตรฐานการทํางานสูงกวามาตรฐานทั่วไป มีตารางกําหนดเปาหมายความสําเร็จไวชัดเจน ทาทาย
และกลาเสี่ยง แสดงความรับผิดชอบตอการกระทําและผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ระดั บ ของความยากของงานเป น สิ่ ง ที่ ก ระตุ น แรงจู ง ให ต อ งการ
ความสําเร็จ มีเอกลักษณในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จมากกวางานธรรมดาทั่วไป เชน งานที่ตอง
ใชเทคนิคพิเศษหรือวิธีการที่เฉพาะ มีการตั้งเปาหมายความสําเร็จเปนเปาหมายระยะยาวและพัฒนา
ที่เอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสูความสําเร็จนั้น มีการวางแผนอนาคตไวอยางรอบคอบและพยายาม
คาดการณ ถึ ง อุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ ความสํ า เร็ จ ในเป า หมายนั้ น สมาชิ ก ในกลุ ม ต อ งการ
ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมชัดเจนเพื่อนําไปพัฒนา (Stringer, 2002) เมื่อพิจารณาในดานมิติของ
บรรยากาศมุงผลสําเร็จของงานเปนบรรยากาศที่สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในกลุมผูมีสวนรวม กลุมที่
มีบรรยากาศมุงผลสําเร็จของงานมีลักษณะสําคัญ 6 ดาน (Stringer, 2002: 28-31) ไดแก
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1. ดานความรับผิดชอบ (Responsibilities) หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมให
ความสําคัญกับความรับผิดชอบของแตละบุคคล เนนความรับผิดชอบสวนตน สมาชิกรับผิดชอบงาน
ของตนเอง เลือกขั้นตอนการดําเนินงานของตัวเองและยอมรับความรับผิดชอบนั้น สมาชิกในกลุม
เห็นวาความสําเร็จ (หรือลมเหลว) นั้นขึ้นอยูกับความพยายามของตนเองใหความสําคัญกับความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล (Emphasis on individual responsibilities) เนนความรับผิดชอบสวนตน
2. ดานความเสี่ยงและกลาเสี่ยง (Risk and risk taking) หมายถึง การที่สมาชิกใน
กลุมใหความสนใจงานที่ไมเปนแบบอนุรักษนิยมหรืองานที่ไมจําเจ กลาเสี่ยงเพื่อใหงานสําเร็จดวย
การประเมินความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหมเกิดขึ้น มีการคํานวณเรื่องความเสี่ยงและมีการ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ
3. ดานการสนับสนุน (Support) หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมมีความสัมพันธเชิง
บวกตอกันซึ่งแสดงออกในรูปแบบของการใหกําลังใจมากกวาการใหตามอํานาจหนาที่ สมาชิกรับรู
ถึงความไววางใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน มี
บรรยากาศที่สรางความประทับใจ พนักงานรูสึกปนเสวนหนึ่งของความกาวหนาและความสําเร็จของ
ทีม หัวหนาใหความใสใจลูกนองเปนรายบุคคล แสดงความชื่นชมลูกนอง ใหการสนับสนุนตอความ
พยายามและความสําเร็จของลูกนองสรางความประทับใจที่พนักงานเปนสวนหนึ่งของความกาวหนา
และความสําเร็จของทีม
4. ดานการใหรางวัลและการลงโทษ (Reward vs punishment) หมายถึง การที่
สมาชิกในกลุมรับรูวาการไดรับรางวัลมาจากการทํางานที่สําเร็จเปนอยางดี สมาชิกมีความมุงมั่น
ทํางานเพื่อรางวัลหรือผลตอบแทนที่เห็นวาเปนสัญลักษณของความสําเร็จสวนบุคคลคือการยอมรับ
และรางวัลสําหรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
5. ดานความขัดแยงและการอดทนตอความขัดแยง (Conflict and tolerance of
conflict) หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมเผชิญหนากับความขัดแยงนั้นเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น
6. ดานมาตฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (Performance standard and
expectations) หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมใหความสําคัญกับมาตรฐานการทํางานที่สูง พนักงาน
รับรูถึงเกณฑผลงานในการทํางานของกลุม มีความภาคภูมิใจในการทํางานและผลงานของกลุม
ตนเอง มีการปรับปรุงผลการทํางานอยางตอเนื่อง พนักงานรับรูไดวาบรรยากาศโดยทั่วไปในกลุม
เปนความรูสึกกดดันในการพัฒนาตนเองและกลุม
นอกจากนี้ บ รรยากาศมุ ง ผลสํ า เร็ จ ของงานยั ง มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ 4 ประการที่ ค ล า ยกั บ
องคประกอบขางตน คือ 1) เนนความรับผิดชอบสวนตน 2) มีการคํานวณเรื่องความเสี่ยงและมีการ
เปลี่ยนแปลงใหมๆ 3) ใหการยอมรับและรางวัลสําหรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 4) สรางความ
ประทั บ ใจที่ พ นั ก งานเป น ส ว นหนึ่ ง ของความก า วหน า และความสํ า เร็ จ ของที ม พนั ก งานที่ มุ ง
ความสําเร็จสูง (nAch) จึงเปนผูที่มีความรูสึกถึงความรับผิดชอบสวนบุคคล เนนคุณภาพของความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับผลการทํางาน มีเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงและใหความสําคัญกับมาตรฐานของความ
เปนเลิศ
เมื่ อ พิ จ ารณากิ จ กรรมที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ สู ง ที่ ทํ า ให ส มาชิ ก ในกลุ ม รู สึ ก พึ ง พอใจ มั ก
แสดงออกในพฤติกรรมดังนี้คือ
1. การพยายามทําใหดีกวาคนอื่น (High achiever try to outperform someone else)
หมายถึง การพยายามปรับปรุงตนเองโดยทําใหดีกวาคนอื่น ชัยชนะทําใหบุคคลรูสึกดี มีความพึง
พอใจเมื่อทํางานบรรลุผลสําเร็จหรือไดรับชัยชนะในการแขงขันที่คนอื่นทําไมได และเปนบุคคลที่
ชอบการแขงขัน
2. การพยายามทําใหดีเลิศสูงกวามาตรฐาน (High achiever try to meet or surpass
a self-imposed standard of excellence) หมายถึง การที่มีความสนใจสูงกวามาตรฐานในการ
แข ง ขั น กั บ ผู อื่ น มี ม าตรฐานการทํ า งานสู ง ตั้ ง มาตรฐานสํ า หรั บ ตนเองไว ที่ ร ะดั บ เยี่ ย มยอด
สถานการณที่มีเปาหมายหรือตั้งมาตรฐานไวอาจทําหรือไมทําใหกระตุนบุคคลเหลานี้ได มีตาราง
กําหนดเปาหมายความสําเร็จไวชัดเจน ทาทายและกลาเสี่ยง
3. ชอบสถานการณที่ทําใหแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําและผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง ไมใชผูที่เสี่ยงโชคที่มุงรับผลการกระทําจากโชคลาภ แตพึงพอใจในสิ่งที่ไมใช
เพียงแตชัยชนะและตองเปนชัยชนะที่มาจากความพยายามของตนเอง ไมใชเปนสวนหนึ่งที่ดีของทีม
ความสําเร็จของทีมสามารถทําใหพึงพอใจไดตอเมื่อบุคคลในทีมสามารถระบุความสําเร็จนั้นได
ชัดเจน
4. ผู ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ สู ง คื อ ผู ย อมรั บ ความเสี่ ย งจากการประเมิ น แล ว (High
achiever are calculated risk takers) เปนการคํานวณระดับความยากที่สามารถเกิดขึ้นไดถาหาก
สถานการณนั้นกระตุนแรงจูงใหตองการความสําเร็จ แตถางานนั้นงายเกินไปก็จะไมรูสึกพึงพอใจใน
ความสําเร็จที่ไดรับ กลาไดกลาเสียกลาเสี่ยง
5. มักมองหาการมีสวนรวมที่เปนเอกลักษณของตนเอง (High achievers seek to
make a unique contribution) พยายามเขารวมงานที่ตองบรรลุผลสําเร็จมากกวางานธรรมดาทั่วไป
พยายามเขาทํางานหรือสถานการณที่ตองใชเทคนิคพิเศษหรือวิธีการที่เฉพาะสําหรับงานนั้น
6. ตั้งเปาหมายความสําเร็จเปนเปาหมายระยะยาว และพัฒนาการเอาชนะอุปสรรค
เพื่อไปสูความสําเร็จนั้น มีการวางแผนอนาคตไวอยางรอบคอบและพยายามคาดการณถึงอุปสรรคที่
ขัดขวางเปาหมายที่ไปสูความสําเร็จ สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความพึงพอใจ
7. ความตองการไดรับขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม เพื่อรับรูวาควรทําอยางไร ตองการ
การวิจารณและเสนอแนะที่เปนรูปธรรมชัดเจน ในโลกธุรกิจมักตองการการเสนอแนะที่เปนรูปธรรม
และเห็นภาพชัดเจน
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะใชคําวา “บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ” เพื่อแสดงถึงบริบทการ
ทํางานในกลุมงาน แตยังคงความหมายเหมือนเดิม
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน จึงอาจสรุปไดวา “บรรยากาศการทํางานในกลุมงาน”
หมายถึง การรับรูตอสภาพแวดลอมการทํางานภายในกลุมที่เหมือนกันทั่วทั้งกลุมพนักงานมีการรับรู
คลาย ๆ กันในเรื่องเดียวกันในกลุมงานเดียวกัน มีการแสดงออกถึงคุณลักษณะคุณคาเฉพาะของ
กลุมงานและกเปนการรับรูของกลุมงานตอสภาพแวดลอมที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
พนักงานรับรูถึงโครงสรางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานในการทํางาน มีความรับผิดชอบตอ
งานที่กลุมไดรับมอบหมาย ไดรับการยอมรับในการทํางานนั้น สมาชิกรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมและ
ผู ก พั น ต อ เป า หมายของกลุ ม ส ว นความหมายของ “บรรยากาศองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ ”
(Achievement-related climate) หมายถึง การที่พนักงานมีการรับรูตอสภาพแวดลอมการทํางาน
ภายในกลุมที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่ตองการความสําเร็จจากการทํางาน สมาชิกในกลุมมีความ
พยายามทํางานทําใหดีกวาคนอื่น มุงการแขงขัน ตั้งเปาหมายความสําเร็จเปนเปาหมายระยะยาว
และพัฒนาที่เอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสูความสําเร็จนั้น ตั้งมาตรฐานการทํางานสูงกวามาตรฐานทั่วไป
ทาทายและกลาเสี่ยง สนใจทํางานที่ยาก วางแผนอนาคตไวอยางรอบคอบและพยายามคาดการณ
ถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตอความสําเร็จในเปาหมายนั้น ตองการขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมชัดเจน
เพื่อนําไปพัฒนา
การวัดบรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ
การวัดบรรยากาศองคการตามแนวคิดของลิทวินและสตริงเกอร (Litwin & Stringer,1968
cited in Stringer, 2002) และสตริงเกอร (Stringer, 2002) ไดสรางแบบวัดที่พิจารณาถึง
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางองคการ และพฤติกรรมของบุคคลที่ประเมินบรรยากาศองคการโดย
วัดจากการรับรูของพนักงานในองคการนั้น การวัดบรรยากาศองคการจึงวัดไดจากการกระตุน
แรงจูงใจ (Arouse motivation) (Stringer, 2002: 42)
Arouse motivation = M x E x I
M หมายถึง จุดแข็งของแรงจูงใจบุคคล หรือสิ่งที่บุคคลตองการ
E หมายถึง ความคาดหวังหรือการบรรลุเปาหมาย
I หมายถึง การรับรูมูลคา หรือคาตอบแทน ของแรงจูงใจ ตอเปาหมายเฉพาะนั้นๆ
หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลจะลงแรงลงพลังถาไดสิ่งที่เขาตองการ (M) และเขาคิดวาโดยการ
กระทําบางอยางที่มีโอกาส (E) จากการเขาถึงเปาหมายที่ตองการ (I)
แบบวัดบรรยากาศองคการของลิทวินและสตริงเกอร (Litwin & Stringer, 1968 cited in
Stringer, 2002) มีชื่อวาแบบวัด The climate questionnaire และแบบวัด Organizational climate
score สตริงเกอร (Stringer, 2002) ไดพัฒนาแบบวัดบรรยากาศองคการหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการนําไปใช แบบวัด 5 แบบ ไดแก
1. แบบวัด The Climate Questionnaire ที่สตริงเกอรไดพัฒนามาจากตนฉบับจากป
ค.ศ.1981 ปรับเพื่อใหเขากับความตองการเฉพาะของแบบวัดและบางครั้งไดใชแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด แบบวัด “The Climate Questionnaire” นี้ออกแบบเพื่อสํารวจวาพนักงานรูสึกอยางไร
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เกี่ ย วกั บ งานของตนเอง มี ก ารจั ด การอย า งไร และสิ่ ง ต า งๆในองค ก ารเป น อย า งไร ผลของ
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนแบบประเมินบรรยากาศองคการหรือบรรยากาศใน
กลุมงานของตนเอง ผูตอบประเมินความหมายที่มีตอตนเอง มีขอคําถาม 24 ขอ ในสวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของหัวหนา มีขอคําถาม 18 ขอ
2. แบบวัด The Original Climate Report เปนแบบรายงานบรรยากาศโรงงานและการ
ใหคําปรึกษาสวนบุคคล
3. แบบวัด A User’s Guide to your Organizational Climate Scores เปนแบบวัดที่
ใหผูตอบเลือกตอบในกรณีที่ไมสามารถอธิบายรายละเอียดเปนรายบุคคลได เปนการรายงานผล
บรรยากาศในโรงงาน
4. แบบวัด The Climate Survey Feedback and Planning Guide เปนแบบวัดที่
ออกแบบเพื่อชวยผูนําหรือหัวหนางานในทุกระดับในการแปลความหมายของการสํารวจบรรยากาศ
ในองคการตนเองและจัดทําแผนปรับปรุงประสิทธิผลในดานบุคคล ขอมูลที่ไดจากแบบวัดนี้เปน
ความลับเฉพาะองคการ
5. แบบวัด The Practice Resource Guide เปนแบบวัดที่ชวยผูจัดการไดฝกการให
ขอเสนอแนะและชวยใหนําแนวคิดใหมๆที่ไดไปปรับปรุงบรรยากาศองคการใหดีขึ้น ขอคิดเห็นที่ได
จากแบบวัดถือเปนแหลงขอมูลที่ชวยแนะแนวทางที่ถูกตองจากผูตอบ (ทั้งผูจัดการและลูกนอง) และ
จากที่ปรึกษาอื่นๆดวย (Stringer, 2002)
แบบวัดบรรยากาศองคการในงานวิจัยของไทยไดมีงานที่ใชแบบวัดบรรยากาศองคการจาก
แนวคิดของสตริงเกอรโดยพัฒนามาจากแบบวัดที่ปรับเปนภาษาไทย ในงานวิจัยบรรยากาศองคการ
ในช ว งแรกใช แ นวคิ ด ของลิ ท วิ น และสตริ ง เกอร ของป ค.ศ.1968 มาเป น แนวคิ ด ในการเลื อ ก
แบบสอบถาม เชนในงานของ ประหยัด บวรธรรมทัศน (2541) ที่ดัดแปลงแบบสอบถามบรรยากาศ
องคการของลิทวินและสตริงเกอร แบบวัดมี 18 ขอ ใน 6 มิติ ไดแก โครงสรางขององคการ ความ
อบอุนในองคการ การสนับสนุนในองคการ การไดรับรางวัลตอบแทนและการลงโทษ ความขัดแยงใน
องคการและความผูกพันที่มีตอองคการ เชนเดียวกับงานวิจัยของปรัชญาดา เอี่ยมมาลีรัตน (2551)
ใชแบบวัดตามแนวคิดของลิทวินและสตริงเกอร โดยใชแบบวัดของปยาภรณ ครองจันทร (2546) ที่
ใช อ งค ป ระกอบบรรยากาศ 7 ด า น คื อ ด า นความยื ด หยุ น ความรู สึ ก รั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง าน การให ร างวั ล ความชั ด เจน ความผู ก พั น ต อ ที ม งาน และ การสนั บ สนุ น การเรี ย นรู
เชนเดียวกับงานของ ชุมพูนุช ปญญไพโรจน (2552) ใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ โดยพัฒนาแบบวัดจากกาญจนา เกียรติธนาพันธุ (2542) แบบบวัดมี 30 ขอ
ประกอบดวยมิติบรรยากาศ 8 มิติ ในงานของกิมบวย เพชรพันธ (2551) ใชแบบวัดของสตริงเกอร
(2002)
เนื่องจากมีความชัดเจนในการใหรายละเอียดของบรรยากาศองคการโดยดัดแปลง
แบบสอบถามบรรยากาศองคการของดวงเนตร ภูวัฒนวนิชย (2549) สรางตามแนวคิดของสตริง
เกอร (2002) ขอคําถามประกอบดวย 6 ดาน มี 28 ขอ
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งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชแบบวัด The Climate Questionnaire ตามแนวคิดของสตริงเกอร
(Stringer, 2002) เนื่องจากแบบวัดเปนแบบประเมินบรรยากาศมุงผลสําเร็จของงานในกลุมงานของ
ตนเอง ทั้งยังใชวัดการรับรูของพนักงานเกี่ยวกับงานของตนเอง การจัดการในกลุมงานและสิ่งตางๆ
ในกลุมงานได แบบวัดประกอบดวยลักษณะสําคัญ 6 ดาน ไดแก 1) ดานความรับผิดชอบ หมายถึง
สมาชิกในกลุมใหความสําคัญกับความรับผิดชอบของแตละบุคคล เนนความรับผิดชอบสวนตน
รับผิดชอบงานของตนเอง เลือกขั้นตอนการดําเนินงานของตัวเองและยอมรับความรับผิดชอบนั้นวา
ขึ้นอยูกับความพยายามของตนเองไมวาสําเร็จหรือลมเหลว 2) ดานความเสี่ยงและการยอมรับความ
เสี่ยง หมายถึง สมาชิกในกลุมใหความสนใจงานรูปแบบแปลกใหมๆ หรืองานที่ไมจําเจ มีการ
ประเมินความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ 3) ดานการสนับสนุน หมายถึง
สมาชิ ก ในกลุ ม มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น แสดงออกในรู ป แบบของการให กํ า ลั ง ใจมากกว า
ความสัมพันธตามอํานาจหนาที่ สมาชิกรับรูถึงความไววางใจและการสนับสนุนกันในกลุม มีความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน พนักงานรูสึกปนสวนหนึ่งของความกาวหนาและความสําเร็จของทีม หัวหนา
ใหความใสใจลูกนองเปนรายบุคคล แสดงความชื่นชมลูกนอง ใหการสนับสนุนตอความพยายามและ
ความสําเร็จของลูกนอง 4) ดานการใหรางวัลและการลงโทษ หมายถึง สมาชิกในกลุมรับรูวาการ
ไดรับรางวัลมาจากการทํางานที่สําเร็จเปนอยางดี และเห็นวาการไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนเปน
สัญลักษณของความสําเร็จ สมาชิกมีความมุงมั่นทํางาน 5) ดานความขัดแยงและการอดทนตอความ
ขัดแยง หมายถึง เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นสมาชิกในกลุมมุงเผชิญหนากับความขัดแยงนั้นมากกวา
การหลีกหนีปญหา 6) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง หมายถึง สมาชิกในกลุมให
ความสําคัญกับมาตรฐานการทํางานที่สูง สมาชิกรับรูถึงเกณฑผลงานในการทํางานของกลุม มีความ
ภาคภูมิใจในการทํางานและผลงานของกลุมตนเอง มีการปรั บ ปรุงผลการทํางานอยางต อเนื่อง
พนักงานรับรูไดวาบรรยากาศโดยทั่วไปเปนความรูสึกกดดันในการพัฒนาตนเองและกลุมอยาง
ตอเนื่อง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับการเปลี่ยนแปลงองคการ และ
ความคลุมเครือในบทบาทการทํางานในองคการ ไดแก งานของไคลโบนและคณะ (Claiborne et al.,
2013) ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคการ บทบาทของบรรยากาศองคการและความพึงพอใจในงาน
ของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหดานเด็กกับการรับรูความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงองคการ การ
วิจัยนี้มุงศึกษาความสําคัญของบรรยากาศองคการและปจจัยดานความพึงพอใจในงานที่เจาหนาที่
สังคมสงเคราะหที่มีตอการสนับสนุนความพรอมในการเปลี่ยนแปลงองคการ ศึกษาในกลุมตัวอยาง
เจาหนาที่สังคมสงเคราะห 356 คน โดยใชการวิเคราะหขอมูลแบบ SEM ผลการวิจัยพบวา ตัวแปร
อิสระภายนอก (The exogenous independent) ที่เปนตัวชี้วัดของความคลุมเครือในบทบาท การให
ความสําคัญกับเปาหมายของหัวหนา การมีนวัตกรรมองคการ ความพึงพอใจในการสื่อสาร และ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงปจจุบัน สามารถทํานายการรับรูความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางมี
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นัยสําคัญทางบวก (Significant positive coefficients) โดยที่พนักงานรับรูวาองคการอาจมีความ
พรอมอยางมากในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จในชวงแรกเมื่อ 1) พนักงานรูสึกวาบทบาท
ของตนเองนั้นมีความชัดเจน หัวหนามีเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ผลการปฏิบัติงานมี
มาตรฐานสูงและสามารถวัดได 2) ผูนําไดสรางการสื่อสารในองคการดวยการอธิบาย และสนับสนุน
ใหพนักงานพัฒนาความคิดและพยายามทํางานในแนวทางใหม นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังพบวาสิ่งที่
สําคัญที่สุดคือบรรยากาศองคการและปจจัยดานความพึงพอใจในงานตองเปนปจจัยที่ไดรับการ
ยอมรั บ จากพนั ก งานเช น เดี ย วกั บ การสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลง จากงานวิ จั ย นี้ ทํ า ให เ ห็ น
ความสัมพันธของบรรยากาศองคการที่มีอิทธิพลตอการทํางานและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
สงเสริมกัน นอกจากนี้ในงานวิจัยในประเทศอินเดีย (Randhawa; & Kaur, 2014) ศึกษาบรรยากาศ
องคการและเจตคติตองาน (ไดแก ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และการเขารวมใน
งาน) ที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการ และศึกษาทําความเขาใจพฤติกรรมพนักงาน (ในดาน
ความตั้งใจลาออก พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความเบี่ยงเบนในที่ทํางาน และผลการ
ปฏิบัติงาน) ที่สัมพันธกับเจตคติตองาน โดยนําเสนอโมเดลของบรรยากาศองคการและตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศองคการเปนปจจัยเชิงสาเหตุเบื้องตนที่มีอิทธิพลตอเจต
คติในงาน และเจคติตองานยังเปนตัวแปรคั่นกลางความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและ
พฤติ ก รรมพนั ก งาน ในงานวิ จั ย ในประเทศไทยก็ ใ ห ผ ลการวิ จั ย ด า นบรรยากาศองค ก ารและ
พฤติกรรมการทํางานที่มีความสัมพันธกัน ดังเชนงานของ ฉัตรนภา พันธุสุวรรณกิจ (2548) ศึกษา
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางบรรยากาศองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกของ
องคการของพนักงานบริษัท อารมสตรองรับเบอร แอนด เคมีคัลโปรดักส จํากัด จํานวน 416 คน
ผลการวิจัยพบวา สหสัมพันธคารโนนิคอลระหวางลักษณะบรรยากาศขององคการกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกขององคการของพนักงานมีความสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวาการสรางลักษณะบรรยากาศ
ขององคการใหพนักงานใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและคํานึงถึงพนักงานในการดําเนินการใดๆนั้น
มีผลตอพฤติกรรมของพนักงานในดานการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เชนเดียวกับงานของ ปยะดา
ศรประทุม (2548) ศึกษาบรรยากาศองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในกลุม
ตัวอยางพนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัทผลิตสื่อโทรทัศนจากทั้งหมด 6 แผนก จํานวน 120 คน
โดยใชวิธีการทดสอบคาที คาเอฟและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา
บรรยากาศองคการโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการให
ความรวมมือ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาจึงเชื่อวา บรรยากาศองคการกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
ซึ่งเปนตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางานระดับกลุมมีความสัมพันธกับการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการทํางาน ผูวิจัยจึงคาดวา ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จมีระดับการวิเคราะหที่ระดับกลุม ตามสมมติฐานที่ 1 ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จเปนตัวแปรปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ
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ทํางานตามบทบาท พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในงานตาม สมมติฐานขอที่สอง สมมติฐานขอที่สี่ และสมมติฐานขอที่หก บรรยากาศกลุมงาน
แบบมุงผลสําเร็จมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตามสมมติฐานขอ
ที่สาม และสมมติฐานขอที่หา
4.3.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership: TL)
แนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ป จ จั ย สภาพแวดล อ มการทํ า งานของกลุ ม งานที่ อ ยู ใ นองค ก ารที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ใน
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงผูนําที่สามารถนํากลุมใหไดผลงานที่สําเร็จและสมาชิกใหการยอมรับ
ผูนํานั้นจะตองมีภาวะผูนําที่สามารถทําใหสมาชิกมองเห็นอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน มีขวัญ
กําลังใจตอการทําสิ่งใหม จากการศึกษาเรื่องภาวะผูนําพบวาความหมายคําวา “ผูนํา” (Leader) และ
“ภาวะผูนํา” (Leadership) นั้นมีความหมายตางกันกลาวคือคําวา “ผูนํา” หมายถึง บุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับ ไดรับการคัดเลือก ไดรับการแตงตั้งหรือเปนบุคคลที่ไดรับบทบาทใหนําคนอื่นและทุกคน
สามารถเปนผูนําได (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 11) คําวา “ภาวะผูนํา” มีนักวิชาการใหความหมาย
ของภาวะผูนําดวยการอธิบายดวยคําและทฤษฎีเพื่อจัดกลุมของภาวะผูนํา ไดแก ภาวะผูนําเชิง
คุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล ภาวะผู นํ า เชิ ง พฤติ ก รรม ภาวะผู นํ า ตามสถานการณ ภาวะผู นํ า แบบ
แลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําที่เปนเลิศ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนําเชิงบารมี ซึ่ง
แตละทฤษฎีตางมีคําจํากัดความเฉพาะ
สําหรับความหมายของคําวา “ภาวะผูนํา” ยุคล (Yukl, 2010 อางอิงจาก รัตติกรณ จงวิศาล,
2556: 12) ไดสรุปความหมาย “ภาวะผูนํา” หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใชอิทธิพลเหนือ
คนอื่นในการนําในโครงสรางและสนับสนุนชวยเหลือในการทํากิจกรรม เปนการสรางความสัมพันธ
ในกลุมหรือในองคการ ภาวะผูนํานั้นมีความแตกตางจากการเปนนักบริหาร คอตเตอร (Kotter,
1996: 26) ไดอธิบายความแตกตางของนักบริหาร (Management) กับภาวะผูนํา (Leadership) วา
“การบริหาร” เปนกระบวนการที่พยายามทําใหระบบสลับซับซอนของคนและเทคโนโลยีใหเปนไป
อยางราบรื่น สิ่งสําคัญที่สุดของการบริหารก็คือการวางแผน การจัดงบประมาณ การจัดระเบียบ การ
จั ด กํ า ลั ง คน การควบคุ ม และการแก ไ ขป ญ หา ส ว นการเป น “ผู นํ า ” เป น ชุ ด ของกระบวนการที่
สรางสรรคองคการในครั้งแรกหรือปรับใหพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญโดยที่ผูนําเปน
ผูกําหนดการมองอนาคตวาควรเปนไปในรูปแบบใด จัดผูคนใหมีวิสัยทัศนใหสอดคลองไปตามนั้น
และสรางแรงบั นดาลใจพนั กงานในการทําใหสิ่งที่ตั้งไวเกิดขึ้นเปนจริงไดแทนสิ่งที่เ ปนอุปสรรค
แมวาความหมายของ “นักบริหาร” จะแตกตางจาก “ภาวะผูนํา” แตยังมีนักวิชาการบางกลุมเห็นวา
ภาวะผูนําเปนสวนหนึ่งของหนาที่การบริหารจัดการ ดังนั้นในองคการจึงตองการ “ผูบริหารที่มีภาวะ
ผูนํา” ซึ่งภาวะผูนําจะชวยสงเสริมการบริหารจัดการใหสมบูรณขึ้น (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 14)
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ในงานวิจัยนี้มุงศึกษา “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง” ที่ศึกษาคุณลักษณะของบุคคลและ
บทบาทความสัมพันธในกลุมงานหรือองคการโดยอางอิงแนวคิดทฤษฏีจากนักวิชาการศึกษาเรื่อง
ภาวะผูนํา อยางไรก็ตามในการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรรม
ของภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ คือภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในโมเดลเต็ม
รู ป แบบของภาวะผู นํา เนื่อ งจากภาวะผู นํ า การเปลี่ย นแปลงมี ค วามตอ เนื่ อ งจากภาวะผูนํ า การ
แลกเปลี่ ย น ซึ่ ง ภาวะผูนํา ทั้ ง 2 ประเภทนี้ มีลัก ษณะเป น พลวั ต และเป น ภาวะที่ผูนํ า คนเดี ย วกั น
สามารถนําไปใชไดในเวลาและประสบการณที่ตางกัน (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 250) การศึกษา
เรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มตนจากแนวคิดของ เบิรน (Burns, 1978 อางอิงจาก ยุทธนา
ไชยจูกุล, 2552) เดิมเรียกวา “ภาวะผูนําการปรับเปลี่ยน” (Transforming leadership) เบิรนได
ศึกษาในผูนําทางการเมืองที่แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนําแบบปรับเปลี่ยนกับภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ตอมา แบส (Bass, 1985; 1990) นํามาขยายตอ
ยอดองคความรูเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) โดยสราง
องคประกอบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Bass et al, 1985) ตามทฤษฏีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของแบส (Theory of transformantional Leadership) (Bass, 1995) โดยสรุปแลว
แนวคิดนี้มีพัฒนาการมาจาก 3 เสนทางคูขนาน (Bass, 1995: 468) คือ เสนทางแรกเริ่มตนจาก
แนวคิดของเบิรน (Burn) ที่เริ่มศึกษาภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transforming leadership) ที่ใช
ความรูตางๆ ในสาขาวิชาดานสังคมวิทยา รัฐศาสตร และจิตวิเคราะห (Psychoanalytic) มาทํา
ความเขาใจเรื่อง “ภาวะผูนํา” ทําใหเกิดภาวะผูนําที่มาจากการพลวัตทางสังคมจากพรรคการเมือง
แบบประชาธิปไตยและอื่น ๆ เสนทางที่สองเปนการพัฒนาที่ใชในปจจุบัน ดวยการนําความรูดาน
ชีวประวัติและประวัติศาสตรมาสรางกรอบแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับภาวะผูนํา และเสนทางที่สาม เปน
การใชการวิจัยเชิงปริมาณและติดตามเสนทางของขอมูลและการวิเคราะห
แนวคิดเรื่องผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ตามแนวคิดของเบิรน
(Burns, 1978 cited in Bass, 1985: 11) ไดอธิบายลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนวาผูนํา
ลักษณะนี้จูงใจผูตามดวยการแลกเปลี่ยนที่เปนรางวัลสําหรับการบริการ ซึ่งมีความแตกตางจากผูนํา
ที่จูงใจผูตามใหทํางานเพื่อไปสูเปาหมายและกระตุนความตองการในระดับสูงในเรื่องการบรรลุตัวตน
(Self-actualization) มากกวาเรื่องความสนใจตอตนเองในระยะเวลาสั้นๆ ในมุมมองของเบิรนนั้น
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะเขาถึงผูตามดวยสายตาของการแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งใหทํางานเพื่อโหวต
หรื อ สนั บ สนุ น “การแลกเปลี่ ย น” (Transactions) ซึ่ ง เป น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู นํ า และผู ต าม
โดยเฉพาะในกลุมงาน ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนนั้นสามารถอธิบายในลักษณะของความสัมพันธ
ของผูนํากับผูตาม ไดดังนี้ คือ 1) ผูนําจดจําไดวาเขาตองการอะไรจากงาน และพยายามที่จะดูวาได
อะไรจากที่ตองการ ถาผลการทํางานรับประกันมันได 2) มีการแลกเปลี่ยนรางวัลและคําสัญญาของ
รางวัลเพื่อการสนับสนุนผูตาม 3) ผูนํามีความรับผิดชอบตอความสนใจตนเองในทันที ถาผูตาม
สามารถทําใหงานสําเร็จลุลวงได ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อผูนําใหรางวัลหรือกําหนด
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ระเบียบวินัยกับลูกนองซึ่งขึ้นอยูกับความเพียงพอของผลการทํางาน เบิรนเห็นวาภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนเปนการแลกเปลี่ยนการทํางานกับรางวัลที่ไดรับ ในชวงแรกแบสไดแบงภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนออกเปน 2 ดาน ไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ และการบริหารแบบวางเฉย ตอมา
ไดเพิ่มอีก 2 แบบ คือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและแบบปลอยปละละเลย (Bass, 1990: 22;
Burns, 1978., Avolio, 1999., Yukl, 2006 อางอิงใน ยุทธนา ไชยจูกุล, 2552: 125)
ภาวะผู นํ า แบบแลกเปลี่ ย นขึ้ น อยู กั บ การให สิ่ ง เร า ตามสถานการณ (Contingent
reinforcement) รวมทั้งการใหทางบวก การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent reward: CR)
หรือการสิ่งเราทางลบในเชิงรุกหรือเชิงรับในรูปแบบของการบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรุกหรือเชิง
รับ (MBE-A หรือ MBE-P)
1. การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent reward: CR) ผูนําใชรางวัลเปนตัวกระตุน
ใหลูกนองทํางานตามเปาหมายที่สําเร็จ หรือไดใชความพยายามในระดับหนึ่งแลว โดยการกลาวชม
ใหการยอมรับ ขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหนงและสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานพบวาสงผลตอ
อารมณความรูสึก แมวาจะไมมากเทา Four I’s ในการจูงใจใหคนอื่นประสบความสําเร็จสูงขึ้นในดาน
พัฒนาการและผลการปฏิบัติงาน
2. การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรุก (Active management by exception: MBE-A) ผูนํา
มักตรวจสอบและคนหาสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากกฎระเบียบและมาตรฐาน ตรวจตราพฤติกรรมของ
พนักงาน ปองกันกอนเกิดปญหา ใชเวลาในการลงมือแกไข มักใชรางวัลในการกระตุนใหพนักงานที่
ทํางานสําเร็จ ผูนําจะทําการตรวจตราความผิดปกติไปจากมาตรฐาน สนใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในงานที่ไดมอบหมายใหลูกนอง และทําการแกไขขอผิดพลาดเมื่อจําเปน
3. การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive management by exception: MBE-P)
ผูนําประเภทนี้ บ ริหารงานตามสภาพเดิม แตจ ะเขามาจัดการเมื่อการบริ หารงานไม เ ป นไปตาม
มาตรฐาน มีการใหขอมูลกลับในเชิงลบ มีการตําหนิ ผูนําจะรอใหเกิดความเบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานขึ้นแลวจึงไปทําการแกไข
ทั้งการบริ หารงานแบบวางเฉยเชิ งรุกและเชิงรั บ (MBE-A และ MBE-P) มี แนวโนมที่ ไม
ไดผลเพิ่มขึ้นแตยังคงตองการใชในบางสถานการณ
4. ภาวะผูนําแบบปลอยปละละเลย (Laissez-Faire: LF) ผูนําประเภทนี้ทอดทิ้งความ
รับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ ไมเอาใจใสตองานและลูกนอง ละเลยปญหาที่เกิดขึ้นโดยไม
แกไข ขาดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ภาวะผูนําแบบปลอยปละละเลยเปนลักษณะภาวะผูนําที่ควร
หลีกเลี่ยงหรือเปนการไมมีภาวะผูนํา
สวนแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เปนแนวคิดที่มี
ความชัดเจนมากขึ้นในชวงสองทศวรรษที่ผานมาโดยแบส (Bass, 1985) ไดพัฒนาแนวคิดนี้จาก
เบิ ร น (Burn) นํ า เสนอเป น ทฤษฏี ภ าวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง (Theory of transformantional
Leadership) (Bass, 1995) และกําหนดคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Bass et al, 1985) จนได
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องคประกอบของพฤติกรรมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน (Bass, 1990: 22; Bass &
Avolio, 1994: 3-4; Yammarino, Spangler; & Bass, 1993: 81-102; ยุทธนา ไชยจูกุล, 2552: 125)
ไดแก
1. การใชอิทธิพลเชิงอุดมคติหรือภาวะผูนําเชิงบารมี (Charisma leadership: II or CI)
หมายถึง การที่ผูนํามีความสามารถพิเศษ มีวิสัยทัศนและรูสึกรับรูถึงภารกิจของงาน ปลูกฝงความ
ภาคภูมิใจ มีความหนักแนนไมเปลี่ยนแปลงงาย มุงทําสิ่งที่ถูกตอง แสดงออกดานจริยธรรมและ
คุณธรรมที่สูง รวมเสี่ยงกับผูใตบังคับบัญชา ผูนํามีพฤติกรรมในแนวทางที่เปนแบบอยางแกลูกนอง
ไดรับการชื่นชม การเคารพและความไววางใจจากลูกนอง สนับสนุนลูกนองเขารวมการระบุและ
ประเมินตนเองรวมกับผูนํา สนใจพิจารณาความตองการของผูอื่นเหนือความตองการสวนตัวของ
ตนเอง ไมใชอํานาจเพื่อผลประโยชนของตนเอง รวมแบงปนความเสี่ยงกับลูกนองและทํางานรวมกัน
มากกวาทําเองโดยพลการ ทําในสิ่งที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงการใหอํานาจสําหรับบุคคลและใชเมื่อจําเปน
2. การจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation: IM) หมายถึง การที่ผูนํามี
ความสามารถพิเศษและสรางแรงบันดาลใจ (Charismatic and inspiring) ผูนํามีการสื่อสารถึงความ
คาดหวังสูง ใชสัญลักษณเพื่อมุงเนนการใชความพยายาม แสดงออกถึงเปาหมายที่สําคัญในแบบที่
เรียบงาย กระตุนและจุดประกายดวยการใหลูกนองเห็นความสําคัญและความทาทายของงาน สราง
ความกระตือรือรนและการมองโลกในแงดี ใหลูกนองเขารวมการสรางภาพอนาคตที่นาสนใจ สราง
การสื่อสารที่แสดงถึงความคาดหวังอยางชัดเจนตอสิ่งที่ลูกนองตองการและแสดงพันธะผูกพันตอ
เปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน
3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation: IS) หมายถึง การที่ผูนําสงเสริมความ
ฉลาดและกระตุนลูกนองใหมีความคิดสรางสรรคใหมๆ โดยการตั้งคําถาม กําหนดกรอบใหมของ
ปญหาและใชวิธีการใหมตอสถานการณเดิ มๆ รองขอใหลูกนองเกิดความคิดใหม และสร างทาง
แกปญหาที่สรางสรรคดวยการใหลูกนองเขารวมในกระบวนการแกปญหาและหาทางออกปญหานั้น
ไมวิพากษวิจารณในสิ่งที่แตกตางจากความคิดของผูนําเอง
4. การเอาใจใสเปนรายบุคคล (Individualized consideration: IC) หมายถึง การที่ผูนําให
ความสนใจสวนบุคคลล รับฟงความคิดเห็นและเอาใจใสในเรื่องความตองการของลูกนอง ปฏิบัติตอ
พนักงานเปนรายบุคคล ใหการฝกสอนและใหคําแนะนํา ใหลูกนองไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของ
ตนเอง สงเสริมใหลูกนองเกิดการพัฒนา เปดโอกาสใหลูกนองไดเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความใสใจเปน
พิเศษเปนรายบุคคลตอความตองการของลูกนองเรื่องของความสําเร็จและการเติบโตโดยการเขาไป
มีบทบาทเปนผูฝกสอนหรือเปนพี่เลี้ยง ลูกนองหรือเพื่อนรวมงานไดรับการพัฒนาไปสูความสําเร็จที่
สูงขึ้น ผูนําแสดงการยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล มีการสื่อสารสองทาง และมีการบริหาร
แบบเดินรอบๆ บริเวณพื้นที่งาน มีปฏิสัมพันธกับลูกนองในแบบสวนบุคคล มีการรับฟงอยางตั้งใจ
และมีประสิทธิผล มอบหมายงานแกลูกนองเพื่อตองการใหลูกนองเกิดการพัฒนา ลูกนองไมรูสึกวา
ตนเองถูกตรวจสอบ
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกถึงการใหความสําคัญและสนใจ
ผูใตบังคับบัญชา เฝามองและยอมรับในหมูลูกนองในเรื่องวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของกลุม เมื่อ
ตองปรับเปลี่ยนตําแหนงหรือโยกยายลูกนอง ผูนําจะทําดวยความใสใจของลูกนองและเพื่อสิ่งที่ดีของ
กลุม ผูนําประเภทนี้จูงใจลูกนองใหทําในสิ่งที่มากกวาความคาดหวังธรรมดาทั่วไป ผูนําเพิ่มการ
ตระหนักรูของลูกนองเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของผลลัพธที่ไดทําไปและหนทางที่ไปถึงได
ในทางกลับกันผูนําแบบนี้ทําใหลูกนองกาวขามความสนใจของตนเองเพื่อไปสูประโยชนที่มีวิสัยทัศน
และเปาหมายขององคการ ทําใหลูกนองมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและความตองการของลูกนองก็ถูก
ขยายเพิ่มขึ้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถพบเห็นไดในผูนําที่มีพฤติกรรมกระตุนความสนใจ
ในหมูเพื่อนรวมงานและลูกนองใหมองการทํางานในมุมมองใหมๆ สรางการรับรูเกี่ยวกับภารกิจหรือ
วิสัยทัศนของกลุมและองคการ พัฒนายกระดับเพื่อนรวมงานและลูกนองใหมีความสามารถและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นและกระตุนเพื่อนรวมงานและลูกนองใหมองไกลออกไปจากความสนใจของตนเอง
ไปสูผลประโยชนของกลุม (Bass; & Avolio, 1994: 1-2)
โมเดลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดแสดงถึงความสัมพันธระหวางผูนําซึ่ง วรูม (Vroom,
1964: 284 cited in Bass, 1985: 11) เรียกวา แรงผลักดันใหบุคคลทุมเทในผลงานจากการทํางาน
แรงผลักดันนี้เปรียบเสมือนความคาดหวังที่บุคคลทุมเทเพื่อใหเกิดผลลัพธตามที่ตนเองปรารถนา
ความพยายามของบุคคลขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ คือ 1) ความมั่นใจของบุคคลหรือความ
เปนไปไดทางนามธรรม หรือความคาดหวังที่ไดผลลัพธที่สามารถตอบสนองตอผลการปฎิบัติงาน
ของตน และ 2) คุณคาจากผลลัพธที่ไดมีคาในตัวเอง เปนสิ่งที่ปรารถนาและมีคุณคา หรือมีคาตอการ
รับรูของบุคคลเปนเสมือนเครื่องมือในการตระหนักของบุคคลตอผลลัพธนั้น ในโมเดลของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Bass, 1985: 20) ผูนําเปนผูที่จูงใจผูตามใหทําสิ่งที่มากกวาความคาดหวัง
ธรรมดาทั่วไป ผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถบรรลุสิ่งเหลานี้ไดจากความสัมพันธกับลูกนองใน 3
แนวทาง คือ 1) การยกระดับของการตระหนักรู (Awareness) 2ความซื่อสัตย (Consciousness)
เกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของผลลัพธที่ไดตั้งไวและแนวทางที่เขาถึง และ 3) การอยูเหนือ
(Transcend) รูปแบบภาวะผูนําทั้ง 2 แบบที่กลาวขางตน เมื่อมาประกอบกันเปนโมเดลเต็มรูปแบบ
ของภาวะผูนํา (The model of full range of leadership) (Bass; & Riggo, 2006: 9) ซึ่งเปนโมเดล
ที่มีองคประกอบของพฤติกรรมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน (The Four I’s) รวมกับ
องคประกอบพฤติกรรมของภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนและภาวะไมเปนผูนํา (Laissez-faire or
nonleadership) โดยหลักการพื้นฐานของโมเดลภาวะผูนําเต็มรูปแบบเกิดขึ้นไดในทุกแบบแลวแต
ระดับที่ตางกันไป ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาจากภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน กลาวคือภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ ย นให ค วามสํ า คัญ กั บ การแลกเปลี่ย นระหว า งผูนํ า เพื่อ นรว มงานและลูก น อง การ
แลกเปลี่ยนนี้อยูบนพื้นฐานการเจรจาของผูนํากับคนอื่นถึงสิ่งที่ตองการและสภาพการณเฉพาะและ
จะไดรับรางวัลถาพนักงานสามารถทําตามสิ่งที่ผูนําตองการ สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้นทํา
มากกวาเพื่อนรวมงานและลูกนองในการสรางการแลกเปลี่ยนทั่วไป หรือพันธะสัญญา ผูนําแบบ
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ประพฤติในแนวทางที่ใหผลสําเร็จที่มากกวาโดยใชวิธีการ Four I’s แนวคิดของโมเดลเต็มรูปแบบ
ของภาวะผูนํานี้คือ ผูนําทุกคนแสดงภาวะผูนําแตละแบบในระดับใดระดับหนึ่ง (Bass; & Avolio,
1994; Bass; & Riggo, 2006: 7; ยุทธนา ไชยจูกุล, 2552: 129) จากโมเดลใน Optimal profile
(Bass; & Avolio,1994: 5; Bass; & Riggo, 2006: 9) องคประกอบ 3 ดานในโมเดล (ทางลึก) แสดง
ความถี่ของบุคคลที่แสดงออกในแตละรูปแบบเฉพาะของภาวะผูนํา ในสวนของดานเชิงรุก (Active)
ชวยบงชี้รูปแบบเฉพาะของภาวะผูนํา และดานประสิทธิผล (Effective) แสดงถึงผลกระทบจาก
ลักษณะภาวะผูนําตอผลการปฏิบัติงาน ในโมเดลนี้ ดานความถี่ (Frequency) แสดงถึงผูนําแบบ
ปลอยปละละเลย (LF) และมีความถี่เพิ่มขึ้นจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่มีการบริหารงานแบบ
วางเฉยเชิ ง รั บ (MBE-P) การบริ ห ารงานแบบวางเฉยเชิ ง รุ ก (MBE-A) และการให ร างวั ล ตาม
สถานการณ (CR) จากรูป Optimal profile แสดงใหเห็นวาผูนําการเปลี่ยนแปลง (Four I’s) จะแสดง
ความถี่สูงสุด ในทางกลับกัน ผูนําที่มีประสิทธิภาพต่ําจะมีแนวโนมที่เกียจครานและไมมีประสิทธิผล
ซึ่งตรงขามกับโมเดลผูนําที่เหมาะสม (Optimal leader) (Bass; & Avolio,1994: 6) จากการ
ศึกษาวิจัยในองคการหลายประเภท พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิผลและใหความพึง
พอใจที่มากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และพัฒนาการของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับการ
ฝกฝนในดาน Four I’s ทั้ง 4 ดานนั้นไดเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจในผูนํา โมเดล Optimal
และ
Suboptimal แสดงในโมเดลเต็มรูปแบบและสงผลกระทบตอประสิทธิผล ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจึงเปนรูปแบบผูนําที่ถูกคาดหวังใหชวยสงเสริมการดําเนินงานขององคการและสามารถ
ทําใหเกิดขึ้นได (Bass; & Avolio,1994: 4)
ในองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนผูที่มีบทบาทจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงในองคการโดยมีกระบวนการหรือแสดงพฤติกรรมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
โดยการเปนผูทําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และนําการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา กระตุน
ใหผูตามยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ดีขึ้น
เนื่องจากผูนําเปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอันดับตนในการเปนผูริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
(Change agent) ผูนําจึงตองเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและริเริ่มทําใหการเปลี่ยนแปลง
สํา เร็ จ ตามเปา หมาย ผู ที่ มีภ าวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลงจึ งมี ค วามสํา คั ญที่ นํ าผู อื่ นให ย อมรับ การ
เปลี่ยนแปลง (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 93, 106) ผูนําใชการกระตุนทางปญญาการกระตุนทาง
ปญญา (Intellectual stimulation: IS) ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยการ
สงเสริมและกระตุนลูกนองไดคิดในสิ่งใหมๆ และเขารวมในกระบวนการแกปญหาและหาทางออก
ปญหาซึ่งเปนปญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไมวิพากษวิจารณสิ่งตางจากความคิดของผูนําเอง
ซึ่งในการสรางและรักษาวัฒนธรรมองคการที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้น ผูนําเปนผูที่มีบทบาท
โดยผูนําสามารถสรางโดยผานกระบวนการ 3 ทางคือ 1) คัดเลือกคนที่มีทัศนคติทางบวกและมี
บุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับการประเมินตนเอง (คนที่เห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) และมีความ
เชื่ออํานาจในตน (Internal locus of control) คนที่มีคุณลักษณะเหลานี้จะสงผลทางบวกตอการ
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ยอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ 2) ผูบริหารระดับสูง 3) การขัดเกลาทางสังคม (Robin; &
Judge, 2009; รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 104) นอกจากนี้ ผูที่มีภาวะผูนําจึงมีความสําคัญที่นําผูอื่น
ใหยอมรับการเปลี่ยนแปลง (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 106) คุณสมบัติของผูนําใหมีการเปลี่ยนแปลง
คือ ผูนําเปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอันดับตนที่จะเปนผูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ผูนําจึงตอง
เขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและริเริ่มและทําใหการเปลี่ยนแปลงสําเร็จตามเปาหมาย (รัตติ
กรณ จงวิศาล, 2556: 93) ผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถสรางความแตกตางในผลการทํางานของ
ลูกนองโดยกระตุนใหลูกนองมีความสามารถในผลการปฏิบัติงาน แบสและริกโก (Bass; & Riggo,
2006) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานโดยไมคํานึงวาผล
การทํางานนั้นคนอื่นในหนวยงานหรือองคการ (เชน ลูกนอง หัวหนางาน) รับรูวาผลการดําเนินงาน
หรือผลการทํางานนั้นสัมพันธกับวัตถุประสงคของงาน ประเภทของตัวแปรจากระดับลางที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน ประเด็นที่สําคัญก็คือการทําความเขาใจกระบวนการวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีผลตอลูกนองและผลการทํางานในกลุมงาน กระบวนการนี้การอธิบาย ไดอธิบายวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดเพิ่มมโนทัศนแหงตน (self-concept) ของลูกนอง (Shamir,1993; cited
in Bass; & Riggo, 2006: 50) ผูนําการเปลี่ยนแปลงในกลุมงานขนาดเล็กภายในองคการมีบทบาท
ในการทํางานกลุมเล็กที่อยูภายในองคการขนาดใหญ สภาพแวดลอมภายนอกกลุมมีหลากหลายและ
มีผลกระทบตอการทํางานและประสิทธิผลของงาน ดังนั้น การที่ผูนํากลุมเขาใจวาโดยปกติแลวปจจัย
ดานบริบทของกลุมสงผลตอกลุม ซึ่งเปนประโยชนตอหัวหนาในการใหความชวยเหลือและทําความ
เขาใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการทํางานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ บริบทขององคการ
และบทบาทของผูนํากลุมมีผลตอการทํางานของกลุมในองคการในดานตางๆ ไดแก 1) ดาน
วัฒนธรรมองคการ 2) ความชัดเจนของงานที่กลุมไดรับมอบหมาย 3) แรงกระตุนที่ทําใหผลงาน
ประสบความสําเร็จ 4) ความพรอมของทรัพยากรที่มีอยู 5) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 6) เสนทาง
ของการสื่อสาร 7) สภาพแวดลอมดานสังคม และ 8) บุคคลภายนอกที่มีผลตอกลุม (Bass; &
Avolio, 1994: 48)
1. วัฒนธรรมองคการ (Organization culture) หมายถึง การที่บุคคลไดนําคานิยม
ขององคการเขามาในกลุมและสรางเปนบรรทัดฐานและคานิยมของกลุมตอองคการ โดยเฉพาะถา
เปนกลุมใหมที่ยังขาดเปาหมายที่ชัดเจนแลว วัฒนธรรมองคการอาจเปนตัวชี้วัดที่เดนชัดที่สุดตอ
ประสิทธิผลของงานในกลุมที่อยางนอยแลวความชัดเจนก็หมายถึงงานของกลุม วัฒนธรรมสามารถ
ชวยระบุเปาหมายและแรงกระตุนการวางแนวทางวิสัยทัศนและหนาที่ของกลุม ในกลุมที่ยังขาด
ความชัดเจนในการพัฒนาหรือแยกแยะได มักมีแนวโนมที่จะอางอิงกับวัฒนธรรมองคการในการ
สรางและแยกแยะคานิยมและบรรทัดฐานที่ชวยแนะแนวทางการปฏิบัติของกลุม สวนในกลุมที่มีการ
พัฒนามานาน กลุมสามารถจะพัฒนาการวางพันธกิจและวิสัยทัศนไดเอง สามารถแลกเปลี่ยนโดย
สมาชิกทุกคนในกลุมและจัดวางแนวทางกับองคการโดยรวมได กลุมจะไดรับประโยชนในระดับที่
วัฒ นธรรมองคก ารให คานิ ย มและบรรทั ด ฐานสนับ สนุนต อ การประสบความสํ า เร็จ ของงานหรื อ
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เปาหมายของกลุม แตถากลุมไมสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุมจากวัฒนธรรม
องคการแลว ผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะทํางานใหเกิดความสําเร็จใหเกิดบรรทัดฐานที่แตกตางได
ผูนําอาจจําเปนตองกระตุนเพื่อใหลูกนองคนพบทางออกและสรางความชัดเจนของหนาที่นั้น
2. ความชัดเจนของงานที่กลุมไดรับมอบหมาย (Mission clarity) หมายถึง การที่
กลุมใดก็ตามที่ประสบความสําเร็จโดยองคการกลุมนั้นเปนหรือควรประสบความสําเร็จในเปาหมาย
ดวยซึ่งเปาหมายอาจมีความคลุมเครือ ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) อาจ
มาชวยทําใหวิสัยทัศนชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดี ประสิทธิผลของกลุมอาจขึ้นอยูกับความชัดเจนของการ
กํ า หนดหน า ที่ ห รื อ เป า หมายภายในองค ก าร ถ า หากกลุ ม ไม มี ค วามเข า ใจที่ ชั ด เจนแม น ยํ า ใน
เปาหมายและงานที่ไดรับมอบหมายแลว ผูนําอาจตองทําใหเกิดความชัดเจนไปทีละขั้น ผูนํากลุมทํา
ใหเกิดความชัดเจนของหนาที่ใหมากขึ้นดวยความสามารถและความตั้งใจของแรงบันดาลใจของผูนํา
กลุม ในการทําใหเห็นภาพที่เกิดขึ้นไดชัดเจนในอนาคต (ตรงกันขามกับสภาพที่เปนอยู) หรืออาจ
แบงปนใหสมาชิกในกลุมเห็นภาพการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งชวยทําใหสมาชิกเห็นวาผูนํา
กลุมมีอิทธิพลที่เปนอุดมคติ (Idealized influence) ซึ่งแสดงออกถึงความไววางใจ ความเคารพและ
ความศรัทธาวาผูนําตนเองกําลังนํากลุมไปในทิศทางที่ถูกตอง แมวาสิ่งที่เกิดขึ้นจะขัดแยงกับบรรทัด
ฐานองคการก็ตาม
3. การใหรางวัลและการใหการยอมรับ (Rewards and recognition) หมายถึง การ
ที่ลูกนองไดรับรางวัลและการยอมรับนั้นผูนําตองใหการยอมรับในลักษณะที่สามารถสรางผลกระทบ
ที่แตกตางตอกลุมและผลการทํางานของบุคคลได องคการควรสงเสริมหัว หนากลุมใหสามารถ
แนะนําหรือจัดการแจกจายรางวัลบางอยางตอสมาชิกในกลุมที่ประสบความสําเร็จได ผลการทํางาน
ของกลุมอาจมีหลักการอยูบนการตัดสินใจของสมาชิกในกลุมที่เกิดขึ้นตอผลการทํางานของกลุม
ดังนั้น หัวหนากลุมอาจจําเปนตองชี้ใหสมาชิกเห็นวากลุมจะไดรับประโยชนที่แตกตางอยางไรถา
กลุมทํางานสําเร็จ
4. ความพรอมทางทรัพยากร (Resources availability) หมายถึง การที่กลุมรับรูวา
มีความตองการทรัพยากรอะไรและมั่นใจวาจะสามารถหามาไดเพื่อทําใหงานนั้นสําเร็จเปนสิ่งสําคัญ
กลุมอาจกําหนดวาตองการทรัพยากรอะไรมาใชในงานและเสนอใหหัวหนากลุมหาทางที่ใหไดมาหรือ
อนุมัติใหได ทรัพยากรที่เพียงพอยังมีผลตอความรูสึกของสมาชิกถึงความสําคัญในการทํางานของ
พวกเขา สมาชิกในกลุมมักเชื่อวาองคการตองจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอตอการทํางานนั้นใหสําเร็จ
จึงเห็นไดวาผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผูที่เขาใจวาทรัพยากรใดที่เปนที่ตองการและมุงมั่นที่ทําให
สมาชิ ก มั่ น ใจว า ได รั บ ทรั พ ยากรนั้ น ถ า กลุ ม ได รั บ การบอกเพี ย งแค ใ ห ใ ช ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู จ าก
หนวยงานในสวนของตนเองแลวก็จะเกิดขึ้นขัดแยงที่อาจมีผลเมื่อทรัพยากรไดถูกนําไปใชในงาน
โดยภาพรวมของงานหนาที่และมุมมองของกลุมเกี่ยวกับโครงการที่มีอยูตองพิจารณาจุดที่เกิดความ
ขัดแยงนี้ดวย
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5. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง สิ่งแวดลอมทาง
ภายภาพที่มีผลกระทบต อประสิ ทธิผลของกลุม โดยเฉพาะในเรื่องการที่ พวกเขาสนั บสนุนหรื อ
ขั ดขวางกระบวนการของกลุม เช น การสื่ อสารและการแลกเปลี่ยนความคิ ดและข าวสารข อมู ล
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับ จํานวนคน แสงสวาง อุณหภูมิ เสียงดัง และสิ่งที่แสดงถึงการขัดขวางการ
ปฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น ไปจากกิ จ กรรมการทํ า งาน นอกจากนี้ ค วามซั บ ซ อ นของ
สภาพแวดลอมยังมีผลกระทบตอประสิทธิผลในการทํางานของกลุม ในการจัดการกับปญหาเฉพาะ
อยางนี้ การรับฟงความคิดเห็นและแนวคิดจากแตละคนในการประชุมกับสมาชิกในกลุมอาจเกิด
ประโยชนมากขึ้นในการรวมกลุมขึ้น นําเสนอความคิดและแนวทางการแกไขปญหาตอหัวหนาได
6. เสนทางของการสื่อสารกับภายนอก (External communications) หมายถึง
ความพรอมของสื่อที่ใชในการติดตอสื่อสารโดยการสื่อสารที่แตกตางกันทั้งทางดานคุณภาพและ
ปริมาณ และการเกิดผลกระทบที่หลากหลายตอกระบวนการของกลุมอื่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพทํ า ให เ กิ ด แนวทางใหม สํ า หรั บ สมาชิ ก สํ า หรั บ
ติดตอสื่อสารกัน ผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถใชเครื่องมือสื่อสารที่มีอยูหลากหลายเหลานี้ (เชน
การสื่อสารแบบเจอหนาโดยตรง แบบโทรศัพท อีเมล เปนตน) ทําใหเกิดผลตอกลุมงานโดยลดการ
สื่อสารโดยรวม ใหความเทาเทียมในการมีสวนรวม ลดสถานะของระบบลงและเนนการใหขอมูล
มากกวาการใชอํานาจสั่งการ
7. สภาพแวดลอมดานสังคม (Social environments) หมายถึง สังคมที่อยูนอกกลุม
เนื่องจากกลุมงานไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวตัดขาดจากอิทธิพลจากบุคคลและกลุมอื่น ดังนั้น บุคคลคน
เดียวสามารถอยูในกลุมตางๆไดหลายกลุม สิ่งนี้จึงสรางการพึ่งพาอาศัยกันระหวางกลุม เนื่องจาก
ประสบการณจากกลุมหนึ่งจึงสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลกลุมอื่นทั้งหมด การเขารวม
กลุมมีสมาชิกที่มาจากกลุมอื่นจํานวนหนึ่งและไดรับอิทธิพลจากคานิยมและพฤติกรรมจากแตละกลุม
ที่มีอยู หัวหนากลุมจําเปนตองพึงรูวาสมาชิกติดตอกับกลุมอื่นและไดรับอิทธิพลในดานความเปน
อิสระ ความสนใจ ความคิด และบทบาทที่พวกเขาถูกขอใหทําดวยจากกลุมอื่นเชนกัน
8. บุคคลภายนอกที่มีผลตอกลุม (Outsiders) ผูนํากลุมจําเปนตองพิจารณาผูที่อยู
กลุมอื่นที่อาจสนับสนุนทรัพยากรหรือขอมูลที่จําเปน ในกลุมเล็กมักอาจถูกอิทธิพลจากคนที่ไมใช
สมาชิกกลุมที่แทจริง เชน ผูที่คาหวังหรือผูที่ไมไดเปนสมาชิก เพื่อน เครือญาติ ลูกคา และ/หรือศัตรู
หรื อ แม แ ต ที่ ป รึ ก ษาจากภายนอกกลุ ม ก็ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลต อ กลุ ม ได เ ช น กั น ดั ง นั้ น ผู นํ า ควรรู
เกี่ยวกับสิ่งที่บงบอกถึงการมีอิทธิพลจากคนนอกกลุมที่สามารถมองเห็นปญหาในอนาคตเมื่อปญหา
นี้ไดรับการแกไขแลว
ภาระงานของกลุมที่ไดรับมอบหมายในแตละงานมักมีความแตกตางระหวางงานที่มีความ
ชัดเจนกับงานที่มีความคลุมเครือ (Clarity vs. Ambiguity of task) ในประเด็นของความชัดเจนของ
งานที่มอบหมาย (Mission clarity) ที่หมายถึงความปรารถนาที่ไดรับคําสั่งที่ชัดเจนของงานจาก
องคการ ในบางกรณีกลุมอาจเผชิญกับภาระงานที่คลุมเครือและไมสามารถระบุความชัดเจนไดมาก
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ขึ้น กลุมพยายามที่แกไขปญหาที่ไมทราบสาเหตุและแนวทางแกไขไดแนชัด สิ่งนี้จะทําใหกลุมตอง
เผชิญกับงานที่มีความคลุมเครือมาก ในกรณีเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาทผูนําการ
เปลี่ยนแปลงองคการกับความคลุมเครือในการทํางานผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งกลุมจะตองคนหา
ปญหา การแกไขปญหานี้จึงมุงสนใจในการพยายามที่จะระบุภาระของงาน การใหความชวยเหลือ
และสนับสนุน ผูนําที่ฉลาดมักจะยายกลุมถางานมีความคลุมเครือ ผูนําจะกระตุนและใชกลยุทธการ
แก ไขปญหาเพื่อระบุ เป าหมายของงานที่มี ผูนํากลุมในสถานการณเ ชนนี้จึงตองมุงสนใจอยาง
ตอเนื่องที่จะพยายามลดความคลุมเครือของงานและเพิ่มความชัดเจนของเปาหมายกลุม (Bass; &
Avolio,1994: 55)
การวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนแบบวัดพหุองคประกอบ (Multifactor leadership
questionnaire) พัฒนาโดยแบส (Bass; & Avolio, cited in Bass,1995: 472) แบบวัดนี้มีหลายรุน
รุนซึ่งไดรับการแกไขอยางเปนทางการและเปนรุนพิเศษ และยังมีแบบวัดรุนที่ไมเปนทางการอีก
มากมายเปนแบบวัดที่มีรูปแบบฟอรมสั้นๆ สวนแบบวัดรุน MLQ11 เปนรุนที่ใชวัดในกองทัพ ในรุน
MLQ 5xไดมีการทดลองเพื่อตั้งใจเพื่อพยายามที่หาเหตุผลทางทฤษฏีที่จะขยายครอบคลุมไปยัง
องคประกอบดานภาวะผูนําเชิงบารมี (Attributed charismatic) การวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
งานวิจัยที่ผานมานิยมใชแบบวัดฉบับ5x (Multifactor leadership questionnaire form 5x/ MLQ) ใน
แบบวัดแตละรุนไดนําไปใชประโยชนสําหรับการศึกษาวิจัย แบบวัดฉบับนี้ไดถูกแปลในหลายภาษา
และใชกับกลุมตัวอยางที่หลากหลาย ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับจากแบบวัดฉบับ 5x / MLQ
ของ รัตติกรณ จงวิศาล (2543) ที่ปรับมาจากแบบวัดภาวะผูนําของ ประเสริฐ สมพงษธรรม (2538)
ซึ่งแปลมาจากแบบวัดของผูนําพหุองคประกอบ แบบวัดฉบับนี้วัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มี
องคประกอบพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี
(Idealized influence or charismatic leadership: II or CL) 2) การจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation: IM) 3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation: IS) 4) การ
คํานึงถึงเปนรายบุคคล (individualized consideration: IC)
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสรุปไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ผูนําได
แสดงพฤติกรรมที่ใหความสําคัญและสนใจลูกนองในกลุมงาน ใหความสนใจกับความตองการของ
ลูกนอง ยอมรับในตัวลูกนอง ใหลูกนองเห็นถึงความสําคัญของวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของกลุม
งานมากกวาความสนใจของตนเอง สงเสริมลูกนองกาวขามความสนใจของตนเองเพื่อไปสูเปาหมาย
ที่ดีกวา เนนการสงเสริมแรงจูงใจลูกนองใหทําสิ่งที่มากกวาความคาดหวังในผลการทํางานทั่วไป ให
อํานาจแกลูกนองใหสามารถมีสวนรวมในการจัดการเปลี่ยนแปลงในกลุมงาน สรางความผูกพันตอ
เปาหมาย โดยมุงสนใจประโยชนของกลุมมากกวาประโยชนของตนเอง ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษา
ภาวะผูนําของกลุมงานจากการรับรูของพนักงานภายในกลุมงานที่มีตอหัวหนากลุมของตน ซึ่งกลุม
งานจะอยูภายใตโรงงานและแผนก
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยพบวาปจจัยของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอิทธิพล
ตอผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Podsakoff et al.,1990; Choi;
& Mai-Dalton,1998; Menges et al.,2011; Dvir et al., 2001; López-Domínguez, 2013; ศิริชัย
ศรีประทุมวงศ และ รัตติกรณ จงวิศาล, 2553) ในงานวิจัยของโพดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et
al.,1990) ที่ศึกษาพฤติกรรมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอลูกนองในดานความ
ไววางใจ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยศึกษาในกลุมตัวอยาง
พนักงานบริษัทปโตรเคมีขนาดใหญ จํานวน 988 คน ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยทางออมมากกวาทางตรง เกิดขึ้น
โดยผ า นความไว ว างใจของลู ก น อ ง แสดงให เ ห็ น ว า พฤติ ก รรมของภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง
โดยเฉพาะในดานการสื่อสารและการเผยแพรความคิดใหมและความเชื่อ อาจเปนปจจัยสําคัญของ
การกระตุนทางปญญาของผูตาม เชนเดียวกับงานของชอยและไมดาลตัน (Choi; & Mai-Dalton,
1998) ศึกษาผูนําในดานการเสียสละสวนตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ งานวิจัยนี้ไดใชวิธีการวิจัยพหุระดับของภาวะผูนําเพื่อศึกษาวาทําไมการเสียสละจึงเกิดขึ้น
ไดในองคการและพฤติกรรมการเสียสละของผูนํามีผลตอผูตามไดอยางไร จากการวิจัยพบวา ผูนําที่
เสียสละตนเองจะชวยอํานวยความสะดวกของพนักงานและองคการในการปรับตัวกับสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง ทําใหผูตามมีความเชื่อถือในบารมีและความชอบธรรมของผูนําที่เสียสละและผูตามมี
ความตั้งใจที่จะตอบสนองผูนํานั้น เชนเดียวกับงานวิจัยของเมนเกสและคณะ (Menges et al.,
2011) ศึกษาบรรยากาศภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีความเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน กลไก
และเงื่อนไขขอบเขตในระดับองคการ งานวิจัยนี้ศึกษาในกลุมตัวอยางพนักงานในองคการอิสระ
158 แหง จากพนักงาน 18,094 คน ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศองคการแบบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางออมกับที่พนักงานเขารวมแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องค ก ารโดยผ า นบรรยากาศทางทางอารมณ เ ชิ ง บวก นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาภาวะผู นํ า และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงที่พบวาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและมิติอื่นๆของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยมีตัวแปรคั่นกลาง โมเดล
นี้แสดงขอคนพบปจจัยตนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลง
ในงานของโลเปส (López-Domínguez, 2013) ที่ศึกษาภาวะผูนําที่เปนตัวแปรตนของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลง (Change-oriented OCB) การวิจัยนี้ใชกรอบ
แนวคิดของแรงจูงใจเชิงรุก (Proactive motivation) ในการนําเสนอและทดสอบโมเดลเพื่อวัดอิทธิพล
จากองคประกอบดานการเอาใจใสเปนรายบุคคล (Individualized Consideration: IC) ของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองคการในดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่มุงเนน
การเปลี่ ย นแปลง โดยกลุ ม ตั ว อย า งเป น พนั ก งานในประเทศสเปน 602 คน นอกจากนี้ ยั ง พบ
ความสัมพันธภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงาน ในงานวิจัยของดเวอและคณะ (Dvir
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et al., 2001) ศึกษาถึงอิทธิพลจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีตอผูใตบังคับบัญชาในดาน
พัฒนาการและผลการปฏิบัติงาน ในกลุมตัวอยางในกองทัพ เปนงานวิจัยเชิงการทดลองในสนาม
และการวิ จั ย ระยะยาว ศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า งผู นํ า ทหาร 54 คน ที่ มี ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงและ
ทางออม ผลการวิจัยพบวาผูนําที่อยูในกลุมทดลองมีอิทธิพลทางบวกตอผูใตบังคับบัญชาโดยตรงใน
ดานพัฒนาการมากขึ้นและมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาทางออมในดานผลการปฏิบัติงานมากกวา
ผู นํ า ที่ อ ยู ใ นกลุ ม ควบคุ ม แสดงว า ผลกระทบทางบวกจากภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงต อ
ผูใตบังคับบัญชาทางออมมากกวาในผูนํากลุมควบคุม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลทางตรงใน
เชิงบวกตอผูใตบังคับบัญชาทางออมในดานผลการปฏิบัติงาน ในการทดลองครั้งนี้ไดสรางขอสรุปที่
ชัดเจนในการวิจัยกอนหนานี้ที่ยังมีการออกแบบการวิจัยที่ยังคลุมเครือ สําหรับงานวิจัยในประเทศ
ไทยมีการศึกษาที่พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกันระหวางผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในแนวทางเดียวกับงานวิจัยในตางประเทศ ดังในงานของ
ศิริชัย ศรีประทุมวงศ และรัตติกรณ จงวิศาล (2553) ศึกษาระดับและความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแหงการเรียนรู ความไววางใจในหัวหนางานกับผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกลุมตัวอยางเปนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส ผลการวิจัยพบวา
ภาวะผูนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ นอกจากนี้ยังพบวา ตัวแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความไววางไวใจหัวหนางานสามารถรวมกันทํานายผล
การปฏิบัติงานได
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงยังมีความสัมพันธกับปจจัยจิตลักษณะของบุคคลในดานการ
ประเมินแกนแทของตนเอง (Hu et al., 2012; Nübold, Muck; & Maier, 2013) ดังในงานวิจัยของ
ฮูและคณะ (Hu et al., 2012) ศึกษาอิทธิพลจากปจจัยดานการประเมินแกนแทของตนเอง (CSE) ใน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีตอลูกนอง งานวิจัยนี้ศึกษาในกลุมตัวอยางพนักงาน 464 คน และ
ผูนํา 150 คน ในบริษัทประเทศจีน โดยใชวิธีวิจัยแบบพหุระดับ (ML-SEM) ผลการวิจัยพบวาปจจัย
ดานการประเมินแกนแทของตนเองของผูนํานั้นมีนัยสําคัญและมีความสัมพันธทางบวกตอการรับรู
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของลูกนอง ผลการวิจัยนี้ชวยขยายองคความรูความเขาใจในเรื่องปจจัย
ที่มากอนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาผูนําที่มีการประเมินแกนแท
ของตนเอง มีความสัมพันธที่ใกลเคียงกันกับองคประกอบ 4 มิติของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นจึงยังคงรูปแบบการตั้งสมมติฐานดวยโมเดลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนองคประกอบขั้นสูง
กวา (Higher-order construct) นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่สนับสนุนปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธกับการประเมินแกนแทของตนเองที่สงผลถึงการปฏิบัติงาน จากงานวิจัยที่ศึกษาสิ่ง
ที่มาทดแทนภาวะผูนํา (Nübold, Muck; & Maier, 2013) โดยเสนอปจจัยสภาวะการประเมินแกน
แทของตนเอง (State CSEs) งานวิจัยนี้เปนการรวมทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับงานวิจัย
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น แก น แท ข องตนเองในวิ ธี ก ารของภาวะผู นํ า คุ ณ ลั ก ษณะของลู ก น อ งใน
กระบวนการเปนภาวะผูนํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 79 คน ผลงานวิจัยนี้พบวา การประเมินแกน
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แทของตนเองของลูกนองเปนตัวแปรปรับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
แรงจูงใจของลูกนองกับผลการปฏิบัติงานที่แสดงออกถึงความเปนตัวแทนของภาวะผูนํา
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในองคการพบวามีงานวิจัยที่ศึกษา
บทบาทของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในแงมุมตาง ๆ ดังในงานวิจัยของจอรีส (Joris van der
Voet, 2013) ที่ศึกษาประสิทธิผลและการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะในองคการมหาชน โดย
ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางองคการแบบราชการ งานวิจัยนี้ไดวัดความแตกตาง
ของวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจากหัวหนางานโดยตรงที่นําไปสู
ประสิทธิผลของการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในองคการมหาชนเปนการศึกษาขอบเขตของโครงงาน
แบบราชการขององคการมหาชนที่ดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการ กลุมตัวอยางเปนพนักงาน 580
คน ผลการวิจัยพบวากระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการแบบวางแผนที่สูงและระดับของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในระดับต่ําและสูงใหผลที่เทาเทียมกันในการสนับสนุนการทํางานจากพนักงาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงยังมีบทบาทเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการในดานการเปลี่ยนแปลง จากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผล
ตอพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคการ นอกจากนี้ปจจัยของสภาพแวดลอมการทํางานที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดมีการศึกษาผลกระทบใน
อนาคตของปจจัยตนของพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Zhang, Hui Wang; &
Pearce,2014) ในองคการที่มีสภาพแวดลอมการทํางานแบบไมหยุดนิ่ง (แบบพลวัต) มีการศึกษา
ถึงผลกระทบในอนาคต (Consideration of future consequences: CFC) ในพฤติกรรมของภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลของภาวะผูนํา และศึกษาความสัมพันธของผลกระทบจากการรับรู
สภาพแวดลอมการทํางานที่ไมหยุดนิ่ง โดยงานวิจัยนี้ศึกษาในนักศึกษานอกเวลาในมหาวิทยาลัย
ประเทศจีนจํานวน 364 คน ผลการวิจัยพบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนํากับทั้ง
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก ารและบุ ค คล นอกจากนี้ ยั ง พบว า ลั ก ษณะมุ ง อนาคตของผู นํ า มี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนทฤษฎีลักษณะนิสัย
(Trait activation theory) ที่กลาวไววาตัวแปรทางสภาพแวดลอมเปนตัวแปรที่ชวยสงเสริมหรือ
ยับยั้งผลกระทบที่เกิดจากคุณลักษณะนิสัยในพฤติกรรมภาวะผูนําได มีการศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทขององคการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน จากงานวิจัยของแบตติลานา
และคณะ (Battilana et al., 2010) ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของภาวะผูนําที่เปน
ผู จั ด การกั บ โอกาสที่ มุ ง เน น ทํ า งานใน 3 กิ จ กรรมหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเป น ผู ดํ า เนิ น การ
เปลี่ยนแปลงองคการแบบวางแผน กลุมตัวอยางเปนผูจัดการ 89 คนในประเทศอังกฤษในหนวยงาน
รัฐบาล ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในองคการแบบวางแผนเปนปรากฎการณที่
เกิ ด ขึ้ น ปกติ ที่ อ าจปกป ด นิ สั ย เฉพาะตั ว ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความแตกต า งของกิ จ กรรมที่ เ ข า ร ว มใน
กระบวนการดํา เนิน การเปลี่ย นแปลงและกั บ งานเฉพาะที่ ส มรรถนะของผูนํา ที่ อาจมี บ ทบาทใน
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง และความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย
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ชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติในองคการและผูนํามีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงนั้น นอกจากนี้ปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงองคการยังอธิบายไดจากปจจัย
ดานความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
(Nordin, 2011) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนองคประกอบหนึ่งที่สงเสริมใหเกิดความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลงองคการ (Guerrero; & Kim, 2013) ที่ศึกษาเรื่องโครงสรางขององคการ ภาวะผูนําและ
ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงและการดําเนินการดานสมรรถะของวัฒนธรรมองคการ ในองคการที่
ใหบริการเปนสถานบําบัดยาเสพติด ผลการวิจัยระบุวาปจจัยขององคการ (ไดแก เงินทุนภาครัฐ)
ภาวะผูนํ าและบรรยากาศในการเปลี่ ยนแปลงตางมีความเกี่ยวของกับระดับของการดําเนินการ
บริหารงานและการใหบริการซึ่งสัมพันธกับความสามารถทางวัฒนธรรมของโครงการที่ใหบริการ
บําบัดยาเสพติด ขอคนพบที่แตกตางนี้ระบุไดจากคุณลักษณะขององคการ (ไดแก โครงสราง ภาวะ
ผูนํา และความพรอมในการเปลี่ยนแปลง) กับความสามารถทางวัฒนธรรมขององคการ อยางไรก็
ตาม ป จ จั ย ด า นภาวะผู นํ า มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลงในองค ก ารในการสนั บ สนุ น การ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคการ
ในขณะที่ ง านวิ จั ย ส ว นใหญ เ สนอบทบาทของภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงในการเป น
ผูดําเนินการและสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตในบางงานวิจัยพบวาภาวะผูนําเชิงบารมีกลับ
เปนปจจัยหนึ่งที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงขององคการ ดังในงานวิจัยในงานของเลอเว (Levay, 2010)
ศึกษาผูนําเชิงบารมีในการตอตานการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาผูนําเชิง
บารมีการกระทําที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือไมและอยางไร ในขณะที่ผูนําเชิงบารมีมีบทบาทเปน
ผู ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลง งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาในรู ป แบบของกรณี ศึ ก ษาผู นํ า เชิ ง บารมี โ ดยใช ก าร
เปรียบเทียบอยางเปนระบบกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารมีกับการเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการสัมภาษณ
แบบยอนหลัง (Retrospective interviews) ทั้งสองกรณีเปนผูนําเชิงบารมีที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง
และตองการรักษาสภาพที่เปนอยูเดิม ผลการวิจัยพบวาการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่ง
ที่ทาทายตอความสนใจและคานิยมของกลุมที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเกิดภาวะวิกฤตที่กระตุนการเกิดบารมี
ในการต อ ต า นการเปลี่ ย นแปลง ตามทฤษฎี ผู นํ า แล ว ผู นํ า เชิ ง บารมี มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
สําหรับการวิจัยภาวะผูนําในองคการพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเชิงพหุระดับ ที่ศึกษาผูนําใน
ดานการเสียสละสวนตนซึ่งมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ งานวิจัย
ของ ชอยและไมดานตัน (Choi & Mai-Dalton,1998) ไดใชวิธีการวิจัยพหุระดับของภาวะผูนําเพื่อ
ศึกษาวาทําไมการเสียสละจึงเกิดขึ้นไดในองคการและพฤติกรรมการเสียสละของผูนํามีผลตอผูตาม
ไดอยางไร จากการวิจัยพบวา ผูนําที่เสียสละตนเองจะชวยอํานวยความสะดวกใหพนักงานและ
องคการในการปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทําใหผูตามมีความเชื่อถือในบารมีและ
ความชอบธรรมของผู นําที่ เ สีย สละ ผูตามมีความตั้งใจที่ จะตอบสนองผู นํานั้ น นอกจากนั้ นยังมี
งานวิจัยในประเทศไทยของนําชัย ศุภฤกษชัยสกุล (2550) ศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุ
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ระดั บ ป จ จั ย ภาวะผู นํ า ป จ จั ย กลุ ม สาระการเรี ย นรู และป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ ส ง ผลต อ เครื อ ข า ย
แลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและตัวแปรผลทางดานจิตพิสัยของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ยนมีระดับวิเคราะหเปนรายบุคคล ที่ความสัมพันธภาวะผูนําไมจําเปนตองเปนตองมี
ระดับการวิเคราะหเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูการสนับสนุนจากองคการไดรับอิทธิพล
ทางออมจากการแลกเปลี่ยนระหวางครูกับหัวหนากลุมผานการแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนการรับรูที่ขึ้นอยู
กับความสัมพันธของครูกับหัวหนากลุมและสงตอไปยังสมาชิกในกลุม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงยัง
เปนคุณลักษณะที่สามารถสรางไดดวยการฝกฝนอบรม ดังเชนในงานวิจัยเชิงทดลองของ รัตติกรณ
จงวิ ศ าล (2543) ที่ ศึ ก ษาผลการฝ ก อบรมภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู นํ า นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลจากการวิจัยนี้พบวาผูนํานิสิตที่ไดรับการผึกอบรมภาวะผูนําการ
เปลี่ยนมีเจตคติที่ดีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวากลุมนิสิต
ที่ไมไดรับการฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
จากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล
การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ และยังมีความสัมพันธกับการประเมิน
แกนแทของตนเองในปจจัยสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงองคการ จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผานมาจึงเชื่อวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานระดับกลุมที่มี
ความสัมพันธกับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการทํางาน ผูวิจัยจึงคาดวา ตัวแปร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีระดับการวิเคราะหที่ระดับกลุม ตามสมมติฐานที่ 1 ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ
ทํางานตามบทบาท พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในงานตาม สมมติ ฐ านข อ ที่ ส อง สมมติ ฐ านข อ ที่ สี่ และสมมติ ฐ านข อ ที่ ห ก ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการโดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตามสมมติฐานขอที่สาม
และสมมติฐานขอที่หา

ตอนที่ 5 การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางาน
จากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดที่วาเมื่อบุคคลเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงองคการ
แลวจะกอใหเกิดผลดานการปฎิบัติงาน (Job
performance) และความพึงพอใจในงาน (Job
satisfaction) โดยมี ก ารประเมิ น แก น แท ข องตนเองเป น ป จ จั ย เชิ ง เหตุ ด า นบุ ค คล
(Jude
&Kammeyer-Mueller, 2011) นั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดการเผชิญปญหา ของลาซาลัส
และโฟลกแมน (Lazarus & flokman, 1984; Lazaus, 2000) ที่ผานการนิยามความหมาย และ
ผลลัพธในดานอารมณ ขวัญและกําลังใจ สุขภาพ และการทําหนาที่ในสังคม (Lazaus, 2000: 211)
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จึงพอสรุปไดวา ผลที่เกิดจากการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในองคการ กอใหเกิดพฤติกรรมการ
ทํางาน ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดกําหนดใหการทําหนาที่ในสังคม (Social functioning) เปนพฤติกรรมการ
ทํางาน 2 กลุม ไดแก พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท (In-role behavior) และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ (OCBs)
5.1 พฤติกรรมการทํางาน
ประกอบดวย 2 ตัวแปร ไดแก พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ
5.1.1 พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท (In-role behaviors)
แนวคิดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องบทบาทในการทํางานนั้น การศึกษาเรื่องบทบาทการ
ทํางานมีหลายแนวคิด ซึ่งแนวคิดที่นาสนใจมีดังนี้คือ แนวคิดทฤษฎีบทบาท (Role theory) (Biddle,
1979) พฤติกรรมบทบาทการทํางานในองคการ (Katz; & Kahn, 1978) และโมเดลรูปแบบของ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Cambell, 1990 cited in Motowidlo; & Van Scotter, 1994) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดเรื่องบทบาทของบิดเดิ้ล (Biddle,1979: 55-58; Biddle; & Thomas, 1966
cited in Shaw; & Costanzo, 1985: 298) แนวคิดนี้กลาวถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทมี 5
ระยะ ไดแก 1) ความคาดหวังจากบทบาท (Role expectation) 2) บรรทัดฐาน (Norm) 3) การ
ปฏิบัติงานตามบทบาท (Role performance) 4) การประเมินบทบาท (Role evaluation) 5) การ
รับรองบทบาท (Sanction) บิดเดิ้ล (Biddle,1979) อธิบายวา “บทบาท” เปนลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลในบริบทหนึ่งๆ ซึ่งคําจํากัดความนี้อยูบนพื้นฐาน 4 สวนคือพฤติกรรม
(Behavioral) บุคคล (Person) บริบท (Context) และลักษณะเฉพาะ (Characteristicness) บิดเดิ้ล
เห็นวาบทบาทเปนพฤติกรรมที่ไมใชเพียงแตการกระทําที่แสดงออก (Overt action) หรือการปฎิบัติ
(Performance) ที่สังเกตไดเทานั้น แตยังรวมถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ถูกสังเกตดวย ซึ่งยกเวน
บทบาทที่เปนคุณลักษณะที่ไมใชพฤติกรรม (เชน เพศ เชื้อชาติ สัญชาติเดิม)บทบาทสรางจากบุคคล
โดยจํากัดขอบเขตสําหรับพฤติกรรมของมนุษยเทานั้น ไมใชบทบาทที่มาจากแรงผลักดันธรรมชาติ
หรือการกระทําของพระเจาและการกระทําอื่นที่ไมไดมาจากมนุษย นอกจากนี้บทบาทประกอบดวย
พฤติกรรมที่เปนลักษณะเฉพาะ (Characteristic)
ในกลุมของบุคคลและบริบท ซึ่งเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะ (เชน คุณลักษณะในกลุมของบุคคลที่สูบบุหรี่มาก หรือจากกลุมที่สูบบุหรี่ปานกลาง)
ซึ่งในแตละกลุมไดถูกกําหนดลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออก ในทางตรงขามกลุมพฤติกรรมที่ไมใชคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและบริบทที่ถูกศึกษาก็
ไมใชสวนหนึ่งของบทบาทของบุคคลคนนั้น สําหรับบทบาทการทํางานนั้น บิดเดิ้ล (Biddle &
Thomas, 1966 cited in Shaw; & Costanzo, 1985: 300) จัดใหเปนบทบาทการปฏิบัติงานที่อยูใน

106
รูปแบบพฤติกรรมทั่วไปซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีเปาหมายหรือแรงจูงใจ ดังนั้นจึงกลาววา พฤติกรรม
ตามบทบาท (Role behavior) เชน ผลการปฏิบัติงาน (Work performance) ผลการเรียน (School
performance) ผลการแขงขันกีฬา (Athletic performance) และอื่นๆ เปนบทบาทที่อยูในรูปของ
พฤติกรรมที่ไดผลตอบแทน (The enacted behavior) และ/หรือการไดรับคาจาง
2. แนวคิดเรื่องบทบาทพฤติกรรมของบุคคลในองคการของคาสและคาน (Katz; &
Kahn,1978) ไดอธิบายวา บทบาทเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการเปนกระบวนการ
ซึ่ ง เกิ ด จากความคาดหวั ง ของสมาชิ ก ในกลุ ม ที่ มี บ ทบาทที่ กํ า หนด (Role-set) ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
พฤติกรรมที่บุคคลผูคาดหวังในบทบาท (Focal person) ในองคการ (Set) ที่แสดงในรูปแบบของ
บทบาทนั้นๆ (Role episode) (Katz; & Kahn,1978 : 220) ในทางกลับกันรูปแบบของบทบาทจะ
ประกอบดวยเรื่องราวเหตุการณของการรวมสมาชิกจากกลุมที่สรางบทบาทที่กําหนด (Role-set)
และผูคาดหวังในบทบาท (Focal person) ซึ่งขั้นตอนของเหตุการณเริ่มจากความคาดหวังใน
บทบาท (Role expectation) ที่ยึดถือโดยสมาชิกในกลุม (Set) สําหรับผูคาดหวังในบทบาท (Focal
person) เปนกิจกรรมที่บุคคลจะตองสรางรูปแบบของบทบาทของตนเองหรือสรางความพึงพอใจ
สวนตัวได ขั้นตอไปของบทบาทคือการสงตอรูปแบบความคาดหวังนี้จากสมาชิกในกลุมไปยังผู
คาดหวังในบทบาท ดวยการสื่อสารจากความตองการจากบทบาทจะมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรม
ของบุคคล จากการสื่อสารความคาดหวังบทบาท (Role expectation) จากบทบาทที่กําหนด (Roleset) ไปสูผูคาดหวังในบทบาทในชวงครึ่งแรกของเรื่องราวบทบาทนี้ก็จะสมบูรณ ในสวนครึ่งที่สอง
เป น การกระทํ า เกี่ ย วกั บ การรั บ รู (Perception) และพฤติ ก รรมของผู ค าดหวั ง ในบทบาท (Focal
person) เมื่อบุคคลไดรับมาแมวามาจากการบิดเบือนที่มากหรือนอยก็ตาม ความคาดหวังของ
บทบาทก็จะถูกสงไป การรับบทบาทเปนแหลงที่จูงใจและมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรม ในขั้น
สุดทาย เมื่อผูคาดหวังบทบาทแสดงการกระทํา บุคคลก็จะแสดงบทบาท ซึ่งเปนการรวมกันของการ
ปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามของความคาดหวังในบทบาทนั้น สมาชิกในกลุมจะสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมของบุคคลนั้นตอความคาดหวังและตองการของเขา จึงเห็นไดวาบทบาทคานิยมและ
บรรทัดฐานมีพื้นฐานจาก 3 ขอที่รวมกันในระบบสังคม (Social system) คือ 1) ผูคนที่มารวมกัน
เชื่ อ มโยงเข า ด ว ยกั น เป น เพราะการพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น ในการทํ า งานจากบทบาทที่ เ ขาเล น
2) ขอกําหนดกฎเกณฑสําหรับบทบาทเหลานี้ไดเพิ่มองคประกอบที่เหนียวแนนมากขึ้น เชน
คนงานไมเพียงแตเลนบทบาทในหวงโซของการพึ่งพากันและกันสําหรับการทํากิจกรรมแตยังได
ยอมรับคานิยมเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดวย 3) คานิยมเปนศูนยกลางของระบบที่ประกอบดวย
สิ่งที่มีอยูดวยกัน ตัวอยางเชน กิจกรรมทางการเมืองอาจแสดงถึงเสรีภาพหรือคานิยมการอนุรักษ
นิยมในพรรคการเมือง (Katz & Kahn,1978: 44,307) ดังนั้นเงื่อนไขที่นําไปสูการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑในองคการมี 5 ประการไดแก 1) การเรียนรูกฎเกณฑที่ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
2) การใชสัญลักษณที่เหมาะสมของผูมีอํานาจ 3) ความชัดเจนของบรรทัดฐานทางกฎหมายและ
ขอกําหนดที่ไมมีความคลุมเครือที่แปลผลของความตองการได 4) การใชบทลงโทษที่เฉพาะและจอง
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จํา และ 5) การเนรเทศผูที่ไมปฏิบัติตาม (Katz; & Kahn, 1978) คาสและคานเห็นวาในองคการแมมี
การรวมกั น ของบทบาท บรรทั ด ฐานและค า นิ ย มแต ก็ ค วรพิ จ ารณาแต ล ะส ว นแยกกั น เพื่ อ การ
วิเคราะหระบบและแนวคิดของบทบาท (Role system and role concept) ในแงขององคการของ
มนุษย (Human organization) ที่เปนเสมือนระบบเปดสําหรับบทบาท ในองคการหนึ่งๆนั้นมีความ
เชื่อมโยงรวมกันในเชิงจิตวิทยาเนื่องจากในองคการมีรูปแบบการกระทําและแรงจูงใจจากมนุษยที่มี
เจตคติ ความเชื่อ การรับรู นิสัยและความความหวังจากมนุษยที่นํามาซึ่งความตองการดานการจูงใจ
และพฤติกรรม (Katz; & Kahn,1978: 187) แนวคิดที่วาบทบาทประกอบดวยกลุมของกิจกรรมที่
คาดหวังสัมพันธกับตําแหนงที่ไดรับจึงถือเปนขอตกลงสําคัญในหมูคนที่เกี่ยวของกันเชนเดียวกับ
กิจกรรมที่พนักงานมี (Katz; & Kahn,1978: 200) ความคาดหวังในบทบาทและผลการปฏิบัติงาน
(Expectation and performance) มีอิทธิพลเชนเดียวกับความเชี่ยวชาญในบทบาทการตรากฎหมาย
(Role enactment) (Katz & Kahn,1978: 203) ในการอธิบายความสัมพันธของบุคคลิกภาพกับ
บทบาทนั้น คาสและคานอธิบายวาปจจัยทางบุคลิกภาพที่กําหนดความคาดหวังในบทบาทมี 4
รูปแบบที่สามารถอธิบายในเรื่องบทบาทไดดี คือ 1) บทบาทมีแนวโนมที่จะดึงดูดความสนใจของคน
ที่เหมาะสมกับบทบาทนั้น 2) ความคาดหวังในบทบาท (Role expectation) มีการปรับเปลี่ยนโดย
บุคลิกลักษณะของบุคคลที่คาดหวัง (Focal persons) ในหลายแนวทาง 3) บทบาทที่ขัดแยง (Role
conflict) เกิดจากความขัดแยงระหวางความคาดหวังจากบทบาทที่กําหนด (The role set) และ
คุณสมบัติของผูคาดหวัง (Focal person) 4) คุณสมบัติของผูคาดหวัง (Properties of the focal
person) อาจเปนสาเหตุของความเครียดสําหรับบุคคลที่ขึ้นตอความคาดหวังของกลุมบทบาทนั้น
(Katz & Kahn,1978: 211) การที่บุคคลมีแนวโนมที่จะเลือกบทบาทและองคการที่เหมาะสมกับ
ความตองการและความสามารถของตนนั้น จึงสามารถอธิบายดวยกลไก 3 ประการ คือ 1) การ
คัดเลือกโดยผูอื่น (ซึ่งตรงกันขามกับการคัดเลือกโดยตนเอง Self-selection) 2) การปรับตัวและการ
ขัดเกลาทางสังคม (Adaptation and socialization) ของบทบาท 3) การปรับเปลี่ยนบทบาท (Role
modification) โดยคนที่ตนเองมุงสนใจ (Katz; & Kahn,1978: 211) ดังนั้น ความหมายของ
พฤติกรรมตามบทบาท (Role behavior) ตามแนวคิดของคาสและคานจึงหมายถึงการกระทําของ
บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งเหมาะสมกั บ กิ จ กรรมที่ ทํ า ซ้ํ า ๆกั บ ผู อื่ น และให ผ ลตามความ
คาดหมาย ซึ่งกลุมของพฤติกรรมอิสระประกอบดวยระบบทางสังคม (Social system) หรือระบบ
&
ยอย (Subsystem) เปนกลุมที่มีรูปแบบแนนอนที่บุคคลไดแสดงในสวนของตนเอง (Katz;
Kahn,1978: 188-189) โดยสรุปอาจกลาวไดวา พฤติกรรมตามบทบาทในองคการจึงเปน
กระบวนการเรียนรูความคาดหวังของผูอื่น การยอมรับสิ่งนั้นและทําตามเพื่อเติมเต็มความคาดหวัง
นั้น
3. โมเดลบทบาทของแคมเบล (Cambell, 1990 cited in Motowidlo; & Van Scotter,
1994) เปนโมเดลที่แสดงรูปแบบของพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แตกตางกันนําไปสูประสิทธิผลของ
องคการซึ่งไดแก ความชํานาญงาน (Task proficiency) และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ความชํานาญ
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งานในโมเดลของแคมเบลนั้นมุงเนนพฤติกรรมตามบทบาทที่กําหนด แคมเบล (Cambell, 1990
cited in Motowidlo; & Van Scotter, 1994) ไดเสนอรูปแบบพฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกัน 3
แบบที่เกี่ยวกับผลการทํางาน (Job performance) ไดแก 1) พฤติกรรมตามบทบาทที่กําหนด
(Prescribed role) 2) พฤติกรรมตามบทบาทที่ตัดสินใจ (Discretionary role) และ 3) พฤติกรรม
ชวยเหลือสังคม (Prosocial behavior)
และพฤติกรรมที่เปนไปตามธรรมชาติขององคการ
(Organizational spontaneity) ซึ่งพฤติกรรมแบบที่ 3 นี้แตกตางจากพฤติกรรมการปฎิบัติงานและมี
ความสัมพันธกับความชํานาญในงาน (Task proficiency) เมื่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานทั้ง 3
รูปแบบผสานกันจึงมีความแตกตางกับการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ (Task performance) และการ
ปฏิบัติงานตามบริบท (Contextual performance)
โดยทั่วไปแลวพนักงานมักเขารวมทั้งงานตามบทบาท (In-role performance หรือ Task
performance) และงานตามบทบาทพิเศษ (Contextual performance หรือ Extra-role) (Heuvel,
Demerouti, Schaufeli & Bakker, 2010: 137; Motowidlo & Van Scotter, 1994: 467) การ
ทํางานตามบทบาทจะตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการ (Organizational
objective)
เปาหมายขององคการและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (Effective functioning) (Behrman &
Perreault,1984 cited in Heuvel et al., 2010 : 137) เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
(Task performance) ที่แสดงออกถึงพฤติกรรม 2 รูปแบบคือ 1) เปนพฤติกรรมที่มีความสม่ําเสมอ
ในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบไปเปนสินคาและบริการที่องคการ
ผลิต ซึ่งรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เชน การขายสินคาในรานคาปลีก การควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
และการทํางานในธนาคาร เปนตน และ 2) เปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับกิจกรรมการบริการและ
บํารุงรักษาตามหลักทางเทคนิคโดยการใสวัตถุดิบ การกระจายสินคา การวางแผน การประสานงาน
การควบคุมงานและการทําหนาที่ของบุคลากรที่ชวยใหการทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับแกนหลักทางเทคนิคของ
องคการ (The organization’s technical core) โดยการดําเนินกระบวนการทางเทคนิคหรือการ
บํารุงรักษาและการบริการที่มีความจําเปนทางเทคนิค พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่จึง
เปนพฤติกรรมตามบทบาทที่กําหนด (Prescribed role) (Katz; & Kahn, 1978)
สําหรับทบาทการทํางานตามภาระหนาที่ของพนักงานในโรงงานอาหารสัตว ปจจุบันมี
รูปแบบการทํางานตามบทบาทโดยอางอิงกับใบพรรณาหนาที่งาน (Job description: JD) และระบบ
การประเมินผลการทํางานตามบทบาทหนาที่ที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้งองคการ โดยใชแบบประเมิน
การทํางานของพนักงานที่เรียกวา “แบบประเมินผลงานประจําป 2555; 2556; 2557” (Performance
management) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในการปรับเงินเดือนและปรับตําแหนง ซึ่งผลการประเมินมี
ความแตกตางกันในพนักงานแตละคนขึ้นอยูกับผลงานของพนักงานประจําปนั้น ๆ หัวหนาเปนผู
ประเมินและพนักงานประเมินตนเอง โดยใหคาคะแนน 1 ถึง 5 โดยคะแนน 1 หมายถึง มีพฤติกรรม
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ที่ทําไมไดตามเปาหมาย จนถึงคะแนน 5 หมายถึง ทําไดตามเปาหมายทุกดาน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1. เปาหมาย (Goal) หมายถึง เปาหมายรวมของโรงงานที่กําหนดดวยคะแนนเปน
ตัวเลขชัดเจน เชน กําหนดเปาหมายใหโรงงานมีการควบคุมกําลังการผลิตอาหารสัตวใหมากกวา
22,000 ตัน/เดือน ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมโดยมีวันทํางานเฉลี่ย 29 วัน การลดตนทุน
ควบคุมปริมาณของเสียจากการผลิตอาหารสัตวใหนอยกวา 0.3 % เปนตน
2. กิจกรรม (Activities) หมายถึง กิจกรรมเปาหมายยอยที่มาจากเปาหมายหลัก วัดคา
ไดดวยตัวเลข กําหนดดวยตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) และเปาหมาย เชน ควบคุมการสูญเสียจาก
การผลิต (Loss in-process: LIP) 900,000 บาท การเพิ่มปริมาณการผลิตอาหารใหรองรับการขาย
ในปริมาณ 3,500 ตันภายในเดือนมิถุนายน 2557 และมากกวา 4,000 ตัน ภายในเดือนธันวาคม
2557 เปนตน
3. สมรรถนะ (Competency) หมายถึ ง พฤติกรรมความสามารถในการทํางานของ
พนักงาน กําหนดดวยเกณฑการประเมินที่เปนลักษณะพฤติกรรม ไมเปนตัวเลข การวัดขึ้นอยูกับ
การประเมินของหัวหนา เชน ทักษะในการประสานงาน (Coordination skills) มีเกณฑประเมิน คือ
สามารถประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกสวนงานเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีคุณภาพ เปนตน
แบบประเมินผลการทํางานสรางจากเปาหมายกลยุทธขององคการ (Corporate/ Company
strategic objectives) ซึ่งเปนหนาที่หลัก ไดแก 1) ปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิตใหได
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 2) ผลิตสินคาใหไดคุณภาพและปริมาณตามกําลังผลิตของโรงงาน
3) ใหบริการที่เปนเลิศตอลูกคาและคูคา 4) ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการในทุก
หนวยงาน 5) ปรับปรุงและติดตามการแกไขโรงงานใหผานเกณระบบ 6) พัฒนาบุคลากรทุกแผนก
ให มี ค วามเป น มื อ อาชี พ และมี ที ม ที่ ดี 7) ควบคุ ม ค า ใช จ า ยเพื่ อ ลดต น ทุ น การผลิ ต ให ต่ํ า ลงและ
8) นําเอาระบบ WCM (World class management) มาประยุกตใชเพื่อพัฒนาการทํางานและแกไข
ปญหาในงาน
ผูวิจัยไดกําหนดการทํางานตามบทบาทหนาที่ของพนักงานในโรงงานอาหารสัตว ตาม
เปาหมายกลยุทธขององคการ (Corporate/ company strategic objectives) ซึ่งสอดคลองกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ (Task performance) ตามแนวคิดบทบาทพฤติกรรมของ
บุคคลในองคการของคาสและคาน (Katz; & Kahn,1978) ที่แสดงความสัมพันธของบทบาทของ
สมาชิกในกลุม ซึ่งอธิบายตามแนวคิดนี้ไดวา พนักงานเปนผูแสดงบทบาท ตามความคาดหวังของ
สมาชิกในกลุมงาน และผูคาดหวังในบทบาท (Focal person) ซึ่งเปนหัวหนากลุม ซึ่งขณะเดียวกัน
สมาชิ ก ในกลุ มก็ เ ป นผู ส ร า งบทบาทนั้น ซึ่ ง พฤติ ก รรมตามบทบาทในการวิ จั ยนี้ เ ป น ผลจากการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ซึ่งเปนพฤติกรรมตามบทบาทที่กําหนด นอกจากนี้ผูวิจัยใชแนวคิดของ
บิดเดิ้ล (Biddle, 1979) ในการทําความเขาใจความสัมพันธของการเกิดบทบาทการทํางานที่เปน
ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของพนั ก งานในที่ทํา งานและเป นพฤติ ก รรมที่ ไดรั บ ผลตอบแทนด ว ยคา จา ง
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เงินเดือน แนวคิดการทํางานตามบทบาทจึงเปนการระบุถึงพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทใน
องคก ารไว ว า หมายถึ ง การที่พ นั ก งานได แ สดงออกถึง การทํ า งานที่ ต อบสนองต อ เป า หมายและ
วัตถุประสงคทางกลยุทธของโรงงานโดยตรง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในงาน เปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
สม่ําเสมอ มีกําหนดวันทํางานและมีกิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบไปเปน
สินคาและบริการที่องคการผลิต รวมถึงการบริการและบํารุงรักษาตามหลักทางเทคนิค (Motowidlo;
& Van Scotter, 1994) โดยผูวิจัยกําหนดใหการทํางานตามบทบาทหนาที่ของพนักงานในโรงงาน
อาหารสัตว ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานการผลิตสินคาอาหารสัตว 2) ดานการควบคุม
คุณภาพของสินคาและระบบการทํางานในโรงงาน และ 3) ดานการทํางานเปนทีมและเปนมืออาชีพ
1. ดานการผลิตสินคา หมายถึง การที่พนักงานสามารถผลิตสินคาไดคุณภาพตาม
มาตรฐานการบริหารคุณภาพและไดปริมาณตามกําลังผลิตของโรงงาน สามารถเสนอแนะขอมูล
สําหรับการปรับปรุงโรงงานและอธิบายกระบวนการผลิตอาหารสัตวได โดยเฉพาะสวนงานของตน
2. ดานการควบคุมคุณภาพของสินคาและระบบการทํางานในโรงงาน หมายถึง การที่
พนักงานสามารถปรับปรุงและติดตามการแกไขการทํางานเพื่อใหผานเกณฑระบบของโรงงานได
ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตวได
3. ดานการทํางานเปนทีมและเปนมืออาชีพ หมายถึง การที่พนักงานทํางานไดเต็ม
ศักยภาพความสามารถของตนเอง มีทักษะและความชํานาญเฉพาะงาน วิเคราะหและแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว ทํางานเปนทีมไดดี ทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานในกลุมและคนอื่นๆในโรงงานได
โดยไมมีขอขัดแยง ใหความรวมมือในการผลิตอาหารสัตวในสวนงานอื่นๆได
การวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
การวิจัยนี้กําหนดใหเปนพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท (In-role
performance)
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานการผลิตสินคา 2) ดานการควบคุมคุณภาพของสินคาและระบบ
การทํางานในโรงงาน และ 3) ดานการทํางานเปนทีมและเปนมืออาชีพ ในการวัดพฤติกรรมการ
ทํางานตามบทบาทนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องบทบาทพฤติกรรมของบุคคลในองคการของคาสและคาน
(Katz; & Kahn,1978) ทฤษฏีบทบาทของบิดเดิ้ล (Biddle, 1979) และแนวคิดการทํางานตาม
บทบาท (Motowidlo; & Van Scotter, 1994) โดยใชเนื้อหาจากระบบเกณฑประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของโรงงาน ผูที่ไดคะแนนสูงถือวาเปนผูที่มีพฤติกรรมทํางานตามบทบาทสูงกวา
ผูที่ไดคะแนนต่ํา ในการวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดโดยอางอิง
เนื้อหาจากระบบเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานในแบบประเมินผลงานประจําป แบบวัดนี้
หัวหนากลุมงานเปนผูประเมินลูกนองในกลุม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประมาณคา 6 ระดับ (ไมจริง
ที่สุด ถึง จริงที่ สุด) พนักงานที่ มีคะแนนสูงเปนผูที่มีพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทมากกว า
พนักงานที่ไดคะแนนต่ํา ผลของการวัดพฤติกรรมนี้จะประเมินไดวาเปนพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือ
เปนอุปสรรคตอเปาหมายขององคการ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการทํางานตามบทบาทกับการเปลี่ยนแปลง มีการศึกษาผล
การปฏิบัติงานที่ปรับตัว (Adaptive performance) ตอการเปลี่ยนแปลง (Heuvel et al., 2010: 137)
โดยวิเคราะหระดับพนักงาน พบวาการทํางานตามบทบาทของพนักงานที่อยูในองคการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตออารมณความรูสึกและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานมีการปรับตัว
(Adaptive performance) รูจักกันในชื่อวา “In-role performance” ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นโดยใชแบบวัดของพูลาคอสและคณะ (Pulakos, Arad, Donovan; & Plamondon, 2000)
เชนเดียวกับงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานที่ศึกษาในกลุมตัวอยางคน
ไทยในงานของ เบญจวรรณ โทประเสริฐ (2551) ที่ศึกษาปจจัยจิตลักษณะและความยุติธรรมใน
องคการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานปฎิบัติงาน บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ในเรื่องการรับรูความสามารถของตนเองในการทํางาน บุคลิกภาพ
แบบมีสติ แรงจูงใจภายในในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจภายนอกในการปฏิบัติงาน ผลวิจัยพบวามี
ความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
จากการศึกษาครั้งนี้จึงเชื่อวา พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทมีความสัมพันธกับปจจัย
ด า นจิ ต ลั ก ษณะของพนั ก งานและป จ จั ย สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง คาดว า
พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของ
พนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการ
แบบมุงแขง การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงใน
องคการ ความคลุมเครือในบทบาท) และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง ตามสมมติฐานขอที่
สอง พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลทางออมจาก ตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะ
ของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการ
เปลี่ ยนแปลงในองค การ ความคลุ ม เครื อในบทบาท)
โดยผ านตัวแปรการเผชิ ญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ตาม สมมติฐานขอที่สาม
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5.1.2 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
(Organization citizenship behaviors: OCBs)
แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
การศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีจุดเริ่มตนมาจากแนวคิดของคาส
(Katz, 1964 cited in Organ, 1983) ในเรื่องพฤติกรรมการทํางานในองคการซึ่งเปนพฤติกรรม
พื้นฐาน 3 ประเภทที่จําเปนสําหรับการทํางานขององคการ คือ 1) บุคคลตองไดรับการเหนี่ยวนําและ
เขาไปสูระบบ 2) พนักงานตองปฏิบัติตาม ดําเนินการตามขอกําหนดในบทบาทเฉพาะในแบบที่
เชื่ อ ถื อ ได 3) พนั ก งานต อ งมี กิ จ กรรมที่ เ ป น นวั ต กรรมใหม แ ละเป น ไปตามธรรมชาติ ที่
นอกเหนือไปจากบทบาทของขอกําหนด (Katz, 1964 cited in Organ 1983) พฤติกรรมประเภทที่ 3
เปนพฤติกรรมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งคาสไดใหขอสังเกตวาองคการที่มี
พฤติกรรมการทํางานที่ขึ้นอยูกับบทบาทที่กําหนดเพียงอยางเดียวนั้นเปนระบบสังคมที่เปราะบาง
มาก (Katz, 1964 cited in Organ, 1983) ดังนั้นในทุกโรงงานสํานักงานหรือหนวยงานที่มีการ
ทํางานในแตละวัน พนักงานควรมีพฤติกรรมการทํางานที่เปนความรวมมือกัน (Cooperation) การ
ชวยเหลือ (Helpfulness) การแนะนํา (Suggestions) มีไมตรีจิต (Gestures of goodwill) ไมเห็นแก
ตัว (Altruism) ซึ่ งสิ่ งเหลานี้เราเรี ยกวา “พฤติกรรมสมาชิกที่ดี” (citizenship
behavior) ซึ่ง
ประกอบดว ยมิติ พฤติกรรมการทํ างานของบุค คลและกลุมซึ่งมีการสนับสนุนทางสังคมจากผู นํา
(Leader supportiveness) เปนปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอความไมเห็นแกตัว (Altruism) (Organ,
1983: 661) คาส (Katz,1964) ไดแบงพฤติกรรมพื้นฐานที่มีผลกระทบหลัก (Core effects) ตอการ
เขารวมการเปนสมาชิกขององคการไว 3 ประเภท คือ 1) พนักงานมีการประเมินการเขารวมกับ
องคการและดํารงรักษาเอกลักษณของการเปนสมาชิกขององคการ 2) พนักงานจะไดเติมเต็มความ
ตองการพิเศษสําหรับบทบาทในแนวทางภายในของบุคคล 3) พนักงานจะพัฒนาการกระทําหลาย
อยางมากกวาบทบาทที่องคการตองการ ซึ่งในขอนี้เปนพฤติกรรมของพฤติกรรมบทบาทพิเศษ
(Extra-role behavior)
ประวัติการการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เริ่มจากแนวคิดทฤษฎี
จิตวิทยาสังคมขององคการ (The social psychology of organizations) ของคาสและคาน (Katz; &
Kahn, 1966 cited in Organ et al., 2006) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนรวมสมัยมากขึ้น โดยศึกษาพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการในบริบทของระบบเปดซึ่งเปนโมเดลของทฤษฎีองคการ และไดใช
แนวคิดของปเตอรเบอร (Peter Blau’s) (Organ et al., 2006) ในแนวทางสังคมวิทยามาวิเคราะห
ความแตกต า งการเปลี่ย นแปลงของการแลกเปลี่ ยนที่ เ กิด ขึ้น ภายในกลุ ม และองค ก าร เป น การ
แลกเปลี่ยนระหวางผูจัดการ ผูนํากับสมาชิกในกลุม แนวคิดของการแลกเปลี่ยน (Exchange) จึง
นํ า ไปสู ธ รรมชาติ ข องการซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย น (Transactions) ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด ของนั ก
เศรษฐศาสตรและนักทฤษฎีองคการ แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการจึงเปนการบูร
ณาการมาจากแนวคิดตาง ๆ เขาดวยกันที่มีมานานกวาครึ่งศตวรรษ (Organ et al., 2006: 63)
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ดังนั้น แนวคิดนี้จึงไมใชทฤษฏีองคการที่ใหมแตเปนการสรางความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้นจากทุก
สาขาวิชาที่มารวมกันและมีการทดสอบลงไปถึงความแตกตางของแตละแนวคิดที่เกี่ยวกับมุมมอง
ดานตางๆขององคการ เปนการคนพบปจจัยการเกิดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
และคาดเดาสภาพการณ ท่ี ทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมนี้ รวมทั้ ง เป น การค น หาว า อะไรเป น สภาวะที่
ตอบสนองได โดยภาพรวมแลวพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสวนใหญมาจากแนวคิด
และการศึกษาของคาส (Katz,1964 cited in Organ, 1983) ดังนั้นจึงมีความคลายคลึงกันในมิติของ
พฤติกรรมที่มีลักษณะสรางสรรคและเกิดขึ้นเอง (Innovative and spontaneous behavior) ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่มีลักษณะพฤติกรรมที่เหนือกวาการเรียกรองใหทําตามหนาที่ที่ระบุไว ลักษณะของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการประกอบดวย 5 ลักษณะ ไดแก 1) การใหความรวมมือกับ
ผูอื่น (Cooperating with other) สะทอนถึงมิติดานความชวยเหลือและการมีน้ําใจนักกีฬา
2) การปกปององคการ (Protecting the organization) สะทอนถึงมิติดานการทําความดีใหสังคมใน
องคการ (The civic virtues) และความจงรักภักดีตอองคการ (Organization loyalty) 3) การทําดวย
ความสมัครใจ (Volunteering constructive ideas) เปนความสมัครใจที่ใชความรับผิดชอบเปนพิเศษ
4) การฝกฝนตนเอง (Self-Training) สะทอนถึงมิติดานการพัฒนาตนเอง 5) การรักษาทัศนคติที่ดี
ตอองคการ (Maintaining a favorable attitude toward the company) สะทอนถึงมิติของการ
จงรักภักดีตอองคการและอาจรวมถึงมิติความมีน้ําใจนักกีฬา ดังนั้น รูปแบบทั้งหมดของพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการจึงสามารถตรวจสอบยอนกลับไปไดยังกรอบแนวคิดของคาสได
(Podsakoff et al., 2000: 516) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีการใช คําวา “พฤติกรรมการ
เปนพลเมืองที่ดี” (Good citizenship) (Smith Organ; & Near, 1983) ที่หมายถึงคุณลักษณะทาง
อารมณ (Mood state) รวมถึงตัวแปรดานสภาพแวดลอมและความแตกตางของบุคคลในการทํานาย
พฤติกรรมการเปนพลเมือง โดยใชแบบวัด 16 ขอ (Smith, Organ; & Near, 1983: 657) ที่มี 2
องคประกอบ คือ การไมเห็นแกตัว (Altruism) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติโดยตรงและมีความตั้งใจ
ชวยเหลือผูอื่นที่กําลังเผชิญกับปญหาอยู และการปฏิบัติตามโดยทั่วไป (General compliance) ซึ่ง
อยูในรูปของความซื่อสัตยและไมปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะแตเปนการชวยเหลือทางออมตอ
ผูอื่นในองคการ ซึ่งเปนพฤติกรรมของพนักงานที่ดีควรทํา (Organ, 2006: 298) ตอมาออรแกน
(Organ, 1988; 1990) ไดกําหนดองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไว 3
ดาน ไดแก ดานการไมเห็นแกตัว (Altruism) ดานความมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) และดาน
การทําความดีใหสังคมในองคการ (Civic virtue) ซึ่งในดานชวยเหลือผูอื่นหมายถึงความสมัครใจใน
การชวยเหลือผูอื่นเกี่ยวกับปญหาในการทํางาน การมีมารยาทและความเอื้อเฟอ (Courtesy) การ
ชวยเหลือในการปองกันและแกไขปญหาหรือชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคล (Peacemaking)
การสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเอง (Organ, 2006: 298) ออรแกน (Organ, 1988)
ไดใหคําจํากัดความของ “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ” หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ที่ตัดสินใจกระทําดวยตนเองที่ไมใชการบังคับจากบทบาทหรืองานตามบทบาท หากไมทําก็ไมมีการ
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ลงโทษ (Organ, 1988 cited in Podsakoff, 2000: 513-563) ตอมา ออรแกน (Organ, 2006: 20)
ไดศึกษาตอจากแนวคิดเริ่มตนของคาสในยุคแรก จึงพบวาคําอธิบายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการ
เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารคื อ “การช ว ยเหลื อ ” (Helping) และ “การเชื่ อ ฟ ง ปฏิ บั ติ ต าม”
(Compliance) ซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนพฤติกรรมที่ชวยเหลือคนอื่นในงาน
ที่แตกตางกัน การชวยเหลือเปนสิ่งที่ทําโดยตรงตอภายนอก เชน ลูกคา หรือ ผูจัดจําหนาย เปนตน
ซึ่งบางครั้งเปนการปรับปรุงความสามารถขององคการ ซึ่งเปนเปนการตัดสินใจอยางมีน้ําใจตอผูที่อยู
ภายนอกองคการเชิงบวกที่มีอิทธิพลตอความรูสึกเกี่ยวกับองคการ จากการศึกษาวิจัยพบวาการ
ชวยเหลือและการเชื่อฟงปฏิบัติตามมีความสอดคลองและชัดเจนเกี่ยวกับวัดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ (Organ, 2006: 22) ออรแกนจึงสรุปวายังมีกรอบแนวคิดอื่นที่ใกลเคียงกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีอยูหลายแนวคิด ไดแก
1. การปฎิบัติงานตามบริบท (Contextual performance: CP) ความแตกตางระหวางผล
การปฎิบัติงานตามบริบทและผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (Task performance) คือสิ่งที่ทํานายผล
การปฏิบัติงานตามหนาที่ของบุคคล ไดแก ความรู ทักษะและความสามารถที่ใหความสําคัญในการ
วัดความสามารถทางสติปญญาและความฉลาดทั่วไป สวน “ผลการปฎิบัติงานตามบริบท” หมายถึง
การสนับสนุนรักษาความเปนมิตรของความรวมมือกันและการสนับสนุนระหวางบุคคลในกลุม ซึ่งมา
จากรูปแบบของการอํานวยความสะดวกระหวางบุคคล (Interpersonal facilitation) (เชน การ
ชวยเหลือและการเปนเพื่อนรวมงานที่ดี) หรือเรียกวาเปนงานที่ตองใชการทุมเท Job dedication)
ซึ่งพบบอยมากในพฤติกรรมการเชื่อฟงปฏิบัติตาม (Compliance factor) ที่อยูในพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ เนื่องจากเปนพฤติกรรมของการมีวินัยในตนเองที่ตองมีความเคารพและใช
เวลา
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานในบทบาทพิเศษ (Extra-role behavior: ERB) เปนแนวคิด
ของแวนดีนและคณะ (Van Dyne, Cummings & Mclean-Parks, 1995 cited in Organ, Podsakoff;
& MacKenzie, 2006) ซึ่งมีความคลายคลึงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCBs)
“พฤติกรรมการปฏิบัติงานในบทบาทพิเศษ” หมายถึง เปนพฤติกรรมที่ตั้งใจทําเพื่อเกิดประโยชนตอ
องค ก ารและอยู เ หนื อ กว า ความคาดหวั ง ขององค ก ารหรื อ งาน เป น พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจ
(Discretionary behavior) ที่เชื่อวาไดสงเสริมโดยตรงในเรื่องการทํางานอยางมีประสิทธิผลใน
องคการโดยปราศจากการมีอิทธิพลสั่งการโดยตรงที่มาจากการสรางผลผลิตของบุคคลหรือเปาหมาย
ในองคการ (Podsakoff; & MacKenzie, 1994) แมวาพฤติกรรมการปฏิบัติงานในบทบาทพิเศษ
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความคลายคลึงกันแตก็มีความแตกตางกันใน 2
ประการที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานในบทบาทพิเศษ บางสวนไมรวมอยูในแนวคิดของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการคือ 1) ปรากฎการณเปานกหวีด (Whistle blowing) หมายถึง การลาออก
ของพนักงานคนใดคนหนึ่งที่ถูกกระทําโดยคนอื่น การทําผิดจรรยาบรรณหรือทําผิดกฎหมายซึ่งเปน
ที่สนใจของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ (Near; & Miceli, 1987 cited in Organ et al., 2006: 33)
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2) การไมเห็นดวยการหลักการขององคการ (Principled Organization dissent) หมายถึง เมื่อ
พนักงานเกิดประทวงองคการเพราะจากความไมยุติธรรมบางอยาง (Graham, 1986 cited in Organ
et al., 2006) ทั้งสองแนวคิดนี้สนับสนุนแนวคิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานในบทบาทพิเศษ ในแง
ที่วามีวัตถุประสงคในการสงเสริมความดีขององคการ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานในบทบาทพิเศษ
ก็ไมรวมอยูในรายละเอี ยดการทํางานที่เ ปนทางการ จึงกลาวไดว าพฤติ กรรมการปฏิบัติงานใน
บทบาทพิเศษ มีความคลายคลึงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ รูปแบบของพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เปนบทบาทพิเศษ (Extra-role) โดยเฉพาะเปนสวนที่รวมถึงการ
เขารวมในภาระหนาที่ที่เกี่ยวของในระดับที่เปนความสมัครใจ พฤติกรรมนี้เปนการกระทําที่สมัคร
ใจจากความคิดสรางสรรคและเปนนวัตกรรมที่ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาภาระงานของบุคคลหรือผล
การปฏิบัติงานขององคการ ซึ่งเกิดจากความกระตือรือรนเปนพิเศษและความพยายามที่จะทําใหงาน
ประสบผลสําเร็จ เปนความสมัครใจที่จะใชความรับผิดชอบเปนพิเศษและกระตุนใหคนอื่นในองคการ
กระทําเชนเดียวกัน พฤติกรรมเหลานี้จึงทําใหพนักงานผูนั้นไดกระทํามากกวาภาระหนาที่หรือ
เหนือกวาการเรียกรองของหนาที่ที่มีอยู (Podsakoff, 2000: 524) ออรแกน (Organ, 1988 cited in
Organ, 2006) พบวารูปแบบพฤติกรรมเหลานี้คอนขางยากในการแยกแยะออกจากพฤติกรรมตาม
บทบาทหนาที่ (In-role behavior) เพราะเปนพฤติกรรมที่มีความแตกตางกันในระดับมากกวา
แตกต า งตามชนิ ด ดั ง นั้ น บางครั้ ง นั ก วิ จั ย บางคนจึ ง ไม ร วมเอาพฤติ ก รรมการมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรค (Individual Initiative) มาเปนองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เนื่องจากพฤติกรรมชนิดนี้แยกแยะออกจากพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ (In-role หรือ Task
performance) ไดยาก
3. พฤติกรรมสนับสนุนสังคมในองคการ (Prosocial Organization behavior: POB)
แนวคิดนี้มาจากบรีฟและโมโตวิโด (Brief and motowidlo,1986 cited in Organ et al., 2006) เปน
พฤติ ก รรมที่ ห มายถึ ง การให ค วามช ว ยเหลื อ เพื่ อ นร ว มงานเป น การส ว นตั ว (เช น ให คํ า แนะนํ า
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหรือวิธีการใชจายอยางประหยัด) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดในองคการแตไมใช
สวนหนึ่งในหนาที่ความรับผิดชอบในงานตามหนาที่ (Job description)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีองคประกอบหลายรูปแบบที่แตกตางกันและ
คลายกันซึ่งสามารถจัดกลุมองคประกอบพฤติกรรมที่แตกตางกันได 7 รูปแบบ (Podsakoff, 2000:
516; Organ, 2006: 297) ไดแกพฤติกรรม 1) การไมเห็นแกตัว 2) การมีน้ําใจนักกีฬา 3) ความ
จงรักภักดีตอองคการ 4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการ 5) การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
6) การทําความดีใหสังคมในองคการ และ 7) การพัฒนาตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Helping behavior) หมายถึง การใหความ
ชว ยเหลือ แกผูร ว มงานในทีม และในโรงงาน พฤติ ก รรมการชว ยเหลื อนั้ นต องประกอบดว ยการ
ชวยเหลือผูอื่นที่เกี่ยวกับปญหาในการทํางาน ทําดวยความไมเห็นแกตัว (Altruism) เปนความสันติ
สงบ (Peacemaking) และใหกําลังใจ (Cheerleading) แกผูถูกชวยเหลือ มีมารยาทและความ
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เอื้อเฟอ (Courtesy) เปนความชวยเหลือผูอื่นทีละขั้นตอนเพื่อปองกันปญหาที่เกิดขึ้นสําหรับเพื่อน
รวมงาน การชวยเหลือนั้นจึงเปนพฤติกรรมที่ทําดวยความสมัครใจในการใหความชวยเหลือผูอื่น
ห รื อ ป อ ง กั น สิ่ ง ที่ เ กิ ด จ า ก ป ญ ห า จ า ก ก า ร ทํ า ง า น “ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม ไ ม เ ห็ น แ ก
ตัว” (Altruism) หมายถึง การใหความชวยเหลือบุคคลอื่น (เชน เพื่อนรวมงาน) ทันทีเมื่อเกิดปญหา
ที่เกี่ยวของกับงานขึ้น (เชน การแสดงใหพนักงานทราบถึงการใชเครื่องมือตางๆ) องคประกอบดาน
การชวยเหลือมีในงานวิจัยหลายงานใชคําวา ความไมเห็นแกตัว (Altruism) (Smith, Organ; &
Near,1983; Organ,1988, 1990 cited in Organ, 2006) บางงานใชคําวา “การชวยเหลือระหวาง
บุคคล” (Interpersonal helping) (Graham,1989 cited in Organ, 2006; Moorman; &
Blakely,1995 cited in Organ, 2006)
2. ความมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) เปนพฤติกรรมที่มีความตั้งใจเต็มใจที่จะทน
ตอความไมสะดวกสบายและไมหลีกเลี่ยงที่จะไมไดรับ ตําแหนงในระบบการให รางวัลอยางเปน
ทางการขององคการ มีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไม
สะดวกสบาย หรือแมแตความเครียดก็ตาม ในบางครั้งพนักงานมีสิทธิแสดงขอของใจที่เกิดขึ้นในงาน
แตการรองทุกขดังกลาวอาจทําใหฝายจัดการตองแบกภาระมากเกินไป ดังนั้น พนักงานเหลานั้นจึง
รูจักการรอคอยอยางผูที่มีน้ําใจเปนนักกีฬา กระทําโดยไมบน มีทัศนคติทางบวกในการทํางาน
แมวาจะไมเปนไปตามที่ตนเองตั้งใจ ยินดีเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของกลุมงาน
ในงานของออแกน (Organ, 1988; 1990 cited in Podsakoff, 2000; Organ, 2006) และ โพดซา
คอฟ (Posakoff, 2000) ใชพฤติกรรมนี้เปนองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ
3. ความจงรักภักดีตอองคการ (Organization loyalty) เปนพฤติกรรมที่พนักงานยินดี
เผยแพรความนิยมและการปกปององคการ รับรองและสนับสนุนวัตถุประสงคตามโครงสรางของ
องคการ สงเสริมองคการกับบุคคลภายนอก ปกปองและปองกันภัยคุกคามจากภายนอกและมุงมั่น
ที่อยูเคียงขางแมอยูในภาวะที่ไมดี โพดซาคอฟ (Posakoff, 2000) ใชพฤติกรรมนี้เปนองคประกอบ
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการ (Organization compliance) เปนพฤติกรรม
ของพนักงานในการยอมรับขององคการกฎระเบียบและขั้นตอน ซึ่งสงผลในการยึดมั่นในสัจจะกับ
ตนเองแมไมมีใครสังเกตหรือตรวจสอบการปฏิบัติตาม งานของออรแกน (Organ,1988, 1990 cited
in Podsakoff, 2000) ใชองคประกอบนี้เปนองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ
5. การริเริ่มสวนบุคคล (Individual initiative) เปนพฤติกรรมการเขารวมในภาระหนาที่
ที่เกี่ยวของโดยสมัครใจ มีความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาระงานของบุคคลหรือ
ผลการทํางานของโรงงาน มีความความกระตือรือรนเปนพิเศษและความพยายามที่จะทําใหงาน
ประสบผลสําเร็จ สมัครใจที่จะใชความรับผิดชอบเปนพิเศษ และกระตุนใหคนอื่นในองคการกระทํา
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เชนเดียวกันแตในทางปฏิบัติการทํางานโดยมีความคิดสรางสรรคนั้นมีความหมายที่คลายคลึงกับใน
แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน ซึ่งออรแกน (Organ,1988) พบวารูปแบบ
พฤติกรรมนี้คอนขางยากในการแยกแยะออกจากพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ (In-role behavior)
เพราะมีความแตกต างกันในระดั บมากกวาที่จะแตกตางชนิดกั นดังนั้ นนักวิจัยบางคนจึ งไม ร วม
พฤติ ก รรมการริ เ ริ่ ม ส ว นบุ ค คล มาอยู ใ นพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารหรื อ พบว า
พฤติกรรมชนิดนี้ยากที่จะแยกแยะอยางชัดเจนจากพฤติกรรมตามบทบาท (In-role หรือ task
performance) ผู วิ จั ย จึ ง ได นํ า ข อนี้ ไ ปรวมอยู ใ นพฤติ ก รรมตามบทบาทในการวั ด พฤติ ก รรมการ
ทํางาน ซึ่งโพดซาคอฟ (Posakoff,2000) ใชองคประกอบนี้เปนองคประกอบของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ
6. การทําความดีใหสังคมในองคการ (Civic virtue) เปนพฤติกรรมของพนักงานที่
แสดงความสนใจหรือเปนพันธะสัญญา (Commitment) ตอองคการที่เปนสวนรวมทั้งหมด โดย
แสดงออกดวยความเต็มใจที่จะมีสวนรวมอยางแข็งขันในองคการ (เชน การตั้งใจเขารวมประชุม การ
เขารวมการอภิปรายในเรื่องนโยบาย การแสดงความคิดเห็นในเรื่องกลยุทธที่องคการควรดําเนินการ
เปนตน) มีความสนใจตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งที่เปนภัยและเปนโอกาสที่ดีตอองคการ (เชน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมที่อาจมีผลกระทบตอองคการ) ชวยดูแลสิ่งที่เปนภัย
หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นประจําวันในโรงงาน (เชน รายงานภัยอันตรายจากไฟ พฤติกรรมบุคคลที่
นาสังสัย การล็อคประตู เปนตน) พนักงานจะทําสิ่งเหลานี้แมวาจะตองเกิดคาใชจายสวนบุคคลขึ้น
ก็ตาม
7. การพัฒนาตนเอง (Self development) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานในการ
เขารวมพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถของตนเอง พยายามแสวงหาโอกาสในการเขาอบรม
หรือเรียนรูทักษะใหมๆ ขยายขอบเขตในการมีสวนรวมในองคการ เปนพฤติกรรมที่อาจถูกคาดหวัง
ใหมีการพัฒนาประสิทธิผลขององคการโดยผานกลไกที่แตกตางจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการในรูปแบบอื่น โพดซาคอฟ (Podsakoff,2000) ใชองคประกอบนี้ในพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ในบางงานยังไดกําหนดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไว 5 ดาน
ไดแก 1) การชวยเหลือ (Helping) 2) การมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) 3) ความจงรักภักดีตอ
องคการ (Organization loyalty) 4) การริเริ่มสวนบุคคล (Individual initiative) และ 5) การพัฒนา
ตนเอง (Self development) (Posakoff, 2000; Organ, 2006: 305)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตกตางจากพฤติกรรมการปฎิบัติงานตาม
หนาที่ (In-role behaviors) (Podsakoff, 2000: 528) ซึ่งในนิยามของออรแกน (1988 cited in
Podsakoff, 2000: 528) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทุกรูปแบบ
วา หมายถึง พฤติกรรมที่เปนการรับรูของพนักงานที่ถูกคาดหวังในงานของตน แมวาเปนพฤติกรรม
ที่เกิดจากการตัดสินใจของพนักงานและไมไดเปนพฤติกรรมที่อยูในระบบการใหรางวัลตอบแทน
โดยตรงจากองคการก็ตาม จึงทําใหเชื่อวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตามความหมาย
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ของออร แ กนจึ ง ไม ใ ช พ ฤติ ก รรมตามบทบาทที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของขอบเขตงานที่ ไ ด รั บ (Job
description) เปนสิ่งที่องคการจัดฝกอบรมให มีรูปแบบการใหรางวัลอยางเปนทางการและมีการ
ลงโทษเมื่อไมทําพฤติกรรมนั้น (Podsakoff, 2000: 528) ความแตกตางของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการและพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทนั้นจึงคอนขางยากที่จะสังเกตได
สําหรับพนักงานและหัวหนา ออรแกนและคณะ (Organ, 1988; Organ; & Ryan, 1995 cited in
Podsakoff, 2000: 550) ไดใหเหตุผลวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการหรือ Contextual
performance
เป น พฤติ ก รรมที่ ค วรวั ด เพิ่ ม ขึ้ น โดยป จ จั ย ด า นบุ ค ลิ ก ภาพและด า นอารมณ
(Dispositional variables) มากกวาการวัดดวยปจจัยดานความสามารถและแรงจูงใจ (หรือสิ่งจูงใจ)
(Podsakoff, 2000)
การวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
การวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยสวนใหญใชแบบวัดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบริบทองคการ (CP) แบบวัดไดเริ่มสราง
ขึ้นในป 1983 โดยเบทแมนและออรแกน (Bateman; & Organ, 1983 cited in Organ, 2006: 244)
สรางแบบวัด พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มี 30 ขอ ซึ่งพัฒนาจากงานเกาของเบ
ทแมน (Bateman’s 1980) ที่มีองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการหลากหลาย
ประเภท เชน ความรวมมือ (Cooperation) การไมเห็นแกตัว (Altruism) การปฏิบัติตาม
(Compliance) การตรงตอเวลา (Punctuality) การทําความสะอาดดูแลสถานที่ (Housecleaning)
การปกปองทรัพยสินของบริษัท (Protecting company property) การมีศีลธรรม (Conscientiously)
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Following company rules) และความนาเชื่อถือวางใจได
(Dependability) แบบวัดใชวัดกับพนักงาน 77 คนในมหาวิทยาลัย พบวาแบบวัดนี้ไมเปนเอกมิติ
(Unidimensional) แตมี 4
องคประกอบ ตอมาไดพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิก
(Citizenship behavior) 16 ขอ (Smith, Organ; & Near, 1983: 657) ที่มีคา Coefficient alphas
เทากับ .91 และ .81 แบบวัดมีองคประกอบ 2 ดาน ไดแก ดานความไมเห็นแกตัว (Altruism) หรือ
การชวยเหลือเฉพาะบุคคล ซึ่งเปนพฤติกรรมการชวยเหลือ (Helpful) และดานการปฏิบัติตาม
โดยทั่ ว ไป (Generalized
compliance) เป น รู ป แบบของการเป น สมาชิ ก ที่ มี ศี ล ธรรม
(Conscientiousness citizenship) ซึ่ง ไดนําแบบวัดฉบับนี้มาใชศึกษาในเจาหนาที่ในโรงพยาบาล
369 คน (Organ; & Konovsky, 1989) เชนเดียวกับงานวิจัยของโคนอฟสกี้และออรแกน
(Konovsky; & Organ, 1996: 257) ที่วัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในพนักงานใน
โรงพยาบาล 402 คนโดยใชองคประกอบ 5 ดาน โดยใชแบบวัดของ สมิทและคณะ (Smith et
al.,1983) 2 ดาน ไดแก ดานความไมเห็นแกตัว (Altruism) และดานการปฏิบัติตามโดยทั่วไป
(Generalized compliance) และจากแบบวัดของออรแกน (Organ,1988) 3 ดาน ไดแก การมีน้ําใจ
นักกีฬา (Sportsmanship) การมีมารยาทและความเอื้อเฟอ (Courtesy) และการทําความดีใหสังคม
ในองคการ (Civic virtue)
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มีงานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอลูกนองในพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Podsakoff et al., 1990: 115; Organ, 2006: 251) แนวคิดของ Organ
(1988 cited in 2006: 251; Podsakoff, Mackenzie, Moorman; & Fetter, 1990) สรางแบบวัด
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (The Organization Citizenship Behavior Scale) ที่มี
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานความไมเห็นแกตัว (Altruism) (5 ขอ) เปนพฤติกรรมที่พนักงาน
ตัดสินใจดวยตนเองในการแสดงออกถึงการชวยเหลือผูอื่นเฉพาะบุคคล ในเรื่องงานหรือปญหาที่
เกี่ยวกับองคการ 2) ดานการมีจิตสํานึกและยุติธรรม (Conscientiousness) (5 ขอ) เปนพฤติกรรม
ของพนักงานในการสมัครใจตอการเปนสวนหนึ่งของพนักงานที่มีมากกวาขอกําหนดของบทบาท
ขององคการที่กําหนดไว ในการใสใจ เชื่อฟงกฎระเบียบและการควบคุม 3) ดานความมีน้ําใจ
นักกีฬา (Sportsmanship) (5 ขอ) เปนความตั้งใจของพนักงานที่ทนตอสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยไมบน
หลีกเลี่ยงหรือแสดงความไมพอใจเล็กๆ นอยๆ 4) ดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ (Courtesy)
(5 ขอ) เปนพฤติกรรมที่พนักงานทําเพื่อเปนการปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับงานที่จะเกิดกับผูอื่น
และ 5) ดานการทําความดีใหสังคมในองคการ (Civic virtue) (4 ขอ) เปนพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงถึงการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ การเขารวม หรือการมีความหวงใยและกังวลเกี่ยวกับ
ความเปนไปขององคการ คําถามในแบบวัดมีทั้งหมด 24 ขอ
จากการทบทวนวรรณกรรมพอสรุ ป ไดว า “พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ กที่ ดีข ององค ก าร”
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ทําดวยความสมัครใจไมมีใครบังคับ เปนการตัดสินใจดวยตนเอง
และหากไมทําก็ไมมีบทลงโทษ ไมใชพฤติกรรมทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับอยางเปนทางการ
ตามระบบรางวัลที่องคการกําหนด และพฤติกรรมนั้นสงเสริมตอการทํางานอยางมีประสิทธิผลใน
องคการ
เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความทาทายที่สรางสรรคและปรับปรุงการทํางานของ
องคการ ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับจากแบบวัดของโพสซาคอฟและคณะ (Podsakoff et
al., 1990) ตามนิยามปฏิบัติการรวมกับบริบทของการทํางานในโรงงาน โดยอางอิงตามแนวคิดของ
ออแกน (Organ, 1988; 2006) โพสซาคอฟและคณะ (Podsakoff, Mackenzie, Moorman & Fetter,
1990)
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
งานวิจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในยุคแรกเปนการศึกษาคุณลักษณะและ
องคประกอบของพฤติกรรมที่ดีของพนักงานในองคการ เริ่มจากงานของสมิท ออรแกนและเนีย
(Smith, Organ; & Near,1983: 656) ที่ศึกษา “พฤติกรรมการเปนสมาชิก” ในกลุมตัวอยางพนักงาน
ธนาคาร 422 คน จาก 58 แผนก โดยใชแบบวัดที่มีองคประกอบ 2 ดาน ไดแก ดานการไมเห็นแกตัว
(Altruism) หรือการชวยเหลือเฉพาะบุคคลซึ่งเปนพฤติกรรมการชวยเหลือ (Helpful) และดานการ
ปฏิบัติตามโดยทั่วไป (Generalized compliance) ที่เปนรูปแบบของการเปนสมาชิกที่มีศีลธรรม
(Conscientiousness citizenship) ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจที่วัดจากภาวะทางอารมณเรื้อรัง
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(Chromic mood state) แสดงการทํานายโดยตรงตอพฤติกรรมการไมเห็นแกตัวแตไมมีผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามโดยทั่วไป ตอมาออรแกนและโคนอฟสกี้ (Organ; & Konovsky,1989) ได
นําแบบวัดฉบับนี้มาใชศึกษาในเจาหนาที่ในโรงพยาบาล 369 คน ผลการวิจัยแสดงวาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนการกระทําที่มีเจตนารอบคอบ มีลักษณะที่ควบคุมและไมไดเปนการ
แสดงออกของอารมณตามเหตุการณ (Emotional states) งานวิจัยตอมาไดมีการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Podsakoff, MacKenzie, Moorman; &
Fetter,1990) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีตอความไววางใจของผู
ตามตอผูนํา ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยเสนอสมมติฐาน
กรอบแนวคิดที่วาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของลูกนอง และยังมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของลูกนองโดยผานตัวแปรคั่นกลางดานความไววางใจและความพึงพอใจ งานวิจัยนี้ศึกษา
ในพนักงาน 988 คน จากบริษัทปโตรเคมีขนาดใหญ โดยใชแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานการชวยเหลือ 2) ดานการมีจิตสํานึกและยุติธรรม
3) ดานความมีน้ําใจนักกีฬา 4) ดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ และ 5) ดานการทําความดีให
สังคมในองคการ ผลการวิจัยแสดงวาอิทธิพลจากพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผลทางออม
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากกวาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมของภาวะ
ผูนํา การเปลี่ ย นแปลงมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ กที่ ดีโ ดยผ า นความไวว างใจเปน ตัว แปร
คั่นกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของไทยในงานของ นูรลี หมัดปลอดและคณะ (2556) ศึกษาโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของครูโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในกลุมตัวอยางครูโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จํานวน 475 คน เพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการโดยมุงศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อตรวจสอบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของครูโรงเรียนเอกชน ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ พบวา ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคการและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
เปน สมาชิกที่ ดีต อองคการโดยผ านความผูก พั นตอองค ก าร และยัง พบวา บรรยากาศองค ก ารมี
อิท ธิ พ ลทางตรงต อ ความพึ งพอใจในงานและมีอิท ธิพ ลทางออมต อความผู กพันต อองคก ารและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ นอกจากนี้การสนับสนุนจากองคการยังมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับการไดรับการสนับสนุนจากองคการ ดังในงานของ
อรอุมา อัจสริยะสิงห (2557) ศึกษาการสนับสนุนจากองคการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารของพนั ก งานบมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยสั ง กั ด สํ า นั ก งานธุ ร กิ จ ใน
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาในกลุมตัวอยางพนักงานจํานวน 200 คน พบวาการ
สนับสนุนจากองคการโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการยังมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานและการทํางาน
ในกลุมงาน ดังแสดงในงานวิจัยของ โพซาคอฟและคณะ (Podsakoff, Ahearne; & MacKenzie,
1997) ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและผลการทํางานของกลุมในดานปริมาณ
และคุณภาพ งานวิจัยมีสมมติฐานวารูปแบบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิผลการทํางานกลุมและองคการ ศึกษาในกลุมตัวอยางพนักงานโรงงานกระดาษ
สหรัฐอเมริกา งานวิจัยไดวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีจากพนักงานที่เปนสมาชิกในกลุม เพื่อ
ประเมินผลการทํางานของกลุม โดยการทําใหตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีที่ประเมินจาก
สมาชิกแตละคนรวมกันเปนการวิเคราะหในระดับกลุมเชนเดียวกับผลการทํางานของกลุม โดยใช
แบบวั ดที่ มี 3 องคป ระกอบ ได แก พฤติ ก รรมการช ว ยเหลื อ พฤติ ก รรมการมี น้ํา ใจนั กกี ฬ าและ
พฤติกรรมการทําความดีใหกับสังคมในองคการ ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการมีความสัมพันธกับผลการทํางานของกลุม โดยพฤติกรรมการชวยเหลือ (Helping behavior)
และพฤติกรรมการมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) มีอิทธิพลตอผลการทํางานในเชิงปริมาณและ
ส ง ผลกระทบต อ ผลการทํ า งานในเชิ ง คุ ณ ภาพอย า งมี นั ย สํ า คั ญ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางผลงานของกลุมงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ยังมีงาน
แสดงใหเห็นความสัมพันธของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่มีตอประสิทธิผลขององคการ เชนในงาน
ของแมคเคนซีและคณะ (Mackenzie, Podsakoff; & Podsakoff,2011) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการและประสิทธิผลขององคการ ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปน
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององคก ารและประสิ ท ธิ ผ ลของหน ว ยงานหรือ องค ก าร โดยมุ งเน น ที่ ค วามร ว มมื อ
(Affiliation-oriented) ที่ มี รู ป แบบตรงกัน ข า มกั บ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ กที่ ดี ข ององค ก ารแบบ
มุงเนนที่ความทาทาย (Challenge-oriented OCBs) ซึ่งยังไมมีงานใดที่ศึกษาวาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการแบบใดที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของกลุมงานหรือองคการ เปนการศึกษา
ผานผลการทํางานของกลุมงาน (Work-group) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวาง
พฤติ กรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแบบมุงเน นที่ความท าทาย โดยที่พฤติ กรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการแบบมุงเนนที่ความรวมมือ (Affiliation-oriented OCBs) เปนตัวแปรปรับ
ความสั ม พั น ธ ผลการทํ า งานของกลุ ม งานเกิ ด จากตั ว แปรคั่ น กลางแบบสมบู ร ณ (Completely
mediated) จากอิทธิพลของ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแบบมุงเนนที่ความทาทาย
และ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแบบมุงเนนความรวมมือที่มีตอผลลัพธขององคการ
(เชน ยอดขาย กําไรเปนเปอรเซนต และอัตราการเขาออกของพนักงาน) ผลการวิจัยยังพบอีกวา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแบบมุงเนนที่ความทาทาย มีผลทางบวกตอผลการทํางาน
กลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2544) ที่ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการ
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เปนสมาชิกที่ดีขององคการตอผลการปฏิบัติงาน โดยแบงงานวิจัยเปน 2 ระยะ ระยะแรกเปนการ
สรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
เอกชน สวนระยะที่ 2 เปนการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลคั่นกลางและอิทธิพลสอดแทรก
งานวิ จัย นี้ ศึก ษาในกลุมตั ว อยา งพยาบาลวิ ชาชี พ โรงพยาบาลเอกชน จํ า นวน 1,649 คน จาก
การศึกษาระยะที่ 1 พบวาองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาล
วิชาชีพ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ดานการชวยเหลือ (Helping behavior) ดานมารยาท
และความสุภาพ (Courtesy) ดานการทําความดีใหกับสังคมในองคการ (Civic virtue) และดานความ
เขมแข็งและมั่นคง (Firmness) สวนผลการวิจัยระยะที่ 2 พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการมีอิทธิพลทางออมตอผลการปฏิบัติงานโดยผานพฤติกรรมตามบทบาท พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการเปนปจจัยหลักในการกําหนดพฤติกรรมตามบทบาท สอดคลองกับงานในป
2547 (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล, 2547) ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยระดับบุคคล พบวาปจจัยที่
อธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ประกอบดวยพฤติกรรม
ตามบทบาท และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ คือ ตัวแปรระดับบุคคล ไดแก เจตคติตอ
งาน การรั บ รู บ ทบาท คุ ณ ลั ก ษณะของการทํ า งานการพยาบาล และหลั ก ธรรมการทํ า งานใน
พระพุทธศาสนา และตัวแปรระดับกลุม ไดแก บรรยากาศของหนวยงาน สมรรถนะการทํางานของ
หัวหนา และพรหมวิหาร 4 ของหัวหนา
1. สํ า หรั บ งานวิ จั ย พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นองค ก ารที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
มีการศึกษาวิจัยที่พบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงและการไดรับการสนับสนุนจากองคการ (Astarlioglu, Kazozcu; & Varnali,
2011) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษากลยุทธในการเผชิญปญหาในงานที่ไมมั่นคง เพื่อทดสอบ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกลยุทธในการเผชิญปญหาที่พนักงานเลือกใชเมื่อตองเผชิญกับความมั่นคงใน
การทํางาน งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 22 คน จากบริษัท
โทรคมนาคมการสื่อสารตางกัน การสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความรูสึกทั่วไปของพนักงาน
ในชวงเวลาที่เกิดวิกฤต และแนวทางที่ใชในการเผชิญปญหาของงานที่ไมมั่นคง ผลจากการศึกษา
พบวาพนักงานเลือกใชกลยุทธพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากที่สุดในการเผชิญ
ปญหาเกี่ยวกับความไมมั่นคงในการทํางาน และเลือกใชกลยุทธการสนับสนุนจากองคการ (POS)
ในอันดั บสี่ และใชกลยุทธการเชื่ออํานาจในตนและการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) เปน
อันดับหาและหกตามลําดับ พนักงานที่เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงไดมักมีพฤติกรรมการทําความ
ดีใหองคการ (Civic virtue) จึงพอสรุปไดวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมาจากปจจัย
ด า นภาวะผูนํ า การเปลี่ ย นแปลง การสนั บ สนุ น ทางสังคมจากองค ก ารและการเผชิญป ญ หาการ
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เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการยังมีความสัมพันธกับผลการ
ทํางานของกลุม
จากการศึกษาครั้งนี้จึงเชื่อวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธกับ
ปจจัยจิตลักษณะบุคคล และปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งในระดับกลุมและระดับบุคคล
ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร
เชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และตัวแปรเชิง
สาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในบทบาท) และตัวแปรการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงานตาม สมมติฐานขอที่สี่ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับ
อิทธิพลทางออม ตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของ
ตนเอง) และตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสํ า เร็ จ ภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลง วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให ก าร
สนั บ สนุ นทางสังคมจากองคการ การรั บ รูขอมูล การเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครื อใน
บทบาท) โดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตาม สมมติฐานขอที่หา
จากการทบทวนวรรณ ผู วิ จั ย ได ส ร า งกรอบแนวคิ ด งานวิ จั ย นี้ โ ดยบู ร ณาการนํ า ทฤษฏี
ความเครียดการเผชิญปญหาและการปรับตัว (A Theoretical schematization of stress, coping,
and adaptation) ที่อธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมการทําหนาที่ในสังคมที่เกิดจากปจจัยนําดาน
บุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมโดยมีการเผชิญปญหาเปนตัวแปรคั่นกลาง รวมศึกษากับแนวคิด
ปจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดตามแนวคิดการวิจัยแบบปฏิฐานนิยม (Traditional cause-andeffect research-postivism) ของลาซาลัสและโฟลกแมน (1984) ซึ่งเปนการใชทั้งทฤษฏีดั้งเดิมของ
ปจจัยนํา (Person variables) ที่ประกอบดวยตัวแปรดานบุคคล (ไดแก ตัวแปรการประเมินแกนแท
ของตนเอง) และตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอม (Environmantal variables) ที่ทําใหเกิดผลคือ
ความสามารถในการทํางาน (Functioning in the world) (ไดแก พฤติกรรมการทํางาน) นอกจากนี้
ผูวิจัยยังไดใชทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned changes theory) ของพอนราสและ
คณะ (1991; 1992; 1993) ในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงได
ตั้งสมมติฐานและสรางกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

สมมติฐานการวิจัย
1. ขอ 1 คะแนนของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จ ที่พนักงานเปนผูใหขอมูล มีความสอดคลองเพียงพอที่จะเปนตัวแปรระดับกลุมได
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2. ขอ 2 พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิต
ลักษณะของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) ตัวแปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (ไดแก วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคม
จากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน) และการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
3. ขอ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุดาน
จิ ต ลั ก ษณะของพนั ก งาน (ได แ ก การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) และตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ด า น
สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน (ได แ ก วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน)
และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
4. ขอ 4 การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุดาน
จิ ต ลั ก ษณะของพนั ก งาน (ได แ ก การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) และตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ด า น
สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน (ได แ ก วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน)
5. ขอ 5 พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลขามระดับจากตัวแปรบรรยากาศ
กลุมงานแบบมุ งผลสําเร็ จ ตัว แปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน
6. ขอ 6 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลขามระดับจากบรรยากาศ
กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
7. ขอ 7 การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลขามระดับจากตัวแปร
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
 บรรยากาศองคการแบบมุงผลสําเร็จ (CLIb)
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (TLb)

ตัวแปรระดับกลุม
ตัวแปรระดับบุคคล
ตัวแปรดานจิตลักษณะของพนักงาน
การประเมินแกนแทของตนเอง (CSE)

ตัวแปรดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
 วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ (CLI)
 การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
องคการ (POS)
 การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน (INF)
 ความคลมเครือในงาน (AMB)

การเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลง
ในงาน (COP)

พฤติกรรมการทํางาน
 พฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาท (INR)
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ (OCB)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การพิทักษสิทธผูใหขอมูล
5. การจัดกระทําขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
หนวยในการวิเคราะห ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมงานและพนักงานในโรงงานโดยมีรายละเอียด
ในการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานประจําระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิต
อาหารสัตวของใน 6 จังหวัด จํานวน 9 โรงงาน ไดแก ลําพูน (1 โรง) ลพบุรี (4 โรง) นครราชสีมา
(1 โรง) นครปฐม (1 โรง) สมุทรปราการ (1 โรง) และสงขลา (1 โรง) (สํารวจ ณ พ.ศ. 2558) โดย
ประชากรเปนพนักงานประจําระดับปฏิบัติการที่ไมรวมผูจัดการโรงงาน ผูจัดการแผนกและหัวหนา
สวน และเปนสมาชิกในกลุมงานไมนอยกวา 6 เดือน กลุมประชากรในโรงงานอาหารสัตวทั้ง 9 แหง
ที่มีจํานวน 631 คน แยกตามโรงงานดังแสดงในตาราง 2
การแบงกลุมในงานวิจัยนี้ แบงกลุมตามหนาที่ตามแผนผังโครงสรางองคการของโรงงาน
อาหารสัตว และแบงตามเวลาทํางานกะเฉพาะแผนกผลิตที่ทํางานกะ โครงสรางพนักงานในแตละ
โรงงานประกอบดวยแผนกตาง ๆ ประมาณ 7 - 8 แผนก ในแตละแผนกมีสวนงานยอย ผูวิจัย
แบงกลุมโดยใชพิจาจารณาจาก กลุมตามหนาที่และกลุมตามชวงเวลาทํางานกะ ทั้งนี้การจัดกลุมจัด
โดยแผนกทรัพยากรบุคคลโรงงานโดยใชการอางอิ งตามสายบังคับ บัญชาของโรงงานแตละโรง
โดยทั่วไปแตละโรงงานจะมีสวนงานแบงตามหนาที่ 6 แผนก ไดแก 1) แผนกทรัพยากรมนุษย มี 2
กลุมงาน (บุคคล และธุรการ) 2) แผนกวางแผนการผลิตและจัดสง มี 4 กลุมงาน (วางแผนการผลิต
รับสงสินคา เตรียมพรีมิกซ และธุรการขายและรับวัตถุดิบ) 3) แผนกคลังสินคา มี 3 กลุมงาน
(คลังอาหารสัตว คลังวัตถุดิบ คลัง Bulk go down) 4) แผนกควบคุมคุณภาพ มี 4 กลุมงาน
(ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว และตรวจตรวจสอบทางเคมี) 5) แผนก
วิศวกรรม มี 3 กลุมงาน (ซอมบํารุงกระบวนการผลิต ซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาและ
วางแผนงานวิศวกรรม) 6) ความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ มี 1 กลุมงาน 7) แผนกผลิต มี 4 กลุม ใช
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การแบงกลุมแบบผสม คือ กลุมตามหนาที่มี 1 กลุมงาน (สนับสนุนการผลิต) และกลุมตามระยะเวลา
ทํางานกะ มี 3 กลุม (กะหนึ่ง กะสอง และกะสาม) ในแตละกะประกอบดวยพนักงานประจําและ
พนักงานชั่วคราวจากทุกสวนการผลิต โรงงานมีการผลิตซึ่งทํางานตอเนื่อง 24 ชั่วโมง มีพนักงาน
ประจําตามชวงเวลา ดังนี้ กะหนึ่ง ทํางานระหวางเวลา 8.00 – 16.00 น. กะสอง ทํางานระหวางเวลา
16.00 – 24.00 น. และกะสาม ทํางานระหวางเวลา 24.00 – 8.00 น.
ตาราง 2 จํานวนประชากรพนักงานโรงงานอาหารสัตว
ชื่อโรงงาน (จังหวัดที่ตั้ง)
LR1 (ลพบุรี)
LR2 (ลพบุรี)
LR3 (ลพบุรี)
LR4 (ลพบุรี)
NT (นครปฐม)
PD (สมุทรปราการ)
BTN (ลําพูน)
BTS (สงขลา)
PC (นครราชสีมา)
จํานวนประชากร (คน)

จํานวนโรงงาน
(โรง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

จํานวนกลุม
(กลุม)
11
13
13
9
11
12
10
8
6
93

จํานวนพนักงาน
(คน)
63
89
95
77
74
75
63
45
50
631

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานประจําที่ทํางานอยูภายใต
กลุมงานที่มีหัวหนาเดียวกันที่มีระยะเวลาทํางานไมนอยกวา 6 เดือน คัดเลือกจากประชากรโรงงาน
อาหารสัตว 9 โรงงาน โดยสุมกลุมตัวอยางมาจากประชากรโรงงานรอยละ 80 ของโรงงาน ได 7
โรงงาน (73 กลุม) ตอมาสุมกลุมมารอยละ 80 ของกลุม จะได 58 กลุม แตละกลุมจะถูกสุมมากลุมละ
อยางนอย 3 คน ไดพนักงานที่ใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 359 คน เก็บขอมูลไดจริง 56 กลุม
พนักงานจํานวน 325 คน
การกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาสมการโครงสรางเชิงเสนพหุระดับเปนปญหาคอนขาง
ยากเพราะขนาดของกลุมตัวอยางมีอยูมากกวาหนึ่งระดับ โมเดลประดวยสวนที่คงที่และสวนที่มีการ
สุม (Random) ซึ่งสวนที่คงที่ถูกประมาณคาดวยความแมนยํากวาสวนที่สุม การกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางในการศึกษาพหุระดับนั้นตองคํานึงถึงในเรื่องการกําหนดกลุมตัวอยางวามีขนาดเทาไรจึงจะ
เพียงพอตอการใชวิธีทางสถิติที่เฉพาะและขนาดกลุมตัวอยางไหนที่พอตออํานาจการอธิบายเฉพาะ
การกําหนดกลุมตัวอยาง มีผูกําหนดไวหลายขนาดในหนวยตัวอยางระดับจุลภาค (หนวยยอย) คือ
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กลุมตัวอยางที่มากกวา 200 หนวยถือเปนจํานวนที่มาก (Kline, 2005: 110) สวนการกําหนดกลุม
ตั วอยา งระดั บ กลุม กําหนดไววา กลุมที่ มีม ากกวา 100 กลุ ม จะใหค า ที่แมน ยํา ในกรณี ที่มีกลุ ม
ตัวอยาง 48 กลุม เรียกวา FML (Full ML) ถือวาการประมาณคายังคงใหคา variance estimate ที่ดี
อยู สวนกรณีที่กลุมตัวอยางมีนอยอยูที่ 30 กลุม คา RML ใหคา variance estimate ที่ถูกตอง แต
เมื่อกลุมตัวอยางอยูที่ประมาณ 10 กลุม ทําใหการประมาณคา variance ใหคาที่นอยเกินไป (Hox,
2010: 233., Snijders; & Bosker. 1999: 154; Hox; & Mass. 2001: 170-171) สําหรับการศึกษาใน
สมการโครงสรางเชิงเสนพหุระดับ นักวิชาการแนะนําวาไมควรนอยกวา 30 กลุมหรือหนวยงาน
(Hox, 2010: 235) อยางไรก็ตาม การกําหนดกลุมตัวอยางจึงไมมีขอกําหนดที่ตายตัว (Kline, 2005:
110)
จึงสรุปไดวา ควรกําหนดกลุมตัวอยางระดับที่มากกวา 30 หนวยและขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวนมากกวา 300 หนวย ผูวิจัยจึงใชเกณฑดังกลาวในการกําหนดกลุมตัวอยางระดับบุคคลและ
ระดับกลุมงาน โดยใชวิธีสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multiple-stage sampling) ดังนี้
1. การสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากจากโรงงานจาก
ประชากรโรงงานอาหารสัตว 9 โรง ไดแก โรงงานอาหารสัตวลพบุรี จังหวัดลพบุรี (4 โรง) โรงงาน
อาหารสัตว พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (1 โรง) โรงงานอาหารสัตวภาคใต จังหวัดสงขลา (1
โรง) โรงงานอาหารสัตวภาคเหนือ จังหวัดลําพูน (1 โรง) โรงงานอาหารสัตวปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา (1 โรง) โรงงานอาหารสัตวนครปฐม จังหวัดนครปฐม (1 โรง) จากประชากร 9 โรงงาน
ถูกสุมมารอยละ 80 ของโรงงานทั้งหมด โดยใช “โรงงาน” เปนหนวยการสุม ได 7 โรงงาน (73
กลุม)
2. การสุมอยางงาย (Simple random sampling) ใช “กลุม” เปนหนวยการสุม โดยสุม
มารอยละ 80 ของกลุมทั้งหมด (73 กลุม) โดยใช “กลุม” เปนหนวยการสุม ได 58 กลุม
3. เลือกกลุมที่มีพนักงานจํานวนอยางนอย 3 คน/กลุม ในขั้นนี้ไดกลุมตัวอยาง
359 คน
จากการสุมกลุมตัวอยางในตารางที่ 3 เมื่อสุมกลุมตัวอยางตามขั้นตอนจะไดกลุมงาน 58
กลุม และเก็บขอมูลกับพนักงานจํานวน 359 คน เก็บขอมูลไดจริง 56 กลุม พนักงานจํานวน 325
คน ดังแสดงในตาราง 3 ดังนี้
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ตาราง 3 จํานวนกลุมตัวอยางจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน
ประชากรและ
กลุมตัวอยาง
ขั้นตอนการสุม
ประชากร
โรงงาน (แหง)
กลุมงาน (กลุม)
กลุมตัวอยาง
กลุมงาน (กลุม)
พนักงาน (คน)

โรงงาน
ลพบุรี
1

ลพบุรี
2

ลพบุรี ลพบุรี
3
4

1
-

1
1
13

1
1
13

-

11
79

11
80

พระ สงขลา
ประแดง

ลําพูน

รวม เก็บ
จริง

นคร
ปฐม

ปาก
ชอง

1
1
9

1
-

1
1
8

1
1
12

1
1
10

1
1
8

9
7
73

6
32

-

6
36

10
59

8
37

6
36

58 56
359 325

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
จากตาราง 4 ประกอบดว ยชื่ อ ตั ว แปร แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ใ ช อ า งอิ ง ผูป ระเมิ น และระดั บ การ
วิเคราะหของตัวแปร 10 ตัว กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามประกอบดวย 2 กลุม คือ กลุมแรก
เปนหัวหนากลุมของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งใหประเมินพนักงานลูกนองในกลุม ในดาน
พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท กลุมที่สอง เปนพนักงานที่ทํางานในโรงงานอาหารสัตวไดรับเลือก
เปนกลุมตัวอยาง เปนผูตอบเครื่องมือวัดตัวแปรที่เหลือ
ตาราง 4 แสดงเครื่องมือวัด ผูประเมินและชื่อตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ชื่อตัวแปร
1. การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง
(Core self-Evaluations: CSEs)
2. การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงใน
งาน (Receipt of information
about the changes)

เครื่องมือวัดและแนวคิดที่ใชอางอิง
แบบวัด The Core Self-Evaluation Scale (Judge
et.al.,2003.,2007)
สรางแบบวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงเอง ใชแนวคิดจาก
ทฤษฏี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบวางแผนของพอนราสและคณะ
(Robertson, Roberts, & Porras, 1993) และปจจัยที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงองคการ (Gilley & Maycunich, 2000; Perskill
& Torres, 1999; Leavitt, 1964 cited in Dawson, 1994:11)
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ตาราง 4 (ตอ)
ชื่อตัวแปร
3. การรับรูการใหการสนับสนุนทาง
สังคมจากองคการ (Perceived
Organization support : POS)

เครื่องมือวัดและแนวคิดที่ใชอางอิง
แบบวั ด การรั บ รู ก ารให ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากองค ก าร
(Survey of Perceived Organization Support: SPOS)
(Eisenberger et al., 1997; Lynch, Eisenberger & Armeli,
1999; Rhoades, Eisenberger, & Armeli, 2001) และแบบวัด
ของนําชัย ศุภฤกษชัยสกุล (2550) ใชแนวคิดการรับรูการใหการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ “ทฤษฏีการใหการสนับสนุนจาก
องคการ” (Organization support theory: OST) ของไอเซนเบิรก
และคณะ (Eisenberger,1986; 1997; 1999; 2001;
Rhoades&Eisenberger, 2002)
4. ความคลุมเครือในงาน (Job
แบบวัดความคลุมเครือของงาน (The job ambiguity scale) ตาม
ambiguity)
แนวคิดเบริกและโคลิฮาน (Breaugh & Colihan, 1994) ใช
แนวคิดคลุมเครือในบทบาทของเบริกและโคลิฮาน (Breaugh &
Colihan, 1994)
5. บรรยากาศกลุม งานแบบมุง
แบบวัด The climate questionnaire และOrganization climate
ผลสําเร็จ (Achievement-related score (Stringer, 2002) ใชแนวคิดเรื่องบรรยากาศกลุมงานของลิ
climate)
ทวินและสตริงเกอร (Stringer, 2002)
6. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แบบวัดฉบับ 5x (Multifactor Leadership Questionnaire Form
(Transformational leadership) 5x/ MLQ) (Bass, 1985., รัตติกรณ จงวิศาล, 2543., ประเสริฐ
สมพงษธรรม,
2538)
ใชแนวคิดทฤษฏีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของแบส (Bass1985, 1990, 1995)
7. วัฒนธรรมองคการแบบมุง
สรางแบบวัดอางอิงจากแนวคิดของคาเมรอนและควิน และขอ
ผลสําเร็จ (Achievement culture) คําถามบางสวนจากแบบวัด Organization Culture Assessment
Instrument (OCAI) (Cameron & Quinn, 2011)
8. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง แบบวัด The Coping with Organization Changes Scale
ในงาน (Coping with
(Judge & Pucik, 1998) ใชแนวคิดการเผชิญปญหาของลาซาลัส
Organization changes)
และโฟลกแมน (Lazarus & Flokman, 1984) และแนวคิดการ
เผชิ ญ ป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงในองค ก ารของจั ด ส แ ละพู สิ ก
(Judge & Pucik, 1998)
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ตาราง 4 (ตอ)
ชื่อตัวแปร
9. พฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาท (In-role behaviors)

เครื่องมือวัดและแนวคิดที่ใชอางอิง
สรางแบบวัดที่อางอิงระบบเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2555; 2556; 2557 , แนวคิดทฤษฏีบทบาทของบิดเดิ้ล
(Biddle, 1979) }, แนวคิดทฤษฎีของคาสและคาน (Katz &
Kahn, 1978)
10. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ แบบวัดของโพสซาคอฟและคณะ (Podsakoff, Mackenzie,
องคการ (Organization
Moorman & Fetter, 1990) อางอิงตามแนวคิดของออแกน
citizenship behaviors : OCB) (Organ, 1988; 2006)
เครื่องมือวัดที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม 2 ชุด โดยชุดแรกเปนแบบสอบถาม
สําหรับพนักงาน เปนการวัดตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ในงาน การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ความคลุมเครือของบทบาทในงาน วัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ บรรยากาศกลุมแบบมุง
ผลสํ า เร็ จ ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง และพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร ในชุ ด นี้
แบบสอบถามแต ล ะฉบั บ มี ห มายเลขรหั ส แนบด า นหน า ของแบบสอบถาม ส ว นชุ ด ที่ ส องเป น
แบบสอบถามสําหรับหัวหนากลุม เปนการวัดตัวแปรพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท โดยหัวหนา
จะประเมิน ลูก น อ งแต ล ะคนในกลุ ม งานของตนตามรหัส ที่ ต รงกั บ รายชื่อ ที่แ นบมาด า นหน า ของ
แบบสอบถาม เนื่องจากแบบสอบถามนี้เปนการประเมินจากการรับรูของผูตอบ ดังนั้นจึงไมมีคําตอบ
ที่ถูกหรือผิด และไมมีผลตอการประเมินใดๆ ในการทํางานปจจุบันของผูตอบ ผูตอบจึงมีอิสระในการ
ตอบที่ตรงกับการรับรูของตนเอง แบบสอบถามแตละชุดใชวัดตัวแปรดังตอไปนี้
1. แบบสอบถามสําหรับพนักงาน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับพนักงาน
ตอนที่ 2 ขอมูลตัวแปรในระดับบุคคลของพนักงาน ประกอบดวยขอคําถามสําหรับวัดตัว
แปร การประเมินแกนแทของตนเอง การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน การเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ความคลุมเครือของบทบาทในงาน วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรู
การสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ตอนที่ 3 ขอมูลตัวแปรในระดับกลุมงาน ประกอบดวยขอคําถามสําหรับวัดตัวแปร
บรรยากาศกลุม แบบมุงผลสําเร็จ
2. แบบสอบถามสําหรับหัวหนากลุม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับหัวหนากลุม
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ตอนที่ 2 ขอมูลตัวแปรผลของพนักงาน ประกอบดวยขอคําถามสําหรับวัดตัวแปร
พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
จากกแบบวัดที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปในดานผูใหขอมูลและระดับการวิเคราะห
ขอมูลของตัวแปร ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ผูใหขอมูลและระดับการวิเคราะหขอมูลของตัวแปรทีศ่ ึกษา
ชื่อตัวแปร
การประเมินแกนแทของตนเอง
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
ความคลุมเครือของบทบาทในงาน
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
บรรยากาศกลุม งานแบบมุงผลสําเร็จ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ผูใหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

พนักงาน
ระดับพนักงาน

หัวหนากลุมงาน
พนักงาน

ระดับกลุมงาน

จากตาราง 5 แสดงถึงผูใหขอมูลและระดับการวิเคราะหขอมูลของตัวแปรที่ศึกษาที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดแบงออกเปนระดับการวิเคราะหขอมูลของตัวแปรเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับพนักงานและ
ระดับกลุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ตัวแปรในการวิเคราะหระดับพนักงานที่พนักงานเปนผูให
ขอมูล ประกอบดวย การประเมินแกนแทของตนเอง การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน การรับรู
การใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ความคลุมเครือของบทบาทในงาน วัฒนธรรมองคการแบบ
มุงผลสําเร็จ การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
2) ตัวแปรในการวิเคราะหระดับพนักงานที่หัวหนากลุมงานเปนผูใหขอมูล ไดแก พฤติกรรมการ
ทํางานตามบทบาท
3) ตัวแปรในการวิเคราะหระดับกลุมงานที่พนักงานเปนผูใหขอมูล ไดแก
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสรางเครื่องมือวัดในงานวิจัย แบบวัดมีทั้งหมด ตอน แบงออกเปน สวน ผูวิจัยได
ดัดแปลงมาจากแบบวัดตางประเทศและพัฒนามาจากแบบวัดในประเทศที่มีนักวิจัยทานอื่นไดสราง
ไว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้
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ขั้นที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษาใน
บริบทสภาพแวดลอมการทํางานจริงในโรงงาน และขอมูลเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
โรงงานดานตาง ๆ นอกจากนี้ผูวิจัยไดเขารวมกิจกรรมของพนักงานในโรงงานเพื่อสังเกตและ
สัมภาษณผูจัดการโรงงานและผูจัดการฝายบุคคล สํารวจขอมูลเอกสารผลการปฏิบัติงาน ยอดการ
ผลิตยอนหลังและแผนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงงาน เพื่อทําความเขาใจปญหาในดาน
บุคลากรและการทํางานในโรงงาน เชื่อมโยงมาสูการสรางตัวแปรในบริบทจริงที่สอดคลองกับทฤษฎี
เพื่อใหไดตัวแปรและขอมูลประกอบการสรางขอคําถาม โดยการกําหนดเปนนิยามปฏิบัติการ
ขั้นที่ 2 การสรางขอคําถาม ผูวิจัยสรางจากการพัฒนาแบบวัดของทฤษฎีและนิยาม
ปฏิบัติการของตัวแปรนั้นๆ โดยปรับใหเขากับบริบทของงานวิจัยที่ศึกษา การสรางขอคําถามจึง
อ า งอิ ง กั บ บริ บ ทและสถานการณ ข องการวิ จั ย ประกอบด ว ยข อ คํ า ถามทางบวกและทางลบ
กําหนดการหาคาคะแนนขอความทางบวกและทางลบดวยแบบวัดมีลักษณะของมาตรวัดประเมินคา
6 ระดับ จากระดับ จริงที่สุด ไปถึง ไมจริงที่สุด สําหรับแบบวัดการการรับรูดานจิตลักษณะและดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน และมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ จากระดับไมเคยเลย ถึง บอยมาก
สําหรับแบบวัดพฤติกรรมการทํางานและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Content validity) เปน
ดัชนีที่แสดงความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา โดยนําผลการตรวจสอบความสอดคลอง
ของผูท รงคุ ณวุฒิมาคํ านวณหาค าที่เ รียกวา ดัช นีความสอดคลองระหว างข อคํ าถามและเนื้ อหา
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยใหคาคะแนนระดับความสอดคลองระหวาง 1
หมายถึง สอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ และ -1 หมายถึง ไมสอดคลอง การหาคา IOC โดยใชสูตร
IOC = ∑R
N
เมื่อคา IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค
∑R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินขอคําถามของผูทรงคุณวุฒิ
N คือ จํานวนผูทรงคุณวุฒิ
คา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 เกณฑในการพิจารณาตัดสินความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา
คือขอคําถามมีคาใกล 1 มีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหามากกวาขอคําถามที่มีคานอย
กวา คา IOC ที่มีคามากกวา 0.50 ถือวาขอคําถามนั้นวัดไดสอดคลองกับเนื้อหา คา IOC ≤ 0.50 ถือ
วาขอคําถามนั้นวัดไดไมสอดคลองกับเนื้อหา ควรมีการปรับปรุงแกไข เกณฑพิจารณาคา IOC
มากกวาหรือเทากับ 0.50 (สุวิมล ติรกานันท, 2550; วรรณี แกมเกตุ, 2551: 221) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด จะประเมินแบบวัดโดยผูทรงคุณวุฒิเปนผูเชี่ยวชาญในดาน
จิตวิทยา สังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร และดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 4 ทาน (รายนาม
ผู เ ชี่ ย วชาญแสดงในภาคผนวก ข.) ประกอบด ว ยผู เ ชี่ ย วชาญด า นพฤติ ก รรมศาสตร 2 ท า น
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ แบบวัด ตั ว แปรที่ใ ช ใ นการวิ จั ย 1 ทา น ผูเ ชี่ ย วชาญทฤษฏี ด า น
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องคการ 1 ทาน ทําการตรวจสอบขอคําถามของแบบวัด เมื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจและแนะนํา ผูวิจัย
นํามาปรับปรุงแกไขแบบวัดดังกลาว จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบ
วัด (Try out) ไปทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัด โดยทดลองใชกับพนักงานในโรงงานอาหารสัตว
แหงอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันจํานวน 77 คน โดยหาคาสหสัมพันธคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
(Item-total correlation) ผูวิจัยนําขอคําถามแตละขอมาวิเคราะหรายขอ แลวจึงตัดขอคําถามที่มีคา
อํานาจจําแนกต่ําออกไป โดยเลือกขอที่มีคาสหสัมพันธคะแนนรายขอกับคะแนนรวมเปนบวก และมี
นัยสําคัญทางสถิติ แลวหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยแบบวัดมาหาคาความเชื่อมั่นดวย
วิธีการหาความสอดคลองภายใน (Internal consistency) ของแบบวัดดวยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหา (Item-Objective Congruence Index: IOC) พบวา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด ผูวิจัยนําขอคําถามแตละขอมาวิเคราะหรายขอ โดยวิธีหาคา
สหสัมพันธคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) มีคามากกวา 0.3 แลวจึงตัดขอ
คําถามที่มีคาอํานาจจําแนกต่ําออกไป โดยเลือกขอที่มีคาสหสัมพันธคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
เปนบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขั้นที่ 4 นําเครื่องมือการวิจัยมาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาความสอดคลองภายใน
(Internal consistency) มีขั้นตอนดังนี้
1) ผูวิจัยหาคาอํานาจจําแนกรายขอ จากการหาคาความสัมพันธระหวางขอคําถามราย
ขอกับคะแนนรวมของแบบวัดแตละดาน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันที่มี
คะแนนคาความสัมพันธรวมเปนบวก และคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายในของแบบวัดดวยคา
สัมประสิทธิ์คอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alplha coefficient)
2) ผูวิจัยนําผลของการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น และขอเสนอแนะ
จากพนักงานและหัวหนากลุมมาปรับปรุงแกไขแบบวัด จนไดขอสรุปที่มีความชัดเจนมากขึ้น
3) ผูวิจัยปรับปรุงโครงสรางของแบบวัดและการใชภาษาใหผูตอบเขาใจงายขึ้นในระดับ
ของพนักงาน
ขั้นที่ 5 ผูวิจัยนําเครื่องมือการวิจัยมาวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct
validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) สําหรับ
แบบวัด ตั ว แปรระดั บ บุ ค คล (ได แ ก แบบวั ด การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง แบบวั ดวั ฒ นธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ แบบวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ แบบวัดการรับรูการให
การสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และแบบวัดความคลุมเครือในบทบาท) แบบวัดตัวแปรคั่นกลาง
(ไดแก แบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงาน) และแบบวัดตัวแปรผลพฤติกรรมการ
ทํางาน (ไดแก แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ) เพื่อตรวจสอบและยืนยันเครื่องมือแตละเครื่องมือในเรื่องการสรางและพัฒนามาจาก
แนวคิดที่มีโครงสรางที่ไดกําหนดไว คาสถิติที่ใชวิเคราะหการวิเคราะหองคประกอบ ประกอบดวย
1) ดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ (Absolute Fit Index) ไดแก คาไคสแควรสัมพัทธ (χ2 /dƒ) คา
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รากของคาเฉลี่ยยกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA) 2) คาดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:
CFI) ไดแก CFI 3) คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบโมเดล (Tucker-Levis Index: TLI)
และ 4) คาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Standardized Root Mean
Square Residual : SRMR)
ตาราง 6 เกณฑดัชนีที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง
เกณฑระดับ
ความกลมกลืน
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
χ2
คาดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ (Goodness of Fit Inde: GFI)
มีคามากกวา 0.90
คาดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI)
มีคามากกวา 0.90
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบโมเดล (Tucker-Levis Index: TLI) มีคามากกวา 0.90
คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยยกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
มีคานอยกวา 0.08
(Root mean squared error of approximation: RMSEA)
คาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร
มีคานอยกวา 0.08
(Standardized Root Mean Square Residual : SRMR)
คาสถิติที่ใชวดั ระดับความกลมกลืนของโมเดล

เมื่อไดตรวจสอบความความกลมกลืนของโมเดลแลวหากไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ผูวิจัยจะปรับโมเดลแลววิเคราะหใหม ภายใตทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการวัด (Construct reliability and
validity) โดยการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้วาตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมั่นและ
ความเที่ ย งตรงในการวั ด ตั ว แปรแฝง การวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มั่ น ของตั ว แปรแฝง (Construct
reliability: CR) เกณฑในการพิจารณาตัวแปรสังเกตที่มีความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง หรือตัว
แปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด มีคามากกวา 0.70
(Hair et al. 2010: 710) การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถ
อธิบายได (Average raviance extracted: AVE) เกณฑในการพิจารณาตัวบงชี้มีความเที่ยงตรงใน
การวัดตัวแปรแฝงในดานที่บงชี้นั้นจะวัด ควรมีคามากกวา 0.50 (Hair et al. 2010: 709) การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบงชี้ โดยหาคาความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent reliability)
โดยตัวบงชี้ของตัวแปรแฝงตองมีคาน้ําหนัก การพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)
ของขอคําถามรายขอโดยพิจารณาตัดขอที่มีน้ําหนักองคประกอบนอยออก นอกจากนี้ยังไดพิจารณา
คาความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยดูจากตัวแปรแฝงที่มีน้ําหนักองคประกอบ
(Factor loading) เมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดระหวาง 250 – 350 คาที่ยอมรับไดอยูระหวาง 0.30 ถึง
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0.40 โดยคาที่ยอมรับไดต่ําสุดอยูระหวาง 0.30 – 0.35 (Hair et al, 1998: 112) ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) เปนการตรวจสอบขอคําถามในแบบวัดเดียวกัน
สามารถวัดองคประกอบที่แตกตางกันไดตามองคประกอบของทฤษฎีของตัวแปรหรือไม โดยการ
วิเคราะหแบบจําลองที่มีหนึ่งองคประกอบ กับมีองคประกอบตามโครงสรางทฤษฎีเปรียบเทียบกับ
แบบจําลองที่มีผลการวิเคราะหทั้งสองแบบ เพื่อใหไดแบบจําลองการวัดที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจาก
เกณฑที่คํานวณจากผลตางของคาไควสแควรและองศาอิสระของแบบจําลองที่มีองคประกอบตาม
โครงสราสงทฤษฎีกับแบบจําลองที่มีองคประกอบเดียว ถาผลตางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง
แบบจําลองที่มีหนึ่งองคประกอบมีความกลมกลืนกับขอมูลแยกวาแบบจําลองที่มีองคประกอบตาม
โครงสร า งทฤษฎี อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แต ถ า ผลต า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ หมายถึ ง
แบบจําลองที่มีหนึ่งองคประกอบมีความกลมกลืนกับขอมูลดีกวาแบบจําลองการวัดที่มีองคประกอบ
ตามโครงสรางทฤษฎีอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชเกณฑการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ขั้นที่ 6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor
analysis: MCFA) เปนการตรวจสอบโครงสรางองคประกอบของแบบวัดตัวแปรพหุระดับ (ไดแก
แบบวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และแบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง) ตัวแปรทั้งสอง
นี้มีบทบาทในทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม จึงตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดนั้น
ผู วิ จั ย ได นํ า เสนอผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพการวั ด ตั ว แปรในระดั บ บุ ค คลโดยการวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ในขั้นตอนที่ 5 สวนการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) นั้นจะนําเสนอ
ผลการวิเคราะหในบทที่ 4 ซึ่งเปนตรวจสอบโครงสรางองคประกอบสําหรับตัวแปรระดับกลุมตาม
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว โดยใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พหุ ร ะดั บ (Multilevel
confirmatory factor analysis: MCFA) สุดทาย ผูวิจัยไดวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ
โมเดลโดยใชโปรแกรม Mplus โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลจากดัชนี
ที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
สําหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดในขั้นที่ 5 ซึ่งเปนเครื่องมือการวิจัยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหในบท
นี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดตัวแปรระดับพนักงาน (ไดแก แบบวัดการ
ประเมินแกนแทของตนเอง แบบวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ แบบวัดการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ แบบวัดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และแบบวัด
ความคลุ ม เครื อ ในบทบาท) แบบวั ด ตั ว แปรคั่ น กลาง (ได แ ก แบบวั ด การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในโรงงาน) และแบบวัดตัวแปรผลพฤติกรรมการทํางาน (ไดแก แบบวัดพฤติกรรมการ
ทํางานตามบทบาท และแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ) เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามและแบบประเมิน ประกอบดวย 10 แบบวัด ดังตอไปนี้
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1. แบบวัดการประเมินแกนแทของตนเอง
การสรางแบบวัดการประเมินแกนแทของตนเอง
แบบวัดการประเมินแกนแทของตนเอง ผูวิจัยปรับขอคําถามจากแบบวัด The
Core Self-Evaluation Scale ตามแนวคิดของจัดสและคนอื่นๆ (Judge et al., 2003.,2004) ผูวิจัย
คงความสําคัญตามแบบวัดเดิม และนํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่
ศึกษาและสรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับหมายถึง การประเมินตนเอง
ในเชิงบวกที่เห็นวาตนเองเปนผูที่มีความสามารถ มีคาและสามารถควบคุมชีวิตตนเองได การ
ประเมินแกนแทของตนเองมีองคประกอบคุณลักษณะนิสัย 4 ประการ ไดแก 1) การเห็นคุณคาใน
ตนเอง หมายถึง การประเมินตนเองในภาพรวมทุกดานที่เกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี 2) การรับรู
ความสามารถของตน หมายถึ ง การที่ พ นั ก งานตั ด สิ น ว า ตนเองสามารถแสดงพฤติ ก รรมหรื อ
ปฏิบัติงานตอสถานการณตาง ๆ ไดดี 3) ความมั่นคงทางอารมณ หมายถึง การที่ไมมีความวิตก
กังวล มีอารมณและบุคลิกภาพมั่นคง ไมมีแนวโนมที่จะเกิดความเครียดและโรคซึมเศรา 4) ความ
เชื่ออํานาจของตน หมายถึง ความเชื่อของพนักงานที่เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณตางๆ ในชีวิตวา
เกิดจากตนเอง ในการวัดการประเมินแกนแทของตนเอง แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหพนักงาน
เปนผูประเมินตนเอง มีขอคําถามทั้งสิ้น 5 ขอ แตละขอมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไม
จริงที่สุด ถึง จริงที่สุด)
การหาคุณภาพแบบวัดการประเมินแกนแทของตนเอง
การหาคุณภาพแบบวัดการประเมินแกนแทของตนเอง มีขั้นตอนการหาคุณภาพ
ของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity) โดย
ผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการของตัว
แปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอ
คําถามทั้งหมด 12 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.3-0.7 จํานวน 5 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 7
ขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไปทดสอบหา
คุณภาพเครื่องมือวัด โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability) ผล
การวิเคราะหพบวา แบบวัดการประเมินแกนแทของตนเองมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.54 หลังจาก
นั้นไดปรับขอคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นนอย แลวจึงไปเก็บกับกลุมตัวอยางจริง พบวา แบบวัดมีคา
อํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.744 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.590-0.462 และทําการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร า งของแบบจํ า ลองการวั ด การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง โดย
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดการประเมินแกนแทของตนเองสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยพิจารณาขอคําถามจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading) ที่ผานเกณฑ จนแบบจําลองการวัดการประเมินแกนแทของตนเองมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดการประเมิน
แกนแทของตนเอง ไดแก χ2 =13.672, dƒ= 5, CFI= 0.973, TLI= 0.947, RMSEA=0.073,
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SRMR= 0.029 พบวามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไมผานเกณฑที่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณา
ร ว มกั บ ดั ช นี ตั ว อื่ น ๆ แล ว ทุ ก ตั ว เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว า ผ า นเกณฑ ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า
แบบจํ า ลองการประเมิ น แก น แท ข องตนเองมี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ดั ง แสดง
ในตาราง 7
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง
คา
คา
CR
AVE
องคประกอบดานการประเมินแกนแทของตนเอง
0.535-0.716
0.751
0.379
2
แบบจําลองการวัดการประเมินแกนแทของตนเอง χ =13.672***, dƒ=5, CFI=0.973, TLI=0.947,
ที่มีองคประกอบเดียวมีความกลมกลืนกับขอมูล
RMSEA=0.073, SRMR=0.029
เชิงประจักษ
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

***p<.001
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.751 AVE=0.379 แสดงวา
ขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด เมื่อ
ตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยู
ระหวาง 0.535-0.716 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวาแบบจําลองมี
องคประกอบเดียวและมีจํานวนขอคําถามการประเมินแกนแทของตนเองจํานวน 5 ขอ
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดการประเมินแกนแทของตนเอง
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ก.เมื่อขาพเจาทํางานลมเหลว จะรูสึกวาตนเองไรคา
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง
คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
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ข. บางครั้งขาพเจารูสึกวาไมสามารถควบคุมงานที่อยูในความรับผิดชอบของตนเองไดเลย
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง
คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ค. ขาพเจาเต็มไปดวยขอสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
จริง
จริงที่สุด
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง
คอนขางจริง
2. แบบวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
การสรางแบบวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
แบบวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยสรางแบบวัดโดยใชแนวคิดทฤษฏีการ
เปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned Organization changes model) (Robertson, Roberts, &
Porras, 1993) และแนวคิดเรื่องปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคการ (Gilley & Maycunich,
2000; Perskill & Torres, 1999; Leavitt, 1964 cited in Dawson, 1994:11) มาเปนแนวทางในการ
วัดการรับรูของพนักงานตอการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยผูวิจัยไดปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่
ศึกษาและสรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองแนวคิดที่หมายถึง การรับรูของพนักงาน
ตอสภาพแวดลอมการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงในองคการและการทํางานของตนเอง การวัดรับรู
ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงโดยวั ด จากองค ป ระกอบการเปลี่ ย นแปลง
2 ด า น ได แ ก 1)
การเปลี่ ย นแปลงในด า นเทคโนโลยี หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงด า นอุ ป กรณ ก ารทํ า งาน ได แ ก
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน คอมพิ ว เตอร แ ละซอฟแวร เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต า งๆ
กระบวนการทํางาน กระบวนการผลิต วัตถุดิบใหม และหุนยนต 2) การเปลี่ยนแปลงดานการ
บริหารภายใน ไดแก การประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องตางๆภายในโรงงาน ดานตําแหนงและบุคลากร
ภายใน คาตอบแทน/คาจาง และสวัสดิการของพนักงาน แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหพนักงานเปน
ผูประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางาน มีขอคําถามทั้งสิ้น 11 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
ประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด)
การหาคุณภาพแบบวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
การหาคุณภาพแบบวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน มีขั้นตอนการหาคุณภาพ
ของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity) โดย
ผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการของตัว
แปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอ
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คําถามทั้งหมด 32 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.33-0.67 มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 3 ขอ จากนั้น
ผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไปทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
วัด โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability) ผลการวิเคราะหพบวา
แบบวัดการวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 หลังจากนั้นไดปรับขอ
คํ า ถามที่ มี ค า ความเชื่ อ มั่ น น อ ย แล ว จึ ง ไปเก็ บ กั บ กลุ ม ตั ว อย า งจริ ง พบว า แบบวั ด การรั บ รู ก าร
เปลี่ยนแปลงในงานมีคาอํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.949 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง
0.544-0.728 เมื่อทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบจําลองการวัดการรับรูการ
เปลี่ยนแปลงในงาน โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดการวัดการรับรู
การเปลี่ยนแปลงในงาน งานไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัด
ขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)
นอย แลวเลือกตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน มีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัด
0.958,
การรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน ไดแก χ2=112.680, dƒ=42, CFI=0.968, , TLI=
RMSEA=0.072SRMR=0.048 ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน มีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน
คา
CR
องคประกอบดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
0.588-0.869
0.890
องคประกอบดานการเปลี่ยนแปลงการบริหารภายใน
0.709-0.903
0.901
2
แบบจําลองการวัดการรับรูก ารเปลี่ยนแปลงในงานที่ χ =112.680, dƒ=42, CFI=0.968,TLI=
มี 2 องคประกอบมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
RMSEA=0.072SRMR=0.048
ประจักษ
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

คา
AVE
0.579
0.647
0.958,

*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.944 AVE=0.610 แสดง
วาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด
เมื่อตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามราย
ขออยูระหวาง 0.588-0.903 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวา
แบบจําลองการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงานมี 2 องคประกอบดีกวา เมื่อเทียบกับแบบจําลองที่มี
องคประกอบเดียว ดังนั้น แบบวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน มี 2 องคประกอบ และมีจํานวนขอ
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คําถามแบบวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงานที่ปรับใหมจํานวน 11
INF2=16,18,19,20,23)

ขอ (INF1= 3,6,7,8,9,10

ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
(พนักงานเปนผูประเมิน)
การเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี
ก. ขาพเจามีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานในโรงงาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด

ข. ขาพเจาไดรับขอมูลที่ทันตอเวลาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ
ทํางาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
การเปลี่ยนแปลงดานการบริหารภายใน
ค. ขาพเจาไดรับทราบขอมูลที่มีประโยชนจากโรงงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทน/
คาจาง
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด

ง. เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการพนักงาน ขาพเจาไดรับคําตอบอยาง
เพียงพอจากโรงงาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด
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3. แบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
การสรางแบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
แบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมเครื่องมือ
ที่พัฒนามาจากแบบวัดภาษาอังกฤษที่มีนักวิชาการตางประเทศไดทําไวแลว ผูวิจัยสรางแบบวัดตาม
แนวคิดของจัดสและคณะ (Judg et al, 1999) จากแบบวัด Coping with changes scale ผูวิจัยคง
ความสําคัญตามแบบวัดเดิม และนํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา
และสรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับที่หมายถึง การที่พนักงานมีการ
จัดการหรือการตอบสนองตอปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในงานที่เปนลักษณะการแกปญหาเชิง
บวกดวยกลยุทธการเผชิญปญหาแบบมุงที่ปญหา (problem-focus coping) ใชวิธีการมุงสนใจที่
ปญหาโดยตรงอยางประสิทธิภาพเพื่อลดระดับความเครียดนั้น เขารวมในการแกไขปญหา กําหนด
ปญหาที่ชัดเจน สรางทางเลือกในการแกไขปญหาโดยใหน้ําหนักในทางเลือกแกไขที่คํานึงถึงเรื่อง
คาใชจายและประโยชนที่ไดรับ แลวเลือกทางเลือกที่มีเหลานั้นและนําไปสูการกระทําที่แกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พนักงานมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ทาทายและเปนเรื่องที่
ยอมรับได ถือเปนการสรางโอกาสในการทํางานใหมๆ มีความสนใจจัดการกับความเปลี่ยนแปลงนั้น
และพยายามสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหพนักงานเปนผูประเมิน
การรับรูของตนเอง แบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มี 6 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
ประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด)
การหาคุณภาพแบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
การหาคุณภาพแบบวัดการวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีขั้นตอน
การหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten
validity) โดยผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะห
คา IOC จากขอคําถามทั้งหมด 12 ขอ มีคา IOC มีคา 0.67-1.00 เทากับ 1 ขอ มีคา IOC เทากับ 1
จํานวน 11 ขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไป
ทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัด
โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
(Reliability) ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัดการวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.22 หลังจากนั้นไดปรับขอคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นนอย แลวจึงไปเก็บกับ
กลุมตัวอยางจริง พบวาแบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานมีคาอํานาจความเชื่อมั่น
เทากับ 0.809 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.513-0.628 เมื่อทําการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสรางของแบบจําลองการวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในโดยวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ไดแก χ2 = 7.931, dƒ=5, CFI= 0.995, RMSEA=0.042, TLI=0.986,
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SRMR=0.018 พบวามีเพียงดัชนี ทุกตัวผานเกณฑ ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ตาราง 9 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
ตัวแปรสังเกต

คา
CR

คาน้ําหนัก

คา
AVE

องคประกอบดานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
0.485-0.803
0.791
0.474
ในงาน
แบบจําลองการวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง χ2 = 7.931, dƒ=5, CFI= 0.995, TLI=0.986,
ในงานที่มีองคประกอบเดียวมีความกลมกลืนกับ
RMSEA=0.042, SRMR=0.018
ขอมูลเชิงประจักษ
*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.791 AVE=0.474 แสดงวาขอ
คําถาม หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด คา
น้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.485-0.803 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
จําแนก ผลการวิเคราะหพบวาแบบจําลองการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานมีองคประกอบ
เดียวดี ดังนั้น แบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีองคประกอบเดียว และมีจํานวนขอ
คําถามแบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานจํานวน 6 ขอ (ขอ 2, 5, 7, 8, 9, 11)
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ก. ขาพเจาเปนผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโรงงาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด
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ข. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงงาน ขาพเจาพยายามจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
แทนที่จะพร่ําบน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ค. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทายที่สุดแลวเปนสิ่งที่ทําใหโรงงานดีขึ้น
..........................
.......................
....................
.......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

จริง

......................
จริงที่สุด

4. แบบวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน
การสรางแบบวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน
แบบวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมเครื่องมือที่
พัฒนามาจากแบบวัดภาษาอังกฤษที่มีนักวิชาการตางประเทศไดทําไวแลว โดยแบบวัดนี้ผูวิจัยสราง
ขึ้นตามนิยามปฏิบัติการตามแนวคิดของ ริซโซและคณะ (Rizzo et al.,1970) และเบริกและโคลิฮาน
(1994) โดยใชแบบวัด The job ambiguity scale (Breaugh & Colihan, 1994) ผูวิจัยคง
ความสําคัญตามแบบวัดเดิมและนํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษา
และสร า งข อ คํ า ถามจากนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ ต น ฉบั บ ที่ มี เ นื้ อ หาของตั ว แปรความ
คลุมเครือของบทบาทในงาน หมายถึง การที่พนักงานมีความเขาใจและมีขอมูลไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนงที่ดํารงอยูไดตามความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของกับบทบาทในงานนั้น ทํา
ให พนั ก งานปฏิ บัติ ง านโดยไม มีก ารอา งอิ งที่ ชัด เจนและรู สึก ความคลุ มเครื อ ของบทบาทในงาน
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานมาตรฐานการทํางานที่คลุมเครือ หมายถึง การที่พนักงานไม
แนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชกําหนดความพึงพอใจของผลการปฎิบัติงาน มีความคลุมเครือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดความชัดเจนของเปาหมายและหลักเกณฑการทํางาน 2) ดานวิธีการ
ทํางานที่คลุมเครือ หมายถึง การที่พนักงานไมแนใจในวิธีการทํางานที่ทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จ
ขาดความชัดเจนของขั้นตอนในการทํางาน 3) ดานเวลาทํางานที่คลุมเครือ หมายถึง การที่พนักงาน
ไมแนใจเกี่ยวกับกําหนดเวลาหรือลําดับของกิจกรรมการทํางาน ตารางเวลาของงานไมชัดเจน
พนักงานที่ขาดขอมูลเกี่ยวกับกําหนดเวลาวาเมื่อไหรควรดําเนินภารกิจที่ไดรับ แบบวัดนี้ผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยใหพนั กงานเป นผูประเมินความคลุมเครือในบทบาทของตนเองในการทํางาน แบบวัดมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด) มีขอคําถามทั้งสิ้น 9 ขอ
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การหาคุณภาพแบบวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน
การหาคุณภาพแบบวัดการวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน มีขั้นตอนการหา
คุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity)
โดยผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC
จากขอคําถามทั้งหมด 9 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.33 - 0.67 จํานวน 3 ขอ มีคา IOC เทากับ 1
จํานวน 7 ขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไป
ทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัด
โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
(Reliability) ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัดการวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.84 หลังจากนั้นไดตัดขอคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นนอย แลวจึงไปเก็บกับกลุม
ตัวอยางจริง พบวา แบบวัดความคลุมเครือของบทบาทมีคาอํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.891 มีคา
อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.464-0.737 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
แบบจําลองการวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา
แบบจําลองการวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน สอดคลอง/ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัดขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากขอคําถามที่มีคา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย แลวเลือกตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการวัดความ
คลุ ม เครื อ ของบทบาทในงาน มี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ พิ จ ารณาได ค า สถิ ติ ที่ ใ ช
ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน ไดแก χ2 =
56.157, dƒ= 24, CFI=0.982, RMSEA= 0.064, TLI= 0.973, SRMR=0.030 พบวาดัชนีทุกตัว
เปนไปในทิศทางเดียวกันวาผานเกณฑ ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองการวัดความคลุมเครือของ
บทบาทในงานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของความคลุมเครือในงาน
คา
คา
CR
AVE
องคประกอบดานมาตรฐานการทํางานที่คลุมเครือ
0.729-0.907
0.870
0.693
องคประกอบดานวิธีการทํางานที่คลุมเครือ
0.640-0.859
0.811
0.592
องคประกอบดานดานเวลาทํางานที่คลุมเครือ
0.824-0.907
0.897
0.744
แบบจําลองการวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน χ2 = 56.157, dƒ= 24, CFI=0.982, RMSEA=
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
0.064, TLI= 0.973, SRMR= 0.030
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก
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เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.791 AVE=0.474 แสดงวา
ขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด เมื่อ
ตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.640-0.907เมื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวา แบบจําลองการวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน มี
3 องคประกอบ ดังนั้น แบบจําลองการวัดการรับรูการเปลี่ยนแปลงในงาน มี 3 องคประกอบ และมี
จํา นวนข อคํ า ถามแบบวั ด การรั บ รูก ารเปลี่ ย นแปลงในงาน มี จํา นวน 9
ข อ (AMB1=1,2,3
AMB2=4,5,6 AMB3=7,8,9)
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดความคลุมเครือของบทบาทในงาน
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ดานมาตรฐานการทํางานที่คลุมเครือ
ก.ขาพเจารูวาผลการปฏิบัติงานเชนไรที่เปนที่พึงพอใจของหัวหนางาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ดานวิธีการทํางานที่คลุมเครือ
ข. ขาพเจารูขั้นตอนในการทํางานของตนใหสําเร็จ
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ดานเวลาทํางานที่คลุมเครือ
ค.ขาพเจารูวาเมื่อไหรที่ควรทํางานสวนที่สําคัญในงานของตนเอง
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด

5. แบบวัดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
การสรางแบบวัดการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
แบบวั ดการรับ รูการสนับสนุ นทางสังคมจากองคการ ผู วิจัยทบทวนวรรณกรรม
เครื่องมือที่ พัฒ นาจากแบบวั ด ภาษาอัง กฤษที่มีนั กวิ ชาการตา งประเทศได ทํา ไวแล ว ชื่อ แบบวั ด
Survey of Perceived Organization Support (Eisenberger et al., 1997; Lynch, Eisenberger &
Armeli, 1999; Rhoades, Eisenberger, & Armeli, 2001) และแบบวัดการรับรูการสนับสนุนจาก
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องคการ ฉบับภาษาไทยของนําชัย ศุภฤกษชัยสกุล (2550) ตามแนวคิดของไอเซนเบิรกและคณะ
(Eisenberger et al., 1986; 1997; 1999; 2001) มาปรับใชโดยผูวิจัยคงความสําคัญตามแบบวัดเดิม
และปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่ ศึกษาและสร างข อคําถามจากนิยาม
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับที่หมายถึง การที่พนักงานไดพัฒนาความเชื่อโดยรวมวาองคการ
ใหคุณคาการทํางานและใสใจดูแลความสุขใจของพนักงานในระดับใด การวิจัยนี้ไดกําหนดการรับรู
ของพนักงานตอการสนับสนุนจากองคการเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการมีสวนรวม หมายถึง
พนักงานรับรูวาองคการเห็นวาพนักงานเปนสมาชิกคนหนึ่งในองคการ องคการเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของพนักงาน รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 2) ดานการปฏิบัติงาน หมายถึง
พนักงานรับรูวาองคการพึงพอใจกับผลการทํางานของพนักงาน สนับสนุนใหพนักงานทํางานเต็ม
ความสามารถ มีความคาดหวังใหพนักงานพัฒนาตนเอง ใหการฝกอบรมและพัฒนาที่มีประโยชน
ใหแกพนักงาน ชื่นชมพนักงานที่มีความพยามเปนพิเศษ เพิ่มคุณคาในงานของพนักงาน 3) ดาน
คาจางสวัสดิการและผลตอบแทน หมายถึง องคการมีระบบการจายคาจางที่ยุติธรรม ใหผลตอบแทน
และสวัสดิการที่มีประโยชนตอพนักงาน สงเสริมความกาวหนาในการทํางานของพนักงาน 4) ดาน
ความเปนอยูที่ดีของพนักงาน หมายถึง องคการมีความเปนหวงเปนใยและดูแลเอาใจใสในความ
เปนอยูที่ดีของพนักงาน ดูแลเอาใจใสในสภาพการทํางาน การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่สงผลเสีย
ตอพนักงาน ใหการชวยเหลือตางๆแตพนักงานตามความจําเปนและเหมาะสม แบบวัดนี้ผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยใหพนักงานเปนผูประเมิน แบบวัด ซึ่งมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง
จริงที่สุด) มีขอคําถามทั้งสิ้น 7 ขอ
การหาคุณภาพแบบวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
การหาคุณภาพแบบวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ มีขั้นตอนการ
หาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity)
โดยผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC
จากขอคําถามทั้งหมด 8 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 ทุกขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไปทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัด โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability) ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัดการวัดความคลุมเครือของ
บทบาทในงาน มีขอคําถามจํานวน 8 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.79 เมื่อเก็บกับกลุมตัวอยางจริง
พบวามีคาอํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.805 และมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.273–0.657
และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบจําลองการวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคม
จากองคการ โดยวิเคราะหองคประกอบเชิ งยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดการวัดการรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือก
ตัดขอคําถามออกโดยพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย
แลวเลือกตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ มี
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ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบ
วัดการวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ไดแก χ2=10.089, dƒ=8, CFI=0.998,
RMSEA=0.028, TLI=0.995, SRMR=0.017 พบวาดัชนีทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันวาผาน
เกณฑ ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการมีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตาราง 11
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
ตัวแปรสังเกต
องคประกอบดานการรับรูการสนับสนุนทางสังคม
จากองคการ
แบบจําลองการวัดการรับรูก ารสนับสนุนทางสังคม
จากองคการที่มีองคประกอบเดียวมีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ

คาน้ําหนัก

คา
CR

คา
AVE

0.504-0.768

0.859

0.509

χ2 =10.089, dƒ=8, CFI= 0.998, TLI=0.995,
RMSEA=0.028, SRMR=0.017

***p<.001
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.859AVE=0.509แสดงวา
ขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด
เมื่อตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.504-0.768 เมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวาแบบจําลองมีองคประกอบเดียวดี ดังนั้น แบบวัด
การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการมีองคประกอบเดียว และมีขอคําถามการวัดการรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ จํานวน 7 ขอ (POS = 1,2,3,4,5,6,7)
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ก. โรงงานเอาใจใสตอสวัสดิภาพความเปนอยูที่ดีของขาพเจา
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
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ข. เมื่อขาพเจามีปญหา จะไดรับความชวยเหลือจากโรงงาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ค. โรงงานใสใจในความคิดเห็นของขาพเจา
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
6. แบบวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
การสรางแบบวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
แบบวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จในองคการ ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรม
เครื่องมือที่พัฒนามาจากแบบวัดภาษาอังกฤษที่มีนักวิชาการตางประเทศไดทําไวแลว ตามนิยาม
ปฏิบัติการตามแนวคิดของ คาเมรอนและควิน(1999) โดยผูวิจัยไดปรับจากแบบวัด Organization
Culture Assessment Instrument (OCAI) (Cameron; & Quinn, 1999) ผูวิจัยคงความสําคัญตาม
แบบวัดเดิม และนํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษาและสรางขอ
คําถามจากนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับที่หมายถึง การรับรูของพนักงานตอกลุมของ
ตนเองในสภาพแวดลอมการทํางานในธุรกิจอาหารสัตวที่มีการแขงขัน เนนความสนใจในเรื่องมูลคา
ราคาของผลสําเร็จ มีการบริหารที่ขับเคลื่อนองคการไปสูการเพิ่มยอดผลิต เนนผลงานและกําไร มี
เปาหมายที่ชัดเจน มีกลยุท ธเ ชิงรุกนําไปสูการเพิ่มผลผลิตและการสรางผลกําไร ใหคุณคาของ
ความสามารถในการแขงขัน มุงการแขงขัน ความสมบูรณแบบ ความเฉลียวฉลาด ความคิดริเริ่มของ
พนักงาน การใหบริการโดยเฉพาะแกลูกคา ใหความสําคัญกับการชนะและบรรลุเปาหมายที่ทาทาย
มุงในเรื่องความแข็งขันและความเปนมืออาชีพ องคประกอบของวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
พิจารณาจาก โดยกําหนดองคประกอบ 5 ดาน ไดแก (1)
ดานคุณลักษณะหลักของโรงงาน
(Dominant characteristics) หมายถึง องคการมีลักษณะการแขงขัน การทํางานใหลุลวง มุงเนน
ผลงานและความสําเร็จ (2) ดานรูปแบบการบริหารพนักงาน (Management of employees)
หมายถึง แนวทางที่เนนการทํางานหนักเพื่อยอดผลิตตามเปาหมาย มุงใหพนักงานทํางานระยะยาว
(3) ดานการเชื่อมสัมพันธในโรงงาน (Organizational glue) หมายถึง การที่พนักงานในองคการเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (4) ดานกลยุทธที่สําคัญ (Strategic emphasis) หมายถึง การกําหนดแผนใน
การผลั กดั น กลยุ ท ธ ดว ยการแขง ขัน เชิ งรุก ใส ใ จลู กค า การผลิ ต ที่ มีป ระสิท ธิภ าพ เป นผู นํา ทาง
การตลาด และ (5) ดานเกณฑของความสําเร็จ (Criteria of success) หมายถึง มุงเนนการสรางผล
กําไรและสวนแบงทางการตลาด ในการวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ แบบวัดนี้ผูวิจัยสราง
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ขึ้นโดยใหพนักงานเปนผูประเมิน แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง
จริงที่สุด) มีขอคําถามทั้งสิ้น 19 ขอ
การหาคุณภาพแบบวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
การหาคุ ณ ภาพแบบวั ด วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ มี ขั้ น ตอนการหา
คุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity)
โดยผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC
จากขอคําถามทั้งหมด 30 ขอ มีคา IOC ระหวาง -0.67-0.67 จํานวน 9 ขอ มีคา IOC เทากับ 1
จํานวน 21 ขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไป
ทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัด
โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
(Reliability) ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัดการวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.93 หลังจากนั้นไดปรับขอคําถาม มีขอคําถามจํานวน 25 ขอ แลวจึงไปเก็บกับกลุม
ตัวอยางจริง มีคาอํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.935 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.2560.706 จากนั้นผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบจําลองการวัดวัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดวัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ สอดคลอง/ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณา
คัดเลือกตัดขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading) นอย แลวเลือกตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจําลองการวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ ไดแก χ2=304.967, dƒ= 142, CFI= 0.949,
RMSEA=0.059, TLI= 0.938, SRMR= 0.045พบวามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไมผานเกณฑที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และเมื่อพิจารณารวมกับดัชนีตัวอื่นๆ แลวทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันวาผานเกณฑ
ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองการวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ ดังแสดงในตารางที่ 12
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
ตัวแปรสังเกต

คา
คา
CR
AVE
0.718-0.812
0.802
0.576
0.631- 0.857
0.872
0.633
0.816
0.591
0.625 0.782
0.595-0.774
0.804
0.508
0.776-0.881
0.877
0.705
2
χ =304.967***, dƒ= 142, CFI= 0.949,
RMSEA=0.059, TLI= 0.938, SRMR= 0.045
คาน้ําหนัก

องคประกอบดานคุณลักษณะหลักของโรงงาน
องคประกอบดานรูปแบบการบริหารพนักงาน
องคประกอบดานการเชื่อมสัมพันธในโรงงาน
องคประกอบดานกลยุทธทสี่ ําคัญ
องคประกอบดานเกณฑของความสําเร็จ
แบบจําลองการวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุง
ผลสําเร็จที่มี 4 องคประกอบมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
***p<.001

ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) เนื่องจากแบบ
วัดนี้มีมากกวา 1 องคประกอบ และพบวาองคประกอบที่ 3 และ 4 มีความความพันธกันสูง (0.872)
ซึ่งอาจเปนไปไดวาองคประกอบทั้งสองนั้นไมแยกจากกัน จึงตองทดสอบทางสถิติดวยเทคนิค SEM
ของ CFA (Kline, 2011; Hair; et al, 2010) โดยเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองการวัดที่มี 5
องคประกอบ และ 4 องคประกอบ (ตารางที่ 12) โดยรวมองคประกอบที่ 3 และ 4 เขาดวยกัน แลว
เปรียบเทียบผลการวิเคราะหทั้งสองแบบ ภายหลังการปรับที่ไดแบบจําลองการวัดที่ดีที่สุด พบวา
แบบจําลองการวัดที่มี 4 องคประกอบ มีความกลมกลืนกับขอมูลแยกวาแบบจําลองการวัดที่มี 5
องคประกอบ (χ2=346.441, df=146, CFI=0.937, TLI=0.926, RMSEA=0.065, Δχ2=41.474,
Δdf=4) ดังนั้น แบบจําลองการวัดที่มี 5 องคประกอบ จึงมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 1 ที่วาแบบจําลองการวัดของตัวแปรการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จมี
โครงสรางองคประกอบ 5 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 13
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดตัวแปรการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบมุง
ผลสําเร็จ
Model
กอนปรับแบบจําลอง
AIC=18913.318
BIC=19234.943
Adjusted BIC=18965.330
หลังปรับแบบจําลอง
4 องคประกอบ
5 องคประกอบ
AIC=14147.436
BIC=14400.952
Adjusted BIC=14188.433

df

χ2

χ2/df

CFI

TLI

RMSEA

265

844.09***

3.19

.869

.851

.082

146
142

346.44***
304.97***

2.37
2.15

.937
.949

.926
.938

.065
.059

หมายเหตุ: CFI คือ Comparative Fit Index; TLI คือ Tucker-Lewis Index;MSEA คือ Root Mean Squared
Error of approximation; *** คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.001
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.961 AVE=0.567 แสดง
วาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด
เมื่อตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.595-0.881 เมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวา แบบจําลองการวัดตัวแปรการรับรูวัฒนธรรมองคการ
แบบมุงผลสําเร็จมี 5 องคประกอบดี และมีจํานวนขอคําถามจํานวน 19 ขอ (CUL1= 1,2,3
CUL2=5,6,7,8 CUL3= 9,10,11,13,14 CUL4=15,16,18,20 CUL5=22,23,25)
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ดานคุณลักษณะหลักของโรงงาน
ก. โรงงานมีกิจกรรมการปรับปรุงสินคาและบริการ
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
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ดานการบริหารพนักงาน
ข. โรงงานใหโอกาสแกพนักงานไดตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด

ไมจริง

คอนขางไมจริง คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด

ดานการเชื่อมสัมพันธในโรงงาน
ค. พนักงานในโรงงานมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานของตน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ดานกลยุทธที่สําคัญ
ง. โรงงานสงเสริมใหพนักงานปองกันเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน มากกวา
จะปลอยใหเกิดความผิดพลาดขึ้นแลวมาแกไขภายหลัง
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ดานเกณฑของความสําเร็จ
จ. โรงงานมีมาตรฐานการทํางานที่ดีเทียบเทาระดับสากล
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
7. แบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
การสรางแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
แบบวั ด พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร ผู วิ จั ย ทบทวนวรรณกรรม
เครื่องมือที่พัฒนามาจากแบบวัดภาษาอังกฤษที่มีนักวิชาการตางประเทศไดทําไวแลว โดยแบบวัดนี้
ผูวิจัยสรางขึ้นตามนิยามปฏิบัติการรวมกับบริบทของการทํางานในโรงงาน ตามแนวคิดของออแกน
(Organ, 1988; 2006) และโพสซาคอฟและคณะ (Podsakoff, Mackenzie, Moorman &
Fetter,1990) โดยปรับจากแบบวัดของโพสซาคอฟและคณะ (1990) ที่หมายถึง การที่พนักงานใน
โรงงานไดแสดงพฤติกรรมการทํางานดวยความสมัครใจไมมีใครบังคับ หากไมทําก็ไมมีบทลงโทษ
จากโรงงาน ไมใชพฤติกรรมทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับอยางเปนทางการตามระบบรางวัลที่
องคการกําหนด และพฤติกรรมนั้นสงเสริมตอการทํางานอยางมีประสิทธิผลในโรงงาน ในการวัด
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ผูวิจัยใชแนวคิดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดาน
การชวยเหลือ เปนพฤติกรรมที่พนักงานไดตัดสินใจดวยตนเองในการแสดงออกถึงการชวยเหลือ
ผูอื่นในโรงงานในเรื่องที่เปนปญหา 2) ดานการมีจิตสํานึกและยุติธรรม เปนพฤติกรรมของพนักงาน
ในการสมัครใจตอการเปนสวนหนึ่งขององคการที่มีมากกวาขอกําหนดของบทบาทขององคการใน
ขอบเขต ที่พนักงานตองใสใจเชื่อฟงตอกฎ ระเบียบและการควบคุม 3) ดานการมีมารยาทและความ
เอื้อเฟอ เปนพฤติกรรมที่พนักงานทําหรือเปนการปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับงานที่มีกับผูอื่น และ
4) ดานการทําความดีใหสังคมในองคการ เปนพฤติกรรมของพนักงานที่ทําเพื่อตนเองไดมีสวนรวม
ในการรับผิดชอบ เขารวมในสิ่งที่เกี่ยวของกับองคการ การวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหพนักงานเปนผูประเมินการรับรูของตนเอง มีขอคําถามทั้งสิ้น
14 ขอ แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ (ไมเคยเลย ถึง บอยมาก)
การหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
การหาคุณภาพแบบวัดการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีขั้นตอน
การหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Content
validity) โดยผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะห
คา IOC จากขอคําถามทั้งหมด 35 ขอ มีคา IOC ระหวาง -0.33-0.67 จํานวน 18 ขอ มีคา IOC
เทากับ 1 จํานวน 17 ขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out)
ไปทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัด โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
(Reliability) ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัดการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 หลังจากนั้นไดตัดขอคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นนอยกวาหรือมากกวา ขอ
คําถามเทาเดิม เหลือขอคําถามจํานวน 31 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 แลวจึงไปเก็บกับกลุม
ตัวอยางจริง พบวา แบบวัดมีคาอํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.852 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง 0.128-0.609 การวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการยังไม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัดขอคําถามออกโดยพิจารณา
จากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย แลวเลือกตัดทีละขอคําถาม จน
แบบจําลองการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก χ2=112.630, dƒ=71, CFI= 0.975, RMSEA=0.042, TLI=0.969,
SRMR=0.036 พบวา ดัชนีทุกตัวผานเกณฑ ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองการวัดพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ
คา
คา
CR
AVE
องคประกอบดานการชวยเหลือ
0.646-0.853
0.836
0.563
องคประกอบดานการมีจิตสํานึกและยุตธิ รรม
0.662-0.801
0.816
0.527
องคประกอบดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ
0.636-0.774
0.734
0.481
องคประกอบดานการทําความดีใหสังคมในองคการ
0.673-0.795
0.760
0.515
2
แบบจําลองการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ χ =112.630, dƒ=71, CFI= 0.975,
องคการที่มี 4 องคประกอบมีความกลมกลืนกับ
RMSEA=0.042, TLI=0.969,
ขอมูลเชิงประจักษ
SRMR=0.036
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.939 AVE=0.525 แสดง
วาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด
เมื่อตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.636-0.853 เมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัดการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการมี 4 องคประกอบ และมีจํานวนขอคําถามจํานวน 14 ขอ (OCB1=2,3,4,5 OCB2=8,9,10,11
OCB3=24,25,26 OCB4=28,29,30)
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ดานการชวยเหลือ
ก.ขาพเจาอาสาชวยเพื่อนรวมงานเมื่อเห็นวาเขามีงานลนมือ
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
ดานการมีจิตสํานึกและยุติธรรม
ข. ขาพเจาใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ของโรงงานดวยความระมัดระวัง ประหยัดและคุมคา
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
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ดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ และการทําความดีใหสังคมในองคการ
ค.ขาพเจาเต็มใจเขารวมทํากิจกรรมที่จะทําใหโรงงานสะอาดนาอยู
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
ดานการทําความดีใหสังคมในองคการ
ง. ขาพเจาเขารวมกิจกรรมที่ชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับโรงงาน แมไมไดถูกรองขอ
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
8. แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
การสรางแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท โดยแบบวัดนี้ผูวิจัยสรางนิยามปฏิบัติการ
ในบริ บ ทของการทํ า งานในโรงงาน แบบวั ด พฤติ ก รรมการทํ า งานตามบทบาท โดยทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานตามบทบาทหนาที่ในองคการ ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดเองโดยอางอิง
เนื้อหาจากระบบเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานในแบบประเมินผลงานประจําปของโรงงานที่
ศึกษา ผูวิจัยสรางขอคําถามโดยใหสอดคลองกับบริบทของโรงงานที่ศึกษา หมายถึง การที่พนักงาน
ไดแสดงออกถึงการทํางานในโรงงานที่ตอบสนองตอเปาหมายและวัตถุประสงคทางกลยุทธของ
โรงงาน ผลของการทํางานตามบทบาทหนาที่ของพนักงานสามารถประเมินไดวาเปนพฤติกรรมที่
สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอเปาหมายของโรงงาน ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดพฤติกรรมการ
ทํางานตามบทบาทโดยใชตามเกณฑการประเมินสมรรถนะการทํางานในโรงงานที่ตอบสนองตอแผน
กลยุทธของโรงงานที่ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานการผลิตและคุณภาพ หมายถึง การที่
พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดเต็มศักยภาพความสามารถของตนเอง มีทักษะและความ
ชํานาญเฉพาะงาน ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดทั้งงานที่ไดรับมอบหมาย
และงานกิจกรรมดานคุณภาพ กิจกรรมความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการพัฒนาองคกร
รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน 2) ดานความใสใจและรับผิดชอบ หมายถึง การที่
พนักงานใหความรวมมือและตอบสนองตอการปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย สงมอบ
งานตามกําหนดเวลา ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรและความเอาใจใสตอหนาที่ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เอาใจใสดูแล รักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการ
ทํางาน 3) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง การที่พนักงานสามารถเสนอวิธีการรูปแบบการ
ทํ า งานใหม ๆ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง งาน วิ เ คราะห แ ละแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งรวดเร็ ว ให
ขอเสนอแนะหรือขอมูลเพื่อปรับปรุงและติดตามการแกไขที่เกี่ยวกับการทํางาน 4) ดานการทํางาน
รวมกับผูอื่น ความซื่อสัตยและคุณธรรม หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได ใหความ
รวมมือกับเพื่อนรวมงานและหนวยงานอื่นไดโดยไมมีขอขัดแยง ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
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สวนรวมในการทํางานใหกับกิจกรรมตาง ๆ ของโรงงาน ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดจากแนวคิดเรื่อง
ทฤษฏีบทบาท (Katz; & Kahn,1978., Biddle, 1979., Motowidlo; & Van Scotter, 1994) และปรับ
เนื้อหาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอาหารสัตว ซึ่งใชเกณฑ
ของคานิยมรวมของบริษัทมาปรับเปนขอคําถาม และเพื่อครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามปฎิบัติการ มี
ลักษณะเปนประโยคบอกเลาและประโยคปฏิเสธ แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหหัวหนากลุมงานเปน
ผูประเมินลูกนองในกลุม แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ (ไมเคยเลย ถึง บอยมาก)
มีขอคําถามทั้งสิ้น 15 ขอ
การหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
การหาคุณภาพแบบวัดการวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท มีขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบ
วัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity) โดยผูเชี่ยวชาญ คา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการ
วิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอคําถามทั้งหมด 20
ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.4-0.8 จํานวน 19 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 1 ขอ จากนั้นผูวิจัยนํา
แบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไปทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัดโดย
ทดลองใชเพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability) ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัด
การวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท มีขอคําถามเทาเดิม จํานวน 17 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.94 แลวจึงไปเก็บกับกลุมตัวอยางจริง มีคาอํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.947 มีคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง 0.642-0.802 ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบจําลอง
การวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการ
วัดการวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท สอดคลอง/ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัดขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) นอย แลวเลือกตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการวัดพฤติกรรม
การทํางานตามบทบาท มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบ
ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท ไดแก χ2=221.787***,
dƒ=84, CFI=0.961, RMSEA=0.071, TLI=0.951, SRMR=0.038 พบวามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไมผาน
เกณฑที่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารวมกับดัชนีตัวอื่นๆ แลวดัชนีทุกตัวเปนไปในทิศทาง
เดียวกันวาผานเกณฑ ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท มี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตาราง 15
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
หนาที่

0.772- 0.860
0.649-0.897
0.857-0.948

คา
CR
0.865
0.894
0.923

คา
AVE
0.682
0.631
0.801

0.705-0.783

0.826

0.543

ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

องคประกอบดานการผลิตและคุณภาพ
องคประกอบดานความใสใจและรับผิดชอบ
องคประกอบดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
องคประกอบดานการทํางานรวมกับผูอื่น ความ
ซื่อสัตยและคุณธรรม
แบบจําลองการวัดพฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาทหนาที่ที่มี 4 องคประกอบมีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ

χ2=221.787***, dƒ=84, CFI=0.961,
RMSEA=0.071, TLI=0.951, SRMR=0.038

***p<.001
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.965 AVE=0.652 แสดง
วาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด
เมื่อตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.649-0.948 เมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวาแบบจําลองมี 4 องคประกอบดี ดังนั้น แบบวัดการ
วัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท มี 4 องคประกอบ และมีจํานวนขอคําถามการวัดพฤติกรรม
การทํางานตามบทบาท มีจํานวน 15 ขอ (InR1=1,2,3 InR2=6,7,8,9,10 InR3=11,12,13
InR4=14,15,16,17)
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
(หัวหนากลุมงานเปนผูประเมิน)
ดานการผลิตและคุณภาพ
ก. ลูกนองของทานปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่โรงงานกําหนดไวอยางเครงครัด
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
ดานความใสใจและรับผิดชอบ
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ข. ลูกนองของทานสงมอบงานตามกําหนดเวลา
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
ค.ลูกนองของทานใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพการทํางาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
ดานการทํางานรวมกับผูอื่น
ง. ลูกนองของทานมีสวนรวมกับทีมงานในการแกไขปญหาในงาน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
9. แบบวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
การสรางแบบวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
แบบวัดนี้ผูวิจัยปรับจากแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษที่สรางจากแนวคิดของสตริงเกอร (2002) แบบ
วัดบรรยากาศกลุมงาน (The climate questionnaire) และแบบวัด Organization climate score
(Stringer, 2002) เปนเครื่องมือที่พัฒนามาจากแบบวัดภาษาอังกฤษที่มีนักวิชาการตางประเทศได
ทํ า ไว แ ล ว ผู วิ จั ย คงความสํ า คั ญ ตามแบบวั ด เดิ ม และนํ า มาปรั บ ข อ คํ า ถามโดยเพิ่ ม เนื้ อ หาให
สอดคล อ งกั บ บริ บ ทที่ ศึ ก ษาและสร า งข อ คํ า ถามจากนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ ต น ฉบั บ ที่
หมายถึง การที่พนักงานมีการรับรูตอสภาพแวดลอมการทํางานภายในกลุมที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ที่ตองการความสําเร็จจากการทํางาน สมาชิกในกลุมมีความพยายามทํางานทําใหดีกวาคนอื่น มุง
การแขงขัน ตั้งเปาหมายความสําเร็จเปนเปาหมายระยะยาว และพัฒนาที่เอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู
ความสําเร็จนั้น ตั้งมาตรฐานการทํางานสูงกวามาตรฐานทั่วไป ทาทายและกลาเสี่ยง สนใจทํางานที่
ยาก วางแผนอนาคตไวอยางรอบคอบและพยายามคาดการณถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตอความสําเร็จ
ในเป า หมายนั้ น ต อ งการข อ เสนอแนะที่ เ ป น รู ป ธรรมชั ด เจนเพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นา บรรยากาศมุ ง
ผลสําเร็จของงานประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) ดานความรับผิดชอบ หมายถึง
สมาชิกในกลุมใหความสําคัญกับความรับผิดชอบของแตละบุคคล เนนความรับผิดชอบสวนตน
รับผิดชอบงานของตนเอง เลือกขั้นตอนการดําเนินงานของตัวเองและยอมรับความรับผิดชอบนั้นวา
ขึ้นอยูกับความพยายามของตนเอง ไมวาสําเร็จหรือลมเหลว 2) ดานการสนับสนุน หมายถึง ในกลุม
มีความสัมพันธที่ดีตอกัน แสดงออกในรูปแบบของการใหกําลังใจมากกวาความสัมพันธตามอํานาจ
หนาที่ สมาชิกรับรูถึงความไววางใจและการสนับสนุนกันในกลุม 3) ดานการใหรางวัลและการ
ลงโทษ หมายถึง สมาชิกในกลุมรับรูวาการไดรับรางวัลมาจากการทํางานที่สําเร็จเปนอยางดี และ
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เห็นวาการไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนเปนสัญลักษณของความสําเร็จ สมาชิกมีความมุงมั่นทํางาน
4) ดานมาตฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง หมายถึง สมาชิกในกลุมใหความสําคัญกับ
มาตรฐานการทํางานที่สูง สมาชิกรับรูถึงเกณฑผลงานในการทํางานของกลุม มีความภาคภูมิใจใน
การทํางานและผลงานของกลุมตนเอง มีการปรับปรุงผลการทํางานอยางตอเนื่อง สมาชิกรับรูไดวา
บรรยากาศโดยทั่วไปภายในกลุมเปนความรูสึกที่กดดันใหตองมีการพัฒนาตนเองและกลุมอยาง
ตอเนื่อง ผูวิจัยสรางแบบวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จตามแนวคิดของสตริงเกอร
(Stringer, 2002)
โดยสรางแบบวัดโดยปรับจากแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษที่ชื่อวา แบบวั ด
บรรยากาศกลุมงาน (The climate questionnaire) และแบบวัด Organization climate score ของ
สตริงเกอร (2002) ผูวิจัยคงความสําคัญตามแบบวัดเดิม และนํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหา
ใหสอดคลองกับบริบทที่ศึกษาและสรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับ แบบ
วัดมีขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ แตละขอเปนประโยคแบบประมาณคา 6 ระดับ (ไมจริงที่สุด ถึง จริง
ที่สุด)
การหาคุณภาพแบบวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
การหาคุณภาพแบบวัดการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีขั้นตอนการหา
คุณภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity)
โดยผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC
จากขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0-0.67 จํานวน 7 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน
13 ขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไปทดสอบหา
คุณภาพเครื่องมือวัด โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability) ผล
การวิเคราะหพบวา แบบวัดการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.77 หลังจากนั้นไดตัดขอคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นนอยกวาหรือมากกวา เหลือขอคําถามจํานวน
16 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 แลวจึงไปเก็บกับกลุมตัวอยางจริง พบวาแบบวัดมีคาอํานาจ
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.759 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.67- 0.589 ผูวิจัยไดทําการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบจําลองการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ โดย
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว า แบบจํ า ลองการวั ด การวั ด บรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง
ผลสําเร็จ หนาที่ สอดคลอง/ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัด
ขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)
นอย แลวเลือกตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีความ
กลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ พิ จ ารณาได ค า สถิ ติ ที่ ใ ช ต รวจสอบดั ช นี ค วามกลมกลื น ของ
แบบจําลองการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ไดแก χ2= 122.629***, dƒ= 47, CFI=
0.941, RMSEA=0.070, TLI= 0.917, SRMR=0.058พบวามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไมผานเกณฑที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารวมกับดัชนีตัวอื่นๆ แลวดัชนีทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันวา
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ผานเกณฑ ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตารางที่ 16
ตาราง 16 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสําเร็จ
Model
กอนปรับแบบจําลอง
AIC=13644.597
BIC=13848.924
Adjusted BIC=13677.640
หลังปรับแบบจําลอง
3 องคประกอบ
4 องคประกอบ
AIC=9586.716
BIC=9749.420
Adjusted BIC=9613.028

df
98

χ2
499.807***

χ2/df CFI TLI RMSEA
5.10 0.758 0.703 0.112

50
47

149.525***
122.629***

2.99 0.922 0.897
2.61 0.941 0.917

0.078
0.070

หมายเหตุ: CFI คือ Comparative Fit Index; TLI คือ Tucker-Lewis Index; RMSEA คือ Root Mean Squared
Error of approximation; *** คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.001
ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) เนื่องจากแบบ
วัดนี้มีมากกวา 1 องคประกอบ และพบวาองคประกอบที่ 2 และ 4 มีความความพันธกันสูง (0.803)
ซึ่งอาจเปนไปไดวาองคประกอบทั้งสองนั้นไมแยกจากกัน จึงตองทดสอบทางสถิติดวยเทคนิค SEM
ของ CFA (Kline, 2011; Hair; et al, 2010) โดยเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองการวัดที่มี 4
องคประกอบ และ 3 องคประกอบ (ตารางที่ 16) โดยรวมองคประกอบที่ 3 และ 4 เขาดวยกัน แลว
เปรี ย บเที ย บผลการวิ เ คราะห ทั้ ง สองแบบ ภายหลั ง การปรั บ ที่ ไ ด แ บบจํ า ลองการวั ด ที่ ดี ที่ สุ ด
พบวา แบบจําลองการวัดที่มี 3 องคประกอบ มีความกลมกลืนกับขอมูลแยกวาแบบจําลองการวัดที่มี
4 องคประกอบ (χ2= 122.629***, dƒ= 47, CFI= 0.941, RMSEA=0.070, TLI= 0.917,
SRMR=0.058)
ดังนั้น แบบจําลองการวัดตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จที่มี 4
องคประกอบ จึงมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก เปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่วาแบบจําลองการวัดของ
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีโครงสรางองคประกอบ 4 ดาน ดังแสดงใน ตารางที่
17
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
ตัวแปรสังเกต

0.387-0.750
0.624-0.751
0.681-0.775

คา
CR
0.623
0.746
0.819

คา
AVE
0.370
0.496
0.532

0.714-0.841

0.755

0.609

คาน้ําหนัก

องคประกอบดานความรับผิดชอบ
องคประกอบดานการสนับสนุน
องคประกอบดานการใหรางวัลและการลงโทษ
องคประกอบดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ความคาดหวัง
แบบจําลองการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสําเร็จที่มี 4 องคประกอบมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ

χ2= 122.629***, dƒ= 47, CFI= 0.941,
RMSEA=0.070, TLI= 0.917,
SRMR=0.058

***p<.001
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.920 AVE=0.495 แสดงวา
ขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด เมื่อ
ตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.387-0.841เมื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะหพบวาแบบจําลองมี 4 องคประกอบดี แบบจําลองการวัด
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มี 4 องคประกอบ และมีจํานวนขอคําถามการวัดบรรยากาศ
กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีจํานวน 12 ขอ (CLI1=2,3,4 CLI2=5,7,9 CLI3=10,11,12,13
CLI4=15,16)
ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ดานความรับผิดชอบ
ก. สมาชิกในกลุมมักแกปญหาของตนเองดวยตัวเอง
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
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ดานการสนับสนุน
ข. สมาชิกภายในเมื่อกลุมงานไดรับมอบหมายงานที่ยาก สมาชิกในกลุมตางชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
การใหรางวัลและการลงโทษ
ค.สมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลตามสัดสวนผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมของเขา
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
ดานมาตฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง
ง. สมาชิกในกลุมตางภูมิใจในการทํางานของกลุม
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
.......................
ไมจริงที่สุด
ไมจริง
คอนขางไมจริง คอนขางจริง
จริง
จริงที่สุด
10. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การสรางแบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมเครื่องมือที่พัฒนามาจาก
แบบวัดภาษาอังกฤษที่มีนักวิชาการตางประเทศไดทําไวแลว แลวปรับจากแบบวัดของ รัตติกรณ จง
วิศาล (2543) ที่ปรับมาจากแบบวัดภาวะผูนําของ ประเสริฐ สมพงษธรรม (2538) ซึ่งแปลมาจาก
แบบวัดของผูนําพหุองคประกอบ ฉบับ 5x (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5x/
MLQ) ผูวิจัยคงความสําคัญตามแบบวัดเดิม และนํามาปรับขอคําถามโดยเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลอง
กับบริบทที่ศึกษาและสรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนฉบับที่หมายถึง การที่
ผูนําไดแสดงพฤติกรรมที่ใหความสําคัญและสนใจลูกนองภายในกลุม ใหความสนใจกับความตองการ
ของลู กน อง เฝ า มองและยอมรั บ ในลูก นอ ง ให ลูก นอ งเห็น ถึ ง ความสํ าคั ญ ของวัต ถุ ป ระสงคแ ละ
วิสัยทัศนของกลุมงานและโรงงานมากกวาความสนใจของตนเอง สงเสริมลูกนองกาวใหขามความ
สนใจของตนเองเพื่อไปสูเปาหมายที่ดีกวาเนนการสงเสริมแรงจูงใจลูกนองใหทําสิ่งที่มากกวาความ
คาดหวังในผลการทํางานทั่วไป ใหอํานาจแกลูกนองใหสามารถมีสวนรวมในการจัดการเปลี่ยนแปลง
ในกลุมสรางความผูกพันตอเปาหมายโดยมุงสนใจประโยชนของกลุมและโรงงานมากกวาประโยชน
ของตนเอง ลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีองคประกอบพฤติกรรม 4 ประการคือ 1) การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ หรือภาวะผูนําเชิงบารมี หมายถึง การที่หัวหนาเปนที่เคารพ ศรัทธา
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ไววางใจ มีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังลูกนองภายในกลุมงานได 2) การสรางแรงบันดาล
ใจ หมายถึง การที่ หัว หนาสามารถจูงใจใหลูกนองเกิดแรงบันดาลใจจากแรงจูงใจภายใน เสนอ
วิสัยทัศนที่นาสนใจสําหรับการมองถึงอนาคต และสามารถถายทอดใหลูกนองเขาใจไดอยางชัดเจน
สงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตุนใหลูกนองสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ได รวมถึง
ปญหาการเปลี่ ยนแปลงในโรงงาน 3) การกระตุนทางปญญา หมายถึง การที่ หัว หนากระตุน ให
ลู ก น อ งได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงงาน ทํ า ให ลู ก น อ งมี ค วามต อ งการแนวทางในการ
แกปญหา สงเสริมการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ มองเห็นวาปญหาและอุปสรรคคือความทายทาย
4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง การที่หัวหนามีความสัมพันธกับลูกนองในลักษณะ
การดูแลเอาใจใสในรายบุคคล ทําใหลูกนองรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับความสําคัญ โดยหัวหนา
ทําหนาที่เปนผูคอยชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาของลูกนองในรายคน หัวหนามีการสื่อสารสองทางคือ
รับ ฟ ง และใหการสะท อนกลั บ แก ลู กนอง แบบวัดนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหพนั กงานเปนผู ป ระเมิ น
หัวหนากลุม แบบวัดมีขอคําถามทั้งหมด 47 ขอ แตละขอเปนประโยคแบบประมาณคา 5 ระดับ (ไม
เคยเลย ถึง บอยมาก)
การหาคุณภาพแบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การหาคุณภาพแบบวัดการวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนการหาคุณภาพ
ของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Conten validity) โดย
ผูเชี่ยวชาญ คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางขอคําถามและเนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการของตัว
แปรที่ใชในการวิจัย (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอ
คําถามทั้งหมด 47 ขอ มีคา IOC เทากับ 0.67-1.00 จํานวน 3 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 44
ขอ จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชแบบวัด (Try out) ไปทดสอบหา
คุณภาพเครื่องมือวัด โดยทดลองใช เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability) ผล
การวิเคราะหพบวา แบบจําลองการวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97
หลังจากนั้นไดตัดขอคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นนอยกวาและขอที่มีคาอํานาจจําแนก เหลือขอคําถาม
จํานวน 33 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 แลวจึงไปเก็บกับกลุมตัวอยางจริง พบวาแบบวัด มีคา
อํานาจความเชื่อมั่นเทากับ 0.911 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.531-0.826 การวัดภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบจําลองการวัดภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการวัดภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัดขอคําถามอื่น ๆ
ออกไป โดยพิจารณาจากขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย แลวเลือกตัด
ทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการวัดการวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ พิจารณาไดคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ไดแก χ2=941.940, dƒ=344, CFI=0.921, RMSEA=0.061, TLI=0.914, SRMR=
0.038 พบวามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไมผานเกณฑที่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารวมกับดัชนีตัว

165
อื่นๆ แลวดัชนีทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันวาผานเกณฑ ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบจําลองแบบวัด
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตาราง 18
ตาราง 18 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรสังเกต

คาน้ําหนัก

คา
CR
0.979

คา
AVE
0.624

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบดานการมีอิทธิพลอยางมี
0.661- 0.851
0.945
0.505
อุดมการณ
องคประกอบดานการสรางแรงบันดาลใจ
0.724-0.889
0.920
0.659
องคประกอบดานการกระตุน ทางปญญา
0.824-0.869
0.879
0.708
องคประกอบดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
0.501-0.875
0.888
0.620
บุคคล
แบบจําลองการวัดภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงที่มี 4 χ2=941.940, dƒ=344, CFI=0.921,
องคประกอบมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ RMSEA=0.061, TLI=0.914, SRMR= 0.038
ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) เนื่องจากแบบวัดนี้มี
มากกวา 1 องคประกอบ และพบวาองคประกอบมีความสัมพันธกันสูง ไดแก ดานที่ 1 สัมพันธกับ
ดานที่ 2 (0.861) ดานที่ 1สัมพันธกับดานที่ 3 (0.808) ดานที่ 3สัมพันธกับดานที่ 2 (0.866) ดานที่
4สัมพันธกับดานที่ 2 (0.874) ดานที่ 4 สัมพันธกับดานที่ 3 (0.928) และดานที่ 4 สัมพันธกับดานที่
1 (0.793) ซึ่งอาจเปนไปไดวาองคประกอบทั้งสองที่มีความสัมพันธกันสูงนั้นไมแยกจากกัน จึงตอง
ทดสอบทางสถิติดวยเทคนิค SEM ของ CFA (Kline, 2011; Hair; et al, 2010) โดยเปรียบเทียบ
ระหวางแบบจําลองการวัดที่มี 4 องคประกอบ และ 3 องคประกอบ (ตารางที่ 19)
โดยรวม
องค ป ระกอบคู ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ สู ง เข า ด ว ยกั น แล ว เปรี ย บเที ย บผลการวิ เ คราะห ทั้ ง สองแบบ
ภายหลังการปรับที่ไดแบบจําลองการวัดที่ดีที่สุด พบวา แบบจําลองการวัดที่มี 3 องคประกอบ มี
ความกลมกลืนกับขอมูลแยกวาแบบจําลองการวัดที่มี 4 องคประกอบ (χ2= 122.629***, dƒ= 47,
CFI= 0.941, RMSEA=0.070, TLI= 0.917, SRMR=0.058) ดังนั้น แบบจําลองการวัดที่มี 4
องคประกอบ จึงมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก เปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่วาแบบจําลองการวัดของ
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีโครงสรางองคประกอบ 4 ดาน
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดตัวแปรตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
Model
กอนปรับแบบจําลอง
(AIC) 18745.948
(BIC) 19131.898
Adjusted BIC 18808.363
หลังปรับแบบจําลอง
3 องคประกอบ
ดานที่ 2 รวมกับดานที่ 1
ดานที่ 3 รวมกับดานที่ 1
ดานที่ 3 รวมกับดานที่ 2
ดานที่ 4 รวมกับดานที่ 1
ดานที่ 4 รวมกับดานที่ 2
ดานที่ 4 รวมกับดานที่ 3
หลังปรับแบบจําลอง
4 องคประกอบ
(AIC) 15940.115
(BIC) 16280.659
Adjusted BIC 15995.186

df
458

χ2
1388.095

χ2/df
1.51***

CFI TLI RMSEA
0.891 0.882 0.079

347
347
347
347
347
347

1249.549
1226.031
1067.846
1365.953
1107.938
977.339

3.601***
3.533***
3.077***
3.936***
3.193***
2.817***

0.881
0.885
0.905
0.866
0.900
0.917

0.871
0.874
0.897
0.854
0.891
0.910

0.089
0.088
0.080
0.095
0.082
0.075

344

941.940

2.74***

0.921 0.914

0.073

หมายเหตุ: CFI คือ Comparative Fit Index; TLI คือ Tucker-Lewis Index; RMSEA คือ Root Mean Squared
Error of approximation; *** คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.001
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR=0.979 AVE=0.624 แสดงวาขอ
คําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตที่จะวัด เมื่อ
ตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
จําแนก ผลการวิเคราะหพบวาแบบจําลองมี 4 องคประกอบดี ดังนั้น แบบวัดการวัดภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง มี 4 องคประกอบ และมีจํานวนขอคําถามการวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีจํานวน
28 ขอ (TL1=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
TL2=16,17,18,19,20,21
TL3=22,23,24
TL4=26,27,28,29,31)
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ตัวอยางขอคําถามของแบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
(พนักงานเปนผูประเมิน)
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ก. หัวหนาชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
การสรางแรงบันดาลใจ
ข. หัวหนาทําใหสมาชิกในกลุมมุงความสนใจในวิธีการที่จะทําใหงานสําเร็จ
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
การกระตุนทางปญญา
ค. หัวหนาใหความสําคัญกับการตั้งคําถามของสมาชิกในกลุมเพื่อนําไปสูการรวมแสดง
ความคิดเห็น
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ง. หัวหนาใหเวลาในการสอนและแนะนําการทํางานแกสมาชิกในกลุม
.......................... ....................... .................... ....................... ......................
ไมเคยเลย
นานๆครั้ง
บางครั้ง
บอย
บอยมาก

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตโรงงานอาหารสั ต ว เพื่ อ ขอความร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม
2. ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง ผู จั ด การโรงงาน หั ว หน า กลุ ม งาน และพนั ก งานที่ เ ป น กลุ ม
ตัวอยางเพื่อแจงจุดมุงหมายและความสําคัญของการวิจัย พรอมทั้งขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม
3. เมื่อไดรับอนุมัติใหแจกแบบสอบถามได ผูวิจัยไดดําเนินการผานฝายทรัพยากร
บุคคลของแตละโรงงาน เพื่อนําแบบสอบถามไปแจกและขอเก็บคืน พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดจัดหอ
แบบสอบถามแยกตามกลุ ม ในแต ล ะโรงงาน พร อ มกั บ แจกของที่ ร ะลึ ก ให กั บ พนั ก งานที่ ต อบ
แบบสอบถามทุกคน โดยพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลจะเปนผูชวยดําเนินการในการแจกจาย
4. ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามแตละโรงงานประมาณ 1-2 สัปดาห โดย
ผูวิจัยจะขอรับแบบสอบถามคืนโดยการสงคืนโดยตรง เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนแลว ผูวิจัยได
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ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ ขอมูลฉบับใดที่ไมครบ ผูวิจัยจะติดตอ
เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษยของโรงงานนั้นมาสงกลับคืนไปกรอกขอมูลใหครบ แลวนําสงกลับคืน
มาอีกครั้ง

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
ในการวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ได ข อรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย จากการพิ จ าณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ งานวิจัยไดรับการพิจารณาอนุมัติผานรับรองจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย ตามรหัส
โครงการ: SWUEC 260/58 E เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตามเอกสารเลขที่ ศธ 0519.38/339 ลง
วันที่ 28 มกราคม 2559 (ภาคผนวก ค.) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแนบเอกสาร “เอกสารชี้แจง
ผูเ ขาร วมการวิจัย ” แนบทายของแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อใหผูตอบได ทราบรายละเอี ยดของ
งานวิ จั ย นี้ และการพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ข องผู ต อบ ผู ต อบสามารถเข า ร ว มหรื อ ไม เ ข า ร ว มในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ไดโดยไมเกิดผลกระทบใดๆแกผูตอบ เมื่อผูตอบลงนามในแบบฟอรมแลว
สามารถแยกสงกับแบบสอบถามได เพื่อไมตองการแสดงตัวผูตอบหรือสงรวมกับแบบสอบถามก็ได
นอกจากนี้ เนื่องจากแบบสอบถามมีจํานวนขอคอนขางมาก คณะกรรมการจริยธรรมไดแนะนําใหมี
การมอบของที่ระลึกแกผูตอบแบบสอบถามเพื่อจูงใจ ผูวิจัยไดจัดของชํารวยซึ่งเปนเสื้อยืดคนละ 1
ตัว แกผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดคืนแบบสอบถามกลับมา เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณที่
กรุณาสละเวลาในการใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้

การจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยจัดกระทําขอมูลในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยตรวจสอบคําตอบในแบบสอบถามแตละชุด ใหมีความครบถวนสมบูรณ
จากนั้นคัดเลือกขอมูลของกลุมตัวอยางที่สมบูรณมาใชวิเคราะห
2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑของแตละแบบวัด ลงโคดขอมูล แลวบันทึกขอมูล
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนเบื้องตน (Primary data analysis) เพื่อตรวจสอบ
ลักษณะและคุณภาพของขอมูลในระดับพนักงานและระดับกลุมงานกอนที่จะทําการวิเคราะหพหุ
ระดับ โดยวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง เพื่อแสดงถึงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ไดแก การแสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหขอมูลคาสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตในงานวิจัย เปนขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating scale) วิเคราะหโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉลี่ย คา

169
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย คาสูงสุด คาต่ําสุด เพื่อศึกษาลักษณะการกระจาย
ของตัวแปร
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรของขอคําถาม
และองคประกอบแบบวัดตัวแปรระดับกลุมงาน ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่ประเมินโดยพนักงาน เพื่อตรวจสอบวาขอคําถามใดที่สามารถนําไป
สรางคะแนนระดับกลุม เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบเบื้องตน เกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันพหุระดับ ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรพหุระดับ ผูวิจัยใชขั้นตอนตาม
แนวทางของเฉินและคณะ (Chen, Mathieu & Bliese, 2004) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกําหนดนิยามตัวแปรที่ศึกษา (Construct definition) เปนการนิยามตัว
แปรในแตละระดับการวิเคราะหทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม โดยพิจารณาปจจัยกําหนดที่ขึ้นอยูกับ
ทฤษฎี ใ นด า นมิ ติ (Dimension) ขององค ป ระกอบว า มี มิ ติ ข ององค ป ระกอบอย า งไร (เช น
องคประกอบแบบมิติเดียว Unidimension construct, หรือหลายมิติ Multidimensional) และ
พิจารณาลักษณะธรรมชาติ (Nature) ขององคประกอบ (เชน มีแนวโนมเขาสูศูนยกลาง- Central
tendency หรือ มีความแปรปรวน - Variability) ธรรมชาติขององคประกอบ โดยทั่วไปในทาง
ทฤษฏีจะคิดในแงที่ตัวชี้วัดการโนมเขาสูศูนยกลาง หรือคะแนนรวม ซึ่งอาจมีรูปแบบอื่นอีก
2) การระบุ ธ รรมชาติ วิ ธี ก ารวั ด และการสร า งคะแนนที่ ป ระกอบรวมกั น ของ
องคประกอบ (Articulation on the nature of the aggregate construct) ขั้นนี้เปนการพิจารณาการ
ประกอบกันเปนธรรมชาติขององคประกอบรวม ระบุธรรมชาติและจัดตัวแปรในโครงสรางที่อยูระดับ
การวิเคราะหที่สูง องคประกอบมีพื้นฐานอยูบนธรรมชาติและการพิจารณาในทางปฏิบัติ วาระดับ
การวัดจากการรวมประเภทใดที่ควรใชในการทําใหเปนการรวมตัวในระดับที่สูงขึ้นขององคประกอบ
นั้น ตรวจสอบวาองคประกอบควรถูกวัดในระดับการรรวมกัน (Aggregate level) อยางไร ซึ่งมี 2
แนวทางเลือกคือ 1) สามารถเลือกวัดองคประกอบในระดับที่รวมกันโดยตรงโดยใช Global
measure และ 2) สามารถเลือกดัชนีองคประกอบในระดับรวมกัน (Aggregate-level constructs)
โดยการรวมตัวแปรในระดับที่ต่ํากวา (Lower-level variables) ในบางกรณีสามารถถามหัวหนา
กลุม แตบางกรณีเปนการถามสมาชิกในกลุมเปนผูใหคะแนน ซึ่งในกรณีที่องคประกอบรวมไดจาก
ตัวแปรระดับลาง จึงมีความสําคัญที่ตองกําหนดอยางชัดเจนที่ไดจากความชัดเจนของทฤษฏี
3) การตรวจสอบโครงสรางขององคประกอบขามระดับ การวิเคราะห เปนการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในแตระดับการวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ (MCFA) ในขั้นนี้เปนการพิจารณาองคประกอบที่มีการวิเคราะหขามระดับ เพื่อ
ตรวจสอบวาโครงสรางตัวแปรมีการวัดคลายกับการวิเคราะหขามระดับหรือไม เปนการทดสอบ
องคประกอบแบบขามระดับการวิเคราะห เพื่อแสดงคุณภาพในการวัด เชน CFA คา Share
properties คา rwg คา Agreement เปนการวัดความสม่ําเสมอภายในขององคประกอบขามระดับ
การวิเคราะห เพื่อใหแนใจวามีคาความสอดคลองภายใน (Within-unit agreement) ที่รวมกันใน
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ระดับเหมาะสม (Muthen, 1994 cited in Chen, Mathieu & Bliese, 2000: 288) การทดสอบ
โครงสรางเพื่อดูความสอดคลองกันของโมเดลและรูปแบบบางอยางของโมเดลอางอิง (Referentshift model) เปนตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและตรวจสอบขอมูล จึงใชทั้งการวิเคราะหพหุ
ระดับและการวิเคราะหระดับเดียว ซึ่งการวิเคราะหระดับเดียว (Confirmatory factory analysis:
CFA) เปนการวิเคราะห The total variance–covariance matrix ของตัวแปรสังเกตที่เปนตัวแปร
ระดับเดียว
confirmatory
4) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel
factory analysis: MFCA) ของตัวแปรเปนการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและตรวจสอบ
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหพหุระดับของตัวแปร พิจารณาจากคาสหสัมพันธของกลุมตัวอยาง (The
total sample covariance matrix) ของคาคะแนนภายในกลุม (Within-group) และระหวางกลุม
(Between-group) คาสถิติที่ใชพิจารณาในขั้นนี้ไดแก
4.1. การตรวจสอบระดับการวิเคราะหของตัวแปรกลุมจากคา rwg (Within
group agreement) การพิจารณาดัชนี rwg โดยคาระหวาง 0.00 to 0.30 ถือวากลุมไมมีความ
สอดคลองกันภายในกลุ ม คาระหว าง 0.31-0.50 ถือวากลุมมีความสอดคลองกันในระดับ ต่ํา คา
ระหวาง 0.51-0.70 ถือวา มีความสอดคลองกันในระดับปานกลาง คาระหวาง 0.71-0.90 ถือวากลุม
มีความสอดคลองกันในระดับสูง คาระหวาง 0.91-1.00 ถือวากลุมมีความสอดคลองกันในระดับสูง
มาก
4.2. คาสหสัมพันธภายในชั้น (Interclass correlations: ICC) ระหวางตัว
แปรทั้ง 2 ระดับ เพื่อดูวารอยละของการผันแปรทั้งหมดในแตละดานของตัวแปรวานอกจากมีการผัน
แปรในกลุ ม แล ว ยั งมี ค วามผัน แปรระหว า งกลุม หรื อ ไม ทั้ ง นี้ ค า ICC ควรมีค า มากกว า 0.05 จึ ง
สามารถนําไปวิเคราะหพหุระดับได การตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมดวยคา ICC1 และ
ICC2 ขั้นนี้เปนการพิจารณาความแปรปรวนขององคประกอบระหวางกลุม (Construct validity
between unit) เปนการประเมินความเชื่อมั่น ตามขั้นตอนที่3 ผูวิจัยควรแนใจวาการวัดองคประกอบ
พหุระดับ (The multi-level constructs) มีความแปรปรวนอยางเหมาะสมทั้งภายในและระหวาง
หนวยการวิเคราะห เพื่อใหแนใจวาองคประกอบนั้นมีความแตกตางกันอยางเพียงพอ (Sufficient
vary) ในระดับการวิเคราะหที่ตางกัน (Level of analysis) ความหมายของ inter-member reliability
ขึ้นอยูกับดัชนีคาความเชื่อมั่นที่ใช ดัชนีที่ใชทั่วไปกันคือ คา ICC (Interclass correlations) เปนการ
วิเคราะหหาคาสหสัมพันธภายในชั้น (Interclass correlations: ICC) ระหวางตัวแปรทั้ง 2 ระดับ
เพื่อดูคารอยละของการผันแปรทั้งหมดในแตละดานของตัวแปรจากการผันแปรในกลุมแลวและความ
ผันแปรระหวาง ทั้งนี้คา ICC ควรมีคามากกวา 0.05 (Dyer; Hanges; & Hall, 2005) จึงสามารถ
นําไปวิเคราะหพหุระดับได คา ICC(1) เปนดัชนี้ชี้สัดสวนของความแปรปรวนในการเขารวมในกลุม
ซึ่งมีคาความแปรปรวนภายในกลุม (Within-unit variance) นอยกวาความแปรปรวนระหวางกลุม
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แสดงหลักฐานวาตัวแปรนี้มีความแปรปรวนในระดับกลุมดวยคา ICC(1) สวนคา ICC(2) เปนดัชนีที่
แสดงถึงคากลางของกลุม (Unit mean) มีความแตกตางจากกลุมอื่น
5) การตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรพหุระดับที่ศึกษา
กับตัวแปรอื่นๆที่ระดับการวิเคราะหตาง ๆ องคประกอบที่ขามระดับการวิเคราะห (Construct
function across levels of analysis) ขั้นนี้เปนการทดสอบหนาที่ขององคประกอบพหุระดับ (The
multi-level construct’s function) ที่รวมถึงการทดสอบโมเดลทฤษฏีของความสัมพันธกับ
องค ป ระกอบอื่ น ที่ ร ะดั บ การวิ เ คราะห ห ลากหลาย โดยผู วิ จั ย ต อ งระบุ ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ
(Antecedent) ความสัมพันธและผลลัพธจากองคประกอบที่ขามระดับการวิเคราะหที่แตกตางกัน
เชน ตัวแปรที่มีองคประกอบพหุระดับหรือองคประกอบระดับเดียว (Single-level construct) แลว
ตัวแปรเหลานี้สามารถเปนระดับเฉพาะ (Level-specific) (ไดแก มีระดับการวิเคราะหที่เฉพาะเพียง
อยางเดียว) หรือหลายระดับการวิเคราะห (Multiple level of analysis) โมเดลดังกลาวสามารถถูก
ระบุ เ ป น ระดั บ ภายในกลุ ม (Within-level) หรื อ ผลลั พ ธ ที่ อ าจจะหรื อ อาจจะไม ข า มผ า นระดั บ
ทดสอบความเหมื อ นและความแตกต า งในความสั ม พั น ธ ที่ ร วมเอาองค ป ระกอบในระดั บ การ
วิเคราะหที่แตกตางกันทดสอบขามระดับการวิเคราะห
การวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงใชการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรพหุระดับที่ระดับการ
วิเคราะหตางๆ ตามแนวทางของเฉินและคณะ (Chen, Mathieu; & Bliese, 2004) และวิเคราะห
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธพหุระดับโดยใชโปรแกรม Mplus เพื่อทําใหการวิเคราะหรวดเร็ว
เนื่องจากโปรแกรม Mplus มีขอดีที่สามารถวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรภายในกลุม และ
ความสัมพันธของตัวแปรระหวางกลุมไดพรอมกันในครั้งเดียว การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
วาตัวแปรสภาพแวดลอมการทํางานของกลุมงานที่พนักงานเปนผูประเมิน มีการวิเคราะหระดับใด
(ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง) มีขั้นตอนดังนี้
2.1. การตรวจสอบระดับการวิเคราะหของตัวแปรกลุมจากคา rrg โดยใชโปรแกรม R
เพื่อดูผลการวิเคราะหจาก rrg
2.2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
การตรวจสอบความเชื่อมั่นในการวิเคราะหในองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ จะมี
การประมาณคาความเชื่อมั่นทั้งภายในกลุม (Within-level) และระหวางกลุม (Between-level)
แยกกัน โดยมีวิธีการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบจําลองการวัดพหุระดับ การประมาณคาความ
เชื่อมั่นของแบบจําลองการวัดพหุระดับใชวิธีการประมาณคา 3 แบบ (Geldhof, Preacher; &
Zyphur, 2014:73) ดังนี้
2.2.1. คาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Multilevel alpha: α)
ของแบบจําลองการวัดพหุระดับ ซึ่งคาที่ไดจะมีคาต่ํากวาคาความเชื่อมั่นที่แทจริงของมาตรวัด เมื่อ

172
เปรียบเทียบกับวิธี Multilevel construct reliability แตวิธีนี้เปนวิธีมาตรฐานที่ตองทําการตรวจสอบ
ทุกครั้ง การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
2.2.2. คาความเชื่อมั่นของคะแนนรวมของแบบจําลองการวัดพหุระดับ (Multilevel
construct reliability: ) การคํานวณวิธีนี้จะใหคาความแมนยํากวาวิธีคํานวณคาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบจําลองพหุระดับ (Multilevel alpha) วิธีนี้จะคํานวณจาก
คาน้ําหนักองคประกอบของคะแนนมาตรฐาน (Standard factor loading) และคา Residual
2.2.3. คาความเชื่อมั่นในแตละระดับของแบบจําลองการวัดพหุระดับ (Multilevel
maximal reliability: ) วิธีนี้จะคํานวณจากคาน้ําหนักองคประกอบของคะแนนมาตรฐาน (Standard
factor loading)
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะพิจารณาจากความเชื่อมั่นในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับที่มีองคประกอบที่แตกตางกันนั้น จากคาความเชื่อมั่นของคะแนนรวมของแบบจําลองการ
วัดพหุระดับ และคาความเชื่อมั่นในแตละระดับของแบบจําลองการวัดพหุระดับ
2.3. การตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมของตัวแปร โดยใชการตรวจสอบคา
(Interclass correlations: ICCs) ICC1 และ ICC2
2.4. การวิเคราะหเพื่อทดสอบแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจัย โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Structural equation modeling: SEM)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบระดับการวิเคราะหของของตัวแปรของปจจัย
สภาพแวดลอมการทํางานในระดับกลุม ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ที่พนักงานในกลุมเปนผูประเมิน รวมถึงศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในโรงงานอาหารสัตวที่มีปจจัยเชิงสาเหตุของจิตลักษณะของ
บุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมในระดับกลุมและระดับพนักงานที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานโดย
มีเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงานเปนตัวแปรคั่นกลาง โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
2. ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตในงานวิจัย
3. ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการวัดตัวแปรกลุมงาน
4. ผลการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ แ ละผลของป จ จั ย
สภาพแวดลอมการทํางานและการประเมินแกนแทตนเองที่มีผลตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในโรงงานและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณแทนชื่อตัวแปรตางๆ และใช
สัญลักษณตางๆ ทางสถิติไวดังนี้
สัญลักษณหรือ
อักษร

ความหมาย

คาเฉลี่ยเลขคณิต
χ̅
SD
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation)
SE
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error)
คาสถิติไค-สแควร
χ2
องศาอิสระ
df
2
สัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of determination)
R
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
β
W หรือ ตัวหอย w ระดับพนักงาน (Individual level) หรือ ภายในกลุม (Winthin level)
B หรือ ตัวหอย b ระดับกลุมงาน (Group level) หรือ ระหวางกลุม (Between level)
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยนี้แบงตามระดับการวิเคราะหมี 2 กลุมคือ ตัวแปรระดับบุคคล และระดับกลุม
งาน โดยผูวิจัยไดใชสัญลักษณแทนชื่อของตัวแปร ดังนี้
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ตัวแปรระดับพนักงาน
ตัวแปรระดับพนักงาน ไดใชสัญลักษณแทนชื่อตัวแปรดังนี้
ตัวแปรแฝง
ตัวอักษรยอ
การประเมินแกนแทของตนเอง
CSEw
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงใน
INFw
งาน
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
COPw
ในงาน
AMBw
ความคลุมเครือของบทบาทใน
งาน
การรับรูการใหการสนับสนุนทาง
สังคมจากองคการ
วัฒนธรรมองคการแบบมุง
ผลสําเร็จ

POSw

บรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง
ผลสําเร็จ

CLIw

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ

OCBw

CULw

ตัวแปรสังเกต
ตัวอักษรยอ
การประเมินแกนแทของตนเอง
CSEw_f1
ดานเทคโนโลยีที่ใชในการทํางาน
INFw_f1
ดานการบริหารภายในงาน
INFw_f2
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน COPw_f1
ดานมาตรฐานการทํางาน
ดานวิธีการทํางาน
ดานเวลาทํางาน
การรั บ รู ก ารให ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
จากองคการ
ดานคุณลักษณะหลักของโรงงาน
ดานการบริหารพนักงาน
ดานการเชื่อมสัมพันธในโรงงาน
ดานกลยุทธที่สําคัญ
ดานเกณฑของความสําเร็จ
ดานความรับผิดชอบ
ดานการสนับสนุน
ดานการใหรางวัลและการลงโทษ
ดา นมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านและความ
คาดหวัง
ดานการชวยเหลือ
ดานการมีจิตสํานึกและยุติธรรม
ดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ
ดานการทําความดีใหสังคมในองคการ

AMBw_f1
AMBw_f2
AMBw_f3
POSw_f1
CULw_f1
CULw_f2
CULw_f3
CULw_f4
CULw_f5
CLIw_f1
CLIw_f2
CLIw_f3
CLIw_f4
OCBw_f1
OCBw_f2
OCBw_f3
OCBw_f4
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ตัวแปรระดับพนักงาน (ตอ)
ตัวแปรแฝง
ตัวอักษรยอ
ตัวแปรสังเกต
พฤติกรรมการทํางานตาม
INRw
ดานการผลิตและคุณภาพ
บทบาทหนาที่
ดานความใสใจและรับผิดชอบ
ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดานการทํางานรวมกับผูอื่น
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
TLw
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ดานการสรางแรงบันดาลใจ
ดานการกระตุนทางปญญา
ดานการคํานึงถึงเปนรายบุคคล
ตัวแปรระดับกลุมงาน
ตัวแปรระดับกลุมงาน ไดใชสัญลักษณแทนชื่อตัวแปรดังนี้
ตัวแปรแฝง
ตัวอักษร
ตัวแปรสังเกต
ยอ
การประเมินแกนแทของตนเอง
CSEb การประเมินแกนแทของตนเอง
การรั บ รู ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงใน
INFb
ดานเทคโนโลยีที่ใชในการทํางาน
งาน
ดานการบริหารภายในงาน
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
COPb
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
งาน
AMBb ดานมาตรฐานการทํางาน
ความคลุมเครือในงาน
ดานวิธีการทํางาน
ดานเวลาทํางาน
การรับรูการใหการสนับสนุนทาง
POSb การรับ รูก ารใหก ารสนับ สนุน ทางสังคม
สังคมจากองคการ
จากองคการ
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
CULb ดานคุณลักษณะหลักของโรงงาน
ดานการบริหารพนักงาน
ดานการเชื่อมสัมพันธในโรงงาน

ตัวอักษรยอ
INRw_f1
INRw_f2
INRw_f3
INRw_f4
TLw_f1
TLw_f2
TLw_f3
TLw_f4

ตัวอักษร
ยอ
CSEb_f1
INFb_f1
INFb_f2
COPb_f1
AMBb_f1
AMBb_f2
AMBb_f3
POSb_f1
CULb_f1
CULb_f2
CULb_f3
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ตัวแปรระดับกลุมงาน (ตอ)
ตัวแปรแฝง
ตัวอักษร
ยอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ

OCBb

พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
หนาที่

INRb

บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ

CLIb

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

TLb

ตัวแปรสังเกต

ตัวอักษร
ยอ
ดานกลยุทธที่สําคัญ
CULb_f4
ดานเกณฑของความสําเร็จ
CULb_f5
ดานการชวยเหลือ
OCBb_f1
ดานการมีจิตสํานึกและยุติธรรม
OCBb_f2
ดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ
OCBb_f3
ดานการทําความดีใหสังคมในองคการ
OCBb_f4
ดานการผลิตและคุณภาพ
InNb_f1
ดานความใสใจและรับผิดชอบ
INRb_f2
ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
INRb_f3
ดานการทํางานรวมกับผูอื่น
INRb_f4
ดานความรับผิดชอบ
CLIb_f1
ดานการสนับสนุน
CLIb_f2
ดานการใหรางวัลและการลงโทษ
CLIb_f3
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความ CLIb_f4
คาดหวัง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
TLb_f1

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยพนักงานในโรงงานอาหารสัตว 2 สวน ไดแก (1)
ประชากรระดับกลุม ไดแก (1) พนักงานระดับกลุม ไดแก แผนกหรือสวนงานที่อยูในแตละโรงงาน
การกําหนดกลุม ผูวิจัยไดยึดตามเกณฑพิจารณาของ ฮอกซ (Hox, 2002: 2010) ที่แนะนําวา กลุม
ตัวอยางที่ใชวิเคราะหพหุระดับ ควรมีอยางนอย 50 กลุม และมีกลุมละ 5 คนขึ้นไป ซึ่งในงานวิจัยนี้มี
จํานวน 56 กลุม และมีจํานวนพนักงานในกลุมเฉลี่ย 5.8 คน/กลุม (2) ประชากรระดับบุคคล ไดแก
พนักงานโรงงานอาหารสัตว จากโรงงานทั้งหมด 7 แหง จํานวน 325 คน โดยขอมูลเบื้องตนของ
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่พนักงานทํางานในกลุมงานและ
ระยะเวลาที่ทํางานในโรงงานปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 20
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ตาราง 20 ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
ขอมูลพื้นฐานพนักงาน
พนักงานโรงงานอาหารสัตว (n=325)
อายุ (ป)
ต่ํากวา 28 ป
ระหวาง 29-36 ป
มากกวา 36 ป
เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุ(1 คน)
ระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.หรือ อนุปริญญาตรี
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือปวช.
มัธยมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 6
ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6
ไมระบุ (1 คน)
ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานในกลุมงาน
ปจจุบัน
ต่ํากวา 2 ป
ระหวาง 3-8 ป
มากกวา 9 ป
ไมระบุ (14 คน)

จํานวน

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

91
149
85

28
45
26.2

228
96

70.2
29.5

6
123
156
27
5
3
4

1.8
37.8
48
8.3
1.5
0.9
1.2

88
158
65

27.1
48.6
20

33.2

7.26

6.39

6.69
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ตาราง 20 (ตอ)
ขอมูลพื้นฐานพนักงาน
จํานวน
ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานในโรงงาน
ปจจุบัน
ต่ํากวา 2 ป
79
155
ระหวาง 3-8 ป
78
มากกวา 9 ป
ไมระบุ (13 คน)
ระดับพนักงาน (พนักงานโรงงานอาหารสัตว)
โรงงานลพบุรี 2 (LR2)
77
โรงงานลพบุรี 3 (LR3)
64
โรงงานลพบุรี 4 (LR4)
28
โรงงานปากชอง (PC)
31
โรงงานพระประแดง (PD)
58
โรงงานสงขลา (SK)
32
โรงงานลําพูน (BTN)
35
ระดับกลุมงาน (56 กลุม)
9
มีจํานวน 3 คน /กลุมงาน
มีจํานวน 4 คน/กลุมงาน
10
10
มีจํานวน 5 คน/กลุมงาน
12
มีจํานวน 6 คน/กลุมงาน
5
มีจํานวน 7 คน/กลุมงาน
มีจํานวน 8 คน/กลุมงาน
1
3
มีจํานวน 9 คน/กลุมงาน
2
มีจํานวน 10 คน/กลุมงาน
2
มีจํานวน 11 คน/กลุมงาน
2
มีจํานวน 12 คน/กลุมงาน

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
7.18
7.19
24.3
47.7
24

23.69
19.69
8.62
9.54
17.85
9.85
10.77
5.8 คน/กลุม
16.07
17.86
17.86
21.43
8.93
1.79
5.36
3.57
3.57
3.57

จากตารางที่ 20 กลุมตัวอยางระดับบุคคลเปนพนักงานโรงงานอาหารสัตวจากโรงงาน
ทั้งหมด 7 แหง จํานวน 325 คน มีอายุการทํางานไมนอยกวา 6 เดือน กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
พนั ก งานโรงงานลพบุ รี 2 จํ า นวน 77 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 23.69 รองลงมาคื อ โรงงานลพบุ รี 3
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 19.69 พนักงานกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 33.2 ป เปนเพศชาย จํานวน
228 คน คิดเปนรอยละ 70.2 เพศหญิง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 29.5 สวนใหญจบการศึกษา
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ระดับ ปวส.หรืออนุปริญญาตรี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ระยะเวลาที่พนักงานทํางานในโรงงานปจจุบันโดยเฉลี่ย 7.18
ป ระยะเวลาที่อยูในกลุมงานปจจุบันโดยเฉลี่ย 6.39 ป กลุมตัวอยางในระดับกลุม 56 กลุมงาน ซึ่ง
กลุมงานนี้ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต 3-12 คน สวนใหญมีสมาชิก 6 คน จํานวน 12 กลุม คิดเปนรอยละ
21.43 ร อ ง ล ง ม า มี จํ า น ว น ส ม า ชิ ก 4 แ ล ะ 5 ค น จํ า น ว น 10 ก ลุ ม เ ท า กั น คิ ด เ ป น
รอยละ 17.86 จํานวนสมาชิกในกลุมโดยเฉลี่ย 5.8 คน

2. ผลการวิเคราะหสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตในงานวิจัย
ตัวแปรที่ใชศึกษาในการวิจัยนี้ประกอบดวย 2 กลุมคือ กลุมตัวแปรระดับพนักงาน และกลุม
ตัวแปรระดับกลุม
1. ตัวแปรระดับพนักงาน แบงออกเปน ตัวแปรเชิงสาเหตุ ตัวแปรคั่นกลาง และตัวแปรผล
1.1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบดวยตัวแปรสภาพแวดลอมระดับบุคคลและตัวแปรปจจัย
ดานจิตลักษณะ
1.1.1. ตั ว แปรสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ได แ ก วั ฒ นธรรมองคก ารแบบมุ ง
แขงขัน การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน การใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ความ
คลุมเครือในงาน
1.1.2. ตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน ไดแก การประเมินแกนแท
ของตนเอง
1.2. ตัวแปรคั่นกลาง ไดแก การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
1.3. ตัวแปรผล ไดแก พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ
ในการวิเคราะหตัวแปรระดับพนักงาน ใชการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางที่เปน
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factory analysis: CFA) เปนการวิเคราะหคา
ความแปรปรวนของคะแนน (The total variance–covariance matrix) ของตัวแปรสังเกตที่เปนตัว
แปรระดับเดียว การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผูวิจัยใชเพื่อศึกษาถึงโครงสรางความสัมพันธ
ของตัวแปรวามีความสัมพันธกันอยางไร องคประกอบมีความสัมพันธตามที่ไดศึกษาจากทฤษฏีและ
เปนไปในรูปแบบใด ทําใหทราบถึงโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรซึ่งเปนการวิเคราะหความตรง
เชิงโครงสรางตามที่ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏีมา โดยแสดงแสดงผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายของ
ตัวแปรสังเกตในการวิจัย ซึ่งเปนผลการวิเคราะหของตัวแปรระดับกลุมในตารางที่ 21
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ตาราง 21 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับพนักงาน
ตัวแปร

จํานวน

ตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอมระดับบุคคล
1. วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
1.1. ดานคุณลักษณะหลักของ
325
โรงงาน
1.2. ดานการบริหารพนักงาน
325
1.3. ดานการเชื่อมสัมพันธใน
325
โรงงาน
1.4. ดานกลยุทธทสี่ ําคัญ
325
1.5. ดานเกณฑของความสําเร็จ
325
2. การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
2.1. ดานเทคโนโลยีที่ใชในการ
325
ทํางาน
2.2. ดานการบริหารภายใน
325
โรงงาน
3. ความคลุมเครือในงาน
3.1. ดานมาตรฐานการทํางาน
325
3.2. ดานวิธีการทํางาน
325
3.3. ดานเวลาทํางาน
325
4. การรับรูการใหการสนับสนุนทาง
325
สังคมจากองคการ
ตัวแปรปจจัยดานจิตลักษณะ
5. การประเมินแกนแทของตนเอง
325
ตัวแปรคั่นกลาง
6. การเผชิญปญหาการ
325
เปลี่ยนแปลงในงาน

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

4.90

0.73

2.00

6.00

4.16

0.93

1.20

6.00

4.47

0.75

1.00

6.00

4.61
4.73

0.69
0.70

1.00
2.00

6.00
6.00

4.12

0.73

1.58

6.00

4.18

0.77

1.09

6.00

4.47
4.34
4.80

0.71
0.76
0.67

2.00
2.00
2.67

6.00
6.00
6.00

3.73

0.60

2.00

5.50

2.85

0.90

1.00

5.20

3.98

0.78

1.67

6.00
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ตาราง 21 (ตอ)
ตัวแปร
ตัวแปรผล
7. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ
7.1. ดานการชวยเหลือ
7.2. ดานการมีจิตสํานึกและ
ยุติธรรม
7.3. ดานการมีมารยาทและความ
เอื้อเฟอ
7.4. ดานการทําความดีใหสังคม
ในองคการ
8. พฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาทหนาที่
8.1. ดานการผลิตและคุณภาพ
8.2. ดานความใสใจและ
รับผิดชอบ
8.3. ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
8.4. ดานการทํางานรวมกับผูอื่น

จํานวน

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

325

3.66

0.56

2.20

5.00

325

3.39

0.47

1.13

5.00

325

3.95

0.59

1.75

5.00

325

3.66

0.56

2.20

5.00

325

4.04

0.58

2.00

5.00

325

4.11

0.60

1.80

5.00

325

3.69

0.72

1.00

5.00

325

4.10

0.59

1.75

5.00

จากตารางที่ 21 แสดงคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล ตัวแปรปจจัยดาน
สภาพแวดลอมการทํางานของพนักงาน ผลปรากฏวาตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝง
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ คือ ดานคุณลักษณะหลักของโรงงาน มีคาเฉลี่ย 4.90 ตัวแปร
สังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝงการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในโรงงาน คือ ดานการบริหาร
ภายในโรงงาน มีคาเฉลี่ย 4.18 ตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝง ความคลุมเครือในงาน คือ
ดานเวลาทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.80 ตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝง การรับรูการใหการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ มีคาเฉลี่ย 3.73 ตัวแปรปจจัยดานจิตลักษณะบุคคล ผลพบวา
ตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝงการประเมินแกนแทของตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.85 ตัวแปร
ผล ปรากฎวาตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝง คือ ดานการมีมารยาทและความเอื้อเฟอ มี
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คาเฉลี่ย 3.95 ตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝง คือดานความใสใจและรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย
4.11
ตาราง 22 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุม
ตัวแปร
9. บรรยากาศกลุม งานแบบมุง
ผลสําเร็จ
9.1. ดานความรับผิดชอบ
9.2. ดานการสนับสนุน
9.3. ดานการใหรางวัลและการ
ลงโทษ
9.4. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และความคาดหวัง
10. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
10.1. ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ
10.2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ
10.3. ดานการกระตุน ทางปญญา
10.4. ดานการคํานึงถึงเปน
รายบุคคล

จํานวน

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

4.526
4.097

.746
.818

1.67
1.00

6.00
6.00

4.506

.826

1.00

6.00

4.144

.811

1.00

6.00

3.73

.668

1.29

5.00

3.71
3.70

.662
.663

1.00
1.00

5.00
5.00

3.64

.739

1.00

5.00

325

325

จากตารางที่ 22 ค า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรสั ง เกตระดั บ กลุ ม ตั ว แปรป จ จั ย ด า น
สภาพแวดลอมของกลุม ผลพบวาตัวแปรสังเกตที่มีคาสูงสุดของตัวแปรแฝงบรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จ คือ ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.526
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ตาราง 23 แสดงคาสหสัมพันธเพียรสันของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจัย
ตัวแปร
CSEw_f1
INFw_f1
INFw_f2
COPw_f1
AMBw_f1
AMBw_f2
AMBw_f3
CULw_f1
CULw_f2
CULw_f3
CULw_f4
CULw_f5
POSw_f1
OCBw_f1
OCBw_f2
OCBw_f4
OCBw_f5
INRw_f1
INRw_f2
INRw_f3
INRw_f4
CLIw_f1
CLIw_f2
CLIw_f3
CLIw_f4

CSEw_
f1
1
.142*
.121*
.091
-.315**
-.236**
-.263**
.128*
.080
.027
.080
.069
-.018
.122*
.063
.084
.153**
.030
.038
-.041
.002
-.066
.077
-.011
.062

INFw_
f1

INFw_
f2

COPw_
f1

AMBw_
f1

AMBw_
f2

AMBw_
f3

CULw_
f1

CULw_
f2

CULw_
f3

CULw_
f4

CULw_
f5

POSw_
f1

1
.472**
.306**
-.243**
-.281**
-.242**
.288**
.361**
.330**
.296**
.293**
.344**
.102
.177**
.260**
.327**
-.004
.063
.120*
.075
.045
.317**
.335**
.264**

1
.306**
-.157**
-.246**
-.113*
.454**
.538**
.501**
.417**
.322**
.537**
.023
.133*
.216**
.244**
.047
.098
.046
.101
-.067
.313**
.338**
.247**

1
-.338**
-.289**
-.331**
.311**
.200**
.276**
.309**
.240**
.252**
.206**
.252**
.288**
.392**
.142*
.109*
.138*
.093
.123*
.281**
.302**
.326**

1
.487**
.641**
-.356**
-.095
-.211**
-.190**
-.241**
-.084
-.264**
-.274**
-.270**
-.229**
.000
-.045
-.042
-.041
-.194**
-.332**
-.177**
-.303**

1
.514**
-.291**
-.167**
-.274**
-.280**
-.247**
-.194**
-.252**
-.208**
-.255**
-.252**
-.036
-.105
-.099
-.064
-.062
-.291**
-.221**
-.249**

1
-.452**
-.073
-.235**
-.300**
-.280**
-.052
-.302**
-.337**
-.358**
-.291**
-.041
-.105
-.128*
-.095
-.116*
-.309**
-.176**
-.319**

1
.424**
.531**
.560**
.457**
.370**
.208**
.250**
.314**
.274**
.017
.043
-.001
.055
.095
.327**
.297**
.309**

1
.599**
.460**
.388**
.620**
.070
.053
.152**
.279**
.099
.173**
.072
.170**
-.068
.275**
.452**
.148**

1
.686**
.537**
.589**
.149**
.116*
.189**
.294**
.060
.129*
.060
.145**
.049
.407**
.489**
.357**

1
.535**
.445**
.154**
.165**
.245**
.283**
-.051
.001
-.033
.034
.055
.420**
.372**
.362**

1
.422**
.142*
.275**
.246**
.217**
-.091
.003
.038
.057
.076
.375**
.358**
.344**

1
.066
.074
.147**
.307**
.110*
.111*
.133*
.156**
.054
.352**
.514**
.293**
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ตาราง 23 (ตอ)
ตัวแปร
OCBw_f1
OCBw_f2
OCBw_f4
OCBw_f5
INRw_f1
INRw_f2
INRw_f3
INRw_f4
CLIw_f1
CLIw_f2
CLIw_f3
CLIw_f4

OCBw_
f1

1
.309**
.307**
.373**
.038
.029
.040
.052
.163**
.192**
.207**
.120*

OCB
w_f2

OCBw
_f3

OCBw
_f4

InRw
_f1

InRw
_f2

InRw
_f3

InRw
_f4

CLIw
_f1

CLIw
_f2

CLIw
_f3

CLIw
_f4

1
.560**
.398**
.051
.079
.088
.086
.063
.310**
.209**
.168**

1
.518**
.021
.069
.052
.050
.068
.321**
.173**
.272**

1
.077
.087
.152**
.114*
.092
.259**
.258**
.216**

1
.781**
.513**
.707**
-.083
-.015
.089
.002

1
.556**
.771**
-.052
.071
.155**
.062

1
.577**
-.074
.118*
.181**
.097

1
-.054
.058
.135*
-.009

1
.187**
.178**
.152**

1
.505**
.619**

1
.487**

1

ตาราง 23 (ตอ)
ตัวแปร
INFb_f1
INFb_f2
COPb_f1
AMBb_f1
AMBb_f2
AMBb_f3
OCBb_f1
OCBb_f2
OCBb_f4
OCBb_f5
INRb_f1
INRb_f2
INRb_f3
INRb_f4
TLb_f1

INFb_f1
1
.438**
.427**
-.276**
-.446**
-.345**
.067
.002
.117*
.423**
.030
.095
.280**
.152**
.181**

INFb_f2

COPb_f1

AMBb_f1

AMBb_f2

AMBb_f3

1
.338**
-.126*
-.278**
-.116*
.127*
.136*
.295**
.430**
.062
.158**
.028
.239**
.243**

1
-.227**
-.390**
-.280**
.178**
.088
.347**
.594**
.129*
.094
.080
.045
.092

1
.472**
.596**
-.399**
-.113*
-.329**
-.277**
-.039
-.080
-.159**
-.004
-.109*

1
.513**
-.331**
.017
-.201**
-.287**
-.031
-.076
-.114*
.007
-.228**

1
-.358**
-.264**
-.379**
-.341**
-.137*
-.303**
-.244**
-.222**
-.138*

OCBb_f2

OCBb_f4

OCBb_f5

INRb_f1

INRb_f2

INRb_f3

INRb_f4

TLb_f1

1
.598**
.390**
.133*
.224**
.152**
.205**
.102

1
.506**
.070
.198**
.064
.138*
.144**

1
.174**
.266**
.301**
.286**
.258**

1
.869**
.578**
.791**
.020

1
.616**
.859**
.074

1
.618**
.094

1
.100

1

ตาราง 23 (ตอ)
ตัวแปร
OCBb_f1
OCBb_f2
OCBb_f4
OCBb_f5
INRb_f1
INRb_f2
INRb_f3
INRb_f4
TLb_f1

OCBb_f1
1
.204**
.365**
.387**
-.012
.070
-.043
.077
.116*
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จากตาราง 23 แสดงคาสหสัมพันธเพียรสันของตัวแปรสังเกตในแบบจําลองวิจัยพบวา
ความสัมพันธของตัวแปรสังเกตระดับพนักงาน มีทั้งหมด 289 คู มีคาแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 146 คู และมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 18 คู ในภาพรวมความสัมพันธของตัวแปรสังเกตระดับพนักงาน มีคาระหวาง
0.109 ถึง 0.781 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่
ดานการผลิตและคุณภาพ (InRw_f1) กับ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ดานความใสใจ
และรับผิดชอบ (InRw_f2) มีคาสหสัมพันธคือ 0.781 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน (COPw_f1) กับ พฤติกรรม
การทํางานตามบทบาทหนาที่ดานความใสใจและรับผิดชอบ (INRw_f2) มีคาสหสัมพันธคือ 0.109
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธของตัวแปรสังเกตระดับกลุมงาน มีทั้งหมด 105
คู มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 44 คู และมีคาแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 44 คู ในภาพรวมความสัมพันธของตัวแปร มีคา
ระหวาง 0.109 ถึง 0.869 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
หนาที่ดานการผลิตและคุณภาพ (InRb_f1) กับ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ดานความ
ใสใจและรับผิดชอบ (InRb_f2) มีคาสหสัมพันธคือ 0.869 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัว
แปรที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ตัวแปรความคลุมเครือในงาน (AMBb_f1) กับ ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (TLb_f1) มีคาสหสัมพันธคือ 0.109 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรระดับกลุมงาน
ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดของตัวแปรพหุระดับโดยการการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factory analysis: MCFA) เปนการแยก
ออกของคาสหสัมพันธของกลุมตัวอยาง (The total sample covariance matrix) ของคาคะแนน
ภายในกลุม (Within-group) และระหวางกลุม (Between-group) ในการวิเคราะหองคประกอบจึงใช
การวิเคราะหองคประกอบยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MFCA) ของ
ขอคําถาม เพื่อดูวาคาคะแนนสามารถนําไปยกระดับเปนระดับกลุมไดหรือไม ผูวิจัยไดวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) ของขอคําถามและองคประกอบของแบบวัดบรรยากาศ
กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อตรวจสอบวาขอคําถามใดที่สามารถ
นํ า ไปสร า งคะแนนระดั บ กลุ ม เป น การวิ เ คราะห เ พื่ อ ตรวจสอบเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรพหุระดับ ผูวิจัยใชขั้นตอนตามแนวทางของเฉิน
และคณะ (Chen, Mathieu & Bliese, 2004) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การกําหนดนิยามตัวแปรที่ศึกษา (Construct definition)
ในการนิยามตัวแปรในระดับการวิเคราะหระดับกลุมตัวที่ศึกษาในงานวิจัย กําหนด
โดยใหสอดคลองกับระดับของการวัดตัวแปร (Level of analysis) โดยมีพื้นฐานขึ้นอยูกับทฤษฎีที่
ศึกษาของตั วแปรนั้ น โดยกําหนดด วยมิติหรื อองคประกอบ (Dimension) และพิจารณาลั กษณะ
ธรรมชาติ (Nature) ขององคประกอบ ในงานวิจัยนี้ตัวแปรระดับกลุมมีหลายมิติ (Multidimensional)
ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement-related climate) หมายถึง
การที่สมาชิกภายในกลุมงานมีการรับรูตอสภาพแวดลอมการทํางานภายในกลุมที่กระตุนใหเกิด
แรงจูงใจที่ตองการความสําเร็จจากการทํางาน สมาชิกในกลุมมีความพยายามทํางานทําใหดีกวาคน
อื่น มุงการแขงขัน ตั้งเปาหมายความสําเร็จเปนเปาหมายระยะยาว และพัฒนาที่เอาชนะอุปสรรค
เพื่อไปสูความสําเร็จนั้น ตั้งมาตรฐานการทํางานสูงกวามาตรฐานทั่วไป ทาทายและกลาเสี่ยง สนใจ
ทํางานที่ยาก วางแผนอนาคตไวอยางรอบคอบและพยายามคาดการณถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตอ
ความสํ า เร็ จ ในเป า หมายนั้ น ต อ งการข อ เสนอแนะที่ เ ป น รู ป ธรรมชั ด เจนเพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นา
บรรยากาศมุงผลสําเร็จของงานประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ดาน ไดแก
1) ดานความรับผิดชอบ (Responsibilities) หมายถึง สมาชิกในกลุมให
ความสําคัญกับความรับผิดชอบของแตละบุคคล เนนความรับผิดชอบสวนตน รับผิดชอบงานของ
ตนเอง เลือกขั้นตอนการดําเนินงานของตัวเองและยอมรับความรับผิดชอบนั้นวาขึ้นอยูกับความ
พยายามของตนเอง ไมวาสําเร็จหรือลมเหลว
2) ดานการสนับสนุน (Support) หมายถึง ในกลุมมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
แสดงออกในรูปแบบของการใหกําลังใจมากกวาความสัมพันธตามอํานาจหนาที่ สมาชิกรับรูถึงความ
ไววางใจและการสนับสนุนกันในกลุม
3) ดานการใหรางวัลและการลงโทษ (Reward vs punishment) หมายถึง สมาชิก
ในกลุมรับรูวาการไดรับรางวัลมาจากการทํางานที่สําเร็จเปนอยางดี และเห็นวาการไดรับรางวัลหรือ
ผลตอบแทนเปนสัญลักษณของความสําเร็จ สมาชิกมีความมุงมั่นทํางาน
4) ดานมาตฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (Performance standard and
expectations) หมายถึง สมาชิกในกลุมใหความสําคัญกับมาตรฐานการทํางานที่สูง สมาชิกรับรูถึง
เกณฑผลงานในการทํางานของกลุม มีความภาคภูมิใจในการทํางานและผลงานของกลุมตนเอง มี
การปรับปรุงผลการทํางานอยางตอเนื่อง สมาชิกรับรูไดวาบรรยากาศโดยทั่วไปภายในกลุมเปน
ความรูสึกที่กดดันใหตองมีการพัฒนาตนเองและกลุมอยางตอเนื่อง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง การที่
พนักงานไดรับรูภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจากหัวหนากลุมของตนเองที่ไดแสดงพฤติกรรมที่ให
ความสําคัญและสนใจลูกนองในกลุมงาน ใหความสนใจกับความตองการของลูกนอง ยอมรับในตัว
ลู ก น อ ง ให ลู ก น อ งเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของวั ต ถุ ป ระสงค แ ละวิ สั ย ทั ศ น ข องกลุ ม งานและโรงงาน
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มากกวาความสนใจของตนเอง สงเสริมลูกนองกาวใหขามความสนใจของตนเองเพื่อไปสูเปาหมายที่
ดีกวา เนนการสงเสริมแรงจูงใจลูกนองใหทําสิ่งที่มากกวาความคาดหวังในผลการทํางานทั่วไป ให
อํานาจแกลูกนองใหสามารถมีสวนรวมในการจัดการเปลี่ยนแปลงในกลุมงาน สรางความผูกพันตอ
เปาหมาย โดยมุงสนใจประโยชนของกลุมและโรงงานมากกวาประโยชนของตนเอง ลักษณะของ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีองคประกอบ 4 ดาน คือ
1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หรือภาวะผูนําเชิงบารมี (Idealized influence
หรือ Charisma leadership) หมายถึง ผูนําเปนที่เคารพ ศรัทธา ไววางใจ มีวิสัยทัศน และสามารถ
ถายทอดไปยังลูกนองภายในกลุมงานได
2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational mitivation) หมายถึง การที่หัวหนา
สามารถจูงใจใหลูกนองเกิดแรงบันดาลใจจากแรงจูงใจภายใน เสนอวิสัยทัศนที่นาสนใจสําหรับการ
มองถึงอนาคตและสามารถถ ายทอดใหลูกนองเขาใจได อยางชัดเจน สงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค กระตุนใหลูกนองสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ได รวมถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
โรงงาน
3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การที่หัวหนา
กระตุนใหลูกนองไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในกลุม ทําใหลูกนองมีความตองการแนวทางในการ
แกปญหา สงเสริมการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ มองเห็นวาปญหาและอุปสรรคคือความทาทาย
4) การคํานึงถึงเปนรายบุคคล (Individual consideration) หมายถึง การที่
หัวหนามีความสัมพันธกับลูกนองในลักษณะการดูแลเอาใจใสในรายบุคคล ทําใหลูกนองรูสึกวา
ตนเองมีคุณคาและไดรับความสําคัญ โดยหัวหนาทําหนาที่เปนผูคอยชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาของ
ลูกนองในรายคน หัวหนามีการสื่อสารสองทางคือรับฟงและใหการสะทอนกลับตอ
ขั้นที่ 2 การระบุธรรมชาติ วิธีการวัดและการสรางคะแนนที่ประกอบรวมกันของ
องคประกอบ (Articulation on the nature of the aggregate construct)
ขั้นนี้เปนการพิจารณาการประกอบกันเปนธรรมชาติขององคประกอบรวม ระบุธรรมชาติ
และจัดตัวแปรในโครงสรางที่อยูระดับการวิเคราะหที่สูง จากการทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรใน
งานวิจัยนี้มีความสอดคลองกับลักษณะของระดับกลุมในรูปแบบ Share unit properties กลาวคือ
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงาน เปนสิ่งที่สมาชิกในกลุมมีรวมกัน สมาชิกที่มีประสบการณใหความหมาย
รวมกัน (Ehrhart, Schneider; & Macey, 2014) บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ที่เปนการรับรู
ตอสภาพแวดลอมภายในกลุมที่มีรวมกันที่กระตุนในเกิดความสําเร็จในการทํางาน (Stinger, 2002)
จากความหมายดังกลาว จึงกลาวไดวาการทํางานในกลุมงานในโรงงานอาหารสัตว ซึ่งเปนลักษณะที่
พนักงานในกลุมมีลักษณะการทํางานใกลชิดกันในหนาที่สวนงานเดียวกัน ในบางสวนงานมีการ
ทํางานเปนกะเดียวกัน เชนเดียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวาง
ผูนํากับผูตามที่เปนแรงผลักดันใหบุคคลทุมเทในผลงานจากการทํางาน (Vroom, 1964: 284 cited in
Bass, 1985:11) ในกลุมงานพนักงานจะมีหัวหนาดูแลลดหลั่นลงมาตามลําดับ โดยทํางานใกลชิดกับ
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หัวหนากลุมของตน ในงานวิจัยนี้ สมาชิกในกลุมเปนผูประเมินบรรยากาศกลุมและภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกลุม ซึ่งเปนองคประกอบที่รวมไดจากตัวแปรระดับลาง จากลักษณะดังนี้ จึงกลาว
ไดวาบรรยากาศกลุมงานเปนองคประกอบแบบ Share properties ซึ่งสอดคลองตามแนวคิดของ
คอสโรสกี้และไคล (Kozlowski & Klein, 2000) ไดอธิบายหลักการวัดองคประกอบ Share
properties วาเปนองคประกอบที่เกิดจากระดับบุคคลที่เปนสมาชิกในกลุมมีรวมกันในดานการรับรู
(Perception) อารมณความรูสึก (Affect) และการตอบสนอง (Response) ซึ่งตามทฤษฏีแลวเกิดจาก
การมีรวมกันในระดับทางจิตวิทยา (Psychological level) ในขั้นนี้จึงตองทําการทดสอบคาคะแนน
ของสมาชิกในกลุมเดียวกันวามีความคลายคลึงกันเพียงพอเพื่อรวมกันเปนกลุมไดหรือไมกอนนําไป
สรางตัวแปรระดับกลุม
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบโครงสรางขององคประกอบตัวแปรขามระดับการวิเคราะห
(Psychometric properties of construct across levels of analysis)
ในขั้นนี้ เปนการวิเคราะหเพื่อดูวาตัวแปรทั้ง 2 นี้ คือ บรรยากาศกลุมแบบมุงผลสําเร็จ และ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายไดในระดับบุคคลและระดับกลุมไดหรือไม พิจารณาความ
แปรปรวนขององคประกอบระหวางกลุม (Construct validity between units) เพื่อใหแนใจวาการวัด
องคประกอบพหุระดับมีความแปรปรวนอยางเหมาะสมทั้งภายในกลุมและมีความแตกตางเพียงพอ
ในระหวางกลุม ในขั้นนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบโครงสรางองคประกอบ (Factor structure) ความเชื่อมั่น
ของนิยามตามทฤษฏีที่ไดศึกษา (Reliability) และการตรวจสอบความสอดคลองภายในกลุม (Intermember agreement) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การตรวจสอบโครงสรางองคประกอบ (Factor structure) ขั้นตอนนี้เปนการ
ตรวจสอบโดยใชเทคนิคการวิเคราะหโครงสรางองคประกอบ ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) ซึ่งสามารถวิเคราะห
องคประกอบระดับบุคคลและกลุมไดพรอมกัน การทดสอบ MCFA โครงสรางของตัวแปร (Factor
structure) ที่มีองคประกอบเปนพหุระดับ (The multi-level construct’s facture structure) อาจเปน
โครงสรางของตัวแปรในระดับการวัดที่สูงกวา (A higher-level measure) ซึ่งแตกตางจากโครงสราง
ตัวแปรในระดับการวัดที่ต่ํากวา (Lower-level measure) ขึ้นอยูกับทฤษฎีการทดสอบโดยใชวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับเปนวิธีการที่ใชเพื่อทดสอบโครงสรางการวัดระดับบุคคล
และระดับการรวมกัน (Aggregatelevel) เพื่อดูความสอดคลองกันของโมเดลและรูปแบบบ
บางอยางของ Referent-shift model เพราะการวัดที่เหมือนกันถูกใชเพื่อประเมินองคประกอบใน
หลายๆ ระดับการวิเคราะห ตามที่มูเท็นไดอธิบายไววาการวิเคราะหไดระบุไปพรอมๆ กันของ
โครงสรางตัวแปรในสองระดับการวิเคราะห (Muthen, 1994 cited in Chen, Mathieu & Bliese,
2000: 288)
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2) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง ตั ว แ ป ร ร ะ ดั บ ก ลุ ม (Reliability)
ขั้นตอนนี้เ ป นการศึ กษาความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสรางของแบบจําลองการวัดพหุร ะดั บ โดยการ
ประมาณคาความเชื่อมั่นของแบบจําลองพหุระดับ โดยใชการประมาณคาความเชื่อมั่นพหุระดับ ดังนี้
1) ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบจําลองพหุระดับ (Multilevel alpha: α) 2)
ความเชื่อมั่นของคะแนนรวมของแบบจําลองพหุระดับ (Multilevel composite reliability : ) และ
3) คาความเชื่อมั่นของน้ําหนักองคประกอบคะแนนมาตรฐานกําลังสองของแบบจําลองพหุระดับ
(Maximal: )
3) การตรวจสอบความสอดคลองภายในกลุม หรือความสอดคลองภายในกลุมของตัว
แปรระดับกลุม (Inter-member agreement) ขั้นตอนนี้เปนการประเมินความสอดคลองของคะแนน
ภายในกลุม โดยการตรวจสอบระดับการวิเคราะหของตัวแปรกลุมจากคา rwg (Within group
agreement) โดยการพิจารณาองคประกอบของตัวแปรที่มีการวิเคราะหขามระดับ เพื่อตรวจสอบวา
โครงสรางตัวแปรมีการวัดคลายกับการวิเคราะหขามระดับหรือไม เปนการทดสอบองคประกอบแบบ
ขามระดับการวิเคราะห (The psychometric properties of the construct across and/or at
different levels of analysis) คา rwg คา agreement วัดความสม่ําเสมอภายใน (The internal
consistency) ขององคประกอบขามระดับการวิเคราะห เพื่อใหแนใจวาคาความสอดคลองภายใน
(Within-unit
agreement) ได ร วมกั น อย า งเหมาะสมจากการตอบสนองต อ ระดั บ ที่ ร วมกั น
(Aggregate level) (Muthen, 1994 cited in Chen, Mathieu; & Bliese, 2000: 288) ในการ
ตรวจสอบความสอดคลองภายในกลุม (Inter-member agreement) โดยใชวิธีการวิเคราะหที่เรียกวา
(Within group agreement) ซึ่งผูวิจัยไดใช Multilevel modeling in R package (Bliese, 2006) ทํา
การวิเคราะห การตัดสินคา rwg โดยพิจารณาจากการประมาณคา IRA โดยคาระหวาง 0.00 to 0.30
ถือวา ไมมีความสอดคลองกันภายในกลุม คาระหวาง 0.31-0.50 ถือวา มีความสอดคลองกันใน
ระดับต่ํา คาระหวาง 0.51-0.70 ถือวา มีความสอดคลองกันในระดับปานกลาง คาระหวาง 0.71-0.90
ถือวา มีความสอดคลองกันในระดับสูง คาระหวาง 0.91-1.00 ถือวา มีความสอดคลองกันในระดับสูง
มาก (LeBreton; & Senter, 2008: 836) ทั้งนี้ ขนาดของกลุมตัวอยางไมมีผลตอคา rwg (Klein et al.,
2000b: 518) ในงานวิจัยนี้ คะแนนที่ไดจากขอคําถามหรือตัวชี้วัดหลายขอ (j) ผูวิจัยจึงใชการ
วิเคราะห Multilevel in R package (Bliese, 2006)
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหการตรวจสอบโครงสรางขององคประกอบตัวแปรขามระดับ
การวิเคราะหตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตามลําดับดังนี้
1. การตรวจสอบโครงสรางขององคประกอบตัวแปรขามระดับการวิเคราะหของ
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
การตรวจสอบโครงสรางองคประกอบ (Factor structure) โดยผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) ของบรรยากาศ
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กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสําเร็จที่วัดในระดับพนักงาน ผูวิจัยไดวิเคราะหและแสดงผลการวิเคราะหโดยนําเสนอในบทที่ 3
ซึ่งสรุปไดวาแบบจําลองการวัดของตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จในระดับพนักงานนั้น
ประกอบด ว ย 4 องค ป ระกอบ เช น เดี ย วกั บ แบบจํ า ลองสมมติ ฐ านที่ ส อดคล อ งตามทฤษฎี (χ2
=77.258 , dƒ=36, CFI=0.963, TLI=0.944, RMSEA= 0.059, SRMR=0.045) และมีขอคําถามจํานวน
12 ข อ โดยองค ป ระกอบด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ประกอบด ว ยข อ คํ า ถาม 3 ข อ (ข อ 2,3,4)
องคประกอบดานการสนับสนุน ประกอบดวยขอคําถาม 3 ขอ (ขอ 5,7,9) องคประกอบดานการให
รางวัลและการลงโทษ ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ (ขอ10,11,12,13) องคประกอบดานมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและความคาดหวัง ประกอบดวยขอคําถาม 2 ขอ (ขอ 15,16) และมีความเชื่อมั่นของ
ตัวแปรแฝง พบวา CR=0.910 และ AVE=0.449 แสดงวาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด จึงสรุปไดวาแบบจําลองการวัด
บรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ ในระดั บ พนั ก งาน มี โ ครงสร า ง 4 องค ป ระกอบ และเป น
แบบจําลองการวัดตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จในการวิเคราะหระดับพนักงาน สวน
ในระดับกลุมนั้น ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ และวิเคราะหคาสถิติผลการ
วิเคราะหโครงสรางองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
ดังแสดงในตาราง 24 และ ตาราง 25 ดังนี้
ตาราง 24 คาดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคลองของแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จระดับกลุมงาน
ดัชนีความกลมกลืน
2

χ

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ
P > 0.05
มากกวา 0.90
มากกวา 0.90
นอยกวา 0.07

คาสถิติ
χ2= 147.543 , df= 102, p=.0022
0.962
0.951
0.037

แปลผล
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 24 พบวาแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสํ า เร็ จ ระดั บ กลุ ม งาน ซึ่ ง เป น แบบจํ า ลองสมมติ ฐ าน 4 องค ป ระอบในระดั บ พนั ก งานและ
องคประกอบเดียวในระดับกลุมงานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความ
กลมกลืนผานเกณฑที่ไดกําหนดไว (χ2 =147.543, dƒ=102, CFI=0.962, TLI=0.951, RMSEA=
0.037) แตเมื่อพิจารณาคาสหสัมพันธภายในชั้น (ICC) ของขอคําถามแบบวัดตัวแปรบรรยกาศกลุม
งานแบบมุงผลสําเร็จ สวนใหญมีคานอยกวา 0.05 ซึ่งเปนคาที่ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ดังแสดงใน
ตาราง 25
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ตาราง 25 คาสถิติผลการวิเคราะหโครงสรางองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรบรรยกาศ
กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
คา
ขอ สหสัมพันธ
คําถาม ภายในชั้น
(ICC)
X2
.055
X3
.046
X4
.022
X5
.085
X7
.033
X9
.030
X10
.036
X11
.041
X12
.042
X13
.039
X15
.031
X16
.024

ระดับบุคคล/ภายในกลุม
(Within group: W)
(Standardized estimate)
ß
SE
Z
P-value
.359 .270 1.330
.183
.818 1.704 .480
.631
.598 1.539 .389
.697
.751 .840
.894
.371
.736 .534 1.378
.168
.655 .462 1.419
.156
.729 1.153 .632
.527
.677 .694
.976
.329
.775 .944
.820
.412
.768 1.246 .617
.537
.741 1.342 .552
.581
.828 1.097 .754
.451

ระดับกลุม/ระหวางกลุม
(Between group: B)
(Standardized estimate)
ß
SE
Z
.303 61.156 .005 .996
-.865 56.268 -.015 .988
-.719 40.757 -.018 .986
.966 46.726 .021 .984
.994 140.178 .007 .994
-.915 591.603 -.002 .999
-.243 44.761 -.005 .996
.978 43.568 .022 .982
.504 48.893 .010 .992
.982 62.023 .016 .987
-.153 35.993 -.004 .997
.963 15.197 .063 .949

จากตาราง 25 การวิเคราะหองคประกอบเชิง ยืนยันพหุระดับของตัวแปรบรรยากาศกลุม
งานแบบมุงผลสําเร็จ พบวา คาสหสัมพันธภายในชั้น (ICC) ของขอคําถามแบบวัดตัวแปรบรรยกา
ศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ สวนใหญมีคานอยกวา 0.05 ซึ่งเปนคาที่ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด (Dyer;
Hanges; & Hall, 2005)เมื่อทดสอบความสอดคลองภายในกลุมของตัวแปรระดับกลุมของ
บรรยากาศกลุมงานมุงผลสําเร็จ โดยใช Multilevel modeling in R package (Bliese, 2006) พบวา
คา rwg มีคาเทากับ 0.971 ซึ่งเปนคาที่มีความสอดคลองกันในระดับสูง แตเมื่อตรวจสอบความ
แปรปรวนระหวางกลุมของตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ พบวา คา ICC(1) มีคา
เทากับ 0.00027 ซึ่งเปนคาที่ไมผานเกณฑ คือ นอยกวา 0.05 โดยใชการพิจารณาจากเกณฑของ
ICC(1) ที่ควรมีคามากกวา 0.05 สวนคา ICC(2) มีคาเทากับ 0.0016 ซึ่งมีคานอยกวาเกณฑ (0.70)
(Dyer; Hanges; & Hall, 2005) แสดงวาขอคําถามสวนใหญเกิดขึ้นเฉพาะภายในกลุมเทานั้นแตไม
เกิดความแปรปรวนระหวางกลุม หมายความวา ขอคําถามของแบบวัดแปรบรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จไมมีความแปรปรวนเกิดขึ้นระหวางกลุมเมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมด จาก
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ผลขางตน ผูวิจัยจึงไมวิเคราะหตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จในระดับระดับกลุม แตจะ
ใชเปนตัวแปรระดับบุคคลในการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
2. การตรวจสอบโครงสรางขององคประกอบตัวแปรขามระดับการวิเคราะหของตัว
แปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
2.1. การตรวจสอบโครงสรางองคประกอบ (Factor
structure) ผลการวิเคราะห
โครงสรางองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่วัดในระดับพนักงาน ผูวิจัย
ไดวิเคราะหและแสดงผลการวิเคราะหโดยนําเสนอในบทที่ 3 ซึ่งสรุปไดวาแบบจําลองการวัดของตัว
แปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพนักงานนั้นประกอบดวย 4 องคประกอบ เชนเดียวกับ
แบบจําลองสมมติฐานที่สอดคลองตามทฤษฎี (CFI=0.912, RMSEA=0.061, TLI=0.904,
SRMR=0.050) และมีขอคําถามจํานวน 24 ขอ องคประกอบดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ (ขอ 1,3,4,6,7,8,9,10,12,14) องคประกอบดานการสรางแรงบันดาล
ใจ ประกอบดวยขอคําถาม 6 ขอ (ขอ 16,17,18,19, 20, 21) องคประกอบดานการกระตุนทาง
ปญญา ประกอบดวยขอคําถาม 3 ขอ (ขอ 22, 23, 24) องคประกอบดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ (ขอ 26, 27, 28, 30, 31) แสดงวาขอคําถามหรือตัวแปร
สังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด จึงสรุปไดวาแบบจําลอง
การวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพนักงานมีโครงสราง 4 องคประกอบและเปนแบบจําลอง
การวัดตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะหระดับพนักงาน สวนตัวแปรภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีระดับการวิเคราะหระดับกลุมงาน ประกอบดวยองคประกอบเดียว (χ2=1344.674,
dƒ=694, CFI= 0.920, TLI= 0.913, RMSEA= 0.054) และมีขอคําถามในลักษณะเดียวกัน
ประกอบดวยขอคําถาม 18 ขอ (ขอ 2,3,4,7,8,9,11,13,14,16,20,21,22,24,27,28,31) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ ตั้งแต 0.776 – 0.995 โดยคาน้ําหนักทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01
หรือ .001
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกับแบบจําลองสมมติฐานพบดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานดังตาราง 26
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ตาราง 26 คาดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคลองของแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงาน (กอนปรับแบบจําลอง)
ดัชนีความกลมกลืน
2

χ

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ
P > 0.05
มากกวา .90
มากกวา .90
นอยกวา .08

คาสถิติ
χ2=2020.624, df=921, p <.001
0.883
0.874
0.061

แปลผล
กลมกลืน
ไมกลมกลืน
ไมกลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 26 พบวาแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรภาวะผูน ําระดับกลุมงาน
ยังไมกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวจิ ัยจึงปรับแบบจําลองจนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ ดังแสดง 27
ตาราง 27 คาดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคลองของแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงาน (หลังปรับแบบจําลอง)
ดัชนีความกลมกลืน
2

χ

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ
P > 0.05
มากกวา .90
มากกวา .90
นอยกวา .08

คาสถิติ
χ =1344.674, df=694, p <.001
0.920
0.913
0.054
2

แปลผล
ไมกลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากผลการวิเคราะหในตาราง 27 พบวา แบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนแบบจําลองสมมติฐาน 4 องคประกอบในระดับพนักงาน สวนในระดับกลุม
งานมีองคประกอบเดียว แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความ
กลมกลืนผานเกณฑที่กําหนดไว (χ2 =1344.674, dƒ=694, p <.001, CFI=0.920, TLI= 0.913,
RMSEA=0.054) จากนั้น จึงพิจารณาคาสถิติผลการวิเคราะหโครงสรางองคประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามตาราง 28
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ตาราง 28 คาสถิติผลการวิเคราะหโครงสรางองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง
คา
ขอ สหสัมพันธ
คําถาม ภายในชั้น
(ICC)
X1
.065
X2
.148
X3
.159
X4
.081
X5
.089
X6
.071
X7
.116
X8
.085
X9
.100
X10
.112
X11
.125
X12
.142
X13
.128
X14
.117
X16
.132
X17
.079
X18
.083
X19
.086
X20
.090
X21
.111
X22
.148

ß
.661
.791
.799
.764
.807
.761
.741
.781
.77
.871
.800
.732
.760
.691
.721
.731
.821
.893
.849
.854
.829

ระดับบุคคล/ภายในกลุม
(Within group: W)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value
.057 11.650*** 0.000
.033 23.930
0.000
.029 27.882
0.000
.047 16.306
0.000
.024 33.073
0.000
.036 21.368
0.000
.032 23.159
0.000
.029 26.922
0.000
.038 20.490
0.000
.015 58.112 0.000
.028 28.343
0.000
.073 9.977
0.000
.043 17.719
0.000
.071 9.787
0.000
.042 17.256
0.000
.034 21.552
0.000
.026 31.778
0.000
.011 80.195
0.000
.023 36.636 0.000
.024 35.954
0.000
.026 32.309
0.000

ระดับกลุม/ระหวางกลุม
(Between group: B)
(Standardized estimate)
ß
SE
Z P-value
.890 0.232 3.830 0.000
.819 0.161 5.081 0.000
.987 0.329 2.999 0.003
.946 0.377 2.507 0.012
.895 .308 2.903 0.004
.942 .210 4.496 0.000
.986 .257 3.831 0.000
.871 .261 3.337 0.001
.990 .328 3.017 0.003
.890 .289 3.077 0.002
.907 .284 3.191 0.001
.959 .222 4.330 0.000
.984 .162 6.077 0.000
.720 .361 1.992 0.046

χ2 =1344.674, dƒ=694, p <.001, CFI=0.920, TLI= 0.913, RMSEA=0.054
***p<.001, **p<.01, *p<.05
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ตาราง 28 (ตอ)
คา
ขอ สหสัมพันธ
คําถาม ภายในชั้น
(ICC)
X23
.111
X24
.145
X26
.106
X27
.079
X28
.116
X29
.120
X31
.064

ß
.828
.866
.828
.874
.840
.508
.841

ระดับบุคคล/ภายในกลุม
(Within group: W)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value
.027 30.560
0.000
.025 34.135
0.000
.026 32.366
0.000
.018 49.557
0.000
.026 31.986
0.000
.069 7.387
0.000
.029 28.867
0.000

ระดับกลุม/ระหวางกลุม
(Between group: B)
(Standardized estimate)
ß
SE
Z P-value
.995 .159 6.266 0.000
.985 .259 3.801 0.000
.776 .220 3.530 0.000
.994 .273 3.640 0.000

χ2 =1344.674, dƒ=694, p <.001, CFI=0.920, TLI= 0.913, RMSEA=0.054
***p<.001, **p<.01, *p<.05
จากตาราง 28 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แสดงคาสหสัมพันธภายในชั้น (ICC) ของขอคําถามของแบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงพบวา
มีคา ICC ตั้งแต 0.064 ถึง 0.159 เมื่อพิจารณาจากเกณฑของ ICC ที่ควรมีคามากกวา 0.05 (Dyer;
Hanges; & Hall, 2005) แสดงวาขอคําถามของแบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวน
เกิดขึ้นระหวางกลุม เมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมด
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*p <..05, **p< .01, ***p< .001

ภาพประกอบ 10 แบบจําลองการวัดพหุระดับของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
และระดับกลุม
หมายเหตุ

TLb = ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน
TLw_f1 = ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ
TLw_f2 = ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ
TLw_f3 = ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ดานการกระตุนทางปญญา
TLw_f4 = ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล

จากภาพประกอบ 10 สรุปไดวาแบบจําลองการวัดพหุระดับของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ที่วิเคราะหในระดับพนักงาน ประกอบดวย 4 องคประกอบ โดยองคประกอบดานการมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณ ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอองคประกอบดานการสรางแรงบันดาลใจ ประกอบดวย
ข อ คํ า ถาม 6 ข อ องค ป ระกอบด า นการกระตุ น ทางป ญ ญา ประกอบด ว ยข อ คํ า ถาม 3 ข อ
องคประกอบดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ สวนแบบจําลอง
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การวัดพหุระดับตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ระดับการวิเคราะหระดับกลุมงานมีองคประกอบ
เดียว มีขอคําถามทั้งสิ้น 18 ขอ
2.2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Reliability)
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางแบบจําลองพหุระดับ
ไดแก การประมาณคาความเชื่อมั่นของแบบจําลองการวัดพหุระดับ ซึ่งมีรูปแบบที่ใชดังนี้ 1) ความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบจําลองพหุระดับ (Multilevel alpha: α) 2) ความ
เชื่อมั่นของคะแนนรวมของแบบจําลองพหุระดับ (Multilevel composite reliability : ) และ 3) คา
ความเชื่ อ มั่ น ของน้ํ า หนั ก องค ป ระกอบคะแนนมาตรฐานกํ า ลั ง สองของแบบจํ า ลองพหุ ร ะดั บ
(Maximal:) (Geldhof, Preacher, & Zyphur, 2014)
ตาราง 29 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงาน
ตัวแปร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับพนักงาน
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ดานการสรางแรงบันดาลใจ
ดานการกระตุนทางปญญา
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงาน

Alpha (α)
0.971
0.953
0.918
0.879
0.878
0.960

คาความเชื่อมัน่
Conposite () Maximal ()
0.979
0.980
0.621
0.578
0.921
0.931
0.879
0.881
0.930
0.707
0.990
0.996

จากตาราง 29 แสดงผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรระดับกลุมงาน ไดแก ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง พบวา ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาความเชื่อมั่นระดับพนักงาน
α=0.971, =0.979, =0.980 และมีคาความเชื่อมั่นระดับกลุมงาน α=0.960, =0.990,
=0.996
2.3. ความสอดคลองภายในกลุมของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Inter-member
agreement)
ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย ได ต รวจสอบความสอดคล อ งภายในกลุ ม (Inter-member
agreement) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อตรวจสอบวาคาคะแนนของพนักงานที่ไดของแตละ
คนตามนิยามที่ศึกษานั้นวาสอดคลองกันหรือคลายคลึงกันเพียงพอที่จะนําไปรวมเปนภายในกลุมได
หรือไม การประเมินความสอดคลองในระหวางสมาชิกภายในกลุมจะไดจากการเปรียบเทียบการแจก
แจงของคะแนนระหวางความสอดคลองและไมสอดคลอง ถ าคะแนนของสมาชิกในกลุมมี ความ
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ใกลเคียงกันแสดงวามีความสอดคลองกัน แตถาคะแนนไมไปในทิศทางเดียวกันแสดงวาคาคะแนน
ไมสอดคลองกัน การวิเคราะหใชวิธีการที่เรียกวา rwg ซึ่งผูวิจัยไดใช Multilevel modeling in R
package (Bliese, 2006) จากการทดสอบความสอดคลองภายในกลุมของตัวแปรระดับกลุม พบวา
มีคา 0.973 ซึ่งเปนที่มีความสอดคลองกันในระดับสูงมาก จึงสามารถนําไปวิเคราะหในระดับกลุมได
ตาราง 30 ผลการตรวจสอบความสอดคลองภายในกลุมของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ระดับกลุม
ตัวแปร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

rwg(j)
0.973

แปลผล
มีความสอดคลองกันในระดับสูงมาก

จากตาราง 30 แสดงผลการตรวสอบความสอดคลองภายในกลุมของตัวแปรระดับกลุมของ
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุม (rwg(j)) พบวา ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีคา
ความสอดคลองกันมากภายในกลุม แสดงวาคะแนนที่เก็บจากพนักงานภายในกลุมเดียวกันมีการรับ
รับรูภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกันสูงมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดไว
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุม (Construct validity between
units)
ขั้นนี้เปนการตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมโดยการพิจารณาความแปรปรวนของ
องคประกอบระหวางกลุม เปนการประเมินความเชื่อมั่นดัชนีที่ใชทั่วไปกันคือ คา ICCS (Interclass
correlations) ไดแก ICC(1) และ ICC(2) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชั้น
(Interclass correlation coefficient: ICCS) ระหวางตัวแปรทั้ง 2 ระดับ เพื่อดูคารอยละของการผัน
แปรทั้งหมดในแตละดานของตัวแปรจากการผันแปรในกลุมแลวและความผันแปรระหวางกลุม คา
ICC มีคาระหวาง 0 ถึง 1 คา ICC ที่มีคาสูง แสดงวามีสัดสวนที่มากของความแปรปรวนระหวางกลุม
(proportions between-level) ในทางปฏิบัติโมเดลพหุระดับควรมีคามากกวา 0.05 ถาหากมีคานอย
กวา 0.05 อาจไมมีประโยชน เนื่องจาก เมื่อคา ICC มีคานอย โมเดลพหุระดับจะประมาณคาไดยาก
(Dyer; Hanges & Hall, 2005) ดังนั้นคา ICC(1) ควรมีคามากกวา 0.05 จึงสามารถนําไปวิเคราะห
พหุระดับได คา ICC(1) เปนดัชนีชี้สัดสวนของความแปรปรวนในการเขารวมในกลุม ซึ่งมีคาความ
แปรปรวนภายในกลุม (Within-unit variance) นอยกวาความแปรปรวนระหวางกลุม (Between-unit
variance) เปนการแสดงหลักฐานวาตัวแปรนี้มีความแปรปรวนในระดับกลุมดวยคา ICC(1) สวนคา
ICC(2) เปนดัชนีที่แสดงถึงคากลางของกลุม (Unit mean) มีความแตกตางจากกลุมอื่น การ
พิจารณาคา ICC(2) ที่มากกวา 0.70 ถือเปนคาที่ยอมรับได คาอยูระหวาง 0.50-0.70 ถือวายังมีคา
นอย สวนคาที่นอยกวา 0.50 ถือวาคาต่ํา (Klein et al., 2000b: 518) คา ICC(2) เปนคาความ
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เชื่อมั่นของคาเฉลี่ยรายกลุมที่ใชเปนคะแนนตัวแปรกลุม คาที่ผานเกณฑจึงเปนคาที่มั่นใจไดวา
คาเฉลี่ยของแตละกลุมใชได จากการตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมของตัวแปรภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง พบวา คา ICC(1) มีคาเทากับ 0.113 ซึ่งเปนคาที่ผานเกณฑ คือ มากกวา 0.05
สวนคา ICC(2) มีคาเทากับ 0.426 ซึ่งมีคานอยกวาเกณฑ (0.70) ถึงแมวามีต่ํากวาเกณฑ แตยังถือ
วาสามารถนําไปวิเคราะหตอไป เนื่องจากยังสามารถดูจากคาเฉลี่ยของ คา rwg (0.973) ที่มีความ
สอดคลองกันสูงแมวาจะมีคา ICC2 ต่ํา (Chen & Bliese, 2002: 551)
ตาราง 31 ผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมของตัวแปรตัวแปรภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงระดับกลุม
ตัวแปร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ICC(1)

ICC(2)

0.113

0.426

จากตารางที่ 31 พบวา ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงาน มีคา ICC(1)
เทากับ 0.113 ซึ่งเปนคาที่มากกวา 0.05 (Dyer; Hanges; & Hall, 2005) จึงสามารถนําไปวิเคราะห
พหุร ะดับ ได แสดงว ามี ความแปรปรวนระหวางกลุม หมายความว า ข อคํ าถามมี ความแตกตาง
ระหวางกลุม สวนคา ICC(2) มีคาเทากับ 0.426 ซึ่งเปนคาที่นอยกวา 0.50 ถือวาคาต่ํา (Klein et al.,
2000b: 518) ซึ่งคา ICC(2) ที่ต่ํานื่องจากเปนคาที่คํานวณมาจากจํานวนสมาชิกในกลุมโดยเฉลี่ย
(Bliese, 2000) ในงานวิจัยนี้ มีพนักงานในกลุมโดยเฉลี่ยเทากับ 5.8 คน จึงสงผลใหคา ICC(2) ต่ํา
แตเมื่อพิจารณาทฤษฎีภาวะผูนําซึ่งเปนตัวแปรระดับกลุม คา ICC(1) ที่มีความแปรปรวนระหวาง
กลุม และคา rwg ที่มีคาเทากับ 0.973 ซึ่งแสดงวามีความสอดคลองกันสูงมากภายในกลุมแลวจึงมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับได (Chen; & Bliese, 2002;
Wang; & Howell, 2010)
4. ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของปจจัย

สภาพแวดลอมการทํางานและการประเมินแกนแทต นเองที่มีผลตอการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงานและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงงาน
อาหารสัตว
4.1. ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระดับพนักงาน
ในการวิเคราะหแบบจําลองพหุระดับในขั้นตอนที่หนึ่งตามที่มิวเทนเสนอไว (Cheug &
Au, 2005: 602-603; cited in Muthen, 1989) ตองวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
ระดับพนักงานใหมีความกลมกลืนกอน แลวจึงวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธทั้งสอง
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ระดับ คือ ระดับกลุมงานและระดับพนักงานไปพรอมกัน ผูวิจัยไดตรวจสอบโครงสรางความสัมพันธ
ของตัวแปรระดับพนักงานตามแบบจําลองสมมติฐานที่สรางขึ้น ตามความสัมพันธระหวางปจจัยเชิง
สาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรแฝงในเชิงโครงสราง ในการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ
ปจจัยสภาพแวดลอมการทํางาน ปจจัยจิตลักษณะ ที่มีผลตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
งานและพฤติกรรมการทํางานนั้นเปนการดูคาความกลมกลืนของแบบจําลอง โดยแสดงคาในตาราง
32
เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานโครงสรางความสัมพันธที่ตั้งไว
ปรากฏวาแบบจําลองสมมติฐานมีคาดัชนีความกลมกลืนไมผานเกณฑที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงปรับ
แบบจําลองโดยพิจารณาจากเกณฑของดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification indicies) และพรอม
กันกับการพิจารณาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ วามีความสัมพันธสอดคลองกันหรือไม โดยปรับ
แบบจําลองและทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองทุกครั้งที่ปรับใหม จนไดแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงโครงสรางที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคา AIC, BIC
และ Adjusted BIC ซึ่งคาดัชนีทั้งสามของแบบจําลองหากมีคานอยลงจะมีความกลมกลืนดีกวาคาที่
มากกวา (Hox, 2010: 103) โดยเปนคาดัชนีที่ใชสําหรับการเปรียบเทียบระหวางแบบจําลอง
(Competitive model) ดังแสดงในตาราง 32 และ 33
ตาราง 32 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการ
เผชิญ ป ญ หาการเปลี่ย นแปลงในงานที่ มีอิท ธิ พ ลตอ พฤติ กรรมการทํ า งานตามบทบาทและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการระดับพนักงาน (แบบจําลองสมมติฐาน)
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ
คาสถิติ
P > 0.05
χ2= 545.289, df=242, p <.001
χ2
CFI
มากกวา .90
0.910
TLI
มากกวา .90
0.888
RMSEA
นอยกวา .08
0.062
AIC= 14644.719, BIC =15053.372, Adjusted BIC=14710.805

แปลผล
ไมกลมกลืน
กลมกลืน
ไมกลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 32 แสดงคาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
เหตุและผลของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานระดับพนักงาน พบวา แบบจําลองสมมติฐาน
มีคาดัชนีบางตัวไมกลมกลืนผานเกณฑที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงปรับแบบจําลองโดยพิจารณาจากคาดัชนี
การปรับแบบจําลอง (Modification indicies) รวมกับการพิจารณาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของวามี
ความสอดคลองกับการปรับโครงสรางแบบจําลองความสัมพันธ โดยทําการปรับแบบจําลองและ
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วิเคราะหขอมูลแลวทดสอบความกลมกลืนใหม จนไดแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางระดั บ
พนักงานที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 11 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุ
และผลของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานระดับพนักงาน
จากภาพประกอบ 11 ผู วิ จั ย ได ป รั บ แบบจํ า ลองโดยปรั บ ตั ว แปรความคลุ ม เครือ ในงาน
และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน มาเปนตัวแปรคั่นกลาง ระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุ 4 ตัว
(ไดแก ตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง ตัวแปรการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
องค ก าร ตั ว แปรวั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ และตั ว แปรบรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง
ผลสําเร็จ) กับตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการ
แรก คือ เหตุผลทางสถิติ และการอธิบายในเชิงทฤษฎีบทบาทและทฤษฎีความเครียดและการเผชิญ
ปญหาของการเปลี่ยนแปลงในงาน จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงโครงสรางระดับพนักงาน พบวา แบบจําลองมีความกลมกลืนดีเมื่อกําหนดใหตัว
แปรความคลุมเครือในงาน และตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน เปนตัวแปรคั่นกลาง
ระหว า งตั ว แปรเชิ ง เหตุ ด า นจิ ต ลั ก ษณะ (การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) ตั ว แปรเชิ ง เหตุ ด า น
สภาพแวดล อ มของโรงงาน (วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ บรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง
ผลสําเร็จ และการรับรูการสนับสนุนจากองคการ) กับตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
งาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จรัล อุนฐิติวัฒน (2548) ที่พบวาความชัดเจนในบทบาทเปนตัว
แปรคั่นกลางระหวางความผูกพันในองคการและความพึงพอใจในงาน
เมื่ออธิบายในเชิงแนวคิดทฤษฎี แบบจําลองที่ปรับแลวมีความสอดคลองกับทฤษฎีบทบาท
และแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) การอธิบายตามทฤษฏีบทบาท ในแงความคลุมเครือใน
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บทบาท ซึ่งหมายถึง การขาดขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอในการตอบสนองตอตําแหนงที่ดํารงอยู
ทําใหเกิดผลตอพฤติกรรมการเผชิญปญหา (Coping behavior) ความคลุมเครือในบทบาทจึงเปน
ภาวะที่เกี่ยวของกับการรับรูขอมูล ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอมในการ
ทํ า งานที่ เ ปลี่ ย นแปลงได ง า ย เช น เดี ย วกั บ การรั บ รู ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
สภาพแวดลอมในงาน ความคลุมเครือในบทบาท (Role ambiguity) ในความหมายเดิมทั่วไปจึง
หมายถึงการขาดขอมูลที่เกี่ยวกับงาน (A perceived lack of job-related information) ซึ่งแสดงให
เห็นวา ลักษณะความคลุมเครือในบทบาทมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ทํางาน (Job-related information) ซึ่งเปนความไมแนนอน หรือขาดความชัดเจนในการรับรู
คาดหวังจากสิ่งรอบๆ ตัว (เชน ความคาดหวังจากหัวหนา) ตอบทบาทใดบทบาทหนึ่งของพนักงาน
ดั ง นั้ น ความคลุ ม เครื อ จึ ง เป น การรั บ รู ข องพนั ก งานที่ เ กี่ ย วกั บ ด า นต า งๆ ในงานของตนเอง
(Breaugh; & Colihan, 1994) เมื่อองคการมีการเปลี่ยนแปลงในงาน จึงทําใหเกิดความคลุมเครือใน
งานได เนื่องจากความไมแนนอนสวนใหญเกิดขึ้นมักมาจากการที่พนักงานไมไดรับขอมูลเพียงพอที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมักเกี่ยวกับอนาคตที่ทําใหพนักงานลังเลที่จะปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงนั้น (Schweiger; & Denisi, 1991 cited in Houdmont; & Leka, 2010;
Marks,1982 cited in Houdmont; & Leka, 2010) ดังนั้น ความคลุมเครือในงานและการรับรูขอมูล
การเปลี่ยนแปลงในงาน จึงเปนลักษณะที่มีความสัมพันธกัน และเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
องคการหรือเปลี่ยนแปลงในงาน 2) การอธิบายในแงของแนวคิดการเผชิญปญหา เมื่อพิจารณา
ทฤษฎีการเผชิญปญหา ประกอบกับผลการปรับแบบจําลองระดับพนักงาน พบวา แบบจําลองที่ปรับ
ใหความคลุมเครือและการรับรูขอมูลการเปลี่ยนปลงในงาน มาเปนตัวแปรคั่นกลางอีกชั้น จึงมีความ
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องความเครียดและการเผชิญปญหา (Model of stress and coping)
(Lazarus, 2000) และโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหา (Original stress and coping model)
(Flokman,2008: 6) โดยสามารถอธิบายไดวา ความคลุมเครืองาน และการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในงานนั้น ถือเปนการตีความของบุคคลวาเปนสิ่งที่คุกคาม/ทําราย/ หรือเปนความทา
ทาย (Harm, Threat, Challenge) ตอบุคคลได ซึ่งความคลุมเครือในบทบาทถือเปนสิ่งที่เปน
อันตราย (Breaugh; & Colihan, 1994) ที่อยูภายใตสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น (Event) ซึ่งไดแก การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนั้น เมื่ออธิบายตามโมเดลความเครียดและการเผชิญปญหาแลว ปจจัยเชิง
สาเหตุดานจิตลักษณะของบุคคล (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และปจจัยดานสถานการณ
หรือสภาพแวดลอมในการทํางาน (ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ วัฒนธรรมองคการ และ
บรรยากาศกลุ ม งาน) จึ ง เป น ป จ จั ย เชิ ง เหตุ ที่ ส ง ผลต อ การตี ค วามของบุ ค คลจากการรั บ รู ป จ จั ย
สภาพแวดล อ มต อ เหตุ ก ารณ เ ฉพาะ (ได แ ก ความคลุ ม เครื อ ในงาน และการรั บ รู ข อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลง) ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอม (The Person-Environment
Relationship) ที่สงผลตอมายัง กระบวนการเผชิญปญหาของพนักงาน จึงสรุปไดวา ความคลุมเครือ
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ในงานและการรั บ รู ขอ มูล การเปลี่ ย นแปลงในงาน เปนตั ว แปรคั่น กลางระหวาง ตั ว แปรด านจิ ต
ลักษณะของบุคคล ตัวแปรสภาพแวดลอมในโรงงาน กับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
ตาราง 33 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานระดับพนักงาน (แบบจําลองที่ปรับแลว)
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ
คาสถิติ
P > 0.05
χ2= 503.221, df= 251, p <.001
χ2
CFI
มากกวา .90
0.925
TLI
มากกวา .90
0.910
RMSEA
นอยกวา .08
0.056
AIC= 14584.651, BIC = 14959.250, Adjusted BIC = 14645.230

แปลผล
ไมกลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตารางที่ 33 แสดงคาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
ระดับพนักงานที่ปรับแบบจําลองแลว ตามการอธิบายการปรับขางตน พบวา แบบจําลองที่ปรับแลว
มีคาดัชนีความกลมกลืนสวนใหญเปนไปตามเกณฑการพิจารณา (χ2= 503.221, dƒ=251, p <.001,
CFI=0.925, TLI= 0.910, RMSEA=0.056) ยกเวนคาสถิติไคสแควรที่ไมผานเกณฑที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ และเมื่อพิจารณารวมกับดัชนีตัวอื่นๆ แลวดัชนีทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันวาผานเกณฑ
ดังนั้น จึงสรุปไดวาแบบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระดับพนักงานมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ ในขั้นนี้ ผู วิจัย ยังไมแปลผลความสัมพันธของตัวแปร เนื่องจากแบบจําลองระดับ
พนักงานนี้เปนแบบจําลองตั้งตนในการทดสอบ ซึ่งแบบจําลองระดับพนักงานนี้ไดรับผลกระทบที่ทํา
ใหคาสัมประสิทธอิทธิพลที่ประมาณไดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการทดสอบแบบจําลองพหุระดับใน
ขั้นตอไป ซึ่งในการทดสอบแบบจําลองพหุระดับนั้น เปนการนําตัวแปรระดับกลุม ซึ่งไดแก ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเขามาวิเคราะหในแบบจําลองพหุระดับ แลวจึงทําการวิเคราะหพรอมกันอีกครั้ง
4.2. ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุ
ระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
ในขั้นตอนนี้ เปนการวิเคราะหแบบจําลองเชิงโครงสรางความสัมพันธตัวแปรเชิง
เหตุและผลของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานทั้งระดับพนักงานและระดับกลุมงานไป
พรอมกัน ซึ่งกอนการวิเคราะหในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของตัวแปร ความ
กลมกลืนของขอมูลเชิงประจักษ และคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
ในระดับพนักงานและระดับกลุมงาน ในระดับพนักงาน ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพแบบวัดโดยการ
ตรวจสอบองค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของตั ว แปรระดั บ พนั ก งาน จนได แ บบวั ด ที่ มี อ งค ป ระกอบที่
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กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และไดทําการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลในระดับพนักงาน สวนระดับกลุมงาน ผูวิจัยไดตรวจสอบการวิเคราะห
องคประกอบเชิ งยื นยั นของตั วแปรระดับ กลุมงาน ตรวจสอบระดับการวิเคราะห ของข อมูล และ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรระดับกลุมงาน ผูวิจัยพบวา แบบจําลองระดับพนักงานที่ปรับแก
จนมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษนี้มีความเหมาะสมในการทดสอบแบบจําลองพหุระดับได
โดยแบบจําลองสมมติฐานแสดงตามภาพประกอบ 12 และดัชนีความกลมกลืนของผลการทดสอบ
แสดงในตารางที่ 34

หมายเหตุ : C หมายถึงอิทธิพลขามระดับ (Cross-level effects) จากตัวแปรระดับกลุมงาน
(Between group) ไปยังตัวแปรระดับพนักงาน (Within group)
ภาพประกอบ 12 แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานในระดับพนักงานและระดับกลุมงาน
จากภาพประกอบ 12 ซึ่งเปนแบบจําลองสมมติฐานที่ประกอบดวยแบบจําลองการวัดตัวแปร
แฝงทั้งหมด 19 ตัว ประกอบดวย ตัวแปรแฝงระดับกลุมงานจํานวน 10 ตัว โดยตัวแปรแฝงทุกตัวมี
คาน้ําหนักองคประกอบที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกคา ซึ่งมีตัวแปรแฝงที่เก็บขอมูลจาก
พนักงาน 1 ตัวแปร ซึ่งเปนตัวแปรที่นํามาตรวจสอบความสอดคลองของคะแนนตัวแปรภายในกลุม
และมีความเหมาะสมที่ยกระดับเปนตัวแปรกลุม นอกจากนี้ มีตัวแปรแฝงระดับพนักงานที่ยกระดับ
เปนตัวแปรกลุมการเรียนรูอีก 9 ตัวแปร ซึ่งประกอบดวยตัวแปรที่เก็บขอมูลจากหัวหนากลุมงาน
จํานวน 1 ตั วแปร และเก็บ ขอมู ล ในระดับพนักงาน จํานวน 8 ตัวแปร ซึ่ งตัว แปรทั้ง 9 ตัวนี้ไม
จําเปนตองตรวจสอบความสอดคลองรวมกันของคะแนนตัวแปรภายในกลุมกอนนํามาวิเคราะหเปน
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ตัวแปรระดับกลุม เนื่องจากตัวแปรทั้ง 9 ตัวยังคงเปนตัวแปรระดับพนักงาน ตัวแปรทั้ง 9 ตัวยังคง
เปนตัวแปรระดับพนักงานเชนเดิมเหมือนในการตั้งสมมติฐาน ซึ่งเปนตัวแปรประเภท Summary
index model หรือ Additive aggregate indices ตามแนวคิดของ เฉิน แมทธิว และบริส (Chen;
Mathieu; & Bliese, 2004) ซึ่งตัวแปรประเภทนี้มีพื้นฐานของโครงสรางที่เปนสถิติเชิงพรรณาของ
คะแนนสมาชิกแตละคนที่อยูในกลุมเดียวกัน โดยปกติจะอยูในรูปของดัชนีของแนวโนมหรือผลรวม
กลาง ตัวแปรประเภทนี้ไดมาจากคาเฉลี่ยของผลรวมคะแนนตัวแปรในระดับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการ
ใหนิยามปฏิบัติการและวิธีการวัด ซึ่งเปนการนิยามการรับรูในระดับพนักงาน ดังนั้นตัวแปรนี้ จึงไมมี
ขอกําหนดเบื้องตนใหตองมีการแบงปนประสบการณ ความเห็นรวมกัน หรือมีการพึ่งพาซึ่งกันและ
กันของพนักงานในกลุม ดังนั้นตัวแปรที่เปนขอมูลประเภทนี้เปน Additive aggregate indices ที่จะ
กลับไปสูระดับบุคคลในการตอบปญหาเกี่ยวกับตัวแปรนั้น จึงไมจําเปนตองวิเคราะหความสอดคลอง
รวมกันของคะแนนความแปรปรวนรวมภายในกลุม แตในการวิเคราะหแบบจําลองพหุระดับโดยการ
วิเคราะหเสนอิทธิพลขามระดับจากตัวแปรระดับกลุมงานมายังตัวแปรระดับพนักงาน ตามสมมติฐาน
ที่ ตั้ ง ไว โดยไม จํ า เป น ต อ งทดสอบความเหมาะสมในการรวมคะแนนของข อ มู ล เป น ระดั บ กลุ ม
เนื่องจากเปนการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธขามระดับของตัวแปรเทานั้น ผูวิจัยจึงใชสัญลักษณ
“C” เพื่อแสดงเสนอิทธิพลของตัวแปรขามระดับ (Cross-level effects) ซึ่งประกอบดวย เสนอิทธิพล
ระหวางตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง กับตัวแปรแฝงระดับพนักงานที่ยกระดับไปเปนระดับกลุม
ทั้ง 9 ตัวแปร ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดการวิจัยใน ซึ่งเปนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเสนอิทธิพล
ของตัวแปรระดับกลุมงานและระดับพนักงาน
ตัวแปรแฝง 9 ตัวแปร ระดับพนักงาน ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง การรับรูขอมูล
การเปลี่ยนแปลงในงาน ความคลุมเครือของบทบาทในงาน การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคม
จากองคการวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ และการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ซึ่งตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงทุกตัวนั้นมีคาน้ําหนักองคประกอบที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกคา
เมื่อนําไปวิเคราะหแบบจําลองเชิงโครงสรางความสัมพันธตัวแปรเชิงเหตุและผลของการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปร
ดังในตาราง 34
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ตาราง 34 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานระดับพนักงานและระดับกลุมงาน (แบบจําลองสมมติฐาน)
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ
คาสถิติ
P > 0.05
χ2= 3695.462, df= 405, p <.001
χ2
CFI
มากกวา .90
0.919
TLI
มากกวา .90
0.900
RMSEA
นอยกวา .08
0.050
AIC= 15360.327, BIC = 16113.309, Adjusted BIC= 15482.097

แปลผล
ไมกลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

ตาราง 35 คาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานระดับพนักงานและระดับกลุมงาน (แบบจําลองที่ปรับแลว)
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ
คาสถิติ
2
2
P > 0.05
χ = 3695.462, df= 405, p <.001
χ
CFI
มากกวา .90
0.924
TLI
มากกวา .90
0.908
RMSEA
นอยกวา .08
0.048
AIC= 14993.238, BIC = 15568.380, Adjusted BIC= 15086.248

แปลผล
ไมกลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล
พหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานในระดับพนักงานและระดับกลุมงาน พบวา คา
ไค-สแควร (  2) มีคา = 4535.342, df = 625 (p = .000), CFI = 0.920, TLI = 0.904, RMSEA =
0.043 เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษดัง
ตาราง พบวา เกือบทุกคามีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษยกเวนคาไคสแควที่มีคาไมถึงเกณฑ
แตก็ยังอยูในระดับที่ยอมรับได แสดงวาแบบจําลองโครงสรางมีความกลมกลืนไดดี ทั้งนี้ แบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานใน
ระดั บ พนั ก งานและระดั บ กลุ ม งาน สามารถอธิ บ ายสาเหตุ แ ละผลของการเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงานไดดังภาพ 13 และตารางที่ 35
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หมายเหตุ : C หมายถึงอิทธิพลขามระดับ (Cross-level effects) จากตัวแปรระดับกลุมงาน
(Between group) ไปยังตัวแปรระดับพนักงาน (Within group)
ภาพประกอบ 13 แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานในระดับพนักงานและระดับกลุมงาน (แบบจําลองที่ปรับแลว)
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ตาราง 36 แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานและคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง
ของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ทั้งระดับพนักงานและระดับกลุมงานของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน (แบบจําลองที่ปรับแลว)
ตัวแปรผล
OCB

-Within groupINR

-Within groupCOP

-Within groupAMB

-Within groupINF

-Within group-

ตัวแปรสาเหตุ
AMB
CLI
COP
Residuance Variance
CUL
POS
AMB
COP
CLI
Residuance Variance
INF
AMB
CLI
Residuance Variance
CSE
CUL
CLI
POS
Residuance Variance
CSE
CUL
CLI
POS
Residuance Variance

Estimate
-0.326
0.210
0.241
0.604
-0.149
0.243
-0.112
0.107
-0.047
0.951
0.257
-0.295
0.174
0.672
-0.334
-0.367
-0.431
0.340
0.539
0.147
0.430
0.147
0.382
0.378

SE
0.128
0.101
0.093
0.079
0.158
0.142
0.097
0.089
0.108
0.033
0.098
0.096
0.106
0.055
0.060
0.141
0.097
0.127
0.079
0.070
0.146
0.089
0.142
0.070

*p <.05, **p< .01, ***p< .001

Z
-2.542
2.074
2.588
7.641
-0.943
1.705
-1.149
1.198
-0.434
28.530
2.620
-3.087
1.644
12.118
-5.565
-2.598
-4.462
2.683
6.810
2.096
2.949
0.204
2.681
5.391

P-value
0.011
0.038
0.010
0.000
0.346
0.088
0.251
0.231
0.664
0.000
0.009
0.002
0.100
0.000
0.000
0.009
0.000
0.007
0.000
0.036
0.003
0.839
0.007
0.000

R2
0.396***

0.049

0.328***

0.461***

0.622***
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ตาราง 36 (ตอ)
ตัวแปรผล
OCBb
-Between groupINRb
-Between groupCOPb

-Between groupINFb
-Between groupAMBb
-Between group-

ตัวแปรสาเหตุ
TLb
COPb
Residuance Variance
TLb
COPb
Residuance Variance
TLb
INFb
AMBb
Residuance Variance
TLb
Residuance Variance
TLb
Residuance Variance

Estimate
0.487
0.571
0.336
0.129
0.093
0.970
-0.477
0.734
-0.469
0.460
0.628
0.606
-0.425
0.819

SE
0.101
0.100
0.109
0.138
0.139
0.042
0.182
0.242
0.166
0.198
0.122
0.153
0.156
0.133

Z
4.806
5.721
3.092
0.937
0.673
23.260
-2.622
3.033
-2.827
2.324
5.134
3.950
-2.721
6.162

P-value
R2
0.000 0.664***
0.000
0.002
0.349
0.030
0.501
0.000
0.009 0.540**
0.002
0.005
0.020
0.000 0.394*
0.000
0.007
0.181
0.000

*p <.05, **p< .01, ***p< .001
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลัง
สองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ทั้งระดับพนักงานและระดับกลุมงานของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในงาน (แบบจําลองที่ปรับแลว) ในระดับพนักงานพบวา 1)
ตัวแปรความคลุมเครือในงาน
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน เหลานี้รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 39.6
อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) ตัวแปรวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ ความคลุมเครือในงาน บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และ
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน เหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 4.9 3) ตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน ความ
คลุมเครือในงาน และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ เหลานี้รวมกันอธิบายการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน ไดรอยละ 32.8 อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) ตัวแปรการ
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ประเมิ น แก น แท ข องตนเอง วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ บรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง
ผลสําเร็จ และการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการเหลานี้รวมกันอธิบายความคลุมเครือใน
งานไดรอยละ 46.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 5) ตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และการรับรูการสนับสนุน
ทางสังคมจากองคการเหลานี้รวมกันอธิบายการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานไดรอยละ 62.2
อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001สําหรับการอธิบายตัวแปรผลในระดับกลุม พบวา 1) ตัวแปร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน เหลานี้รวมกันอธิบายความ
อย า ง
แปรปรวนของพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารได ร อ ยละ 66.4
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ความคลุมเครือในงาน และ
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง เหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ไดรอยละ 54 อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ตัวแปรภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง อธิบายความแปรปรวนของการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงไดรอยละ 39.4 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวมของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน
ผูวิจัยไดวิเคราะหคาอิทธิพลโดยนําเสนอผลการวิเคราะหคาอิทธิพลทางตรง (Direct
effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effect: ID) และอิทธิพลโดยรวม (Total effect: TE) ซึ่ง
แสดงการวิเคราะหอิท ธิ พลซึ่งเป นตัวแปรเชิ งสาเหตุและผลพหุร ะดับ ของการเผชิ ญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงานที่สงผลตอตัวแปรคั่นกลาง และตัวแปรตามในระดับพนักงานและระดับกลุมงาน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดขี ององคการ อิทธิพลของตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 37
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะหอทิ ธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผล
ตอตัวแปรผล ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน (แบบจําลองที่ปรับแลว)
ตัวแปรผล
OCB
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

INR

COP

AMB

INF

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

CSE

-

.142**

.142

-

.015

.015

-

.136**

.136

-.334***

-

-.344

.147*

-

.147

CSE->AMB->COP->OCB

-

.024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CSE->INF-> COP->OCB

-

.009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CSE ->AMB-> OCB

-

.109*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CSE -> AMB->COP

-

-

-

-

-

-

-

.098*

-

-

-

-

-

-

-

CSE -> INF-> COP

-

-

-

-

-

-

-

.038

-

-

-

-

-

-

-

CSE->AMB->COP->INR

-

-

-

-

.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CSE->INF->COP->INR

-

-

-

-

.004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POS

-

-

-

.243

-.038

.204

-

-.002

-.002

.340**

-

.34

.382**

-

.382

POS->AMB->COP->OCB

-

-.024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POS->INF->COP->OCB

-

.024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POS->AMB->INR

-

-

-

-

-.038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POS->INF->COP->INR

-

-

-

-

.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POS->AMB->COP->INR

-

-

-

-

-.011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* p < .05, ** p < .01** ,p < .001
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215
ตาราง 37 (ตอ)
ตัวแปรผล
OCB
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

INR

COP

AMB

INF

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

POS->AMB->COP

-

-

-

-

-

-

-

-.100*

-

-

-

-

-

-

-

POS ->INF->COP

-

-

-

-

-

-

-

.098*

-

-

-

-

-

CUL

-

.172**

.172

-.149

.064

-.085

-

.219**

.219

-.367**

-

-

.430

CUL->AMB->COP->OCB

-

.026

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUL->INF->COP->OCB

-

.027

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUL->AMB->OCB

-

.120*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUL->AMB->INR

-

-

-

-

.041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUL-> INF->COP->INR

-

-

-

-

.012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUL->AMB->COP->INR

-

-

-

-

.012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUL->AMB->COP

-

-

-

-

-

-

-

.108*

-

-

-

-

-

-

-

CUL ->INF-> COP

-

-

-

-

-

-

-

.111*

-

-

-

-

-

-

-

.210*

.214***

.424***

-.047

.081*

.034

.174

.132**

-

.431

.018

-

.018

CLI ->COP->OCB

-

.042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI->AMB->OCB

-

.140*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI-> INF->COP->OCB

-

.001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI->AMB->COP->OCB
* p < .05, ** p < .01** ,p < .001

-

.031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI

-

.306** .431***

.367 .430**
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ตาราง 37 (ตอ)
ตัวแปรผล
OCB
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

INR

COP

AMB

INF

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

CLI ->COP-> INR

-

-

-

-

.019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI ->AMB-> INR

-

-

-

-

.048

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI->INF-> COP->INR

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI->AMB->COP->INR

-

-

-

-

.014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLI ->INF->COP

-

-

-

-

-

-

-

.005

-

-

-

-

-

-

-

CLI->AMB->COP

-

-

-

-

-

-

-

.127**

-

-

-

-

-

-

-

.326*

-.071

-

-.295

-

-

-

-

-

-

-

-.071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AMB
AMB->COP->OCB

.397*** -.112

-.031 -.143 .295**

AMB->COP->INR

-

-

-

-

-.031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INF

-

.062

.062

-

.027

.027

.257**

-

.257

-

-

-

-

-

-

INF->COP->OCB

-

.062*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.241

.107

-

.107

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COP
.241**
* p < .05, ** p < .01** ,p < .001
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ตาราง 37 (ตอ)
ตัวแปรผล
OCB
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

INR

COP

AMB

INF

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

.487***

.104

.591***

.129

.017

.146

.477**

.660**

.183

.425**

-

.425

.628***

-

.628

TLb->COPb->OCBb

-

-.272*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TLb->INFb->COPb->OCBb

-

.263*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TLb->AMBb->COPb->OCBb

-

.114*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TLb--> COPb->INRb

-

-

-

-

-.045

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TLb->INFb->COPb->INRb

-

-

-

-

.043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TLb->AMBb->COPb->INRb

-

-

-

-

.019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TLb->INFb->COPb

-

-

-

-

-

-

-

.460*

-

-

-

-

-

-

-

TLb->AMBb->COPb

-

-

-

-

-

-

-

.199*

-

-

-

-

-

-

-

AMB

-

-.268*

-0.268

-

-.044

-.044

.469**

-

-.469

-

-

-

-

-

-

AMBb-> COPB->OCBb

-

-.268*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AMBb-> COPB->INRb

-

-

-

-

-.044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INF

-

.419**

.419

-

.068

.068

.734**

-

.734

-

-

-

-

-

-

INFb->COPB->OCBb

-

.419**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.571***

-

-

.093

.093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TLb

INRB-> COPB->INFB

COPb

-
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จากตารางที่ 37 ซึ่งแสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน ของแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทและพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่เกิดขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาค า อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ อ ม และอิ ท ธิ พ ลโดยรวมของ
ของตัวแปรเชิงสาเหตุและผลพหุระดับ ของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ตอพฤติกรรม
การทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในระดับพนักงานสามารถ
อธิบายอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ ที่สงผลตอแตละตัวแปรผล เปนดังนี้
1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB)
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เดนชัดที่สุด คือ ตัวแปร
ความคลุมเครือในงาน รองลงมา คือ ตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน และตัวแปร
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ โดยมีรายละเอียดอิทธิพลทางตรงและทางออมจากตัวแปร
สาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนี้
ตัว แปรความคลุ ม เครื อ ในงาน มีอิท ธิ พ ลโดยรวมตอ พฤติก รรมการเป น สมาชิ กที่ ดีข อง
องคการ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -0.397 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ -0.326 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.241 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพลโดยรวมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.424 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 โดยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรงเทากับ 0.210 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางออมรวมตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ 0.214 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีเสนทางอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ โดยผานความคลุมเครือในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ 0.140
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จมีอิทธิพลทางออมโดยรวมตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ 0.172 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีเสนทางอิทธิพลทางออมยอยตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยผานความคลุมเครือในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ 0.120 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตัว แปรการรั บ รู ขอมู ลการเปลี่ยนแปลงในงาน มีอิท ธิพลทางอ อมต อพฤติ กรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางออมเทากับ 0.062 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเองในงาน มีอิทธิพลทางออมโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางออม เทากับ 0.142 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีเสนทางอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผานความคลุมเครือในงาน มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางออมเทากับ 0.109 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ (INR)
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทที่พบ คือ บรรยากาศการทํางาน
แบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพลทางออมโดยรวมตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางออมโดยรวม เทากับ 0.081 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน (COP)
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานที่เดนชัดที่สุด คือ ตัวแปร
ความคลุ ม เครื อ ในงาน รองลงมา คื อ ตั ว แปรการรั บ รู ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงในงาน โดยมี
รายละเอียดอิทธิพลทางตรงและทางออมจากตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ดังนี้
ตัวแปรความคลุมเครือในงานมีอิทธิพลทางตรงตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ -0.295 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน มีอิทธิพลทางตรงตอการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.257 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ตั ว แปรการประเมิ น แก น แท ข องตนเอง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออม เทากับ 0.136 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีเสนทางอิทธิพล จากตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง มีอิทธิพลทางออมตอ
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยผานความคลุมเครือในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางออมเทากับ 0.098 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตั ว แปรการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีเสนอิทธิพล 2 เสนทาง คือ 1) ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนจากองคการ มี
อิทธิพลทางออมตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยผานความคลุมเครือในงาน โดยมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ -0.100 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ตัวแปรการ
รับรูการสนับสนุนจากองคการ มีอิทธิพลทางออมตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดย
ผานตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ
0.098 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตั ว แปรวัฒนธรรมองคก ารแบบมุง ผลสํา เร็จ มี อิท ธิพ ลทางอ อมต อ การเผชิ ญป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมโดยรวม เทากับ 0.219 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีเสนอิทธิพลทางออม 2 เสนทาง คือ 1) ตัวแปรวัฒนธรรมองคการแบบมุง
ผลสําเร็จ มีอิทธิพลทางออมตอการเผชิญปญหาการ โดยผานตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง
มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.111 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ตัวแปรวัฒนธรรมองคการ
แบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพลทางออมตอการเผชิญปญหาการ โดยผานตัวแปรความคลุมเครือในงาน
มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.108 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัว แปรวั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ มี อิ ท ธิพ ลโดยรวมต อการเผชิ ญป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมเทากับ 0.306 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และมีอิทธิพลทางออมตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางออมโดยรวม เทากับ 0.132 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีเสนทางอิทธิพล
ทางอ อ ม จากตั ว แปรวั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ ต อ ตั ว แปรการเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน โดยผานความคลุมเครือในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมโดยรวม
เทากับ 0.127 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4) ความคลุมเครือในงาน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความคลุมเครือในงานที่เดนชัดที่สุด คือ ตัวแปรบรรยากาศกลุมงาน
แบบมุงผลสําเร็จ รองลงมา คือ ตัวแปรวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ และตัวแปรการรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดอิทธิพลทางตรงและทางออมจากตัว
แปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรความคลุมเครือในงาน ดังนี้
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพลทางตรงทางลบตอความคลุมเครือใน
งาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ -0.431 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตัวแปรวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพลทางตรงทางลบตอความคลุมเครือใน
งาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ -0.367 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ มีอิทธิพลทางตรงตอความคลุมเครือใน
งาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.340 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง มีอิทธิพลทางตรงทางลบตอความคลุมเครือในงาน
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ -0.334 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5) การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานที่เดนชัดที่สุด คือ ตัวแปรวัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ รองลงมา ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และการ
ประเมินแกนแทของตนเอง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดอิทธิพลทางตรงและทางออมจากตัวแปร
สาเหตุที่สงผลตอตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน ดังนี้
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ตัวแปรวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในงานโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.430 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในงานโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.382 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.147 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวมของของตัวแปรขาม
ระดับจากตัวแปรระดับกลุมงานที่มีอิทธิพลตอตัวแปรระดับพนักงาน พบวา
1) ตั ว แปรภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงระดั บ กลุ ม มี อิ ท ธิ พ ลข า มระดั บ ต อ ตั ว แปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ความ
คลุมเครือในงาน และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน ดังนี้
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีอิทธิพลขามระดับโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.591 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีอิทธิพลทางตรงขามระดับตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.487 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และมีอิทธิพลทางออมขามระดับตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ โดยมีเสนทางอิทธิพลทางออม 3 เสนทาง ดังนี้ (1) ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ระดับกลุมมีอิทธิพลทางออมขามระดับตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผานตัวแปร
การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมทางลบเทากับ -0.272
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีอิทธิพล
ทางออมขามระดับตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผานตัวแปรการรับรูขอมูลการ
เปลี่ ยนแปลงในงาน และตั วแปรการเผชิญป ญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสั มประสิ ท ธิ์
อิทธิพลทางออมเทากับ 0.263 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ตัวแปรภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีอิทธิพลทางออมขามระดับตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยผานตัวแปรความคลุมเครือในงาน และตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ 0.114 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีอิทธิพล ขามระดับตอตัวแปรการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงทางลบ ขามระดับ เทากับ -0.477
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีอิทธิพลทางออมขามระดับตอตัวแปรการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมโดยรวม เทากับ 0.660 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีเสนทางอิทธิพลทางออม 2 เสนทาง ดังนี้ 1) ตัวแปรภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีอิทธิพลทางออมขามระดับตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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โดยผานตัวแปรการขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออม เทากับ
0.460 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมี
อิทธิพลทางออมขามระดับตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผานตัวแปรการขอมูล
การเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออม เทากับ 0.199 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีอิทธิพลทางตรง ขามระดับตอตัวแปรความ
คลุมเครือในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงทางลบเทากับ -0.425 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีอิทธิพลทางตรงขามระดับตอตัวแปรการรับรู
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงทางลบเทากับ 0.628 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) ตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.571 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
3) ตัวแปรความคลุมเครือในงาน มีอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ดังนี้ (1) ตัวแปรความคลุมเครือในงาน
มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมทางลบ เทากับ -0.268 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (2) ตัวแปรความคลุมเครือในงานมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงทางลบเทากับ -0.469 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
4) ตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน มีอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ดังนี้ (1) ตัวแปรการ
รับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออม เทากับ
0.419 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) ตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานมี
อิทธิพลทางตรงตอตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรงทางลบเทากับ 0.734 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธโครงสรางพหุระดับของปจจัย
เชิงสาเหตุสวนบุคคล ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง ปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมการ
ทํางานของพนักงาน ซึ่งไดแก วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงใน
งานการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ความคลุมเครือในบทบาท ตัวแปรปจจัยเชิง
สาเหตุดานสภาพแวดลอมการทํางานของกลุมงาน ซึ่งไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งไดแก พฤติกรรมการ
ทํางานตามบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีตัวแปรคั่นกลาง
ระหวางตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุกับตัวแปรผลพฤติกรรมการทํางาน ไดแก การเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ในบทนี้ผูวิจัยนําเสนอในภาพรวมผลการวิจัย ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลใน
บทที่ผานมา โดยผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน 4 หัวขอ คือ กระบวนการวิจัยโดยสรุป ผลที่ได
จากการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

กระบวนการวิจัยโดยสรุป
ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ไดมีจุดมุงหมายเพื่อ
1. การวิเคราะหของปจจัยสภาพแวดลอมการทํางานในระดับกลุม ไดแก บรรยากาศ
กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. ศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใน
งานอาหารสัตวโดยมีความสัมพันธยอย คือ
2.1. ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องสภาพแวดล อ มการทํ า งานระดั บ กลุ ม ที่ ส ง ผลต อ
พฤติกรรมการทํางานโดยมีการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลาง
2.2. ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องสภาพแวดล อ มการทํ า งานระดั บ บุ ค คลที่ ส ง ผลต อ
พฤติกรรมการทํางานโดยมีการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลาง
2.3. ปจจัยจิตลักษณะการประเมินแกนแทของตนเองที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน โดยมีการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลาง
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สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. ขอ 1 คะแนนของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรบรรยากาศกลุม
งานแบบมุงผลสําเร็จ ที่พนักงานเปนผูใหขอมูล มีความสอดคลองเพียงพอที่จะเปนตัวแปรระดับกลุม
ได
1.1. คะแนนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคลองเพียงพอที่จะเปนตัว
แปรระดับกลุมได
1.2. คะแนนของบรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ มี ค วามสอดคล อ งเพี ย ง
พอที่จะเปนตัวแปรระดับกลุมได
2. ขอ 2 พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุดาน
จิ ต ลั ก ษณะของพนั ก งาน (ได แ ก การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ด า น
สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน (ได แ ก วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน)
โดยผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
2.1. พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
2.2. พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลทางออมจากตัวแปรเชิงสาเหตุ
ด า นจิ ต ลั ก ษณะของพนั ก งาน (ได แ ก การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ด า น
สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน (ได แ ก วั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน)
โดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
3. ขอ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิง
สาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และตัวแปรเชิงสาเหตุ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ไดแก วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการใหการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน)
โดยผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
3.1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางตรงจากการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
3.2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางออมจากตัวแปร
เชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การประเมินแกนแทของตนเอง) และตัวแปรเชิง
สาเหตุดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ไดแก วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการให
การสนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือใน
งาน) โดยผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
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4. ขอ 4
การเผชิ ญ ปญ หาการเปลี่ยนแปลงในงาน การเผชิญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน (ไดแก การ
ประเมิ น แก น แท ข องตนเอง) และตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน (ได แ ก
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ การรับรู
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ ความคลุมเครือในงาน)
5. ขอ 5
พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท ไดรับอิทธิพลขามระดับจาก
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยผานการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน
5.1. พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลทางตรงขามระดับจากตัวแปร
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
5.2. พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทไดรับอิทธิพลทางออมขามระดับจากตัวแปร
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยผานตัวแปรการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
6. ขอ 6 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลขามระดับจาก
บรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง และการเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน
6.1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางตรงขามระดับจาก
ตัวแปรสภาพแวดลอมระดับกลุมงาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง)
6.1.1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางตรงขาม
ระดับจากตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
6.1.2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางตรงขาม
ระดับจากตัวแปรตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
6.2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางออมขามระดับจาก
ตัวแปรสภาพแวดลอมระดับกลุมงาน (ไดแก บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง) โดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
6.2.1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางออมขาม
ระดั บ จากตั ว แปรบรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ โดยผ า นตั ว แปรการเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน
6.2.2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรับอิทธิพลทางออมขาม
ระดับจากตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยผานตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในงาน
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7. ขอ 7 การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลขามระดับจากตัวแปร
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
7.1. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ไดรับอิทธิพลทางตรงขามระดับจาก
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
7.1.1. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ไดรับอิทธิพลทางตรงขาม
ระดับจากตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
7.1.2. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลทางตรงขาม
ระดับจากตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
7.2. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลทางออมขามระดับจาก
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
7.2.1. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ไดรับอิทธิพลทางออมขาม
ระดับจากบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
7.2.2. การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ไดรับอิทธิพลทางออมขาม
ระดับ จากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรของงานวิจัยนี้ ไดแก พนักงานโรงงานอาหารสัตว 9 แหง ที่อยูในกลุมงานยอย
ในโรงงานที่ มี จํ า นวนพนั ก งานตั้ ง แต 3 คนขึ้ น ไป ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 93 กลุ ม เป น พนั ก งานทั้ ง หมด
631 คน สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยการสุมอยางงาย จากโรงงานอาหาร
สัตว 9 โรงงาน ถูกสุมมารอยละ 80 ของโรงงานทั้งหมด ได 7 โรงงาน ใชการสุมอยางงาย สุมกลุม
มารอยละ 80 ของกลุมทั้งหมด ได 58 กลุม เลือกกลุมที่มีพนักงานจํานวนอยางนอย 3 คน/กลุม
ในขั้นนี้ไดกลุมตัวอยาง 359 คน ขอมูลที่เก็บจริงได 56 กลุม จากพนักงาน 325 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวยตัวแปร 5 กลุม ไดแก
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของพนักงาน
1.1. การประเมินแกนแทของตนเอง
2. ตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมการทํางานของพนักงาน
2.1. วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ
2.2. การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในองคการ
2.3. การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ
2.4. ความคลุมเครือในงาน
3. ตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมการทํางานของกลุมงาน
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3.1. บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
3.2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
4. ตัวแปรผลพฤติกรรมการทํางาน
4.1. พฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
4.2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
5. ตัวแปรคั่นกลางระหวางตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุกับตัวแปรผลพฤติกรรมการทํางาน
ไดแก การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
เครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือวัดที่ใชในการการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 2 ชุด ชุดแรกเปนแบบสอบถาม
สําหรับพนักงาน แบงเปน 3 ตอน ใชวัดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 9 ตัวแปร สวนชุดที่สองเปน
แบบสอบถามสํ า หรั บ หั ว หน า แบ ง ออกเป 2 ตอน ซึ่ ง ใช วั ด ตั ว แปรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ 1 ตั ว แปร
เครื่องมือวัดที่ใชตัวแปรทุกตัวในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดทุกตัวแปร
ดวยวิธีการหาคาสหสัมพันธคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) ความ
เชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงการวิจัย และแบบสอบถามผานเกณฑการตรวจสอบความเที่ยงตรงทุก
ฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติบรรยาย ไดแก การหาคาเฉลี่ย
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปร (กอนการวิเคราะห
แบบจําลองพหุระดับ)
2.1. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวแปรระดับกลุมงาน สําหรับตัวแปรระดับ
กลุมที่พนักงานเปนผูใหขอมูล คือ ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ และตัวแปรภาวะ
ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ท ดสอบโดยใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห พ หุ ร ะดั บ ได แ ก
1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) เปนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
2) การตรวจสอบระดับการวิเคราะหของตัวแปรระดับกลุมงาน เปนการตรวจสอบความสอดคลอง
ภายในกลุม ดวยการวิเคราะห rwg เพื่อพิจารณาวาคาคะแนนของพนักงานที่ไดของแตละคนตาม
นิยามที่ศึกษานั้นวาสอดคลองกันหรือคลายคลึงกันเพียงพอที่จะนําไปรวมเปนภายในกลุมไดหรือไม
3) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรระดับกลุมงาน ดวยการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางแบบจําลองพหุระดับ คือ การประมาณคาความเชื่อมั่นของแบบจําลองพหุระดับ ที่ใช 3
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รูปแบบ คือ (1) ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบจําลองพหุระดับ (Multilevel
alpha: α) (2) ความเชื่อมั่นของคะแนนรวมของแบบจําลองพหุระดับ (Multilevel composite
reliability : ) และ (3) คาความเชื่อมั่นของน้ําหนักองคประกอบคะแนนมาตรฐานกําลังสองของ
แบบจําลองพหุระดับ (Maximal: ) และ 4) การตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมโดยการ
พิจารณาความแปรปรวนขององคประกอบระหวางกลุม เพื่อประเมินความเชื่อมั่น ดวยคา ICCS
(Interclass correlations) ไดแก ICC(1) และ ICC(2) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน
ชั้น (Interclass correlation coefficient: ICCS) ระหวางตัวแปรทั้ง 2 ระดับ (Klein et al., 2000b:
518)
2.2. การวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตระดับพนักงานและระดับกลุม
งาน ไดแก การหาคาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธเพียรสัน
2.3. การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระดับพนักงาน ซึ่งเปนขั้นตอน
เบื้องตนที่ตองทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระดับพนักงาน แลวปรับแบบจําลองใหมี
ความกลมกลืนกอนที่จะทําการวิเคราะหทั้งสองระดับพรอมๆ กัน
3. การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระดับกลุมงาน ซึ่งเปนแบบจําลอง
สมมติฐานของการวิจัย ที่ใชศึกษาความสัมพันธของตัวแปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะและตัวแปรเชิง
สาเหตุดานสภาพแวดล อมในการทํ างานของพนักงานที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานในระดับ
พนักงาน ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางพหุระดับ (Multilevel structural
equation modeling: MSEM) ดวยโปรแกรม Mplus ทําการวิเคราะหตามขั้นตอนของ เฉินและคณะ
(Chen; Mathieu; & Bliese, 2004) ใน 5 ขั้นตอน

สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากกลุมประชากรที่เปนพนักงานประจํามีอายุ
การทํางานไมนอยกวา 6 เดือน ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว 7 แหงซึ่งอยูในพื้นที่ 6 จังหวัด
ในประเทศไทย ไดแก ลําพูน ลพบุรี นครราชสีมา นครปฐม สมุทรปราการ และสงขลา (สํารวจ พ.ศ.
2558) จํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บมีทั้งหมด 325 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานโรงงาน
ลพบุรี 2 จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 23.69 รองลงมาเปนโรงงานลพบุรี 3 จํานวน 64 คน คิดเปน
รอยละ 19.69 พนักงานกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 33.2 ป เปนเพศชาย จํานวน 228 คน คิดเปนรอย
ละ 70.2 เพศหญิง จํ า นวน 96 คน คิดเปนร อ ยละ 29.5 สว นใหญจ บการศึ ก ษาระดับ ปวส.หรื อ
อนุ ป ริ ญ ญาตรี จํ า นวน 156 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 48 รองลงมาคื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน
123 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 37.8 ระยะเวลาที่ พ นั ก งานทํ า งานในโรงงานป จ จุ บั น โดยเฉลี่ ย 7.18 ป
ระยะเวลาที่อยูในกลุมงานปจจุบันโดยเฉลี่ย 6.39 ป กลุมตัวอยางในระดับกลุม 56 กลุมงาน ซึ่งกลุม
งานนี้ มีสมาชิกตั้งแต 3-12 คน สวนใหญมีสมาชิก 6 คน จํานวน 12 กลุม คิดเปนรอยละ 21.43
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รองลงมามี จํานวนสมาชิก 4 และ 5 คน จํ า นวน 10 กลุมเท ากั น คิ ดเปนร อ ยละ 17.86 จํ า นวน
สมาชิกในกลุมโดยเฉลี่ย 5.8 คน
2. ผลการวิเคราะหกอนการวิเคราะหแบบจําลองพหุระดับ
2.1. ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอม
การทํางานระดับกลุม
1) ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พหุ ร ะดั บ ของตั ว แปรป จ จั ย
สภาพแวดลอมการทํางาน
1.1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิเคราะหความกลมกลืนของ
แบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีการปรับแบบจําลองแลว สรุป
ไดวา ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรระดับกลุมที่มีคุณลักษณะของความเปนกลุม
ประเภท Fuzzy composition (Bliese, 2006) จากการวิเคราะหพบวาองคประกอบของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในระดับกลุมมีความแตกตางจากองคประกอบในระดับบุคคล ที่มี 4 องคประกอบ
ไดแก องคประกอบดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทาง
ปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สวนตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมี
องคประกอบเดียว แบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยค า ดั ช นี ค วามกลมกลื น ส ว นใหญ เ ป น ไปตามเกณฑ ที่ กํ า หนด ซึ่ ง เป น ไปเกณฑ ที่ กํ า หนด
(χ2 =1344.674, dƒ=694, p <.001, CFI=0.920, TLI= 0.913, RMSEA=0.054)
1.2) บรรยากาศการทํ างานแบบมุง ผลสํ าเร็จ จากผลการวิเ คราะหค วาม
กลมกลืนของแบบ ผลการวิเคราะหความกลกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ พบวา เปนตัวแปรระดับกลุมที่มีคุณลักษณะของความเปนกลุม
ประเภท Fuzzy composition (Bliese, 2006) แบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรบรรยากาศ
กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จระดับกลุมงาน ในระดับพนักงาน มี 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ดานความรับผิดชอบ ดานการสนับสนุน ดานการใหรางวัลและการลงโทษ และดานมาตฐานการ
ปฏิบัติงานและความคาดหวัง สวนระดับกลุมมีองคประกอบเดียว แบบจําลองการวัดพหุระดับมี
องคประกอบเดียวในระดับกลุมงาน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผานเกณฑที่ไดกําหนด
ไว (χ2 =147.543, dƒ=102, CFI=0.962, TLI=0.951, RMSEA= 0.037) มีคาความสอดคลองกัน
ภายในกลุมสูง (คา rwg มีคาเทากับ 0.971) แตมีคาสหสัมพันธภายในชั้น (ICC) ต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด ดังนั้น แมวาตัวแปรการวัดบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีแบบจําลองการวัดที่
สอดคลองกลมกลืน มีความสอดคลองกันสูงในระดับกลุม แตกลับพบวา ไมเกิดความแปรปรวน
ระหวางกลุมเมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมด จึงสรุปไดวา ตัวแปรบรรยากาศกลุมงาน
แบบมุงผลสําเร็จไมมีความเหมาะสมที่จะยกระดับเปนตัวแปรระดับกลุม จึงเปนตัวแปรที่วิเคราะหได
ในระดับพนักงานตอไป
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ในขั้นตอนการวิเคราะหตัวแปรระดับกลุมในขัวขอตอไป ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการ
วิเคราะหพหุระดับเฉพาะตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพียงตัวแปรเดียว
2) ผลการวิเคราะหความสอดคลองของคะแนนภายในกลุมของตัวแปรภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง
การตรวจสอบความสอดคลองภายในกลุมของตัวแปรภาวะผูนําการเปลยนแปลง
โดยพิจารณาจากคา rwg (Within group agreement) พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผูประเมิน
คือพนักงานในกลุมที่มีหัวหนาคนเดียวกัน มีคะแนนการรับรูรวมกันภายในกลุม คือมีคะแนนไปใน
ทิศทางเดียวกันแสดงวาคาคะแนนสอดคลองกันเพียงพอที่จะสรางเปนตัวแปรกลุม (คา rwg มีคา
เทากับ 0.973) ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหพหุระดับตอไปได
3) ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุม
การตรวจสอบความเชื่อมันของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมโดยใช
วิธีการประมาณคาความเชื่อมั่นระดับกลุมใน 3 แบบ (Geldhof, Preacher, & Zyphur, 2014:73) คือ
คาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Multilevel alpha: α) ของแบบจําลองการวัดพหุ
ระดับ ซึ่งมีคาเทากับ 0.960 แสดงวา แบบวัดคาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง เมื่อตรวจสอบคาความ
เชื่อมั่นของคะแนนรวมของแบบจําลองการวัดพหุระดับ (Multilevel construct reliability:) โดย
คํานวณจากคาน้ําหนักองคประกอบของคะแนนมาตรฐาน (Standard factor loading) และคา
Residual พบวามีคาเทากับ 0.990 ซึ่งเปนคาที่ผานเกณฑและใหคาความแมนยํากวาวิธีคํานวณคา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบจําลองพหุระดับ และเมื่อตรวจสอบคาความ
เชื่อมั่นของน้ําหนักองคประกอบคะแนนมาตรฐานกําลังสองของแบบจําลองพหุระดับ (Maximal: )
มีคาเทากับ 0.996 ซึ่งแสดงวา ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมมีความเชื่อมั่นระดับกลุม
ที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะหเปนตัวแปรระดับกลุม
การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับ โดยใช
การตรวจสอบคาความสอดคลองภายในกลุม (Inter-member agreement) ดวยคา Interclass
correlations หรือคา ICCs ICC1 และ ICC2 ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อดูวาคาคะแนน
ของพนักงานที่ไดแตละคนมีความสอดคลองกันหรือคลายคลึงกันเพียงพอที่จะนําไปรวมเปนภายใน
กลุมไดหรือไม โดยพิจารณาเปรียบเทียบการแจกแจงของคะแนน ซึ่งตัวมีคา ICC(1) เทากับ 0.113
ซึ่งผานเกณฑ แสดงวาภายในกลุมมีความสอดคลองกัน แมวาคา ICC(2) มีคาเทากับ 0.426 ซึ่งนอย
กวาเกณฑ (0.70) แตยังถือวาสามารถนําไปวิเคราะหได เนื่องจากยังสามารถดูจากคาเฉลี่ยของ คา
rwg (0.973) ที่มีความสอดคลองกันสูง (Chen & Bliese, 2002: 551) ซึ่งเปนลักษณะกลุมประเภท
Shared properties เปนการรับรูรวมกันของพนักงานในกลุมที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนากลุมของตน มีคุณภาพความเหมาะสมที่จะยกระดับ
จากผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรปจจัยสภาพแวดลอมการ
ทํางานระดับกลุม สรุปไดวา ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคุณภาพความเหมาะสมกับการเปน
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ตัวแปรระดับกลุมงาน และสามารถนําไปวิเคราะหเปนตัวแปรพหุระดับตอไป โดยมีแบบจําลองการ
วัดที่เหมาะสมตอการสรางตัวแปรสังเกตของโครงสรางการวัดที่ตางกันในแตละระดับการวิเคราะห
นอกจากนี้ ตัวแปรมีความสอดคลองกันภายในกลุม และมีความแปรปรวนระหวางกลุมที่เพียงพอ
สํ า หรั บ การยกระดั บ ข อ มู ล เป น คะแนนของตั ว แปรสั ง เกตของตั ว แปรแฝงสํ า หรั บ ใช วิ เ คราะห
แบบจําลองสมการโครงสรางพหุระดับที่เปนแบบจําลองสมมติฐานหลักในงานวิจัยนี้ตอไป
2.2. ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตในงานวิจัย
ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับพนักงานในภาพรวมพบวา
ตัวแปรสังเกตระดับพนักงานมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.85 – 4.90 โดยตัวแปรสังเกตระดับพนักงานที่มี
คาสูงสุด คือ วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จดานคุณลักษณะหลั กของโรงงาน สวนตัวแปร
สังเกตระดับพนักงานที่มีค่ําต่ําสุด คือ การประเมินแกนแทของตนเอง สําหรับผลการวิเคราะหสถิติ
พื้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุมในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.64 – 4.526 ตัวแปรที่มี
คาสูงสุดคือ บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จดานความรับผิดชอบ และตัวแปรที่มีคาต่ําสุดคือ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงเปนรายบุคคล สําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกต ในแบบจําลองการวิจัย พบวา ตัวแปรระดับพนักงานที่มีความสัมพันธกัน
สูงสุด คือ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ดานการผลิตและคุณภาพ
(InRb_f1) กับ
พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ดานความใสใจและรับผิดชอบ (InRb_f2) มีคาสหสัมพันธคือ
0.781 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน (COPw_f1) กับ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ดานความใสใจ
และรับผิดชอบ (INRw_f2) มีคาสหสัมพันธคือ 0.109 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนตัวแปรสังเกตระดับกลุม ในภาพรวมความสัมพันธของตัวแปร มีคาระหวาง 0.109 ถึง 0.869
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ดานการผลิตและ
คุณภาพ (InRb_f1) กับ พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ดานความใสใจและรับผิดชอบ
(InRb_f2) มีคาสหสัมพันธคือ 0.869 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
กันต่ําสุด คือ ตัวแปรความคลุมเครือในงาน (AMBb_f1) กับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ (TLb_f1) มีคาสหสัมพันธคือ 0.109 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2.3. ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระดับพนักงาน
การวิเ คราะห แ บบจําลองโครงสร างความสั มพันธร ะดับ พนั กงาน จากการปรั บ
แบบจําลองสมมติฐาน พบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ที่ผานการปรับแบบจําลองแลวมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ (χ2= 503.221, dƒ=251, p <.001, CFI=0.925, TLI= 0.910, RMSEA=0.056) ผูวิจัยได
ปรับแบบจําลองโดยพิจารณาจากสถิติและทฤษฎีควบคูกัน โดยนําตัวแปรความคลุมเครือในงาน
และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน มาเปนตัวแปรคั่นกลาง ระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุ 4 ตัว
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(ไดแก ตัวแปรการประเมินแกนแทของตนเอง ตัวแปรการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
องค ก าร ตั ว แปรวั ฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ และตั ว แปรบรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง
ผลสํ า เร็ จ ) กั บ ตั ว แปรการเผชิ ญป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงในงาน แบบจํ า ลองโครงสรา งในระดั บ
พนักงานนี้ เปนแบบจําลองตั้งตนเพื่อใชทดสอบแบบจําลองพหุระดับตอไป
3. ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรเชิงสาเหตุและ
ผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
กอนการวิเคราะหพหุระดับในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางในระดับ
พนักงานจนมีความกลมกลืนกับขอมูลดี (χ2= 503.221, dƒ=251, p <.001, CFI=0.925, TLI=
0.910, RMSEA=0.056) สามารถนําไปทดสอบแบบจําลองพหุระดับได สําหรับการวิเคราะห
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน เปนการวิเคราะหทั้งระดับพนักงานและระดับกลุมงานไปพรอมกัน ผลการ
วิเคราะหพหุระดับพบความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลอง โดยแยกตามระดับการวิเคราะหได
ดังนี้
3.1. อิทธิพลของตัวแปรระดับพนักงาน
จากผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรระดับพนักงาน
พบความสัมพันธ ดังนี้
1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานไดรับอิทธิพลทางบวก
อยางมีนัยสําคัญจากตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน และบรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จ และไดรับอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญจากความคลุมเครือในงาน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว เมื่ อ พิ จ าณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐาน พบว า ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เดนชัดที่สุด คือ ตัวแปรความคลุมเครือในงาน รองลงมา
คือ ตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน และตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ -0.326 0.210 และ 0.241 ตามลําดับ ซึ่งทั้งสามตัว
แปรนี้ รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานได
รอยละ 39.6
2) พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ของพนักงานไดรับอิทธิพลทางบวก
อยางไมมีนัยสําคัญจากการรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และการเผชิญปญหา
เปลี่ยนแปลงในงาน ไดรับอิทธิพลทางลบจากวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ ความคลุมเครือใน
งาน และและบรรยากาศการทํางานแบบมุงผลสําเร็จ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติ ฐ าน เมื่ อ พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐาน พบว า ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด ต อ
พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทของพนักงาน คือ การรับรูการใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
องคการ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ ความคลุมเครือในงาน การเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
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อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ 0.243 -0.149 -0.112 0.107 และ -0.047 ตามลําดับ ซึ่งทั้งหาตัวแปร
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทของพนักงานไดรอยละ 4.9
3) การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานของพนักงานไดรับอิทธิพลทางบวกจอ
ยางมีนัยสําคัญจากการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ
และไดรับอิทธิพลทางลบจากความคลุมเครือในงาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในงาน คือ ความคลุมเครือในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน รองลงมาคือ การรับรูขอมูลการ
เปลี่ ยนแปลงในงาน และบรรยากาศกลุม งานแบบมุ ง ผลสําเร็จ โดยมีค าสัมสัมประสิท ธิ์อิท ธิ พ ล
มาตรฐาน เทากับ -0.295 0.257 และ 0.171 ตามลําดับ ซึ่งทั้งสามตัวแปรนี้รวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานของพนักงานไดรอยละ 32.8
4) ความคลุมเครือในงานของพนักงานไดรับอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญจาก
การสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และไดรับอิทธิพลทางลบจากการประเมินแกนแทของตนเอง
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดตอ
ความคลุ ม เครื อ ในงานของพนั ก งาน คื อ บรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ รองลงมา คื อ
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และการประเมิน
แกนแทของตนเอง โดยมีคาสัมสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ -0.431 -0.367 0.340 และ 0.334 ตามลําดับ ซึ่งทั้งสี่ตัวแปรนี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการความคลุมเครือในงานของ
พนักงานไดรอยละ 46.1
5) การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานไดรับอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญจาก
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ การประเมินแกน
แทของตนเอง และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดตอการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในงานของพนักงาน คือ วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ รองลงมา คือ การรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ การประเมินแกนแทของตนเอง และบรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสําเร็จ โดยมีคาสัมสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ 0.430 0.382 0.147 และ 0.147
ตามลําดับ ซึ่งทั้งสี่ตัวแปรนี้รวมกันอธิบายการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของพนักงานได
รอยละ 62.2
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3.2. อิทธิพลของตัวแปรระดับกลุมงาน
ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรระดับกลุมงาน พบ
ความสัมพันธ จากตัวแปรระดับ กลุ มงาน 2 ประเภท ไดแก ตัว แปรระดับกลุมงานที่เกิดจากการ
รวมกันของคุณลักษณะที่ตองการวัดจากพนักงานในกลุมงาน (Summary index model) ดังตอไปนี้
ตัวแปรระดับกลุมที่เกิดจากการรับรูรวมกันของคุณลักษณะที่ตองการวัด
จากพนักงานในกลุม (Shared properties)
1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมงานไดรับอิทธิพลทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจากการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุม และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของกลุม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.571 และ 0.487 ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุม และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมงานที่แตกตางกันไปตามระหวางกลุม
งานไดรอยละ 66.4
2) พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ของกลุมงานไดรับอิทธิพลทางบวก
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน และการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงของกลุมงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.129 และ 0.093 ตามลําดับ ซึ่ง
ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุม และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุม รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ของกลุมงานที่แตกตาง
กันไปตามระหวางกลุมงานไดรอยละ 3
3) การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุมงานไดรับอิทธิพลทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติจากการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุมงาน และไดรับอิทธิพลทางลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน และความคลุมเครือในงาน
ของกลุม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.734 -0.477 และ -0.469 ตามลําดับ ซึ่งตัวแปร
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุมงาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน และ
ความคลุมเครือในงานของกลุมงาน รวมกันอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยของการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงของกลุมงานไดรอยละ 54
4) การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุมงานไดรับอิทธิพลทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน มี คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ 0.628 ซึ่งตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงานอธิบายความแปรปรวน
ของคาเฉลี่ยของการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุมงานไดรอยละ 39.4
5) ความคลุมเครือในงานของกลุมงานไดรับอิทธิพลทางลบจากภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกลุมงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.425 ซึ่งตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยของความ
คลุมเครือในงานของกลุมงานไดรอยละ 18.1

232
3.3. อิทธิพลของตัวแปรขามระดับ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรทั้ง
ระดับพนักงานและระดับกลุมงานแลวพบความสัมพันธที่เกิดขึ้นขามระดับดังตอไปนี้
1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมงานไดรับอิทธิพลขามระดับจากภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.571 ซึ่งตัวแปรการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุม และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมงานที่แตกตางกันไปตามระหวางกลุม
งานไดรอยละ 66.4
2) พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ของกลุมงานไดรับอิทธิพลขามระดับ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ 0.129 ซึ่งตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุม และการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงของกลุม รวมกันอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท
หนาที่ของกลุมงานที่แตกตางกันไปตามระหวางกลุมงานไดรอยละ 3
3) การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุมงานไดรับอิทธิพลขามระดับอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจากจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ -0.477 ซึ่งตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุมงาน ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของกลุมงาน และความคลุมเครือในงานของกลุมงาน รวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคาเฉลี่ยของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุมงานไดรอยละ 54
4) การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุมงานไดรับอิทธิพลขามระดับอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติจากตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงานมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ 0.628 ซึ่งตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมงานอธิบายความแปรปรวน
ของคาเฉลี่ยของการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุมงานไดรอยละ 39.4
5) ความคลุมเครือในงานของกลุมงานไดรับอิทธิพลขามระดับจากภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกลุมงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.425 ซึ่งตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุมอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยของความ
คลุมเครือในงานของกลุมงานไดรอยละ 18.1
3.4. อิทธิพลของตัวแปรที่พบทั้งในการวิเคราะหระดับพนักงานและระดับกลุมงาน
จากผลการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรทั้ ง ระดั บ
พนั ก งานและระดั บ กลุ ม งานแล ว พบความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ดขึ้ น เหมื อ นกั นทั้ ง ในการวิ เ คราะห ร ะดั บ
พนักงานและระดับกลุมงาน ดังตอไปนี้
1) การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกตอการ
เผชิญป ญหาการเปลี่ยนแปลงในงานของพนั กงานอยางมีนัยสําคั ญทางสถิ ติทั้งในการวิเคราะห
ความสัมพันธระดับพนักงานและระดับกลุมงาน โดยความสัมพันธในการวิเคราะหระดับพนักงานนั้น
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มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ 0.257 สวนความสัมพันธในการวิเคราะหระดับกลุมงาน มี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ 0.734
2) ความคลุมเครือในงานของพนักงานมีอิทธิพลทางลบตอการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในการวิเคราะหความสัมพันธระดับ
พนักงานและระดับกลุมงาน โดยความสัมพันธในการวิเคราะหระดับพนักงานนั้นมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ -0.295 สวนความสัมพันธในการวิเคราะหระดับกลุมงานมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ -0.469
3) การเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในการวิเคราะห
ความสัมพันธระดับพนักงานและระดับกลุมงาน โดยความสัมพันธในการวิเคราะหระดับพนักงานนั้น
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ 0.241 สวนความสัมพันธในการวิเคราะหระดับกลุมงานมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ 0.571
3.5. อิทธิพลของตัวแปรที่พบในการวิเคราะหระดับพนักงาน แตไมพบ
ระดับกลุมงาน
จากผลการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรทั้ ง ระดั บ
พนักงานและระดับกลุมงานแลว พบความสัมพันธที่เกิดขึ้นไมเหมือนกันทั้งในการวิเคราะหระดับ
พนักงานและระดับกลุมงาน คือ ความคลุมเครือในงานของพนักงานมีอิทธิพลทางลงตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน เทากับ 0.210 แตในการวิเคราะหระดับกลุมงาน พบวา ความคลุมเครือในงานของกลุม
งานไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของกลุมงาน
3.6. ผลการวิเคราะหคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวม
ของตัวแปรเชิงสาเหตุและผลของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
เมื่อพิจารณาคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิง
สาเหตุและผลเชิงพหุระดับของปจจัยจิตลักษณะ ปจจัยสภาพแวดลอมการทํางาน การเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงานตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และพฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาทที่ระดับพนักงาน พบวา
1) คาอิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน จาก
ผลการวิเคราะหคาอิทธิพล พบวา (1) การประเมินแกนแทของตนเอง วัฒนธรรมองคการแบบมุง
ผลสํ า เร็จ การรั บ รูการสนั บสนุ นทางสั งคมจากองคการ และความคลุมเครื อในงานไมมีอิท ธิพล
ทางออมอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว พบวามีเพียงตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลทางออมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน

234
งาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.062 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสําหรับอิทธิพล
ทางตรง พบวา (2) ตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานมีอิทธิพลทางตรงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ 0.241 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นอกจากนี้ยังพบวา (3) ตัวแปรความคลุมเครือใน
งาน และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จมีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ -0.326 และ 0.210 ตามลําดับ
และพบวา (4) การประเมินแกนแทของตนเอง วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ และบรรยากาศ
กลุมงานแบบมุงผลสําเร็จมีอิทธิพลทางออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององค การ โดยผานความคลุมเครือในงาน มี คาสั มประสิทธิ์อิทธิ พลมาตรฐานเทากับ 0.109
0.120 และ 0.140 ตามลําดับ
2) คาอิทธิพลที่สงผลตอการอธิบายพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทของพนักงาน
จากผลการวิเคราะหคาอิทธิพลพบวา (1) การประเมินแกนแทของตนเอง วัฒนธรรมองคการแบบมุง
ผลสํา เร็จ การรับ รู การสนั บสนุนทางสั งคมจากองคการ และความคลุมเครือในงานไมมีอิท ธิพล
ทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และ (2) ไมมีอิทธิพล
ทางออมที่ผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว (3) สวนตัวแปรการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานไมมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3) คาอิทธิพลที่สงผลตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานของพนักงาน จากผล
การวิเคราะหคาอิทธิพล พบวา (1) ความคลุมเครือในงาน และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ต อ การเผชิ ญ ป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงในงาน มี ค า
สัมประสิ ท ธิ์อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท ากั บ -0.295 และ 0.257 ตามลํา ดับ ซึ่ง เป น ไปตามสมมติ ฐ าน
(2) ส ว นการประเมิ น แก น แท ข องตนเอง วัฒ นธรรมองค ก ารแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ และการรั บ รูก าร
สนับสนุนทางสังคมจากองคการ ไมมีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน แตพบวา (3) การประเมินแกนแทของตนเอง
การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพล
ทางออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยผานตัวแปรความ
คลุมเครือในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.098 -0.100 และ 0.108 ตามลําดับ (4)
การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และวัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพล
ทางออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน โดยผานตัวแปรการ
รับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.098 และ 0.111
ตามลําดับ
4) คาอิทธิพลที่สงผลตอความคลุมเครือในงาน จากผลการวิเคราะหคาอิทธิพล พบวา
การประเมินแกนแทของตนเอง การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ วัฒนธรรมองคการแบบ
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มุงผลสําเร็จ และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ มีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
ความคลุมเครือในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ -0.334 0.340 -0.367 และ -0.431
ตามลําดับ
5) คาอิทธิพลที่สงผลตอการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน จากผลการวิเคราะหคา
อิทธิพล พบวา การประเมินแกนแทของตนเอง การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ และ
วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จมีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.147 0.382 และ 0.430 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรที่ขาม
ระดับจากตัวแปรระดับกลุมงานที่มีอิทธิพลตอตัวแปรในระดับพนักงาน พบวา
1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงานมีอิทธิพลทางตรงและทางออมขามระดับ
อยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีอิทธิพลทางออม 3 เสนทางคือ
(1) อิทธิพลทางออมขามระดับผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน (2) อิทธิพลทางออม
ขามระดับผานตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยแปลงในงานและการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
งาน และ (3) อิทธิพลทางออมขามระดับผานตัวแปรความคลุมเครือในงานและการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางตรง เทากับ 0.487 และมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางออม เทากับ -0.272 0.263 และ 0.114 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน
2) ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงระดั บ กลุ ม งานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงข า มระดั บ อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ -0.477 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน นอกจากนี้ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุม
งานมีอิทธิพลทางออมขามระดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงใน
งาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางตรง เทากับ 0.660 โดยมีอิทธิพลทางออมขามระดับ 2
เสนทาง คือ (1) อิทธิพลทางออมขามระดับโดยผานการรับรูขอมูลการเปลี่ยนปลงของกลุมงาน และ
(2) อิทธิพลทางออมขามระดับโดยผานความคลุมเครือในงานของกลุมงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน เทากับ 0.460 และ 0.199 ตามลําดับ
3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงานไมมีอิทธิพลทางตรงและทางออมขาม
ระดับอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทหนาที่ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัย
4) ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงระดั บ กลุ ม งานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงข า มระดั บ อย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ต อ ความคลุ ม เครื อ ในงาน และการรั บ รู ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงในงาน มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เทากับ -0.425 และ 0.628 ตามลําดับ
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จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวจํานวน 7
ขอ พบวา เปนไปตามสมมติฐานและเปนไปตามสมมติฐานาบางสวน จํานวน 5 ขอ สวนสมมติฐาน
อีก 2 ขอไดรับการปฎิเสธ โดยไดสรุปลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตาราง 38
ตาราง 38 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน

1. ขอ 1 คะแนนของตัวแปรภาวะผูนํา เปนไปตามสมมติฐานบางสวน
การเปลี่ ย นแปลง และตั ว แปร
บ ร ร ย า ก า ศ ก ลุ ม ง า น แ บ บ มุ ง
ผลสําเร็จ ที่พนักงานเปนผูใหขอมูล
มีความสอดคลองเพียงพอที่จะเปน
ตัวแปรระดับกลุมได
1.1. คะแนนของตั วแปรภาวะผูนํา เปนไปตามสมมติฐาน
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง มี ค ว า ม
สอดคลองเพียงพอที่จะเปนตัว
แปรระดับกลุมได
1.2. คะแนนของตัวบรรยากาศกลุม ไมเปนไปตามสมมติฐาน
งานแบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ มี ค วาม
สอดคลองเพียงพอที่จะเปนตัว
แปรระดับกลุมได
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ตาราง 38 (ตอ)
สมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน

2. ขอ 2 พฤติกรรมการทํางานตาม ไมไปตามสมมติฐาน
บทบาทได รับ อิ ท ธิพ ลจากตั ว แปร
เชิ ง สาเหตุ ด า นจิ ต ลั ก ษณะของ
พนักงาน (ไดแก การประเมินแกน
แท ของตนเอง) ตั วแปรเชิงสาเหตุ
ด า นสภาพแวดล อ มในการทํา งาน
(ไดแก วัฒนธรรมองค การแบบมุง
ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให ก าร
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากองค ก าร
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงใน
องค ก าร ความคลุ ม เครื อ ในงาน)
แ ล ะ ก า ร เ ผ ชิ ญ ป ญ ห า ก า ร
เปลี่ยนแปลงในงาน
3. ขอ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององค ก ารได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตั ว
แปรเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะของ
พนักงาน (ไดแก การประเมินแกน
แท ข องตนเอง) และตั ว แปรเชิ ง
สาเหตุ ด า นสภาพแวดล อ มในการ
ทํางาน (ไดแก วัฒนธรรมองคการ
แบบมุ ง ผลสํ า เร็ จ การรั บ รู ก ารให
ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง สั ง ค ม จ า ก
อ ง ค ก า ร ก า ร รั บ รู ข อ มู ล ก า ร
เปลี่ ย นแปลงในองค ก าร ความ
คลุ ม เครื อ ในงาน) และการเผชิ ญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
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ตาราง 38 (ตอ)
สมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน

3.1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี เปนไปตามสมมติฐาน
ขององคการไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน
3.2. พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี เปนไปตามสมมติฐานบางสวน
ขององค ก ารได รั บ อิ ท ธิ พ ล
ทางออมจากตัวแปรเชิงสาเหตุ
ด านจิ ต ลั กษณะของพนั กงาน
(ได แ ก การประเมิ น แก น แท
ของตนเอง) และตั ว แปรเชิ ง
สาเหตุดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (ไดแก วัฒนธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ การ
รั บ รู ก ารให ก ารสนั บ สนุ น ทาง
สั ง คมจากองค ก าร การรั บ รู
ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงใน
องค ก าร ความคลุ ม เครื อ ใน
งาน) โดยผ า นตั ว แปรการ
เผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง
ในงาน
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ตาราง 38 (ตอ)
สมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน

4. ข อ 4
การเผชิ ญ ป ญ หาการ เปนไปตามสมมติฐาน
เปลี่ ย นแปลงในงานได รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ด า นจิ ต
ลักษณะของพนักงาน (ไดแก การ
ประเมินแกนแทของตนเอง) และตัว
แปรเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอม
ในการทํ า งาน (ได แ ก วั ฒ นธรรม
องคการแบบมุงผลสําเร็จ การรับรู
การใหการสนับสนุนทางสังคมจาก
อ ง ค ก า ร ก า ร รั บ รู ข อ มู ล ก า ร
เปลี่ ย นแปลงในองค ก าร ความ
คลุมเครือในงาน)
5. ขอ 5 พฤติกรรมการทํางานตาม ไมเปนไปตามสมมติฐาน
บทบาทไดรับอิทธิพลขามระดับจาก
ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสํ า เร็ จ ตั ว แปรภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง และตัวแปรการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
6. ขอ 6 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี เปนไปตามสมมติฐานบางสวน
ขององคการไดรับอิทธิพลขามระดับ
จากบรรยากาศกลุ ม งานแบบมุ ง
ผ ล สํ า เ ร็ จ ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง และการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน
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ตาราง 38 (ตอ)
สมมติฐานการวิจัย
6.1. พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี
ขององค ก ารได รั บ อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงขามระดับจากตัวแปร
สภาพแวดลอมระดับกลุมงาน
(ได แ ก บรรยากาศกลุ ม งาน
แบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง)
6.1.1. พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ข า มระดั บ จากตั ว แปร
บรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จ
6.1.2. พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ขามระดับจากตัวแปรตัว
แ ป ร ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง
6.2. พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี
ขององค ก ารได รั บ อิ ท ธิ พ ล
ทางออมขามระดับจากตัวแปร
สภาพแวดลอมระดับกลุมงาน
(ได แ ก บรรยากาศกลุ ม งาน
แบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะ
ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง) โดย
ผ า นตั ว แปรการเผชิ ญ ป ญ หา
การเปลี่ยนแปลงในงาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ไมเปนไปตามสมมติฐาน

เปนไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 38 (ตอ)
สมมติฐานการวิจัย
6.2.1. พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ อ ม
ข า มระดั บ จากตั ว แปร
บรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จ โดยผานตัว
แปรการเผชิ ญ ป ญ หา
การเปลี่ยนแปลงในงาน
6.2.2. พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ อ ม
ข า มระดั บ จากตั ว แปร
ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ ย นแปลง โดยผ า น
ตัวแปรการเผชิญปญหา
การเปลี่ยนแปลงในงาน
7. ข อ 7
การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เปลี่ ย นแปลงในงานได รั บ อิ ท ธิ พ ล
ข า มระดั บ จากตั ว แปรบรรยากาศ
กลุม งานแบบมุ ง ผลสํ าเร็ จ และตั ว
แปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
7.1. ก า ร เ ผ ชิ ญ ป ญ ห า ก า ร
เปลี่ ย นแปลงในงานได รั บ
อิทธิพลทางตรงขามระดับจาก
ตั ว แปรบรรยากาศกลุ ม งาน
แบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไมเปนไปตามสมมติฐาน

เปนไปตามสมมติฐาน

เปนไปตามสมมติฐานบางสวน
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ตาราง 38 (ตอ)
สมมติฐานการวิจัย
7.1.1. การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ง า น
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ข า มระดั บ จากตั ว แปร
บรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จ
7.1.2. การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ง า น
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ข า มระดั บ จากตั ว แปร
ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง
7.2. ก า ร เ ผ ชิ ญ ป ญ ห า ก า ร
เปลี่ ย นแปลงในงานได รั บ
อิทธิพลทางออมขามระดับจาก
ตั ว แปรบรรยากาศกลุ ม งาน
แบบมุงผลสําเร็จ ตัวแปรภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
7.2.1. การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ง า น
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ อ ม
ข า ม ร ะ ดั บ จ า ก
บรรยากาศกลุมงานแบบ
มุงผลสําเร็จ
7.2.2. การเผชิ ญ ป ญ หาการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ง า น
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ อ ม
ข า มระดั บ จากภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไมเปนไปตามสมมติฐาน

เปนไปตามสมมติฐาน

ไมเปนไปตามสมมติฐาน

เปนไปตามสมมติฐาน
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุและผลพหุระดับของการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงานตอพฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาทหนาที่ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานในโรงงานอาหารสัตว 7
โรงงาน โดยแบงออกเปน 7 หัวขอ โดยหัวขอแรก เปนการอภิปรายผลการวิเคราะหคุณภาพของตัว
แปรพหุระดับ หัวขอที่สอง การอภิปรายผลความสอดคลองคะแนนภายในกลุมและความแปรปรวน
ระหวางกลุมของตัวแปรระดับกลุมงาน หัวขอที่สาม การอภิปรายผลความสัมพันธของตัวแปรระดับ
พนั ก งาน หั ว ข อ ที่ สี่ การอภิ ป รายผลความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรระดั บ กลุ ม งาน หั ว ข อ ที่ ห า การ
อภิปรายผลความสัมพันธของตั วแปรระดับกลุมงานที่สงผลขามระดับ ตอตัวแปรระดับพนักงาน
หัวขอที่หก การอภิปรายผลความสัมพันธของตัวแปรที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั้งในการวิเคราะหระดับ
พนักงานและระดับกลุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การอภิ ป รายผลการวิ เ คราะห คุ ณ ภาพของตั ว แปรพหุ ร ะดั บ ได แ ก
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ การวิเคราะหพหุระดับของตัว
แปรมีคุณลักษณะความเปนกลุมประเภท Fuzzy composition เปนตัวแปรที่พบในการวิเคราะห
ระดับกลุมงานมีองคประกอบที่แตกตางจากในระดับพนักงาน
จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ บ บ จํ า ล อ ง ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วั ด พ หุ ร ะ ดั บ ข อ ง ตั ว แ ป ร
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จ พบวาตัวแปรมีคุณลักษณะ
ความเปนกลุมประเภท Fuzzy composition หรือ partially isomorphic (Bliese, 2000: 369)
หมายถึงตัวแปรที่พบในการวิเคราะหระดับกลุมงานมีองคประกอบที่แตกตางจากในระดับพนักงาน
จากแบบจําลองการวัดระดับกลุมงานพบวาตัวแปรสังเกตที่พบในระดับพนักงานแตไมพบในระดับ
กลุมงาน แตไมมีความแปรปรวนเพียงพอระหวางกลุมงาน สอดคลุองกับโคซโลวสกีและคลีน
(Kozlowski; & Klein. 2000: 55) ที่กลาววา เปนปรากฎการณรวมกันที่เกิดจากการรับรู ความคิด
ความรูสึก และพฤติกรรม จนกลายเปนปรากฎการณรวมกันที่ยกระดับสูงขึ้นจากบุคคล (Collective
phenomenon) ขอคนพบนี้มีความคลายคลึงกับผลการวิเคราะหคุณภาพตัวแปรของภาวะผูนําของ
สมหญิง ลมุลพักตร (2558) และ ตวงทอง สังขแกว (2559) ที่ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตาง
พบผลที่คลายคลึงกัน คือ โครงสรางองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลมี 4
องค ป ระกอบ แต โ ครงสร า งองค ป ระกอบของภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงระดั บ กลุ ม มี เ พี ย ง
องคประกอบเดียว ดังนั้น ผลการวิจัยจึงสอดคลองงานวิจัยที่ผานมา
2. การอภิปรายผลการวิเคราะหความสอดคลองคะแนนภายในกลุมและ
ความแปรปรวนระหวางกลุมของตัวแปรระดับกลุมงาน
การวิเคราะหความสอดคลองคะแนนภายในกลุม (rwg) และความแปรปรวนระหวางกลุม
ของตัวแปรระดับกลุมงาน (ICC1, ICC2) ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศกลุมงาน
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แบบมุงผลสําเร็จ โดยพนักงานในกลุมงานเปนผูประเมิน พบวา ตัวแปรบรรยากาศกลุมงานแบบมุง
ผลสําเร็จมีความสอดคลองของคะแนนภายในกลุม (rwg=0.97) แตไมมีความแปรปรวนระหวางกลุม
ของตัวแปรระดับกลุมงาน (ICC1 <0.05, ICC2<0.70) (Dyer; Hanges; & Hall, 2005) ดังนั้นตัวแปร
บรรยากาศกลุมงานแบบมุงผลสําเร็จจึงไมมีความเหมาะสมที่จะยกระดับเปนตัวแปรกลุม สําหรับตัว
แปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของกลุม พบวา มีความสอดคลองของคะแนนภายในกลุมเพียง
พอที่จะสรางเปนตัวแปรกลุม (rwg=0.973) และเมื่อตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมพบวา มี
ความแปรปรวนในระดับกลุม (ICC(1) = 0.113, ICC(2) = 0.426) แมวา ICC2 มีต่ํากวาเกณฑแตยัง
ถือวาสามารถนําไปวิเคราะหตอไป (Chen & Bliese, 2002: 551) จึงสรุปไดวา ตัวแปรภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของกลุมงานมีความเหมาะสมที่จะยกระดับการวิเคราะหเปนระดับกลุมงานที่มีลักษณะ
ของกลุมประเภท Shared properties ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกตอ
ผูใตบังคับบัญชา ในเรื่องวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของกลุม (Bass & Avolio, 1994: 1-2) ดังนั้น สิ่ง
ที่สมาชิกในกลุมรับรูตอการปฏิบัติของผูนํากลุมจึงเปนสิ่งที่รับรูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ แบสและอโว
ลิโอ (Bass & Avolio, 1994: 48) ไดกลาวไววา บทบาทของผูนํากลุมมีผลตอการทํางานของกลุมใน
องคการในดานตางๆ
3. การอภิปรายผลความสัมพันธของตัวแปรระดับพนักงาน โดยอภิปราย
ตามผลการวิจัย ดังนี้
3.1. ความคลุมเครือในบทบาท และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานเปน
ตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน และพฤติกรรม
การเปนสมชิกที่ดีขององคการ จากผลการวิจัยที่คนพบนี้ เมื่อพิจารณาบทบาทของตัวแปรความ
คลุ ม เครื อ ในงาน มี ค วามสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ จรั ล อุ น ฐิ ติ วั ฒ น (2548) ที่ ไ ด พ บ
ความสําคัญของความชัดเจนในบทบาทของพนักงาน ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจของพนักงาน โดย
ความชัดเจนในบทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางความผูกพันในองคการและความพึงพอใจในงาน
และในพนักงานที่ไดรับการถายทอดทางสังคมแบบยอมรับลักษณะเดิมมากจะมีความชัดเจนใน
บทบาทมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ศึกษาเรื่องบทบาทการทํางานของ
บุคลากรสาธารณสุข โดยมีการรับรับรูเกี่ยวกับบทบาทซึ่งประกอบดวย ความคลุมเครือในบทบาท
และความขัดแยงในบทบาท เปนตัวแปรที่สงผลถึงพฤติกรรมการทํางานในดานสาธารณสุข ไดผล
พบวา ความคลุมเครือในบทบาทการทํางานสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานดานรวมไดเปน
อันดับแรก บุคลากรสาธารณสุขที่มีอายุการทํางานมากที่มีความคลุมเครือในบทบาทนอย และความ
ขัดแยงในบทบาทนอย จะมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมมากกวาในกลุมอื่น ๆ แสดงใหเห็นวา
ความขัดแยงในบทบาทนอยและความคลุมเครือในบทบาทนอยจะสงผลดีตอการทํางาน ขอคนพบนี้
สนับสนุนแนวคิดรูปแบบโมเดลการปรับตัวของพนักงานตอการเปลี่ยนแปลงองคการ ที่มีปจจัย
ภายนอกที่สําคัญประการหนึ่งคือความชัดเจนในบทบาทของพนักงาน (Parent, 2010) เมื่อ
พิจารณา ทั้งตัวแปรความคลุมเครือในงาน และบทบาทของตัวแปรการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงใน
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งาน พบวา มีความคลายคลึงการในแงของการเปนลักษณะขอมูลขาวสาร ซึ่งความคลุมเครือใน
บทบาท (Role ambiguity) มีนัยความหมายเดิมโดยทั่วไปที่หมายถึงการขาดการรับรูขอมูลที่
เกี่ยวกับงาน แสดงวาความคลุมเครือในบทบาทมีความหมายที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับการรับรู
ขอมูลที่เกี่ยวกับงาน (Job-related information) ซึ่งมีหมายถึงความไมแนนอนหรือการขาดความ
ชัดเจนของคาดหวังจากรอบๆตัวที่มีตอบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ดังนั้น ความคลุมเครือจึงเปนการรับรู
ของพนักงานที่เกี่ยวกับดานตางๆในงานของตนเอง (Breaugh; & Colihan, 1994) ความคลุมเครือ
จึงเปนสภาวะที่บุคคลไดรับขอมูลเกี่ยวกับสถานการณที่มีอิทธิพลตอการประเมินของตนเอง ไดแก
สถานการณที่แปลก สถานการณที่ฉุกละหุก เหตุการณความไมแนนอน และปจจัยที่เกิดขึ้นชั่วครั้ง
ชั่วคราว เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่สนับสนุนตอการประเมินของบุคคลจากสิ่งที่บุคคลมีเดิมพันอยู ซึ่งมี
นัยสําคัญตอสุขภาวะที่ดี และหากวาบุคคลไดเผชิญหนากับขอมูลขาวสารที่ทําใหการประเมินไม
ชัดเจนและหรือมีขอมูลไมเพียงพอจากปจจัยเหลานี้อยางนอยหนึ่งปจจัยก็จะสงผลตอบุคคลได ซึ่ง
คนนอยมากที่รูไดแนชัดวา อะไรกําลังจะเกิดขึ้ น และความเปนไปไดข องเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
(เหตุการณที่ไมแนนอน) (Event uncertain) เมื่อไหรมันจะเกิด (ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นชั่วคราว)
(Temporal uncertain) และมันจะเกิดขึ้นนานเทาไหร (ระยะเวลา) (Duration) ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมมีใคร
ทํานายได เมื่อขอมูลที่จําเปนที่ใชในการประเมินของบุคคลไมมีความชัดเจนหรือไมเพียงพอ เราจึง
กล า วไดว าสิ่งนี้เ ปนองคประกอบของสิ่งแวดล อมที่มีความคลุ มเครือ (The
environmental
configuration is ambiguous) (Lazarus; & Flokman, 1984: 103)
นอกจากนี้ การผลการวิจัยพบวาความคลุมเครือในงานและการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงในงานสงผลตอการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน ขอคนพบนี้ สอดคลองกับ
แนวคิดที่วา ความคลุมเครือในบทบาท (ความชัดเจนในงาน) เปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถ
เผชิ ญ ป ญ หา เพื่ อ ลดความเครี ย ดจากสถานการณ ที่ มี ค วามต อ งการจากสิ่ ง แวดล อ มจากความ
ตองการภายใน หรือทั้งสองอยางที่มีเกินกวาทรัพยากรที่ใชในการปรับตัวที่มาจากบุคคล สังคม หรือ
ระบบ ตามโมเดล stress-coping model ของ Scott, Oberst and Dropkin’s (1980 cited in
Backer, Bakas, Bennett; & Pierce, 2000 : 232)
3.2. การประเมิ น แก น แท ข องตนเอง ส ง ผลต อ การเผชิ ผ ญป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลง โดยผานการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความคลุมเครือที่แตกตางกัน ขอคนพบนี้
สอดคลองกับแนวคิดของ ลาซาลัสและโฟลคแมน (Lazarus; & Flokman, 1984: 103) ที่วา “ความ
คลุมเครือ” (สถานการณที่ขาดความชัดเจน) แตกตางกับ “ความไมแนนอน” (การที่บุคคลมีความ
สับสนเกี่ยวกับความหมายของการกําหนดคาของสภาพแวดลอม) แมวาขอมูลจากสภาพแวดลอมมี
ความชัดเจนได แตบุคคลก็สามารถรับรูไดวามันไมแนนอน ในทางตรงขาม แมวาสภาพแวดลอมมี
ความคลุมเครือ แตบุคคลก็รูสึกเชื่อมั่นไดวาควรตองทําอยางไร (บุคคลไมรูสึกคลุมเครือ) เมื่อเปน
เชนนี้แลว ความไมแนนอนสามารถเพิ่มขึ้นได เชน จากคานิยมที่มีความขัดแยง ความยึดมั่นผูกพัน
และเปาหมาย และ/หรือ อาจเกิดจากเรื่องทั่วๆไปที่บุคคลไมรูวาจะตองทําอะไร สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได
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เมื่อบุคคลไดแกปญหาความคลุมเครือโดยเลือกที่จะตีความและแสดงพฤติกรรมตามนั้น โดยปฏิเสธ
ที่จะรับรูและไมใ สใจตอความไมชัดเจนของขอมูลที่ไดมา
ขอคนพบนี้ จึงสนับสนุนแนวคิด
ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวาง ความคลุมเครือและบุคลิกภาพ (Ambiguity and personality)
(Lazarus & Flokman, 1984: 104) ที่วาความคลุมเครือสรางสถานการณที่บุคคลใหนิยาม
ความหมายการรับรูของตนจากพื้นฐานของอารมณสวนตัว ความเชื่อ หรือประสบการณที่ไดรับ
4. การอภิปรายผลความสัมพันธของตัวแปรระดับกลุมงาน
ความคลุมเครือในบทบาทของกลุม และการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงาน
ของกลุมมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของกลุม โดยผานการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงของกลุม ซึ่งอภิรายผลการวิจัยไดดังนี้ คือ บทบาทสําคัญของความคลุมเครือ
ของกลุมและขอมูลความเปลี่ยนแปลงของกลุม สงผลตอภาระงานของกลุมที่ไดรับมอบหมายในแต
ละงานมักมีความแตกตางระหวางงานที่มีความชัดเจนกับงานที่มีความคลุมเครือ (Clarity vs.
Ambiguity of task) ในประเด็นของความชัดเจนของงานที่มอบหมาย (Mission clarity) คําสั่งที่
ชัดเจนของงานจากองคการ ในบางกรณีกลุมอาจเผชิญกับภาระงานที่คลุมเครือและไมสามารถระบุ
ความชัดเจนไดมากขึ้น กลุมพยายามที่แกไขปญหาที่ไมทราบสาเหตุและแนวทางแกไขไดแนชัด ซึ่ง
ทําใหกลุมตองเผชิญกับงานที่มีความคลุมเครือมาก ในกรณีเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลงองคการกับความคลุมเครือในการทํางานผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งกลุม
จะตองคนหาปญหา การแกไขปญหานี้จึงมุงสนใจในการพยายามที่จะระบุภาระของงาน การให
ความชวยเหลือและสนับสนุน ผูนําที่ฉลาดมักจะยายกลุมถางานมีความคลุมเครือ ผูนําจะกระตุนและ
ใชกลยุทธการแกไขปญหาเพื่อระบุเปาหมายของงานที่มี ผูนํากลุมในสถานการณเชนนี้จึงตองมุง
สนใจอยางตอเนื่องที่จะพยายามลดความคลุมเครือของงานและเพิ่มความชัดเจนของเปาหมายกลุม
(Bass; & Avolio,1994: 55)
5. การอภิ ป รายผลความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรระดั บ กลุ ม งานที่ ส ง ผลข า ม
ระดับตอตัวแปรระดับพนักงาน
จากผลการวิจัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลขามระดับทั้งทางตรงและ
ทางออมตอทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของกลุมโดยมีตัวแปรการรับรู
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงในงานของกลุม หรือความคลุมเครือในงานของกลุม และการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงานเปนตัวแปรคั่นกลาง จากขอคนพบนี้ อธิบายในมุมมองของการเปลี่ยนแปลง
องคการ ไดวา ในองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนผูที่มีบทบาท
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงในองคการโดยมีกระบวนการหรือแสดงพฤติกรรมของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงโดยการเปนผูทําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และนําการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่
ดีกวา กระตุนใหผูตามยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
อนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากผูนําเปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอันดับตนในการเปนผูริเริ่มใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Change agent) ผูนําจึงตองเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและริเริ่มทําใหการ
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เปลี่ยนแปลงสําเร็จตามเปาหมาย ผูที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญที่นําผูอื่นให
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 93, 106) เมื่อมองในแงที่วา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงระดับกลุมสงผลตอทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขอองคการ
นั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ โพดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.,1990) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอลูกนองในดานความไววางใจ ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งพบวาพฤติกรรมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เชนเดียวกับงานของ ชอยและไมดาลตัน (Choi; &
Mai-Dalton, 1998) ที่พบวาผูนําในดานการเสียสละสวนตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ นอกจากนี้ ในงานของ เมนเกสและคณะ (Menges et al., 2011) ศึกษา
บรรยากาศภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางออมกับที่พนักงานเขารวมแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยผานบรรยากาศทางทางอารมณเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่บรรยากาศทาง
อารมณเชิงบวกเปนลักษณะการเผชิญปญหาที่ปญหา (Problem-focus coping strategies) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศไทย ริชัย ศรีประทุมวงศ และรัตติกรณ จงวิศาล (2553) ที่พบวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ผลการวิจัยนี้ ยังอธิบายไดจากแนวคิดที่วาผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถสราง
ความแตกตางในผลการทํางานของลูกนองโดยกระตุนใหลูกนองมีความสามารถในผลการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับงานวิจัยของ แบสและริกโก (Bass; & Riggo, 2006) ศึกษาพบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานโดยไม คํ า นึ ง ว า ผลการทํ า งานนั้ น คนอื่ น ใน
หนวยงานหรือองคการ (เชน ลูกนอง หัวหนางาน) รับรูวาผลการดําเนินงานหรือผลการทํางานนั้น
สัมพันธกับ วัต ถุ ประสงคของงาน ประเภทของตั วแปรจากระดับ ลางที่มีผ ลต อประสิท ธิภาพการ
ทํางาน ประเด็นที่สําคัญก็คือการทําความเขาใจกระบวนการวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผลตอ
ลูกนองและผลการทํางานในกลุมงาน กระบวนการนี้อธิบายวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดเพิ่ม
มโนทัศนแหงตน (Self-concept) ของลูกนอง (Shamir,1993; cited in Bass; & Riggo, 2006: 50)
ดัง นั้ น การที่ หั ว หน า หรื อผู นํ า กลุ ม งานเข า ใจว า ปจ จั ย ด า นบริ บ ทของกลุ ม สง ผลต อ กลุม จะเป น
ประโยชนตอหัวหนาในการใหความชวยเหลือและทําความเขาใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการ
ทํางานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ บริบทขององคการและบทบาทของผูนํากลุมจึงมีผลตอการ
ทํางานของกลุมในองคการในดานตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับกลุม
จากผลการวิจัยที่วา ภาวะผูนําการเปลี่นแปลงยังสงผลทางออมตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการผานความคลุมเครือในงานทั้งผานและไมผานการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงานนั้น อธิบายไดวา ภาระงานของกลุมที่ไดรับมอบหมายในแตละงานมักมีความ
แตกตางระหวางงานที่มีความชัดเจนกับงานที่มีความคลุมเครือ ซึ่งความชัดเจนของงานที่มอบหมาย
เปนความปรารถนาที่ไดรับคําสั่งที่ชัดเจนของงานจากองคการ ในบางกรณีกลุมอาจเผชิญกับภาระ
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งานที่คลุมเครือและไมสามารถระบุความชัดเจนไดมากขึ้น กลุมพยายามที่แกไขปญหาที่ไมทราบ
สาเหตุและแนวทางแกไขไดแนชัด สิ่งนี้จะทําใหกลุมตองเผชิญกับงานที่มีความคลุมเครือมาก ใน
กรณีเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลงองคการกับความคลุมเครือ
ในการทํางานผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งกลุมจะตองคนหาปญหา การแกไขปญหานี้จึงมุงสนใจในการ
พยายามที่จะระบุภาระของงาน การใหความชวยเหลือและสนับสนุน ผูนําที่ฉลาดมักจะยายกลุมถา
งานมีความคลุมเครือ ผูนําจะกระตุนและใชกลยุทธการแกไขปญหาเพื่อระบุเปาหมายของงานที่มี
ผูนํากลุมในสถานการณเชนนี้จึงตองมุงสนใจอยางตอเนื่องที่จะพยายามลดความคลุมเครือของงาน
และเพิ่มความชัดเจนของเปาหมายกลุม (Bass; & Avolio, 1994: 55) ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยแปลงมีผลตอการเพิ่มความคลุมเครือในงานได
6. การอภิปรายผลความสัมพันธของตัวแปรที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั้งในการ
วิเคราะหระดับพนักงานและระดับกลุมงาน
จากผลการวิจัยที่พบวา ตัวแปรเชิงสาเหตุ ซึ่งเปนปจจัยจิตลักษณะบุคคล และ
ปจจัยสภาพแวดลอมการทํางาน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผาน
การรับรูมูลการเปลี่ยนแปลง ความคลุมเครือในงาน และการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง สามารถ
อธิ บายในเชิงทฤษฎี ไดดังนี้ 1)
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไดเสนอวาการตอบสนองต อการ
เปลี่ยนแปลงในองคการที่แตกตางกัน แบงได 3 ระดับ คือ ระดับบุคคลหรือระดับพนักงาน ระดับ
กลุม และระดับในระบบใหญ หรือระดับองคการ (Bruke, 2008: 83) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับบุคคลจึงสงผลที่คลายคลึงในระดับกลุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระดับกลุม (Group level)
มีความสําคัญมากในระดับยอยภายในองคการ กลุมจะทําหนาที่เปนบริบทและเสนทางเชื่อมโยง
ระหวางพนักงานและองคการ เปนสัมพันธภาพทางสังคมเบื้องตนและการสนับสนุนจากพนักงาน
และกลุ ม ยั ง เป น ตั ว กํ า หนดความรู สึ ก ที่ ข องพนั ก งานต อ องค ก าร กลุ ม งานจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ประสิทธิผลองคการ เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned changes
theory) ของพอนราสและโรเบิรตสัน (Porras; & Robert, 1991; Robertson, Roberts; & Porras,
1993: 621; Porras; & Robetson, 1992 cited in Muchinsky, 2003: 267, Bruke, 2007: 127) ได
อธิบ ายวาการเปลี่ยนแปลงเปนการตอบสนองตอความอยูรอดและการเติบโตขององคการ โดย
กระบวนการเกิดเปลี่ยนแปลงที่เขาสูองคการ (Changes intervention) ไดสงผลตอพฤติกรรมบุคคล
และปรับปรุงการดําเนินงานขององคการ ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาของบุคคล 2) เมื่อพิจารณาใน
แงของแนวคิดการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน พบวา ผลการวิจัยสอดคลองกับโมเดล
ความเครียดและการเผชิญปญหา (Stress and coping model) ของ ลาซาลัสและโฟรกแมน
(Lazarus; & Flokman, 1984)
ที่วาการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรคั่นกลาง
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นทั้งระดับพนักงานและระดับกลุมงาน นอกจากนี้พบวา ขอมูลที่เกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงและความคลุมเครือของงาน เปนปจจัยสภาพแวดลอมที่สําคัญที่มีบทบาทตอการเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับแผนผังทฤษฏีความเครียด การเผชิญปญหา และ
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การปรับตัว (A Theoretical schematization of stress, coping, and adaptation) จากลาซาลัส
และโฟลคแมน (Lazarus; & Flokman, 1984: 305; Lazarus ,2000: 201) ที่วาสาเหตุหนึ่งของ
ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเผชิญปญหาคือความคลุมครือของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอม ที่สงผลตอการประเมินของบุคคลที่มีตอการ
เลือกใชกลยุทธการเผชิญปญหาแบบเชิงรุก (Active coping strategies) ซึ่งเปนการที่บุคคลระบุ
แหลงของความเครียดและประเมินแนวทางที่เปนไปไดเพื่อกําจัดความเครียดที่เกิดขึ้นและตองใช
การเผชิญปญหาเชิงรุก (Lazarus & Flokman, 1984)
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย
1. แนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลงในองค ก าร ที่ ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลง
องคการแบบวางแผน (planned process model of Organization changes) (Porras; & Silvers,
1991: 53; Robertson, Roberts; & Porras, 1993) เปนแนวคิดยังมีการศึกษาไมมาก แตยังคงมี
ความสําคัญตอการศึกษาวิจัย เนื่องจากเปนแนวคิดที่เหมาะกับองคการที่ตองการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สรางพัฒนาองคการ ซึ่งใชเปลี่ยนแปลงแทรกแซงเขาสูองคการที่เปนไปเพื่อการพัฒนาองคการ
ดังนั้น จึงควรมีงานวิจัยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรความคลุมเครือในงานและตัวแปรขอมูลการ
เปลี่ ย นแปลงในงาน มี บ ทบาทสํ าคั ญ เปน ตั ว แปรคั่ น กลางระหว า งป จ จัย เชิ งเหตุ ดา นบุ ค คลและ
สภาพแวดลอมในงาน กับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนการคนพบที่เพิ่มขึ้นจากงานวิจัย
อื่ น ๆ ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย ต อ ไป ควรศึ ก ษาตั ว แปรความคลุ ม เครื อ ในงานและตั ว แปรข อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงในงานในบริบทอื่น ๆ เพื่อศึกษาบทบาทของตัวแปรดังกลาวอยางลึกซึ้งอีก
3. การศึกษาตัว แปรตั ว แปรระดับ กลุมในงานวิจัยนี้มีสองแบบ คือ ตัว แปร
ระดับกลุมที่เกิดจากการรับรูรวมกันของสมาชิกภายในกลุม (Shared properties) และตัวแปรระดับ
กลุมที่เกิดจากการรับรูที่นํามารวมกันของสมาชิกแตละคนในกลุม (Summary index) ดังนั้น การระบุ
ธรรมชาติของตัวแปรจึงสงผลตอการวัดตัวแปรเชนกัน ดังเชน ในงานวิจัยนี้ ตัวแปรภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงระดับกลุม เปนตัวแปรประเภทการรับรูรวมกันของสมาชิกในกลุม ดังนั้น การวัดจึงเปน
การประเมินการรับรูของพนักงานในกลุมที่มีตอหัวหนากลุมงานคนเดียวกัน ซึ่งเปนการประเมิน
คุณลักษณะของหัวหนากลุมงาน (Referent shift) ซึ่งตองทดสอบความแปรปรวนระหวางกลุม
สวนตัวแปรที่ประเมินการรับรูของสมาชิกแตละคนในกลุมเดียวกัน จะเปนการประเมินจากการรับรู
ของสมาชิกรายบุคคลมารวมกันที่ไมไดพิสูจนความความแปรปรวนระหวางกลุม ดังนั้น ผูวิจัยจึง
จํ า เปน ต อ งกํา หนดธรรมชาติ ข องตั ว แปรระดับ กลุ มไว อย า งชัดเจน เพื่ อที่ จ ะสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของตัวแปรและประเมินไดอยางเหมาะสมกับตัวแปรนั้น ๆ ซึ่งหากไมกําหนดไวแลวก็จะ
สงผลใหการวัดระดับกลุมเปนไปอยางไมเหมาะสมและสงผลตอความสัมพันธระหวางตัวแปรได
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ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1. การเปลี่ ย นแปลงแบบวางแผนเป น แนวทางที่ อ งค ก ารและผู บ ริ ห าร
สามารถนําไปพิจารณาเพื่อปรับใชในแงมุมตาง ๆ เนื่องจากเปนทฤษฏีที่นาเชื่อถือสําหรับองคการ
และการเปลี่ยนแปลงองคการที่มีอยูในปจจุบัน (Porras; & Silvers, 1991: 51) โดยมีขอเสนอแนะ
สําหรับผูบริหารและองคการ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนปลงเพื่อการพัฒนาบุคลากร เปนการเปลี่ยนแปลงที่
เปนไปเพื่อการพัฒนาองคการ ซึ่งเปนการพัฒนาองคการ (OD) ตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรที่มุง
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพการทํางานขององคการ
ดวยความตั้งใจสรางการ
เปลี่ ย นแปลงทางความคิ ด (Cognition) ในระดั บ ต า ง ๆ ของสมาชิ ก องค ก าร เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทําใหมีการปรับตัวไดเหมาะสมระหวางความสามารถขององคการและความ
ตองการจากสภาพแวดลอม หรือสรางการเปลี่ยนแปลงที่ชวยใหองคการสามารถคาดการณสภาพ
ภายนอกในอนาคตไดอยางเหมาะสม การพัฒนาองคการมุงการเปลี่ยนแปลงของสภาพการทํางาน
เพื่อชวยใหองคการปรับตัวไดดีขึ้นตอสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมตอ
สภาพแวดล อ มในอนาคต การวางแผนการเปลี่ ย นแปลงจึ ง เป น วิ ธี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงการรู คิ ด
(Cognition) ของพนักงานเชนเดียวกับการเปลี่ยนพฤติกรรม 2) การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน
เปนไปเพื่อผลที่เกิดกับทั้งองคการและพนักงาน ดังนั้น จึงควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงองคการใน
ดานการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานองคการที่เกี่ยวกับผลผลิต ผลกําไร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุณภาพ เปนตน และดานการสงเสริมการพัฒนาบุคคลในมุมมองโลกของพนักงาน เปนการปรับ
พฤติกรรมและ/หรือปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงาน
2. จากผลการวิจัยนี้พบวา การเผชิญปญหามีบทบาทสําคัญในองคการที่มี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งบุคคลเลือกใชรูปแบบของกระบวนการการเผชิญปญหา (Style of coping) ที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับการประเมินของบุคคลนั้น พนักงานที่เลือกใชการเผชิญปญหาการเผชิญปญหา
ที่ปญหา (Problem-focus coping) ที่มีอิทธิพลสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่
เปนการใชวิธีการเฉพาะอยางที่มีประสิทธิภาพสําหรับลดระดับความเครียด การเผชิญปญหาที่
ปญหาจึงเปนลักษณะของการแกปญหาเชิงบวกซึ่งมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสามารถลดระดับ
ความเครียดในระยะยาวได และเปนกลยุทธที่คลายการแกไขปญหา (Problem solving) โดยมุง
สนใจที่ปญหาโดยตรง กําหนดปญหาที่ชัดเจน สรางทางเลือกในการแกไขปญหาโดยใหน้ําหนักใน
ทางเลือกแกไขปญหาที่คํานึงถึงเรื่องคาใชจายและประโยชนที่ไดรับ มีการเลือกทางเลือกที่มีเหลานั้น
และนําไปสูการแกไขพฤติกรรม (Lazarus; & Flokman, 1984: 152) ดังนั้น ผูบริหารควรพิจารณา
คุณลักษณะดังกลาวในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในองคการ
3. จากผลการวิจัยนี้พบวา ปจจัยจิตลักษณะของบุคคล ไดแก การประเมิน
แกนแทของตนเอง มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององค การและการเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ดังนั้น ขอเสนอแนะในขอคนพบนี้ คือ 1) การสรรหาวาจางพนักงานใหม อาจ
ดําเนินการโดยพิจารณาจากการประเมินแกนแทของตนเองของผูที่มาสมัครงาน เปนการคัดเลือก
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เกี่ย วกั บ คุ ณลั ก ษณะของบุ ค คลเบื้อ งต น การประเมิ น แก น แท ข องตนเองเป น แนวคิ ด ที่เ กี่ย วกั บ
คุณลักษณะนิสัย (Traits) ดานการประเมินแกนแทที่มีผลโดยตรงตอบุคคลอื่น มุงแนนที่ตัวตนของ
บุคคล โดยลักษณะนิสัยการประเมินแกนแทของตนเอง (The core self-evaluations trait) มีลักษณะ
ครอบคลุมสิ่งอื่นและมีความเฉพาะเจาะจงมากกวามีความเปนลักษณะนิสัย (Trait) มากกวาลักษณะ
นิสัยตามสภาวะ (State) (Judge et al., 1997) ซึ่งอาจพิจารณาในประเด็นของ 1) การเห็นคุณคาใน
ตนเอง ซึ่งเปนพื้นฐานของการประเมินแกนแทของตนเองมากที่สุด 2) การรับรูความสามารถ
โดยทั่วไปของตน เปนการที่พนักงานตัดสินวาตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมตอสถานการณใน
อนาคตที่เผชิญไดดีเพียงใด แสดงถึงความมั่นใจในตนเองของพนักงานคนนั้น การรับรูความสามารถ
ของตนนี้มีความเกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง เนื่องจากทั้งสองแนวคิดนี้เปนแงมุมที่มาจาก
การประเมินตนเอง (Self-appraisal) ที่เกี่ยวของกับความสําเร็จหรือความลมเหลวของบุคคล 3)
ความมั่นคงทางอารมณ (Emotional stability) บุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณจะแสดงออกถึงการ
มีสุขภาวะที่ดี (Well-being) และ 4) ความเชื่ออํานาจในตน ซึ่ง ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสาเหตุ
ของเหตุการณตางๆ ในชีวิตตนเอง (Rotter, 1966 cited in Bono; & Judge, 2003) พนักงานที่มี
ความเชื่อในตนเอง ซึ่งโดยรวมแลว การคัดสรรบุคคลที่มีการประเมินตนเองในเชิงบวก ที่เห็นวา
ตนเองเปนผูที่มีความสามารถ มีคาและสามารถควบคุมชีวิตตนเองได มักประเมินคาตนเองในแง
บวกอยางสม่ําเสมอในสถานการณ ตาง ๆ เชน บุคคลเห็นวาตนเองเปนผูที่มีความสามารถ มีคาและ
สามารถควบคุมชีวิตตนเองได จึงสงผลตอการทํางานและการเผชิญปญหาเมื่อทํางานและมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระยะยาว
4. จากผลการวิจัยนี้พบวา ความคลุมเครือในงานและการรับรูขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงมีบทบาทสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และยังเปนตัวแปร
คั่นกลางระหวางปจจัยเชิงเหตุกับการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลง ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้น ผูบริหารและองคการควรคํานึงในเรื่องที่เกี่ยวกับความคลุมเครือใน
งาน ดังนี้ 1) องคการควรกําหนดมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงานมีขอมูลเกี่ยวกับ
หลั กเกณฑ ที่ ใ ชกําหนดการประเมิ นผลการปฎิบัติงาน มี เ ปาหมายและหลักเกณฑการทํางานที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดตรงตามเปาหมายขององคการ 2) องคการควรกําหนดหรือใหรายละเอียด
ของวิธีการและขั้นตอนการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความแนใจวางานที่ตนเองทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่องคการตั้งไว ตลอดจนมีการตรวจสอบขั้นตอนการทํางานใหมีความชัดเจนหากขั้นตอนของ
งานมีความคลุมเครือ 3) องคการควรกําหนดเวลาหรือลําดับของกิจกรรมการทํางานที่ชัดเจน เชน มี
ตารางเวลาของงาน การกําหนดเวลาการดําเนินภารกิจที่ไดรับ
5. จากผลการวิจัยนี้พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับกลุมงาน สงผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานแตละคนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่ง
อิทธิพลทางออมนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลผานการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในงาน
การรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลง และความคลุมเครือในงาน ดังนั้นขอเสนอแนะสําหรับองคการและ
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ผูบริหารคือ การใหความสําคัญกับบทบาทของหัวหนา โดยการสงเสริมคุณลักษณะที่สําคัญของการ
เปนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหแกหัวหนางานในทุกระดับ ดังนี้ 1) สงเสริมใหหัวหนามีวิสัยทัศน
และรับ รู ถึงภารกิจของงาน มีความภาคภูมิใ จ มีความหนั กแนนไมเปลี่ยนแปลงงาย มุงทําสิ่งที่
ถูกตอง แสดงออกดานจริยธรรมและคุณธรรมที่สูง รวมเสี่ยงกับผูใตบังคับบัญชา เปนแบบอยางแก
ลูกนอง ไดรับการเคารพและความไววางใจจากลูกนอง สนับสนุนลูกนองเขารวมการระบุและประเมิน
ตนเองรวมกับผูนํา สนใจพิจารณาความตองการของผูอื่นเหนือความตองการสวนตัวของตนเอง ไม
ใชอํานาจเพื่อผลประโยชนของตนเอง รวมแบงปนความเสี่ยงกับลูกนองและทํางานรวมกันมากกวา
ทําเองโดยพลการ ทําในสิ่งที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงการใหอํานาจสําหรับบุคคลและใชเมื่อจําเปน 2)
สงเสริมใหหัวหนามีความสามารถพิเศษและสรางแรงบันดาลใจใหแกลูกนอง แสดงออกถึงเปาหมาย
ที่สําคัญในแบบที่เรียบงาย กระตุนและจุดประกายดวยการใหลูกนองเห็นความสําคัญและความทา
ทายของงาน สรางความกระตือรือรนและการมองโลกในแงดี ใหลูกนองเขารวมการสรางภาพ
อนาคตที่นาสนใจ สรางการสื่อสารที่แสดงถึงความคาดหวังอยางชัดเจนตอสิ่งที่ลูกนองตองการและ
แสดงพันธะผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 3) สงเสริมความฉลาดและกระตุนลูกนองใหมี
ความคิดสรางสรรคใหมๆ ตั้งคําถาม กําหนดกรอบใหมของปญหาและใชวิธีการใหมตอสถานการณ
เดิมๆ ใหลูกนองเกิดความคิดใหมและสรางทางแกปญหาที่สรางสรรคดวยการใหลูกนองเขารวมใน
กระบวนการแกปญหาและหาทางออกปญหานั้น ไมวิพากษวิจารณในสิ่งที่แตกตางจากความคิดของ
ผูนําเอง 4) ใหความสนใจแกลูกนองเปนรายบุคคล ทั้งในการรับฟงความคิดเห็นและเอาใจใสในเรื่อง
ความตองการของลูกนอง ฝกสอนและใหคําแนะนําใหลูกนองไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของ
ตนเอง สงเสริมใหลูกนองเกิดการพัฒนา เปดโอกาสใหลูกนองไดเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความใสใจเปน
พิเศษเปนรายบุคคลในเรื่องความสําเร็จและการเติบโต มีบทบาทเปนผูฝกสอนหรือเปนพี่เลี้ยง
ยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล มีการสื่อสารสองทาง และมีการบริหารแบบเดินรอบๆ
บริเวณพื้นที่งาน มีพูดคุยกับลูกนอง มีการรับฟงอยางตั้งใจและมีประสิทธิผล มอบหมายงานแก
ลูกนองเพื่อตองการใหลูกนองเกิดการพัฒนา ไมทําใหลูกนองรูสึกวาถูกตรวจสอบ
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แบบสอบถามสําหรับพนักงาน
แบบสอบถามนี้มีแบงออกเปน 3 ตอน คือ
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปสําหรับพนักงาน
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูของพนักงานในระดับบุคคล มี 7 สวน คือ
2.1. สวนที่ 1 เปนการสอบถามการประเมินตนเอง
2.2. สวนที่ 2 เปนการสอบถามการรับรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน
2.3. สวนที่ 3 เปนการสอบถามการเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน
2.4. สวนที่ 4 เปนการสอบถามบทบาทการทํางาน
2.5. สวนที่ 5 เปนการสอบถามวัฒนธรรมการทํางาน
2.6. สวนที่ 6 เปนการสอบถามการรับรูการสนับสนุนจากโรงงาน
2.7. สวนที่ 7 เปนการสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
3. ตอนที่ 3 เปนการสอบถามการรับรูของพนักงานในระดับกลุม มี 2 สวนคือ
3.1. สวนที่ 1 เปนการสอบถามบรรยากาศภายในกลุมงาน
3.2. สวนที่ 2 เปนการสอบถามเกี่ยวกับหัวหนา
ขอความกรุณาอานคําถามแตละขอใหชัดเจน และกรุณาทําแบบสอบถามทุกตอนทุกขอ
ผูวิจัยขอรับรองวาการตอบของทานจะเปนความลับและไมสามารถระบุตวั ตนของทาน
จากการตอบได และจะรายงานผลในภาพรวมเทานัน้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของพนักงาน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ.....................ป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6  ประถมศึกษาปที่ 6
 มัธยมศึกษาปที่ 3
 มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือปวช.  ปวส.หรือ อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. ระยะเวลาทีท่ าํ งานในกลุมงานนี้ ...................ป ..................เดือน
5. ระยะเวลาทีท่ าํ งานในบริษทั นี้ ...................ป ..................เดือน
6. ตําแหนงงาน................................................
7. โรงงาน.........................................................................................................
8. แผนก
 แผนกทรัพยากรมนุษย
สวนงาน....................................... กะ..........
 แผนกวางแผนการผลิตและจัดสง สวนงาน....................................... กะ.........
 แผนกคลังสินคา
สวนงาน....................................... กะ.........
 แผนกผลิต
สวนงาน....................................... กะ.........
 แผนกควบคุมคุณภาพ
สวนงาน....................................... กะ.........
 แผนกวิศวกรรม
สวนงาน....................................... กะ.........
 แผนก......................................
สวนงาน....................................... .กะ.........
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คําชี้แจง โปรดพิจารณาแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  ลอมรอบตัวเลขที่ตรงกับความรูสึกที่ทาน
มีตอ แตละขอตอไปนี้มากที่สุดเพียง 1 ตัวแลข และกรุณาตอบคําถามทุกขอ
ตอนที่ 2 สวนที่ 1 แบบสอบถามเรื่องการประเมินตนเอง
คําถาม

1. เมื่อขาพเจาทํางานลมเหลว จะรูสึกวาตนเองไรคา
2. บางครั้งขาพเจารูสึกวาไมสามารถควบคุมงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตนเองไดเลย
3. ขาพเจาเต็มไปดวยขอสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเอง
4. xxx…………………………………………………….

ไมจริง
ที่สุด

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริง
ที่สุด

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ตอนที่ 2 สวนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน
คําถาม

1. ขาพเจามีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลง
ของคอมพิวเตอร/โปรแกรมที่ใชในการทํางาน
2. ขาพเจามีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานในโรงงาน
3. ขาพเจาไดรับทราบขอมูลทีม่ ีประโยชนจากโรงงาน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทน/คาจาง
xxx………………………………………………….

ไมจริง
ที่สุด

ไม
จริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริงที่สุด

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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ตอนที่ 2 สวนที่ 3 แบบสอบถามเรื่องการเผชิญปญหาการเปลีย่ นแปลง
คําถาม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงงาน ขาพเจา
พยายามจัดการกับการเปลีย่ นแปลงนั้นแทนที่จะพร่ํา
บน
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทายที่สุดแลวเปนสิ่งที่ทํา
ใหโรงงานดีขึ้น
3. ขาพเจาเห็นวาตนเองเปนผูท ี่พยายามนําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโรงงาน
xxx…………………………………………………………

ไมจริง
ที่สุด

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริงที่สุด
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ตอนที่ 2 สวนที่ 4 แบบสอบถามเรื่องการรับรูบทบาทการทํางาน
คําถาม
1. ขาพเจารูแนวทางใดที่ดีที่สุดจะทําใหงานสําเร็จ
2. ขาพเจารูวาผลการปฏิบัติงานเชนไรที่เปนที่พึงพอใจ
ของหัวหนางาน
3. ข าพเจ ารู ว า ขาพเจาควรทํางานที่ได รับ มอบหมาย
เมื่อไหร
xxx………………………………………………………..

ไมจริง
ที่สุด

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริงที่สุด

1

2

3

4

5
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ตอนที่ 2 สวนที่ 5 แบบสอบถามเรื่องวัฒนธรรมองคการ
คําถาม

ไมจริง
ที่สุด

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริงที่สุด

1

2

3

4

5

6
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4

5

6
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1. โรงงานมีกิจกรรมการปรับปรุงสินคาและบริการ
2. โรงงานใหโอกาสแกพนักงานไดตัดสินใจเรื่อง
เกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
3. พนักงานในโรงงานมีสวนรวมในการวางแผนการ
ทํางานของตน
4. โรงงานสงเสริมใหพนักงานทํางานที่ไดผลผลิตมาก
ขึ้นแตใชเวลานอยลง
5. โรงงานมีระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
ผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพ
xxx………………………………………………………

ตอนที่ 2 สวนที่ 6 แบบสอบถามเรื่องการสนับสนุนทางสังคมจากโรงงาน
จาก

สังคม

คําถาม

1. โรงงานเอาใจใสตอสวัสดิภาพความเปนอยูที่ดี
ของขาพเจา
2. โรงงานใหความสําคัญตอเปาหมายและคานิยม
ของขาพเจา
3. โรงงานใสใจในความคิดเห็นของขาพเจา
xxx……………………………………………….

ไมจริง
ที่สุด

ไมจริง

คอนขาง
ไมจริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริงที่สุด

1

2

3

4

5
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5
5

6
6

274

ตอนที่ 2 สวนที่ 7 แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
คําถาม

ไมเคยเลย

นานๆ
ครั้ง

บางครั้ง

บอย

บอยมาก
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. ขาพเจาอาสาชวยเพื่อนรวมงานเมื่อเห็นวาเขามีงาน
ลนมือ
2. ขาพเจาใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ของโรงงาน
ดวยความระมัดระวัง ประหยัดและคุมคา
3. ขาพเจาเต็มใจเขารวมทํากิจกรรมที่จะทําใหโรงงาน
สะอาดนาอยู
4. ขาพเจาทําตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โรงงาน
xxx………………………………………………………

ตอนที่ 3 สวนที่ 1 แบบสอบถามเรื่องการรับรูบรรยากาศในกลุมงาน
คําถาม
1. สมาชิกในกลุม มักมีแนวทวทางการทํางานเปน
ของตนเอง
2. เมื่อกลุมงานไดรับมอบหมายงานที่ยาก สมาชิก
ในกลุมตางชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. สมาชิกในกลุม ตางรับรูวาการไดเลื่อนตําแหนง
เปนผลจากความทุมเทในการปฏิบัติงาน
4. สมาชิกในกลุม ตางภูมิใจในการทํางานของกลุม
xxx………………………………………………….

ไมจริง
ที่สุด

ไมจริง

คอนขางไม
จริง

คอนขาง
จริง

จริง

จริงที่สุด
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ตอนที่ 3 สวนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องภาวะผูนํากลุม งาน
คําถาม
1. หัวหนาประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนในการทํางาน
แกสมาชิกในกลุม
2. หัวหนาพูดถึงเปาหมายในอนาคตที่เกีย่ วกับการทํางาน
อยางชัดเจน
3. หัวหนาใหความสําคัญกับการตั้งคําถามของสมาชิกใน
กลุมเพื่อนําไปสูการรวมแสดงความคิดเห็น
4. หัวหนาฟงเรื่องตาง ๆ ของสมาชิกในกลุม อยางตั้งใจ
xxx…………………………………………………………

ไมเคยเลย

นานๆ
ครั้ง

บางครั้ง

บอย

บอยมาก
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แบบสอบถามสําหรับหัวหนางาน
แบบสอบถามนี้มีแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของทาน
ตอนที่ 2 เปนการสอบถามพฤติกรรมการทํางานของลูกนองในกลุมงานที่ทานรับผิดชอบ ประเมิน
ลูกนองในกลุม รายคน โดยใหหัวหนาประเมินลูกนองแตละคนตามรหัสที่ตรงกับรายชื่อที่แนบมา
ดานหนาของแบบสอบถาม
ขอความกรุณาอานคําถามแตละขอใหชดั เจน และกรุณาทําแบบสอบถามทุกตอนทุกขอ
ผูวิจัยขอรับรองวาการตอบของทานจะเปนความลับและไมสามารถระบุตวั ตนของทานจากการตอบได
และจะรายงานผลในภาพรวมเทานั้น

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหัวหนางาน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ.....................ป
3. ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช.  ปวส. หรือ อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
อื่น ๆ .......................................................
4. ตําแหนงงาน................................................
5. ระยะเวลาทีท่ าํ งานในกลุมงานนี้......................ป.........................เดือน
6. ระยะเวลาทีท่ าํ งานในบริษทั นี้......................ป.........................เดือน
7. จํานวนลูกนองในกลุม....................................................คน
8. โรงงาน.........................................................................................................
9. แผนก …………………………….. สวนงาน....................................... กะ..........
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ตอนที่ 4 สวนที่ 1 แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาท
่
คําชี้แจง โปรดพิจารณาแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  ลอมรอบตัวเลขที่ตรงกับความรูสึกที่ทาน
มีตอ
แตละขอในงานของทานมากที่สุดเพียง 1 ตัวเลข และกรุณาตอบคําถามทุกขอ
คําถาม

1. ลูกนองของทานปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีโ่ รงงาน
กําหนดไวอยางเครงครัด
2. ลูกนองของทานทํางานดวยความเอาใจใสตอ
หนาที่
3. ลูกนองของทานใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
การปรับปรุงคุณภาพการทํางาน
4. ลูกนองของทานมีสวนรวมกับทีมงานในการแกไข
ปญหาในงาน
xxx……………………………………………………..

ไมเคยเลย

นานๆ ครั้ง

บางครั้ง

คอนขางบอย

บอยมาก
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทตี่ รวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
1. อาจารย ดร.พรรณี บุญประกอบ
2. ผูชวยศาตราจารย ดร.ยุทธยา ไชยจูกุล
3. ผูชวยศาตราจารย ดร.ศยามล เอกะกุลานันต

4. อาจารย ดร.ปยรัฐ ธรรมพิทกั ษ

ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
การรับรองจริยธรรมในมนุษย
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559

เกศกุล สระกวี
27 ธันวาคม 2514
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ

