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การวิจยั ครัง้ นี้ มีจุดมุ่ งหมายเพื่อพัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยให้มคี ุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้ ทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุ
ระดับของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมทีม่ ตี ่อประสิทธิผลของ
ทีมปฏิบตั กิ ารป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานและสมรรถนะบุคลากรป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และค้นหาแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั กิ าร
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การวิจยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธแี บ่งออกเป็ น 3 ระยะ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั คือ บุคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน
600 คน และ 120 ทีม ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
เครื่องมือวัดในการวิจยั คือแบบสอบถาม
จานวน 10 แบบวัด ซึ่งหัวหน้าทีมและบุคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผู้ประเมิน โดย
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความเทีย่ งตรงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยันยัน วิเคราะห์
ความเชื่อมั ่นโดยใช้ค่าความเชื่อมั ่นในการวัดตัวแปรแฝง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพการวัดตัว
แปรระดับทีมด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยันยันแบบพหุระดับ ตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความเชื่อมั ่นสาหรับคะแนนสมาชิกและทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์แบบจาลอง
โครงสร้างสมการพหุระดับ
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่าแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีค่า
ความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับ .92 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่ว น
และโมเดลแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ( 2= 120.932, df = 32, CFI=0.966, TLI = 0.952, RMSEA =0.070, SRMR= 0.033)
ระยะที่ 2 พบว่าแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพลังจูงใจในการทางานที่
มีต่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังการปรับมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิง ประจัก ษ์ ( 2 = 194.159, df=7, CFI =.950, TLI = .929, RMSEA = .055) ตัวแปรเชิง
สาเหตุพบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมเป็ นตัวแปรที่มีอทิ ธิพลต่อพลังจูง ใจในการทางาน
ของทีมและมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผลวิจยั ระยะที่ 3 พบว่าแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงในการทางานของทีมมี 2 ระดับ
คือ ระดับทีมและระดับบุคคล โดยแต่ละระดับมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั งิ านของทีม และประเด็นด้านคุณลักษณะทางจิต

MULTILEVEL ANTECEDENTS AND EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT
OF FIRE AND RESCUE OFFICER IN BANGKOK METROPOLITAN AREA:
MIXED METHODS

AN ABSTRACT
BY
HATTAKARN MEEHIRAN

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Doctor of Philosophy Degree in Applied Behavioral Science Research
at Srinakharinwirot University
July 2018

Hattakarn Meehiran. (2018). Multilevel Antecedents and the Effects of Psychological Empowerment
On Fire and Rescue Officers in the Bangkok Metropolitan Area: Mixed Methods.
Dissertation Ph.D. (Applied Behavioral Science Research). Bangkok: Graduate
School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee: Assoc. Prof. Dr. Oraphin
Choochom, Asst. Prof. Dr. Narisara Peungposop.
.

The purpose of this research was to develop a reliable and valid competency
scale of Fire and Rescue Officers and to test the multilevel causal model and the effects on
psychological empowerment on the effectiveness of fire and rescue teams,intentions to stay,
and competency of Fire and Rescue officers. The multi-phase mixed methods research was
the main methodology and divided into three phases. The sample was composed of six
hundred. Fire and Rescuers Office from one hundred and twenty work-teams, who worked
in the Fire and Rescue department. The sample was randomly selected using multi-stage
sampling. The questionnaires of ten measures were used for data collection. In terms of the
data analysis processes; multilevel confirmatory factor analysis, interrater agreement and
interrater reliability were applied to assess the construct validation of team level variables,
while Multilevel Structural Equation Modeling was applied to test the multilevel causal model
and the effects of psychological empowerment on the work behavior of Fire and Rescue Officers.
The results from the first multi-phase showed that ten-item competency scale for of
Fire and Rescue Officer which was developed from qualitative results as well as a literature
review with an overall level of .92 reliability, had three aspects regarding the spiritual part of
operational fire and rescue, awareness, stricter safety and the promotion of all sectors. The
scale passed the content validity and had a construct validity investigated by convergent
and discriminative validity. All items had discrimination and the resilience model was also
had consistent with the empirical data ( 2= 120.932, df = 32, CFI=0.966, TLI = 0.952, RMSEA
=0.070, SRMR= 0.033). The results from the second stage showed that the modified causal
and effects model demonstrate good fit ( 2= 194.159, df=7, CFI =.950, TLI =.929,RMSEA=.055).
This showed that psychological empowerment and team empowerment were complete mediators
at both the individual and the team level. The factor of transformative leadership had the highest
total effect on team and psychological empowerment. Besides, transformative leadership
had a cross-level effect on psychological empowerment. The results of the third multi-phase
in the qualitative stage showed two main themes. The first theme was the environmental
dimension in the performance of both the team and individual level, and personal attributes.

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุ เคราะห์และความกรุณาอย่างดี
ยิง่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม ประธานกรรมการทีป่ รึกษา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
นริสรา พึ่งโพธิ ์สภ กรรมการทีป่ รึกษา ทีก่ รุณาให้คาปรึกษา ความรู้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการวิจยั ด้วยความเอาใจใส่และคอยให้กาลังใจ รวมถึงการเป็ นแบบอย่าง
ของนักวิจยั ทีด่ แี ละแบบอย่างของการเป็ นครูผอู้ ุทศิ ตนเพื่อศิษย์ กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล และอาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล ได้กรุณาสละเวลามาเป็ นกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ พร้อมทัง้ กรุณาให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั และ
ตัวผูว้ จิ ยั
กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่ไ ด้อบรมสั ่งสอน
ถ่ายทอดความรู้ท างวิชาการแก่ผู้วจิ ยั ขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ทีใ่ ห้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและดาเนินการวิจยั จนสาเร็จลุล่วง ขอบคุณพีแ่ ป้ งอรัญญา
ทีเ่ ห็นว่าผูว้ จิ ยั พอมีแววทีจ่ ะสนับสนุนให้เรียนต่อระดับปริญญาเอก ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนกองสรรหาบุคคล
ทีค่ อยช่วยเหลือทุกเรื่อง ขอขอบคุณบุคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกรุงเทพมหานครที่
ให้ความร่วมมือและสละเวลาในการให้ขอ้ มูลและเป็ นแรงบันดาลใจให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ คาถามกับปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ทาให้รจู้ กั และเข้าใจอาชีพดับเพลิงและกูภ้ ยั ว่าจริงๆ แล้วจิตวิญญานในการปฏิบตั งิ านไม่ได้เป็ น
คาทีอ่ ยูไ่ กลจากอาชีพนี้และมีผปู้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี ุณลักษณะแบบนี้อยูจ่ ริงซึง่ นามาสู่หวั ข้อในการวิจยั ครัง้ นี้
ขอบคุณ เพื่อนๆ ปริญ ญาโทควบเอกรหัส 53 พี่แทน พี่ลมิ พี่วรา พี่ตูน น้องยะ น้ องโอ๊ต
สาหรับน้ าใจที่ม ีให้ผู้วจิ ยั ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาและขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้กาลังใจและ
ความช่วยเหลือมาโดยตลอด และเจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกคน
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พีเ่ จีย๊ บ ครอบครัวอันเป็ นทีร่ กั ยิง่ ของผูว้ จิ ยั ที่
อบรมเลี้ยงดู ให้อิสระในการคิดและตัดสินใจเลือกทัง้ เรื่องการเรียนและการท างาน โดยคอยเป็ น
กาลังใจอยูเ่ คียงข้างและเชื่อมั ่นในความสามารถของผู้วจิ ยั เสมอมา และสนับสนุ นการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเพราะท่านรู้วา่ เป็ นเป้ าหมายที่ทา้ ทายในช่วงชีวติ หนึ่งของลูกทีอ่ ยากทาให้สาเร็จ สิง่ สาคัญ
ทีผ่ ลักดันความสาเร็จของลูกคือคุณพ่อและคุณแม่ทเ่ี ป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่ผวู้ จิ ยั
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ั หาภัย
ขณะนี้ โ ลกมีก ารเปลี่ย นแปลงสภาพภู ม ิอ ากาศอย่ า งรุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิด ป ญ
ธรรมชาติซง่ึ มีงานวิจยั ชี้ในแนวทางเดียวกันว่ามีโอกาสจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ หลายประเทศ
จึงให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการสาธารณภัยและการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เตรียมความพร้อม การโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินและการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบตั แิ ละสาธารณ
ภัย (Landen; & Wang 2010) ประเทศไทยเป็ นหนึ่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงภัย ที่
เกิดจากมนุ ษย์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็ นเมือง
หลวงศูนย์กลางของประเทศทีม่ ผี อู้ ยู่อาศัยประมาณเกือบ 9 ล้านคน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2555:
ออนไลน์) จากสถิติการเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า
สาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ุด คือ อัคคีภยั มีจานวนครัง้ คือ 962 1,078 880 1,024 1,145 และ
1,199 ครัง้ และมีภยั จากสารเคมี วัตถุอนั ตราย วาตภัย อุบตั ภิ ยั อุทกภัยและอาคารทรุด ซึง่ รูปแบบ
สาธารณภัยที่เ กิดขึ้นในเมือ งใหญ่มคี วามสลับซับซ้อนก่อ ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อชีว ิต
ทรัพย์สนิ และจิตใจผู้ประสบภัยและผู้ท่เี กี่ยวข้อง (สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2557:
ออนไลน์ ) การบริหารจัดการสาธารณภัยตามระบบสากลตัง้ แต่การป้องกันก่อนเกิดเหตุ การระงับ
เหตุและบรรเทาทุกข์ฟ้ืนฟูเป็นหนึ่งในวิสยั ทัศน์ของกรุงเทพมหานครทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็ นผู้มบี ทบาทสาคัญต่ อการขับเคลื่อนงาน
สาธารณภัยทีม่ ลี กั ษณะการทางานตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลากหลาย
รูปแบบสาธารณภัยที่ปฏิบตั ิงานภายใต้สภาพของอารมณ์และความรู้ส ึกที่กดดัน เครียด ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมทีค่ บั ขัน ฉุ กเฉิน เสีย่ งและควบคุมได้ยาก นอกจากความเสีย่ งขณะปฏิบตั งิ านแล้วยัง
มีค วามเสี่ยงที่เ กิดขณะการฝึ ก อบรมในสถานการณ์ จ าลองเหตุ ก ารณ์ อีก ด้ว ย (Klein. 2001)
นอกจากนี้ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังประสบกับภาพความรูส้ กึ ของผูท้ ป่ี ระสบภัยที่
เกิดจากการสูญเสียทรัพย์สนิ การได้รบั บาดเจ็บและอันตรายถึงกับชีวติ บุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจึงต้องมีความพร้อมทัง้ ด้านสภาวะจิตใจและสภาพร่างกายขณะปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นงานทีม่ ี
ความเฉพาะทางผสมผสานความรู้ ทักษะความสามารถ ความเชีย่ วชาญของบุคคลร่วมกับศักยภาพ
ของทีม (Tracey. 2012) จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีปญั หา
เรื่องวินัยการทางาน หัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมงาน เครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน การสนับสนุ น
จากหน่ วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หัตถกานต์ มี
หิรญ
ั และคณะ. 2554) ประกอบกับสถิตกิ ารสูญเสียอัตรากาลังประเภทการโอนย้ายและลาออกของ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่ วยงานในช่วง 6 ปี (พ.ศ. 2549-2554) พบว่าจาก
อัตรากาลังบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,520 คน มีการโอนย้ายและลาออกรวม จานวน
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242 คน โดยในปี 2549 คิดเป็ นร้อยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2550 คิดเป็ นร้อยละ 2.0 ในปี พ.ศ. 2551
และในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 2.2 ปี สาหรับในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นร้อยละ 3.4 และในปี พ.ศ.
2554 คิดเป็ นร้อยละ 3.6 ซึง่ ในจานวนที่โอนย้ายและลาออกพบว่ามีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านอยู่
ระหว่าง 1-3 ปี โดยเป็ นการสูญเสียบุคลากรของหน่ วยงานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องและหาก
สถานการณ์ดงั กล่าวไม่ได้รบั การพิจารณาหรือให้ความสาคัญในการปรับปรุงแก้ไขปจั จัยต่างๆ อย่าง
เร่งด่วนแล้วอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในแต่ละพืน้ ทีท่ อ่ี าจมีความเสีย่ งต่อการเกิดสาธารณภัย (สานักงานคณะกรรมการข้าราชกา
กรุงเทพมหานคร. 2555) ในขณะทีก่ ารศึกษาในต่างประเทศกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง
พบว่าปจั จัยด้านองค์การคือการขาดการวางแผนความก้าวหน้า (succession plan) ของเจ้าหน้าที่
ดับเพลิง ในหน่ ว ยงานดับเพลิงของสหรัฐอเมริก าส่ งผลให้จานวนเจ้าหน้ าที่ดบั เพลิงลาออกเพิ่ม
(Dawsow. 2014) สอดคล้องกับการศึกษาของนิกซอนพบว่าปจั จัยด้านองค์การคือการขาดการรับรู้
ถึง แหล่ ง สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานและการมีส่ ว นร่ ว มในหน่ ว ยงานน้ อ ยมีผ ลต่ อ การลดลงของ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้ าที่ดบั เพลิงในญี่ปุ่น (Nixon; et al. 1999) ซึ่งปญั หาที่
เกิดขึน้ จากปจั จัยภายในองค์การและจากผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นสาเหตุสาคัญทีก่ ่อให้บุคคลเกิดความท้อแท้
เบื่อ หน่ ายและอาจเอาใจออกห่ างจากองค์การ เนื่อ งจากการที่บุคคลไม่ได้รบั การสนองตอบจาก
องค์การในการทางานและการดารงชีวติ เช่น การทางานทีข่ าดแรงจูงใจและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน บุคลากรไม่เห็นความสาเร็จ ของงานทีท่ า สถานทีท่ างานมีความเสีย่ งและอันตราย (ประวิต
เอราวรรณ์. 2548) เช่นเดียวกับลักษณะงานทีบ่ ุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตั มิ คี วาม
เสีย่ งอันตรายสูง สอดคล้องกับคองเจอร์และคานันโก (Conger; & Kanungo. 1988) เสนอว่าปจั จัย
สภาพแวดล้อมในงาน เช่น โครงสร้างองค์การ การออกแบบงาน ค่าตอบแทนและธรรมชาติของงาน
เป็ นเงื่อ นที่นาไปสู่สภาวะไร้พลัง (powerlessness) ของบุค ลากรในองค์การ ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า
ปจั จัยภายในตัวบุคคลและปจั จัยภายนอกเป็ นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของบุคคล
นักวิชาการต่างก็พยายามศึกษารูปแบบหรือกระบวนการส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน เนื่องจาก
แรงจูงใจเป็ นปจั จัยหนึ่งในหลายปจั จัยที่ช่วยให้เข้าใจและอธิบายถึงพฤติกรรมของคนในการทางาน
การทราบถึงสิง่ จูงใจหรือแรงผลักดันที่อยู่เบือ้ งหลังของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการบริหารจัดการขององค์การ (อรพินทร์ ชูชม. 2555) แนวคิดพลังจูงใจในการทางานถูก
ประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นเครื่องมือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์ใ นการเพิม่ ผลปฏิบตั ิงานของบุคคล
(Maynard; et al. 2014) ประสิทธิผลของทีม (Kirkman; & Rosen. 1999) ประสิทธิผลของหน่ วยงาน
(Wallace; et al. 2011) และเป็ นแนวคิดทีส่ นับสนุ นการใช้ความสามารถของมนุ ษย์อย่างมีคุณค่าใน
องค์การ (อรพินทร์ ชูชม; และคณะ. 2546)
พลังจูงใจในการทางาน (psychological empowerment) เป็ นความเชื่อหรือการรับรูข้ อง
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน ประกอบด้วย 4 มิติ คือ การให้ความหมายหรือคุณค่าของงาน (meaning)
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) การกาหนดด้วยตนเอง (self-determination) และ
ผลกระทบ (impact) ทัง้ 4 มิตมิ ผี ลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคคล (Conger; & Kanungo. 1988;
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Spreitzer. 1995; Thomas; & Velthouse. 1990) จะสะท้อนถึงแรงจูงใจในการทางานในลักษณะการ
ริเริม่ สิง่ ใหม่ๆในงาน มีความสามารถในการเผชิญ กับปญั หา (resiliency) ความใส่ใจในการทางาน
(concentration) ความยืดหยุน่ ในงาน (flexibility) ความกระตือรือร้นในการทางาน (active) มากกว่า
ทีจ่ ะทางานแบบเฉื่อยชา (passive) (Spreitzer. 1995; Thomas; & Velthouse. 1990) บุคคลจะรับรู้
ถึงพลังจูงใจในการทางานได้นัน้ ขึน้ อยู่กบั การปฏิบตั งิ านภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมขององค์การ
หน่ วยงานหรือทีม เช่น ระบบการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (Liao; et al. 2009) สนับสนุ นทางสังคม
การเมือง (Spreitzer. 1996) พฤติกรรมผูบ้ ริหาร (วันชัย ธรรมสัจการ. 2545) บรรยากาศเสริมสร้าง
พลังของกลุ่ม (Seibert; et al. 2004) คุณลักษณะของบุคคล (Seibert; et al. 2011) การออกแบบ
ลักษณะงานและคุณลักษณะของทีม (Maynard; et al. 2012) ส่งผลให้บุคคลเกิดการรับรูห้ รือมี
ประสบการณ์พลังจูงใจในการทางาน
เมย์นาทและคณะ (Maynard; et al. 2012) ได้เสนอแนวคิดพลังจูงใจในการทางานเป็ นตัว
แปรคันกลางแบบพหุ
่
ระดับ (multilevel empowerment meditational framework) โดยบูรณาการ
แนวคิดพลังจูงใจในการทางานและแนวคิดพหุระดับ พลังจูงใจในการทางานมีบทบาทเป็ นตัวแปร
คันกลางและมี
่
เงือ่ นไขปจั จัยเชิงเหตุกบั ผลลัพธ์ดา้ นผลการปฏิบตั งิ านและด้านจิตพิสยั สอดคล้องกับ
การศึกษาทางด้านพฤติกรรมองค์การที่นักวิจยั ตระหนักดีว่าธรรมชาติขององค์การนัน้ มีโครงสร้าง
และลาดับดับชัน้ ที่มคี วามซับซ้อนและลดหลันกั
่ นไป ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์อาจเกิดขึน้ ในระดับ
เดียวกันและความสัมพันธ์ขา้ มระดับ ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จึงมีทงั ้ ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล ซึง่ ความ
เป็ นกลุ่มที่เกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ภายในกลุ่ม เช่นเดียวกับบริบทที่ผู้วจิ ยั สนใจเป็ น
องค์การทีม่ ลี าดับชัน้ บริหารลดหลันกั
่ นตามระดับความรับผิดชอบ ซึง่ ความสามารถของบุคลากรแต่
ละคนเป็ นกลไกสาคัญในผลการปฏิบตั งิ านของทีม (Wang; & Howell. 2010) และผลการปฏิบตั งิ าน
ของทีมเป็ นส่วนทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างบุคลากรกับองค์การ (Kozlowski; & Bell. 2003) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพลังจูงใจในการทางานทัง้ ในระดับกลุ่มและระดับบุคคล โดยนากรอบ
แนวคิดของเมย์นาทและคณะ (Maynard; et al. 2012) มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
จากหลักฐานการศึกษาวิจยั ปจั จัยเชิงเหตุหรือสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของทีมทีม่ ี
อิท ธิพ ลต่ อ พลัง จูง ใจในการท างานของบุ ค คลและพลัง จูง ใจในการท างานของทีม และผลการ
ปฏิบตั งิ านของทีม ผลวิจยั พบว่าบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม (empowerment climate)
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของทีม และบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมมีอทิ ธิพลข้ามระดับ
กับพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านและความ
พึงพอใจในงานของบุคคล (Seibert; et al. 2004) และงานวิจยั ของเฉินและคณะพบว่าบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของทีมส่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคล (Chen; Lam & Zhong.
2007) นอกจากนี้งานวิจยั ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (transformation
leadership) เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มและระดับบุคคล (Avolio; et al. 2004; Bass; et al. 2003; Kark;
et al. 2003; Phillai; & Williams. 2002: Schaubroeck; et al. 2007; Zhang; et al. 2010; นาชัย
ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2550; รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543) และพบว่าการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
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ที่มอี ิทธิพ ลต่อ ผลลัพธ์ทงั ้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มในงานวิจยั เดียวกันยังมีไม่มาก ประกอ บกับ
ประเด็นการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นความสนใจไปที่การประเมินพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าในการแสดงออกกับสมาชิกแต่ละคนและกับกลุ่มหรือทีมซึง่ น่ าจะมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าทีม่ คี วาม
แตกต่างกันในแต่ละระดับ สาหรับงานวิจยั แวงและโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2012) ศึกษาภาวะ
ผูน้ าการการเปลีย่ นแปลงทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ผลระดับบุคคลพบว่าอัตลักษณ์ของผูน้ าเป็ น
ตัวแปรคันกลางที
่
่ได้รบั อิทธิพลจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล (individual-focused
transformative leadership) และส่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานและผลการปฏิบตั งิ าน ระดับกลุ่ม
พบว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มเป็ นตัวแปรคันกลางที
่
่ได้รบั อิทธิพลจากภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้น
กลุ่ม (group-focused transformative leadership) และส่งผลต่อความสามารถของกลุ่ม (efficacy
group) ในงานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทัง้ สองระดับ คือระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่ม นอกจากปจั จัยระดับกลุ่มแล้วตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคลพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง
(self-esteem) เมื่อบุคคลที่มกี ารเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะรูส้ กึ ว่าตนได้รบั พลังจูงใจในการทางาน
(Spreitzer. 1995; อรพินทร์ ชูชม; และคณะ. 2546) ซึง่ มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคคล สอดคล้องกับงานวิจยั ของแวงและคณะพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพลังจูงใจในการทางาน (Wang; et al. 2013) และพบว่าการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงาน
กับสมาชิก (team member exchange) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ
องค์การ (Liden; et al. 2000) และยังพบว่าการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติการทางานและผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล (Sherony; & Green. 2002)
นอกจากนี้พบว่าพลังจูงใจในการทางานของทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของทีม ผลการปฏิบตั งิ านของทีม ความพึงพอใจของสมาชิกทีม ความพึงพอใจของลูกค้า ความยึด
มันผู
่ กพันกับทีมและความยึดมันผู
่ กพันกับองค์การ (Chen; et al. 2007; Kirkman; & Rosen. 1999,
2004; Mathieu; et al. 2006; Maynard; et al. 2012) และพบว่าพลังจูงใจในการทางานของบุคคลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน (Seibert; et al. 2011) ประสิทธิผลการทางาน
(Spreitzer; et al. 1997) งานวิจยั ของไอโอโวลา (Olayiwola. 2011) พบว่าแรงจูงใจภายใน ความพึง
พอใจในงานและการรับรูค้ วามสามารถของตนร่วมกันทานายความสามารถในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน เช่นเดียวกับการศึกษาตัวแปรสมรรถนะการทางานทีพ่ บว่าแรงจูงใจในการทางานมีความ
เชื่อมโยงกับสมรรถนะการทางาน งานวิจยั ของเมย์นาทและคณะ (Maynard; et al. 2014) พบว่า
พลังจูงใจในการทางานของบุค คลมีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะการทางานของพยาบาล จากการ
ประมวลเอกสารงานวิจยั พบว่ามีการศึกษาสมรรถนะอย่างกว้างขวางเนื่องจากองค์การทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนหรือแม้แต่องค์การทางการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ซึง่ ส่วนใหญ่องค์การเหล่านี้ต้องการ
พัฒนาองค์การของตนให้ไปสู่องค์การที่มสี มรรถนะสูง (high performance organization) ดังนัน้ จึง
จาเป็ นต้อ งมีก ารบริห ารทรัพ ยากรบุค คลโดยยึดหลักสมรรถนะเพื่อ บริหารทุนมนุ ษ ย์ใ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านหรือกล่าวได้ว่าสมรรถนะเป็ นกลไกและเครื่องมือที่ส่งผลให้บุคคลมีขดี
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน (เสน่ ห์ จุย้ โต. 2555) จากหลักฐานมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาสมรรถนะใน
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บริบทของไทย เช่น สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของเภสัชกรในโรงพยาบาล (ศศิวมิ ล ทองพัว้ . 2548)
สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (จันจนากร พรหมแก้ว . 2552)
สมรรถนะด้านผู้นาทางวิชาการของอาจารย์ ใ นมหาวิท ยาลัยของรัฐ เอกชนและในกากับของรัฐ
(อังศินนั ท์ อินทรกาแหงและทัศนา ทองภักดี. 2549) ในต่างประเทศมีการศึกษาสมรรถนะการทางาน
ของเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงและกูภ้ ยั ของจีน (Li; et al. 2014) แต่ยงั ขาดความเชื่อมโยงสมรรถนะบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการทางานของไทย
อย่างไรก็ตาม การศึกษาพลังจูงใจในการทางานที่ผ่านมาทัง้ การศึกษาพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคล (Aryee; & Chen. 2006; Avolio; et al. 2004; Conger; & Kanungo.1988; Harris;
et al. 2009; Judge; et al. 2002; Laschinger; et al. 2001,2004; Liden; et al. 2000; Menon.
2001; Spreitzer.1995, 1996; Thomas; & Velthouse.1990; ปิ ยภรณ์ ปญั ญาวชิร. 2545; วันชัย
ธรรมสัจการ. 2545; อรพินทร์ ชูชม; และคณะ. 2546) และพลังจูงใจในการทางานของทีม (team
psychological empowerment)(Chen; et al. 2007; Erkutlu; & Chafra. 2012; Kirkman; & Rosen.
1999, 2004; Mathieu; et al. 2006, 2011; Maynard; et al. 2012) ทีพ่ ยายามอธิบายและทาความ
เข้าใจพลังจูงใจในการทางานในบริบทของทีมและบุคคลพร้อมกันยังมีไม่มาก ผูว้ จิ ยั จึงนาประเด็นที่
ได้จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการศึกษาครัง้ นี้ ประเด็นแรกระดับ
การวิเคราะห์งานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาพลังจูงใจในการทางานระดับบุคคลหรือไม่กเ็ ลือกศึกษาพลังจูง
ใจในการทางานระดับทีมและพลังจูงใจในการทางานระดับองค์การ แต่การศึกษาพลังจูงใจในการ
ทางานร่วมกับแนวคิดพหุระดับมีจานวนไม่มาก (Maynard; et al. 2012) ทีพ่ บคือการศึกษาของเฉิน
และคณะ (Chen; et al. 2007) งานวิจยั ของเซยเบทและคณะ (Seibert; et al. 2011) ทีศ่ กึ ษาปจั จัย
เชิงเหตุของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมทีส่ ่งผลต่อทัง้ ระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม ประเด็นทีส่ องปจั จัยเชิงเหตุตวั แปรภาวะผูน้ าเป็ นตัวแปรทีม่ กี ารศึกษากันอย่าง
กว้างขวางและพบว่าส่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานระดับบุคคลและระดับกลุ่ม แต่ทงั ้ นี้งานวิจยั ส่วน
ใหญ่ทศ่ี กึ ษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานทัง้ ระดับบุคคลและระดับ
กลุ่มในการศึกษาเดียวกันยังมีไม่มาก พบในงานวิจยั ของเฉินและคณะ (Chen; et al. 2007) ทีศ่ กึ ษา
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ต าม (leader-member exchange) ที่มผี ลต่อพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคลและผลการปฏิบตั งิ าน ในขณะที่ตวั แปรภาวะผู้นาเสริมสร้างบรรยากาศพลังของ
กลุ่ม (empowering leader climate) มีผลต่อพลังจูงใจในการทางานของกลุ่มและประสิทธิของกลุ่ม
ประเด็นทีส่ ามการออกแบบการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นแบบภาคตัดขวาง การออกแบบการวิจยั ระยะยาว
และการวิจยั แบบผสานวิธยี งั มีไม่มาก ซึง่ มีงานวิจยั ของควินน์และสปริทเซอร์ (Quinn; & Spreitzer.
1997) ได้สมั ภาษณ์พลังจูงใจในการทางานของหัวหน้าทีมพบว่าองค์ประกอบพลังจูงใจในการทางาน
มีส่วนทีค่ ล้ายกันกับองค์ประกอบพลังจูงในการทางานของบุคคลทีเ่ ป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ แต่ทงั ้ นี้
เป็นการศึกษาแยกกัน
จากประเด็นข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงได้สนใจศึกษาพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจ
ในการทางานของทีมเนื่องจากการศึกษาพลังจูงใจในการทางานทัง้ สองระดับเป็ นการให้ความสาคัญ
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และค านึง ถึงทัง้ ระดับ การวิเ คราะห์บุ ค คลและระดับ กลุ่ ม พร้อ มกัน จะท าให้เ ห็นภาพการอธิบ าย
ความสัมพันธ์ของกระบวนการพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีม
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังสนใจศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
เนื่องจากเป็ นการขยายองค์ความรูท้ ฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มกี ารวิเคราะห์ระดับบุคคล
และระดับกลุ่มในบริบทสังคมไทยประกอบกับประเด็นการศึกษาภาวะผู้นามุ่งเน้นความสนใจไปที่
การประเมินภาวะผู้นาในการแสดงออกกับสมาชิกแต่ละคนและกับกลุ่มซึ่งน่ าจะมีพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าทีน่ ่าจะแตกต่างกันเป็นการศึกษาทีท่ าความเข้าใจทัง้ ในเชิงลึกและภาพกว้างของปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ในบริบททีมขององค์การ นอกจากนี้ ปจั จุบนั การแสวงหาความรูค้ วามจริงด้วยการวิจยั แบบ
ผสานวิธที เ่ี ป็ นการผสานวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพของการวิจยั เรื่องหนึ่งๆ นัน้
มุ่งเน้ นตอบปญั หาการวิจยั ได้ดที ส่ี ุด ซึ่งเป็ นการผสมผสานวิธที งั ้ สองสามารถนาเอาจุดเด่นของการ
วิจยั ทัง้ สองประเภทใช้ในงานเดียวกันและการไม่ยดึ ติดกับวิธใี ดวิธหี นึ่งยังเป็ นอิสระทางความคิดที่
เปิ ดโอกาสให้นักวิจยั สามารถเลือกใช้วธิ ใี ดก็ได้ทส่ี ามารถตอบปญั หาการวิจยั ได้ดที ส่ี ุด และการวิจยั
แบบผสมผสานสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องซึง่ กันและกันได้ทาให้งานวิจยั มีผลสรุปที่นาเชื่อถือ
สูงกว่าการวิจยั ที่ใช้ว ิธกี ารวิจยั เดียว ประกอบกับการวิจยั แบบผสานวิธ ีจะทาให้งานวิจยั มีค วาม
สมบูรณ์ทงั ้ ในด้านกระบวนการวิจยั ความลึกซึ้ง และความกว้างขวางในผลการวิจยั ที่สามารถสรุป
อ้างอิงทัวไปได้
่
เนื่อ งจากวัต ถุประสงค์หลักของการวิจยั เชิงคุ ณภาพคือ การทาความเข้าใจอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในปรากฏการณ์ท่สี นใจ ขณะที่การวิจยั เชิงปริมาณนัน้ เน้นหนักไปยังความกว้างของ
ผลการวิจยั ที่สามารถสรุปอ้างอิงไปใช้ในกลุ่มประชากรอื่นหรือสถานการณ์อ่นื การวิจยั ผสานวิธจี งึ
ทาให้งานวิจยั นัน้ มีความสมบูรณ์ของผลการวิจยั ทัง้ ในแนวลึกคือได้ผลการวิจยั ที่ละเอียดลึกซึ้ง ใน
แนวกว้างคือให้ผลการวิจยั ที่สามารถสรุปอ้างอิงทัวไปได้
่
รวมทัง้ การวิจยั ผสานวิธคี อื เกิดข้อค้นพบ
หรือองค์ความรูใ้ หม่ (ดุษฎี โยเหลา; และนาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2547)
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงใช้แบบแผนการวิจยั แบบผสานวิธโี ดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปริมาณและ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (multiphase design) ที่เป็ นการวิจยั ที่มกี ารดาเนินการแต่ละระยะตามลาดับ
เริม่ จากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณเพื่อพัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มคี ุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้ จากนัน้ นาผลการวิจยั ระยะที่ 1 มาใช้ในการ
วิจยั ระยะที่ 2 เพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจใน
การทางานที่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจ
คงอยู่ในงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพทีม่ ุ่งศึกษาแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งข้อสรุปจากการวิจยั ทัง้ 3 ระยะอาจจะสามารถตอบคาถามการวิจยั ได้
สมบูร ณ์ ม ากขึ้น และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ส่ ง เสริม และพัฒ นาบุ ค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย หัวหน้ าทีม และทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริบทสังคมไทยได้
อย่างครอบคลุมและชัดเจนมากยิง่ ขึน้
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วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1. พัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มคี ุณภาพเทีย่ งตรง
และเชื่อถือได้
2. ทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทางานของ
บุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมที่มตี ่ อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั ิการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
1. ความสาคัญทางทฤษฎี แนวคิดพลังจูงใจในการทางานเป็นแนวคิดทีม่ นี ักวิชาการศึกษา
ในหลายสาขา เช่น การศึกษา การบริหารจัดการและทางสาขาจิตวิทยา และมีแนวโน้มให้ความสนใจ
ในการพัฒนาการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างระดับทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ใน
ระดับบุคคล กลุ่มหรือทีม ระดับองค์การ แม้กระทังระดั
่ บชุมชน ซึ่งจะเป็ นการเพิม่ องค์ความรูข้ อง
แนวคิดพลังจูงใจในการทางานร่วมกับให้ความสาคัญและคานึงถึงทัง้ ระดับการวิเคราะห์บุคคลและ
ระดับกลุ่มพร้อ มกันจะทาให้เห็นภาพการอธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีม ซึง่ เป็ นการขยายองค์ความรูท้ ฤษฎีภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงทีม่ กี ารศึกษาวิเคราะห์ระดับบุคคลและระดับกลุ่มในบริบทการทางานของสังคมไทย
และเป็นการศึกษาทีท่ าความเข้าใจปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในบริบทการทางานเป็ นทีมขององค์การทีม่ ี
โครงสร้างเป็ นลาดับชัน้ ได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นการเชื่อมโยงทฤษฎีระดับกลุ่ม
และทฤษฎีระดับบุคคลร่วมกันทฤษฎีและแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์
พลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ ประสิทธิผลของ
ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2. ความสาคัญทางปฏิบตั ิ 1) ได้แบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทีม่ คี ุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้ เพื่อนาไปเป็ นตัวแปรผลลัพธ์ระดับบุคคลในการวิจยั ระยะที่ 2
2) ผลการศึกษาจะทาให้ทราบว่าตัวแปรปจั จัยเชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลและทีม ด้านจิตลักษณะของบุคคลมีตวั แปรอะไรบ้างทีส่ นับสนุ นหรือส่งผลต่อพลังจูงใจในการ
ทางานของบุค คลและพลังจูงใจในการทางานของที มและมีผ ลต่ อ ประสิทธิผ ลของทีมปฏิบตั ิก าร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 3) ได้แนวทางเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึง่ จะเป็ นข้อมูลเชิงวิชาการให้กบั ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องของหน่ วยงานสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาและสร้างเครื่องมือหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
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เป็นภาพความสัมพันธ์เชื่อมโยงตัง้ แต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงานสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ระดับทีม
และระดับบุคคลได้ชดั เจนและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น เช่น มาตรการวางแผนกาลังคนเชิงรุกสาหรับ
ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยออกแบบเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
อาทิ การออกแบบลักษณะงาน การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรม
และแนวทางพัฒนาทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงสาหรับสายงานวิชาชีพและสอดคล้องกับความจาเป็ นและ
ความต้องการของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้ าทีม และทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงอยูใ่ นวิชาชีพต่อไป

ขอบเขตของกำรวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึง ใช้แบบแผนการวิจยั แบบผสานวิธ ีโดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิง
ปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ (multiphase design) ทีม่ กี ารดาเนินการแต่ละระยะตามลาดับ โดย
เริม่ จากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการทางานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มคี ุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้ สาหรับการวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อทดสอบ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจ
ในการทางานของทีมที่มตี ่ อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
ตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการวิจยั ระยะที่ 3 เป็ น
การวิจยั เชิงคุณ ภาพที่มุ่ง ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั ิการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 1 คือ หัวหน้ าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 120 คน จาก 30 สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ซึง่ รูปแบบการปฏิบตั งิ านของแต่ละสถานีจะมีการ
ทีมปฏิบ ัติก ารป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่า งน้ อ ยสถานี ล ะ 4 ทีม แต่ ล ะทีมประกอบด้ว ย
หัวหน้าทีม จานวน 1 คน สมาชิกทีมอาจจะมีจานวนตัง้ แต่ 4 – 12 คน การปฏิบตั งิ านจะเป็ นรูปแบบ
การเข้าเวรปฏิบตั งิ านทีส่ ถานีดบั เพลิง 24 ชัวโมง
่ ทาให้หวั หน้าทีมและสมาชิกในทีมมีปฏิสมั พันธ์กนั
อยู่ตลอด มีความใกล้ชดิ สนิทสนมและคุ้นเคยกับสมาชิกทีมเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานร่วมกันใน
สถานีและในสถานการณ์ต่างๆ จึงมีโอกาสสังเกตเห็นพฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ านของสมาชิก
ทีมโดยตรง ดังนัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง ก าหนดให้ห ัว หน้ าทีม เป็ น ผู้ป ระเมินสมรรถนะบุ ค ลากรป้อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยหรือสมาชิกทีม
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กลุ่มตัว อย่างที่ใ ช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 แบ่งเป็ นกลุ่ มตัว อย่างระดับบุคคล คือ บุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบตั งิ านประจาสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั และกลุ่มตัวอย่างระดับ
ทีม หมายถึง ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม
สาหรับการสุ่มเลือกสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั มาเป็ นกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุ่มแบบชัน้ ภูม ิ (stratified
sampling) โดยให้กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิงเป็ นตัวแบ่งชัน้ ภูม ิ และสุ่มสถานี ดบั เพลิงและกู้ภยั มาร้อย
ละ 60 ของสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ทัง้ หมด ในขัน้ นี้ได้สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั จากกองปฏิบตั ิการ
ดับเพลิง 1 จานวน 6 สถานี กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 2 จานวน 7 สถานี กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 3
จานวน 8 สถานี และกองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 4 จานวน 9 สถานี รวมสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ทัง้ หมด
30 สถานี จึงได้กลุ่มตัวอย่างระดับทีม คือ ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
120 ทีม กลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล คือ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 600 คน
การวิจยั ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทีม่ คี ะแนนเฉลี่ยพลังจูงใจในการทางานของทีมสูง จานวน 1 ทีม ประกอบด้วยหัวหน้า
ทีม จานวน 1 คน สมาชิกทีมจานวน 5 คน ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากเกณฑ์ดงั นี้ 1) เป็ นทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ พลังจูงใจในการทางานของทีมสูงซึง่ นาผล
มาจากการวิจยั ระยะที่ 2 2) เป็ นทีมทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านของทีมโดดเด่นจากผลการประเมินผล
ปฏิบตั งิ านของทีมตามตัวชี้วดั จากข้อมูลของหน่ วยงาน และ 3) เป็ นทีมที่ยนิ ยอมเข้าร่วมการวิจยั
ด้วยวิธกี ารสนทนากลุ่ม
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิ จยั ระยะที่ 2
ตัวแปรทีศ่ กึ ษามี 2 ระดับ คือ ตัวแประระดับทีม และตัวแปรระดับบุคคล แบ่งเป็ น กลุ่มตัว
แปรได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ตัวแปรปจั จัยเชิงเหตุ
1.1 ตัวแปรระดับบุคคล ประกอบด้วย
1.1.1 การเห็นคุณค่าในตนเอง
1.1.2 การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1.3 ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคล
1.2 ตัวแปรระดับทีม ประกอบด้วย
1.2.1 บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
1.2.2 ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
2. ตัวแปรคันกลาง
่
ประกอบด้วย
2.1 พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
2.2 พลังจูงใจในการทางานของทีม
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3. ตัวแปรผลทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
3.1 ผลลัพธ์ระดับบุคคล
3.1.1 ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
3.1.2 สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 ผลลัพธ์ระดับกลุ่ม
3.2.1 ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. ตัวแปรระดับบุคคล หมายถึง ตัวแปรทีค่ ่าคะแนนแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่ วย
ของบุคคล ในงานวิจยั นี้ ตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคล การ
แลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเห็นคุณค่าในตนเอง พลังจูง
ใจในการทางานของบุ ค คล ความตัง้ ใจคงอยู่ใ นงาน และสมรรถนะบุค ลากรป้อ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2. ตัวแปรระดับที ม หมายถึง ตัวแปรทีค่ ่าคะแนนแตกต่างกันไปตามหน่ วยของทีม
ในงานวิจยั นี้ตวั แปรระดับทีม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรระดับทีมทีเ่ กิดจากการรับรูร้ ่วมของ
ของสมาชิกในทีม shared properties (Klein; & kozlowski.2000 33-34) ซึง่ ในงานวิจยั นี้ตวั แปร
ระดับทีม ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม พลัง
จูงใจในการทางานของทีม ทัง้ 3 ตัวแปรนี้วดั โดยให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
คนในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินคุณสมบัตขิ องสิง่ ทีต่ อ้ งการวัดสิง่ เดียวกัน
referent-shift model (Chen; Mathieu; & Blese.2004) ซึ่งในกรณีของตัวแปรภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงมุ่ง เน้ นทีม การวัดตัว แปรจะให้บุค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในทีม
เดีย วกัน ประเมิน พฤติก รรมที่ส ะท้อ นถึง ภาวะผู้น าของหัว หน้ า ทีม คนเดีย วกัน นี้ ไ ด้ป ฏิบ ัติห รือ
แสดงออกต่อทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาหรับบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจ
ของทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีม การวัดตัวแปรจะให้ ทมี ซึ่งประกอบด้ว ยหัวหน้ าและ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีอ่ ยู่ภายในทีมเดียวกันประเมินสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในทีมเดียวกันที่
แสดงออกถึงบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีม เนื่องจาก
ตัวแปรทัง้ สามนี้เกิดขึน้ จากประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม ความเชื่อที่หล่อหลอมทาให้
สมาชิกในทีมจะรับรูต้ วั แปรนี้รว่ มกัน ดังนัน้ คะแนนตัวแปรทีเ่ ก็บจากหัวหน้าทีมและบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภายในทีมเดียวกันจะต้องสอดคล้องกันจึงจะสามารถนาเอาคะแนนจาก
สมาชิกแต่ละคนภายในทีมมาสร้างคะแนนตัวแปรระดับทีม ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี้จะใช้วธิ หี าค่าเฉลี่ย
จากคะแนนภายในทีม 2) ตัวแปรระดับทีมทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมกันของคุณสมบัตทิ ต่ี ้องการวัดจาก
สมาชิกแต่ละคนในทีมเดียวกัน ในงานวิจยั นี้ ตัวแปรทีย่ กขึน้ ไปเป็ นระดับทีม ได้แก่ พลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคล คะแนนตัวแปรนี้ได้มาจากการให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
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บุคคลประเมินคุณสมบัตทิ ่ตี ้องการวัดของตนเอง ตัวแปรระดับทีมประเภทนี้ไม่ได้เกิดจากการรับรู้
ร่วมกันของคนในทีม จึงไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบความสอดคล้องคะแนนภายในทีม แต่จะตรวจสอบ
เพียงว่าเมือ่ นาคะแนนตัวแปรจากสมาชิกในทีมเดียวกันมารวมกันเพื่อสร้างเป็ นคะแนนตัวแปรระดับ
ทีม คะแนนที่รวมกันนี้มคี วามแตกต่างระหว่างทีมหรือไม่ ซึ่งในงานวิจยั นี้สร้างคะแนนตัวแปรจาก
การเอาคะแนนมาหาค่าเฉลีย่
3. ตัวแปรพหุระดับ หมายถึง ตัวแปรที่มบี ทบาทสามารถเป็ นได้ทงั ้ ตัวแปรระดับ
บุ ค คลหรือ ตัว แปรระดับ ทีม ขึ้น อยู่กับ จุ ด มุ่ ง หมายหรือ บทบาทของตัว แปรที่ผู้ว ิจ ัย ก าหนดให้
เนื่องจากมีบทบาททีส่ ามารถนามาใช้ได้ทงั ้ ระดับบุคคลและระดับทีม การตรวจสอบคุณภาพการเกิด
ตัวแปรจึงจาเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพการวัดทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีม ในงานวิจยั นี้ได้แก่ ภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมและพลังจูงใจในการทางาน
ของทีม สาหรับตัวแปรเหล่านี้ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดบทบาทให้เป็ นตัวแปรระดับทีมทีเ่ กิดจาก
การรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกภายในทีม ทัง้ นี้ ตัวแปรประสิทธิผลของทีมปฏิบ ตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดบทบาทให้เป็นตัวแปรระดับทีมทีเ่ กิดจากการรับรูข้ องหัวหน้าทีม
4. ตัวแปรคันกลำง
่
หมายถึง ตัวแปรทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุก่อน จากนัน้
จึงทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแปรสาเหตุส่งผลต่อไปยังตัวแปรผลท้ายสุด ตัวแปรนี้มบี ทบาทในการรับอิทธิพล
จากตัวสาเหตุและส่งผ่านอิทธิพลไปสู่ตวั แปรผล ในงานครัง้ วิจยั นี้ ได้แก่ พลังจูงใจในการทางานของ
บุคคล และพลังจูงใจในการทางานของทีม
5. บุคลำกรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมายถึง บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านสถานี
ดับเพลิงและกูภ้ ยั สังกัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการป้องกัน ระงับอัคคีภยั การสงเคราะห์
และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัยในรูปแบบภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
6. ที มปฏิ บตั ิ กำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมายถึง บุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบตั ิงานสถานีดบั เพลิง และกู้ภยั ซึ่งมีรูปแบบการปฏิบตั ิงานแบ่งเป็ นชุด
ปฏิบตั กิ ารหรืออาจเรียกว่าทีมปฏิบตั กิ าร ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั กาหนดชื่อว่าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งแต่ละทีมจะมีบทบาทและหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
การระงับอัคคีภยั การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัยในรูปแบบภัยพิบตั ติ ่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
7. หัวหน้ ำที ม หมายถึง บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากหัวหน้าสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ให้ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าชุดหรือหัวหน้าทีม ซึง่ ในงานวิจยั
ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้คาเรียกหัวหน้าทีม เพื่อทาหน้าทีด่ แู ล กากับ ตรวจสอบ มอบหมายงานและรับผิดชอบ
การทางานของสมาชิกภายทีมในการปฏิบตั หิ น้ าทีป่ ้ องกัน ระงับอัคคีภยั การสงเคราะห์และบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัยในรูปแบบภัยพิบตั ติ ่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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8. สถำนี ดบั เพลิ งและกู้ภยั หมายถึง หน่ วยปฏิบตั กิ ารทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการป้องกัน
การระงับอัคคีภยั การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัยในรูปแบบภัยพิบตั ติ ่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล สังกัดกรุงเทพมหานคร
9. สมรรถนะบุคลำกรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมายถึง ความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ทีท่ าให้บุคคลมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี และโดดเด่นตามทีอ่ งค์การ
คาดหวัง ประกอบด้วย จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตระหนัก
และเข้มงวดความปลอดภัย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
นิ ยำมเชิ งปฏิ บตั ิ กำร
1. กำรเห็นคุณค่ ำในตนเอง หมายถึง การมองตนเองของบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยว่าเป็ นคนมีประโยชน์ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อตัวเองในเรื่องของความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลว การยอมรับตนเอง การพึง่ ตนเองและคิดว่าตนเองมีค่าในสังคม การวัดการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของศักดิ ์ชัย นิรญ
ั ทวี (2532) ที่
สร้างขึน้ ตามแนวคิดของโรเซนเบิรก์ (Rosenberg. 1965) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริงทีส่ ุด บุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นบุคลากรที่มกี ารเห็นคุณค่าในตนเองสูง
กว่าบุคลากรทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
2. กำรแลกเปลี่ ยนระหว่ ำงที มกับบุค ลำกรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
หมายถึง การประเมินความรู้ส ึก ของบุ ค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับทีมโดยรวม เช่น ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเดียวกัน
การแบ่งปนั ข้อมูลและความคิดเห็นซึ่งกันและกันและการพยายามหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิด
ปญั หากับเพื่อนร่วมทีมเดียวกัน การวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานและสมาชิกของ
เซียส์ (Seers. 1989) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับ บริบทที่ศกึ ษา เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริง ทีส่ ุด บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดง
ว่าเป็นบุคลากรทีม่ คี ุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับทีมสูงกว่าบุคลากรทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
3. ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล หมายถึงระดับพฤติกรรมหัวหน้าทีม
ปฏิ บ ัติ ก ารป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ในการปฏิบ ัติง านในระดับ บุ ค คล
ประกอบด้วย 1) การสือ่ สารความคาดหวังทีผ่ นู้ าต้องการอย่างชัดเจน หมายถึง พฤติกรรมหัวหน้า
ทีมที่แสดงออกให้เห็นถึงความคาดหวังของหัวหน้าทีมที่มตี ่อบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในการปฏิบตั ิง านที่ม ีคุ ณ ภาพ มีป ระสิท ธิภาพและมีประสิทธิผ ลสูง เช่น ส่ งเสริม ให้บุ ค ลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตัง้ เป้าหมายหรือยืดเป้าหมายตามภารกิจงาน มีการแสดงความ
เชื่อมันในความสามารถของบุ
่
คลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าสามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุ
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เป้าหมายได้ 2) การพัฒนาบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายบุคคล หมายถึง พฤติกรรม
หัวหน้าทีมทีส่ นับสนุ นพฤติกรรมที่ช่วยเพิม่ ทักษะและความสามารถบุคลากรป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การพัฒนาขีดความสามารถ การติดตามและพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านเป็ นรายบุคคล มี
การให้ค วามสนใจและเพิ่ม โอกาสการเรีย นรู้ เช่ น ผู้น าทีม ส่ ง เสริม ทัก ษะของแต่ ล ะบุ ค คลและ
ความสามารถอย่า งสม่ า เสมอ มีก ารให้แ ต่ ล ะคนแสดงความคิด เห็น อย่ า งตรงไปตรงมาในเชิง
สร้างสรรค์ มีการมอบหมายความรับผิดชอบและอานาจหน้ าที่ในงานที่มคี วามท้าทายที่จะช่วยให้
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละคนได้เรียนรู้ 3) การกระตุ้นทางปญั ญา หมายถึง
พฤติกรรมหัวหน้าทีมที่แสดงออกถึงการให้กาลังใจกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
การตัง้ สมมติฐานและการมองปญั หาหรือการเผชิญสถานการณ์ปญั หาเดิมด้วยมุมมองใหม่ หัวหน้า
ทีมทาให้บุคลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้สกึ ว่ าปญั หาที่เ กิด ขึ้นเป็ นสิ่ง ท้าทายและเป็ น
ั หา การให้แ ต่ ล ะคนมีอิส ระในการแสดงความคิด เห็น และ
โอกาสที่ด ีใ นการที่จ ะหาวิธ ีแ ก้ ไ ขป ญ
สนับสนุ นความคิดริเริม่ ในการทางานด้วยวิธใี หม่ และ 4) การตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคล
หมายถึง พฤติกรรมหัวหน้าทีมทีแ่ สดงออกถึงการเอาใจใส่บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และทาให้แต่ละบุคคลรูส้ กึ ว่าได้รบั การยกย่องและเป็ นที่ยอมรับในการทางาน หัวหน้าทีมให้โอกาส
แต่ละคนในการเรียนรู้ มีการติดตามและแนะนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานหรือพฤติกรรม
เป็ นรายบุคคลเพื่อให้ปฏิบตั งิ านได้บรรลุเป้าหมาย การวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล
ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคลของแวงและโฮเวลล์
(Wang; & Howell. 2010) ทีพ่ ฒ
ั นาและปรับขยายมาจากแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและ
ภาวะผูน้ าเชิงบารมี (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5x/ MLQ; Avolio; & Bass.
2004; Conger; Kanungo, & Menon, 2000; House, 1998; Podsakoff; et al. 1990; Rafferety; &
Griffin, 2004; Shamir; Zakay, Breinin & Popper. 1998) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริงทีส่ ุด แบบวัดฉบับ
นี้ให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน หัวหน้าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่ได้ค ะแนนสูงแสดงว่าเป็ น หัวหน้ าทีมที่แสดงพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มุง่ เน้นบุคคลสูงกว่าหัวหน้าทีมทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
4. บรรยำกำศเสริ มสร้ำงพลังอำนำจของที ม หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิก
ในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตการทางานของทีม
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของทีมและหน้ าที่ความรับผิดชอบของทีม บรรยากาศเสริมสร้างพลัง
อานาจของทีม ประกอบด้วย 1) การแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิก
ภายในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน
จากการปฏิบตั งิ านของทีม ผลลัพธ์ท่เี ป็ นข้อมูลป้อนกลับจากการปฏิบตั งิ านของทีมและคุณภาพใน
การปฏิบตั งิ านของทีมในแต่ละภารกิจของงาน 2) ขอบเขตในการทางานของทีม หมายถึง การรับรู้
ร่ว มกันของสมาชิก ภายในทีมปฏิบตั ิก ารป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับโครงสร้างและ
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แนวทางทีก่ าหนดขึน้ เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของทีม ความชัดเจนในเป้าหมายของแต่ละภารกิจและ
กระบวนการทางานของทีมเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ความมีอิส ระในวิธกี ารปฏิบตั ิงานของทีม
ความชัดเจนของพื้นที่การทางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทีม และ3) ความรับผิดชอบในการ
ทางาน หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกี่ยวกับการควบคุมและอานาจในการตัดสินใจในเรื่อ งการทางานของทีม เช่น การสอนงานและ
ฝึ ก อบรมของทีม และความรับ ผิด ชอบและผลการตรวจสอบผลการปฏิบ ัติง านของทีม การวัด
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดบรรยากาศเสริมสร้าง
พลังอานาจขององค์การของซิลเวอร์ (Silver. 2000) ทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดของบลองชาร์ตและคณะ
แรนดรอฟ (Blanchard; et al. 1995; Randolph. 1995) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึงไม่จริงทีส่ ุด แบบวัดนี้ให้สมาชิกทีมเป็ น
ผูป้ ระเมิน ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นทีมที่มกี ารรับรู้
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
5. ภำวะผู้นำกำรเปลี่ ยนแปลงมุ่งเน้ นที ม หมายถึงระดับพฤติกรรมหัวหน้ าทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแสดงให้เห็นในการปฏิบตั งิ านของทีม ประกอบด้วย 1)
การมุ่งเน้ นอัตลักษณ์ของทีม หมายถึง พฤติกรรมหัวหน้าทีมมีการเน้นและกาหนดพฤติกรรมให้ม ี
ลักษณะร่วมกันของสมาชิกในทีม มีการให้ความสาคัญกับทีม หัวหน้าทีมจะได้รบั การยกย่องและเป็ น
ทีเ่ คารพของทุกคนในทีม หัวหน้าทีมแสดงความมันใจและช่
่
วยสร้างความรูส้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกันของ
ทีม มีการให้ความสาคัญกับอัตลักษณ์ของทีม หัวหน้าทีมสามารถใช้โอกาสทางสังคมหรือการประชุม
ทีมในการสร้างหรือเน้นอัตลักษณ์ของทีม มีการแสดงถึงความภาคภูมใิ จในความสาเร็จร่วมกันของ
ทีมทีเ่ น้นผลประโยชน์ร่วมกันและค่านิยมร่วมกันในทีมภายใต้เอกลักษณ์ของทีม 2) การสือ่ สารถึง
วิสยั ทัศน์ของทีม หมายถึง พฤติกรรมหัวหน้าทีมที่สร้างแรงบัน ดาลใจและกระตุ้นทีมให้ปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้บรรลุตามภารกิจงานร่วมกันของทีม หัวหน้าทีมจะช่วยเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ กบั ทีมในการมี
เป้าหมายการทางานร่ว มกัน และแสดงถึงการมีวสิ ยั ทัศ น์ ของทีม มีการสร้างความเชื่อ มันในที
่
ม
ร่วมกันว่างานของทีมต้องสาเร็จ และ 3) การสร้างความเป็ นทีม หมายถึงพฤติกรรมหัวหน้าทีมที่
มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกภายในทีม มีการจัดการและแก้ไขความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
ภายในทีม มีก ารสร้างความไว้ว างใจซึ่งกันและกัน ในทีม หัว หน้ าทีมแสดงความมันใจว่
่ าทีมจะ
สามารถทางานร่วมกันทีไ่ ปสู่เป้าหมายเดียวกัน มีความสามารถในการส่งเสริมการทางานร่วมกันใน
ทีม มีการกาหนดเป้าหมายของทีม ให้รางวัลความสาเร็จของทีม และอานวยความสะดวกในการมี
ปฏิสมั พันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในการทางานของทีม การวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
มุง่ เน้นทีม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมของแวงและโฮ
เวลล์ (Wang; & Howell. 2010) ทีพ่ ฒ
ั นาและปรับขยายมาจากแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
และภาวะผูน้ าเชิงบารมี (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5x/ MLQ; Avolio; & Bass.
2004; Conger; Kanungo, & Menon, 2000; House, 1998; Podsakoff; et al. 1990; Rafferety; &
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Griffin, 2004; Shamir; Zakay, Breinin & Popper. 1998) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริงทีส่ ุด แบบวัดฉบับนี้
ให้สมาชิกภายในทีมเป็ นผูป้ ระเมิน หัวหน้าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้คะแนน
สูงแสดงว่าเป็ นหัวหน้าทีมทีแ่ สดงพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมสูงกว่าหัวหน้าทีม
ทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
6. พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล หมายถึง ความรูส้ กึ ทางจิตใจและการคิดของ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า กล่าวคือพลังจูงใจในการทางานของ
บุคคลเป็ นองค์รวมของมิตคิ วามรูส้ กึ ทางจิตใจและการคิด 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความหมายหรือ
คุณค่าในงาน หมายถึงการที่บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรูว้ ่างานนัน้ มีคุณค่าหรือมี
ความสาคัญกับตนเอง 2) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง ความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองทีจ่ ะทางานได้สาเร็จ 3) การกาหนดได้ด้วยตนเอง หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เป็ น อิส ระในการเลือ กวิธ ีดาเนินการที่เ กี่ยวข้อ งกับงานของตนได้ด้ว ย
ตนเอง และ 4) ผลกระทบ หมายถึง ความเชื่อของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่างานที่
ตนทานัน้ สามารถมีอทิ ธิพลหรือส่งผลตามมาตามทีต่ งั ้ ใจได้ การวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับจากแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของสปริทเซอร์ (Spreitzer.1995) และปรับ
ให้มคี วามสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด ถึง
ไม่จริง บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีพลังจูงใจในการทางานสูง
กว่าบุคลากรทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
7. พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม หมายถึง ความรูส้ กึ ทางจิตใจและการรับรู้ร่วมกัน
ของสมาชิกทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กี่ยวข้องกับงานของทีม พลังจูงใจในการ
ท างานของทีม ประกอบด้ว ย 1) ความหมายหรือ คุ ณ ค่ า ในงานของทีม หมายถึง สมาชิก ทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรูร้ ่วมกันว่างานนัน้ มีคุณค่ากับทีม 2) ศักยภาพของทีม
หมายถึง ความเชื่อ ร่ ว มกัน ของสมาชิก ทีม ปฏิบ ัติก ารป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่ม ีต่ อ
ความสามารถของทีมในการดาเนินงานของทีมให้ประสบผลสาเร็จ 3) ความมีอสิ ระในการตัดสินใจ
ของทีม หมายถึง ความรูส้ กึ ร่วมกันของสมาชิกทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
บริหารจัดการวิธกี ารทางานของทีมหรือมีอิสระในการดาเนินการหรือแก้ไขปญั หาในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของทีม และ 4) ผลกระทบ หมายถึง ความเชื่อร่วมกันของ
สมาชิกทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่างานทีท่ มี ทานัน้ สามารถมีอทิ ธิพลหรือส่งผล
ตามมาตามทีต่ งั ้ ใจได้ การวัดพลังจูงใจในการทางานของทีม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัด
พลังจูงใจในการทางานของทีมของเคริ ์กแมนและโรเซน (Kirkman; & Rosen. 1999) และปรับให้ม ี
ความสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริง
ทีส่ ุด แบบวัดฉบับนี้ให้สมาชิกทีมเป็ นผู้ประเมิน ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้
คะแนนสูงแสดงว่าเป็นทีมทีม่ พี ลังจูงใจในการทางานของทีมสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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8. ประสิ ท ธิ ผลของที มปฏิ บตั ิ กำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมายถึง
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 1) ผล
การปฏิบตั งิ านของทีม หมายถึง ผลงานของทีมเป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในด้านการวางแผน
หมายถึง การมีส่วนร่วมของสมาชิกทีมในการกาหนดวางแผนเพื่อทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้
งานประสบผลสาเร็จ ด้านการแก้ไขปญั หา หมายถึง ความสามารถของสมาชิกทีมที่มกี ารค้นหา
จาแนก ระบุสาเหตุ ปญั หาหรืออุ ปสรรคขัดขวางการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขปญั หาที่เกิดขึ้น
ระหว่างปฏิบตั งิ านของสมาชิกทีม ด้านกระบวนการทางาน หมายถึง สมาชิกทีมมีการแบ่งงานอย่าง
เท่าเทียมกันและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการทางานของสมาชิกทีม และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในด้านการแก้ไขความขัดแย้ง
หมายถึง สมาชิก ในทีมร่ว มกันแก้ไ ขปญั หาซึ่ง เกิด มาจากความขัด แย้ง ของสมาชิก ทีม ด้านการ
สือ่ สารอย่างเปิ ดเผย หมายถึง การมีการสื่อสารที่เปิ ดเผย มีความเป็ นกันเองในทีมและสนับสนุ น
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทางาน การวัดประสิทธิผลของทีม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจาก
แบบวัดประสิทธิผลของทีมของอภิรดี ประสาททรัพย์ (2550) ทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดของนูลแมนและ
ไรท์ (Neuman; & Wright. 1999) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทกลุ่มตัวอย่าง เป็ นแบบวัด
มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริงทีส่ ุด แบบวัดฉบับนี้ให้หวั หน้าทีมเป็ นผู้
ประเมินทีม ทีมปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นทีมที่ม ี
ประสิทธิผลของทีมสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
9. ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน หมายถึง ความคิดของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่จะยังคงทางานที่ทาอยู่ในปจั จุบนั โดยไม่คดิ ที่จะเปลี่ยนงาน ย้ายงานหรือคิดจะลาออก
การวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานของ
ณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงที่สุด บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้
คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นบุค ลากรที่มคี วามตัง้ ใจที่จะคงอยู่ใ นงานสูงกว่าบุค ลากรที่ได้ค ะแนน
ต่ากว่า
10. สมรรถนะบุคลำกรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หมายถึง ความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ทีท่ าให้บุคคลมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ แี ละโดดเด่นตามทีอ่ งค์การ
คาดหวัง ประกอบด้วย 1) จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึงมี
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการยึดมันในอุ
่ ดมการณ์และปรัชญาในวิชาชีพ เช่น พฤติกรรมทีแ่ สดงให้
เห็นว่าเป็ นผู้ทม่ี ใี จรักในงาน ทุ่มเทอุทศิ ตนเสียสละทัง้ แรงกายแรงใจให้ความช่วยเหลือผูร้ บั บริการ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผูอ้ ่นื มุง่ เน้นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ ยึดหลักสิทธิมนุ ษยชนและความเสมอภาค 2) ความตระหนักและเข้มงวด
ความปลอดภัย หมายถึง บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพยายามลดความไม่
แน่ นอนในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีน่ าไปสู่ ความไม่ปลอดภัย เช่น ติดตาม เฝ้าระวัง
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ตรวจสอบ พร้อมทัง้ หาทางลดความไม่แน่ นอนเหล่านัน้ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน หมายถึง บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเลือกใช้ เสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น และมีความพยายามทาให้ทุกภาคส่วน (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล
หน่ วยงานต่างๆ) เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่ วยงาน เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการและกลไกเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จริงและยังยื
่ น ผู้วจิ ยั สร้างและพัฒนาแบบวัดตามนิยามปฏิบตั ิการ เป็ นแบบวัดมาตราส่ว น
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริงทีส่ ุด แบบวัดฉบับนี้ให้หวั หน้าทีมเป็ นผูป้ ระเมิน
บุ ค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ไ ด้ค ะแนนสู ง กว่า แสดงว่ าเป็ นบุ ค ลากรที่มสี มรรถนะ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสูงกว่าบุคลากรทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
วิจยั และเพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์พลังจูงใจในการทางานและได้นาเสนอตามหัวข้อ ดังนี้
1. แนวคิดพลังจูงใจในการทางาน
1.1 แนวคิดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
1.2 แนวคิดพลังจูงใจในการทางานของทีม
2. ปจั จัยเชิงเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพลังจูงใจในการทางานของทีมและประสิทธิผลของทีม
2.1 แนวคิดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจ
2.2 ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
3. ปจั จัยเชิงเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและผลลัพธ์ของ
3.2 พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
3.3 แนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง
3.4 แนวคิดการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิก
4. ผลลัพธ์ของพลังจูงใจในการทางานของทีมและพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
4.1 แนวคิดประสิทธิผลของทีม
4.2 แนวคิดความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
4.3 แนวคิดสมรรถนะในการทางาน
5. การเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางาน
6. การวิจยั แบบผสานวิธ ี
7. การวิเคราะห์พหุระดับ
8. กรอบแนวคิดในการวิจยั
9. สมมติฐานในการวิจยั

1. แนวคิ ดพลังจูงใจในการทางาน
การเสริมสร้างพลังจูงใจหรือ พลังอ านาจ (empowerment) เป็ นแนวคิดที่มนี ักวิชาการ
ศึกษาในหลายสาขา เช่น การศึกษา การบริหารจัดการ จิตวิทยา สตรีศกึ ษาและการพยาบาล และมี
แนวโน้ มให้ค วามสนใจในการพัฒนาการเสริมสร้างพลังอ านาจที่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างระดับที่
แตกต่ า งกัน ในระดับ บุ ค คล กลุ่ ม หรือ ทีม องค์ก าร ชุ ม ชน โดยการระบุ ก ระบวนการหรือ กลไก
เสริมสร้างพลังอานาจที่มคี วามเฉพาะภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขของบริบทที่จะอธิบายการเสริมสร้าง
พลังอานาจให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ (Zimmerman.1993) นักวิชาการเสนอว่าแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอานาจมี 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองเชิงโครงสร้าง (structural empowerment) ทีม่ ุ่งเน้นนโยบาย
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การบริหารจัดการ อานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบจากระดับองค์การไประดับปฏิบตั กิ าร
มุมมองเชิงจิตวิทยา (psychological empowerment) เน้นการรับรูป้ ระสบการณ์ในงานของบุคคล
(Ahearne; et al. 2005; Mathieu; et al. 2006; Maynard; et al. 2012; Spreitzer, 2008; Seibert;
et al. 2011) แต่ไทม่อน (Tymon.1988 citing Menon. 2001: 155) เสนอว่าแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอานาจมี 3 มุมมองนอกจากมุมมองเชิงโครงสร้างและมุมมองเชิงจิตวิทยาแล้วยังมีมุมมองเชิง
ภาวะผู้น า (leadership) เน้ น ที่พ ฤติก รรมภาวะผู้น าที่ก ระตุ้ น และสร้า งพลัง จูง ใจกับ ผู้ต ามหรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ แต่ละมุมมองมีรากฐานแนวคิดทฤษฎีแตกต่างกัน ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษา
การเสริมสร้างพลังอานาจในมุมมองเชิงโครงสร้าง ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
เป็ นตัวแปรปจั จัยเชิงเหตุระดับกลุ่ม มุมมองเชิงภาวะผูน้ า ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นตัว
แปรปจั จัยเชิงเหตุระดับบุคคลและระดับกลุ่ม และมุมมองเชิงจิตวิทยา ได้แก่ พลังจูงใจในการทางาน
ของทีม เป็ น ตัว แปรระดับกลุ่ มและพลังจูงใจในการท างานของบุ ค คลเป็ น ตัว แปรระดับบุ ค คล มี
รายละเอียดดังนี้
1.1 แนวคิ ดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
คองเจอร์; และคานันโก (Conger; & Kanungo.1988: 473) ให้ความหมายของพลังจูง
ใจในเชิงโครงสร้างแรงจูงใจ (motivational construct) ในเรือ่ งอานาจและการควบคุมทีใ่ ช้ในการจูงใจ
และสภาวะความเชื่อที่คาดหวังในความสามารถของตนเอง โดยบุคคลถูกตัง้ สมมติฐานว่ามีความ
ต้องการอานาจ (McClelland. 1975) ความต้องการอานาจของบุคคลบรรลุเมื่อบุคคลนัน้ รับรูว้ ่ามี
อานาจหรือเชื่อว่าสามารถจัดการกับสถานการณ์และหรือบุคคลได้ ความต้องการอานาจของบุคคล
จะเกิด ความคับ ข้อ งใจเมื่อ บุค คลรู้ส ึก ปราศจากอ านาจหรือ เมื่อ บุ ค คลเชื่อ ว่ า ไม่ส ามารถจัด การ
สภาพแวดล้อมทัง้ ทางกายภาพและสังคมได้ อานาจในความหมายของการจูงใจ คือ ความต้องการ
ภายในตัวเองเป็ นผูก้ าหนด (intrinsic need for self-determination; Deci.1975) หรือความเชื่อใน
สถานะความสามารถของตนเอง (Bandura. 1986) แนวคิดนี้อานาจมีรากฐานอยู่ภายในแนวทางการ
จูงใจของผู้กระทา วิธกี ารหรือเทคนิคการจัดการที่ทาให้เกิดความแข็งแกร่งในเรื่องที่ตนเองเป็ นผู้
กาหนด หรือความเชื่อในความสามารถของตนเองทีก่ ่อให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีอานาจมากยิง่ ขึน้
ดัง นัน้ พลัง จูง ใจของคองเจอร์แ ละคานัน โกจึง เป็ น การเพิ่มพูน ความรู้ส ึก ของบุค คลว่า ตนเองมี
ความสามารถ
ในขณะทีโ่ ทมัส; และเวลท์เฮ้าส์ (อรพินทร์ ชูชม; และคณะ. 2546: 12; อ้างอิงจาก
Thomas; & Velthouse.1990) ได้เสนอพลังจูงใจในภาพรวม (gestalt) ของความรูส้ กึ นึกคิดหรือมิติ
ทางจิตทีไ่ ด้จากการประเมินค่างาน (task assessments) ได้แก่ 1) ความหมาย (meaningfulness)
เป็ นคุณค่าของงานที่บุคคลรับรู้มคี วามเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ทัศนคติ และคุณค่าส่วนบุคคล 2)
ความสามารถ (competence) เป็ นความเชื่อในความสามารถของบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้สาเร็จ 3)
การเลือก (choice) ความรูส้ กึ อิสระในการเลือกวิธกี ารทางานของบุคคลและส่งผลต่อความรู้สกึ
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รับผิดชอบส่วนบุคคลต่อการเลือกนัน้ 4) ผลกระทบ (impact) เป็ นความเชื่อที่บุคคลสร้างผลงาน
ตามทีต่ งั ้ ใจไว้และมีการควบคุมผลลัพธ์ท่ตี ้องการได้จากพฤติกรรมการทางานของบุคคล ความรูส้ กึ
ทัง้ 4 มิตเิ ป็ นองค์ประกอบการรูค้ ดิ ของแรงจูงใจภายในงาน (intrinsic task motivation) แรงจูงใจ
ภายในงานจึงเป็นประสบการณ์ของความสนใจและเพลิดเพลินขณะปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ได้ถูกควบคุมจาก
เงื่อนไขภายนอก เช่น การให้รางวัลและการลงโทษ แรงจูงใจภายในงานต้อ งรวมความรู้ส ึกของ
ความมุง่ หวัง(a sense of purpose) ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับการเสาะแสวงหาความรูส้ กึ ของการเต็ม
ไปด้วยความหมาย ผลกระทบและความรูส้ กึ นี้เป็นรางวัลในตัวของมันเอง
ต่อจากนัน้ สปริทเซอร์ (Spreitzer. 1995: 1443-1444) สนใจศึกษาพลังจูงใจโดยได้นา
แนวคิดของโทมัสและเวลท์เฮ้าส์มาเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา (Thomas; & Velthouse. 1990) และให้
ความหมายพลังจูงใจประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
1. ความหมายหรือคุณค่าในงาน (meaning) หมายถึง การตัดสินใจของบุคคล
เกี่ยวกับคุณค่าหรือความหมายของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในงานของตน อาจจะเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานหรืออุดมการณ์ของแต่ละบุคคลหรืออีกนัยหนึ่งคือความใส่ใจของบุคคลที่มตี ่องานที่ทา
(Thomas; & Velthouse. 1990) ความหมายหรือคุณค่าเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้อง
ระหว่างลักษณะงานทีบ่ ุคคลรับผิดชอบ ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมของบุคคล (Brief; & Nord.
1990; Hackman; & Oldham. 1980) มิตคิ วามหมายคุณค่าในงานเกี่ยวข้องกับทฤษฎีคุณลักษณะ
งาน (job characteristics Theory) ของแฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1980: 7273) เสนอว่าแรงจูงใจภายในจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านรับรูเ้ งื่อนไข 3 ประการ เรียกว่าสภาวะทางจิต
(critical psychological states) เป็นเงือ่ นไขทีจ่ ะทาให้ความเข้มของแรงจูงใจภายในพัฒนาและคงอยู่
ประการแรก การรับรูใ้ นผลของงาน (knowledge of result) หมายถึงระดับการรับรูแ้ ละเข้าใจของ
พนักงานต่องานทีต่ นทาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ถ้าผูป้ ฏิบตั งิ านไม่เคยรูว้ ่าการปฏิบตั งิ านของตนดี
หรือไม่ดกี จ็ ะไม่มพี น้ื ฐานของความรูส้ กึ ดีเมื่องานได้ผลดีหรือรูส้ กึ ไม่มคี วามสุขเมื่องานไม่ดี ประการ
ทีส่ อง การรับรูค้ วามรับผิดชอบของผลงาน (experience responsibility) หมายถึงระดับความรูส้ กึ
รับผิดชอบและยอมรับผลของงานทีต่ นทา เป็ นความเชื่อทีว่ ่าบุคคลมีความรับผิดชอบต่อผลของงาน
ที่ต นทา ถ้าเขาเชื่อ ว่าคุณ ภาพของงานที่สาเร็จขึ้นกับปจั จัยภายนอกมากกว่ าความคิด ริเริม่ หรือ
ความสามารถของเขา เขาก็จะไม่รู้สกึ ภาคภูมใิ จเมื่องานนัน้ สาเร็จ หรือรูส้ กึ ไม่ดเี มื่องานนัน้ ล้มเหลว
ประการทีส่ ามการรับรูค้ ุณค่าของงาน (experience the work as meaningful) หมายถึงระดับการ
รับรูข้ องพนักงานต่องานทีต่ นทาว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามหมาย มีคุณค่า มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลง
แรงทามากน้อยเพียงใด ถ้าบุคคลเห็นว่างานทีเ่ ขาทาสาเร็จลงเป็ นเรื่องไร้สาระแรงจูงใจภายในก็จะ
ไม่พ ฒ
ั นา แม้ว่ าบุ ค คลนัน้ จะรับผิดชอบงานนัน้ เพีย งคนเดีย วและได้รบั ค าชมเกี่ยวกับ งานที่ท า
มากมาย
แฮคแมน; และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1980: 78) เสนอคุณสมบัตขิ อง
งานทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจ (the properties of motivating job) ใน 5 ลักษณะงานทีส่ ามารถวัดได้และ
การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องงานจะมีผลต่อสภาวะทางจิตและการเพิม่ ขึน้ ของแรงจูงใจภายในงาน
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โดยลักษณะงานที่นาไปสู่การรับรู้ด้านคุณค่าของงาน ได้แก่ 1) ความหลากหลายของงาน (skill
variety) หมายถึง ระดับ ความหลากหลายของกิจ กรรมที่ต้อ งใช้ใ นการท างานเพื่อ ให้ง านส าเร็จ
เกี่ย วข้อ งกับ การที่บุ ค คลต้อ งใช้ท ัก ษะหลายอย่า งและความสามารถพิเ ศษประกอบกัน ในการ
ปฏิบตั งิ าน เมือ่ งานต้องการบุคคลจะเข้ามาทากิจกรรมซึง่ ท้าทายหรือเสริมทักษะและความสามารถ
ของเขางานนัน้ ก็จะเป็ น งานที่มคี วามหมาย ยิง่ งานนาไปสู่ทกั ษะต่างๆ มากเท่าใด งานนัน้ ก็จะมี
ความหมายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านมากเท่านัน้ 2) ความมีเอกลักษณ์ของงาน (task identity) หมายถึงระดับ
ความสมบูรณ์ของงานและความเด่นชัดของชิ้นงาน (identifiable piece of work) คือการที่เขา
ทางานชิ้นนัน้ ตัง้ แต่ต้นจนจบและเห็นผลของงานที่ทาอย่างชัดเจน 3) ความสาคัญของงาน (task
significance) หมายถึงระดับผลกระทบของงานต่อความเป็ นอยู่หรือการทางานของผู้อ่นื ไม่ว่าจะ
เป็นภายในองค์การหรือสิง่ แวดล้อมภายนอก ความหมายของงานจะเพิม่ ขึน้ เมื่อผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าใจว่า
ความสาเร็จของงานทีต่ นทาจะกระทบต่อสภาพความเป็ นอยู่และสภาพจิตใจของผูอ้ ่นื หรือเมื่อเรารู้
ว่าสิ่งที่เ ราทาจะมีผ ลต่ อ ความสุ ข สุ ขภาพหรือ ความปลอดภัยของผู้อ่ืน โดยจะรู้ส ึกเป็ นห่ว งงาน
มากกว่างานที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ชีวติ และความเป็ นอยู่ของผู้อ่นื เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่
นาไปสู่การรับรูด้ า้ นความรับผิดชอบผลของงาน 4) ความเป็ นอิสระของงาน (autonomy) หมายถึง
ระดับความมีเสรีภาพ ความเป็ นอิสระและใช้ดุลยพินิจตนเองในงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลกาหนด
รายการ และกระบวนการทีจ่ ะใช้เพื่อให้งานสาเร็จด้วยตนเอง เมื่องานมีความเป็ นอิสระ ผลของงาน
จะถูกมองจากผู้ทางานว่าขึ้นอยู่กบั ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจของเขาใน
สถานการณ์ น้ี บุค คลจะรู้ส ึก รับ ผิด ชอบต่ อ ความส าเร็จ และล้ม เหลวของงานที่ทาอย่า งมาก และ
ลัก ษณะงานที่น าไปสู่ก ารรับ รู้ถึง ผลลัพ ธ์ข องงาน การรับ รู้ถึง ผลลัพ ธ์ข องงานที่ต นเองท าเป็ น
ผลกระทบโดยตรงจากข้อมูล ป้อนกลับจากการทางาน 5) ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) หมายถึง
ระดับข้อมูลทีบ่ ุคคลรับรูโ้ ดยตรงและชัดเจนเกีย่ วกับประสิทธิผลของงานทีท่ า การรับรูข้ อ้ มูลป้อนกลับ
ของงานนัน้ บุคคลจะได้รบั จากงานมากกว่าจากบุคคลอื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ตรวจสอบงาน
แต่ขอ้ มูลป้อนกลับจากบุคคลอื่นจะเป็นสิง่ ทีช่ ่วยสนับสนุนการรับรูข้ องเขาต่อผลของงานทีเ่ ขาทา
สรุปได้ว่าคุณลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นชุดตัวแปรที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ
พลัง จูง ใจในการท างาน แต่ ม ีค วามแตกต่ า งก็ค ือ คุ ณ ลัก ษณะงานเป็ น การออกแบบการวัด ที่ม ี
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติข องงาน แต่ พ ลัง จูง ใจในการท างานเป็ น การวัด ที่ส ะท้อ น
ปฏิกิร ิย าที่เ ป็ น สภาวะทางจิต ของบุ ค คลที่ม ีต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน อย่ า งไรก็ ต าม
คุ ณ ลัก ษณะงานมีบ ทบาทส าคัญ ต่ อ การรับรู้พลัง จู งใจในการท างานของบุ ค คล (Conger;
&
Kanungo.1988; Spreitzer.1995; Thomas; & Velthouse. 1990, citing Kraimer; et al. 1999: 129)
2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ความเชื่อ ในความสามารถ
ของบุคคลในการทางานทีต่ ้องใช้ทกั ษะหรืองานทีม่ คี วามเฉพาะ (Gist. 1987: 472) ความสามารถ
เป็ นตัวแทนความเชื่อของบุคคล ความเชี่ยวชาญและความพยายามคาดหวังในผลการปฏิบตั ิงาน
(bandura.1989) ความเชื่อ ในความสามารถตามความหมายนี้จ ะแตกต่ างจากการเห็นคุ ณค่ าใน
ตนเอง (self-esteem) จะเน้นไปทีก่ ารรับรูค้ วามสามารถในการทางานเฉพาะอย่างมากกว่าการรับรู้
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ความสามารถทัวไป
่ ความสามารถเกี่ยวข้องกับแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของแบนดู
ร่า (bandura. 1977) ในทฤษฎีการเรียนรูป้ ญั ญาทางสังคม (social cognitive theory) ทีม่ คี วามเชื่อ
พืน้ ฐานว่าพฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างปจั จัยภายในบุคคล ปจั จัยสิง่ แวดล้อม
และปจั จัยทางพฤติกรรม การเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางปญั ญาหรือพฤติกรรมภายใน เป็ นการที่
บุคคลตัดสินใจเกีย่ วกับความสามารถของตนเองทีจ่ ะจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในสถานการณ์ ท่บี างครัง้ อาจจะคลุ มเครือ ไม่ชดั เจน มีความแปลกใหม่ไม่
สามารถทานายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ซึง่ สภาพเหล่านี้จะทาให้เครียดได้ การรับรูค้ วามสามารถไม่ได้ขน้ึ อยู่
กับทักษะทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ เท่านัน้ แต่รวมถึงการตัดสินใจว่าจะกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้
สาเร็จหรือไม่ในระดับใดทักษะที่เขามีอยู่(ประทีป จินงี่.2540:110-117; อ้างอิงจาก bandura.1986)
การรับรูค้ วามสามารถของตนหมายถึงความเชื่อในความสามารถดาเนินการต่างๆ ด้วยตนเองตาม
แนวทางที่ทาให้บุคคลควบคุมเหตุการณ์ท่สี ่งผลต่อชีวติ ได้ การรับรู้ความสามารถของตนถือเป็ น
ความเชื่อในอนาคต (future oriented belief) เกี่ยวกับระดับความสามารถของบุคคลทีค่ าดว่าจะ
แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อต้องเผชิญ โดยความเชื่อนี้จะมีอทิ ธิพลต่อทัง้ แบบแผนการคิด
(though patterns) อารมณ์ความรูส้ กึ (emotions) อันจะนาไปสู่การกาหนดพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคล การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็นตัวกาหนดว่าเมือ่ บุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดัน
หรือล้มเหลวหลายครัง้ บุคคลจะทุ่มเทความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและฝึ กฝนตนเองเพื่อให้
ควบคุมสถานการณ์ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเขาได้มากน้อยเพียงใด หากบุคคลรับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถ
มากก็ยงิ่ ทุ่มเทความพยามยามและมีความอดทนในการแสดงพฤติกรรมอย่างไม่ย่อท้อ นอกจากนี้
แบนดูรา (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2542: 30-31) กล่าวว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเกิดจาก 4
แหล่งทีส่ าคัญ คือ 1) การประสบความสาเร็จจากการกระทา (enactive mastery experience) เป็ น
แหล่งทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด เพราะเป็นประสบการณ์ความสาเร็จทีแ่ ท้จริงของบุคคล ความสาเร็จทาให้
ประเมินตนเองสูง ส่วนความล้มเหลวบ่อยทาให้ประเมินความสามารถตนเองต่ า 2) การสังเกตตัว
แบบในสถานการณ์ทใ่ี ช้แทนประสบการณ์ (vicarious experience) การทีเ่ ห็นบุคคลคล้ายคลึงกับตน
ประสบความส าเร็จ ก็ส ามารถเพิ่ม การรับ รู้ค วามสามารถของตนได้ คือ บุ ค คลจะเห็น ว่ า ตนก็ม ี
ความสามารถที่จะทากิจกรรมทานองเดียวกันนัน้ ได้สาเร็จเช่นกัน และการสังเกตเห็นว่าผู้อ่นื ที่ม ี
ความสามารถใกล้เคียงตนล้มเหลวแม้จะพยายามมากแล้วก็จะทาให้การตัดสินความสามารถของตน
ต่าลงได้ 3) การพูดชักจูง (verbal persuasion)เป็นวิธกี ารทีท่ าให้บุคคลเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
ทีจ่ ะทากิจกรรมในเรื่องทีเ่ ป็ นไปได้ให้สาเร็จ การพูดชักจูงเรื่องทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง อาจ
ทาลายความเชื่อมันในความสามารถและไม่
่
เชื่อถือผู้ชกั จูงและ 4) สภาวะทางกายและอารมณ์
(physiological and affective state)บุคคลมักใช้ขอ้ มูลทางกาย อารมณ์ในการประเมินความสามารถ
ของตน เช่น บุคคลคาดว่าตนจะทาได้สาเร็จเมือ่ ภาวะทางกายปกติ ไม่เครียดหรือเหนื่อยง่าย
3. การกาหนดได้ดว้ ยตนเอง (self-determination) หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคล
ทีม่ โี อกาสหรือมีอสิ ระในการคิดริเริม่ และการกระทาการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (Deci, Connell; &
Ryan. 1989: 580) การกาหนดด้วยตนเองหรือความต้องการลิขติ ด้วยตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของ
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แนวคิดทฤษฎีการลิขติ ด้วยตนเอง (self-determination theory) ดีซ่;ี และคณะ (อรพินทร์ ชูชม;
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; และอัจฉรา สุขารมณ์ . 2542: 13; อ้างอิงจาก Deci; et al. 1991) เสนอว่า
ความต้องการลิขติ ด้วยตนเองให้ความสนใจทัง้ พลังของพฤติกรรมและทิศทางของพฤติกรรม และยัง
คานึงถึงความต้องการทางจิตพื้นฐานที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวติ มนุ ษย์ซ่ึ งทฤษฎีน้ีความต้องการที่ตดิ ตัว
เบื้องต้น 3 ประการ 1) ความต้องการมีความสามารถ (competence) เกี่ยวข้องกับการประเมิน
วิธกี ารที่จะบรรลุผ ลลัพ ธ์ภายในและภายนอก 2) ความต้องการมีค วามสัมพันธ์ (relatedness)
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์ท่พี งึ พอใจและมันคงกั
่
บบุคคลในสังคม 3) ความเป็ นตัวของ
ตัวเองหรือการลิขติ ด้วยตนเอง (autonomy or self-determination) หมายถึง การริเริม่ ด้วยตนเอง
และควบคุมการกระทาด้วยตนเองดีซ่แี ละคณะยังเสนอว่าความต้องการทีจ่ ะควบคุมสภาพแวดล้อม
หรือ ผลลัพ ธ์ไ ม่ใ ช่ส ิ่งเดียวกับ ความต้อ งการที่จะลิขติ ด้ว ยตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าความ
ต้องการทัง้ สองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกัน การควบคุมหมายถึงการผูกพันเงื่อนไขระหว่างพฤติกรรมและ
ผลลัพ ธ์ท่บี ุคคลนัน้ จะได้รบั ขณะที่การลิขติ ด้วยตนเองหมายถึงประสบการณ์ ท่เี ป็ นอิส ระในกา ร
สร้างสรรค์พฤติกรรมของตนเอง มีการเลือกได้ บุคคลมีการควบคุมเมื่อพฤติกรรมของบุคคลนัน้
ให้ผ ลลัพ ธ์ท่ตี งั ้ ใจอย่างมันใจ
่ การได้เ ลือ กบนพื้นฐานการระลึก รู้ถึงความต้อ งการของบุค คลกับ
เป้าหมาย การริเ ริม่ การควบคุมพฤติก รรมที่เกิดจากการกาหนดด้วยตนเองโดยใช้ข้อ มูลในการ
ตัดสินใจทีม่ าจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก ซึ่งพฤติกรรมใดก็ตามทีเ่ กิดจากแรงจูงใจภายใน
หรือแรงจูงใจภายนอกได้เลือกบนพืน้ ฐานความต้องการกับเป้าหมายของแต่ละบุคคลแล้ว ซึง่ เรียกได้
ว่าเป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการกาหนดด้วยตนเอง โดยเฉพาะพฤติกรรมทีก่ าหนดด้วยตนเองและมา
จากแรงจูงใจภายในจะแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุน่ ในการรูค้ ดิ มีการรับรูค้ วามสัมพันธ์
ของสาเหตุและผลทีเ่ กิดขึน้ และรับรูถ้ งึ ความสามารถของตนเองได้มากกว่า (Deci. 1990: 149)
4. ผลกระทบ (impact) หมายถึง ระดับของอิทธิพลที่บุคคลมีต่อกลยุทธ์ การ
บริหาร การจัดการให้เกิดผลขึน้ จากการทางาน (Ashforth.1989) ผลกระทบนี้จะตรงข้ามกับภาวะสิน้
หวัง (helplessness) (Martinko; & Cardner.1982) และแตกต่างจากความเชื่ออานาจของบุคคล
(locus of control) ในขณะที่ผลกระทบเป็ นอิทธิพลในบริบทของการทางานส่วนความเชื่ออานาจ
ภายในตน (internal locus of control) เป็ นลักษณะทีเ่ ป็ นบุคลิกภาพโดยรวมของบุคคลทีไ่ ม่ขน้ึ อยู่
กับสถานการณ์ หากบุคคลรับรูผ้ ลกระทบต่ าจะมีความรูส้ กึ ว่าตนไม่มอี ทิ ธิพลต่อสภาพแวดล้อมหรือ
ผลกระทบต่อองค์การ แม้จะปฏิบตั งิ านได้ดเี พียงไรทาให้รสู้ กึ เป็ นบุคคลไร้ประโยชน์ส่งผลให้บุคคล
เกิดความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจในงาน ลาออก โอนย้าย ขัดแย้งในบทบาท รูส้ กึ ไม่สมหวังและกระทบต่อ
คุณภาพในการปฏิบตั งิ าน (Spreitzer. 1995: 1443)
นอกจากนี้ สปริทเซอร์ (Spreitzer. 1995: 1444) เสนอว่าพลังจูงใจในการทางาน
มีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้น (assumptions) 3 ข้อ คือ 1) พลังจูงใจในการทางานไม่ใช่ลกั ษณะบุคลิกภาพของ
บุค คลที่ค งทนอยู่ใ นทุ ก เหตุ ก ารณ์ แต่ จะเป็ น กลุ่ ม ของการรู้ค ิด ที่เ กิดขึ้น ภายใต้ส ิ่งแวดล้อ มของ
การทางาน (Thomas; & Velthouse.1990) พลังจูงใจในการทางานเป็ นตัวแปรชนิดต่อเนื่อง
(continuous variable) ที่บุคคลอาจจะมีมากหรือน้ อยแตกต่างกันไป ไม่ใช่เป็ นตัวแปรประเภทมี

24
หรือไม่ม ี และ 3) พลังจูงใจในการทางานไม่ใช่แนวคิดที่มโี ครงสร้างกว้างขวางครอบคลุมไปในทุก
บทบาทหรือทุกสถานการณ์ในการดาเนินชีวติ ของบุคคล แต่เป็ นแนวคิดที่มโี ครงสร้างเน้ นเฉพาะ
เกีย่ วกับบทบาทการทางานของบุคคล
สรุปได้ว่าพลังจูงใจในการทางานเป็นการรับรูห้ รือประสบการณ์ของบุคคลในงานที่
ตนเองทา ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ความหมายหรือคุณค่าในงาน ความสามารถของตนเอง ความ
มีอสิ ระในการตัดสินใจและผลกระทบ เมือ่ บุคคลมีการรูค้ ดิ ทัง้ 4 มิตหิ รือมีพลังจูงใจในการทางานมาก
จะเห็น ว่ า งานที่ต นเองท าเป็ น งานที่มคี ุ ณ ค่ า มีค วามหมาย มีอิส ระในการก าหนดด้ว ยตนเอง มี
ความสามารถในการทางานและงานให้ผลตามต้องการ ซึ่งส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านและความพึง
พอใจในงาน
นักวิชาการทีใ่ ห้ความชัดเจนเกีย่ วกับมโนทัศน์พลังจูงใจในการทางานคือ คองเจอร์
และคานันโก (Conger; & Kanungo. 1988: 474-477) เสนอแนวคิดโดยอาศัยแนวคิดของแบนดูรา
(Bandura.1986) การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) ว่ า ตนเองได้ร บั การส่ ง เสริม
ความสามารถเพิม่ ขึน้ แนวคิดนี้ยงั เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy) โดยลอว์เลอร์
(Lawler. 1973) กล่าวถึงแรงจูงใจของบุคคลทีจ่ ะเพิม่ ความพยายามในงานขึน้ อยู่กบั ความคาดหวัง 2
ประการ อย่างแรกเป็ นความคาดหวังที่ว่าความพยายามจะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านที่ปรารถนา ซึ่ง
เป็ นความคาดหวังเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy expectation) และความ
คาดหวังประเภทที่สองเป็ นความคาดหวังว่าผลการปฏิบตั จิ ะก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ตี ้องการ ซึ่งเป็ น
ความคาดหวังผลลัพธ์ (outcome expectation) กระบวนการเสริมสร้างพลังจูงใจเป็ นการยกระดับให้
พนักงานเชื่อความมีประสิทธิผลของตนมากกว่ายกระดับความหวังของพนักงานสาหรับผลลัพธ์การ
ปฏิบตั งิ านทีพ่ งึ ปรารถนาถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะทีล่ ม้ เหลวทีจ่ ะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ แต่บุคคลอาจ
รู้สกึ ว่าตนเองได้รบั พลังจูงใจถ้าบุคคลรู้สกึ ว่ามีความเชื่อ ว่าตนเองมีค วามสามารถและได้รบั การ
ส่งเสริมจากการเห็นคุณค่าในการทางานของพนักงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
คองเจอร์; และคานันโก (Conger; & Kanungo. 1988: 485) เสนอกระบวนการ
เสริมสร้างพลังจูงใจในองค์ก าร 5 ขัน้ ขัน้ แรก ปจั จัยหรือ เงื่อ นไขที่นาไปสู่ภาวการณ์ ไ ร้พ ลัง
(powerlessness) ด้านองค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างรวดเร็ว ภาวการณ์แข่งขัน
ระบบการสื่อสารที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ ด้านนิเ ทศติดตามงาน เช่น การใช้อานาจมากเกินไปหรือการ
ลงโทษเมื่อ ผิดพลาด ด้านระบบการเสริมแรง เช่น ค่ าตอบแทนไม่คุ้มค่ า การเสริมแรงไม่อ ยู่บน
พืน้ ฐานความสามารถ ด้านการออกแบบงาน เช่น ขาดความชัดเจนในบทบาท ขาดการฝึกอบรมที่
เหมาะสม เป็นต้น ขัน้ ทีส่ อง การแสวงหากลยุทธ์และเทคนิค การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างพลังจูง
ใจกลับคืนมา เช่น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การกาหนดเป้าหมาย ระบบให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
การใช้ตวั แบบ การมีระบบการให้ผลตอบแทนตามความสามารถหรือตามสถานการณ์และการสร้าง
งานให้มคี ุณค่า (job enrichment) ขัน้ ทีส่ าม การเสริมสร้างให้พนักงานเกิดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง เช่น ให้พนักงานมีโอกาสได้รบั รูแ้ ละทดสอบทักษะและความสามารถในงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ตนตามลาดับ (enactive attainment)การให้พนักงานเห็นตัวอย่างเพื่อนร่วมงานทีป่ ระสบความสาเร็จ
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(vicarious experience) ซึง่ ทาให้มนใจว่
ั ่ าตนก็ทาเช่นนัน้ ได้ การใช้คาพูดในการชักจูงให้พนักงาน
รูส้ กึ ว่าตนเป็ นคนมีความสามารถ (verbal persuasion) ขัน้ ทีส่ ี ่ เป็ นผลจากที่พนักงานได้รบั การ
เสริมสร้างพลังจูงใจ พนักงานจะมีความแข็งแกร่ง (strengthening) มีความพยายามในการทางานสูง
มีความคาดหวังสูงและมีความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ ขัน้ ทีห่ า้ เป็ นพฤติกรรมของพนักงานที่
ได้รบั การเสริมสร้างพลังจูงใจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมการทางานซึ่งพนักงานจะมี
ลักษณะริเริม่ มุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้สาเร็จ สรุปว่ากระบวนการเสริมสร้างพลังจูงใจมุ่งเน้นกระบวนการ
จูงใจในการทางานและการรับรู้ค วามสามารถของตนเพื่อ จะนาไปสู่ลกั ษณะของพนักงานที่รเิ ริม่
สร้างสรรค์และมุง่ มันสู
่ ่ความสาเร็จ
จากนัน้ โทมัส; และเวลท์เฮาส์ (Thomas; & Velthouse. 1990) ศึกษาพลังจูงใจใน
การทางานต่อจากงานของคองเจอร์; และคานันโก (Conger; & Kanungo.1988); (อรพินทร์ ชูชม;
และคณะ. 2546: 12-13; อ้างอิงจาก Thomas; & Velthouse. 1990: 667) โดยเสนอแบบแผนการรู้
คิดของพลังจูงใจ (cognitive model of empowerment) ในสถานทีท่ างานว่าลักษณะบุคลิกภาพและ
บริบทการทางานของบุค คลเป็ นตัวกาหนดพลังจูงใจและพลังจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
แบบแผนการรู้ค ิด พลัง จูง ใจมีค วามคล้า ยคลึง กับ แนวคิด การเรีย นรู้ท างสัง คม ประกอบด้ว ย 6
องค์ประกอบ
1. เหตุการณ์แวดล้อม (environmental events) แบบแผนการรูค้ ดิ ของพลัง
จูงใจในการทางานเป็ นแหล่งข้อมูลที่เป็ นทัง้ ผลที่ตามมาพฤติกรรมของบุคคลและยังเป็ นเงื่อนไขที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในอนาคตด้วย อีกหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมส่งผลต่อพฤติกรรมและ
พฤติกรรมนัน้ ก็มผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย เหตุการณ์เหล่านี้มหี ลายลักษณะ เช่น ข้อมูลต่าง
ๆ ทีไ่ ด้จากผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การประเมินผลการทางาน การฝึกอบรม
การให้คาปรึกษาแนะนา ข้อมูลเหล่านี้จะมีการตีความและประสานเข้าไปในการรูค้ ดิ ของบุคคลให้
เป็นประสบการณ์ตรงยิง่ ขึน้
2. การประเมินค่าภาพรวม (global assessment) เป็นความเชื่อของบุคคลต่อ
ผลกระทบ ความสามารถ ความมีคุ ณค่ า และการเลือ ก ซึ่งความเชื่อ เหล่ านี้จะจูงใจให้บุค คลท า
พฤติก รรมเฉพาะอย่า ง การประเมินค่ า ในภาพรวมถือ ว่า เป็ น การอ้า งอิง เชิง อุ ป มาน ( inductive
generalizations) จากการประเมินค่างานในอดีตและสามารถแทนการเรียนรูส้ ะสมในองค์ประกอบ
เหล่านี้เช่นเดียวกับแนวคิดความเชื่ออานาจในตน (locus of control) รอตเตอร์ทส่ี ะสมสร้างขึน้ จาก
การประเมินค่าของบุคคลต่อผลกระทบของบุคคลที่มตี ่องาน ในทางกลับกันการประเมินค่างานถูก
ก าหนดให้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ง ของการประเมิน ภาพรวมของบุ ค คลได้ กล่ า วคือ บุ ค คลมีแ นวโน้ ม ที่จ ะ
ประเมินค่างานให้สอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีตของบุคคลนัน้
3. รูปแบบการแปลความหมาย (interpretive style) เป็ นองค์ประกอบภายใน
บุคคลทีบ่ ุคคลมีแนวโน้มในการแปลความหมายเหตุการณ์โดยอาศัยข้อมูลเชิงอัตวิสยั ส่วนตนในการ
ประเมินผล (evaluation) การกล่าวอ้างสาเหตุ (attribution) และการมองภาพ (envisioning) รูปแบบ
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การแปลความหมายทีเ่ ฉพาะมีผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินค่างานของบุคคลหรือพลังจูงใจของ
บุคคล
4. การประเมินค่างาน (task assessment) เป็ นการรูค้ ดิ แรงจูงใจภายในหรือ
พลังจูงใจของบุคคลที่ได้จากการประเมินค่างานมี 4 มิติ คือความเป็ นตัวของตัวเอง ความสามารถ
คุณค่าหรือความหมาย และผลกระทบ การประเมินค่า เป็ นข้อที่จะเพิม่ พลังและคงรักษาพฤติกรรม
ของบุคคลไว้
5. พฤติกรรม (behavior) เป็ นพฤติกรรมการกระทาหรือการแสดงออกของ
บุคคลทีเ่ ป็ นผลพวงมาจาการประเมินค่างานหรือพลังจูงใจในการทางาน แสดงออกในรูปของความ
กระตือรือร้น (activity) มีสมาธิมงุ่ มันงาน
่
(imitation) เมือ่ มีปญั หาหรือมีโอกาสและมีความสามารถใน
ปรับตัว (resiliency) กับอุปสรรคต่างๆ ได้ สามารถคงภาวะแรงจูงใจไว้ได้เมื่อเผชิญกับปญั หาหรือ
ความไม่แน่นอน
6. การดาเนินการ (interventions) เป็ นความพยายามอย่างจงใจจะเสริมสร้าง
พลังจูงใจ (เพิม่ แรงจูงใจภายในงาน) โดยการเปลี่ย นเหตุการณ์แวดล้อมที่มอี ทิ ธิพลต่อบุคคล หรือ
การแลกเปลีย่ นแปลงวิธกี ารแปลความหมายของบุคคลต่อเหตุการณ์
แบบแผนการแปความหมาย
- การใช้เหตุผล
- การประเมินผล
- วิสยั ทัศน์

แผนการปฏิบตั ิ
กิจกรรม

การประเมินมุมกว้าง
- ผลกระทบ
- ความสามารถแห่งตน
- ความหมายของงาน
- ทางเลือก

สถานการณ์แวดล้อม

พฤติกรรม
- แบบแผนพฤติกรรม
- ความมุ่งมัน่
- ความคิดริเริม่
- ความยืดหยุ่น

การประเมินงาน
- ผลกระทบ
- ความสามารถแห่งตน
- ความหมายของงาน
- ทางเลือก

ภาพประกอบ 1 แบบแผนการรูค้ ดิ พลังจูงใจ (cognitive model of empowerment)
สปริทเซอร์ (Spreitzer.1995: 1444-1445) เป็นคนแรกทีเ่ สนอเครือข่ายโครงสร้าง
บางส่วนของพลังจูงใจในทางาน (partial homological network of psychological empowerment)
โดยโครงสร้างแรกประกอบด้วยตัวแปรและมิตทิ ส่ี อดคล้องกับองค์ประกอบของในแบบแผนการรูค้ ดิ
พลังจูงใจของโทมัสและเวลท์เฮ้าส์ (Thomas; & Velthouse. 1990) ประกอบด้วยคุณลักษณะ
บุคลิกภาพและบริบทของงานทีเ่ ป็ นตัวกาหนดพลังจูงใจและพลังจูงใจเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของ
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บุคคล เครือข่ายโครงสร้างบางส่วนของพลังจูงใจในการทางาน ได้แก่ ปจั จัยเชิงเหตุของพลังจูงใจใน
การทางาน ประกอบด้วยคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem)
ความเชื่ออานาจในตน (locus of control) บริบทงาน ได้แก่ การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และรางวัลตอบ
แทน ผลลัพธ์พลังจูงใจในการทางาน ได้แก่ ประสิทธิผลการจัดการและพฤติกรรมการคิดค้นสิง่ ใหม่
กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผู้จดั การและพนักงานในบริษทั อุตสาหกรรม ผลจากการตรวจสอบโครงสร้าง
พลังจูงใจพบว่าโมเดลโครงสร้างปจั จัยเชิงเหตุ ของพลัง จูงใจมีความสอดคล้องกับข้อ มูลที่ไ ด้จาก
ผูจ้ ดั การและการเห็นคุณค่าในตนเอง การเข้าถึงข้อมูลมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางาน แต่
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตนกับพลังจูงใจในการทางาน ในกลุ่มพนักงานพบว่า
โมเดลโครงสร้างปจั จัยเหตุ ของพลังจูงใจมีค วามสอดคล้อ งกับข้อ มูล เช่นกันและพลังจูงใจในการ
ทางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการจัด การและรางวัลตอบแทน ส่วนโมเดลโครงสร้างผลของ
พลังจูงใจในการทางานมีความสอดคล้องน้อยกับข้อมูล แต่พลังจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิผลการจัดการและพฤติกรรมการคิดค้นสิง่ ใหม่ และการศึกษาของควินน์ และสปริสเซอร์
(Quinn; & Spreitzer.1997: 41) สัมภาษณ์หวั หน้าในองค์กรแห่งหนึ่งโดยให้อธิบายประสบการณ์
พลังจูงใจในการทางาน พบว่าคุณลักษณะของหัวหน้าทีม่ พี ลังจูงใจในการทางานมีส่วนคล้ายกัน คือ
1) เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่าตนเองมีความมุ่งมันในงานที
่
ท่ า 2) มีความรูส้ กึ ถึงความหมายของงาน
3) มีความรูส้ กึ ในความสามารถของตนเอง 4) รูส้ กึ ถึงผลกระทบจากผลลัพธ์ของงานทีต่ นเองทา ซึง่
จะเห็นได้ว่าพลังจูงใจไม่ไ ด้เป็ นเรื่องการบริหารจัดการแต่เ ป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ
ประสบการณ์การรับรูข้ องแต่ละบุคคลทีเ่ ป็นความเชื่อเกีย่ วกับบทบาทในงานทีท่ าอยู่ในองค์การ พลัง
จูงใจในการทางานไม่ใช่การบริหารจัดการในบริบทขององค์การแต่คอื สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของพนักงานใน
บทบาทงาน
จากหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ ท่ีส นั บ สนุ น แนวคิด พลัง จู ง ใจในการท างานของ
นัก วิชาการที่ผ่ านมาพบว่าเป็ นการศึกษาพลังจูงใจในการทางานของบุค คลและพลังจูงใจในการ
ท างานของทีม มีบ ทบาทเป็ น ตัว แปรคัน่ กลางเพิ่ม มากขึ้ น มีก ารระบุ ต ัว แปรเชิง เหตุ ท ัง้ ด้ า น
คุณลักษณะบุคคล สภาพแวดล้อมในการทางานและผลลัพธ์ของพลังจูงใจในการทางานในระดับ
บุคคลและระดับทีม ต่อมามีนักวิชาการศึกษาต่อยอดเพิม่ เติมองค์ความรูแ้ ละขยายขอบเขตแนวคิด
พลังจูงใจในการทางานอย่างต่อเนื่องโดยเสนอแนวคิดพลังจูงใจในการทางานที่บูรณาการร่วมกับ
แนวคิดพหุระดับ
งานวิจยั ของเซยเบทและคณะ (Seibert; et al. 2011: 981) ศึกษาโดยการ
สัง เคราะห์ง านวิจ ยั และเสนอรูปแบบเครือ ข่า ยพลัง จูง ใจในการทางานเชิง พหุ ร ะดับ ( multilevel
empowerment nomological network) มีการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างอานาจขององค์การ
(theory of structural power in organization) ของคานเตอร์ (Kanter.1977) แนวคิดพลังจูงใจใน
การท างาน (psychological empowerment) ของสปริท เซอร์แ ละโทมัส และเวลเฮ้า ส์ (Spreitzer.
1995; Thomas; & Velthouse. 1990) แนวคิดพลังจูงใจในการทางานของทีม (team-based) ของ
เคริ ์กแมนและโรเซน (Kirkman; & Rosen. 1999) โดยระบุโครงสร้างเครือข่ายของพลังจูงใจในการ
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ทางานเชิงพหุระดับ 1) ปจั จัยบริบทเชิงเหตุหรือสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลต่อพลังจูงใจในการทางาน
ของบุ ค คลและพลัง จูง ใจในการท างานของทีม ได้แ ก่ การบริห ารผลการปฏิบ ัติง านสูง ( highperformance managerial practices) การสนับสนุ นทางสังคมการเมือง (socio-political support)
ภาวะผูน้ าและการออกแบบคุณลักษณะงาน ปจั จัยคุณลักษณะบุคคล ได้แก่ การประเมินแก่นแท้ของ
ตนเอง (positive self-evaluation traits) ทุนมนุ ษย์ (human capital) และเพศ 2) ปจั จัยผลลัพธ์พลัง
จูงใจในการทางานระดับบุคคลประกอบด้วยผลเชิงทัศนคติ ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความยึดมัน่
ผูก พัน ต่ อ องค์ก าร ความเครีย ด ความตัง้ ใจออกจากงาน และผลเชิง พฤติกรรม ได้แ ก่ ผลการ
ปฏิบตั งิ าน การสร้างนวัตกรรมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ส่วนปจั จัยผลลัพธ์พลัง
จูงใจในการทางานของทีม ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ านของทีม ผลวิจยั ระดับบุคคลพบว่าปจั จัยบริบท
เชิงเหตุได้แก่การรับรูก้ ลยุทธ์การจัดผลการปฏิบตั ิงานระดับสูง การสนับสนุ นทางสังคมการเมือง
ภาวะผู้นาและคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพลังจูงใจในการทางานของบุคคล และ
พบว่าการประเมินแก่นแท้ของตนเองมีความสัมพันธ์สูงกับพลังจูงใจในการทางาน สาหรับผลลัพธ์
ของพลังจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ
ผลการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดและความตัง้ ใจออกจากงาน สาหรับผลลัพธ์
ระดับทีมพบว่าปจั จัยสภาพแวดล้อมทีก่ าหนดไว้ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางาน
ของทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านของทีม
เมย์นาท; และคณะ (Maynard; et al. 2012) เสนอกรอบแนวคิดพลังจูงใจในการ
ทางานทีพ่ ฒ
ั นามาจากผลการศึกษาของสปริทเซอร์ (Spreitzer. 1995) ผลการศึกษาของเซยเบท
และคณะ (Seibert; et al. 2011) และผลการศึกษาวิจยั ของเมย์นาทและคณะ (Maynard; et al.
2012) ในการวิเคราะห์อ ภิมาน (meta-analysis) และทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงเหตุ
และผลพลังจูงใจในการทางานของทีม (structural equation model) โดยกาหนดกรอบแนวคิดพลัง
จูงใจในการทางานเป็ นตัวแปรคันกลางแบบพหุ
่
ระดับ (multilevel empowerment meditational
framework) ซึ่งเป็ นการวิเ คราะห์ระดับบุค คล ระดับทีมและระดับองค์การ ซึ่ง เป็ นการบูรณาการ
แนวคิดพลังจูงใจในการทางานและแนวคิดพหุระดับ สาหรับ โครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงเหตุ
และผลพลังจูงใจในการทางานเป็ นตัวแปรคันกลางพหุ
่
ระดับ ประกอบด้วย ปจั จัยเชิงเหตุระดับบุคคล
ระดับทีม ระดับองค์การ ได้แก่ การเสริมสร้างพลังอานาจเชิงโครงสร้าง (structural empowerment)
คุณลักษณะของบุคคล คุณลักษณะของทีม ได้แก่ การออกแบบคุณลักษณะงาน (work design
characteristics) ภาวะผู้นา การสนับสนุ นจากองค์การที่เป็ นตัวกาหนดพลังจูงใจในการทางานทัง้
สามระดับ สาหรับผลลัพธ์ของพลังจูงใจในการทางานระดับบุคคล ระดับทีมและระดับองค์การได้แก่
ผลการปฏิบตั งิ าน (performance) และผลลัพธ์ดา้ นจิตพิสยั (affective reaction) ทัง้ นี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาทางด้านพฤติกรรมองค์การทีน่ กั วิจยั ตระหนักดีว่าธรรมชาติขององค์การมีองค์ประกอบทีม่ ี
ความซับซ้อนมีลกั ษณะความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในระดับเดียวกันและความสัมพันธ์ขา้ มระดับ (crosslevel relationship) บริบทสภาพแวดล้อมที่มหี น่ วยใหญ่กว่าอาจส่งผลต่อบริบทที่เล็กกว่า โดยใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จึงนากรอบแนวคิดดังกล่าวมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจยั เพื่อศึกษาพลังจูงใจ
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ในการทางานของทีมปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพลังจูงใจในการทางานของ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ ตี ่อผลลัพธ์ของพลังจูงใจในการทางานทัง้ สองระดับ
การวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคลนัน้ สปริทเซอร์ (Spreitzer. 1995) เป็ น
คนแรกทีพ่ ฒ
ั นาและสร้างข้อคาถามแบบวัดพลังจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1)
ความหมายหรือคุณค่าในงาน 2) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง 3) การกาหนดได้ด้วยตนเอง
และ 4) ผลกระทบ แบบวัด พลัง จูง ใจในการทางาน มีจ านวนทัง้ หมด 12 ข้อ แต่ ล ะมิติห รือ
องค์ประกอบมีขอ้ คาถามจานวน 3 ข้อ เป็นมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิรต์ 7 ระดับ จากไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ (1 คะแนน) จนถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ (7 คะแนน) แบบวัดพลังจูงใจในการทางานมีการ
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (secondorder confirmatory factor analysis) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานบริษทั ในธุรกิจอุตสาหกรรม
พบว่ามี 4 มิตหิ รือองค์ประกอบ จากนัน้ จึงนาไปทดสอบกับความเทีย่ งตรงข้ามกลุ่ม (cross-validate)
ในกลุ่ ม พนัก งานของบริษัท ประกัน ชีว ิต ด้ว ยวิธ ีเ ดีย วกับ กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งแรก โดยพบว่ า ยืน ยัน
องค์ประกอบพลังจูงใจในการทางานทีป่ ระกอบด้วย 4 มิติ ต่อมาในการศึกษาของเครเมอร์; และคณะ
(Kraimer; et al.1999) ได้มกี ารทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดพลังจูงใจในการ
ทางานทีพ่ ฒ
ั นาโดยสปริทเซอร์ (Spreitzer. 1995) ในกลุ่มพยาบาลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองอีก ครัง้ ผลพบว่าพลังจูงใจในการทางานมี 4 มิติหรือ 4 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกับทดสอบของสปริทเซอร์ และพบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สมั พันธ์ (criterion-related
validity) ระหว่างแต่ ล ะมิติข องพลังจูง ใจในการทางานกับตัว แปรเชิง ทฤษฎีอ่ืนโดยพบว่ามิติ
ความหมายหรือคุณค่าในงานและมิติการรับรูค้ วามสามารถมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความตัง้ ใจ
ประกอบอาชีพพยาบาล (career intentions) มิตผิ ลกระทบมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความยึดมัน่
ผูกพันในองค์การและมิตกิ ารกาหนดด้วยตนเองมีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมกับความยึดมัน่
ผูกพันในองค์การซึง่ มีความสัมพันธ์ผ่านทางมิตผิ ลกระทบ งานวิจยั ของเซยเบท; และคณะ (Seibert;
et al. 2011) ก็มกี ารทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของสปริทเซอร์เช่นกันซึ่งพบว่าโมเดลการวิเคราะห์ท่กี าหนดขึ้นมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (good fit) นอกจากนี้ แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของ
ของสปริทเซอร์เ ป็ นแบบวัดที่มผี ู้นิยมไปศึกษาวิจยั ในหลายบริบทองค์กร เช่น ธุ รกิจประกันภัย
(Spreitzer. 1995) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Spreitzer.1997) ธุรกิจของโรงพยาบาลและการดูแล
สุขภาพ (Sparrowe. 1994; Kraimer; et al.1999) ธุรกิจด้านวิศวกรรม (Seibert; et al. 2004) เป็ น
ต้น ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงนาแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของสปริทเซอร์มาปรับให้ม ี
ความสอดคล้องกับบริบทกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
จากหลักฐานการศึกษาและงานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาพลังจูงใจในการทางานกับผลลัพธ์
ด้านผลการปฏิบตั งิ านและด้านจิตพิสยั (affective reaction) ผลวิจยั พบว่าพลังจูงใจในการทางานมี
ความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และความ
พึงพอใจในการทางาน (Ahearne; et al. 2005; Aryee; & Chen. 2006; Seibert; et al. 2011)
พฤติกรรมสร้างสรรค์ในงานและประสิทธิผลในการทางาน (Spreitzer. 1995) งานวิจยั ของอเวย์และ
คณะ (Avey; et al. 2008) พบว่าพลังจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ ใจลาออก
จากงาน และงานวิจยั ของเมย์นาท; และคณะ (Maynard; et al. 2014) พบว่าพลังจูงใจในการทางาน
มีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะการทางานของพยาบาล สาหรับบริบทการทางานของไทยพบว่าพลังจูง
ใจในการทางานมีอทิ ธิพลโดยตรงในทางบวกต่อความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลในการทางาน
ของครูประถม (อรพินทร์ ชูชม; และคณะ. 2546) งานวิจยั ของวันชัย ธรรมสัจการ (2545) พบว่าพลัง
จูง ใจในการท างานในมิติค วามมีอิส ระในการตัด สิน ใจเป็ น ตัว แปรคัน่ กลางทางบวกระหว่ า ง
องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้บริหารด้านการมอบหมายความรับผิดชอบกับความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันในองค์การ
จากการประมวลเอกสารและหลักฐานการวิจยั สรุปได้ว่ าพลังจูงใจในการทางานเป็ น
การรับรูห้ รือประสบการณ์ของบุคคลในงานทีต่ นเองทา ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ความหมายหรือ
คุณค่าในงาน การรับรูค้ วามสามารถ การกาหนดด้วยตนเองและผลกระทบ เมือ่ บุคคลรับรูว้ ่าตนเองมี
พลังจูงใจในการทางานสูงรู้สกึ ว่างานที่ตนเองทาเป็ นงานที่มคี ุ ณค่า มีค วามหมาย มีอิส ระในการ
กาหนดด้วยตนเอง มีความสามารถในการทางานและงานให้ผลตามทีต่ นเองต้องการ ซึง่ จะส่งผลต่อ
ผลการปฏิบตั งิ าน สมรรถนะการทางาน ความต้องการคงอยู่ในงานและความพึงพอใจในงาน ดังนัน้
งานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั จึงคาดว่ าพลัง จูง ใจในการทางานของบุค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
อิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานและสมรรถนะการทางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 แนวคิ ดพลังจูงใจในการทางานของที ม
พลังจูงใจในการทางานของทีม (team psychological empowerment) มีการศึกษาใน
หลายระดับการวิเคราะห์ มีนกั วิชาการร่วมกันเสนอว่าพลังจูงใจในการทางานเป็ นตัวแปรทีม่ ลี กั ษณะ
isomorphic construct or composition คือ มีโครงสร้างทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันจนกลายเป็ นกลุ่มได้
นัน้ สมาชิกทุกคนจะต้องมีความคล้ายคลึงกันจึงจะรวมกลุ่มกันได้โดยอาศัยหลักของความคล้ายคลึง
กันในด้านความคิด ความรูส้ กึ ของสมาชิกภายในกลุ่ม (Chen, Bliese, & Mathieu. 2005; Klien; &
Kozlowski. 2000 citing Maynard; et al. 2012) และเป็ นตัวแปรทีม่ รี ากฐานความหมายคงเดิมเมื่อ
นาไปศึกษาวิเคราะห์ขา้ มระดับ (Kirkman; & Rosen.1999; Mathieu; et al. 2006)
เคริ ์กแมน; และโรเซน (Kirkman; & Rosen.1999: 59) ให้ความหมายพลังจูงใจใน
การทางานของทีมว่าเป็ นระดับการเพิม่ แรงจูงใจในการทางานของทีมทีส่ มาชิกทีมมีการรับรูร้ ่วมกัน
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เป็ นการประเมินเกี่ยวกับงานของทีมภายใต้สภาพแวดล้อมหรือบริบทองค์การ พลังจูงใจในการ
ทางานของทีม (team psychological empowerment) ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่
1. ศักยภาพของทีม (potency) หมายถึง ความเชื่อร่วมกันของสมาชิก ในทีม
ว่าทีมมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Guzzo; et al, 1993) ศักยภาพของ
ทีมจะมีความแตกต่างจากการรับรูค้ วามสามารถของตน (self-efficacy) อย่างน้อย 3 ประการ คือ 1)
การรับ รู้ ค วามสามารถของตนหมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลที่จ ะปฏิบ ัติง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพแต่ ศ ัก ยภาพของทีม หมายถึง ความสามารถของทีมในการปฏิบ ัติงานที่ส่ งผลการ
ดาเนินงานหรือประสิทธิภาพรวมของทีม 2) การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็ นประสบการณ์ส่วนตัว
แต่ศกั ยภาพของทีมจะหมายถึงประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิกทีมในการพัฒนาการทางานของทีม
3) การรับรูค้ วามสามารถของตนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านทีร่ ะบุเฉพาะของบุคคลนัน้ แต่ศกั ยภาพ
ของทีมหมายถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลในภาพการทางานร่วมกันของทีม นอกจากนี้
ศักยภาพของทีม (team potency) เป็ นตัวแปรทีข่ นานกับความสามารถของทีม (team-efficacy) มี
ข้อสังเกต (Gully; et al. 2002: 820) ศักยภาพของทีมหมายถึงการรับรูค้ วามสามารถของทีม
โดยทัว่ ไปหรือ ครอบคลุ ม สิ่ง ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กลุ่ ม หรือ ทีม และยัง ถู ก อ้ า งถึง ความเชื่อ ที่เ กี่ย วกับ
ความสามารถของทีมที่ข้ามลักษณะงานและบริบทของงาน ศักยภาพของทีมมีความเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของทีมเพราะทัง้ สองตัวแปรเป็ นความเชื่อในความสามารถของทีมซึง่ เป็ นการประเมิน
ในเชิงบวกเกี่ยวกับงานของทีมที่ถูกคาดหวังว่ามีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อแรงจูงใจร่วมกันและผลการ
ปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้กบิ สัน (Gibson. 1996) เสนอว่าตัวแปรทัง้ สองมีความแตกต่างกันในพืน้ ฐาน
ของความรับผิดชอบและงานทีม่ คี วามเฉพาะ (task specifics) มีความเป็ นไปได้ว่าศักยภาพของทีม
และความสามารถของทีมมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกัน เช่น ทีมวิศวกรน่ าจะมี
ความเชื่อร่วมกันว่าพวกเขาสามารถที่จะสร้างและออกแบบและผลิตชิ้นงานที่มคี วามเฉพาะเจาะจง
ในทีมทีม่ กี ารรับรูร้ ่วมกันในความสามารถของทีมสูง (high team efficacy) แต่พวกเขาจะไม่มคี วาม
เชื่อร่วมกันว่าพวกเขาสามารถที่จะปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพได้ในเรื่องการตลาดหรือการขายใน
สิง่ ทีผ่ ลิตได้ (low potency) กล่าวได้ว่าทัง้ สองตัวแปรมีประโยชน์ขน้ึ อยู่กบั การนาไปเป็ นตัวทานาย
ผลการปฏิบตั งิ านที่ระบุงานหรือผลการปฏิบตั งิ านที่ครอบคลุมงาน มีงานวิจยั พบว่าศักยภาพทีมมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของทีมโดยแสดงให้ เห็นว่าทีมที่มศี กั ยภาพทีมสูงมีผลการปฏิบตั งิ าน
ของทีมสูงกว่าทีมทีม่ ศี กั ยภาพของทีมต่ า
2. ความหมายหรือ คุ ณค่ า งานของทีม (meaningfulness) หมายถึงเป็ น
ประสบการณ์รว่ มกันของสมาชิกทีมว่างานของทีมมีความสาคัญ เป็ นงานทีม่ คี ุณค่าและมีความคุม้ ค่า
ในการทางานกับทีม (Hackman. 1987; Hackman; & Oldham. 1980) สมาชิกทีมจะร่วมมือกัน
พัฒนางานของทีมซึ่งเป็ นการแบ่งปนั คุณค่าของงานร่วมกันภายในทีม ซึ่งสมาชิกทีมแต่ละคนจะมี
อิทธิพลหรือมีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์โดยตรงต่อการให้ความหมายของงานร่วมกันกับสมาชิกคน
อื่นๆ ในทีม
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3. ความเป็ นอิสระของทีม (autonomy) หมายถึงเป็ นระดับประสบการณ์ของ
สมาชิกทีมถึงความเป็ นอิสระในการทางานของทีม การใช้ดุลยพินิจหรือการมีอสิ ระในการตัดสินใจ
อย่างรอบคอบในงานของทีม (Hackman. 1987; Susman. 1976) ความสาคัญของการมีอสิ ระในการ
ตัดสินใจคือต้องดาเนินการโดยทีม ทีมที่มรี ะดับความเป็ นอิสระในการตัดสินใจสูงในการทางานจริง
อาจจะไปลดความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลลงและการมีอสิ ระในการตัดสินใจในสิง่ ที่
สาคัญเป็ นการตัดสินใจร่วมกันของทีมมากกว่าทีจ่ ะดาเนินการหรือตัดสินใจโดยคนเดียว นอกจากนี้
การตัดสินใจของทีมยังเป็นการกระจายความรับผิดชอบมากกว่าทีจ่ ะให้ความรับผิดชอบให้แก่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
4. ผลกระทบ (impact) เป็ นประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิกทีม ทีร่ บั รูว้ ่าผล
การปฏิบตั กิ ารของทีมมีผลกระทบหรือมีความสาคัญสาหรับองค์การ (Hackman.1987) ความหมาย
เหมือนกับมิตผิ ลกระทบทีว่ เิ คราะห์ร ะดับบุคคล (Thomas; & Velthouse. 1990) เมื่องานของทีมมี
ความหมายและมีความสาคัญต่อองค์การสมาชิกทีมจะร่วมกันหาทางออก มีการแบ่งปนั และร่วมกัน
ทาความเข้าใจถึงข้อมูลป้อนกลับที่ได้รบั จากผลการปฏิบตั ิงานของทีมที่มาจากความคิดเห็นหรือ
หน่ วยงานอื่นๆ โดยสมาชิกทีมมีปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของทีม (Ancona. 1990)
นอกจากนี้ มาสก์; และคณะ (Marks; et al. 2001 citing Kirkman; et al. 2004:
177) เสนอว่ า ตัว แปรพลัง จู ง ใจในการท างานของทีม เป็ น ตัว แปรประเภทสภาวะปรากฏการณ์
(emergent state) หรือเป็ นโครงสร้างตัวแปรทีม่ คี ุณลักษณะทีเ่ ป็ นการรับรูร้ ่วมกัน (properties) ของ
สมาชิก ในทีม มีธ รรมชาติเ ป็ น พลวัต (dynamic) ขึ้น อยู่ก ับ บริบ ทแวดล้อ มทีม ที่เ ป็ น สิ่ง ป้ อ นเข้า
(input) กระบวนการ (process) ผลลัพธ์ (outcome) สภาวะปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ อธิบายการรูค้ ดิ
(cognitive) แรงจูงใจ(motivational) สภาวะความรูส้ กึ ของทีม (affective states of teams) ภายใต้
กรอบของปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้น พลังจูงใจในการทางานของทีม คือ โครงสร้างตัวแปรแรงจูงใจที่
เป็ นพลวัตร (motivational construct) ไม่ว่าสมาชิกทีมรูส้ กึ ว่าได้รบั พลังจูงใจในการทางานของทีม
หรือไม่ขน้ึ อยู่กบั ทีมหรือสมาชิกในทีมประเมินงานของทีมและลักษณะตัวแทนขององค์การอย่างไร
เช่น คุณลักษณะตัวแทนขององค์การทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือผูน้ าทีมมีอสิ ระในการตัดสินใจระดับไหนหรือ
ทีมงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรทีส่ าคัญขององค์การได้ในระดับใด
ในการศึก ษาครัง้ นี้ผู้ว ิจยั ได้ใ ช้ค วามหมายพลังจูงใจในการทางานของทีมตาม
แนวคิดของเคริกแ์ มนและโรเซน ประกอบด้วย 4 มิตหิ รือ 4 องค์ประกอบซึง่ เสนอว่าพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมเป็ นตัวแปรทีข่ นาน (parallels) และมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางานระดับ
บุคคล (Kirkman; & Rosen. 1999; Spreitzer.1995; Thomas; & Velthouse. 1990) และแต่ละมิติ
ของพลังจูงใจในการทางานของทีมจะมีรากฐานแนวคิดแต่ละรูปแบบทฤษฎี (Kirkman; et al. 2004:
177) เช่น มิตคิ วามหมายหรือคุณค่าในงานของทีม มิตคิ วามเป็ นอิสระของทีมและมิตผิ ลกระทบของ
ทีมพัฒนามาจากสภาวะทางจิต (critical psychological states) จากรูปแบบคุณลักษณะงาน (job
characteristics model) ของแฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1980) ศักยภาพของ
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ทีมและความมีอสิ ระของทีมคือตรรกะทีม่ าจากการรับรูค้ วามสามารถของตนและความมีอสิ ระในการ
ตัดสินใจของตนในทฤษฎีประเมินการรูค้ ดิ (cognitive evaluation theory) ของดีซแี ละไรอัน (Deci;
& Ryan. 1980) อย่างไรก็ตาม พลังจูงใจในการทางานของทีมมีความแตกต่างจากพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคล คือ พลังจูงใจในการทางานของบุคคลจะประกอบไปด้วยชุดของการรูค้ ดิ ของแต่ละ
บุคคลทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน แต่พลังจูงใจในการทางานของทีมจะปรากฏออกมาเป็ นการรูค้ ดิ ร่วมกันของ
สมาชิกที่อยู่ในทีมเดียวกัน (collective cognition) เป็ นตัวแปรเชิงสังคม (socially constructed)
(Gibson. 2001) ทีเ่ ป็ นตัวแทนของสมาชิกทุกคนในทีมในการประเมินงานและสภาพการทางานของ
ทีม ที่พ วกเขาท าอยู่ พลัง จูง ใจในการท างานของทีม เป็ น การพึ่ง พาอาศัย กัน ของสมาชิก ในทีม
(interdependent) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม พลังจูงใจในการทางานของทีมมีกระบวนการเข้าถึง
ทรัพยากรขององค์การที่แตกต่างจากบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมยังเป็ นภาพสะท้อน
ของระดับแรงจูงใจในการทางานของทีม
รูปแบบพลังจูงใจในการทางานของทีม
เคริ ์กแมน; และโรเซน (Kirkman; & Rosen.1999: 59) พัฒนารูปแบบพลังจูงใจใน
การทางานของทีมโดยใช้กรอบแบบแนวคิดประสิทธิผลของทีม (team effectiveness) ได้แก่ inputprocess-output (IPO) (Campion; Stevens, & Medsker.1996; Hackman; & Morris.1975;
McGrath. 1964 citing Kirkman; & Rosen.1999: 64) รูปแบบคุณลักษณะงาน (job characteristics
model) ของแฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham’s 1980) กาหนดเป็ น 3 ระยะ ระยะที่ 1
เป็ นปจั จัยป้อนเข้า (Input) ระยะที่ 2 เป็ นกระบวนการ (process) ระยะที่ 3 เป็ นผลลัพธ์ (outcome)
เรียกว่ารูปแบบของพลังจูงใจในการทางานของทีม (a model of work team empowerment) ซึง่ ใช้
ตรรกะเดียวกับพลังจูงใจในการทางานของบุคคลทีว่ เิ คราะห์ระดับบุคคล (Thomas; & Velthouse.
1990) โดยปจั จัยเชิงเหตุของพลังจูงใจในการทางานของทีมมาจากคุณลักษณะงานและคุณลักษณะ
องค์การทีเ่ ป็นตัวกาหนดพลังจูงใจในการทางานของทีม ได้แก่ พฤติกรรมผูน้ าภายนอกทีม (external
leader behavior) ความรับผิดชอบการบริการหรือผลิตภัณฑ์ (production/service responsibilities)
นโยบายด้านทรัพยากรมนุ ษย์ (team-base human resources policies) โครงสร้างในเชิงสังคม
(social structure) และผลลัพธ์พลังจูงใจในการทางานของทีม ได้แก่ ประสิทธิผลของทีม มีเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของทีม คือ ผลผลิตของทีม พฤติกรรมเชิงรุก การบริก ารลูกค้า ผลลัพธ์
เชิงทัศนคติ คือ ความพึงพอใจของสมาชิกทีม ความยึดมันผู
่ กพันในทีม และความยึดมันผู
่ กพันใน
องค์การ ผลวิจยั พบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าภายนอกทีม ความรับผิดชอบการบริการหรือผลิตภัณฑ์
นโยบายทรัพยากรมนุ ษย์และโครงสร้างเชิงสังคมเป็ นตัวทานายพลังจูงใจในการทางานของทีม และ
พลังจูงใจในการทางานของทีมมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ของทีม ได้แก่ ผลผลิตของทีม พฤติกรรม
เชิงรุก การบริการลูกค้า ความพึงพอใจของสมาชิกทีม ความยึดมันผู
่ กพันในทีมและความยึดมัน่
ผูก พัน ในองค์ก าร นอกจากนี้ พ ลังจูง ใจในการท างานของทีม เป็ น ตัว แปรคัน่ กลางสมบูร ณ์ ( full
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mediate) ระหว่างปจั จัยเชิงเหตุคุณลักษณะองค์การและคุณลักษณะงานกับผลการปฏิบตั งิ านของ
ทีมและผลลัพธ์เชิงในทัศนคติ
แมททิว; และคณะ (Mathieu; et al. 2006: 98) ศึกษาพลังจูงใจในการทางานของ
ทีมโดยใช้ทฤษฎีประสิทธิผ ลของทีมมาพัฒนาเป็ นรูปแบบกรอบแนวคิด input-process-outcome
(IPO) โดยปจั จัยป้อนเข้า (input) ประกอบด้วย การสนับสนุ นจากองค์การ การออกแบบงาน ภาวะ
ผูน้ าภายนอกทีม (external team leadership) การฝึกอบรมของทีม สาหรับกระบวนการ (process)
ได้แก่ พลังจูงใจในการทางานของทีม (team empowerment) กระบวนการทีม (team process) และ
ผลลัพธ์พลังจูงใจในการทางานของทีม คือ ประสิทธิผลของทีม ประกอบด้วย ผลการปฏิบตั งิ านของ
ทีมและความพึงพอใจของลูกค้า ผลวิจยั พบว่าปจั จัยนาเข้าหรือปจั จัยเชิงเหตุทส่ี ่งผลต่อพลังจูงใจใน
การทางานของทีม มากที่สุ ด ได้แ ก่ การฝึ ก อบรมของทีม การออกแบบงาน การสนับ สนุ น จาก
องค์ก าร และพบว่า พลังจูง ใจในการทางานของทีมเป็ น ตัว แปรคันกลางแบบบางส่
่
ว น ( partially
mediate) ระหว่างปจั จัยเชิงเหตุและกระบวนการทีม และกระบวนการทีมเป็ นตัวแปรคันกลางแบบ
่
สมบูรณ์ (full mediate) ระหว่างพลังจูงใจในการทางานของทีมกับประสิทธิผลของทีม
การวัดพลังจูงใจในการทางานของทีม
แบบวัด พลัง จูง ใจในการท างานของทีม ที่พ ัฒ นาขึ้น โดยเคริ ์กแมนและโรเซน
(Kirkman; & Rosen. 1999: 59) ในครัง้ แรกแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมประกอบด้วย 4
มิติ ได้แก่ 1) ศักยภาพของทีม 2) ความหมายหรือคุณค่าในงานของทีม 3) ความมีอสิ ระของทีม และ
4) ผลกระทบ โดยแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมนัน้ มีจานวนทัง้ หมด 26 ข้อ แบ่งเป็ นมิติ
ศักยภาพของทีมจานวน 8 ข้อ มิตคิ วามหมายหรือคุณค่างานในงานทีม จานวน 6 ข้อ มิตคิ วามมี
อิสระของทีม จานวน 6 ข้อ และมิตผิ ลกระทบ จานวน 6 ข้อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิรต์ 7
ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่างยิง่ (7 คะแนน) จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) ต่อมาเคริ ์กแมน
และโรเซนได้พฒ
ั นาและปรับแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมเป็นแบบวัดฉบับสัน้ ทีม่ ขี อ้ คาถาม
ของแบบวัดทัง้ หมดจานวน 12 ข้อ ในแต่ละมิตมิ ขี อ้ คาถามมิตลิ ะ 3 ข้อ (Kirkman; & Rosen. 2004:
181) แบบวัด พลัง จูง ใจในการท างานของทีม มีก ารทดสอบความเที่ย งตรงเชิง ด้ว ยวิธ ีว ิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบความเชื่อมัน่ โดยแมททิวและคณะ (Mathieu; et al. 2006:
102) สร้างแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมประกอบด้วย 2 มิติ คือ ความรับผิดชอบของทีม
และอานาจหน้าทีใ่ นการควบคุมงาน โดยแต่ละมิตมิ ขี อ้ คาถามจานวน 3 ข้อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า
แบบลิเคิรต์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยมาก (5 คะแนน) จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน)
นอกจากนี้ การสังเคราะห์งานวิจยั พลังจูงใจในการทางานของทีมจากงานวิจยั
จานวน 79 งานพบว่ามี 41 งานทีม่ กี ารศึกษาพลังจูงใจในการทางานในมุมมองเชิงจิตวิทยา ในขณะ
ที่ 38 งานศึกษาพลังจูงใจในการทางานในมุมมองเชิงโครงสร้าง ส่วนของการศึกษาพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมในมุมมองเชิงจิต วิทยามีการใช้แบบวัดพลังจูงใจในการทางานทีมที่ม ี 2 มิติหรือ 2
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องค์ประกอบจานวน 19 งาน และจานวน 13 งานใช้แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมทีม่ ี 4 มิติ
หรือ 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของเคริ ์กแมนและโรเซน (Kirkman; & Rosen. 1999) ส่วนอีก 9
งานใช้แบบวัดที่สร้างขึน้ และแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล ผลการศึกษาพบว่าแบบวัด
พลังจูงใจในการทางานของทีมทีม่ ี 4 มิตหิ รือ 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านสูง
กว่าแบบวัดพลังจูงใจในการทางานทีม่ ี 2 มิตหิ รือ 2 องค์ประกอบ และยังพบว่าแบบวัดพลังจูงใจใน
การทางานของทีมทีม่ ี 4 มิตหิ รือ 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สูงกับผลการปฏิบตั งิ านทีส่ มาชิกใน
ทีมเป็นผูร้ ายงานผลการปฏิบตั งิ านเมื่อเปรียบเทียบกับแบบวัดพลังจูงใจในการทางานทีม่ ี 2 มิตหิ รือ
2 องค์ประกอบ แต่ ไ ม่พ บความแตกต่ างเมื่อ ผลการปฏิบตั ิงานของทีมที่บุค คลอื่นเป็ นผู้ประเมิน
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงนาแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมของเคริ ์กแมนและโรเซน
มาปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพลังจูงใจในการทางานของทีม
งานวิจยั ของเคริ ์กแมนและโรเซน (Kirkman; & Rosen.1999) ศึกษาพลังจูงใจใน
การทางานของทีมในกลุ่มตัวอย่างจานวน 111 ทีม จาก 4 องค์การที่เป็ นด้านอุตสาหกรรมสิง่ ทอ 2
องค์การ ด้านธุรกิจประกันภัยและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ผลวิจยั พบว่าพฤติกรรมผูน้ าภายนอก
ทีม ความรับผิดชอบการบริก าร นโยบายด้านทรัพยากรมนุ ษย์ โครงสร้างเชิงสังคมโดยตัว แปร
ดังกล่าวช่วยเพิม่ ประสบการณ์การรับรูร้ ่วมกันถึงพลังจูงใจในการทางานของทีม และทีมทีไ่ ด้รบั พลัง
จูงใจในการทางานจะส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมและพฤติกรรมเชิงรุก การบริการลูกค้า ความพึง
พอใจของทีม ความยึดมันผู
่ กพันในทีมและความยึดมันผู
่ กพันองค์การมากกว่าทีมทีไ่ ด้รบั พลังจูงใจ
ในการทางานของทีมน้อย และเคริ ์กแมนและโรเซน (Kirkman; et al. 2004) ยังได้ศกึ ษาพลังจูงใจใน
การทางานของทีมในบริบทการทางานของทีมเสมือนจริง (virtual team) ในองค์การให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ติดตัง้ ฝึกอบรม และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ สมาชิกในทีมจะมีหน้าทีแ่ ตกต่าง
กันการทางานของแต่ละทีม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การฝากข้อความ (voice
mail) ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ผลพบว่าพลังจูงใจในการทางานของทีมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านของทีมเสมือนจริง (virtual team performance) ในด้านกระบวนการ
ปรับปรุงทีมและด้านความพึงพอใจของลูกค้า งานวิจยั ของเฉินและคณะ (Chen; et al. 2007) เป็ น
การศึกษาพหุระดับโดยบูรณาการภาวะผู้นา พลังจูงใจในการทางานและผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งใน
ระดับบุคคลศึกษาตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ตาม (leader member exchange) ที่
ส่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล ระดับกลุ่มศึกษาตัวแปร
ภาวะผูน้ าเสริมสร้างบรรยากาศกลุ่ม (empowering leadership climate) ทีส่ ่งผลต่อพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมและผลการปฏิบตั งิ านของทีม กับกลุ่มตัวอย่างบริษทั ขนส่งและรับสินค้า ผลวิจยั พบว่า
การแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางานของบุคคลและผลการ
ปฏิบ ัติงานของบุค คลทัง้ ในทีม ขนส่ งสิน ค้า และรับสินค้า ภาวะผู้นาเสริมสร้างบรรยากาศกลุ่ ม มี
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ความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางานของทีมและผลการปฏิบตั งิ านของทีมในทีมขนส่งสินค้าและ
รับสินค้าเช่นเดียวกัน และพบว่าพลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นตัวปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังจูงใจในการทางานของบุคคลและผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลเฉพาะทีมทีม่ กี ารพึง่ พากันสูงซึ่ง
คือทีมขนส่งสินค้า (team interdependence) แต่ไม่พบในทีมรับสินค้า และยังพบว่าพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคลเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างพลังจูงใจในการทางานของทีมและผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคคลเฉพาะในทีมขนส่งสินค้า
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปได้ว่าพลังจูงใจในการทางานของ
ทีมมีความสาคัญพลังจูงใจในการทางานของบุคคล ประสิทธิผลการทางานของทีม ความพึงพอใจ
ของสมาชิกทีม และความยึดมันผู
่ กพันกับทีม ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงคาดว่าพลังจูงใจใน
การทางานของทีมอาจจะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคล

2. ปัจจัยเชิ งเหตุที่มีอิทธิ พลต่อพลังจูงใจในการทางานของทีมและประสิ ทธิ ผลทีม
สาหรับการนาเสนอปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของทีมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพลัง
จูงใจในการทางานของทีมและประสิทธิผลของทีมปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
เป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางว่าตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมเป็ นการศึกษาสาเหตุของการ
เกิดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมาจากหลายสาเหตุทงั ้ จากภายในและภายนอกตัวบุคคล เมื่อผูว้ จิ ยั ได้
ทบทวนเอกสารงานและวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าสาเหตุภายนอกทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านของทีมที่
ส่งผลต่อการเกิดพลังจูงใจในการทางานของทีม ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม โดยผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอรายละเอียดของตัวแปรดังนี้
2.1 แนวคิ ดบรรยากาศเสริ มสร้างพลังอานาจของทีม
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม (empowerment climate) เป็ นแนวคิดใน
มุมมองการเสริมสร้างพลังอานาจเชิงโครงสร้าง (structural empowerment) (Blanchard; et al.
2001; Spreitzer. 2001) ที่มุ่งเน้ นการกระจายอานาจผ่านระบบการบริหารจัดการขององค์การ
อานาจในมุมมองนี้เป็ นอานาจที่เป็ นทางการ (formal authority) หรืออานาจการควบคุมและการ
เข้าถึงทรัพ ยากรขององค์ก าร (Conger; & Kanungo. 1988) มุมมองนี้ใ ห้ค วามสาคัญ กับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายองค์การและแนวทางปฏิบตั ิท่เี ป็ นการควบคุมจากโครงสร้างระดับบนมายัง
ระดับล่างโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมสูง รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจเชิงโครงสร้างของโบเวน
และคณะ (Bowen; et al. 1995) พบว่าการเสริมสร้างพลังอานาจให้กบั พนักงานคือการกระจาย
อานาจหน้ าที่การทางาน การแบ่งปนั ข้อมูล ความรู้ และรางวัลหรือค่าตอบแทนให้กบั พนักงานใน
ระดับปฏิบตั กิ ารในองค์การ พลังอานาจในทีน่ ้ีคอื ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และรางวัลหรือค่าตอบแทน
ที่ให้กบั พนักงาน ถ้าพนักงานรูส้ กึ หรือรับรูว้ ่าได้รบั พลังอานาจจะมีผลต่อผลลัพธ์ในการทางานเชิง
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บวก การเสริมสร้างพลังอ านาจเชิงโครงสร้างจะสาเร็จหรือ ล้มเหลวขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้จ ดั การในการสร้า งแนวทางปฏิบ ัติห รือ บรรยากาศการท างานที่เ สริม สร้า งพลัง อ านาจให้กับ
พนักงาน ซึง่ นอกจากการลดข้อจากัดทีไ่ ม่ก่อให้เกิดพลังอานาจกับพนักงานแล้วผูจ้ ดั การยังต้องสร้าง
ความสัมพันธ์หรือความไว้วางใจให้เกิดขึน้ กับพนักงาน (Blanchard; et al. 2001; Spreitzer. 2008)
การศึกษาการเสริมสร้างพลังอานาจเชิงโครงสร้างตามทฤษฎีโครงสร้างอานาจขององค์การ (theory
of structural power in organization) ของคานเตอร์ (Kanter.1977 citing Laschinger; et al. 2003)
ระบุถงึ โครงสร้างอานาจและโครงสร้างของโอกาสเป็ นเงื่อนไขทีก่ ่อให้เกิดพลังจูงใจในการทางานของ
พนักงาน โครงสร้างขององค์การที่ให้อานาจและโอกาสกับพนักงานในการเข้าถึงข้อมูล (informal)
ทรัพยากร (resources) ให้โอกาสพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ (competence and skill) ความก้าวหน้า
และเติบโตภายในองค์การ เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมนี้มอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติและประสิทธิผลการ
ทางานของพนักงาน และเมื่อพนักงานรูส้ กึ ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รบั การสนับสนุ น
ทรัพยากรจากองค์การ มีโอกาสศึกษาและฝึกอบรมในการพัฒนาอาชีพและเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ
ทีจ่ าเป็นในการทางานจะทาให้พนักงานรูส้ กึ มีพลังอานาจ
บลองชาร์ต; และคณะ (Blanchard; et al. 2001) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังอานาจ
มักจะได้รบั การนิยามว่าเป็ นการให้อานาจบุคคลในการตัดสินใจในองค์การ ในขณะที่อานาจการ
ตัดสินใจเพิม่ ขึ้นส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นทัง้ ในเรื่องการสังการและ
่
ควบคุม ซึ่งความคิดในสิง่ เหล่านี้เป็ นความหมายที่อ ยู่ไกลจากคาว่าการเสริมสร้างพลังอานาจ การ
เสริมสร้างพลังอ านาจขององค์ก ารผู้บริหารระดับบนยังคงเป็ นคนที่กาหนดทิศ ทางองค์การและ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ แต่การเสริมสร้างพลังอานาจใน
มุมมองเชิงโครงสร้างมีการขยายขอบเขตของการกระทาหรือกล่ าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ท่สี ่งเสริมพลัง
อานาจในองค์การนัน้ ไม่ได้กาหนดเฉพาะผูบ้ ริหารสูงสุดเท่านัน้ เเรนดอล์ฟ (Randolph.1995) เสนอ
ว่าการเสริมสร้างพลังอานาจคือการตระหนักถึงอานาจและการให้อานาจในองค์การ ซึง่ อานาจในทีน่ ้ี
ของพนักงานมีอยูแ่ ล้วในรูปของต้นทุนความรู้ ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์และแรงจูงใจภายในของ
พนักงาน การให้อานาจทีว่ ่านี้เพื่อมุ่งเน้นไปทีเ่ ป้าหมายขององค์การซึง่ เรียกว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลง
อานาจระดับบนไปยังระดับล่างตามลาดับชัน้ การบังคับบัญชาขององค์การ ผูจ้ ดั การหรือหัวหน้ามัก
คิดว่าการให้อ านาจกับพนัก งานมากขึ้นกลัว ว่าประสิทธิภาพขององค์การจะลดลงถ้าพนักงานมี
อานาจมากเกินไป และพนักงานคิดว่าการเสริมสร้างพลังอานาจเป็ นสิง่ ทีด่ ตี ราบใดทีพ่ นักงานไม่ต้อง
รับผิดชอบสาหรับผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ พนักงานส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการถูกควบคุมและสังการ
่
จากลาดับชัน้ การบังคับบัญชาขององค์การทาให้พนักงานบางคนกลัวทีจ่ ะเสีย่ งในความรับผิดชอบที่
เพิ่ม มากขึ้น ซึ่ง เป็ น ความล้ม เหลวในโอกาสสร้า งความส าเร็จและเป็ น ผลลบเชิง ศัก ยภาพของ
พนักงาน พนักงานที่กลัวว่าตนเองจะมีความรับผิดชอบอาจมีในบางวัฒนธรรมที่เน้นระยะระหว่าง
อานาจ (power distance) ทาให้เกิดความคิดว่าความรับผิดชอบเป็ นงานของผูจ้ ดั การหรือหัวหน้า
อย่างเดียวไม่ใช่ของพนักงานที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
บรรยากาศ (climate) เป็ นหัวข้อการศึกษาที่ได้รบั ความสนใจทางจิตวิทยาองค์การมานานเป็ นตัว
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แปรการรับรู้ระดับบุคคล มีห ลักฐานงานวิจยั ศึกษาตั วแปรบรรยากาศที่เ ป็ นการรับรู้ร่ว มกันของ
สมาชิกในทีมหรือกลุ่ม (aggregate climate) มากขึน้ และพบว่าบรรยากาศทีมมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมการทางานของบุคคลและของทีมหรือกลุ่ม เช่น บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของ
กลุ่ม (Seibert; et al. 2004: 334; Chen; & Lam. 2007: 202) บรรยากาศความเข้มแข็งของทีม
(climate strength) (Gonzalez-Roma; Fortes-Ferreira & Peiro. 2009: 511) และบรรยากาศ
ส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน (ตรีทพิ บุญแย้ม. 2554: 12)
สรุปได้ว่ามุมมองการเสริมสร้างพลังอานาจเชิงโครงสร้างเป็ นการกระจายอานาจของ
องค์ก ารตามโครงสร้างล าดับชัน้ การบังคับบัญ ชาให้กับหน่ ว ยงาน กลุ่ มหรือ ทีมและบุค คล หรือ
ระหว่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชา อานาจในความหมายนี้คอื ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร
โอกาสพัฒนาความรู้แ ละทัก ษะ การฝึ ก อบรมและพัฒนาและความรับผิดชอบในการทางาน ใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาตัวแปรบรรยากาศการเสริมสร้างพลังอานาจของทีมทีเ่ ป็ นการรับรูร้ ่วมกันของ
สมาชิกทีมถึงบรรยากาศการเสริมสร้างพลังอานาจของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บลองชาร์ต; และคณะ (Blanchard; et al. 1995: 9-12) เสนอแนวทางการเสริมสร้าง
พลังอานาจ โดยกาหนดองค์ประกอบหลักสาคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย
1. แบ่งปนั ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทัวถึ
่ ง (share accurate information widely)
หมายถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นสิง่ สาคัญมากสาหรับการเสริมสร้างพลังอานาจ เนื่องจากการไม่ม ี
หรือไม่ทราบข้อมูลพนักงานไม่สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบ และถึงแม้ว่ าพนักงานจะต้องการ
ั หาคือ องค์ก ารส่ ว นมากเป็ นองค์ก ารที่มลี าดับชัน้ การบัง คับ บัญ ชาจาก
รับ ผิด ชอบในสิ่ง นัน้ ป ญ
ระดับบนลงมา พนักงานจะรูส้ กึ ว่าข้อมูลส่วนมากขององค์การเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามซับซ้อนมากเกินไป
และมีค วามรู้ส ึก อ่ อ นไหว (sensitive) เกินไปส าหรับการแบ่ ง ปนั ให้พ นั ก งานทราบ การไม่มกี าร
แบ่ ง ปนั ข้อ มูล ทัง้ ในแนวตัง้ คือ ระหว่างระดับบนขององค์มายัง ระดับพนัก งานและระดับพนัก งาน
ด้วยกันซึง่ ข้อมูลเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการตัดสินใจในการทางาน ดังนัน้ การแบ่งปนั ข้อมูลอย่างทัวถึ
่ ง
เป็นสิง่ สาคัญหลักของการเสริมสร้างพลังอานาจในองค์การ
2. สร้างความมีอสิ ระอย่างมีขอบเขต (create autonomy via boundaries)
หมายถึงว่าบุคคลและทีมงานทราบหรือรับรูต้ รงกันถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองและทีมนัน้
มีจุดเริม่ ต้นและสิน้ สุดตรงไหน ความชัดเจนของขอบเขตจะถูกสร้างขึน้ โดยการกาหนดเป้าหมายใน
งาน บทบาท และคุณค่างาน จากการออกแบบโครงสร้างขององค์การและระบบทีส่ อดคล้องกับงาน
ของทีม ขอบเขตในความหมายนี้ห มายถึง พื้นที่ท่ที ุ ก คนสามารถมีอิส ระและรับรู้ต รงกัน ดัง นัน้
พนักงานจะมีแนวโน้ มที่จะมีความรับผิดชอบจากการได้รบั การเสริมสร้างพลังอานาจและทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ พนัก งานจะไม่ต้องกัง วลเกี่ยวกับการไปก้าวก่ายในบทบาทหรือ หน้ าที่ของ
บุคคลอื่น หรือเรือ่ งบางเรือ่ งทีค่ วรได้รบั อนุญาตก่อนทีจ่ ะกระทาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
3. การบริห ารจัด การทีม เป็ น สิ่ง ที่แ ทนที่ล าดับ ชัน้ ขององค์ก าร
(replace
hierarchical thinking with self-managed teams) หรืออีกนัยหนึ่งเป็ นการพัฒนาทีมทางานแทน
สายการบังคับบัญชาหมายถึงการมุ่งเน้นพัฒนาทีมที่มกี ารบริหารจัดการตัวเองมากขึน้ โดยเฉพาะ
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ทีมที่มกี ารควบคุมการทางานของตนเองหรือบริหารจัดการทีมได้เองต้องได้รบั การเสริมสร้างพลัง
อานาจก่อนซึง่ ส่วนมากมักจะถูกละเว้นหรือเพิกเฉย (ignored) จากผู้บริหารระดับสูง จากหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าทีมที่มกี ารบริหารจัดการตนเองสามารถได้รบั ประโยชน์ท่แี ท้จริงจากความซับซ้อน
และพลวัตร (dynamic) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าทีมมีอานาจในตนเอง บริหารจัดการทีมด้วยตนเอง มี
ระบบจัดการและรวบรวมความรูข้ องทีม ทีมทีม่ ที กั ษะและแรงจูงใจสิง่ เหล่านี้สามารถสร้างอานาจที่
เป็ นพลังร่วม (powerful synergistic) ของทีมทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การ นอกจาก
การเพิม่ ความพึงพอใจให้พนักงานหรือสมาชิกทีม การบริหารจัดการทีมยังพบว่าส่งผลต่อการเพิม่
ความผูกพันของพนักงาน ปรับปรุงการสื่อสารของพนักงาน (improve management- employee
communication) การเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์การ
เซยเบท; และคณะ (Seibert; et al. 2004: 334) ให้ความหมายบรรยากาศเสริมสร้าง
พลังอานาจของกลุ่มเป็ นการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกกลุ่มเดียวกันเกี่ยวกับขอบเขตที่องค์การสร้าง
ขึ้นมาโดยก าหนดเป็ นโครงสร้างการท างานของกลุ่ ม เช่น นโยบายในการท างาน แนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน ข้อมูลและขอบเขตความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) การแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง
การรับรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิงาน
ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นข้อมูลป้อนกลับจากการปฏิบตั งิ านและคุณภาพในการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม 2) ขอบเขต
ในการทางานของกลุ่ม หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
ทางาน ความชัดเจนในเป้าหมาย ภารกิจงานและกระบวนการทางานของกลุ่ม 3) ความรับผิดชอบใน
การทางานของกลุ่ม หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการควบคุมและอานาจใน
การตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ในการทางานภายในกลุ่มงาน
นอกจากนี้ มีการศึกษาบรรยากาศของทีมในความหมายที่เป็ นการรับรู้ร่วมกั นของ
สมาชิกทีมทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของทีมและผลลัพธ์ทางการเงินของทีม ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของทีมประเมินโดยสมาชิกทีมและผูจ้ ดั การทีม ผลพบว่าบรรยากาศความเข้มแข็งของทีม (climate
strength) เป็ น ตัว แปรก ากับ (moderated) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบรรยากาศองค์ก าร (climate
organization) และบรรยากาศของทีม (climate team) ซึ่งบรรยากาศของทีมประกอบด้วย 1) มิติ
การสนับสนุนจากองค์การ (support from the organization) เป็ นสิง่ ทีส่ มาชิกทีมเชื่อว่าทีมได้รบั การ
สนับสนุ นจากองค์การและผู้จดั การ 2) มิตดิ ้านนวัตกรรม (innovation) เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นความคิดใหม่
เกี่ย วกับ งานที่ท าอยู่ แ ละน าไปประยุ ก ต์ กับ ทีม 3)
มิติ มุ่ ง ความส าเร็จ ในเป้ าหมาย (goal
achievement) เป็ นสิง่ ทีส่ มาชิกทีมร่วมกันพยายามทาให้งานไปสู่เป้าหมาย 4) มิตคิ วามเป็ นทางการ
(enabling formalization) เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นบรรทัดฐานของทีมและกระบวนการออกแบบความสามารถ
ของสมาชิก ทีม ไปสู่ ค วามเชี่ย วชาญในงานและปรับ ปรุ ง กระบวนการท างานในหน้ า ที่พ บว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านของทีมทีร่ ะดับทีม (Gonzalez-Roma; et al. 2009: 511)
สรุปได้ว่าบรรยากาศการเสริมสร้างพลังอานาจของทีมในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการรับรู้
ร่วมกันของสมาชิกทีมถึงการบริหารจัดการบรรยากาศการทางานภายในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่ห ัว หน้ า สถานี ด บั เพลิง ได้ก ระจายอ านาจมายัง ทีม ปฏิบ ัติก ารป้อ งกัน และ
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บรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 1) การแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิก
ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนจากการ
ปฏิบตั ิง านของทีม ผลลัพ ธ์ท่เี ป็ นข้อ มูล ป้อ นกลับจากการปฏิบตั ิง านของทีม และคุ ณ ภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของทีม 2) ขอบเขตในการทางานของทีม หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับโครงสร้างและแนวทางทีก่ าหนดขึน้ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของทีม ความชัดเจนในเป้าหมายของแต่ละภารกิจและกระบวนการทางานของทีมเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน ความมีอสิ ระในวิธกี ารปฏิบตั งิ านของทีม ความชัดเจนของพืน้ ทีก่ ารทางานทีอ่ ยู่
ในความรับผิดชอบของทีม 3) ความรับผิดชอบในการทางาน หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิก
ภายในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับการควบคุมและอานาจในการตัดสินใจ
ในเรือ่ งต่างๆ ในการทางานของทีม เช่น การสอนงานและฝึกอบรมของทีม และความรับผิดชอบและ
ผลการตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของทีม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของ
ทีมจะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพลังจูงใจในการทางานของทีมและมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของ
ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีอทิ ธิพลทางตรงข้ามระดับกับพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคล
การวัดบรรยากาศเสริ มสร้างพลังอานาจของทีม
แบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจพัฒนาขึน้ โดยบลองชาร์ตและคณะ และ
แรนดอล์ฟ (Blanchard; et al.1995; Randolph. 1995) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
แบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตในการทางานของกลุ่มหรือทีม และความรับผิดชอบการทางานของ
ทีม แต่ละองค์ประกอบมีขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อ รวมแบบวัดทัง้ ฉบับมีจานวน 30 ข้อ เป็ นแบบวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่เคยเลย (1 คะแนน) ถึงบ่อยทีส่ ุด (6 คะแนน) ตัวอย่างข้อคาถามด้าน
การแบ่งปนั ข้อมูล “ทีมเราได้รบั ข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อช่วยในการทางานของทีมอย่างทันเวลา”
ด้านขอบเขตในการทางานของทีม เช่น "ทีมรับรูแ้ ละทราบตรงกันถึงความมีอสิ ระตามโครงสร้างการ
ทางานของทีม” ด้านความรับผิดชอบการทางานของทีม เช่น "ทีมรับรู้ ร่วมกันถึงจุดประสงค์ของ
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทีม ” แบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจ
ของทีมเป็ นแบบวัดทีผ่ ่านการทดสอบความเทีย่ งตรงด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอับ
ดับสอง (factor analysis confirm second order) และการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Randolph; &
Kemery. 2011: 95) นอกจากนี้แบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจยังมีการศึกษาในงานวิจยั
หลายองค์การ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้นาแบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมของซิลเวอร์
(Silver. 2000) ที่สร้างขึน้ ตามแนวคิดของบรองชาร์ตและคณะ และแรนดอล์ฟมาปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศเสริ มสร้างพลังอานาจของทีม
งานวิจยั ของเซยเบทและคณะ (Seibert; et al. 2004: 332) ศึกษาการเสริมสร้าง
พลังอานาจเชิงพหุระดับโดยบูรณาแนวคิดการเสริมสร้างพลังอานาจซึ่งกาหนดตัวแปรบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของกลุ่มงาน (empowerment climate) เป็ นตัวแประดับกลุ่มและตัวแปรพลัง
จูงใจในการทางานของบุคคลเป็ นตัวแปรระดับบุคคล ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ านของทีมเป็ น
ตัวแปรระดับกลุ่ม และผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลและความพึงพอใจในการทางานเป็ นตัวแปรระดับ
บุคคล ผลพบว่ าบรรยากาศเสริมสร้างพลัง อานาจของกลุ่ มงาน ประกอบด้วย การแบ่งปนั ข้อมูล
ข่าวสาร ขอบเขตในการทางานของกลุ่ม ความรับผิดชอบของกลุ่มงานมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของทีม และบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของกลุ่มงานมีอทิ ธิพลข้ามระดับมายังพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของบุคคลส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลและ
ความพึงพอใจในงานของบุคคล สอดคล้องกับงานวิจยั ของเชนและคณะ (Chen; Lam & Zhong.
2007) พบว่าบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมซึ่งประกอบด้วย การแบ่ งปนั ข้อมูลข่าวสาร
ขอบเขตในการทางานของทีม ความรับผิดชอบของทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกข้ามระดับมากับพลัง
จูงใจในการทางานของบุคคล งานวิจยั ของเรนดรอฟและเคเมอรี่ (Randolph; & Kemery. 2011: 95)
ศึกษาบทบาทผู้จดั การในการบริหารจัดการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลั งอานาจและ
พลังจูงใจในการทางานของพนักงาน ประเด็นคือการมุ่งไปที่ความสาเร็จในเป้าหมายขององค์การ
และความไว้ว างใจในพนัก งาน การบริหารจัดการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอ านาจ ( managerial
empowerment practices) ประกอบด้วย การแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร ความชัดเจนของโครงสร้างทีม
และความรับผิดชอบของทีม กลุ่มตัวอย่างคือผู้จดั การในสหรัฐอเมริกาเป็ นผู้ประเมินแบบวัดการ
เสริมสร้างพลังอานาจ พนักงานเป็ นผู้ประเมินแบบวัดพลังจูงใจในการทางาน ผลวิจยั พบว่าการ
บริหารจัดการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอานาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพลังจูงใจในการทางาน
ของบุคคล และฐานอานาจผูจ้ ดั การ (power bases) เป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอานาจและพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าบรรยากาศเสริมสร้าง
พลังอานาจของทีมมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางานของบุคคล และพลังจูงใจในการทางาน
ของบุค คลยัง ส่ ง ผลต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของบุ ค คลและความพึง พอใจในงานของบุ ค คล ดัง นัน้
งานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงคาดว่าบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม อาจจะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
พลัง จูง ใจการท างานของทีม และพลัง จูง ใจในการท างานของบุ ค คลและมีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ
ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.1 แนวคิ ดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ปจั จุบ ันการศึก ษาภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงมุ่ง เน้ นความสนใจไปที่ก ารประเมิน
พฤติกรรมภาวะผูน้ าในการแสดงออกกับสมาชิกแต่ละคนทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มหรือทีมและพฤติกรรมผูน้ าทีม่ ุ่ง
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ทีม ซึ่งระยะหลังส่วนมากจะเป็ นงานวิจยั ที่ศกึ ษาภาวะผู้นาทัง้ สองระดับเนื่องมาจากการตัง้ คาถาม
ที่ว่ า พฤติก รรมของผู้น าน่ า จะมีก ารแสดงออกที่แ ตกต่ า งกัน ระหว่ า งระดับ บุ ค คลและระดับ ทีม
ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็ นแนวคิดทีม่ ผี ศู้ กึ ษามานานและมีหลักฐาน
ผลการศึกษาพบว่าเป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานและผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นทัง้ สองระดับ
เบิร์ น (Burns.1978) เป็ น ผู้ น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลง
(transformational leadership) และภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่ น (transactional leadership) ทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากงานวิจยั เกี่ยวกับผูน้ าทางการเมือง (Joudge: & Piccolo. 2004: 755) รูปแบบภาวะผูน้ าการ
แลกเปลีย่ นจะเกิดขึน้ เมื่อผูน้ าและผูต้ ามมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะของการเปลีย่ นแปลงซึ่ง จะ
เป็ นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การเมือ ง หรือ ทางจิต วิทยา ดังนัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่างผูน้ า
กับผูต้ ามจะยังคงอยู่ต่อไปก็ต่อเมื่อทัง้ สองฝ่ายต่างยังคงมีประโยชน์ซง่ึ กันและกันอยู่ ส่วนภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงเป็ นภาวะผู้นาที่เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการเปลี่ ยนแปลงฐานอานาจเดิม
โดยผูน้ าจะพยายามกระตุ้นผูต้ ามให้ยกระดับตนเองให้มจี ริยธรรมและแรงจูงใจทีส่ ูงขึน้ กว่าเดิม ผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงพยายามชี้ให้เห็นถึงปญั หาในระบบปจั จุบนั และแสดงถึงวิสยั ทัศน์ อนั น่ าตื่นเต้นใน
สังคมหรือองค์การใหม่ทส่ี ามารถเป็นไปได้ และวิสยั ทัศน์ของสังคมใหม่ทจ่ี ะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิ กับ
ค่านิยมของผูต้ าม ตามแนวความคิดของเบอร์น ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึน้ ในผู้นาที่ม ี
พัฒนาการทางจริยธรรมในขัน้ ที่สูงกว่าผู้ตาม การแสดงถึงภาวะผู้นานัน้ แท้จริงแล้วก็คอื การแสดง
พลังงานทางด้านจริยธรรมของผูน้ า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและผูน้ าทีม่ บี ารมีสมั พันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ
ในลักษณะทีผ่ นู้ าการเปลีย่ นแปลงทุกคนจะเป็นผูน้ าทีม่ บี ารมี แต่ผนู้ าทีม่ บี ารมีไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงเสมอไป ผู้นาการเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นผู้นาที่มบี ารมีก็เพราะความสามารถในการ
ชีใ้ ห้เห็นชัดถึงวิสยั ทัศน์ ของอนาคตและสามารถสร้างความผูกพันทางอารมณ์กบั ผูต้ ามได้ ในขณะที่
ผูน้ าทีม่ บี ารมีแม้ว่าจะสามารถสร้างวิสยั ทัศน์ของอนาคตและความผูกพันทางอารมณ์กบั ผูต้ ามได้แต่
ก็ไม่สามารถเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการกระทาเช่นนัน้ เป็ นเพียงเพราะผลประโยชน์
ของตนเองเท่านัน้ (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2550: 46-48)
ทฤษฎีภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบของแบส (Bass)
แบส (Bass. 1985; citing Joudge; & Piccolo. 2004:755) เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงต่อจากแนวคิดเดิมของเบอร์น (Burns. 1978) ทฤษฎีของแบสแตกต่างจากของ
เบอร์นตรงที่ผู้นาสามารถมีภาวะผู้นาทัง้ สองรูปแบบพร้อ มๆ กันได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ
สถานการณ์ในเวลานัน้ ๆ แบสเชื่อว่าผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นผูน้ าที่มบี ารมีเช่นเดียวกันกับเบอร์น
เป็ นผู้มวี สิ ยั ทัศน์ ด ี มีว าทศิล ป์ และมีทกั ษะในการสร้างความประทับใจ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงใช้
ทักษะเหล่านี้ในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์อนั รุนแรงกับผูต้ าม แต่สาหรับผูน้ าการแลกเปลีย่ น
แล้ว จะไม่มคี ุ ณ สมบัติเ หล่ านี้ เพราะผู้นาการแลกเปลี่ยนจะจูงใจผู้ตามด้วยการตัง้ เป้าหมายและ
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สัญญาที่จะให้รางวัลตามผลการปฏิบตั ิท่ปี รารถนาแม้ว่าผู้นาการแลกเปลี่ยนจะเป็ นภาวะผู้นาที่ม ี
ประสิทธิภาพ แต่เมื่อเทียบกับผู้นาการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะเป็ นส่วนขยาย
เพิ่มเติม ประสิท ธิภาพที่สูงกว่า ในขณะที่ผู้นาการเปลี่ย นแปลงจะยกระดับจริยธรรม ขวัญ และ
แรงจูงใจของผู้ตามให้สูงขึน้ ผู้นาการเปลีย่ นแปลงจะคอยดูและจัดสรรผลประโยชน์ทางตรงให้กบั ผู้
ตาม ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงจะเน้นในการตัง้ คาถามว่าผูต้ ามจะทาอะไรให้กบั องค์การได้บา้ ง ในขณะที่
ผูน้ าการแลกเปลีย่ นจะถามว่าองค์การจะทาอะไรให้กบั ผูต้ ามได้
แบส (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2555: 249-250; อ้างอิงจาก Bass. 1999) ได้พฒ
ั นาทฤษฎี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็ นโมเดลภาวะผู้นาเต็มรูปแบบ (model of full range
leadership) ซึง่ เป็ นโมเดลทีอ่ ธิบายถึงภาวะผูน้ า 3 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ภาวะผูน้ า
การแลกเปลีย่ น และภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย (laissez-faire leadership) รายละเอียดภาวะ
ผูน้ าแต่ละแบบมีดงั นี้
1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เป็ นกระบวนการ
ผูน้ ามีอทิ ธิพลต่อผูร้ ่วมงานและผูต้ าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูต้ ามให้สูงขึน้ กว่าความ
พยายามทีค่ าดหวังไว้ พัฒนาความสามารถของผูร้ ่วมงานและผูต้ ามให้สูงขึน้ กว่าเดิม ทาให้ผรู้ ่วมงาน
และผูต้ ามตระหนักถึงวิสยั ทัศน์ของกลุ่มหรือองค์การ จูงใจให้ผรู้ ่วมงานและผูต้ ามให้มองไปไกลกว่า
ผลประโยชน์ ข องตนเองภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงแบ่ ง เป็ น 3 องค์ป ระกอบ คือ การมีบ ารมี
(charisma) การกระตุ้นทางปญั ญา (intellectual stimulation) และการคานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
(individualized consideration) ต่อมาแบส; และอโวลิโอ (Yukl. 1994 : 352; Citing Bass; & Avolio.
1990) ได้เปลี่ยนชื่อองค์ประกอบการมีบ ารมีเ ป็ น การมีอ ิท ธิพ ลอย่า งมีอ ุด มการณ์ ( idealized
influence) และเพิม่ อีก หนึ่ ง องค์ประกอบ คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation)
รายละเอียดแต่ ละองค์ประกอบดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุ ดมการณ์ (idealized influence)
หมายถึง การทีผ่ ู้นาประพฤติเป็ นแบบอย่างให้กบั ผู้ตาม ผู้นากระทาตัวเป็ นที่น่ายกย่อง เคารพนับถือ
ศรัทธา และไว้วางใจทาให้ก บั ผูต้ ามเกิดความภูมใิ จในการทางานร่ว มกับผูน้ า ผูต้ ามจะพยายาม
ประพฤติเ ลียนแบบผูน้ า ทาในสิง่ ที่ผู้นาต้องการให้ปฏิบตั ิ ซึ่งการจะทาให้เกิดองค์ประกอบนี้ได้นัน้
ผู้นาต้องมีว ิส ยั ทัศน์ และสามารถถ่ ายทอดวิส ยั ทัศ น์ใ ห้ก ลายเป็ น วิส ยั ทัศ น์ ร ่ว มกัน ระหว่า งผู ้ต าม
รวมทัง้ สร้างความมั ่นใจให้ก บั ผู้ต ามเพื่อรวมน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการพยายามมุ่งไปสู่ว สิ ยั ทัศ น์
ที่ตงั ้ ไว้ ผู้นาต้องเป็ นผู้มคี วามมันคงทางอารมณ์
่
ควบคุมสติและอารมณ์ได้ในยามคับขัน มีจริยธรรม
ไม่ใช่อานาจแสวงหาประโยชน์ ส่วนตน 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation)
หมายถึง การที่ผู้นาประพฤติในทางที่จูงใจผู้ต ามให้เ กิดแรงบันดาลใจด้วยวิธ ีการสร้างแรงจูงใจ
ภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก การให้ความสาคัญและความท้าทายในงานที่ผู้ตามทา ผู้นาจะ
สร้างความกระตือรือร้นและเจตคติในทางบวก ทาให้ผู้ตามรับรู้ภาพวิสยั ทัศน์ ในอนาคตที่สวยงาม
และแสดงความเชื่อมันและความตั
่
ง้ ใจอย่างแน่ วแน่ ในการบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ 3) การกระตุ้นทาง
ปญั หา (intellectual stimulation) หมายถึงการที่ผู้นากระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปญั หาที่กาลัง
เกิดขึน้ กระตุ้นให้ผตู้ ามมองปญั หาจากมุมมองใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการตัง้ สมมติฐานและ
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เปลีย่ นกรอบแนวคิดในการมองปญั หา จูงใจผู้ตามและสนับสนุ นให้เกิดความคิดริเริม่ ใหม่ ๆ ในการ
แก้ปญั หา กระตุน้ ให้ผตู้ ามแสดงความคิดและเหตุผลได้อย่างเต็มทีแ่ ละอิสระ ไม่วจิ ารณ์ความคิดของ
ผู้ตามแม้ว่าความคิดนัน้ จะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นาก็ตามกระตุ้นให้ผู้ตามรูส้ กึ ว่าปญั หาที่
เกิดขึน้ เป็ นเรื่องท้าทายและถือเป็ นโอกาสที่ดใี นการแก้ปญั หาร่วมกันและสร้างความเชื่อมันว่
่ าทุก
ปญั หาสามารถหาทางแก้ไขได้ แม้ว่าจะเป็ นปญั หาที่ใหญ่หรือมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม ถ้า
ทุ ก คนร่ว มมือ แก้ปญั หาก็จะสามารถลุ ล่ ว งผ่ านไปได้ 4) การค านึ ง ถึง ความเป็ นปจั เจกบุ ค คล
(individualized consideration) ผู้นาจะให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ตามเป็ นรายบุคคลทาให้ผตู้ าม
รู้ส ึก ว่ า ตนเองมีคุ ณ ค่ า และมีค วามส าคัญ ผู้น าจะเป็ น เหมือ นกับ โค้ช (coach) ที่ป รึก ษาคอยให้
คาแนะนาดูแลผูต้ ามแต่ละคน ผูน้ าจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความสาเร็จของผูต้ ามแต่ละคน พยายาม
ให้ผตู้ ามพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึน้ กว่าเดิม มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเปิดโอกาสให้ผู้
ตามได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่
2. ภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เป็ นกระบวนการให้
รางวัลหรือลงโทษผู้ตามของผูน้ า ซึง่ กระบวนการดังกล่าวาจะขึน้ อยู่กบั ผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ าม
ผูน้ าใช้กระบวนการแลกเปลีย่ นและเสริมแรงตามสถานการณ์ จูงใจให้ผู้ตามปฏิบตั งิ านตามระดับที่
คาดหวังไว้ โดยการเชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับวามสาเร็จกับความสาเร็จตามเป้าหมาย ซึง่
รางวัลส่วนใหญ่เป็ นรางวัลภายนอก ภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่ นแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) การ
ให้รางวัลตามสถานการณ์ (management by exception) เป็ นการบริหารงานทีผ่ นู้ าจะวางเฉยปล่อย
ให้ส ิ่งต่ าง ๆ ดารงไปตามสภาพเดิม ผู้นาจะพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทางานของผู้ ต าม
ยกเว้นแต่ ถ้าการทางานของผู้ต ามนัน้ เกิดความผิดพลาดขึ้น หรือ คุ ณภาพลดต่ า ลงจึง จะเข้า ไป
แทรกแซง การบริหารแบบวางเฉยแบ่งออกเป็ น 2 แบบย่อย คือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก
(active management-by-exception) และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive managementby-exception) ทัง้ สองแบบแตกต่างกันเพียงแค่ระดับการเข้าไปแทรกแซงเมื่อผูต้ ามทางานผิดพลาด
ถ้าเป็ นการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกผูน้ าจะคอยสอดส่องสังเกตการณ์ทางานของผูต้ าม คอยแก้ไข
การทางานที่ผดิ พลาดเพื่อป้องกันความผิดพลาดอื่นที่อาจเกิดขึน้ ตามมา ส่วนการบริหารงานแบบ
วางเฉยเชิงรับ ผู้นาจะเข้าไปแทรกแซงก็ต่อเมื่อความผิดพลาดจากการทางานของผู้ตามเกิดขึ้น
มาแล้วเท่านัน้
3. ภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย (laissez-faire leadership) เป็ นภาวะผู้นาที่
ผูน้ าได้แสดงพฤติกรรมทีบ่งบอกถึงความไม่มภี าวะผูน้ า เป็ นภาวะทีแ่ ย่ท่สี ุด เนื่ องจากผู้นาจะไม่ได้
ทาบทบาทในฐานะผูน้ าใดใดเลย ขาดความรับผิดชอบไม่มกี ารตัดสินใจ ไม่มวี สิ ยั ทัศน์และผูน้ าจะไม่
อยูใ่ นยามทีผ่ ตู้ ามต้องการ
จากทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีนกั วิชาการเสนอว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ไม่เพียงเกี่ยวข้องเฉพาะประสิทธิภาพของผู้ตามแต่ละคนแต่ยงั เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั งิ านกลุ่ม
หรือทีมและระดับองค์การ (Bass. 1985 ; Conger; & Kanungo,1998 ; Shamir, House; & Arthur,
1993 citing Wang; et al. 2011) และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีหน้าทีท่ งั ้ ระดับบุคคลและระดับ
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ทีม (Kirkman, Chan, Far, Chen, & Lowe, 2009; Liao; & Chuang, 2007; Zohar; & TenneGazit. 2008) มีนักวิชาการด้านภาวะผูน้ าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุ นและยืนยันความเชื่อ
ทีว่ ่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสามารถยืดหยุ่นได้ตามระดับการวิเคราะห์ (Wang; & Howell. 2012;
Wu; et al. 2010; Zhange; et al. 2013; Li; et al. 2014) ผลการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงที่
ผ่านมาส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องมือวัด MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
โดยแบสและอโวลิโอ (Pillai; Schreisheim; & Williams. 1999: 909; citing Bass; & Avolio. 1991)
เป็ นเครื่อ งมือ วัด ที่ถู ก น าไปใช้ใ นบริบ ทที่ห ลากหลายแตกต่ า งกันทัง้ สภาพกลุ่ มตัว อย่างและใน
วัฒนธรรมของประเทศทีแ่ ตกต่างกัน เครือ่ งมือวัดมีองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ด้าน คือ 1) การ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational
motivation) 3) การกระตุ้นทางปญั ญา (intellectual stimulation) 4) การคานึงถึงความเป็ นปจั เจก
บุคคล (individualized consideration) อย่างไรก็ตาม แวงและโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2010:
1134) เสนอเกี่ยวกับแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ประเด็นแรกก็คอื การนาแบบวัดภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง หรือ MLQ ไปใช้ระดับกลุ่มซึ่งไม่น่าจะมีความเหมาะสมในการใช้วดั พฤติกรรม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีร่ ะดับกลุ่ม ชไรเชอม์และคณะ (Schriesheim, Wu; & Scandura. 2009)
เสนอว่าระดับการวิเคราะห์ของข้อคาถามในแบบวัดมีความคลุมเครือและไม่ชดั เจน เนื่องจากไม่ม ี
การอ้า งอิง สรรพนามของผู้ต อบในข้อ ค าถาม ตัว อย่า งเช่ น การสร้า งความเชื่อ มันในการไปสู
่
่
เป้าหมายที่สาเร็จ ซึ่งไม่แน่ ว่าจะให้ตอบหรือใช้ท่รี ะดับบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ ในการอ้างอิงหรือ
ตอบข้อคาถาม อาจนามาซึง่ ผลลัพธ์และข้อสรุปทีม่ คี วามคลุมเครือไม่ชดั เจนและไม่ได้สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้ในการศึกษา ประเด็นทีส่ องคือ ความหลากหลายของการศึกษาทีม่ กี ารมุ่งเน้นไม่
ที่ระดับบุคคลก็จะมุ่งไปที่ระดับกลุ่ม ดังนัน้ จึงไม่มกี ารศึกษาหรือตรวจสอบอิทธิพลของภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อผูต้ ามทัง้ สองระดับพร้อมกัน ซึง่ อาจจะมาจากการใช้แบบวัดภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลง หรือ MLQ เป็ นแบบวัดทีม่ กี ารใช้กว้างๆ ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทีม่ ุ่งเน้นบุคคลหรือมุ่งเน้นกลุ่ม คาล; และชาร์มรี ์ (Kark; & Shamir. 2002)
เป็ นกลุ่มแรกทีส่ ร้างความชัดเจนในประเด็นนี้โดยเสนอภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทัง้ สองระดับหรือ
สองมิติ คือ พฤติก รรมภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมุ่ ง เน้ น บุ ค คล ได้แ ก่ การกระตุ้ น ทางปญั ญา
(intellectual stimulation) และการคานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล (individualized consideration)
และพฤติก รรมภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมุ่ง เน้ น กลุ่ ม ได้แ ก่ การมีอิท ธิพ ลอย่า งมีอุ ด มการณ์
(idealized influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ต่อมางานวิจยั ของวู; และ
คณะ (Wu; Tsui, & Kinicki. 2010) ตรวจสอบพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีม่ ุ่งเน้นบุคคล
คือการกระตุ้นทางปญั ญาและการคานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มุง่ เน้นกลุ่ม คือ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจทัง้ สองมิตทิ ร่ี ะดับกลุ่ม ซึง่
เน้นความแตกต่างของพฤติกรรมภาวะผูน้ าทีร่ ะดับกลุ่มและเสนอแนะว่าผูน้ าผูซ้ ง่ึ จะปฏิบตั กิ บั ผูต้ าม
แตกต่างกันและน่าจะมีอทิ ธิพลต่อผลลัพธ์ของกลุ่ม
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ส าหรับ การตีค วามปรากฏการณ์ ภ าวะผู้น าที่เ กิด ขึ้น ในบริบ ทการท างานจริง นั น้
โดยเฉพาะผูน้ าทีม ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงเป็ นตัวแปรทีส่ ามารถตีความได้ทร่ี ะดับการวิเคราะห์
หลายแบบ และสามารถเป็นได้ทงั ้ ตัวแปรในระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม สอดคล้องกับแยมมาริ
โน; และดูบนิ สกี้ (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2550: 52-57; อ้างอิงจาก Yammarino; & Dubinski.
1992) สรุปแนวทางการตีความปรากฏการณ์ภาวะผูน้ าทีเ่ กิดขึน้ จากระดับการวิเคราะห์ทแ่ี ตกต่างกัน
6 แนวทาง คือ 1) ลักษณะภาวะผูน้ าโดยเฉลีย่ (average leadership style/ALS) ลักษณะทีผ่ นู้ ามี
ความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามแต่ละคนทีเ่ ป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรืออยูใ่ นกลุ่มงานทีผ่ นู้ าเป็ นผูด้ ูแล คล้ายคลึง
กัน การแสดงออกถึงภาวะผูน้ าทีม่ ตี ่อผูต้ ามแต่ละคนในกลุ่มงานเดียวกันเหมือนๆ กัน ลักษณะเช่นนี้
จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ ภาวะผูน้ านัน้ ปรากฏขึน้ ในระดับกลุ่ม และเนื่องจากความสัมพันธ์ผนู้ ากับผูต้ ามแต่
ละคนภายในกลุ่ ม งานเดี ย วกัน คล้ า ยคลึง กัน ภายในกลุ่ ม งานจึง มีค วามกลมกลื น กั น ด้ ว ย
(homogeneous) 2) ลักษณะการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ตาม (leader-member exchange/
LMX) เป็นลักษณะภาวะผูน้ าทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะดับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้ าม ผูน้ าแสดงภาวะ
ผูน้ าหรือความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามแต่ละคนภายในกลุ่มงานของผูน้ าแตกต่างกัน แม้ว่าความสัมพันธ์จะ
เกิดขึน้ ทีร่ ะดับคู่ความสัมพันธ์ แต่ความแตกต่างระหว่างคู่ความสัมพันธ์นัน้ เกิดขึน้ ภายในกลุ่มงาน
เดียวกันเท่านัน้ (dyads within groups) ผูน้ าทีอ่ ยู่คนละกลุ่มงานกันก็แสดงลักษณะภาวะผูน้ าต่อผู้
ตามในลักษณะคล้ายคลึงกันกับผู้นาอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าผู้นาแต่ล ะคนมีล กั ษณะภาวะผู้นา
โดยทัวไปคล้
่
ายกันแต่จะแสดงภาวะผูน้ าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะภายในกลุ่มงานของตนอย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่
กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตามแต่ ละคนภายในกลุ่มเดียวกัน 3) ลักษณะภาวะผู้นาตาม
รายบุคคล (individualized leadership/IL) (Mumford; Dansereau; & Yammarino. 2000: citing
Dansereau; & Yammarino. 1998) ลักษณะภาวะผูน้ าทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะดับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ า
กับผูต้ ามอย่างแท้จริงและแต่ละคู่ความสัมพันธ์นนั ้ เป็ นอิสระจากกันไม่สมั พันธ์จนเกาะกันกลายเป็ น
กลุ่มเหมือนกับลักษณะภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ า
กับผูต้ ามแต่ละคนเป็ นไปในลักษณะสมดุล ขึน้ อยู่กบั ผูต้ ามแต่ละคน ภายในคู่ความสัมพันธ์แต่ละคู่
ผูน้ ากับผูต้ ามมีลกั ษณะสอดคล้องกลมกลืนกัน (homogenous dyads) ความแตกต่างจะเกิดขึน้ ที่
ระหว่างคู่ความสัมพันธ์ บางคู่มรี ะดับความสัมพันธ์มากกว่าคู่อ่นื ความสนใจอยู่ท่กี ารเปรียบเทียบ
ระหว่างคู่ความสัมพันธ์ 4) ลักษณะภาวะผูน้ าทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่สมดุล (unbalanced
interpersonal relationships) เป็ นลักษณะภาวะผูน้ าทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะดับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับ
ผู้ตามเช่นเดียวกันกับลักษณะภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ตามแตกต่างกันตรงที่
ความแตกต่างจะเกิดขึน้ ภายในแต่ละคู่ค วามสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ตาม (within dyads) แต่
ระหว่างคู่ความสัมพันธ์จะไม่แตกต่างกัน ความเป็ นกลุ่มงานของผูน้ าไม่เกิดขึน้ ความไม่สอดคล้อง
กันภายในคู่ความสัมพันธ์บ่งบอกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสถานภาพของผูน้ ากับผูต้ าม 5)
ลักษณะภาวะผูน้ าทีเ่ กิดขึน้ จากการประมวลสารสนเทศ (information processing leadership) เป็ น
ลักษณะภาวะผูน้ าทีเ่ กิดขึน้ ในระดับบุคคล ความแตกต่างเกิดขึน้ ในระดับบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นกลุ่มใดใดทัง้ สิน้ ไม่มคี วามเป็ นกลุ่มเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นที่ระดับคู่ความสัมพันธ์หรือที่ระดับกลุ่ม
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งาน ผูต้ ามแต่ละคนรับรูภ้ าวะผูน้ าคนเดียวกันแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับทีผ่ นู้ าเองก็รบั รูผ้ ตู้ ามแต่
ละคนว่ามีลกั ษณะเฉพาะเป็ นรายบุคคล ผูต้ ามแต่ละคนไม่เหมือนกัน ภาวะผูน้ าเช่นนี้จงึ เป็ นภาวะ
ผูน้ าตามการรับรูข้ องผูต้ าม ผูน้ าจะเป็ นอย่างไรขึน้ อยู่กบั ว่ามองด้วยสายตาและผ่านกระบวนการคิด
ของผู้ตามคนใด เรียกลักษณะภาวะผูน้ าเช่นนี้ว่าเกิดจากการประมวลสารสนเทศภายในสมองหรือ
ความคิดของผูต้ าม (Yammarino; & Dubinski. 1994: 792 citing Lord; Foti; & DeVader. 1984;
Lord; & Maher. 1993) ลักษณะการไร้ภาวะผูน้ า (non leadership) เป็ นลักษณะทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีท่ี
ไม่พบความสัมพันธ์ใดใดทัง้ สิน้ ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม ซึง่ ก็อาจแสดงถึงสภาพทีไ่ ร้ภาวะผูน้ าทีแ่ ท้จริง
หรือเป็นในกรณีทม่ี สี งิ่ ทีม่ าทดแทนภาวะผูน้ า(substitutes for leadership) ทาให้ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามก็ได้
นอกจากนี้ แวง; และฮาวเวล (Wang; & Howell. 2010: 1136) ได้พฒ
ั นาแบบวัดภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสองระดับ (the dual-level transformative leadership scale) ได้แก่ ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นกลุ่ม (group-focused transformative leadership) และภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคล (individual-focused transformative leadership) มีรายละเอียดดังนี้
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นอัต
ลักษณ์ของกลุ่ม (emphasizing group identity) หมายถึง พฤติกรรมหัวหน้ากลุ่มมีการมุ่งเน้นและ
กาหนดพฤติกรรมให้มลี กั ษณะร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม มีการให้ความสาคัญกับกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มจะ
ได้รบั การยกย่อ งและเป็ นที่เคารพของทุกคนในกลุ่ม หัวหน้ ากลุ่ มแสดงความมันใจและช่
่
วยสร้าง
ความรูส้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม มีการให้ความสาคัญกับอัตลักษณ์ของกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม
สามารถใช้โอกาสทางสังคมหรือการประชุมกลุ่มในการสร้างหรือเน้นอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีการแสดง
ถึงความภาคภูมใิ จในความสาเร็จร่วมกันที่มุ่งเน้นความเป็ นกลุ่มกลุ่มหรือเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน
ค่านิยมร่วมกันในกลุ่มภายใต้เอกลักษณ์กลุ่ม 2) การสือ่ สารถึงวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม (communicating a
group vision) หมายถึง พฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่มทีแ่ สดงออกถึงการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้น
กลุ่มให้ปฏิบตั งิ านเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ร่วมกันที่มใิ ช่เพียงการกระตุ้นคนใดคนหนึ่งในทีม หัวหน้า
กลุ่มจะช่วยเพิม่ ความเชื่อ มันให้
่ กบั กลุ่มในการมีเป้าหมายการทางานร่วมกัน และแสดงถึงการมี
วิสยั ทัศน์ของกลุ่ม มีการสร้างความเชื่อมันในกลุ
่
่มให้ไปถึงเป้าหมายการทางานร่วมกันว่าต้องสาเร็จ
3) การสร้างความเป็ นทีม (team-building) หมายถึง พฤติกรรมของหัวหน้าทีมทีม่ ุ่งเน้นการส่งเสริม
ความร่วมมือของสมาชิกในทีม มีการจัดการและแก้ไขความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในทีม มีการอานวย
ความสะดวกในการทางานของทีม มีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในทีม หัวหน้ าทีมแสดง
ความมันใจว่
่ าทีมจะสามารถทางานร่วมกันและไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มีความสามารถในการส่งเสริม
การทางานร่ว มกันในทีม มีก ารก าหนดเป้า หมายของทีม รางวัล ความส าเร็จ ของทีม มีก ารช่ ว ย
อานวยความสะดวกในการมีปฏิสมั พันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในการทางานของทีม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคล มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสือ่ สารความ
คาดหวังทีผ่ นู้ าต้องการอย่างชัดเจน (communicating high expectations) หมายถึงพฤติกรรมของ
หัวหน้าทีมที่แสดงออกให้เห็นถึงความคาดหวังของหัวหน้าทีมที่มตี ่อสมาชิกในทีมแต่ละคนในการ
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ท างานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและมีป ระสิท ธิผ ลสู ง เช่ น ส่ ง เสริม ให้ ส มาชิก ตัง้ เป้ าหมายหรือ "ยืด "
เป้าหมายตามภารกิจงาน มีการแสดงความเชื่อมันในความสามารถของผู
่
ส้ มาชิกแต่ละคนว่าสามารถ
ปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายได้ 2) การมุ่งเน้นพัฒนาผู้ตามแต่ละคน (follower development)
หมายถึงพฤติกรรมของหัวหน้าทีมที่สนับสนุ น พฤติกรรมที่ช่วยเพิม่ ทักษะและความสามารถของผู้
ตามแต่ละคน การพัฒนาขีดความสามารถ การติดตามและพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านเป็ นรายบุคคล
ให้ความสนใจและโอกาสการเรียนรูต้ ามความถนัดของแต่ละคน เช่น ผูน้ าทีมส่งเสริมทักษะของแต่
ละบุคคลและความสามารถอย่างสม่าเสมอ มีการให้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและในเชิง
สร้างสรรค์ มีการมอบหมายความรับผิดชอบและอานาจหน้าทีใ่ นงานทีม่ คี วามท้าทายทีจ่ ะช่วยให้ ผู้
ตามแต่ละคนได้เรียนรู้และสนใจ 3) การกระตุ้นทางปญั ญา (intellectual stimulation) หมายถึง
พฤติก รรมของหัว หน้ า ทีม ที่แ สดงออกถึง การให้ก าลัง ใจกับ ผู้ต ามหรือ สมาชิก ในกลุ่ ม ส่ ง เสริม
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การให้ได้ทดลองทาหรือ เปลีย่ นมุมมอง (reframing) ทีม่ ตี ่อปญั หาและการ
เผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิธใี หม่ มีการให้อสิ ระในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคน และ
สนับสนุ นความคิดริเริม่ ในการทางานด้วยวิธกี ารใหม่และดีกว่า หัวหน้าทีมทาให้ผู้ตามแต่ละคนรูส้ กึ
ว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็ นสิง่ ท้าทายและเป็ นโอกาสทีด่ ใี นการทีจ่ ะหาวิธแี ก้ไขปญั หา และ 4) การ
ตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคล (personal recognition) หมายถึงพฤติกรรมของหัวหน้าทีมที่
แสดงออกโดยการเอาใจใส่ ผู้ต ามที่มตี ามแต่ ล ะคน เช่น บุ ค ลิกภาพ ทักษะและความถนัด ผู้น า
พยายามทาให้แต่ล ะบุคคลรู้ส ึกว่าได้รบั การยกย่องและเป็ นที่ยอมรับในแต่ละสถานการณ์ในการ
ท างานเพื่อ ความสัม ฤทธิแ์ ละเติบ โตของผู้ ต าม หัว หน้ า ทีม มีก ารติด ตามและแนะน าปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานหรือพฤติกรรมการทางานเป็ นรายบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั สรุปได้ว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลนัน้
มุ่ ง ใส่ ใ จและพัฒ นาความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะของผู้ ต ามแต่ ล ะคน พยายามเพิ่ม การรับ รู้
ความสามารถของผูต้ ามตามความแตกต่างบุคคล และเพิม่ พลังจูงใจในการทางานให้ผตู้ ามแต่ละคน
เพื่อให้มศี กั ยภาพหรือสมรรถนะสอดคล้องกับคุณลักษณะของผูต้ ามแต่ละคน ผูน้ าจะให้ความสนใจ
ในผูต้ ามแต่ละคนโดยผูน้ าทาความเข้าใจถึงคุณลักษณะทีแ่ ตกต่างและความสามารถที่แตกต่างของผู้
ตาม การสอนหรือให้คาแนะนากับผู้ตามแต่ ละคนที่ไม่เ หมือนกันในแต่ละสถานการณ์ (Karishm.
2002) ผู้นามีเป้าหมายหรือ ชุดของเป้าหมายในการสอนงานที่แตกต่ างไปตามความสามารถและ
ทักษะของผู้ตาม ในขณะที่ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม จะให้ความสาคัญกับการสื่ อสาร
ของผูน้ าไปยังกลุ่มหรือทีมพร้อมเพรียงกันเพื่อการพัฒนาคุณค่าและสร้างความเชื่อร่วมกันระหว่างผู้
ตามหรือสมาชิกกับผู้นากลุ่ม และการสร้างแรงบันดาลใจของกลุ่มเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จด้วยกัน
เป้ าหมายหลัก คือ ภาพรวมของความเป็ น กลุ่ ม หรือ ทีม ซึ่ง หมายถึง ผู้ น ากลุ่ ม หรือ ทีม ต้อ งแสดง
พฤติกรรมออกมาเหมือนกันต่อผู้ตามในกลุ่มที่มคี ุณลักษณะที่แตกต่างกันภายในกลุ่ม โดยเฉพาะ
ผูน้ าต้องมีความชัดเจนในวิสยั ทัศน์กลุ่ม ผูน้ าต้องให้ความสาคัญของการแสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ร่วมกันกับสมาชิกกลุ่มโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคน (Wang; & Howell. 2012)
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การวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นกลุ่มและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้ นบุคคล
แวง; และฮาวเวล (Wang; & Howell. 2010) ได้พฒ
ั นาแบบวัดภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของกลุ่ม การ
สื่อสารถึงวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม และการสร้างความเป็ นทีม องค์ประกอบการการมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของ
กลุ่มมีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ ตัวอย่างเช่น “หัวหน้าทีมพูดในสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับทีมในเชิงบวก” การ
สื่อ สารถึงวิส ยั ทัศ น์ ของกลุ่ มมีจานวนข้อ ค าถาม 6 ข้อ ตัว อย่างเช่น “หัว หน้ าทีมมีการสื่อ สารให้
สมาชิกในทีมทราบโดยตรงถึงเป้าหมายของทีม”และการสร้างความเป็ นทีมมีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ
ตัวอย่างเช่น “หัวหน้าทีมสร้างรูปแบบการทางานร่วมกันของทีมเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน”รวม
ข้อคาถามแบบวัดทัง้ หมด 16 ข้อ ขณะที่ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุ คคล ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารความคาดหวังทีผ่ นู้ าต้องการอย่างชัดเจน การมุ่งเน้นพัฒนาผูต้ ามแต่
ละคน การกระตุ้นทางปญั ญา และการตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคล ซึ่งองค์ประกอบการ
สื่อสารความคาดหวังทีผ่ นู้ าต้องการอย่างชัดเจนมีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ ตัวอย่างเช่น “หัวหน้าทีม
กระตุน้ ให้ท่านตัง้ เป้าหมายของตัวท่านเองในการทางานให้ชดั เจน” การมุ่งเน้นพัฒนาผูต้ ามแต่ละคน
มีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ ตัวอย่างเช่น “หัวหน้าทีมให้ขอ้ มูลป้อนกลับในการทางานเพื่อช่วยให้ท่าน
ได้พฒ
ั นาความสามารถของตนเอง” การกระตุ้นทางปญั ญามีจานวนข้อคาถาม 4 ข้อ ตัวอย่างเช่น
“หัวหน้าทีมกระตุ้นให้ท่านมีการคิดแก้ปญั หาทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแล้วด้วยวิธกี ารใหม่ๆ” การตระหนักถึง
ความแตกต่างของบุคคลมีจานวนข้อคาถาม 4 ข้อ ตัวอย่างเช่น “หัวหน้าทีมให้คายกย่องชมเชยเมื่อ
ท่านทางานประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย” รวมข้อคาถามแบบวัดทัง้ หมด 18 ข้อ ทัง้ สองแบบวัด
เป็ นแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ บ่อยที่สุด ถึง ไม่เคยเลย แบบวัดดังกล่าวนาไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นหัวหน้า 60 คน และสมาชิกทีม 203 คน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสองระดับพบว่าภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคลมี 4 องค์ประกอบ และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่มมี 3
องค์ประกอบ ซึง่ แบบจาลองพืน้ ฐานภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสองระดับมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้อง X2 (519.N=203)= 878.93; X2/df=1.69; CFI=.90;
NNFI=.90; RMSEA=.07 และพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสอง
ระดับมีค่าเป็ นบวกและมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ขณะทีง่ านวิจยั ของแวงและคณะ (Wang; et
al. 2011: 238-239) ได้สงั เคราะห์ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ
เครื่อ งมือ วัดตัว แปรภาวะผู้น าพบว่ ามีการใช้แ บบวัด ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงหลากหลาย ที่
ความสัมพันธ์ระดับบุคคลพบว่าแบบวัด Multifactor Leadership Questionnaire หรือ MLQ-form 5x
short ที่พฒ
ั นาขึ้นโดยแบสและอโวลิโอมีการศึกษาประมาณ 77% ที่ใช้แบบวัดภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงของแบส; และคณะ (Bass; et al.) และใช้แบบวัดของโพสซาคอฟ (Podsakoff; et al.
1990) หรือ TLI ประมาณ 18% และมีการใช้แบบวัดภาวะผู้นาอื่นๆ ประมาณ 5% เช่น แบบวัดที่
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พัฒนาโดยคองเกอร์และคานันโก (Conger; & Kanungo. 1994), แบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาโดยพีชและซิม
(Pearce; & Sims. 2002 และแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาโดยแวงและโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2011)
ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระดับทีม ประมาณ 85% ศึกษาโดยใช้แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของ
แบสและคณะ และอีก 9% ใช้แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของโพสซาคอฟ (Podsakoff; et al.
1990) และอีก 6% ใช้แบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาโดยพีชและซิม (Pearce; & Sims. 2002) และแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นา
โดยแวงและโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2011) สาหรับทีค่ วามสัมพันธ์ระดับองค์การ ประมาณ 74%
ศึกษาโดยใช้แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของแบสและคณะ และอีก 11% ใช้แบบวัดภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงของโพสซาคอฟ (Podsakoff; et al. 1990) และมี 4 การศึกษาหรือ 15% ทีใ่ ช้แบบ
วัดทีพ่ ฒ
ั นาโดยนักวิจยั อื่น ๆ ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสองระดับ
(the dual-level transformative leadership scale) คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม
(group-focused transformative leadership) ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล (individualfocused transformative leadership)
งานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้ องกับภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงมุ่งเน้ นกลุ่มและภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล
แวง; และฮาวเวล (Wang; & Howell. 2012: 775) ได้ศกึ ษาภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงแบบสองระดับ ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคลเป็ นตัวแปรระดับบุคคล
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารความคาดหวังทีผ่ นู้ าต้องการอย่างชัดเจน การมุ่งเน้น
พัฒนาผู้ตามแต่ ละคน การกระตุ้นทางปญั ญาและการตระหนักถึงความแตกต่ างของแต่ละบุคคล
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นกลุ่มเป็นตัวแปรระดับทีม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
เน้ นอัตลัก ษณ์ของทีม การสื่อสารถึงวิสยั ทัศน์ ของทีมและการสร้างความเป็ นทีม สาหรับตัวแปร
คันกลาง
่
ได้แก่ เอกลักษณ์ ของผู้นา (leader identification) และเอกลักษณ์ของกลุ่ม (group
identification) ผลลัพ ธ์ระดับกลุ่ ม ได้แก่ ผลการปฏิบ ัติงานของกลุ่ ม และความสามารถของกลุ่ ม
(collective efficacy) ผลลัพธ์ระดับบุคคล ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ านบุคคลและพลังจูงใจในการทางาน
ของบุคคล ในกลุ่มตัวอย่างพนักงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของแคนาดา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
2 แหล่ง คือสมาชิกทีมกับผู้นาทีมและเก็บข้อมูล 2 ครัง้ ครัง้ แรกเก็บข้อมูลกับผู้นาทีมโดยผู้นาทีม
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของทีม และผลการปฏิบ ัติง านของบุ ค คล และให้ส มาชิก ทีม ประเมิน
พฤติก รรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุ ค คลและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นกลุ่ ม
จากนัน้ 2 สัปดาห์ต่อมาเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 2 โดยให้สมาชิกทีมเป็ นผูป้ ระเมินเอกลักษณ์ของผู้นาและ
เอกลักษณ์ของกลุ่ม พลังจูงใจในการทางานและความสามารถของกลุ่ม ผลพบว่าการรับรูอ้ ตั ลักษณ์
ของผู้นาเป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลกับผล
การปฏิบตั งิ านของบุคคลและพลังจูงใจในการทางาน ระดับกลุ่มพบว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มเป็ นตัวแปร
คันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่มกับความสามารถของกลุ่ม และ
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ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่มยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่มและ
ความสามารถของกลุ่ม ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคคลและพลังจูงใจในการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นกลุ่มมีอทิ ธิพล
ทางตรงข้ามระดับกับเอกลักษณ์ของผู้นาที่ระดับบุคคล และเอกลักษณ์ของกลุ่มมีอทิ ธิพลทางตรง
ข้ามระดับกับผลการปฏิบตั งิ านและพลังจูงใจในการทางานของบุคคล และงานวิจยั ของลีและคณะ
(Li; et al. 2014: 554) ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การสื่อสารอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ การเป็ นแบบอย่างที่เหมาะสม การสร้างเป้าหมายของกลุ่มและ
การคาดหวัง ผลการปฏิบ ัติง านสูง ของกลุ่ ม และภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมุ่ง เน้ น บุ ค ค ล มี 2
องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้ นพัฒนาผู้ตามแต่ละคน และการกระตุ้นทางปญั ญา ตัวแปรคันกลาง
่
ระดับกลุ่ม ได้แก่ บรรยากาศความผูกพันของกลุ่ม บรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่ม และบรรยากาศ
ความยุตธิ รรมของกลุ่ม ตัวแปรคันกลางระดั
่
บบุคคล ได้แก่ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ ตาม
(leader-member exchange) ผลลัพธ์ระดับบุคคลคือการแบ่งปนั ความรู้ (knowledge sharing) ใน
กลุ่มตัวอย่างพนักงานจาก 5 บริษัทที่ประกอบธุรกิจแตกต่างกันในจีน ผลพบว่าภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการการแบ่งปนั ความรูข้ องพนักงาน ระดับกลุ่ม
พบว่าบรรยากาศความผูกพันของกลุ่มเป็ นตัว แปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมุ่ง เน้ นกลุ่ มกับการแบ่ ง ป นั ความรู้ แต่ ไ ม่พ บในบรรยากาศนวัต กรรมของกลุ่ มและ
บรรยากาศความยุตธิ รรมของกลุ่ม และยังพบว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ตามเป็ นตัวแปร
คันกลางบางส่
่
วน (partially) ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม
กับการแบ่งปนั ความรูข้ องพนักงาน งานวิจยั ของซัน; และคณะ (Sun; et al. 2012) ศึกษาภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงเป็ นตัว แปรระดับกลุ่ ม ประกอบด้วย การส่ งเสริมความร่วมมือ การคาดหวังผล
ปฏิบตั งิ านสูง การเป็ นแบบอย่างทีเ่ หมาะสม การสื่อสารอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ การกระตุ้นทางปญั ญาและ
การมุ่งเน้ นพัฒนาผู้ตามแต่ละคน และตัวแปรคันกลางระดั
่
บกลุ่มคือการเสริมสร้างพลังอานาจเชิง
โครงสร้าง ตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ พลังจูงใจในการทางานและความคิดสร้างสรรค์ ในกลุ่มตัวอย่ าง
บริษทั ด้านเภสัชกรรมในจีน โดยสมาชิกทีมเป็ นผูป้ ระเมินภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง การเสริมสร้าง
พลังอานาจเชิงโครงสร้างและพลังจูงใจในการทางาน และหัวหน้าประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน ผลวิจยั พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลทางตรงข้ามระดับกับพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคล และพบว่าการเสริมสร้างพลังอานาจเชิงโครงสร้างเป็ นตัวแปรคันกลางบางส่
่
วน
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องสรุปได้ว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
มุง่ เน้นกลุ่ม และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลมีอทิ ธิพลต่อพลังจูงใจในการทางานของทีม
ประสิทธิผลของทีม และพลังจูงใจในการทางานของบุคคล ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จงึ คาดว่าภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีมจะมีอิทธิพลทางตรงต่อพลังจูงใจในการทางานของทีม และมีอิทธิพล
ทางอ้อ มต่ อ ประสิท ธิผ ลของทีม ปฏิบ ัติก ารป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย และภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคลจะมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคล และมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานและสมรรถนะการทางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ปั จจัยเชิ งเหตุที่มีอิทธิ พลต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและผลลัพธ์ของ
พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (interactionism
model) เป็ นรูปแบบทฤษฎีทช่ี ่วยทาให้ผู้วจิ ยั มีมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของ
บุคคลในหลายด้าน ทัง้ สาเหตุทางจิตใจและสาเหตุทางสถานการณ์เพื่อร่วมกันศึกษาและอธิบาย
พฤติกรรมของบุคคลให้ละเอียดลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ ในงานวิจยั นี้ศกึ ษาปจั จัยเชิงสาเหตุทางจิตใจ ได้แก่
ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเอง และสาเหตุทางสถานการณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับ
บุ ค ลากรป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงมุ่ ง เน้ น บุ ค คล โดยมี
รายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้
3.1 แนวคิ ดการเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) มีนักวิชาการโรเซนเบิรก์ (Rosenberg.1989
citing Sowislo; & Orth. 2013: 214) เสนอว่าเป็ นการมองเห็นตนเองว่ามีคุณค่าโดยไม่จาเป็ นต้อง
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นว่าดีกว่าหรือเลวกว่าและไม่คดิ ว่าตนเองต้องเป็ นคนเลอเลิศ แต่ตระหนักใน
ข้อจากัดของตนและสามารถคาดหวังได้ว่าจะปรับปรุงตนเองให้ดขี น้ึ ได้อย่างไร เดโม (ศักดิ ์ชัย นิรญ
ั
ทวี. 2532; อ้างอิงจาก Demo. 1982: 1490–1502) เสนอว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีสองนัยคือการ
เห็นคุณค่าในตนเองตามทีร่ สู้ กึ เอง (experienced self-esteem) หมายถึง การประเมินค่าของตนเอง
ในแง่พ ึง ปรารถนาและไม่พ ึง ปรารถนาโดยรวม ๆ และมีล ัก ษณะคงที่ไ ม่แ ปรผัน ตามเวลาและ
สถานการณ์ และการเห็นคุณค่าในตนเองตามที่แสดงออกให้ผู้อ่นื ทราบ (presented self-esteem)
หมายถึง การประเมินค่าของบุคคลภายในสถานการณ์เฉพาะหรือสถานการณ์ปจั จุบนั โดยบุคคลอื่น
เป็ นผูป้ ระเมิน รอส (อรพินทร์ ชูชม; และคณะ. 2546: 26; อ้างอิงจาก Ross.1992) ให้ความหมาย
การเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็ นการที่บุคคลตัดสินใจในเชิงประเมินเกี่ยวกับคุณค่าของตนเอง ซึ่ง
บุคคลประเมินมิตทิ ส่ี าคัญ ได้แก่ 1) ด้านความสามารถ (competence) เป็ นด้านทีเ่ กี่ยวกับทักษะและ
สัมฤทธิผล บุคคลจะประเมินว่าอะไรทีต่ นทาได้ดแี ละอะไรทีต่ นทาได้สาเร็จ ในเรือ่ งทักษะก็มไี ด้หลาย
ด้าน เช่น ทัก ษะทางร่างกาย ทัก ษะทางการรู้ค ิด ทักษะทางศิล ปะและทัก ษะทางความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคล ส่วนเรื่องสัมฤทธิผล เช่น การศึกษา ผลงานทางศิลปะ ทางการกีฬา ด้านหัตถกรรม
และทางวิชาชีพ เป็ นต้น 2) ด้านคุณงามความดี (worth) หมายความรวมถึงมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมของตนและรวมถึงเรื่องรูปร่างหน้าตา และลักษณะทางบุคลิกภาพด้วย เมื่อบุคคลประเมิน
ถึงความความดีของตนเองเขาบอกว่าเขาเป็ นคนซื่อ สัต ย์ กตัญญู ร่าเริงแจ่มใส เป็ นต้น 3) ด้าน
อานาจ (power) เป็ นการประเมินตนเองทีเ่ กี่ยวกับความสามารถทีจ่ ะควบคุมหรือมีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื
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อานาจอาจได้มาจาก 2 มิตขิ า้ งต้น คือ ความสามารถและคุณความดี เช่น บุคคลทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารทีเ่ ก่ง
อาจเนื่องมาจากความสามารถด้านการรู้คดิ และการมีสมั พันธภาพที่ดกี บั ผู้อ่นื 4) ด้านการยอมรับ
(acceptance) มิตนิ ้ีจะเกี่ยวกับการทีบ่ ุคคลอื่นมีปฏิกริ ยิ าต่อบุคคลนัน้ ว่าผูอ้ ่นื ชอบ ชื่นชมหรือเคารพ
หรือไม่มติ ิน้ีก็ดูเหมือนจะได้รบั ประโยชน์ มาจากมิตอิ ่นื เช่นกันเพราะคนส่วนมากมักยอมรับคนที่ม ี
ความสามารถ มีคุณลักษณะดี เป็นต้น นอกจากนี้ การเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นจิตลักษณะทีส่ ามารถ
เรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงได้ทาให้บุคคลนัน้ เกิดความรูส้ กึ ทีด่ งี ามต่อตนเอง (ปรีชา ธรรมา. 2547; 48)
สรุปได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นการประเมินคุณค่าของตนเองในลักษณะที่พงึ
ปรารถนาหรือไม่พงึ ปรารถนา เช่น มีความสามารถในการทางาน มีความสามารถปรับตัวได้ดแี ละ
เมื่อประเมินแล้วพบว่ามีลกั ษณะที่พงึ ปรารถนาสูงก็จดั ว่าบุคคลนัน้ มีการเห็นคุณค่าในตนสูงแต่ถ้า
ประเมินแล้ว พบผลในทางตรงข้ามแสดงว่ามีการเห็นคุณค่ าในตนเองต่ า รวมถึงการยอมรับและ
ตระหนักในข้อจากัดของตนและคาดหวังว่าตนเองจะสามารถปรับปรุงตนเองให้ดขี น้ึ ได้
นอกจากนี้ คูเปอร์สมิทร์ (Pierce; & Gardner. 2004; 593; citing Coopersmit.
1981) ได้เสนอว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นองค์ประกอบสาคัญของพฤติกรรมที่มปี ระสิทธิภาพ
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและลักษณะของบุคคลที่มกี ารเห็นคุณค่าในตนเองระดับสูงจะมีการ
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง รับรูค้ ุณค่าของตนเองตามความเป็ นจริง มีใจทีเ่ ปิดกว้างและยอมรับ
สิ่ง ต่ า งๆที่เ กิดขึ้น มีค วามกระตือ รือ ร้น มีค วามสามารถในการทางานให้ประสบความส าเร็จ มี
ความสามารถแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้ า รับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและผู้อ่นื และมีความวิตกกังวลน้ อย
เป็ นต้น ในขณะทีบ่ ุคคลทีม่ รี ะดับการเห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ าเป็ นบุคคลทีม่ องตนเองว่าเป็ นคน
ไร้ค่ า ไม่มคี วามสามารถ ไม่ก ล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่ างไปจากคนอื่น เมื่อพบอุปสรรค์จะ
ท้อ ถอยหรือ ไม่มคี วามพยายามที่จะทางานให้สาเร็จ ไม่มคี วามยืดหยุ่นและหลีกเลี่ยงการเผชิญ
ปญั หารวมถึงมีความคาดหวังความส าเร็จของชีว ิตอยู่ใ นระดับต่ าของแต่ ล ะคนในบริบทของการ
ทางาน นอกจากนี้ จัดจ์; และโบโน (Judge; & Bono. 2001: 82-92) สังเคราะห์งานวิจยั โดยวิธ ี
วิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางจิต ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
(self-esteem) การรับรูค้ วามสามารถทัวไปของตนเอง
่
(generalized) ความเชื่ออานาจ (locus of
control) และความมันคงของอารมณ์
่
(emotional stability) กับความพึงพอใจในการทางานและผล
การปฏิบตั งิ านทีต่ พี มิ พ์ระหว่าง ปี ค.ศ.1976 ถึง ค.ศ.1999 ในฐานข้อมูล PsycINFO และนาเสนอผล
การสังเคราะห์งานวิจยั ตามวิธขี องอันเตอร์; และสมิทธ์ (Hunter; & Schmidt) พบว่ามีงานวิจยั
จานวน 135 เรื่องทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางจิตกับความพึงพอใจในการ
ทางาน และพบว่างานวิจยั จานวน 81 เรื่องศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางจิต
กับผลการปฏิบตั งิ าน ผลการสังเคราะห์พบว่าคุณลักษณะทางจิตมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การทางานอันดับแรก คือ การรับรูค้ วามสามารถทัวไป
่ ความเชื่ออานาจ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และ ความมันคงของอารมณ์
่
ตามลาดับ และพบว่าคุณลักษณะทางจิตมีความสัมพันธ์กบั ผลการ
ปฏิบตั งิ านอันดับแรก คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรูค้ วามสามารถทัวไปของตนเอง
่
ความเชื่อ
อานาจ และความมันคงของอารมณ์
่
ตามลาดับ ซึง่ เห็นว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กบั

54
ผลการปฏิบ ัติง านสู ง สุ ด จากหลัก ฐานดัง กล่ า วข้า งต้ น ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า การเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเองมี
ความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านและความพึงพอใจในการทางานในทิศทางเดียวกัน คือพนักงาน
หรือบุคคลที่มกี ารเห็นคุณค่าในตนเองสู งจะเป็ นผู้มคี วามคาดหวังสูงกับงานในหน้าทีข่ องตน และมี
ความพยายามในการทางานและมีเป้าหมายและปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
นอกจากนี้แ นวทางการพัฒนาบุค คลให้มคี ุ ณลักษณะของการเห็นคุณค่ าในตนเอง
(ปรีชา ธรรมา. 2547:52) จึงจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการวิธกี ารตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆ ทีช่ ่วยให้
บุคคลได้รบั ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดความสาเร็จทางด้านวิชาการ ด้านการทางาน
ให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนได้รบั การยอมรับเอาใจใส่ การเห็นคุณค่าจากบุคคลทีม่ คี วามสาคัญเป็ นทีย่ ก
ย่องนับถือ การได้รบั โอกาสให้แสดงตนหรือแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตน และ
บรรยากาศที่เอื้อ ต่อ การพัฒนาการเห็นคุ ณค่ าในตนเองในสถานการณ์ ต่างๆ ควรไปในทางบวก
ได้แก่ บรรยากาศทีท่ า้ ทาย บรรยากาศอิสระและบรรยากาศทีม่ กี ารยอมรับนับถือต่อกัน บรรยากาศ
ทีเ่ อือ้ ต่อความสาเร็จจึงมิใช่อยูภ่ ายใต้การควบคุมลงโทษ เป็นต้น
การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
สาหรับแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองทีใ่ ช้ในงานวิจยั ทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ
วัด Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) ทีส่ ร้างและพัฒนาขึน้ โดยโรเซ็นเบิรก์ (Rosenberg.
1965) ประกอบด้วยข้อคาถามเชิงบวกและเชิงลบรวมทัง้ หมด 10 ข้อ (Mullen; et al. 2013) มีการ
ทดสอบเครื่องมือวัด RES ซึง่ พบว่าเป็ นแบบวัดทีม่ คี ุณสมบัตกิ ารวัดทีด่ ี (psychometric properties)
แบบวัด RES มีการแปลภาษาถึง 28 ภาษา (Schmitt; & Allik. 2005: 623) แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้อง (internal consistency) และความเชื่อมันที
่ ม่ กี ารวัดซ้า (test-retest reliability) และพบว่า
มีความเชื่อมันของแบบวั
่
ด RES จาก .63 - .90 (Sowislo; & Orth. 2013: 214) เมื่อพิจารณา
งานวิจยั ของเดโม (ศักดิ ์ชัย นิรญ
ั ทวี. 2532; อ้างอิงจาก Demo.1985: 1490–1502) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงในการวัด การเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น แบบวัด RSE (Rosenberg Self-Esteem
Scale) แบบวัด SEI (Coopersmith Self-Esteem Inventory) แบบวัด INT (Interview) TAT
(Thematic Apperception Test) วิธกี ารวัดทีใ่ ช้วดั มี 3 วิธ ี คือ การใช้ผถู้ ูกศึกษาเป็ นผูร้ ายงาน (selfreport) การประเมินค่าโดยบุคคลอื่นและเครื่องมือวัดแบบสะท้อนภาพ (projective instrument) ผล
วิจยั พบว่าแต่ละวิธมี เี นื้อหาการวัดแตกต่างกัน โดย RSE และ SEI สามารถวัดลักษณะการเห็น
คุณค่าในตนเองทางบวกและลบของตนเองโดยรวมๆ กับการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่แสดง
ออกมาให้ผู้อ่นื รับรูโ้ ดยการใช้วธิ ีการ Q-sort ที่กระทาโดยผู้สงั เกตการณ์และการประเมินค่าจาก
เพื่อน อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่องมือหนึ่ง ๆ มีความสัมพันธ์กบั เครื่องมืออย่างมี
นัยสาคัญอย่างน้อยหนึ่งชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ แบบวัด SEI มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับ
เครื่องมือวัดทุกชนิดโดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงสุดกับ RSE (r = .58, p<.05) และมีค่าสหสัมพันธ์ต่ าสุด
กับการประเมินโดยผู้สงั เกตการณ์ (r = .18, p>.05) และแบบวัด RSE ยังได้รบั ความนิยมจาก
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นักวิจยั ทีม่ ผี นู้ าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ ปรับมาจาก
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของศักดิ ์ชัย นิรญ
ั ทวี (2532) ทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดของโรเซ็นเบิรก์
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
มีการศึกษาวิจยั ที่พบความสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ งานวิจยั ของอรพินทร์ ชูชมและคณะ (2546: 55) ศึกษารูปแบบของการพัฒนาเพื่อเพิม่
พลังจูงใจในการทางานของครูประถมศึกษา ปจั จัยจิตลักษณะทีศ่ กึ ษาได้แก่ การมองโลกในแง่ด ี การ
ทนทานต่อความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเองและวิธกี ารเผชิญปญั หาทีส่ ่งผลต่อพลังจูงใจในการ
ทางาน ประสิทธิผลในการทางานและความพึงพอใจในการทางาน ผลพบว่าการมองโลกในแง่และ
การเห็นคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพลโดยตรงในทางบวกต่อพลังจูงใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าครูทม่ี กี ารมองโลกในแง่ดสี ูงและมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีพลังจูงใจ
ในการทางานสูงด้วย งานวิจยั ของสปริทเซอร์ (Spritzer. 1995: 1459) ศึกษาโครงสร้างบางส่วนของ
พลังจูงใจในการทางานในบริบทงานโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานจากบริษทั ประกันภัย ตัวแปร
คุณลักษณะทางจิตทีศ่ กึ ษา ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเองและความเชื่ออานาจในตนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พลังจูงใจในการทางาน ผลวิจยั พบว่าการเห็ นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการ
ทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตนกับพลังจูงใจ
ในการทางาน งานวิจยั ของแวง; และคณะ (Wang; et al. 2013: 1428) ศึกษาอิทธิพลของการเห็น
คุณค่าในตนเอง ความเชื่ออานาจ (locus of control) บรรยากาศองค์การทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพลังจูงใจใน
การทางานในกลุ่มตัว อย่างครูประเทศจีน ซึ่งใช้แบบวัดการเห็นคุณค่ าในตนเองของโรเซ็นเบิร์ก
(Rosenberg. 1965) ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของครูมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ
พลังจูงใจในการทางานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และพบว่าความเชื่ออานาจในตนมี
ความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางาน แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจนอกตนกับ
พลังจูงใจในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของโอทและคณะ (Orth; et al. 2012: 1271) พบว่า
การเห็นคุณค่าในตนเองส่งผลสาคัญต่อชีวติ ได้แก่ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน อาชีพ เงินเดือนและส่งผลทางลบต่อภาวะซึมเศร้าและสุขภาพร่างกาย
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง สรุปว่าบุคคลทีม่ กี ารเห็นคุณค่าในตนเอง
สูงเป็ นผู้มคี วามสามารถในการทางาน มีความสามารถปรับตัวได้ดแี ละมีความสัมพันธ์กบั ผลการ
ปฏิบตั งิ านและความพึงพอใจในการทางานในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลที่มกี ารเห็นคุณค่า
ในตนเองสูงจะเป็ นผูม้ คี วามคาดหวังสูงกับงานในหน้าทีข่ องตน มีความพยายามในการทางานและมี
เป้าหมายและปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงคาดว่าการเห็นคุณค่า
ในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพลังจูงใจในการทางานและมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจคงอยู่ใน
งานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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3.2 แนวคิ ดทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิ ก
การแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มกับสมาชิก (Team-Member Exchange: TMX) เป็ นตัว
แปรทีม่ รี ากฐานจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) ทีไ่ ด้มกี ารนามา
วิจยั ในองค์การเพื่อตรวจสอบการแลกเปลี่ยนและตอบแทนซึง่ กันและกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยวัด
จากการรับรูข้ องสมาชิกแต่ละคนในความเต็มใจที่จะช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น แบ่งปนั ความคิดเห็น
และข้อมูลและการให้การยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานกับ
สมาชิกจะบ่งบอกถึงคุณภาพของการทางานร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม (Love; & Forret. 2008; 344
citing Seers. 1989: 119) โดยคุณภาพความสัมพันธ์น้ีเกิดขึ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์และการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมของสมาชิกที่มตี ่อเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม บทบาทของสมาชิกแต่ละคนจะถูก
นิยามและกาหนดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับบทบาทของกลุ่มและของสมาชิกคนอื่นในกลุ่มผ่าน
กระบวนการตอบแทนและการให้แรงเสริมต่างๆ สาหรับรูปแบบของการตอบแทนของสมาชิกแต่ละ
คนจะแตกต่างกันไปตามผลประโยชน์และความสามารถของสมาชิกแต่ละคน เช่นเดียวกันกับความ
ต้องการของสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มรวมทัง้ ความต้องการของทัง้ กลุ่มงานโดยรวม (Seers; et al. 1995)
ตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้
ตาม (leader-member exchange) ถูกพัฒนาโดยกรีน; และแคชแมน (Seers; et al. 1995: 21;
citing Graen; & Cashmam. 1975) มีความใกล้เคียงกันซึง่ ทัง้ สองตัวแปรสร้างอยู่บนพืน้ ฐานของ
ตรรกะทีม่ งุ่ เน้นความสัมพันธ์มากกว่าตาแหน่งในหน่วยของโครงสร้างองค์การ ทัง้ สองตัวแปรมุ่งเน้น
การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่เป็ นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์มากกว่าในลักษณะหรือรูปแบบ
พฤติกรรมของบุคคล การแลกเปลีย่ นทัง้ สองกรณีจะต้องวิเคราะห์ในแง่ของทรัพยากรทีแ่ ต่ละฝ่ายจะ
นามาไว้ในกระบวนการแลกเปลี่ยน ตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ตามถูกออกแบบมา
ระหว่างบทบาทของพนักงานและภาวะผู้นาของหัวหน้า ในขณะที่ตวั แปรการแลกเปลี่ยนระหว่าง
กลุ่มงานกับสมาชิกเป็ นแนวคิดตามบทบาทของพนักงานที่อยู่ร่วมกันและงานที่เป็ นพลวัตรของทีม
การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ มงานกับสมาชิกมีค วามแตกต่ างจากตัว แปรการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผูน้ ากับผูต้ ามทีไ่ ม่ใช่ความสัมพันธ์รายคู่ (Seers; et al. 1995: 21-22) แต่เน้นการแลกเปลีย่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในทีมงานเดียวกันที่มากกว่าการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความผูกพัน
ระหว่ า งสมาชิก มาจากแลกเปลี่ย นความสัม พัน ธ์แ ละรับ รู้ร่ว มกัน ถึง แหล่ ง ทรัพ ยากรและความ
เชี่ยวชาญที่มาจากการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ คุณภาพการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสมาชิกในการทางานและความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Wech. 2003) ซึง่ ความสัมพันธ์
กับสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มจะแตกต่างกันไปตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลและความ
ต้องการของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม สมาชิกที่มกี ารแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกที่ดจี ะ
ทุ่มเทความพยายามทางานให้กลุ่มและได้รบั ผลตอบแทนรางวัลทางสังคมมากกว่าสมาชิกที่มกี าร
แลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานทีต่ ่ ากว่า นอกจากนี้งานวิจยั ไลเดนและคณะ (Liden; et al .2000: 409)
เสนอว่าคุณภาพความสัมพันธ์ของการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกทีน่ ้อยเป็ นข้อจากัดใน
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การทางานให้ประสบความสาเร็จ ในขณะที่คุณภาพความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
งานกับสมาชิกทีส่ ูงจะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการสนับสนุ นการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ ในแง่การเสนอความเชีย่ วชาญและความคิดเห็นหรือข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมงาน
ในเงื่อนไขทีจ่ าเป็ นซึ่งเป็ นการเพิม่ การรับรูค้ วามหมายในงานและผลกระทบของงานทีต่ นเองทา ใน
ทานองเดียวกันข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่เหมาะสมและการสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อ น
ร่วมงานช่วยเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถของตน
ในการศึกษาของมาสลิน; และอูฮล์ -เบียน (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2555; อ้างอิงจาก
Maslyn; & Uhl-Bien. 2001) ได้ระบุว่าการแลกเปลีย่ นทีม่ คี ุณภาพสูงเกี่ยวข้องมากกว่ากระบวนการ
ตอบแทนระหว่างกลุ่ มและเสนอแนะว่ากระบวนการทางจิต วิทยามีส่ ว นเกี่ยวข้อ ง รวมทัง้ ความ
พยายามของทัง้ สองฝ่ า ยและระดับ ของความคาดหวัง ของแต่ ล ะคน ไม่ ว่ า บุ ค คลจะพัฒ นา
ความสัมพันธ์ทม่ี คี ุณภาพสูงกับทีม สมาชิกถูกกาหนดระดับความสัมพันธ์และธรรมชาติของลักษณะ
ของการแลกเปลี่ย นระหว่ า งในทีม และลัก ษณะเหล่ า นี้ ต อบสนองความคาดหวัง ของพวกเขา
นอกจากนี้ คุณภาพความสัมพันธ์ของการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกจะแตกต่างจากตัว
แปรกลุ่มอื่นทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น ตัวแปรความเหนียวแน่ นของกลุ่ม (group cohesion) ทัง้ นี้เพราะ
ความเหนียวแน่ นของกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของกลุ่มโดยรวมทัง้ หมด แต่การแลกเปลี่ยน
ระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกจะเป็ นการรับรู้ในบทบาทของสมาชิกแต่ละคนที่มตี ่อเพื่อนร่วมงานทัง้
กลุ่ มโดยรวม นอกจากนี้ยงั แตกต่ างจากตัว แปรความพึง พอใจเพื่อ นร่ว มงาน (co-worker
satisfaction) เนื่องจากตัวแปรนี้วดั การรับรูถ้ งึ รูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ ทีส่ มาชิกแลกเปลีย่ นและ
ตอบแทนซึง่ กันและกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม ซึง่ จะแตกต่างจากความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน
จะวัดความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม
การวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับสมาชิ ก
จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกที่ผ่านมา
พบว่ามีการใช้เครื่องมือวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกของเซียร์ (Seers. 1989) ซึง่
เป็ นผูท้ ส่ี ร้างตัวแปรนี้ขน้ึ มา เครื่องมือวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกพัฒนาและปรับ
มาจากเครื่องมือวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ตาม (leader-member exchange) ของเซียร์
และแกรน (Seers; & Graen. 1984; citing Seers. 1989) ทีส่ ะท้อนถึงความสัมพันธ์ของการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกกับเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเดียวกัน แบบวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
งานกับสมาชิกของเซียร์ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 7 ระดับ
ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (7 คะแนน) ถึง ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ตัวอย่าง “ท่านเต็มใจทีจ่ ะทางานแทนเพื่อน
คนอื่นในทีม” (Seers; et al. 1995: 21) แบบวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกผ่านการ
วิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าเป็นตัวแปรทีแ่ ตกต่างและแยกออกมาชัดเจนจากการประชุมกลุ่ม (team
meeting) ความเหนียวแน่ นของกลุ่ม (team cohesiveness) ทัง้ นี้ การแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงาน
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กับสมาชิกเป็ นตัวแปรที่เริม่ มีการศึกษาเพิม่ มากขึน้ แต่ก็ถอื ว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมประเภทอื่น (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล . 2555) ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดการ
แลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกของเซียร์ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างที มกับสมาชิ ก
จากงานวิจยั ของไลเดนและคณะ (Liden; et al. 2000) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะงาน การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับผู้ตาม (leader-member exchange) และ
การแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิก (team-member exchange) พลังจูงใจในการทางานและ
ผลการปฏิบตั งิ าน ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานในธุรกิจ
การบริการและเป็ นองค์การที่มกี ารนาแนวคิดพลังจูงใจในการทางานไปปรับใช้ในองค์ก ารสาหรับ
บุคคลและกลุ่ม เช่น การมอบหมายความรับผิดชอบให้กบั หัวหน้ามากขึน้ ในการวางแผนโครงการ
การมอบหมายงานและดาเนินการจัดประชุม ผลพบว่ามิติความหมายหรือ คุ ณค่ าในงานและมิติ
ความสามารถของพลังจูงใจในการทางานเป็ นตัวคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานและ
ความพึง พอใจในงาน และมิติค วามหมายหรือ คุ ณ ค่ าในงานเป็ นตัว แปรคันกลางความสั
่
มพัน ธ์
ระหว่างคุณลักษณะงานและความผูกพันต่อองค์การ การแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามและการ
แลกเปลี่ย นระหว่ า งกลุ่ ม งานกับ สมาชิก มีอิท ธิพ ลโดยตรงต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารและการ
แลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน และพบว่าพลังจูงใจใน
การทางานเป็ นตัวแปรคันกลางบางส่
่
วนระหว่างการแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามและความพึง
พอใจในการทางานแต่ไม่พบว่าพลังจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั การแลกเปลี่ยนระหว่าง
กลุ่มงานกับสมาชิก ข้อค้นพบว่าความพึงพอใจในการทางานอธิบายได้โดยตัวแปรคุณลักษณะงาน
และพลังจูงใจในการทางาน การแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามและการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่ม
งานกับสมาชิก คุณลักษณะงานและพลังจูงใจในการทางานร่วมกันอธิบายความผูกพันต่อองค์การ
และผลการปฏิบตั งิ าน งานวิจยั ของเซียร์และคณะ (Seers; et al. 1995: 18) ได้ศกึ ษาคุณภาพ
ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกทีมในกลุ่ มตัว อย่างที่เป็ นกลุ่มงาน
ดัง้ เดิม (traditional groups) และทีมทีม่ กี ารบริหารจัดการตนเอง (self-managing teams) ซึ่งผล
พบว่าคุ ณภาพความสัมพันธ์ก ารแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ มงานกับสมาชิกสูงในทีมที่มกี ารบริห าร
จัดการตนเองและเสนอว่าทีมที่การบริหารจัดการตนเองยิง่ จาเป็ นต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน มีความเกือ้ กูลกัน การแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกน่ าจะช่ว ยลด
ผลกระทบเชิงลบทีเ่ กี่ยวกับการไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของพนักงานใหม่ (Major; et al. 2003)
และพบว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการตัดสินใจ
มากขึน้ ในกลุ่มทีม่ คี ุณลักษณะการทางานทีม่ กี ารพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน (task interdependence)
ที่แสดงถึงศักยภาพของการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกที่มอี ทิ ธิพลต่อผลลัพธ์องค์การ
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และผลลัพธ์บุคคล และบ่งชีว้ ่าการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกอาจเพิม่ ระดับการสนับสนุ น
และความร่วมมือในองค์การ
ในงานวิจยั ของลิวและคณะ (Liu; et al. 2011: 274) ได้ศกึ ษาการแลกเปลีย่ น
ระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิก ความยึดมันผู
่ กพันในทีม (team commitment) การแบ่งปนั ข้อมูลในทีม
วิจยั และพัฒนาและผลการปฏิบตั งิ านของทีมในกลุ่มตัวอย่างบริษทั ทางด้านเทคโนโลยีของไต้หวัน
ผลพบว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ มงานกับสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงข้ามระดับกับความตัง้ ใจ
แบ่งปนั ข้อมูลของพนักงานและความยึดมันผู
่ กพันในทีม และความยึดมันผู
่ กพันในทีมเป็ นตัวแปร
คันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกในระดับกลุ่มงานและความ
ตัง้ ใจแบ่งปนั ความรูข้ องบุคคล และพบว่าความตัง้ ใจแบ่งความรูร้ ะดับทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลการปฏิบตั งิ านของทีม นอกจากนี้ ผลงานวิจยั ของเลาและคณะ (Liao; et al. 2013; 63) ได้ศกึ ษา
ในกลุ่มตัวอย่างพนักงานของสายการบินจีน ผลการวิจยั พบว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับ
สมาชิกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมุ่งมันผู
่ กพันในงานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การ (Love; & Forret. 2008: 344) และในบริบทการทางานของไทยพบว่าการแลกเปลี่ยน
ระหว่า งกลุ่ มงานกับสมาชิกมีค วามสัมพันธ์กับความผูกพันต่ อองค์การ (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุ ล .
2555) และงานวิจยั ของทรีและดาสโฮรูท (Tse; & Dashorough. 2008: 194) เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพเพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ทม่ี คี วามซับซ้อนจาก 5 ทีม ใน 2 องค์การทีม่ ี
ประเภทของงานที่มกี ารพึ่งพาซึ่งกันและกันแตกต่างกัน มาจากทีมบริการสุขภาพ 4 ทีม ทีมผลิต
วัสดุก่อสร้าง 1 ทีม มีสมาชิกทีมละ 5 คน ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เช่น คุณรูส้ กึ อย่างไร
ถึงความสัมพันธ์ระหว่า งคุ ณ กับเพื่อ นร่ว มงานในทีมในความสัมพันธ์ท่มี ีการแลกเปลี่ยนกัน ผล
การศึก ษาพบว่ า มีค วามหลากหลายของการแลกเปลี่ย นระหว่ า งกลุ่ ม งานกับ สมาชิก สรุป ได้ 2
ประเภท คือการแลกเปลีย่ นทีม่ งุ่ เน้นความสัมพันธ์และการแลกเปลีย่ นทีม่ งุ่ เน้นงาน
จากการทบทวนเอกสารงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งสรุป ได้ว่ า การศึก ษาตัว แปรการ
แลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกในบริบทสังคมไทยมีการศึกษาตัวแปรนี้อยู่ค่อนข้างน้อย แต่
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงาน ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ผูว้ จิ ยั จึง
กาหนดตัว แปรการแลกเปลี่ยนระหว่างทีม กับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและ
สมรรถนะการทางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ผลลัพธ์ของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและทีม
ในส่วนของผลลัพธ์น้ีเป็ นการแสดงตัวแปรผลของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและ
ของทีม ซึ่งการวิจยั ในสาขาพฤติกรรมศาสตร์ทงั ้ ระดับสากลและในประเทศไทยมีมุมมองเกี่ยวกับ
การศึก ษาสาเหตุ ของพฤติก รรมบุค คลในหลายด้านที่เ ปิ ดกว้างให้นักวิชาการสาขาอื่นๆ ได้เ ข้า
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มาร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ การศึกษาผลในสาเหตุต่างๆ อาจทาให้ เกิดผลได้หลาย
ด้าน ซึง่ สาเหตุในด้านหนึ่งอาจเกี่ยวกับผลในด้านหนึ่ง แต่ไม่เกี่ยวกับผลในด้านอื่นๆ ก็ได้ (ดุจเดือน
พันธุมนาวิน. 2550: 85) ด้วยตัวแปรเชิงสาเหตุระดับทีมด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของ
ทีม ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม ตัว
แปรเชิงเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล ได้แก่ การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคล และด้านจิตลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ทัง้ นี้ จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องจึงได้กาหนด
ตัวแปรผลระดับทีม ได้แก่ ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตัวแปร
ผลระดับบุคคล ได้แก่ ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยได้นาเสนอรายละเอียด ดังนี้
4.1 แนวคิ ดประสิ ทธิ ผลของทีม
การพิจารณาว่าองค์การดาเนินการมีประสิทธิผลหรือไม่นนั ้ พิจารณาได้ 3 มุมมองหรือ
จะพิจารณาเพียงมุมมองใดมุมมองหนึ่ง มุมมองระดับพื้นฐานคือประสิทธิผลของบุคคล (individual
effectiveness) เน้นผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล และมุมมองประสิทธิผลระดับกลุ่มหรือทีม (team
effectiveness) บางกรณีประสิทธิผลของกลุ่มเป็ นเพียงผลรวมของผลงานของสมาชิกทัง้ หมด เช่น
การประกอบชิ้นส่ ว นของผลิต ภัณฑ์ ในกรณีอ่ืนๆ ประสิทธิผ ลของกลุ่ มเป็ นมากกว่าผลรวมของ
ผลงานแต่ละคน คาว่า “synergy” หรือพลังร่วมจะใช้ในกรณีทผ่ี ลรวมของแต่ละคนเป็ นมากกว่าการ
รวมกันของงานแต่ละคน มุมมองทีส่ ามคือประสิทธิผลระดับองค์การ (organizational effectiveness)
ประกอบด้วยประสิทธิผลของบุคคลและประสิทธิผลของกลุ่ม อย่างไรก็ตามประสิทธิผลขององค์การ
เป็นมากกว่าผลรวมของประสิทธิผลของบุคคลและประสิทธิผลของกลุ่ม (Gibson; et al. 2004)
ประสิทธิผลของทีม (team effectiveness) เป็นแนวคิดทีม่ กี ารนามาใช้มากในด้านของ
การบริหารจัดการขององค์การ ซึ่งแฮคแมน (Hackman. 1987) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล
ของทีมไว้ หมายถึง 1) ระดับผลลัพธ์ทบ่ี รรลุตามมาตรฐานของผูร้ บั ผูใ้ ช้หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ซึง่ วัดจาก
ความมีผลิตภาพของงาน (productivity) 2) ระดับความสามารถของทีมในการรักษาและสนับสนุ นให้
สมาชิกทางานด้วยกันได้ต่อไปในอนาคต โดยวัดจากความเป็ นไปได้ในอนาคตของทีม (the team’s
future prospects) 3) ระดับประสบการณ์ทส่ี นับสนุ นให้เกิดความก้าวหน้าและความเป็ นอยู่ ทด่ี ขี อง
สมาชิกทีมวัดจากความพึงพอใจของสมาชิก ส่วนของเคมเปียน (Campion; et al. 1993: 835) ได้ให้
คาจากัดความประสิทธิผลของทีมหมายถึงผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการทางานของทีม ประเมินในรูปของผล
การปฏิบตั งิ าน เช่น ผลิตภาพของงาน คุณภาพงานและในรูปของทัศนคติของสมาชิกทีม่ ตี ่อคุ ณภาพ
ชีวติ ในการทางาน เช่น ความพึงพอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันต่อองค์การ ขณะทีน่ ักวิชาการแมค
เชนและวันกลิโนว์ (MacShane; & Von Glinow. 2005: 271) เสนอว่าประสิทธิผลของทีมหมายถึง
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การทีท่ มี งานบรรลุวตั ถุประสงค์ของทีม สมาชิกได้รบั การตอบสนองในความต้องการอย่างพึงพอใจ
และการทีท่ มี สามารถรักษาทีมให้ดารงอยูต่ ่อไป
สรุปได้ว่าประสิทธิผลของทีม หมายถึง การสัมฤทธิ ์ผลในผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการทางาน
เป็นทีม เป็นทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้า ผูบ้ ริหาร องค์การ หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ในด้าน 2 ส่วนสาคัญ
คือด้านผลผลิตของงานทัง้ ปริมาณและคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ รวดเร็วและใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และด้านความรูส้ กึ หรือความพึงพอใจของสมาชิก ความเจริญก้าวหน้าของสมาชิก
ความเต็มใจร่วมมือช่วยเหลือทีม ความรูส้ กึ ผูกพันและสมาชิกต้องการทีจ่ ะทางานร่วมกันต่อไปอีก
องค์ประกอบของประสิ ทธิ ผลของทีม
แฮคแมน; และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1980: 168-169) ให้ความเห็น
ว่าเกณฑ์การวัดประสิทธิผลในองค์การเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสลับซับซ้อน เนื่องจากการประเมินงานของ
องค์การโดยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดอย่างชัดเจน ประสิทธิผลเชิงปริมาณไม่
สามารถชี้ใ ห้เ ห็น ว่ าทีม นัน้ ท างานดีเ สมอไป หากควรพิจ ารณาถึง คุ ณภาพของผลิต ผลและการ
ตัดสินใจ ดังนัน้ ประสิทธิผลของทีมจึงขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัยทัง้ ผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ จริงและสภาวะของ
ทีมที่ก าลังดาเนินไป รวมถึงผลกระทบของประสบการณ์ ใ นกลุ่มที่มตี ่ อ สมาชิกทีมแต่ ล ะคน การ
ประเมินผลประสิทธิผลของทีมนัน้ นักวิชาการได้เสนอเกณฑ์การวัดประสิทธิผลของทีมไว้ ดังนี้
แฮคแมน; และโอลด์แฮม (Zachary; & Kuzuhara. 2005; 82 citing Hackman; &
Oldham. 1987) ได้เสนอและสร้างรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์มาตรฐานของประสิทธิผลของทีม
(the normative model of group effectiveness) เป็ นแบบจาลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัย
ภายในกลุ่มและสภาพแวดล้อมภายนอกกลุ่มที่ก่ อให้เกิดประสิทธิผลของทีม ประสิทธิผลของทีม
ประกอบด้วย 1) ผลลัพธ์ของงานคืองานของกลุ่มได้มาตรฐานความต้องการของลูกค้า ผูบ้ ริหาร หรือ
องค์ ก าร ทัง้ ในด้ า นปริม าณและคุ ณ ภาพ เป็ น การประเมิน ผลของการปฏิบ ัติง านว่ า ได้ ต าม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่ (task output should be at least acceptable) 2) สมาชิกต้องการ
คงอยู่ก ับทีมต่ อ ไปคือ กระบวนการทางสังคมที่ใ ช้เ พื่อ การทางานรวมกันในทีมควรจะรักษาหรือ
สนับสนุ นให้ส มาชิก ท างานอยู่ร่ว มกัน ได้เ พื่อ ผลงานของทีม ในงานที่จ ะเกิด ขึ้น ตามมาภายหลัง
(future group synergy should be at least maintained) 3) ความพึงพอใจของสมาชิกทีมคือ
ประสบการณ์ของสมาชิกที่เกิดขึน้ ในกลุ่มสร้างความพอใจมากกว่ากว่าคับข้องใจ ตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลของสมาชิก (group member satisfaction should be at least somewhat
positive) เช่นเดียวกับรอบบิน้ (Robbins. 2001: 264) ทีไ่ ด้เสนอว่าประสิทธิผลของทีมประเมินจาก
1) การบรรลุผ ลสาเร็จตามเป้าหมาย 2) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้
ทรัพยากรด้านบุคลากร เวลา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายนัน้ ด้วยต้นทุน
ต่ าสุด และ 3) ความพึงพอใจของสมาชิก หมายถึง ความรูส้ กึ พึงพอใจของสมาชิกทีมทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
การท างานร่ว มกัน ภายในทีม การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ใ นการท างานและมิต รภาพที่ดีภ ายในเป็ น การ
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ตอบสนองต่อความต้องการและเป็ นทีมที่ยอมรับของสังคม สอดคล้องกับแมคเชนและวันกลิโนว์
(Mcshane; & Von Glineo. 2005: 271) ได้เสนอว่าประสิทธิผลของทีมประเมินจาก 1) ความสาเร็จ
ในเป้าหมายขององค์การ (achieve organizational goals) ซึง่ ทีมในองค์การส่วนใหญ่มเี ป้าหมายที่
สัม พัน ธ์ก ับองค์ก าร 2) ความต้อ งการของสมาชิก ได้ร บั การตอบสนองอย่า งพึงพอใจ (satisfy
member needs) บุคคลจะเข้าร่วมกับกลุ่มทีใ่ ช้การตอบสนองกับความต้องการส่วนตน และ 3) การ
รักษาทีมให้คงอยู่ (maintain team survive) การทีท่ มี สามารถรักษาความรูส้ กึ ผูกพันของสมาชิกทุก
คนในทีม โดยเฉพาะช่วงเวลาทีท่ มี เผชิญปญั หาวุ่นวาย หากปราศจากความผูกพันบุคคลอาจจะออก
จากทีม ในขณะทีด่ ูบริน (Dubrin. 2005: 206) ได้เสนอว่าประสิทธิผลของทีมประเมินจาก 2 เกณฑ์
คือ 1) ผลผลิต ของงาน หมายถึง ผลลัพ ธ์ท่เี กิด จากการท างานในทีมได้ต รงตามเป้ าหมายหรือ
วัต ถุ ประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ 2) ความพึง พอใจของสมาชิก หมายถึงสมาชิกของทีมมีค วามรู้ส ึกที่ดีท่ไี ด้
ทางานในทีมและทีมสามารถสนองตอบในความต้องการของสมาชิก ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่านักวิชาการ
ดังกล่าวข้างต้นได้เสนอเกณฑ์การวัดประสิทธิผลของทีมที่มคี วามคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย 1)
ผลลัพธ์ของงานบรรลุวตั ถุประสงค์ด้านคุณภาพและปริมาณ 2) ความต้องการคงอยู่กบั ทีมของ
สมาชิกในทีม และ 3) ความพึงพอใจของสมาชิกในทีม
นู ลแมน; และไรท์ (Neuman; & Wright. 1999: 377) ได้เสนอองค์ประกอบ
ประสิทธิผลของทีมว่ามี 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. ผลการปฏิบตั งิ าน (task performance) เป็ นลักษณะการปฏิบตั งิ านของ
สมาชิกภายในทีม ประกอบด้วยการวางแผน (planning) การแก้ไขปญั หา (problem solving)
กระบวนการทางาน (work procedures) ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม (overall performance) มี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้ 1) การวางแผน (planning) หมายถึงการมีส่วนร่วมหรือ
ร่วมมือกันในการกาหนด วางแผนเพื่อจะดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ดาเนินการประสบผลสาเร็จ
และมีประสิทธิผล 2) การแก้ไขปญั หา (problem solving) หมายถึงความสามารถในการค้นหา
จาแนก ระบุถึงสาเหตุ ของปญั หาหรือ อุ ปสรรคที่ขดั ขวางการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขปญั หา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงานของสมาชิกภายในทีม 3) กระบวนการทางาน (work
procedures) หมายถึงการกาหนดถึงความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน มีการแบ่งงาน
อย่างเท่าเทียมกัน และมีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการทางานของสมาชิกภายในทีม และ 4) ผล
การปฏิบตั งิ านโดยรวม (overall performance) หมายถึงการร่วมกันกาหนดเป้าหมาย แนวทางหรือ
ทิศทางในการดาเนินงานอย่างชัดเจน และสามารถทาตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้สาเร็จ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) เป็ นทักษะทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประกอบด้วยการแก้ไขความขัดแย้ง (conflict resolution) และการ
สื่อสารอย่างเปิ ดเผย (open communication) ประกอบด้วย 1) การแก้ไขความขัดแย้ง (conflict
resolution) หมายถึงการร่วมกันแก้ไขปญั หาซึง่ เกิดมาจากความขัดแย้งของสมาชิกภายในทีม 2)
การสื่อสารอย่างเปิ ดเผย (open communication) หมายถึงการมีการสื่อสารที่เปิ ดเผย มีความเป็ น
เป็นกันเองและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทีด่ ใี นการทางานของทีม
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นอกจากนี้ นู ลแมน; และไรท์ (Neuman; & Wright.1999: 377) ได้เสนอว่า
งานวิจยั มีแ นวโน้ มที่จะศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวทานายหรือ ตัว แปรเชิงสาเหตุ และผลการ
ปฏิบตั งิ านระดับบุคคลหรือระดับกลุ่มแยกกันมากกว่าการศึกษาทัง้ สองระดับในงานเดียวกัน ซึง่ ยัง
เป็นข้อจากัดของการวิจยั ประการแรก คือ ตัวแปรเชิงสาเหตุและเกณฑ์ทเ่ี ป็ นผลการปฏิบ ั ตงิ านอาจ
แตกต่ างกันเมื่อ ตรวจสอบระดับบุค คลและระดับกลุ่ ม แม้ว่าการวิเ คราะห์ระดับกลุ่ มเป็ นการรวม
คะแนน (aggregate) ของแต่ละบุคคล (Ostroff. 1993) และประการทีส่ องเมื่อศึกษาหรือตรวจสอบ
เพียงระดับเดียวมันเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุ และเกณฑ์
ที่เป็ นผลการปฏิบตั งิ านแตกต่างระดับกัน ซึ่งการเปรียบเทียบสาคัญมากไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการ
เหมือนหรือแตกต่างกันแต่มนั คือสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องทีร่ ะดับบุคคลและระดับกลุ่ม (Rousseau. 1985) และ
การวิเคราะห์ทงั ้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลขององค์ การโดยรวม โดยเฉพาะ
เมื่อ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานแต่ ล ะทีม ความสัมพันธ์ใ นระดับบุค คลจาเป็ นที่ต้อ งถู กประเมิน
เพราะว่าการตัดสินของบุคลากรคือโดยทัวไปมาจากบุ
่
คคลแต่ละคน และการตัดสินใจเหล่านี้มกั จะใช้
ในการวัดความแตกต่ างของบุคคล ถ้าหากมีค วามสัมพันธ์ท่แี ตกต่ างกันในระดั บกลุ่ม เนื่อ งจาก
กระบวนการกลุ่มและความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกนามานับการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของแต่ละบุคคล
หรือข้อมูลระดับกลุ่มเพียงอย่างเดียวอาจจะมีผลเสียต่อประสิทธิผลขององค์การโดยรวม ประการที่
สาม ความสอดคล้องของตัวแปรเชิงสาเหตุทใ่ี ช้ทานายและเกณฑ์ผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสัมพันธ์
ข้ามระดับเป็นหลักฐานสาคัญทีใ่ ช้ได้ของการตัดสินใจระดับบุคคลเพียงอย่างเดียว
สรุปได้ว่าองค์ประกอบของประสิทธิผลของทีมตามแนวคิดของนูลแมนและไรท์ม ี
องค์ประกอบที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากองค์ประกอบประสิทธิผลของทีมของนักวิชาการหลายท่าน
ข้างต้นทีม่ ี 3 องค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบประสิทธิผลของทีมตามแนวคิดของนูลแมน
และไรท์ ได้เสนอรายละเอียดด้านผลการปฏิบตั งิ านทีม่ ุ่งเน้นหรือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางาน
ร่วมกันภายในทีม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีม่ ุ่งเน้นกระบวนทีเ่ ป็ นปฏิสมั พันธ์ของบุคคล
ในทีม ซึง่ มีความสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั
ใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของทีมตามแนวคิดนูลแมนและไรท์ (Neuman; & Wright. 1999)
การวัดประสิ ทธิ ผลของทีม
ไฮแทท์; และรุดดี (Hyatt; & Ruddy. 1997) กล่าวว่าการประเมินประสิทธิผลของ
ทีมอาจอยู่ในลักษณะที่เป็ นอัตพิสยั (subjective) หรือแบบภาวะพิสยั (objective) การวัดแบบอัต
พิสยั นัน้ เป็ นการประเมินโดยให้สมาชิกหรือผู้นาทีมเป็ นผู้รายงานตนเองถึงการรับรู้ถงึ ผลงานการ
ทางานของทีม ส่วนการประเมินทีเ่ ป็นภาวะพิสยั นัน้ เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของทีมโดยใช้
ข้อมูลที่บนั ทึกไว้จากหน่ วยงาน ข้อมูลที่บนั ทึกไว้ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการผลิต หรือด้าน
ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น และงานวิจยั ของไฮแทท์และรุดดี (Hyatt; & Ruddy. 1997) ใช้การประเมิน
ทัง้ แบบอัตพิสยั และแบบภาวะพิสยั โดยการวัดแบบอัตพิสยั เป็ นการสารวจความมีประสิทธิผลของ
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กลุ่มเรื่องการติดต่อสื่อสาร บรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่ม บทบาท การสนับสนุ นกลุ่มงาน ความ
ไว้ว างใจ ความผู ก พัน ที่ม ีต่ อ เป้ า หมายร่ ว มกัน และความเชื่อ มันในกลุ
่
่ ม งาน ส่ ว นการประเมิน
ประสิทธิผลแบบภาวะพิสยั โดยการสารวจผลการปฏิบ ัตงิ านของกลุ่มงานมากกว่า 6 เดือน เช่นจะ
ประเมินในเรื่องของเวลาในการตอบสนองลูกค้า เปอร์เซ็นต์ของเสียหายในการทางาน และชัวโมง
่
การบารุงรักษา เป็ นต้น งานวิจยั ของเคริ ์กแมนและคณะ (Kirkman; Tesluk; & Rosen. 2004: 349350) ศึกษาพลังจูงใจในการทางานของทีมที่มตี ่อประสิทธิผลของทีม ประสิทธิผลของทีมแบ่งเป็ น
ผลลัพธ์ท่เี ป็ นผลการปฏิบตั ิงาน (performance outcomes) ได้แก่ ผลผลิตของทีม (productivity)
การให้บริการลูกค้าของทีม (customer service) การทางานของทีมในเชิงรุก (proactively) หัวหน้า
ภายนอกทีมเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของทีม และผลลัพธ์เชิงทัศนคติ (attitudinal outcomes)
ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ความผูกพันต่อองค์การ (organizational commitment)
ความผูกพันต่อทีม (team commitment) ประเมินโดยสมาชิกในทีม นอกจากนี้งานวิจยั ของเคริ ์
กแมน; และโรเซน (Kirkman; & Rosen. 1999: 67) ศึกษาพลังจูงใจในการทางานของทีมกับ
ประสิทธิผลของทีม ซึง่ ประเมินประสิทธิผลของทีมด้านการทางานเชิงรุกของทีมโดยนาแบบวัดของ
แบทแมน; และแกรนท์ (Bateman; & Crants. 1993)มาปรับใช้จานวน 7 ข้อ เป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 5 ระดับ โดยให้ผนู้ าภายนอกทีมเป็นผูป้ ระเมิน สาหรับด้านบริการลูกค้าของทีมให้ผนู้ าภายนอก
เป็ น ผู้ป ระเมิน ด้า นความพึง พอใจของสมาชิก ทีม ปรับ มาจากแบบวัด ของโทมัส และไทม่ อ น
(Thomas; & Tymon. 1994) จานวน 4 ข้อ ให้สมาชิกในทีมเป็ นผูป้ ระเมิน ด้านความยึดมันผู
่ กพัน
กับทีมและความยึดมันผู
่ กพันองค์การ ปรับมาจากแบบวัดของชาพิโร; และเคริ ์กแมน (Shapiro; &
Kirkman.1999) ด้านละจานวน 3 ข้อ ให้สมาชิกในทีมเป็ นผู้ประเมิน และงานวิจยั ของแมทธิวและ
คณะ (Mathieu; et al. 2006) ได้ศกึ ษาพลังจูงใจในการทางานของทีมและประสิทธิผลของทีมในด้าน
ผลการปฏิบตั งิ านของทีมเชิงปริมาณ และความพึงพอใจของลูกค้า ด้านผลการปฏิบตั งิ านของทีมเชิง
ปริมาณใช้แนวคิดการประเมินของไฮแทท์และรุดดี (Hyatt; & Ruddy. 1997) โดยสารวจข้อมูล
ประสิทธิผลของทีมย้อนหลังจากองค์การและผลรางวัลของทีม และความพึงพอใจจากลูกค้า ประเมิน
โดยสุ่มสารวจจากลูกค้าข้อคาถามจะเป็ นประสบการณ์ในการรับบริการจากทีมให้บริการของบริษทั
เป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ซึง่ การสารวจครัง้ นี้จะเป็นกุญแจสาคัญทีจ่ ะบ่งบอกว่าทีมตอบสนอง
หรือให้บริการลูกค้าได้พงึ พอใจหรือไม่อย่างไรซึง่ จะเป็ นการลดอคติในการประเมินโดยสมาชิกในทีม
หรือผูน้ าทีม
ดังนัน้ สรุปว่าการประเมินประสิทธิผลของทีมสามารถประเมินได้หลายวิธ ี ผลงานวิจยั
ทีไ่ ด้ศกึ ษาพบว่ามีทงั ้ ทีผ่ สมผสานหลายวิธ ี หรือเลือกวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่ง ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้
การประเมินประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกาหนดให้หวั หน้าทีม
เป็ นผูป้ ระเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านทีมทัง้ ในส่วนของผลการปฏิบตั งิ าน (task performance) ที่
ประกอบด้วยการวางแผน การแก้ไขปญั หา กระบวนการทางาน และผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) ประกอบด้วยการแก้ไขความขัดแย้งและการ
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สื่อสารอย่างเปิดเผย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริบทและลักษณะการปฏิบตั งิ านของทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ผลของทีม
งานวิจยั ของเคริ ์กแมน; และคณะ (Kirkman; Tesluk; & Rosen. 2004: 349-350)
ศึกษาพลังจูงใจในการทางานที่มตี ่อประสิทธิผลของทีม โดยประสิทธิผลของทีมแบ่งเป็ นผลลัพธ์ท่ี
เป็นผลการปฏิบตั งิ าน (performance outcomes)ได้แก่ ผลผลิตของทีม (productivity) การให้บริการ
ลูกค้าของทีม (customer service) การทางานของทีมในเชิงรุก (proactively) หัวหน้าภายนอกทีม
เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของทีมและผลลัพธ์เชิงทัศนคติ (attitudinal outcomes) ได้แก่ ความ
พึงพอใจในการทางาน (job satisfaction) ความผูกพันต่อองค์การ (organizational commitment)
ความผูกพันกับทีม (team commitment) กลุ่มตัวอย่าง จานวน 111 ทีมใน 4 องค์การ ผลการศึกษา
พบว่าพลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์สมบูรณ์ (full mediated)
ระหว่างความแตกต่างทางเชื้อชาติกบั ผลการปฏิบตั งิ านของทีมโดยหัวหน้ าทีมเป็ นผู้ประเมิน และ
พลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์บางส่วน (partially mediated)
ระหว่างความแตกต่างทางเชือ้ ชาติกบั ผลการปฏิบตั งิ านของทีม
สรุปได้ว่าการศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษาตัวแปรผลที่เกิดจากพลังจูงใจในการทางานของ
ทีมคือประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จาแนกออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่
ผลการปฏิบตั งิ าน (task performance) ทีป่ ระกอบด้วยการวางแผน การแก้ไขปญั หา กระบวนการ
ทางาน ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม และส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills)
ประกอบด้วยการแก้ไขความขัดแย้งและการสื่อสารอย่างเปิ ดเผย โดยหัวหน้าทีมเป็ นผู้ประเมินทัง้
สองส่ ว น ทัง้ นี้ผู้ว ิจยั คาดว่าตัวแปรเหล่ านี้จะได้รบั อิทธิพลทัง้ ทางตรงในเชิงบวกจากบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมและพลังจูงใจในการทางานของ
ทีม หากทีมมีบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม หัวหน้าทีมมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มุง่ เน้นทีมและทีมมีพลังจูงใจในการทางานของทีมอยู่ในระดับสูงก็จะทาให้ทมี ปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิผลของทีมในระดับสูงด้วย
4.2 แนวคิ ดความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน (intention to stay) หมายถึงความตัง้ ใจของแต่ละบุคคลใน
การดาเนินการหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพฤติกรรมทีก่ าหนดให้ดาเนินการทันที ซึง่ อยู่บนพืน้ ฐานความคิด
ของแต่ ล ะบุค คลที่ผ่ านประสบการณ์ แ ละกระบวนการทางความคิด ที่จ ะลาออกจากอาชีพและมี
แนวโน้ มที่จะทาเช่นนัน้ ถ้าเงื่อนไขที่ถูกต้องมีอยู่หรือถ้าอาการไม่พงึ ประสงค์ท่รี บั ประกันความคิด
ของเจตนายังคงมีอยู่ (Noraani Mustaph. 2010; อ้างอิงจาก Ajzen; & Fishbein, 1980) นอกจากนี้
มีการอ้างอิงแนวคิดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานเช่นเดียวกับความตัง้ ใจออกจากงาน (intent to leave)
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หรือในบางงานวิจยั อาจใช้คาว่า turnover intention หรือ intent to work, intention to quit,
intention to remain, behavioral intention เป็ นต้น (Cowden & Cummings. 2011: 2) แบล็คและ
สตีเฟ่น (ณัฐวุฒ ิ อรินทร์. 2555: 100; อ้างอิงจาก Black; & Stephens. 1989: 530) เสนอว่าตัวแปร
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและความตัง้ ใจลาออกจากงานเป็ นตัวแปรทีม่ คี วามหมายคนละด้าน ขณะที่
ความตัง้ ใจออกจากงาน หมายถึงการทีบ่ ุคคลมีความคิดและความต้องการทีจ่ ะลาออกจากงานไม่ว่า
จะด้วยวิธกี ารลาออก โอนย้าย หรือเปลี่ยนงานจากงานที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่ หรือการเปลี่ยนอาชีพ
โดยที่ความตัง้ ใจนัน้ เกิดขึน้ จากความสมัครใจและมีแผนการที่จะลาออก โอนย้าย หรือเปลี่ยนงาน
จากงานหรืออาชีพที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่อย่างแน่ นอนถ้ ามีโอกาสในการเปลี่ยนงานเกิดขึ้น (จารุพร
แสงเป่า. 2542: 13) งานวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาความตัง้ ใจคงอยู่ในงานของบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทีห่ มายถึง ความคิดของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะยังคงทางานที่ทา
อยูใ่ นปจั จุบนั โดยไม่คดิ ทีจ่ ะเปลีย่ นงาน ย้ายงานหรือคิดจะลาออก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวแปร
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานหรือความตัง้ ใจลาออกจากงาน เนื่องจากการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคลนัน้
เมื่อบุคคลมีระดับแรงจูงใจในการทางานต่ า อาจเนื่องมาจากปจั จัยหรือความคับข้องใจทีไ่ ม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ดจี ะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามซึ่งอาจทาให้ถงึ กับต้องลาออกจากงาน ซึ่งการลาออกจาก
งานของบุคลากรนับเป็ นการสูญเสียแก่องค์การ เพราะการออกไปเสียจากองค์การก็เท่ากับองค์การ
เสียทรัพยากรบุคคลที่มคี ่า โดยเฉพาะเมื่อบุคคลผู้นัน้ มีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญมาก
เมื่อเขาผูน้ นั ้ ออกไปก็จะมีตาแหน่ งว่างในองค์การ ซึง่ องค์การก็ต้องสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามา
แทน เท่ า กับ องค์ ก ารต้ อ งสู ญ เสีย ค่ า ใช้ จ่ า ยในกระบวนการนั ้น อี ก ทัง้ เสีย คุ ณ ค่ า ในความรู้
ความสามารถของบุคคล ซึง่ นับเป็ นการสูญเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมขององค์การ (สร้อยตระกูล
(ติวยานนท์) อรรถมานะ. 2550: 143)
ในขณะทีน่ กั วิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดทีใ่ ช้ในการอธิบายความตัง้ ใจคงอยู่
ในงานและความตัง้ ใจลาออกจากงานของบุคลากรในองค์การต่างๆ ไว้หลายแนวทาง เช่น ม๊อบเล่ย์
(จารุพร แสงเปา่ . 2543: 22-23; อ้างอิงจาก Mobley. 1982) ได้เสนอแนวทางการศึกษาด้านจิตวิทยา
ซึ่งเป็ นการผสมผสานแนวทางการศึกษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ไว้ด้ว ยกัน
แนวทางนี้ได้กล่าวถึงสาเหตุของการลาออกของบุคลากรว่ามี 2 ปจั จัย คือปจั จัยที่เป็ นแรงผลักดัน
และปจั จัยที่เป็ นแรงดึงดูด โดยปจั จัยที่เป็ นแรงผลักดันเป็ นปจั จัยที่เกิดขึน้ หรืออยู่ภายในองค์การ
เช่น ความไม่พงึ พอใจในงานและความไม่พงึ พอใจในค่าตอบแทน เพื่อนร่วมงานที่ไม่มคี วามเป็ น
กันเอง เป็ นต้น และปจั จัยดึงดูดจะเป็ นปจั จัยทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกองค์การ ได้แก่ การได้รบั ผลประโยชน์
เกือ้ กูลสูงกว่า ขนาดครอบครัว ความรับผิดชอบและความเจ็บป่วย เป็ นต้น ม๊อบเล่ยเ์ สนอโมเดลการ
ลาออกจากงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับกระบวนการตัดสินใจ
ลาออกจากงาน โดยจะเน้นไปทีต่ วั แปรทีเ่ ป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกระบวนการลาออกจากงานซึง่ ก็คอื
ตัวแปรความพึงพอใจในงานและไม่พงึ พอใจในงาน บอยล์; และคณะ (Boyle; et al. 1999) ได้พฒ
ั นา
แนวคิดแบบจาลองเกี่ยวกับความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน โดยเสนอชุดตัวแปรอธิบายความตัง้ ใจคงอยู่ใน
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งานของพยาบาล ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะของหัวหน้างานหรือภาวะผูน้ า 2) คุณลักษณะของ
องค์การหมายถึงการสนับสนุ นความยุตธิ รรมในองค์การ โอกาสความก้าวหน้าในการทางาน และ
อานาจในการปฏิบตั งิ าน 3) คุณลักษณะของพยาบาล เกี่ยวกับ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทางาน ความคาดหวังในตาแหน่งงานและสถานภาพการสมรส 4) คุณลักษณะงาน หมายถึง ความมี
อิสระในการทางาน เครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสาร ความเหนียวแน่ นในกลุ่ม งาน และลักษณะการ
ทางาน เป็ นต้น ตัวแปรเหล่านี้สามารถทีจ่ ะอธิบายระหว่างปจั จัยหัวหน้างาน องค์การพยาบาลและ
คุณลักษณะงานทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ความเครียดในงานและความยึดมันผู
่ กพันในงาน มี
การศึกษาวิจยั แบบจาลองของบอยล์และคณะพบว่าอธิบายความแปรปรวน 52% ในความตัง้ ใจคงอยู่
ในงานของพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านประจาหน่วยฉุกเฉิน
งานวิจยั ของโคว์เดน; และคัมมิง (Cowden; & Cummings. 2011: 2) ศึกษาโดยใช้
กรอบแนวคิดความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานจากแนวคิดของบอยล์; และคณะ (Boyle; et al. 1999) ได้เสนอ
การผสมผสานโมเดลความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานโดยมีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน ได้แก่
1.คุณลักษณะหัวหน้างาน(manager characteristics) คือ ภาวะผูน้ า (leadership)
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (shared decision making) การได้รบั การสนับสนุ นจากหัวหน้ า
(supervisor support)
2. คุณลักษณะขององค์การ (organization characteristics) คือ แนวคิดการ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career development) เวลาการทางาน (time to nurse)
3. คุณลักษณะงาน (work characteristics) คือ อิสระตัดสินใจในงาน (autonomy)
ความเหนียวแน่นในกลุ่มงาน (work group cohesion)
4. คุณลักษณะพยาบาล (nurse characteristics) คือ อายุ ตาแหน่ งงาน ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในงาน
5. ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ (affective response to work) คือ ความต้องการที่
จะอยูใ่ นงาน (desire to stay) ความพึงพอใจในงานและความรูส้ กึ สนุกในงาน
6. ด้านการรูค้ ดิ ในการทางาน (cognitive response to work) คือ การเพิม่ พลัง
อานาจ (empowerment) ความยึดมันผู
่ กพันในงาน และโอกาสในการเติบโตในงาน
ทัง้ นี้ ตัวแปรปจั จัยต่างๆ เหล่านี้เป็ นปจั จัยทีเ่ กิดขึน้ ได้ทงั ้ ภายในองค์การและภายนอก
องค์การ และเป็ นปจั จัยทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์การทางานจริงทีส่ ่งผลต่อความต้องการคงอยู่ในงาน
หรือความต้องการลาออกจากงานได้ ส่วนตัวแปรการเพิม่ พลังอานาจในการทางานนัน้ โคว์เดน;
และคัมมิง (Cowden; & Cummings. 2011: 2) เสนอว่ามีงานวิจยั พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ
ตัง้ ใจคงอยู่ในงานหรือความตัง้ ใจคงอยู่ใ นตาแหน่ งปจั จุบนั นอกจากตัวแปรความพึงพอใจในงาน
โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความเหนียวแน่ นในกลุ่มงาน การสนับสนุ นจากหัวหน้างานแล้ว ตัว
แปรการเข้าถึงทรัพยากรขององค์การและข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นสาหรับความสาเร็จของงาน ความ
มีอสิ ระในการทางาน (autonomy) เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเพิม่ พลังอานาจ (empowerment)
นัน้ เป็ นกระบวนการที่มสี ่วนช่วยอานวยความสะดวกและสนับสนุ นให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
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เกี่ยวข้องกับงานในกระบวนการตัดสินใจและการกระทาทีม่ ุ่งไปสู่เป้าหมายที่สาเร็จขององค์การ ซึ่ง
เป็ นการผสมผสานแนวคิดพลังจูงใจในการทางานของสปริทเซอร์ (Spreitzer.1995) แนวคิดการ
ทางานของลาสซิงเจอร์ (Laschinger’s) ซึง่ ประยุกต์มาจากแนวคิดทฤษฎีพลังอานาจเชิงโครงสร้าง
ของคานเตอร์ (Kanter’s. 1977) โคว์เดนและคัมมิงได้นิยามพลังจูงใจในการทางานในแบบจาลองว่า
เป็ น การรับ รู้ข องพยาบาลเกี่ย วกับ สถานที่ ท างานและพลัง จูง ใจและโครงสร้า งในการท างานที่
สนับสนุ นการทางานตามแนวคิดของสปริทเซอร์ท่เี สนอว่าพลังจูงใจในการทางานเป็ นผลลัพธ์ของ
ความตัง้ ใจในโครงสร้างองค์การทีม่ าจากสภาพแวดล้อมในการทางานทีจ่ ะตอบสนองแรงจูงใจภายใน
งานของบุคคลในสถานทีท่ างาน ระดับบุคคลจะได้รบั แรงจูงใจภายในทีส่ ่งผลต่อเป้าหมายการทางาน
จะเกี่ย วข้อ งกับ การได้ร ับ อิส ระในการท างาน การรับ รู้ค วามสามารถ ความหมายในงานและ
ผลกระทบ ขณะที่โครงสร้างหรือ สภาพแวดล้อ มในงานมีส่ ว นช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ไปถึง
เป้าหมาย รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุ นและโอกาสการเติบโต ผลลัพธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับความหมายในงานส่งผลต่อการเพิม่ ความพึงพอใจในงาน สภาพแวดล้อมในงานเป็ น
เงื่อนไขทีจ่ ะเพิม่ พลังโดยการสนับสนุ นผลการปฏิบตั งิ าน ระดับของการเพิม่ พลังจูงใจถูกเสนอด้วย
ความมีอสิ ระในการทางาน การเพิม่ พลังจูงใจในการทางานจึงมีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพัน
ในองค์การและความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน (Ellenbecker; et al. 2007)
ดังนัน้ สรุปได้ว่าปจั จัยทีเ่ ป็ นแรงผลักดันและปจั จัยทีเ่ ป็ นแรงดึงดูดทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
ไม่พงึ พอใจในการทางานและความพึงพอใจในการทางาน ได้แก่ ปจั จัยลักษณะส่วนบุคคล ปจั จัย
ลักษณะงาน ปจั จัยลักษณะองค์การ ปจั จัยด้านอารมณ์ความรู้สกึ และปจั จัยด้านการรูค้ ดิ เป็ นต้น
ปจั จัยเหล่านี้ส่งผลต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าพลังจูงใจในการ
ทางานซึ่งเป็ นปจั จัยด้านการรูค้ ดิ ของบุคคลที่ตอบสนองในการทางานจะเป็ นปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
ในงานวิจยั ของจารุพร แสงเป่า (2542) ศึกษาความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพโดยสร้างข้อคาถามจาก 4 ประเด็นหลัก คือ ความถี่ของความคิดที่จะลาออกจาก
งานหรือการย้ายงาน ความต้องการทีแ่ ท้จริงของการออกจากงานหรือการย้ายงาน การมีแผนการที่
จะออกจากงานหรือย้ายงานและโอกาสและความเป็ นไปได้ท่จี ะตัดสินในออกจากงานหรือย้ายงาน
โดยแบบวัดความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงานเป็ นแบบวัดที่สร้างขึน้ ใน 2 องค์ประกอบคือความตัง้ ใจที่
จะลาออกกับความต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นงานไปประกอบอาชีพอื่น แบบวัดมี 7 มาตรวัด คือ ไม่เป็ นจริง
มากที่สุด (1) จนถึง เป็ นจริงมากที่สุด (7) ตัวอย่างข้อคาถาม “จริงๆ ฉันไม่ต้องการที่จะออกจาก
วิชาชีพพยาบาล” และ “ฉันมีความคิดตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่วชิ าชีพ
พยาบาล” และงานวิจยั ของณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555) ใช้แบบวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานของบุคลากร
สาธารณสุข ทีเ่ ป็นแบบวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานมีจานวน 6 ข้อ ตัวอย่างข้อคาถาม “ช่วงนี้ขา้ พเจ้า
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ตัง้ ใจที่จะทางานในโรงพยาบาลเดิม นี้ต่อไป” “ข้าพเจ้าคิดวางแผนทีจ่ ะลาออกจากงานมาระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ” ให้ค ะแนนแบบประมาณค่ า 6 ระดับ (ไม่จริงที่สุ ด ถึง จริงที่สุ ด) และมีการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการหาค่าความเชื่อมันแบบสอดคล้
่
องภายในพบว่ามีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.911 มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.551-0.790 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.8 ดังนัน้ แบบวัดความ
ตัง้ ใจคงอยู่ในงานจึงมีข้อ คาถามทัง้ ทิศทางบวกและลบหากทิศทางบวกได้คะแนนมากก็จะสื่อถึง
ความตัง้ ที่จะคงอยู่ในงานต่อไป ในทางกลับกันกับข้อคาถามในทิศทางลบที่ส่อื ถึงความตัง้ ใจที่จะ
ลาออกงาน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ ใช้แบบวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานของณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555)
มาปรับให้สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
สาหรับในงานวิจยั ของอเวย์; และคณะ (Avey; et al. 2008: 110) ศึกษาภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงและพลังจูงใจในการทางานที่มตี ่อความตัง้ ในคงอยู่ในงาน ในกลุ่มตัวอย่างจานวน
381 คน ผลพบว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพลังจูงใจในการทางานและ
พลังจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและพลังจู งใจในการทางาน
เป็ นตัวแปรคันกลางสมบู
่
รณ์ (full mediated) ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความตัง้ ใจคง
อยูใ่ นงาน และงานวิจยั ของแฮริชและคณะ (Harris; et al. 2009: 371) ศึกษาการแลกเปลีย่ นระหว่าง
ผู้นาและผู้ตาม (leader-member exchange) พลังจูงใจในการทางานที่มอี ทิ ธิพลโดยตรงและโดย
อ้อมต่อความพึงพอใจในการทางาน ความตัง้ ใจลาออกจากงานและผลการปฏิบตั ิงานโดยทดสอบ
พลังจูงใจในการทางานเป็ นตัวแปรปรับ (moderating) ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลีย่ นระหว่าง
ผูน้ ากับผูต้ ามและความพึงพอใจในงาน ความตัง้ ใจลาออกจากงาน ผลการปฏิบตั งิ านและพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ โดยหัวหน้าเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านและพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ตี ่อองค์การ ซึง่ ผลวิจยั พบว่าพลังจูงใจในการทางานเป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
การแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับความพึงพอใจในการทางานและความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงาน
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มพี ลังจูงใจในการทางานสูงจะมีความตัง้ ใจคงอยู่ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพราะเมือ่ มีพลังจูงใจในการทางานบุคคลจะเห็นคุณค่าของงานที่ทาว่ามีความสาคัญและ
มีคุณค่าหรือความหมาย มีความเชื่อในความสามารถของตนทีจ่ ะทางานนัน้ และมีอสิ ระทีจ่ ะปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงการทางานของตนเองให้ดขี น้ึ ไม่ว่าจะประสบปญั หาหรือสถานการณ์ทไ่ี ม่ได้เป็ นไปตาม
ความคาดหวัง ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงคาดว่าความตัง้ ใจคงอยู่ในงานจะได้ร ับอิทธิพลโดยตรงจากพลังจูงใจ
ในการทางานของบุคคล
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4.3 แนวคิ ดสมรรถนะการทางาน
แนวคิดสมรรถนะถูกนามาใช้ในการบริหารองค์การเนื่องจากเหตุผลประการหนึ่งมา
จากแนวคิด องค์ก ารที่ ต้ อ งการเป็ น องค์ก ารที่ม ี ผ ลการปฏิบ ัติง านสู ง (high
performance
organization: HPO) ทัง้ นี้องค์การจะเป็ นองค์การที่มสี มรรถนะสูงได้ นัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากร
ขององค์ก ารต้อ งมีส มรรถนะ (competency) และพฤติก รรมที่ส อดคล้อ งกับ วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ
ค่ า นิ ย มที่อ งค์ก ารคาดหวัง มีผ ลการวิจ ัย ได้ แ สดงความเชื่อ มโยงระหว่ า งผลลัพ ธ์ข องงานกับ
พฤติกรรมของบุคคลมากขึน้ (นิส ดารก์ เวชยานนท์. 2554: 122) นอกจากนี้ แนวคิดการบริหารผล
การปฏิบตั งิ านทีม่ จี ดุ มุง่ หมายคือการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ในองค์การผ่านการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา (Cook. 2004: 526) จึงทาให้แนวคิด
สมรรถนะถูกนามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การและได้รบั ความ
นิยมต่อเนื่อง สาหรับผลวิจยั พบว่าสมรรถนะเป็ นประโยชน์ในการสื่อสารเพื่อสร้างและส่งเสริมความ
เข้าใจกับสมาชิกในองค์ก ารในแนวทางเดียวกันว่าองค์การคาดหวังสิ่งใดจากการปฏิบตั ิงาน (วี
ระวัฒน์ ปนั นิตามัย. 2553: 3) และยังพบว่าสมรรถนะของบุคลากรในองค์การเป็ นการกากับ
พฤติกรรมให้ไปสู่ผลผลิตซึง่ จะทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2554: 13)
แนวคิดสมรรถนะการทางานเริม่ ต้นมาจากการนาเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด
ซี แมคแคลแลนด์ (David C. McClellan) นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ปี ค.ศ.1960 ได้ให้
ความหมายสมรรถนะ (competency) หมายถึงคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลทีเ่ ป็ นปจั จัยที่ต้องการ
เพื่อทาให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548: 3)
ในส่วนของสเปนเซอร์; และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993: 11) ได้ให้ความหมาย
สมรรถนะเป็ นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ านได้ตามเกณฑ์หรือการมีผลงานทีโ่ ดดเด่นในการทางานหรือสถานการณ์นนั ้ ๆ นอกจากนี้
โฮล์มส์ (Holmes. 1992) ให้ความหมายสมรรถนะว่าหมายถึงสิง่ ทีท่ าให้บุคคลมีความสามารถและ
ศัก ยภาพในการทางานแต่ ก็มไิ ด้ห มายถึงสิง่ ที่ทาให้บุคคลนัน้ ทางานได้สาเร็จในอดีต การวัด
สมรรถนะในการท างานของบุ ค คลจึง ต้อ งวัด จากที่ผ ลของการปฏิบ ัติง านของบุ ค คลที่อ งค์ก าร
คาดหวังไม่ใช่ว ดั จากผลงานที่บุค คลนัน้ ทาได้จริงเมื่อเทียบกั บมาตรฐานที่วางไว้หรือ อ้างอิงจาก
ผลงานในอดีต โดยทีส่ มรรถนะจะต้องทาให้บุคคลสามารถผลิตผลงานทีเ่ หนือกว่าคนอื่นซึง่ โดยทัวไป
่
ใช้วธิ กี ารสังเกต เช่นเดียวกับทีบ่ าร์แทรม; และคณะ (Bartram; et al. 2002: 7-8) ให้ความหมายของ
สมรรถนะคือชุดของพฤติกรรมซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีน่ าไปสู่ผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ และยังแยกแยะตัวแปร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะให้เห็นอย่างชัดเจน ได้แก่ 1) สมรรถนะ หมายถึงชุดของพฤติกรรมทีบ่ ุคคล
กระท าเพื่อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ 2) ศัก ยภาพของสมรรถนะ (competency potential) เป็ น
คุณลักษณะจาเป็นสาหรับบุคคลทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ คุณลักษณะเหล่านี้ไม่จาเป็ นว่าจะ
สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมจริงเสมอไป เนื่องจากพฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงจะถูกกากับ (moderate)
โดยบริบท 3) บริบทคือปจั จัยทางสถานการณ์ทอ่ี าจเห็นได้ชดั เจนหรือไม่ชดั เจนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อบุคคล
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ในการทางาน การทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมหรือไม่ แสดงพฤติกรรม เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า สภาพ
ทางกายภาพในการทางาน 4) ผลลัพธ์ (results) คือเป้าหมายพฤติกรรมทีถ่ ูกนิยามไว้ชดั เจนหรือไม่
ชัดเจนโดยบุคคล หัวหน้าหรือองค์การ ซึง่ ทัง้ 4 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรสมรรถนะ
นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสานักงาน ก.พ. (2548: 4) อธิบาย
ความหมายของสมรรถนะว่ามีลกั ษณะร่วมกันคือเป็ นพฤติกรรมการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลสาเร็จ
ของงาน และเกีย่ วข้องกับความรู้ ทักษะหรือความสามารถและคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ
สรุปได้ว่าสมรรถนะเป็ นความรู้ ทักษะหรือความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคล
อื่น ๆ ที่อ งค์ก ารคาดหวัง หรือ ก าหนดไว้แ ละต้อ งการจากบุ ค ลากรเพราะเชื่อ ว่ า หากบุ ค ลากรมี
พฤติกรรมการทางานในแบบทีอ่ งค์การกาหนดแล้วจะส่งผลให้บุคลากรผูน้ นั ้ มีผลการปฏิบตั งิ านดีและ
ส่งผลให้ทมี หรือกลุ่มงานบรรลุเป้าประสงค์ท่ตี ้องการไว้ ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาสมรรถนะ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รูปแบบและองค์ประกอบของสมรรถนะ
แมคแคลแลนด์ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548: 5; อ้างอิง
จาก McClelland. 1973) ได้เสนอรูปแบบสมรรถนะ (model Iceberg competency) หรือทีเ่ รียกว่า
โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (iceberg model) แมคแคลแลนด์เปรียบเทียบว่าบุคคลทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละทักษะ
ต่างๆ เปรียบเหมือนกับส่วนของภูเขาน้ าแข็งทีล่ อยอยู่เหนือน้ า คือ เป็ นเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่วนทีอ่ ยู่ใต้น้ า และส่วนทีอ่ ยู่เหนือน้ านี้เป็ นส่วนทีเ่ ห็นได้ชดั เจน สามารถวัดได้ง่าย
แต่ส่วนทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจหรือส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้น้าของภูเขาน้าแข็งเชื่อว่าจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งเป็ นที่มาของสมรรถนะใน
ความหมายของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม โดยสามารถอธิบายตัวแบบภูเขาน้ าแข็ง (iceberg
model) ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือส่วนทีเ่ ห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่ายเป็ นส่วนทีล่ อย
อยู่เหนือน้ า คือ ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) ของแต่ละบุคคลทีม่ อี ยู่ ส่วนทีส่ องคือส่วน
มองเห็นได้ยากอยูใ่ ต้ผวิ น้าเป็ นคุณลักษณะอื่นๆ ทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละบุคคล คือ บทบาททีบ่ ุคคลแสดงออก
ต่อผูอ้ ่นื (social role) หรือทัศนคติ ค่านิยม สิง่ ทีบ่ ุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น (self-concept) หรือ
ภาพลักษณ์ภายใน (self-image) อุปนิสยั (traits) และแรงผลักดันเบือ้ งลึกหรือแรงจูงใจ (motives)
ของบุคคลนัน้ ๆ ซึง่ ส่วนทีส่ องหรือส่วนทีอ่ ยู่ใต้น้ านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุคคลเป็ น
อย่างมากและจะเป็นส่วนทีพ่ ฒ
ั นาได้ยากกว่าส่วนทีล่ อยอยูเ่ หนือน้ า
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของสมรรถนะโดยแมคแคลแลนด์ (McClelland. 1973) ได้
เสนอว่าสมรรถนะเกิดจากองค์ประกอบสาคัญ 5 ส่วน ดังนี้
1. แรงจูงใจ (motive) เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึง่ จะเป็ นแรง
ขับในการกาหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการตอบสนองต่อ
เป้าหมายหรือการถอยออกไปจากสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้
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2. อุปนิสยั (trait) บุคลิกลักษณะและอุปนิสยั ประจาตัวของบุคคลเป็ นสิง่ ทีอ่ ธิบาย
ถึงบุคคลผูน้ นั ้ รวมถึงการตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ทเ่ี ผชิญ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self-concept) เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ
(attitude) ค่านิยม (value) และภาพลักษณ์ของบุคคลทีม่ ตี ่ อตนเอง (self-image) ซึง่ จะเป็ นแรงจูงใจ
ทีท่ าให้เกิดพฤติกรรมและทาให้สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลทีม่ ตี ่อสถานการณ์ต่างๆ ช่วง
ระยะสัน้ ๆ ได้
4. ความรู้ (knowledge) เป็ นขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะด้านทีบ่ ุคคลใด
บุคคลหนึ่งครอบครองอยูห่ รือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นความรูเ้ ฉพาะด้านของบุคคล
5. ทักษะ (skill) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิงานทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
กายภาพ การใช้ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดับทีส่ ามารถคิดวิเคราะห์และใช้ความรูก้ าหนด
เหตุผลหรือการวางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้
นอกจากนี้ ทักษะยังเป็นสิง่ ทีบ่ ุคคลกระทาได้ดแี ละฝึกปฏิบตั เิ ป็ นประจาจนเกิดความชานาญ สรุปได้
ว่าการที่บุค คลจะมีพ ฤติก รรมในการทางานอย่างใดขึ้นอยู่กับคุ ณลักษณะที่บุค คลนัน้ มีอ ยู่ค ือ ทัง้
ความรูแ้ ละทักษะต่างๆ หรือส่วนทีอ่ ยู่เหนือน้ าและคุณลักษณะอื่นๆ หรือส่วนทีอ่ ยู่ใต้น้ าของบุคคล
นัน้ ๆ
นอกจากนี้ สเปนเซอร์; และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993) ได้ขยาย
แนวคิดของแมคแคลแลนด์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานหรือองค์ประกอบของสมรรถนะโดยอธิบาย
ว่าคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล (underlying characteristic or attribute) ซึง่ แสดงให้เห็นถึง
แนวทางการกระทา พฤติกรรม หรือการคิด โดยที่คุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้จะแผ่ขยายไปยัง
สถานการณ์อ่นื ๆ และคงทนอยู่ภายในตัวบุคคลเป็ นระยะเวลานานพอสมควร จาแนกเป็ น 6
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจ (motive) 2) อุปนิสยั (trait) 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (selfconcept) 4) บทบาททางสังคม (social role) 5) ความรู้ (knowledge) และ 6) ทักษะ (skill) ซึง่ ข้อที่
4 เป็ นส่วนเพิม่ เติมจากแนวคิดของแมคแคลแลนด์ โดยสเปนเซอร์และสเปนเซอร์ให้ความหมาย
บทบาททางสังคม (social role) หมายถึงสิง่ ที่บุคคลต้องการสื่อให้ผู้อ่นื ในสังคมเห็นว่าตัวเขามี
บทบาทต่อสังคมอย่างไร เช่น เป็ นผูน้ าทีม ความมีจริยธรรม เป็ นต้น คุณลักษณะทีส่ าคัญของแต่ละ
บุคคล (underlying characteristic) มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ทใ่ี ช้
(criterion reference) การปฏิบตั งิ านที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (superior performance)
สอดคล้องกับองค์ประกอบสมรรถนะของแมคแคลแลนด์ทอ่ี ธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง (iceberg
model)
สาหรับโมเดลภูเขาน้ าแข็งทีส่ เปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993:
11) เสนอว่ามีส่วนหนึ่งเป็ นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ า ได้แก่ ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill)
ซึง่ เป็ นความชานาญหรือความเชีย่ วชาญพิเศษในด้านต่างๆ เป็ นส่วนสังเกตและวัดได้ง่าย สาหรับ
ส่วนของภูเขาน้ าแข็งที่อยู่ใต้น้ าเป็ นส่วนทีม่ มี ากกว่า สังเกตและวัดได้ยากกว่า โดยเป็ นส่วนที่ม ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับตนเอง (self-concept) ทัศนคติ
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(attitude) ค่านิยม (value) อุปนิสยั (trait) แรงจูงใจ (motive) แต่ส่วนทีอ่ ยู่เหนือน้ านัน้ เป็ นส่วนที่
สัมพันธ์กบั เชาวน์ปญั ญาของบุคคล ซึง่ การทีบ่ ุคคลมีเพียงความฉลาดทีท่ าให้เขาสามารถเรียนรูอ้ งค์
ความรูแ้ ละทักษะได้เท่านัน้ ซึง่ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะทาให้เป็ นผูท้ ม่ี ผี ลการปฏิบตั งิ านทีโ่ ดดเด่น บุคคล
จาเป็นต้องมีแรงผลักดันเบือ้ งลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์บุคคลทีม่ ตี ่อตนเองและบทบาท
ทีแ่ สดงออกต่อสังคมทีเ่ หมาะสมด้วยจึงจะทาให้สามารถเป็นผูท้ ม่ี ผี ลงานทีโ่ ดดเด่นได้
สรุปได้ว่าองค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคแคลแลนด์และสเปนเซอร์
และสเปนเซอร์ มีส่วนทีค่ ล้ายคลึงกันตามรูปแบบภูเขาน้ าแข็ง (iceberg model) โดยจาแนกได้ 2
ส่วน คือ 1) สมรรถนะทีส่ งั เกตได้หรือเห็นได้ (visible) สามารถวัดได้และพัฒนาได้ คือ ความรู้
(knowledge) ทักษะ (skill) ซึ่งเป็ นสมรรถนะที่สามารถวัดได้และมีโอกาสพัฒนาได้โดยง่ายจะ
เรียกว่าส่วนทีอ่ ยู่เหนือน้ า 2) สมรรถนะทีอ่ ยู่ลกึ ลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (hidden) ซึง่ เป็ น
คุ ณ ลัก ษณะที่ม องเห็น ยากซ่ อ นอยู่ใ นตัว บุ ค คลและเป็ น สิ่ง ผลัก ดัน ภายในตัว บุ ค คลให้ส ามารถ
แสดงออกซึ่งผลงานที่โดดเด่ นเหนือ ระดับมาตรฐานหรือ มากกว่าความคาดหวัง คือ แรงจูงใจ
(motive) คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคลหรือความคิดรวบยอดของตนเอง
(self-concept) ทัง้ นี้อาจจะเป็นสมรรถนะทีย่ ากต่อการวัดและพัฒนาซึง่ เป็นส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้น้า
นอกจากนี้ สมรรถนะเป็ นเครื่องมือทีร่ ะบุความรู้ ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรม
ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ และสมรรถนะยังออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ผ่านรูปแบบสมรรถนะ ซึง่ รูปแบบสมรรถนะมุ่งเน้นไปทีพ่ ฤติกรรมของบุคคล
มากกว่าบุคลิกภาพ เพราะคุณลักษณะบุคคลหรือ บุคลิกภาพมักยากที่จะวัดได้อย่างถูกต้อง และ
สมรรถนะยังแสดงถึงคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ด้านพฤติกรรมที่จาเป็ นสาหรับความสามารถเพื่อ
ประโยชน์เป็ นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล (Chung-Herrera, B. G.; Enz, C. A., & Lankau, M.
J. 2003: 17-19) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การสรรหาและการเลือกสรร โดยมองไปทีท่ กั ษะด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น การ
ทางานเป็นทีม รูปแบบสมรรถนะสามารถช่วยในการสร้างสิง่ ทีเ่ ป็ นพฤติกรรมการทางานทีด่ ี องค์การ
สามารถมุ่งเน้นการสรรหาโดยเน้นการใช้เครื่องมือที่มกี ารนาหลักสมรรถนะสาหรับการสรรหา เช่น
วิธ ีก ารสัม ภาษณ์ บ ทบาทสมมุ ติ สมรรถนะหลัก จึง เป็ น เป้ า หมาย ดัง นั น้ จึง ต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง
เครือ่ งมือในการสรรหาเพื่อให้มคี วามชัดเจนของพฤติกรรมทีอ่ งค์การ
2. ฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินช่องว่าง (gap) ระหว่างพนักงานและทักษะที่
มีอยู่ท่รี ะบุโดยสมรรถนะเป็ นประโยชน์ อย่างมากในการวางแผนกลยุท ธ์ระยะยาวสาหรับผู้นาการ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา การระบุทกั ษะที่จาเป็ นในการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้การ
ออกแบบและการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน สามารถปรับปรุงโดยนาสมรรถนะที่ใช้ร่วมกัน
และตัง้ ความคาดหวัง เกี่ย วกับ อะไรเป็ นสิ่ง สาคัญ และสิ่ง ที่จะตรวจสอบและวัด ประเมิน รูป แบบ
สมรรถนะช่ว ยเน้ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มคี วามหมายและเป็ นเครื่อ งมือ เชิงกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกันทัง้ องค์การ
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4. การสอนและการให้คาปรึก ษา รูปแบบสมรรถนะจะใช้เป็ นพืน้ ฐานสาหรับการ
ให้ขอ้ มูลป้อนกลับแบบ 360 องศา ซึ่งเมื่อผู้จดั การได้รบั ข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อ งทัง้ หมด (รวมทัง้ หัว หน้ า ลูกน้ อ ง เพื่อ นร่ว มงานและตนเอง ลูกค้า) โค้ชและที่ปรึกษา
สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็ นคู่ม ือพนักงานในการออกแบบแผนพัฒนาและการสร้างทักษะที่
สาคัญในการปรับปรุงงานและสร้างความชัดเจนในสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงให้โค้ชและพี่เลีย้ งเพื่อ
สร้างเสริมพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระบบการให้รางวัล และผลตอบแทน การดาเนินงานขององค์การในเรื่อ ง
ค่าใช้จ่ายเพื่อ รองรับค่าตอบแทนพนักงานเพื่อ ดึงดูดและกระตุ้นหรือ รักษาพนักงานให้ค งอยู่กับ
องค์การ ระบบการให้รางวัลจะต้องเท่าเทียมกันและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทีต่ ้องการ สมรรถนะจะ
เป็นประโยชน์สาหรับการกาหนดพฤติกรรมทีจ่ ะได้รบั รางวัล
6. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สาหรับพนักงานทีป่ รารถนาที่
จะเข้าถึงระดับหรือเส้นทางอาชีพ สมรรถนะทาหน้าทีเ่ ป็ นแผนทีใ่ ห้พนักงานทราบถึงพฤติกรรมและ
ทักษะทีอ่ งค์การต้องการให้กา้ วหน้าและบรรลุความสาเร็จซึง่ ช่วยให้พนักงานวางแผนของตนเองได้
7. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ ง สามารถใช้เพื่อระบุผสู้ บื ทอดทีเ่ ป็ นไปได้สาหรับ
งานที่สาคัญโดยยืนยันความต้องการสาหรับงาน และการให้วธิ กี ารประเมินโดยเฉพาะสมัครด้วย
ตนเอง การตรวจสอบว่า องค์ก ารมีค นที่มคี วามสามารถเหล่ านัน้ และคนจะเข้า สู่ต าแหน่ ง นัน้ ได้
อย่างไร
ดังนัน้ สมรรถนะจึงมีประโยชน์ในการสร้างกรอบบูรณาการร่วมกับเครื่องมือด้านการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาองค์การและระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง รูปแบบสมรรถนะ
นาไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้องกันที่สาคัญรูปแบบสมรรถนะสามารถเป็ น
คู่มอื ที่สาคัญในช่วงเวลาของความไม่แน่ นอนและการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การพัฒนารูปแบบ
สมรรถนะยัง เป็ น การสื่อ สารระหว่ า งองค์ ก ารกับ พนั ก งานเกี่ย วกับ พฤติก รรมที่เ ชื่อ มต่ อ กับ
ความสาเร็จซึง่ จะเพิม่ ความสามารถให้องค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
ประเภทของสมรรถนะ
สแปนเซอร์; และสแปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993: 15) ได้เสนอแบ่ง
สมรรถนะเป็ น 2 ประเภท สรุปได้ดงั นี้ 1) สมรรถนะพืน้ ฐาน (threshold competency) ได้แก่ ความรู้
ทัวไป
่
(usually knowledge) ทักษะพื้นฐาน (basic skills) รวมถึงสมรรถนะทางเทคนิคทัวไปที
่ ่
จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (abilities)
หรือทีเ่ รียกย่อๆ ว่า KSA ซึง่ เน้นลักษณะเชิงเทคนิค เนื่องจากยอมรับกันว่าสามารถจาแนกความ
แตกต่างในระดับของ KSA ได้เช่น ความสามารถในการอ่าน ซึง่ ทุกคนในงานต้องมีประสิทธิภาพขัน้
ต่ า แต่ไม่ทาให้มคี วามเป็ นเลิศแตกต่างจากผู้ปฏิบตั ิงานปกติ 2) สมรรถนะที่มคี วามแตกต่าง
(differentiating competency) เป็ นลักษณะเช่นเดียวกับพฤติกรรมส่วนบุคคล (personal behavior)
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นิสยั และแรงจูงใจส่วนบุคคล (traits and motives) ซึง่ เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตเห็น เช่น ภาวะผูน้ า (leadership) หมายถึง ความสามารถในการนาและการจูงใจและ
มีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ่นื เพื่อนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื (working with others)
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ในการทางาน (achievement oriented) คือ ความสามารถทีแ่ สดงถึงการกาหนด
เป้าหมายประสงค์ของบุคคลจะเป็ นสมรรถนะทีส่ ูงกว่าการกาหนดโดยองค์การเป็ นสมรรถนะทีท่ าให้
มีความแตกต่างระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเป็ นเลิศหรือมีผลงานโดดเด่นกับผูป้ ฏิบตั งิ านปกติ
นอกจากนี้ ชัชรินทร์ ชวนวัน (2552: 8) ได้เสนอว่าสมรรถนะทีม่ กี ารนามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการองค์การโดยทัวไป
่ มี 2 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (core competency) จาแนกได้สองด้าน คือ สมรรถนะหลัก
องค์การ (core competency / organization core competency) หมายถึงความสามารถทีเ่ กิดจาก
การผสมผสานทัง้ ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน สาหรับสมรรถนะหลักของบุคคล
(core competency หรือ personal core competency) มีศพั ท์ทใ่ี ช้เรียกหลายคา เช่น core
competency, behavior core competency, workplace competency เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการหลอมรวม
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะทีม่ ใี นตัวบุคคลเข้าด้วยกันและแสดงออกเชิงพฤติกรรมทีด่ ี
ต่อการปฏิบตั งิ าน
2. สมรรถนะในงานหรือสมรรถนะทีเ่ กี่ยวกับงาน (functional competency) เป็ น
สมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลที่ปฏิบตั งิ านด้านนัน้ ๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านสาเร็จและ
ได้ผลผลิตตามทีอ่ งค์กรต้องการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 สมรรถนะทัวไป
่ (common functional competency) เป็ นคุณลักษณะ
ของบุคคลทุกตาแหน่ งในกลุ่มงานเดียวกันทีจ่ ะต้องมี เช่น กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งานบุคคล บุคลากร และนักพัฒนาทรัพยากร จะต้องมีคุณลักษณะ
ความสามารถทีเ่ หมือนกันคือ มีความรูพ้ ้นื ฐานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหาร
ทัวไป
่ ประกอบด้วยตาแหน่ ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
จะต้องมีคุณลักษณะทีเ่ หมือนกันด้านความรูพ้ น้ื ฐานงานธุรการและสารบรรณ เป็นต้น
2.2 สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ งงาน (specific functional competency) เป็ น
คุณลักษณะหรือขีดความสามารถเฉพาะบุคคลแต่ละตาแหน่ งในกลุ่มงานนัน้ ๆ เช่น กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล ตาแหน่ งเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์งานบุคคลต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
และแผนอัตราก าลัง ต าแหน่ งบุค ลากรต้อ งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ หรือ
ตาแหน่ งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ความสามารถในการประเมินความจาเป็ นในการ
ฝึกอบรม เป็นต้น
ดัง นั น้ ผู้ว ิจ ยั สรุป ได้ว่ า สมรรถนะส่ ว นใหญ่ ท่ีน ามาประยุก ต์ใ ช้ใ นองค์ก ารนั น้
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักขององค์กร (core competency) จะถูกกาหนดขึน้ ตาม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ คุณลักษณะ ตลอดจนบุคลิกภาพที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้การ
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ดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ 2) สมรรถนะทีเ่ กี่ยวกับงาน (functional competency) เป็ นความสามารถ
ของแต่ละบุคคลตามหน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกัน เป็ นปจั จัยทีท่ าให้เกิดความแตกต่างทีท่ าให้สามารถทางาน
ทีส่ ูงกว่าหรือซับซ้อนกว่าจึงส่งผลให้แต่ละบุคคลประสบความสาเร็จในการทางานที่แตกต่างกันไป
ด้วย งานวิจยั นี้ศกึ ษาสมรรถนะสมรรถนะกลุ่มงาน (common functional competency) ของกลุ่ม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็ นคุณลักษณะของบุคคลทุกตาแหน่ งในกลุ่มงานเดียวกันที่
จะต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถหรือคุณลักษณะอื่นๆ ตามทีอ่ งค์การกาหนด
การใช้ระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การนัน้ มีองค์ประกอบ
ของระบบสมรรถนะซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั นี้ (ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงศ์. 2549: 34-36)
1. ฐานข้อมูลสมรรถนะขององค์กร (competency basket) หมายถึง
ฐานข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมสมรรถนะทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งต่างๆ ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดภายใน
องค์ก ร สมรรถนะแต่ ล ะตัว จะได้รบั การออกแบบตามบทบาทหน้ า ที่ค วามรับผิดชอบของแต่ ล ะ
ต าแหน่ ง งาน/กลุ่ ม งาน เพื่อ ให้บุ ค คลสามารถปฏิบ ัติง านได้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ทอ่ี งค์กรกาหนดไว้
2. ประเภทของสมรรถนะ (competency categories) หมายถึงการจาแนก
รวบรวมสมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายวิชาชีพ สมรรถนะร่วม
ของกลุ่มงาน/สายวิชาชีพ สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น
3. ชื่อสมรรถนะและคาจากัดความ (competency names and definitions)
3.1 เป็ นการกาหนดหรือตัง้ ชื่อสมรรถนะแต่ละตัวให้ชดั เจน บ่งชี้ความ
แตกต่างกับสมรรถนะตัวอื่นๆ ซึง่ จะทาให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกัน
3.2 คาจากัดความของสมรรถนะ (competency definition) เป็ นการให้
ความหมายของสมรรถนะตัวนัน้ ๆ ว่าหมายถึงอะไร มีขอบเขตมากน้ อยเพียงใด การให้คาจากัด
ความเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงอะไร ซึง่ คาจากัดความของสมรรถนะนัน้ ใน
แต่ละองค์กรอาจมีการใช้ภาษาและการให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกันได้ ดังนัน้ ในการกาหนดชื่อและ
ความหมายย่อมมีความหลากหลาย และเหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร
4. ระดับความสามารถ (proficiency scale) เป็ นการกาหนดระดับทักษะ
ความรู้ ความสามารถของสมรรถนะ ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
4.1 การแบ่ ง ระดั บ ความสามารถตามล าดั บ ชั น้ การบั ง คั บ บั ญ ชา
(hierarchy scale) การแบ่งระดับความสามารถตามระดับโครงสร้างลาดับชัน้ การบังคับบัญชาของ
องค์กร เป็ นการสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของลาดับชัน้ การบังคับบัญชากับบทบาทหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ ละตาแหน่ งอย่างชัดเจน ว่าแต่ ละตาแหน่ งต้อ งแสดงความสามารถหรือ ทักษะ
อย่างไรบ้าง อาทิเช่น
ระดับ 1: พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
ระดับ 2: พนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ
ระดับ 3: พนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนกหรือเทียบเท่า
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ระดับ 4: พนักงานระดับผูจ้ ดั การส่วน
ระดับ 5: พนักงานระดับผูอ้ านวยการฝา่ ยหรือกรรมการผูจ้ ดั การ
จุดเด่นของการแบ่งระดับความสามารถตามระดับโครงสร้างลาดับชัน้ การ
บังคับบัญชานัน้ ก็คอื การให้ความสาคัญกับลาดับชัน้ การบังคับบัญชา ความน่ าเชื่อถือในงานมากขึน้
เพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งงานกับสมรรถนะ สาหรับจุดอ่อนของการแบ่งระดับความสามารถ
แบบนี้ไม่เหมาะสาหรับองค์กรทีม่ ลี กั ษณะลาดับชัน้ การบังคับบัญชาแบบราบ (flat organization)
4.2 การแบ่งระดับความสามารถตามความเชีย่ วชาญ (expertise scale)
ซึง่ การแบ่งระดับความสามารถตามความเชีย่ วชาญนี้ อาจแบ่งเป็น 3 4 หรือ 5 ระดับก็ได้
5. ตัวชี้วดั เชิงพฤติกรรม (behavioral indicators) หมายถึงการกระทา
ปฏิกริ ยิ าหรือกระทาตามบทบาทหน้าทีภ่ ายใต้สถานการณ์ เฉพาะเจาะจง (specific circumstances)
การกาหนดตัวชีว้ ดั เชิงพฤติกรรมนี้ ควรเขียนพฤติกรรมทีส่ ามารถสังเกตและวัดได้อย่างชัดเจน ควร
ขึน้ ต้นประโยคด้วยคากริยา เช่น อธิบาย วิเคราะห์ วินิจฉัย ให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนา เป็ นต้น
ควรหลีกเลี่ยงการให้คาที่เป็ นนามธรรม เช่น ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ ทัศนคติ เป็ นต้น ทัง้ นี้
เนื่อ งจากแต่ ล ะคนอาจแปลความหมายที่แ ตกต่ างกัน ตัว ชี้ว ัดเชิงพฤติกรรมในแต่ ล ะระดับ แบ่ ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
5.1 พฤติกรรมหลักที่คาดหวัง (key result area: KRA) หมายถึง
ความสามารถหรือพฤติกรรมหลักๆ ในระดับนัน้ ทีค่ าดหวังให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมออกมา
5.2 ตัวชีว้ ดั เชิงพฤติกรรมหลัก (key behavior indicator: KBI) หมายถึง
พฤติกรรมย่อยทีก่ าหนดไว้ในแต่ละระดับ ในแต่ละระดับอาจมีพฤติกรรมย่อยๆ กี่พฤติกรรมก็ได้ แต่
ทัง้ นี้ตอ้ งเขียนให้ครอบคลุมพฤติกรรมหลักทีค่ าดหวัง
ผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้ว่าการใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ
นัน้ มีองค์ประกอบของสมรรถนะ 5 ส่วน ได้แก่ 1. กลุ่มของสมรรถนะ 2. ชื่อเรียกสมรรถนะ 3. นิยาม
สมรรถนะ 4. ระดับสมรรถนะ 5. ตัวชีว้ ดั พฤติกรรม ซึง่ แต่ละองค์การอาจปรับใช้ในแต่ละส่วนหรือ
นาไปกาหนดทัง้ 5 ส่วนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
แนวทางการประเมิ นสมรรถนะ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548: 19) ได้เสนอวิธกี ารประเมิน
สมรรถนะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. วิธที ดสอบผลงาน (tests of performance) เป็ นแบบทดสอบทีใ่ ห้ผรู้ บั การ
ทดสอบทางานบางอย่าง เช่น การเขียนอธิบายคาตอบ การเลือกตอบข้อทีถ่ ูกทีส่ ุด แบบทดสอบ
ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (can do) ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ
ตัวอย่างของแบบทดสอบประเภทนี้ คือ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัวไป
่
(general
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mental ability) แบบทดสอบทีว่ ดั ความสามารถเฉพาะ เช่น ความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไก และ
แบบทดสอบทีว่ ดั ทักษะหรือความสามารถทางด้านร่างกาย
2. วิธปี ระเมินตามพฤติกรรมทีไ่ ด้จากการสังเกต (behavior observations)
ซึ่งเป็ นแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตพฤติกรรมของผู้รบั การทดสอบ บางสถานการณ์
แบบทดสอบประเภทนี้ต่างจากประเภทแรกตรงทีผ่ เู้ ข้ารับการทดสอบไม่ได้ต้องพยายามทางานอะไร
บางอย่างที่อ อกแบบมาเป็ นอย่างดีแล้ว แต่ เ ป็ น การถู กสัง เกตและประเมินพฤติก รรมในบาง
สถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าสังคม พฤติกรรมการทางาน การสัมภาษณ์กจ็ ดั อยู่ใน
ประเภทนี้ดว้ ย
3. วิธกี ารประเมินตนเอง (self-reports) เป็ นแบบทดสอบทีใ่ ห้ผตู้ อบรายงาน
เกี่ยวกับตนเอง เช่น ความรูส้ กึ ทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ
แบบสอบถาม แบบสารวจความคิดเห็นต่างๆ การตอบคาถามประเภทนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของผู้ตอบก็ได้ การทดสอบบางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็ นการผสมกัน
ระหว่างวิธกี ารประเมินตามพฤติกรรมทีไ่ ด้จากการสังเกต (behavior observations) วิธกี ารประเมิน
ตนเอง (self-reports) เพราะการถามคาถามในการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับความรู้ สกึ ความคิด
และทัศ นคติข องผู้ถู ก สัม ภาษณ์ แ ละในขณะเดีย วกัน ผู้ส ัม ภาษณ์ ก็ส ัง เกตพฤติก รรมของผู้ถู ก
สัมภาษณ์ดว้ ย
นอกจากนี้ วิธกี ารประเมินสมรรถนะนัน้ ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงศ์ (2549: 56-61)
ได้กล่าวว่าการประเมินระบบสมรรถนะมีวตั ถุประสงค์เพื่อนามาใช้วดั ระดับความสามารถทีม่ อี ยู่จริง
ของบุคลากร เปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะที่องค์การคาดหวังในแต่ละตาแหน่ งงาน การ
ประเมินของแต่ละองค์การอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ การประเมินแบ่งได้หลายวิธ ี
ดังนี้
1. การประเมินโดยผู้บงั คับบัญชา (boss assessment) เป็ นเทคนิคการ
ประเมิน สมรรถนะที่ใ ห้ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาเป็ น ผู้ ป ระเมิน ผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาฝ่ า ยเดีย วเพราะเชื่อ ว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาจะรูจ้ กั ผู้ใต้บงั คับบัญชามากที่สุดและต้องรับผิดชอบการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ข้อจากัดการประเมินคือผู้บงั คับบัญชาอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตลอดเวลา การ
ประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชาใกล้ชดิ เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่สามารถให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ทางานและอาจมีความเอนเอียงหรืออคติกบั ลูกน้องบางคนได้
2. การประเมินตนเองและผูบ้ งั คับบัญ ชา (self & boss assessment) เป็ น
เทคนิคการประเมินสมรรถนะที่ได้รบั ความนิยมมาก เพราะเปิ ดโอกาสให้ทงั ้ ผู้ใต้บงั คับบัญชาและ
ผูบ้ งั คับบัญชาร่วมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือและตกลงร่วมกัน วิธนี ้ีทาได้ง่ายและ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย แต่ขอ้ จากัดคือบางครัง้ ผลการประเมินที่พนักงานประเมินกับผูบ้ งั คับบัญชาอาจมี
ผลประเมินไม่ตรงกัน ทาให้ตกลงกันไม่ได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งวิธแี ก้ไขคือให้พนักงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องบันทึกพฤติกรรมระหว่างช่วงเวลาการประเมินไว้ให้ชดั เจนและนามาใช้ประกอบ
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ในช่วงการสรุประดับสมรรถนะร่วมกัน นอกจากนี้ผบู้ งั คับบัญชาควรมีทกั ษะในการให้คาปรึกษาทีด่ ี
แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
3. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (test: knowledge & skill) เป็ นเทคนิคการ
ประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบวัดความรูห้ รือทักษะตามสมรรถนะทีก่ าหนด เช่น แบบปรนัย
เลือกตอบ แบบอัตนัยให้ผเู้ ข้าทดสอบเขียนอธิบายคาตอบ
4. การประเมินโดยการสัมภาษณ์ (interview) เป็ นเทคนิคทีผ่ บู้ งั คับบัญชา/ผู้
ประเมินทาการ สัมภาษณ์ผใู้ ต้บงั คับบัญชาตามสมรรถนะทีก่ าหนด และประเมินว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นั น้ มีส มรรถนะอยู่ ร ะดับ ใด
การใช้เ ทคนิ ค นี้ ม ีข้อ จ ากัด คื อ ต้ อ งใช้ เ วลามากในกรณี ท่ีม ี
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจานวนมาก ซึง่ วิธกี ารนี้จะเหมาะสาหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตาแหน่ งงาน
หรือสัมภาษณ์คนเข้าทางาน
5. การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทส่ี าคัญๆ (critical
incident) เป็นเทคนิคประเมินสมรรถนะทีม่ งุ่ เน้นให้ผปู้ ระเมินพฤติกรรมจดบันทึกพฤติกรรมหลักๆ
6. การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (rating scale) เป็ นเทคนิคการประเมิน
สมรรถนะทีส่ ร้างแบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมนี้สร้างได้
หลายแบบ แบบที่นิยมกันแพร่หลาย ได้แก่ แบบประเมินที่ใช้ความถี่หรือปริมาณกาหนดระดับ
(Likert scale)
สาหรับขจรศักดิ ์ ศิรมิ ยั (2555: 17) กล่าวว่าสมรรถนะเป็ นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม การวัดหรือประเมินทีส่ อดคล้องทีส่ ุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ในการสังเกตพฤติกรรม
นัน้ มีสมมติฐาน 2 ประการทีจ่ ะทาให้การสังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ 1) ผูท้ ส่ี งั เกตและ
ประเมินต้องทาด้วยความตรงไปตรงมา 2) ผูท้ ่สี งั เกตและประเมินต้องใกล้ชดิ เพียงพอที่จะสังเกต
พฤติก รรมของผู้ท่ถี ู ก ประเมินได้ต ามรูปแบบที่กาหนดไว้นัน้ ผู้บงั คับบัญ ชาหรือ หัว หน้ าจะเป็ นผู้
ประเมินสมรรถนะของผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือพนักงาน โดยผู้บงั คับบัญชาหรือหัวหน้ าจะทาความ
เข้าใจกับความหมายและระดับของสมรรถนะที่จะประเมิน และประเมินว่าพฤติกรรมการทางาน
โดยรวมๆ ของผูถ้ ูกประเมินคนนัน้ ว่าสอดคล้องกับสมรรถนะทีร่ ะดับใด การตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ นัน้ เป็ นสมรรถนะทีต่ ้องการหรือไม่มขี อ้ สังเกตดังนี้ 1) เป็ นพฤติกรรมทีส่ งั เกตได้และอธิบาย
ได้ 2) สามารถลอกเลียนแบบได้ 3) เป็ นพฤติกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์การ 4)
เป็นพฤติกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ได้หลายสถานการณ์ 5) เป็นพฤติกรรมทีต่ อ้ งเกิดขึน้ บ่อยๆ
สรุปได้ว่าวิธกี ารประเมินสมรรถนะแต่ละวิธมี ขี ้อดีและข้อจากัดแตกต่างกันไป ทัง้ นี้
การประเมินด้วยวิธกี ารใดจึงขึน้ อยู่กบั แต่ละองค์การทีม่ กี ารกาหนดวัตถุประสงค์ในการนาสมรรถนะ
มาใช้และความพร้อมของบุคลากรตลอดจนทรัพยากรและเวลา และการประเมินสมรรถนะอาจใช้
วิธกี ารประเมินวิธเี ดียวหรือหลายวิธรี ่วมกันได้ สิง่ สาคัญคือการประเมินสมรรถนะควรต้องมีการทา
ความเข้าใจว่ าสมรรถนะหรือ พฤติก รรมแบบใดเป็ นสิ่งที่อ งค์การคาดหวังว่าบุค ลากรต้อ งมีเ พื่อ
หลีกเลีย่ งปญั หาในการประเมิน
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นอกจากนี้ การศึกษาของหน่ วยงานดับเพลิงนิวซีแลนด์ (New Zealand Fire
Service. 2009) ได้จดั ทากรอบสมรรถนะเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงและกู้ภ ัยเพื่อนาไปใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและกู้ภยั การพัฒนาและฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและกู้ภยั และการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านและศักยภาพของเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงและกู้ภยั การดาเนินการ
จัดทากรอบสมรรถนะเริม่ จากการทบทวนเกณฑ์ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงและกู้ภยั การ
สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญงานด้านการดับเพลิงและกูภ้ ยั การสังเกตการณ์และจากการรวบรวมข้อมูลจาก
ผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ า ที่ดบั เพลิงและกู้ภยั
ซึ่งสมรรถนะเจ้าหน้ าที่ด ับเพลิงและกู้ภ ัย
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ดังนี้
1. ขับเคลื่อนภารกิจงาน การมีพลังร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ าน และการมุ่งผลสัมฤทธิ ์ใน
งาน (drive, energy, and achievement focus) ตัวอย่างข้อคาถาม 1) คุณรับรูแ้ ละสามารถสร้างจุด
แข็งในพื้นที่การทางานที่แตกต่างได้ 2) คุณสามารถเรียนรู้ค วามสาเร็จและความล้มเหลว/หรือ
ข้อผิดพลาดและพยายามปรับปรุงจุดอ่ อนของตนเองอยู่เ สมอ 3) คุ ณสอบถามและยอมรับความ
คิดเห็นจากผู้อ่ ืนเพื่อ นามาปรับปรุงทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของตนเอง 4) คุ ณมีว ิธ ีการ
ทางานเชิงบวกและปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ (การทาความสะอาดและการบารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์การทางาน)
2. ทักษะการทางานกับบุคคลและทีม (personal and team work skill) ตัวอย่าง
ข้อคาถาม 1) คุณสามารถแสดงความรูแ้ ละสนับสนุ นการทางานของผูอ้ ่นื ในทีม (เช่น แสดงความเอา
ใจใส่ในสถานการณ์ต่างๆ หรืออดทนกับสมาชิกคนอื่นในทีม) 2) คุณช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นในทีม 3)
คุณมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีใ่ นการทางานกับทีม
3. ทักษะการแก้ปญั หา (applied problem solving skills) ตัวอย่างข้อคาถาม 1)
คุณเรียนรู้และใช้ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว 2) คุณแสดงถึงทักษะการปฏิบตั ิ
(เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ) 3) คุณมีความเข้าใจอย่างดีถงึ ระบบเครื่องกล
และลักษณะการทางาน (เช่น น้ าและระบบไฟฟ้า วัสดุต่าง ๆ)
4. ทักษะการสื่อสาร (communication skill) ตัวอย่างข้อคาถาม 1) คุณสามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการทางานได้ดี 2) คุณนาเสนอข้อมูลการทางานอย่างชัดเจน
และเหมาะสมในหลากหลายสถานการณ์เพื่อให้ผอู้ ่นื เข้าใจ (ประชาชนและเพื่อนนักดับเพลิง) 3) คุณ
มีค วามสามารถในการฟ งั และเข้า ใจในสิ่ง ที่ผู้ อ่ ืน พู ด (เช่ น ความเข้า ใจในค าสัง่ และเข้า ใจใน
สถานการณ์ของประชาชน)
5. สมรรถภาพทางร่างกาย (physical fitness) ตัวอย่างข้อคาถาม 1) คุณตระหนัก
ถึงการออกกาลังกายว่าเป็ นการรักษาสุขภาพและปรับปรุงตัวเองเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและ
การสร้างความอดทนอย่างต่อเนื่อง 2) คุณออกกาลังกายและรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (การเล่น
ฟิตเนต การรักษาน้าหนักให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ)
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการทางานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในงานวิจยั ของไล; และคณะ (Li; et al. 2014: 680-684) ได้ศกึ ษาสมรรถนะของ
เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงประเทศจีน (competency model of firefighter) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ดังนี้
1. ความสามารถในการปรับตัวด้านจิตใจ (psychological quality) โดยเสนอ
ว่ า สภาพจิต ใจของเจ้า หน้ า ที่ด ับ เพลิง เป็ น สิ่ง ที่จ ะรับ ประกัน ถึง คุ ณ ภาพของต าแหน่ ง เจ้า หน้ า ที่
ดับเพลิง เพราะภารกิจงานเป็ นการผจญเพลิงและกู้ภยั มีระดับความเสี่ยงสูงที่จะได้รบั สารพิษหรือ
วัต ถุ อ ันตรายอื่น ๆ หรือ สภาพแวดล้อ มที่เ ป็ นอันตรายและมักจะอยู่ในสภาพที่มคี วามเครียดสูง
สามารถนาไปสู่ปญั หาทางด้านจิตใจ เช่น จิตใจทีเ่ กิดความผิดปกติทางอารมณ์ บุคลิกภาพ หรือโรค
ต่างๆ ดังนัน้ สภาพจิตใจทีด่ เี ป็ นสิง่ สาคัญมากทีน่ ักดับเพลิงควรจะมีสมรรถนะหรือความสามารถใน
การปรับตัวทางด้านจิตใจ ความอดทนต่อความเครียด และการรับรูต้ นเองในการจัดการความเครียด
2. ทักษะทางวิชาชีพ (vocational skill) การมีทกั ษะวิชาชีพทีด่ เี ป็ นคุณสมบัติ
สาหรับตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ดบั เพลิง การมีทกั ษะดีจะเพิม่ ความปลอดภัยในการทางาน ความรู้และ
ทักษะเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับนักดับเพลิงมืออาชีพในการดับเพลิงและกู้ภยั ฉุ กเฉิน ทักษะการทางาน
อย่างคล่องแคล่วต้องมีอยู่จติ ใจร่วมกับความรูท้ างทฤษฎี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงมักจะเผชิญ
ชีวติ อันตรายและจะทางานอยูส่ ่วนหน้าของการดับเพลิงและกู้ภ ัย ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีเ่ จ้าหน้าที่
ดับเพลิงต้อ งมีค วามสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการสังเกต คาดคะเนความเสี่ย ง
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ และความสามารถในการจัดการความเสีย่ งได้ เพื่อลดความสูญเสียและปกป้องชีวติ
ของคนและทรัพย์สนิ
3. การพัฒนาตนเอง (self-development) เป็ นการแสวงหาเรียนรูถ้ ึงการ
เปลี่ยนแปลงของสิง่ ต่างๆ รอบตัว เช่น เทคโนโลยีใหม่ แหล่งพลังงานใหม่ท่มี กี ารนามาใช้ตดิ ตัง้ ใน
สถานที่ต่างๆ โครงสร้างเทคโนโลยีของอาคารสูง หรือสารเคมีประเภทต่างๆ ที่ใช้ในแต่ละสถาน
ประกอบการซึ่ง การดับ เพลิง จะมีค วามซับ ซ้ อ นมากขึ้น เมื่อ ต้อ งดับ เพลิง และกู้ภ ัยภายในสถาน
ประกอบการเหล่านี้ ซึ่งสารเคมีบางตัวอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวติ ได้ ดังนัน้ เจ้าหน้าที่
ดับเพลิงต้องเพื่อปรับปรุงความรู้ของตนเอง มีค วามกระตือ รือร้น มีการเรียนรู้และปรับปรุงการ
ทางานของตน มีความสามารถและเข้าใจนวัตกรรมทีจ่ ะนามาใช้กรณีฉุกเฉินในแต่ละสถานการณ์
4. ความเป็นมืออาชีพ (professional accomplishment) หมายถึงคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงในการทางานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและภารกิจงานหนัก ความเป็ นมืออาชีพจะเป็ น
ตัวสาคัญในการกาหนดสมรรถนะ คือ เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง ต้องมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบใน
อาชีพ ดับเพลิงก่ อ นคุ ณ ถึงจะเป็ นมือ อาชีพ ได้ มีค วามมันใจและมุ
่
่งมันที
่ ่จะเอาชนะภัยพิบ ัติหรือ
เหตุการณ์ภยั ต่างๆ มีการอุทศิ ตนในการทางาน มีความอดทนต่อความยากลาบากและอุปสรรคใน
การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่คี วบคุมได้ยาก ความเป็ นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงสามารถ
เกิดขึ้นได้จากการปรับปรุงคุณ ภาพการทางานอย่างต่อ เนื่องและพยายามลดสาเหตุ ของการเกิด
ความสูญเสียต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
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5. สร้างความร่ว มมือ กับทุกคน (interpersonal cooperation) เจ้าหน้ า ที่
ดับเพลิงทุก คนต้อ งมีส มรรถนะหรือ ความสามารถในการทางานร่ว มกับสมาชิกทีมผจญเพลิง มี
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการประสานงานกับคนทุกคน เนื่องจากงานดับเพลิง
และกูภ้ ยั เป็นงานทีต่ อ้ งทาร่วมกันเป็นทีม ในเวลาเดียวกันต้องมีการพัฒนาความสามารถของหัวหน้า
ทีมดับเพลิงให้มกี ารบูรณาการวิธกี ารทางานของทุกคนในทีมให้มคี วามเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อให้ภารกิจ
การทางานเสร็จสิน้ อย่างทีม่ คี ุณภาพ
สมรรถนะประจากลุ่มงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการจัดทาสมรรถนะประจากลุ่มงานโดยมีจุดประสงค์
เพื่อสนับสนุ นให้ขา้ ราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบตั ภิ ารกิจใน
หน้าทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ โดยกรุงเทพมหานครได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะ
ประจากลุ่มงานและมีมติ อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ครัง้ ที่
7/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 อนุ มตั ปิ รับสมรรถนะประจากลุ่มงานจากเดิมกาหนดไว้ 34
กลุ่มงาน 104 สมรรถนะ เป็ นสมรรถนะประจากลุ่มงาน 35 กลุ่มงาน 20 สมรรถนะ และ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) มีมติรบั ทราบในการประชุม ครัง้ ที่ 10/2558 เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ทัง้ นี้ สมรรถนะประจากลุ่มงาน (common functional competency) หมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเฉพาะสาหรับกลุ่มงานที่มลี กั ษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน
และผลสัมฤทธิ ์ของงานใกล้เคียงกัน (job family) โดยผูท้ ด่ี ารงตาแหน่ งในกลุ่มงานเดียวกันไม่ว่าจะ
อยู่ในตาแหน่ งใด ควรจะมีสมรรถนะเหมือนกันเพื่อให้ได้ผลการปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศ สาหรับ
สมรรถนะประจากลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตาแหน่ งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้นาสมรรถนะประจากลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมา
เป็ นตัวแปรผลลัพธ์ระดับบุคคลในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ ตัวแปรสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ส าหรับ สมรรถนะบุ ค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ความรู้
ทัก ษะ ความสามารถและคุ ณ ลัก ษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุ ค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่ดหี รือมีผลงานโดดเด่นเป็ นไปตามที่องค์การคาดหวัง หรืออาจ
เรียกว่าสมรรถนะประจากลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (functional competency) ผู้วจิ ยั
ได้นาแนวคิดของแมคแคลแลนด์ (McClelland. 1973) ร่วมกับการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง แนวคิดของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) การวิเคราะห์
ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (job analysis) นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของที่มแี นวคิดสมรรถนะเป็ นฐานมาใช้เป็ นแนวทางการการบริหารงานบุคคลใน
องค์การ โดยมีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สานักงาน ก.ก.) เป็ นหน่ วยงาน
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กลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทบทวนสมรรถนะประจากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ผลการทบทวนสมรรถนะประจากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่ วนของสมรรถนะ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่
1) จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมันในอุ
่ ดมการณ์ และปรัชญาใน
วิชาชีพ เช่น พฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็ นผูท้ ม่ี ใี จรักในงาน ทุ่มเทอุทศิ ตนเสียสละทัง้ แรงกาย
แรงใจให้ความช่วยเหลือผูร้ บั บริการอย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ
ผูอ้ ่นื มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ ยึดหลักสิทธิมนุ ษยชนและความ
เสมอภาค
2) ความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย หมายถึง บุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความพยายามลดความไม่แน่ นอนในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานที่
นาไปสู่ ความไม่ปลอดภัย เช่น ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ พร้อมทัง้ หาทางลดความไม่แน่ นอน
เหล่านัน้
3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หมายถึง บุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีการเลือกใช้ การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น และมีความพยายามทาให้
ทุกภาคส่วน (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เครือข่าย กลุ่มบุคคล หรือหน่ วยงานต่างๆ) เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไก
เกีย่ วกับการบริหารจัดการสาธารณภัย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยังยื
่ น
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 2) ความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย และ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ซึ่งผู้วจิ ยั คาดว่าพลังจูงใจในการทางานของบุคคลอาจจะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อสมรรถนะ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. การเสริ มสร้างพลังจูงใจในการทางาน
การเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานจะเกิดขึน้ เมือ่ องค์การนาแนวคิด วิธกี ารและประยุกต์
ทฤษฎีต่างๆ ไปสู่แผนการปฏิบตั ซิ ง่ึ ในส่วนนี้ขน้ึ อยู่กบั ผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับองค์การจะ
วิเคราะห์ว่าองค์การ กลุ่ มหรือ ทีมและบุค คลจาเป็ นต้อ งการได้รบั การเสริมสร้างพลังจูงใจในการ
ทางานในส่วนใดบ้าง แล้วจึงตัง้ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึน้ เพื่อให้การเสริมสร้างพลังจูงใจในการ
ทางานนัน้ บรรลุผลตามเป้าหมายทีว่ างไว้
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สก๊อต; และแจฟเฟ (ประวิต เอราวรรณ์. 2548; 58-59; อ้างอิงจาก Scott; & Jaffe.1991:
14–22) เสนอว่า การเสริมสร้างพลังจูง ใจในองค์การเป็ นสิ่ง ที่มคี วามซับ ซ้อ นหลายระดับ จะต้อ ง
พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ระดับรวมกัน ได้แก่ ระดับองค์การ ระดับทีม และระดับบุคคล ดังนี้
1. ระดับองค์การ องค์การแบ่งตามระบบการบริหารแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือแบบพีรา
มิดและแบบวงจร การบริหารแบบพีรามิดมีลกั ษณะการตัดสินใจ การกาหนดเป้าหมายนโยบายการ
กระทาจากบนลงล่าง ทุกคนทางานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การส่งข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทาได้
ลาบาก องค์การที่มลี กั ษณะดังกล่าวจะเป็ นองค์ก ารราชการ ส่วนการบริหารแบบวงจรเป้าหมาย
สาคัญ อยู่ท่ลี ูกค้าหรือผู้รบั บริการ ซึ่งผู้ปฏิบตั ิงานในองค์การคือกุญแจสาคัญที่จะนาองค์การไปสู่
ความสาเร็จ ดังนัน้ การปรับโครงสร้างหรือการดาเนินการทุกอย่างขององค์การต้องมีจุดเน้นที่การ
เสริมสร้างพลังจูงใจ นัน่ คือ การทาให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีความคาดหวังในความสาเร็จในงานที่ทาได้
ทางานตามความต้องการ เต็มใจและต้องการความสาเร็จในงาน
2. ระดับทีม เป็นการทางานทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์ของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคนในการทางาน
ร่วมกันเป็ นกลุ่มหรือทีม ทีมงานทีไ่ ด้รบั การเสริมสร้างพลังจูงใจนัน้ ทุกคนในทีมงานต้องมีความรูส้ กึ
ร่ว มกัน ว่ าเป็ น เจ้า ของและรับผิด ชอบร่ว มกันในผลงานที่เ กิด ขึ้น มีก ารปรับ ปรุง และพัฒ นาการ
ปฏิบตั งิ านของทีมอย่างต่ อเนื่อง และผลสัมฤทธิ ์ในงานมาจากการทางานเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ยงั
ต้องมีการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารในการทางานทัง้ ภายในทีม
ร่วมกันและระหว่างทีม
3. ระดับบุคคล องค์การต้องการผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ ามารถตัดสินใจเป็ นนักแก้ปญั หาทีด่ ี มี
ความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบงาน ดังนัน้ การเสริมสร้างพลังจูงใจในระดับบุคคลเพื่อต้องการให้
ทุกคนมีความรูส้ กึ ต้องการทางานให้ดที ส่ี ุดไม่ใช่ทางานเพราะหน้าทีห่ รือคาสังเท่
่ านัน้
รูปแบบเสริมสร้างพลังอานาจหรือพลังจูงใจของสก๊อตและแจฟเฟได้เสนอว่าการเสริมสร้าง
พลังจูงใจในองค์การไว้ว่ามีองค์ประกอบของวิธกี ารทัง้ หมด 5 ส่วนดังนี้
1. การให้แรงจูงใจผู้ปฏิบตั ิงาน แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ให้ความถูกต้องเป็ นธรรม
(validation) คือให้ความเสมอภาคกับทุกคน ให้เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการทีย่ ุตธิ รรม มีความ
ยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ปฏิบตั งิ านรวมไปถึงการให้ โอกาสได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะใหม่ๆ
ตามความสนใจและความสามารถ 2) การให้ขอ้ มูลสารสนเทศ (information) คือการให้ความรูใ้ นสิง่ ที่
ต้องการปฏิบตั ิงานรวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นเกี่ยวข้องกับองค์การ 3) การมีส่วนร่วม
(participation) คือ ผู้ปฏิบตั งิ านมีโอกาสในการควบคุม กากับ หรือตัดสินใจในการทางานด้วยตัว
ผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
2. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในองค์การ ผูบ้ ริหารคือผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญใน
ส่วนนี้ ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าผู้บริหารที่ดตี ้องรับผิดชอบการทางานตัง้ แต่กระบวนการไม่ใช่เฉพาะ
ผลผลิต และต้องการทราบว่าผู้ปฏิบ ัติง านทุกคนต้องการเรียนรู้การทางาน และการแก้ไขปญั หา
ร่วมกับผู้บริหาร ต้องการโอกาสและอานาจในการวินิจฉัยสังการ
่
อิสระในการทางาน ควบคุมและ
ตัด สิน ใจงานในหน้ าที่ร บั ผิดชอบด้ว ยตนเอง รวมไปถึงการได้ร บั ผลตอบแทนหรือ รางวัล อย่า ง
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เหมาะสมและยุติธรรม และสิง่ สาคัญอีกประการหนึ่ งคือการติดต่อสื่อสารให้สารสนเทศเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันอันจะนามาซึง่ ความร่วมมือจากทุกคนในองค์การ
3. สร้างภาวะผู้นาให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ภาวะผูน้ าของบุคคลในองค์การเป็ นตัวบ่งชีอ้ กี
ประการหนึ่ ง ในการพิจ ารณาว่ า องค์ก ารได้ร ับ การเสริม สร้า งพลัง จูง ใจในการท างานเพีย งใด
กระบวนการที่สาคัญในการสร้างภาวะผู้นาก็คอื การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตั งิ านร่วมกันทางานเป็ นทีม
และกระตุน้ ให้ทุกคนเป็ นผูน้ าในการกาหนดเป้าหมาย การปฏิบตั แิ ละการตัดสินใจในทีมงาน หรือใน
ส่วนงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
4. การสร้างบรรยากาศองค์การ องค์การควรมี การสร้างบรรยากาศที่ส่ งเสริมการ
เรียนรูร้ ่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบตั งิ าน หรือระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านด้วยกัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้
เรียนรูแ้ ละรับเอาแนวคิดหรือทักษะใหม่ท่จี ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพมาใช้ในการทางาน บรรยากาศ
องค์การที่ดไี ม่ได้หมายถึงการมีอสิ ระอย่างเต็มที่แต่หมายถึง “ความสมดุล” ระหว่างการควบคุมกับ
การมีอสิ ระในการทางานรวมถึง “ความยืดหยุน่ ” ในการสนองตอบความต้องการ “ความพอดี” ในการ
ให้โอกาส “ความเสมอภาค” สาหรับทุกคนในองค์การ
5. การสร้างทีมงาน สิง่ สาคัญของการเสริมสร้างพลังจูงใจในองค์การ คือ การสร้าง
ทีม งาน เทคนิ ค ที่ส่ ง เสริม การท างานเป็ น ทีม การวางระบบการท างานที่เ อื้อ ต่ อ การประสาน
ความสัมพันธ์กนั การฝึกอบรมทีเ่ น้นการสร้างเครือข่ายในการทางาน การกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจใน
การทางาน การสนับสนุ นงบประมาณทรัพยากรทีจ่ าเป็ นและเมื่อเกิดทีมงานขึน้ แล้วสิง่ ทีท่ มี งานต้อง
ได้รบั การแบ่งปนั จากผูบ้ ริหารคือความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของร่วม การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การ
ให้อสิ ระในการทางาน การให้อานาจการตัดสินใจและรางวัลหรือผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม
สรุปได้ว่ารูปแบบเสริมสร้างพลังจูงใจของสก๊อต; และเจฟเฟ่ (Scott; & Jaffe.1991) เน้น
การสร้างความสัมพันธ์ (relation) ของคนในองค์การโดยการสร้างบรรยากาศการทางาน สร้างความ
ร่วมมือในการทางาน และสร้างทีมงาน รวมทัง้ การเปลีย่ นเจตคติผปู้ ฏิบตั งิ านให้มภี าวะผูน้ าและเกิ ด
แรงจูงใจในการทางานมากขึน้
นอกจากนี้โบเวน; และลอว์เลอร์ (อรพินทร์ ชูชมและคณะ. 2646: 13-14; อ้างอิงจาก
Bowen; & Lawler. 1995) เสนอว่าการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
ระดับ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ (suggestion involvement) เป็ นการส่งเสริมให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีส่วนในการให้ขอ้ เสนอแนะอย่างเป็นทางการ แต่ผบู้ ริหารยังคงมีอานาจทีจ่ ะตัดสินใจว่า
จะนาข้อเสนอแนะและแนวคิดดังกล่าวไปดาเนินการหรือไม่ การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเป็ นการ
เพิม่ พลังจูงใจโดยทีย่ งั ไม่ต้องเปลีย่ นวิธกี ารดาเนินการ 2) การมีส่วนร่วมในงาน (job involvement)
เป็ นการออกแบบงานเพื่อให้ผู้ปฏิบตั งิ านสามารถใช้ทกั ษะที่หลากหลาย ทาให้ผู้ปฏิบตั งิ านเชื่อว่า
งานทีท่ าอยู่มคี วามสาคัญ มีอสิ ระในการตัดสินใจถึงวิธกี ารทางาน ผูป้ ฏิบตั งิ านแบบนี้จะได้รบั ข้อมูล
ป้อนกลับมากกว่าพนักงานทีอ่ ยูใ่ นองค์การทีค่ วบคุมหรือใช้คาสังแต่
่ การตัดสินใจในระดับสูงเกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์การ อานาจและการจัดสรรรางวัลคงอยู่ในความรับผิดชอบของการบริหารระดับสูง 3)
การมีส่วนร่วมในระดับสูง (high involvement) การให้ผปู้ ฏิบตั งิ านระดับล่างเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
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องค์การ ข้อมูลข่าวสารทุก อย่า งขององค์การจะได้รบั ทราบร่วมกัน มีโอกาสได้พฒ
ั นาทักษะการ
ทางานเป็ นทีม ทักษะการแก้ปญั หาการปฏิบตั งิ าน มีส่วนร่วมการตัดสินใจในหน่ วยงาน การมีส่วน
ร่วมในระดับสูงจะมีการแบ่งปนั ผลกาไรร่วมกันและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนรูส้ กึ เป็ นเจ้าของร่วมกัน
สาหรับคินลอว์ (Kinlaw. 1995: 23 - 35) เสนอรูปแบบเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางาน
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก สาหรับส่วนแรก คือ ขัน้ ตอน (step) ส่วนทีส่ อง คือ ข้อมูลสารสนเทศที่
นาเข้า (information input) ซึง่ ขัน้ ตอนการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานมีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญอยู่ 6
ขัน้ ตอน คือ 1) การกาหนดขอบเขตและการสื่อสารต้องมีความชัดเจนในความหมายอย่างแท้จริง
ต่อจากนัน้ ต้องเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์การได้รบั รู้ 2) กาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ วัตถุประสงค์
ทีแ่ ท้จริงของการเสริมสร้างพลังอานาจคือการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของทุกคนในองค์การโดยต้องมี
การก าหนดกลยุทธ์เ พื่อให้บรรลุว ตั ถุ ประสงค์ 3) การฝึ กอบรมให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีบทบาทและการ
ปฏิบตั ิงานแบบใหม่ การฝึ ก อบรมเพื่อ เสริมสร้างพลังอ านาจนัน้ เป็ นการฝึ กอบรมเทคนิคในการ
ปรับปรุงและสร้างสรรค์การปฏิบตั งิ านตามความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ าน 4) การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์ก ารเพื่อ เพิ่มอิส ระในการทางาน ลดความเป็ นทางการและสิ่งที่ค รอบงาการสร้างสรรค์ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการพิจารณาตัดงานทีไ่ ม่ได้สร้างค่านิยมทีด่ ใี นองค์การออกไป รวมกลุ่มงานทีม่ อี ยู่
ให้ม ีล ัก ษณะเป็ น ธรรมชาติ แล้ว วางรูป แบบเครือ ข่า ยการบริห ารให้เ หลือ ช่ อ งว่ า งน้ อ ยที่สุ ด 5)
ปรับปรุงระบบขององค์การโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละระบบทีต่ ้องมีความชัดเจน ทุกคนรับรู้
และสามารถทีจ่ ะควบคุมและจัดการได้ 6) ประเมินผลและปรับปรุง เป็ นการประเมินขัน้ ตอนทีก่ ล่าว
มาโดยวัดการรับรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ของผูป้ ฏิบตั งิ านแล้วนามาการประเมินมาใช้เป็ นแนว
ทางการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ การ ส่วนทีส่ อง ข้อมูลสารสนเทศทีน่ าเข้า ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมาย
มุง่ เน้นทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านแต่ละคนและทีมงานในองค์การ โดยเสริมสร้างสภาพการปฏิบตั งิ านให้เกิดการ
เรียนรู้ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศ ขยายแนวคิด การแก้ปญั หา ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านและ
ความสามารถในการจัดการ 2) กลยุทธ์การเสริมสร้างพลังอานาจที่สาคัญ ได้ แก่ การให้ข้อมูล
ป้อนกลับการทางานกับผูป้ ฏิบตั งิ าน การสร้างและพัฒนาการทางานเป็ นทีม การส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรูท้ ุกระดับ คือ ระดับบุคคล ทีม องค์การ เป็นต้น
สรุปได้ว่าแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานนัน้ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ
3 ระดับร่วมกัน คือ ระดับ บุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ ดังนัน้ จึงอาจขึน้ อยู่กบั ผู้ท่มี บี ทบาท
หน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การในการนาแนวทางไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบท อย่างไรก็ตาม การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาแนวทางเสริมสร้างพลังจูงใจใน
การทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ให้เกิดพลังจูงใจในการทางานทัง้ ในระดับบุคคล
และระดับทีมและคาดว่าอาจจะส่งผลลัพธ์ต่อ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลและการปฏิบตั งิ านของทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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6. การวิ จยั แบบผสานวิ ธี
การวิจยั แบบผสานวิธซี ง่ึ เครสเวลล์; และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011)
ได้ให้ความหมายว่าเป็ นแบบแผนการวิจยั ภายใต้ฐานคติเชิงปรัชญาที่มวี ธิ วี ทิ ยา (methodology) ที่
ให้แนวทางกับนักวิจยั ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และผสมวิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน
หลายระยะของกระบวนการวิจยั และมีวธิ กี าร (method) สาหรับใช้รวบรวม วิเคราะห์และผสมผสาน
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจยั เรื่องเดียวกันโดยเชื่อว่าการผสมผสานดังกล่าวจะช่วย
ให้เข้าใจในปญั หาการวิจยั ได้ดกี ว่าใช้วธิ กี ารเดียว ทาชาโกริ; และเท็ดเดิล (Tashakkori; & Teddile.
2003: 711) ให้ความหมายการวิจยั ผสานวิธวี ่าเป็ นแบบการวิจยั ทีน่ าเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมา
ใช้กบั คาถามการวิจยั วิธกี ารวิจยั วิธกี ารรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุปอ้างอิง
ผลการวิจยั ทาชาโกริ; และเครสเวลล์ (องอาจ นัยพัฒน์ . 2556: 33; อ้างอิงจาก Tashakkori; &
Creswell. 2007: 4) ให้ความหมายร่วมกันว่าเป็ นการวิจยั ที่นักวิจยั รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
บูร ณาการผลการวิจ ยั และสรุป อ้า งอิง ผลการวิจ ยั โดยใช้รูปแบบหรือ วิธ ีก ารเชิง ปริมาณและเชิง
คุณภาพในการศึกษาเรือ่ งเดียวกันหรือโครงการวิจยั เดียวกัน
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ดุษฎี โยเหลา; และนาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล (2547: 96102) ได้อธิบายถึงเหตุผลและความสาคัญในการผสานการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของการ
วิจยั เรือ่ งหนึ่งๆ ไว้หลายประการ ได้แก่
1. เพื่อตอบปญั หาการวิจยั ได้ดที ่สี ุด ซึ่งในการการวิจยั นัน้ ไม่มวี ธิ กี ารใดที่สามารถ
ตอบได้ทุกปญั หาการวิจยั และไม่มวี ธิ ีก ารวิจยั ใดที่ต อบปญั หาการวิจยั ได้ค รบถ้วนสมบูรณ์ แ บบ
วิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่างก็มขี อ้ ดีและข้อจากัดอยู่ในตัว การผสมผสานวิธที งั ้ สอง
สามารถนาเอาจุดเด่นของการวิจยั ทัง้ สองประเภทใช้ในงานเดียวกัน และชดเชยข้อบกพร่องของการ
วิจยั แต่ละประเภท นอกจากนัน้ การไม่ยดึ ติดกับวิธใี ดวิธหี นึ่งยังเป็ นอิสระทางความคิดที่เปิ ดโอกาส
ให้นักวิจยั สามารถเลือกใช้วธิ ใี ดก็ได้ทส่ี ามารถตอบปญั หาการวิจยั ได้ดที ส่ี ุด และสอดคล้องกับหลัก
สามัญสานึกของการทาวิจยั ด้วยเพราะเหตุผลหลักในการทาวิจยั ใดนัน้ ก็เพื่อต้องการค้นหาคาตอบ
ของปญั หาการวิจยั ที่นักวิจยั อยากรู้ การทาวิจยั ก็เพื่อตอบคาถามการวิจยั ไม่ใช่เพื่อที่จะใช้วธิ กี าร
วิจยั ใดวิธ ีห นึ่งเฉพาะ การยึด ติดกับวิธ ีก ารวิจยั วิธ ีเ ดีย วเปรียบเทียบกับการพยายามใช้แ นวคิด
แบบเดิมๆ ในการแก้ปญั หา ซึง่ บางครัง้ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จาเป็ นต้องใช้แนวคิดใหม่หรือต้องใช้หลายๆ
แนวคิดผสมผสานกันจึงจะสามารถแก้ปญั หาได้
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน การวิจยั แบบผสมผสานสามารถใช้
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งซึ่งกันและกันได้ ทาให้งานวิจยั มีผลสรุปที่นาเชื่ อ ถือ สูงกว่าการวิจยั ที่ใ ช้
วิธกี ารวิจยั เดียวเพราะถ้าผลการวิจยั ทีแ่ ม้จะใช้วธิ กี ารต่างกัน แต่กใ็ ห้ผลออกมาสอดคล้องกันแล้ว ก็
เป็นอีกหลักฐานหนึ่งทีส่ ร้างความมันใจให้
่
แก่ผวู้ จิ ยั เพื่อให้งานวิจยั ของตนมีผลสรุปทีน่ าเชื่อถือ การ
ตรวจสอบนี้เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในภาษาวิจ ยั ทีเ่ รียกว่าการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ซึง่ เป็ นการ
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ผสานแหล่งข้อมูลหลายแหล่งในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเดียวกัน เพื่อตรวจสอบผลซึง่ กัน
และกัน
3. เพื่อให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากที่สุด การวิจยั แบบผสานวิธจี ะทาให้งานวิจยั มี
ความสมบูรณ์ทงั ้ ในด้านกระบวนการวิจยั ความลึกซึง้ และความกว้างขวางในผลการวิจยั ทีส่ ามารถ
สรุปอ้างอิงทัวไปได้
่
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการวิจยั เชิงคุณภาพคือการทาความเข้าใจอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งในปรากฏการณ์ท่สี นใจ ขณะที่การวิจยั เชิงปริมาณนัน้ เน้นหนักไปยังความกว้างของ
ผลการวิจยั ที่สามารถสรุปอ้างอิงไปใช้ในกลุ่มประชากรอื่นหรือสถานการณ์อ่นื การวิจยั ผสานวิธจี งึ
ทาให้งานวิจยั นัน้ มีความสมบูรณ์ของผลการวิจยั ทัง้ ในแนวลึก คือได้ผลการวิจยั ทีล่ ะเอียดลึก ซึง้ และ
ในแนวกว้าง คือให้ผลการวิจยั ทีส่ ามารถสรุปอ้างอิงทัวไปได้
่
4. เพื่อให้งานวิจยั มีทงั ้ ความเป็ นปรวิสยั และอัตวิสยั การวิจยั แบบผสานวิธจี ะเป็ นการ
รวมการวิจยั เชิงปริมาณทีใ่ ห้ความสาคัญต่อความเป็ นปรวิสยั หรือมีสภาวะที่เป็ นอิสระจากความคิด
ความรูส้ กึ ของนักวิจยั ในงานวิจยั โดยพยายามดึงความคิดเห็น คานิยม และอคติต่างๆ ของนักวิจยั
ให้ออกห่างจากงานวิจยั ให้มากที่สุดด้วยเหตุน้ีจงึ เน้นการเก็บข้อมูลในรูปตัวเลขเชิงปริมาณเพราะ
เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นปรวิสยั สามารถตรวจสอบได้มากที่สุด รวมไปถึงการใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในทางกลับกัน การวิจยั เชิงคุณภาพเน้นหนักในหลักอัตวิสยั หรือสภาวะที่ไม่เป็ นอิสระจากความคิด
ความรูส้ กึ ของนักวิจยั โดยใช้ความเป็ นมนุ ษย์ท่มี กี ระบวนการคิดของนักวิจยั เป็ นเครื่องมือที่สาคัญ
ในการวิเคราะห์และตีความแนวคิดและคานิยมของนักวิจยั มีส่วนสาคัญต่อการตีความข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจะเน้นข้อมูลที่เป็ นรายละเอียดปลีกย่อย ดังนัน้ ในการวิจยั ถ้าสามารถผสมผสานทัง้
เชิงปริมาณและคุณภาพจะทาให้งานมีทงั ้ ปรวิสยั และอัตวิสยั ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จะมีความลุ่มลึกละเอียด
การแก้ไขปญั หาสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริงและนาไปใช้ในแวดวงกว้างได้
5. เกิดข้อค้นพบหรือองค์ความรูใ้ หม่ งานวิจยั แบบผสานวิธเี ป็ นการวิจยั ทีใ่ ช้ทงั ้ ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ หากผลที่ได้มคี วามสอดคล้องตรงกันถือว่าเป็ นการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรง แต่ ห ากผลที่ ไ ด้ ม ี ค วามขัด แย้ ง กั น โดยที่ ผู้ ว ิ จ ัย ตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดแล้ ว ว่ า
กระบวนการวิจยั มีค วามถู ก ต้อ ง ความขัดแย้งที่เ กิดขึ้นอาจนาไปสู่การตีค วาม ผลที่ได้จากการ
ตีความนาไปสู่องค์ความรูใ้ หม่ได้
นอกจากนี้ เครสเวลล์; และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2009) ได้เสนอว่า
รูปแบบการวิจยั ผสานวิธสี ามารถพิจารณาจากลักษณะของวิธวี จิ ยั ทีผ่ วู้ จิ ยั นามาผสมผสานกัน 4 ข้อ
คือ 1) ช่วงเวลาของการดาเนินการวิธวี จิ ยั แต่ละวิธวี จิ ยั มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลใน
ลักษณะเรียงตามลาดับก่อ นหลัง หรือลักษณะการดาเนินที่คู่ขนานในเวลาเดียวกัน 2) การให้
ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ของวิธวี จิ ยั วัตถุประสงค์ของวิธวี จิ ยั หนึ่งได้รบั ความสนใจให้เป็ นคาถาม
หลักและอีกวิธวี จิ ยั มีวตั ถุประสงค์รองเพื่อหาคาตอบย่อยหรือแต่ละวิธวี จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญเท่า
เทียมกัน 3) ลักษณะการผสาน ผู้วจิ ยั ออกแบบให้แต่ละวิธวี จิ ยั มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
ระหว่างกัน เช่น การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน คาถามวิจยั เดียวกันหรือวิธวี จิ ยั หนึ่งเป็ นหลัก
แล้วมีอกี วิธวี จิ ยั เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานวิจยั 4) ทฤษฎี ความชัดเจนของแนวคิดทฤษฎีใน
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากวิธวี จิ ยั ทีน่ ามาผสานกันหรือมีนัยเชิงทฤษฎีระหว่างวิธวี จิ ยั เครสเวลล์ ; และ
พลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) ได้จาแนกการวิจยั ผสานวิธเี ป็ น 6 รูปแบบ ดังนี้ 1)
convergent parallel designเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพทีด่ าเนินการพร้อมกัน
แล้วนาผลการเปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างกันและอภิปรายผลร่วมกัน 2) explanatory
sequential design เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณก่ อนแล้วติดตามผลวิจยั ที่ได้มาตัง้ ปญั หาวิจยั หรือ
กรณีศกึ ษาในการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายให้ได้รายละเอียดเพิม่ เติม 3) exploratory sequential
design เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพก่อนแล้วนาผลวิจยั มาสร้างเครื่องมือวัดในการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อ
ค้นหาตัวแปรและพัฒนาข้อคาถาม 4) embedded design การวิจยั เชิงปริมาณมีวตั ถุประสงค์หลัก
และเชิง คุ ณ ภาพมีว ัต ถุ ป ระสงค์ร องอาจด าเนิ น การก่ อ น ระหว่ า งหรือ หลัง การวิจ ยั หลัก 5)
transformative design เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณก่อนแล้วดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพต่อมาภายใต้
กรอบแนวคิดเดียวกัน เช่น การศึกษาระยะยาวในชนกลุ่มน้อย การเปลีย่ นแปลงของสตรีตามแนวคิด
สตรีนิยม 6) multiphase design เป็ นการวิจยั มากกว่า 2 ระยะขึ้นไปที่ดาเนินการแต่ละระยะ
ตามลาดับและผลการวิจยั ระยะก่อนเชื่อมโยงสู่การวิจยั ระยะต่อมา แล้วนาไปสู่การผสมผสานการ
วิจยั จากทุกระยะ

7. การวิ เคราะห์พหุระดับ (multilevel analysis)
ในการศึกษาวิจยั ด้านพฤติกรรมศาสตร์ มุมมองการอธิบายภาพของพลังจูงใจในการทางาน
ของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนัน้ ด้วยโครงสร้างและธรรมชาติของข้อมูลทีศ่ กึ ษามี
ลักษณะเป็ นระดับชัน้ ทีล่ ดหลันกั
่ นไป (hierarchical data) มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลทีเ่ ป็ นพหุระดับ
ดังนัน้ การศึกษาพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้รปู แบบ
ปฏิสมั พันธ์นิยมจึงเกิดจากการเชื่อมโยงทฤษฎีท่มี หี ลายระดับ ร่วมกับการบูรณาการของศาสตร์
หลายสาขาวิชาที่เชื่อมต่อกันเรียกว่า meso perspective เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการที่จะ
อธิบายธรรมชาติปรากฏการณ์ สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างครอบคลุม ด้วยเหตุน้ีจงึ ต้องทาความเข้าใจการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ ระดับ
ของตัว แปรพหุ ร ะดับ รูป แบบความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรและเทคนิ ค การวิเ คราะห์ ซึ่ง อธิบ าย
รายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้
ระดับของตัวแปรพหุระดับ
ระดับของตัวแปรในการวิเคราะห์พหุระดับมี 2 ระดับ (Klein; & Kozlowski. 2000) ได้แก่
1. ตัวแปรระดับบุคคล (individual-level construct) โดยแต่ละบุคคลเป็นอิสระจากกันไม่ม ี
ความสัมพันธ์กนั (independent) ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั กลุ่ม ดังนัน้ ตัวแปรระดับบุคล หมายถึง ตัวแปรที่
คาคะแนนตัวแปรทีต่ อ้ งการวัดจะแตกต่างไปตามแต่ละหน่วยของบุคคล
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2. ตัวแปรระดับกลุ่ม (group-level construct) โดยแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กนั (Interdependent) จากการทีส่ มาชิกภายในกลุ่มมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน (homogeneous individuals)
และจากการทีส่ มาชิกภายในกลุ่มมีลกั ษณะแตกต่างกัน แต่เมื่อมารวมตัวกันจะสามารถรวมกันเป็ น
กลุ่มได้ (heterogeneous individuals or individual-with in-group) ดังนัน้ ตัวแปรระดับกลุ่ม
หมายถึง ตัวแปรทีค่ ่าคะแนนตัวแปรแตกต่างไปตามหน่ วยของกลุ่มงาน โดยมีลกั ษณะของกลุ่มใน
การวิเคราะห์พหุระดับ 3 ลักษณะ (Klein; & Kozlowski, 2000 : 32-35) ได้แก่
2.1 คุณสมบัตโิ ดยรวม (global properties) เป็ นลักษณะของตัวแปรกลุ่มทีส่ ามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย (observable) ทีบ่ รรยายถึงคุณลักษณะของกลุ่ม (descriptive characteristics of
a unit) ลักษณะของตัวแปรความเป็ นกลุ่มรูปแบบนี้ไม่ได้เกิดจากลักษณะทีส่ มาชิกภายในกลุ่มมา
รวมตัวกันเกิดการรับรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณลักษณะ และการปฏิสมั พันธ์กนั แต่ละ
เป็นรูปแบบทีส่ มาชิกภายในกลุ่มเกิดความเปลีย่ นแปลงตามลักษณะของตัวแปร เช่น ขนาดของกลุ่ม
(group size) หน้าทีก่ ารทางานของกลุ่ม (group function) เวลาจะวัดตัวแปรความเป็ นกลุ่มรูปแบบ
นี้ ค่าตัวแปรจะไม่เปลีย่ นแปลงไป แต่สมาชิกภายในกลุ่มจะเปลีย่ นแปลงไปตามลักษณะของตัวแปร
ดังนัน้ การเก็บข้อมูลตัวแปรทีม่ ลี กั ษณะ global properties นักวิจยั สามารถเก็บจากสมาชิกเพียงคน
เดียวภายในกลุ่ม จะทาให้สามารถทราบค่าของตัวแปรได้ โดยไม่จาเป็นต้องถามจากสมาชิกทัง้ หมด
ทีอ่ ยูภ่ ายในกลุ่ม
2.2 คุณสมบัตริ ว่ ม(shared properties) เป็นลักษณะของตัวแปรกลุ่มทีเ่ กิดจากการทีส่ มาชิก
แต่ละคนมาอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มที่คล้ายคลึงกันจะเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันทาให้ เกิด
ประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม ความเชื่อทีห่ ล่อหลอมทาให้สมาชิกภายในกลุ่มรับรูต้ วั แปร
นี้รว่ มกัน และทาให้เกิดตัวแปรระดับกลุ่มขึน้ ในการศึกษานี้ เช่น ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของ
ทีม การวัดตัวแปรจะให้สมาชิกภายทีมเดียวกันประเมินสิง่ ที่เกิดขึน้ ในทีมเดียวกันที่แสดงออกถึง
พลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวแปรพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเกิดขึน้ จากประสบการณ์ ทัศนคติ
ความคิด ค่านิยม ความเชื่อทีห่ ล่อหลอมทาให้สมาชิกภายในทีมรับรูต้ วั แปรนี้รว่ มกัน และเป็ นตัวแปร
ระดับกลุ่มแบบคุณสมบัตริ ่วม shared properties (Klein: & Kozlowski, 2000: 33-34) ซึง่ นอกจาก
จะเป็ นตัวแปรระดับทีมแบบคุณสมบัตริ ่วมแล้วยังเป็ นโมเดลความสอดคล้องแบบจุดเปลี่ยนอ้างอิง
referent-shift model (Chen; Mathieu: & Bllosa: 2004: 283) ในโมเดลความสอดคล้องแบบจุด
เปลี่ยนอ้างอิงนี้จะทาให้ตวั แปรเดิมมีรูปแบบใหม่ทม่ี คี วามแตกต่างจากรูปแบบเดิมในจุดอ้างอิงของ
นิยามเชิงมโนทัศน์และเชิงปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น สมาชิกทีมของเราร่วมมือร่วม
ใจกันในความพยายามเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของทีม ซึง่ นิยามจะถูกเปลีย่ นเป็ นการบรรยายของ
บุคคลเกีย่ วกับการรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงการดึงดูด
และเชื่อ มประสานให้บุค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อ ยู่ภายในทีม เดียวกัน มีก ารรับรู้
ร่วมกันเกีย่ วกับความหมายในงานของทีม ศักยภาพของทีม ร่วมแรงร่วมใจทางานร่วมกันภายในทีม
ทีท่ างานอยู่เพื่อดาเนินการไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทีม โดยแบบวัดนี้ให้บุคลากรป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละคนภายในทีมเป็ นผู้ประเมิน ดังนัน้ จึงต้องนาค่าที่ได้มาพิจารณาเป็ น
ภาพรวมของกลุ่มโดยการตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกันของคะแนนตัวแปรภายในทีม หากผล
การตรวจสอบมีความสอดคล้องกันจึงจะสามารถนาเอาคะแนนจากสมาชิกแต่ละคนภายในทีมไป
สร้างคะแนนตัวแปรเป็นระดับกลุ่มได้
2.3 คุณสมบัตเิ ชิงโครงร่าง (configural properties) เป็ นลักษณะของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ จาก
การทีส่ มาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมาอยู่รวมกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั แต่จะมีความแตกต่างของสมาชิกที่
อยู่ภายในกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้ประเมินมาจากคุณลักษณะ การรูค้ ดิ พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละบุคคล
การวัดตัวแปรกลุ่มนี้จะเป็นการศึกษาทีร่ ปู แบบของความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะส่งผลกระทบต่อ
กลุ่ม เช่น ความแตกต่างของอายุของคนในทีม (team age diversity) ลักษณะของตัวแปรต้องการดู
ความแตกต่างว่าทีมทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างอายุน้อยมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านของทีม
(team performance) มากกว่าทีมทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างอายุมากหรือไม่ การทีจ่ ะบ่งชีว้ ่าเป็ นตัว
แปรระดับกลุ่มประเภทนี้ได้ เทคนิคการตรวจสอบความสอดคล้องโดยใช้ค่าเฉลีย่ ของผลรวมคะแนน
ตัวแปรในระดับบุคคลเป็นการสรุปทางสถิตทิ ไ่ี ม่เหมาะสม เทคนิคทีม่ าใช้การรวมค่าข้อมูลในลักษณะ
ตัวแปรกลุ่มประเภทนี้ได้ เช่น ค่าสูงสุด-ต่ าสุด (minimum-maximum) ดัชนีความผันแปร (indices of
variation) ความเหมือนกัน (profile similarity) วิเคราะห์มาตรพหุมติ ิ (multidimensional scaling)
การวิเคราะห์โครงข่าย (network analysis) เครือข่ายใยประสาท (neural nets) เป็นต้น
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยทัว่ ไปจะพบว่ า แบบแผนการวิจ ยั พหุ ร ะดับ จะมี รูป แบบความสัม พัน ธ์ข องตัว แปร
(model of relationships) การวิเคราะห์ 3 รูปแบบ (Klein; & Kozlowski 2000: 38-45) ได้แก่
1. single-level model การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับเดียวสามารถ
ทาการศึกษาได้ทงั ้ ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม โดยระดับบุคคลตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะมีค่า
แตกต่างไปตามแต่ละบุคคล แต่ถ้าเป็ นระดับกลุ่มจะมีลกั ษณะของตัวแปรได้ 3 แบบตามทีก่ ล่าวมา
คือเป็ นทัง้ global properties, shared properties และ configural properties เช่น แบบ shared
properties หากต้องการศึกษาว่าบรรยากาศของกลุ่มสามารถทานายขวัญกาลังใจของกลุ่มได้หรือไม่
ต้องทาการศึกษาการรับรูบ้ รรยากาศของกลุ่ม และความรูส้ กึ ของขวัญกาลังใจของกลุ่มค่าของตัว
แปรทีไ่ ด้จะเกิดจากการร่วมแลกเปลีย่ นของสมาชิกภายในกลุ่มทีม่ กี ารรับรูร้ ่วมกัน แต่ถ้าตัวแปรเป็ น
แบบ configural properties จะดูทค่ี วามแตกต่าง เช่น ค่าของตัวแปรความแตกต่างกันของอายุของ
คนในทีมของคนทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มคนที่ 1, 2, 3 แตกต่างกันหรือไม่ หากคนในทีมมีอายุต่างกันค่าของตัว
แปรจะมีความแตกต่างกันมากกว่าคนในทีมทีม่ อี ายุต่างกันน้อยหรือไม่
2. cross-level models ความสัมพันธ์ขา้ มระดับเป็ นการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามทีอ่ ยู่ต่างกันของระดับการวิเคราะห์ มีลกั ษณะดังนี้ ตัวแปรที่
อยู่ระดับสูงกว่า (higher- level constructs) หรือตัวแปรในระดับกลุ่มส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
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ตัวแปรทีอ่ ยู่ระดับต่ ากว่า (lower-level constructs) หรือตัวแปรในระดับบุคคล และอาจจะมีความ
เป็ น ไปได้ ถึง ผลกระทบจากตัว แปรที่อ ยู่ ใ นระดับ บุ ค คลที่ม ีผ ลต่ อ ตัว แปรที่อ ยู่ร ะดับ กลุ่ ม โดย
ความสัมพันธ์ขา้ มระดับจะมี 4 รูปแบบ ดังนี้
2.1 cross-level direct-effect models เป็ นอิทธิพลทางตรงของตัวแปรในระดับกลุ่มที่
ส่งผลต่อตัวแปรในระดับบุคคล
2.2 cross-level moderator models เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับบุคคล 2
ตัวแปรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง หรือถูกกากับความสัมพันธ์โดยตัวแปรในระดับกลุ่ม
2.3 cross-level frog-pond models คือค่าของตัวแปรในระดับบุคคลขึน้ อยู่กบั ค่าของตัว
แปรทีอ่ ยู่ภายในระดับกลุ่ม cross-level mediation models เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามทีถ่ ูกคันกลางด้
่
วยตัวแปรทีข่ า้ มระดับลงมาจากตัวแปรในระดับทีมลงมาทีร่ ะดับบุคคล
3. homologous multilevel models เป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในระดับบุคคลแล้ว
ความสัมพันธ์น้ีสามารถยกระดับความสัมพันธ์ข้นึ ไปเป็ นระดับกลุ่มได้ ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นนี้ม ี
อานาจนาไปใช้ในการอ้างอิงและอธิบายทฤษฎีระดับกลุ่มได้
เทคนิ คการวิ เคราะห์
เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับแบ่งการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบว่าตัวแปรระดับบุคคลมีความแตกต่างหรือสอดคล้องกันเพื่อ
สร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้หรือไม่ โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์ดงั ต่อไปนี้ 1) Rwg index เป็ นการประเมิน
ความสอดคล้องของความเห็นภายในกลุ่มว่าคล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกันหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ ท่ี
ใช้พจิ ารณา ดังนี้ ค่า rwg(j) อยู่ระหว่าง 0.00 –0.30 แสดงว่าไม่มคี วามสอดคล้องกันในระดับกลุ่ม
หากค่า rwg(j) อยูร่ ะหว่าง 0.31 - 1.50 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันน้อยในระดับกลุ่ม หากค่า rwg(j)
อยู่ระหว่าง 0.51- 0.70 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันปานกลางในระดับกลุ่ม ค่า rwg(j) อยู่ระหว่าง
0.71-0.90 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันมากในระดับกลุ่ม และค่า rwg(j) อยู่ระหว่าง 0.91-1.00
แสดงว่ามีความสอดคล้องกันมากทีส่ ุดในระดับกลุ่ม (LeBreton; & Senter. 2008: 836) 2) Etasquared เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มกับความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ว่า คะแนนในระดับ บุ ค คลสามารถอธิบ ายในระดับ ที่สูง กว่ า ได้หรือ ไม่ 3) การหาค่ าสัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ภายในชัน้ (interclass correlation coefficients : ICC) ซึง่ ค่า ICC(1) นัน้ เป็ นการ
พิจารณาว่าความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มงานมีมากหรือน้ อ ย
เพียงใดเมือ่ เทียบกับความแตกต่างของคะแนนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด เกณฑ์การพิจารณาค่า ICC(1) คือ
ควรจะมีค่ า มากกว่ า หรือ เท่ า กับ 0.05 ขึ้น ไป ส่ ว นค่ า ICC(2) เป็ น การประเมิน ความเชื่อ มัน่
(reliability) ของคะแนนเฉลีย่ ที่สร้างจากคะแนนสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน ซึง่ เกณฑ์การพิจารณา
ค่า ICC(2) คือ ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ขึน้ ไป (Klein; et al.2000: 518) โดยค่า ICC(2)
จะสูงกว่า ICC(1) 4) within and between analysis (WABA) สาหรับการทดสอบว่าตัวแปรและ
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ความสัมพันธ์ของตัวแปรนัน้ เกิดขึ้นที่ระดับการวิเคราะห์ใดหลายๆ งานวิจยั จึงได้นาเทคนิคการ
วิเคราะห์วาบามาทดสอบระดับการวิเคราะห์และความสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนที่จะวิเคราะห์การ
ทดสอบแบบจาลองพหุระดับด้วย MSEM เนื่องด้วยการวิเคราะห์วาบานี้จะช่วยให้การนาคะแนนตัว
แปรไปวิเคราะห์แบบจาลองและการกาหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึน้ ที่ระดับกลุ่มมีความ
ถูกต้องเทีย่ งตรงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับได้หนักแน่ นมากขึน้
2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น within and between analysis(WABA),
hierarchical linear model (HLM) และ multilevel structural equation modeling (MSEM)
ตัวแปรที่ศกึ ษาในครัง้ นี้เกี่ยวข้องกับระดับ ทีมและระดับบุคคลโดยเป็ นความสัมพันธ์ของตัว
แปรเชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของทีม ตัวแปรสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมส่วน
บุคคล ตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะส่วนบุคคล การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุน้ีต้องใช้
ข้อมูลพหุระดับชื่อของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel Structural equation models)
ซึง่ เป็ นการบูรณาการระหว่างการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลัน่ (hierarchical linear model:
HLM) ร่วมกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling: SEM) ด้วย
ข้อจากัดในสถิตวิ เิ คราะห์ท่มี อี ยู่เดิมที่การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลันไม่
่ สามารถวิเคราะห์
โมเดลการวิจยั ที่สร้างขึ้นมาจากทฤษฎีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตั วแปรแฝง
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ ขณะที่โมเดลสมการโครงสร้างไม่ ให้
ความสนใจต่อโครงสร้างธรรมชาติของข้อมูลที่เป็ นระดับลดหลัน่ ซึ่งข้อจากัดทาให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยบูรณาการสถิตวิ เิ คราะห์ SEM และ HLM เข้าด้วยกัน ทาให้ได้
สถิตวิ เิ คราะห์ท่มี ศี กั ยภาพสูงมากขึน้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย.2552) คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับ สามารถวิเคราะห์ โปรแกรมสาเร็จรูป 2 รูปแบบ คือ 1) โปรแกรมการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างทัวไป
่ ซึง่ พัฒนาให้สามารถวิเคราะห์พหุระดับ ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
พหุกลุ่ม (multiple group analysis) โปรแกรม LISREL 2) โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับโดยตรง เช่น โปรแกรม Mplus ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีง่ ่าย สะดวกกว่า
การใช้โปรแกรม LISREL เนื่องจากว่าเป็ นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทัง้ สองระดับได้พร้อมกัน ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้โปรแกรม Mplus ในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ

8. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย จึง ใช้แ บบแผนการวิจ ัย แบบผสานวิธ ีโ ดยใช้รูป แบบการวิจ ัย
เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ (multiphase design) ทีม่ กี ารดาเนินการแต่ละระยะตามลาดับ
(Creswell; & Clark. 2011: 100-104) สาหรับจุดมุ่งหมายการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ
(quantitative research) เพื่อพัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ม ี
คุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้เพื่อนามาใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั

94
ผูว้ จิ ยั พบว่าแนวคิดสมรรถนะของแมคแคลแลนด์ (McClelland. 1973) ได้รบั ความนิยมและถูกนามา
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ เนื่องจากสมรรถนะเป็ นปจั จัยสาคัญที่ม ี
งานวิจยั พบว่าสมรรถนะเป็ นประโยชน์ในการสื่อสารเพื่อสร้างและส่งเสริมความเข้าใจให้กบั สมาชิก
ในองค์การไปในแนวทางเดียวกันว่าองค์การคาดหวังสิง่ ใดจากการปฏิบตั ิงานของคนในองค์การ
(วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย. 2553: 3) สมรรถนะของบุคลากรเป็ นการกากับพฤติกรรมให้ไปสู่ผลผลิตตาม
เป้าหมาย ซึง่ สอดคล้องกับหน่ วยงานกรุงเทพมหานครมีการนาแนวคิดสมรรถนะมาประยุกต์ใช้โดย
กาหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แต่จากการที่ผวู้ จิ ยั ทบทวนเอกสาร
งานวิจยั พบว่าสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการทางานของไทยยังมี
ข้อจากัดด้านคุณภาพของเครือ่ งมือวัดทีม่ คี ุณภาพเพียงพอและเชื่อถือได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาแบบ
วัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ได้แบบวัดที่มคี ุณภาพเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะนาไปใช้เป็นตัวแปรผลลัพธ์ระดับบุคคลในการวิจยั ระยะที่ 2 ดังภาพประกอบ 2
แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ
แนวคิดเกีย่ วกับการวัด

แบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

บทบาทหน้าทีข่ องบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็นการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ปจั จัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจในการทางานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูว้ จิ ยั นากรอบแนวคิดพลังจูงใจในการทางานตัวแปรคันกลางพหุ
่
ระดับ (multilevel empowerment
meditational framework) ของเมย์นาท; และคณะ (Maynard; et al. 2012) มากาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ครัง้ นี้ร่วมกับประเด็นที่ได้จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ
โดยศึก ษาปจั จัยเชิง เหตุ ด้านสภาพแวดล้อ มในการปฏิบตั ิงานของทีม ได้แก่ ตัว แปรบรรยากาศ
เสริมสร้างพลัง อ านาจของทีม ตัว แปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมุ่ง เน้ นทีม ป จั จัยเชิง เหตุ ด้า น
สภาพแวดล้อมของบุคคล ได้แก่ ตัวแปรการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคล ปจั จัยจิตลักษณะ ได้แก่ ตัวแปรการ
เห็นคุณค่าในตนเอง สาหรับการศึกษาผลลัพธ์ระดับทีม ได้แก่ ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผลลัพธ์ระดับบุคคล ได้แก่ ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และสมรรถนะบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ มีพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางาน
ของทีมเป็นตัวแปรคันกลางระดั
่
บบุคคลและระดับทีม ดังภาพประกอบ 3

95
ระดับทีม
ปจั จัยสภาพแวดล้อมระดับทีม
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม

พลังจูงใจในการทางาน
ของทีม

ประสิทธิผลของทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ระดับบุคคล
ปจั จัยสภาพแวดล้อมระดับบุคคล
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน

ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล
การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พลังจูงใจในการทางาน
ของบุคคล

สมรรถนะบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ปจั จัยจิตลักษณะ
การเห็นคุณค่าในตนเอง

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2
ในส่วนการวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) มุ่งศึกษาแนว
ทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้
วิธกี ารสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ ี
คะแนนเฉลี่ยพลังจูงใจในการทางานของทีมสูงจานวน 1 ทีม ซึ่งคัดเลือกมาจากผลวิจยั ระยะที่ 2
ร่วมกับเกณฑ์ท่ผี วู้ จิ ยั กาหนด สาหรับประเด็นและข้อคาถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ าน
ของทีมทีไ่ ด้มาจากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพลังจูงในในการทางานของทีม
ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม ซึ่งเป็ นตอบคาถามการวิจยั ได้ว่าตัวแปรอะไร (what)
เป็ นปจั จัยเชิงเหตุของพลังจูงใจในการทางานของทีมแต่ยงั ไม่ได้ตอบคาถามว่าปจั จัยเชิงนี้มแี นวทาง
เสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมอย่างไร (how) ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าการวิจยั ระยะที่ 1-3 จะช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจทีเ่ ชื่อมโยงปรากฏการณ์พลังจูงใจในการทางานมากของบุคคลและพลังจูงใจใน
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การทางานของทีมมากและช่วยเติมเต็มผลการวิจยั เพื่อให้งานวิจยั เกิดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งมาจาก
หลายวิธวี จิ ยั ทีส่ ามารถร่วมกันอธิบายเพื่อให้คาตอบทีไ่ ด้มรี ายละเอียดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

9. สมมติ ฐานการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. แบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความเที่ยงตรงและ
เชื่อ ถือ ได้ โดยโครงสร้างสมรรถนะบุ ค ลากรป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้ว ย จิต
วิญ ญาณในการปฏิบ ัติง านป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ความตระหนัก และเข้ม งวดความ
ปลอดภัย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นที ม
และพลังจูงใจในการทางานของทีมมีระดับการวิเคราะห์ระดับทีม
3. ปจั จัยสภาพแวดล้อมระดับทีม ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพลังจูงใจในการทางานของทีม
4. ปจั จัยสภาพแวดล้อมระดับทีม ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
5. ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั ิก ารป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รบั อิทธิพ ล
ทางอ้อมจากปจั จัยสภาพแวดล้อมระดับทีม ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมและภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีมโดยผ่านพลังจูงใจในการทางานของทีม
6. ปจั จัยสภาพแวดล้อมระดับทีม ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีมมีอทิ ธิพลข้ามระดับกับพลัง
จูงใจในการทางานของบุคคล
7. ปจั จัยสภาพแวดล้อมระดับบุคคล ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล
การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปจั จัยจิตลักษณะ ได้แก่
การเห็นคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและมีอทิ ธิทางอ้อมต่อ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้ระเบียบวิธ ีวจิ ยั แบบผสานวิธ ี รูปแบบการวิจยั ที่ผสานวิธวี จิ ยั เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพทีม่ กี ารดาเนินการแต่ละระยะตามลาดับ ซึง่ การศึกษานี้แบ่งออกเป็ นทัง้ หมด
3 ระยะ การวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณเพื่อ พัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มคี ุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้ เพื่อนาไปใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ น
การวิจยั เชิงปริมาณเพื่อทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมทีม่ ตี ่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในส่วนของการวิจยั ระยะที่ 3 เพื่อค้นหาแนวทางเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีม ปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพในรูปแบบการสนทนากลุ่ม ซึง่ การวิจยั ระยะ
ที่ 3 เกิดจากผู้วจิ ยั ต้องการขยายต่อยอดเพื่อให้งานวิจยั เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาไปใช้จากข้อ
ค้นพบระยะที่ 2 โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอวิธดี าเนินการวิจยั ในแต่ละระยะตามลาดับ ดังนี้

วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั ระยะที่ 1
ประชำกร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าชุดหรือหัวหน้าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทาหน้าที่
ดูแล กากับ มอบหมายงานและรับผิด ชอบการทางานของสมาชิก ทีมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ป้อ งกัน
ระงับอัคคีภยั การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัยในรูปแบบภัยพิบตั ติ ่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 188 คน สาหรับเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีสถานี
ดับเพลิงและกู้ภยั หลัก 35 สถานี สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ย่อย 11 สถานี ซึง่ สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั
แต่ละสถานีจะมีบุคลากรปฏิบตั งิ านไม่เท่ากันขึน้ อยู่กบั ขนาดของสถานี จานวนประชาชน และเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 1 คือ หัวหน้ าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาหรับรูปแบบการปฏิบตั งิ านของสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั จะมีการกาหนดทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างน้ อยสถานีดบั เพลิงละ 4 ทีม แต่ล ะชุดหรือ ทีมประกอบด้วยหัว หน้ าทีม
จานวน 1 คน สมาชิกทีมอาจจะมีจานวนตัง้ แต่ 4 – 12 คน ซึง่ ลักษณะการปฏิบตั งิ านเป็ นการเข้าเวร
ปฏิบตั งิ านทีส่ ถานีดบั เพลิง 24 ชัวโมง
่ ทาให้หวั หน้าทีมและสมาชิกทีมมีปฏิสมั พันธ์กนั ในการทางาน
มีความใกล้ชดิ และคุ้นเคยกับสมาชิกทีมทัง้ ขณะปฏิบตั งิ านที่สถานีดบั เพลิงและในสถานการณ์การ
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ทางานต่างๆ จึงมีโอกาสสังเกตเห็นพฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ านของสมาชิกทีมได้โดยตรง ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้หวั หน้าทีมเป็ นผูป้ ระเมินสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
สมาชิกทีม
การเลือกกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (multi-stage sampling) ดังนี้
1. สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 4 กองปฏิบตั ิการดับเพลิง
แบ่งเป็นสถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั หลัก 35 สถานี สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ย่อย 11 สาหรับการสุ่มเลือก
สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั มาเป็ นกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุ่มแบบชัน้ ภูม ิ (stratified sampling) โดยให้
กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิงเป็ นตัวแบ่ง ชัน้ ภูม ิ และสุ่มสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั มาร้อยละ 60 ของสถานี
ดับเพลิงและกู้ภยั ทัง้ หมด ซึ่ง ในขัน้ นี้ได้ส ถานีดบั เพลิงและกู้ภ ัยจากกองปฏิบตั ิก ารดับเพลิง 1
จานวน 6 สถานี กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 2 จานวน 7 สถานี กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 3 จานวน 8
สถานี และกองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 4 จานวน 9 สถานี รวมสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั จานวน 30 สถานี
และหัวหน้าทีม จานวน 120 คน
2. กลุ่มตัวอย่างตามแผนการเลือกกลุ่ มตัวอย่างของการวิจยั ได้แก่ หัวหน้ าทีม
ปฏิบตั ิก ารป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 120 คน จาก 30 สถานี ซึ่งเมื่อ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจริงผูว้ จิ ยั สามารถเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้ใกล้เคียงกับจานวนทีว่ างไว้ตามแผนการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้รบั แบบสอบถามคืนที่มคี วามครบถ้วนและสมบูรณ์จากหัวหน้าทีม จานวน
107 คน ซึ่งได้ประเมิน สมรรถนะบุ ค ลากรป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ สมาชิกทีม รวม
ทัง้ หมด จานวน 565 คน ซึง่ มีความเพียงพอสาหรับการวิจยั ระยะที่ 1 และเป็ นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
จะนาไปใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ระยะที่ 2 ด้วย และสอดคล้องกับเกณฑ์การกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับ คือ กลุ่มตัวอย่าง
ระดับบุคคล (individual level) ทีเ่ หมาะสมควรมีจานวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่ าทีส่ ุด 200 ตัวอย่าง (Hair;
et al. 2010: 77) ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดของขัน้ ตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแผนทีว่ างไว้
และจากการเก็บข้อมูลจริง ดังตาราง 1
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ตาราง 1 สรุปจานวนกลุ่มตัวอย่างตามแผนทีก่ าหนดไว้และจากการเก็บข้อมูลจริง
กอง
ขัน้ ตอนการเลือก
แผนงาน ปฏิบตั กิ าร
กลุ่มตัวอย่าง
ดับเพลิง 1
ประชากร
1,780 คน 7 สถานีหลัก
1 สถานีย่อย
กลุ่มตัวอย่าง
แผน
6
สถานีดบั เพลิง
ทีว่ างไว้
(สุม่ มา 60%)
ข้อมูล
6
เก็บจริง
แผน
24
ทีว่ างไว้
หัวหน้าทีม
ข้อมูล
19
เก็บจริง

กอง
ปฏิบตั กิ าร
ดับเพลิง 2
8 สถานีหลัก
3 สถานีย่อย

กอง
กอง
ปฏิบตั กิ าร ปฏิบตั กิ าร
รวม
ดับเพลิง 3 ดับเพลิง 4
9 สถานีหลัก 11 สถานีหลัก 35 สถานีหลัก
3 สถานีย่อย 4 สถานีย่อย 11 สถานีย่อย

7

8

9

30 สถานี

7

8

9

30 สถานี

28

32

36

120 คน

24

28

36

107 คน

กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
การสร้างแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ
ตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสมรรถนะ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานกรุงเทพมหานคร ซึง่ ให้ความสาคัญกับการนาแนวคิดสมรรถนะมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 มีเ จตนารมณ์ มุ่งเน้ นให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญมีสมรรถนะการทางานเพื่อเพิม่ ขีดสมรรถนะขององค์การ จึงได้จดั ทาและกาหนดสมรรถนะ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามแนวคิดสมรรถนะของเดวิดซี แมคแคลแลนด์ (David C.
McClellan.1978) และแนวคิดสมรรถนะของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547) ซึ่ง
ทางกรุงเทพมหานครได้มกี ารดาเนินการจัดทาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องโดยใช้รปู แบบการดาเนินการ
เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล การระดมสมอง (brainstorming) จากผู้ท่มี ผี ลการปฏิบตั งิ านโดดเด่น การหาฉันทามติจาก
บุคคลทีเ่ ป็ นต้นแบบสมรรถนะแต่ละตาแหน่ ง เพื่อนามากาหนดสมรรถนะประจากลุ่มงาน (common
functional competency) ทีห่ มายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเฉพาะสาหรับกลุ่มงานที่ม ี
ลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน และผลสัมฤทธิ ์ของงานใกล้เคียงกัน (job family) ผู้ทด่ี ารง
ตาแหน่ งในกลุ่มงานเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่ งใดนัน้ ควรจะมีสมรรถนะเหมือนกันเพื่อให้ได้ผล
การปฏิบตั งิ านที่โดดเด่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครได้มกี าหนดให้มกี ารศึกษาและ
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ดาเนินการทบทวนสมรรถนะประจากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อนาไปใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ขัน้ ที่ 2 จัดทาโครงการทบทวนสมรรถนะประจากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญซึง่ ใช้รปู แบบการระดมสมอง โครงการดังกล่าวจัดขึน้ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (สานักงาน ก.ก.) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนและปรับนิยามความหมายและ
องค์ประกอบสมรรถนะ รูปแบบการประเมินและแบบบันทึกพฤติกรรมให้มคี ุณภาพเชื่อถือได้เพื่อ
นาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กาหนดจัดระดมสมองทัง้ หมด จานวน
5 ครัง้ ๆ 3 ชัวโมง
่ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดาเนินการแต่ละครัง้
มีผเู้ ข้าร่วม ดังนี้ 1) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 1
คน 2 ) นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ จานวน 2 คน และ 3) ผูว้ จิ ยั ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การจด
บันทึกความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนลงในใบบันทึกแสดงความคิดเห็น สาหรับการระดมสมองแต่
ละครัง้ มีก ารก าหนดหัว ข้อ และแบ่ ง การด าเนิ น การเป็ น ขัน้ น าโดยมีห ัว หน้ า โครงการชี้แ จง
วัตถุประสงค์ของโครงการและการกาหนดหัวข้อการดาเนินกิจกรรมทัง้ 5 ครัง้ ในส่วนขัน้ ดาเนินการ
ผูว้ จิ ยั ได้แจกเอกสารประกอบสมรรถนะของเดิมที่มกี ารใช้อยู่ในปจั จุบนั ให้แต่ละท่านอ่านพร้อมกัน
จากนัน้ อธิบายและยกตัว อย่างสมรรถนะแต่ ล ะตัว ที่มคี วามหมายคลุ มเครือ และประเมิน ได้ยาก
เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นรวมถึงวิเคราะห์ นิยามความหมายและ
องค์ประกอบของสมรรถนะประจากลุ่มงานทัง้ หมด จานวน 20 สมรรถนะ จากนัน้ แต่ละครัง้ ในการ
ดาเนินการจะมีขนั ้ สรุป โดยหัวหน้าโครงจะอ่านสิง่ ที่ทุกท่านนาเสนอความคิดเห็นให้ทุกคนในกลุ่ม
ทราบ พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นจากนัน้ จึงสรุปเป็ นความหมาย
และองค์ประกอบของสมรรถนะจนครบตามกาหนดการจัดโครงการ
ขัน้ ที่ 3 ภายหลังการดาเนินการระดมสมองครบตามกาหนดการแล้ว ผูว้ จิ ยั และเจ้าหน้าที่
ที่รบั ผิดชอบจัดทาสมรรถนะ จานวน 3 คน ได้ดาเนินการทดลองใช้แบบประเมินและแบบบันทึก
พฤติกรรมกับกลุ่มบุคคลทีต่ ้องเป็ นผูใ้ ช้แบบประเมินสมรรถนะภายในหน่ วยงานจานวน 5 ท่าน และ
ได้นากลับมาปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบความครบถ้วนของภาษาให้มคี วามถูกต้อง กระชับและมีความ
ชัดเจนมากขึน้ รวมถึงจัดทา(ร่าง) คู่มอื สมรรถนะประจากลุ่มงานข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เสนอต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครจากนัน้ มีมติทป่ี ระชุม อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวกับ
การสรรหา พัฒนาบุคลากรและการประเมิน ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 อนุ มตั ิ
ปรับปรุงสมรรถนะประจากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งจากเดิมมีการกาหนด
สมรรถนะประจากลุ่มงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จานวน 34 กลุ่มงาน มีจานวน 104
สมรรถนะ เป็ นสมรรถนะประจากลุ่มงานของข้าราชกรุงเทพมหานครสามัญ จานวน 35 กลุ่มงาน มี
จานวน 20 สมรรถนะ ซึง่ กาหนดให้แต่ละกลุ่มงานฯ ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ซึง่ มีการเผยแพร่ให้
หน่ วยงานทราบเพื่อนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป ทัง้ นี้ สมรรถนะประจากลุ่มงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 1) จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ าน 2) ความตระหนัก
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และเข้มงวดความปลอดภัย และ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึง่ เป็ นสมรรถนะประจา
กลุ่มงานที่ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาและกาหนดเป็ นตัวแปรผลลัพธ์ระดับบุคคล ได้แก่ สมรรถนะบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขัน้ ที่ 4 ผูว้ จิ ยั ศึกษาทาความเข้าใจความหมายหรือนิยามแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะ
ประจากลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีก่ รุงเทพมหานครกาหนด ซึง่ พบว่าไม่ได้มกี ารจัดทา
หรือสร้างแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สนใจสร้าง
และพัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มคี ุณภาพเทีย่ งตรงเชื่อถือได้ มี
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ความ
ตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย และ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยผลจากการ
สร้างและพัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลารกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะนาไปใช้การวิจยั ระยะ 2
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของ
พลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมที่มตี ่ อ ประสิทธิผ ลของทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และสมรรถนะบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ขัน้ ที่ 5 ศึกษาคุณลักษณะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น รูปแบบและวิธกี าร
ทางาน ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ประกอบกับผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อดาเนินการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) รอง
ผู้อ านวยการส านั ก ป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง เป็ น ผู้ท่มี ีผ ลงานและ
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่า 20 ปี 2) อาจารย์จาก
มหาวิท ยาลัย มหิด ล อดีต บุ ค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของกรุง เทพมหานคร ซึ่ง มี
ประสบการณ์ทงั ้ ในส่วนของหน่ วยปฏิบตั แิ ละส่วนของการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
จัดการสาธารณภัย
ทัง้ นี้ การสัมภาษณ์เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั งิ านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพิม่ เติมจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและมาพัฒนาเป็ นร่างข้อ
คาถามสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาหรับประเด็นและข้อคาถามทีใ่ ช้ในการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ประเด็นด้านจิตวิญญาณในการ
ปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ ผูว้ จิ ยั นามาจากการประชุมระดมสมอง (ขัน้ ที่ 2) โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลได้ให้แนวคาถามและข้อเสนอแนะให้มคี วามเหมาะสมที่สุด
ก่อนที่จะนาไปใช้ในการสัมภาษณ์ ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากทัง้ 2 ท่านทาให้
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ผูว้ จิ ยั มีโอกาสได้ชแ้ี จงวัตถุประสงค์ แนวคาถาม และประโยชน์ของข้อมูลทีไ่ ด้ในครัง้ นี้เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างและพัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาหรับตัวอย่างคาถามทีใ่ ช้สมั ภาษณ์ เช่น 1) ท่านช่วยเล่าเหตุการณ์ทร่ี สู้ กึ ว่ายากลาบาก
ในการปฏิบตั งิ านและใช้ความพยายามในการรับมือกับสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อย่างไร 2) ท่านรูส้ กึ
ว่าการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงป้องกัน และการระงับเหตุมคี วามแตกต่างกัน
อย่างไร ประเด็นใดบ้าง 3) วิธกี ารปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ประจาสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ที่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในการป้องกันสาธารณภัยทาได้อย่างไรบ้าง ทัง้ นี้ ในระหว่างการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับคาถามให้เหมาะสมและยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อให้คาตอบของผู้ให้ ขอ้ มูลมีความ
สมบูรณ์และอธิบายได้ชดั เจนมากขึน้
ขัน้ ที่ 6 ร่างผังข้อคาถามและสร้างข้อคาถามของแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มคี วามสอดคล้องกับนิยามความหมายของสมรรถนะประจากลุ่มงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทีก่ รุงเทพมหานครกาหนดไว้ ประกอบกับการนาข้อมูลผลจากการสัมภาษณ์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภัย ทั ง้ สองท่ า นที่ ไ ด้ ก รุ ณ าอธิ บ ายบริบ ท
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทัง้ ขณะก่ อนเกิดเหตุ ซ่งึ เป็ นการ
ปฏิบตั งิ านในเชิงป้องกันและการเตรียมความพร้อม ระหว่างระงับเหตุและช่วงฟื้ นฟูหลังจากเกิดเหตุ
และการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงของต่างประเทศเพื่อ
นามาปรับใช้เ ป็ นแนวทางสร้างแบบวัด สมรรถนะบุ ค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 10 ข้อ
2) ความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย จานวน 10 ข้อ และ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน จานวน 10 ข้อ รวมจานวนทัง้ สิน้ 30 ข้อ
ขัน้ ที่ 7 กาหนดรูปแบบของแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ น
แบบมาตรวัดประเมินค่า (summated rating scale) 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงทีส่ ุด
เกณฑ์กำรให้ คะแนน ข้อ ความทางบวก ผู้ตอบจริงที่สุดได้ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน
ค่อนข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างจริง 3 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 2 คะแนน ไม่จริงที่สุด 1 คะแนน
ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน
กำรแปลควำมหมำย ผู้ถู กประเมิน คือ บุ คลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไ ด้
คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี สี มรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสูงกว่าผูถ้ ูก
ประเมินทีไ่ ด้คะแนนรวมน้อยกว่า
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ตัวอย่างข้อความเกีย่ วกับสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านจิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก. ลูกน้อง(ชื่อ)… มักจะมาทางานนอกเหนือเวลาเข้าเวรประจาวันทีต่ นเองรับผิดชอบ
.................. .................... ..................
.................... .................. ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
ด้านความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย
ั
ก. ลูกน้อง(ชื่อ)… เมื่อพบปญหาที
จ่ ะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในงาน จะรีบแจ้งให้หวั หน้าหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทราบทันที
.................. .................... ..................
.................... .................. ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
ด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
ก. ลูกน้อง(ชื่อ)…......มักจะเชิญชวนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานี
อยู่เสมอ
.................. .................... ..................
.................... .................. ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ

ขัน้ ที่ 8 ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เสร็จในเบื้อ งต้นไปขอความร่ว มมือ กับบุ ค คลที่เ กี่ยวข้อ งในการดาเนิน การจัดท าสมรรถนะของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นักทรัพยากรบุค คลชานาญการที่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 2 ท่าน และหัวหน้าสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั จานวน 1 ท่าน เพื่อวิพากษ์แบบวัด
สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจานวนทัง้ สิ้น 30 ข้อ ซึง่ ประเด็นส่วนใหญ่
เป็ นความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ปรับภาษาบางข้อให้มคี วามกระชับ
ชัดเจนและง่ายต่อการทาความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง และเพิม่ เติมข้อความเพื่อความชัดเจนในบาง
ข้อคาถาม และตัดข้อคาถามที่มใี จความซ้าซ้อนออกเพื่อให้แบบวัดมีจานวนข้อไม่มากจนเกินไปแต่
ยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมตามทีน่ ิยามสมรรถนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 3 องค์ประกอบ ซึง่
ผูว้ จิ ยั ได้นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้แบบวัดมีความครบถ้วนชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ขัน้ ที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ด้มกี ารปรับแก้ไขให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผล ด้านจิตวิทยาและ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของแบบวัดสมรรถนะบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารในประเด็นความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม
บ่งชี้ทก่ี าหนดไว้ในข้อคาถามแต่ละข้อทีส่ ร้างขึน้ กับมิตทิ ่ตี ้องการวัด ผูว้ จิ ยั นาผลการตรวจสอบของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละคนเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม (item objective congruence:
IOC) มีเกณฑ์พจิ ารณาคะแนนระดับความสอดคล้อง คือ 1 เท่ากับสอดคล้อง 0 เท่ากับไม่แน่ ใจ และ
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-1 เท่ากับไม่สอดคล้อง ซึ่ง ค่า IOC ในแต่ ละข้อคาถามของแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อคาถามทีด่ จี ะมีค่า IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อคาถามทีม่ คี ่า
IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรปรับปรุงแก้ไข ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ ไป
(อรพินทร์ ชูชม. 2545: 340)
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดขึน้ แล้วจึงดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 10 ผู้วจิ ยั นาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับหัวหน้าทีมปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน พร้อมกับบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการ
ทาแบบวัดรวมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ ระหว่างดาเนินการทาแบบวัดเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไข จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวมแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
หัวหน้าทีมเป็ นผูป้ ระเมินสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสมาชิกทีมทีม่ คี วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 100 คน มาทาการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ (item analysis) ผูว้ จิ ยั หาค่า
อานาจจาแนกรายข้อ (item discrimination) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แบบเพียร์สนั (Pearson correlation
coefficient) ที่พจิ ารณาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม(corrected item total
correlation) (อรพินทร์ ชูชม, 2545: 464) ผูว้ จิ ยั คัดเลือกข้อคาถามทีม่ คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์กบั
คะแนนรวมปรับแก้แล้วตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป (Aiken.2003: 66-67) มาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริงและหาค่า
ความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบวัดทีน่ าไปใช้จริงทัง้ ฉบับและรายด้าน และทาการตรวจสอบความ
สอดคล้องภายใน (internal consistency) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient)
ขัน้ ที่ 11 นาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเก็บข้อมูลจริง
กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นหัวหน้าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 120 คน ซึง่ เป็ น
ผู้ประเมินสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสมาชิกทีมตนเอง ซึ่งผู้วจิ ยั ได้รบั
แบบวัดสมรรถนะบุค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยกลับคืน มาและเป็ นแบบวัด ที่มคี วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์จากหัวหน้าทีม จานวน 107 คนเป็ นผูป้ ระเมินสมาชิกทีม จานวน 565 คน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป LISREL โดย
พิจารณาความกลมกลืนของโมเดล (goodness-of-fit measures) เพื่อยืนยันว่าแบบวัดสมรรถนะ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้างทีก่ าหนดไว้หรือไม่ จากนัน้
จึงนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และได้ประสานงานกับสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีใ่ ช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทัง้ กาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วจิ ยั ได้เตรียมแบบสอบถามที่ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพแล้ว และไปเก็บ
ข้อมูลตามวัน เวลาทีไ่ ด้นดั หมายด้วยตนเอง เพื่อต้องการชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั และอธิบายการ
ทาแบบสอบถามแต่ละฉบับอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการทาแบบสอบถาม
แต่ละชุด เนื่องจากแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามที่หวั หน้าทีม เป็ นผู้ประเมินบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือสมาชิกทีม พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือในการเป็ นกลุ่มตัวอย่างและตกลงกับ
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ขอ้ มูลว่าข้อมูลทัง้ หมดจะเก็บเป็ นความลับ ไม่มผี ลกระทบต่อผู้ให้ข้ อมูล จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถามทุกฉบับ ด้วยตนเองก่อนทีจ่ ะนากลับมา
จัดกระทาข้อมูล
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิตบิ รรยาย ได้แก่ การแจกแจง
ความถีแ่ ละร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์สถิตขิ นั ้ พืน้ ฐาน ได้แก่ ค่า
ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด
ของคะแนนที่ได้จากการประเมินสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผู้วจิ ยั ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (SPSS/PC for Window)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ของตัวแปร
สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกณฑ์พจิ ารณาความกลมกลืนระหว่างโมเดลการ
วัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้ดชั นีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ หรือ
สัดส่วนไคสแควร์ต่อค่าองศาความเป็ นอิสระมีค่าไม่เกิน 3 (Hair; et.al. 2010) ซึง่ แสดงว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี และดัชนีอ่นื ที่ใช้ร่วมในการพิจารณาได้แก่ ค่า
comparative fit index (CFI) มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.95 ค่า Tucker-Lewis index (TLI) มีค่า
เท่ากับหรือสูงกว่า 0.95 ค่า root mean square error of approximation (RMSEA) มีค่าต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 0.08 ค่า standardized root mean square residual (SRMR) มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ 0.07
ซึง่ เกณฑ์พจิ ารณาความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์องค์ประกอบมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (Hair; et.al. 2010) ค่าสัมประสิทธิ ์คะแนนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1 (Schumacker;
& Lomax. 2004)
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วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั ระยะที่ 2
ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 2
ตรวจสอบคุณภาพตัวแปรระดับกลุ่มของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีม และวัตถุประสงค์ข้อ 3 ทดสอบ
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปจั จัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลัง
จูงใจในการทางานของทีมที่มผี ลต่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากผู้วจิ ยั มี
ความสนใจสภาพปญั หาการบริห ารทรัพยากรบุค คลประเด็นการบริหารและวางแผนกาลังคนใน
ภารกิจ งานป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยของกรุง เทพมหานคร จากสถิติร ายงานการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครย้อนหลัง มากกว่า 5 ปี พบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านภารกิจงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีการโอน/ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นและลาออก (turnover) เฉลีย่ ปีละ 40
คน ซึง่ มีบางปีสูงถึง 90 คนทาให้ผู้วจิ ยั ตัง้ คาถามสถานการณ์ดงั กล่าว ต่อจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวน
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะงานและพฤติกรรมการทางานของบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีม ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกแบบแผนการวิจยั เชิง
ปริมาณ แบบแผนการวิจยั พหุระดับน่าจะเป็ นรูปแบบการวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ขอ้ 2 ข้อ 3
ประชำกร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานี
ดับเพลิงและกู้ภยั สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 2,081 คน มี 4 กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง แบ่งเป็ น
สถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั หลัก 35 สถานี สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ย่อย11 สถานี รูปแบบการปฏิบตั งิ าน
สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั จะมีการกาหนดชุดหรือทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง
น้อยสถานีดบั เพลิงละ 4 ทีม แต่ละทีมมีหวั หน้าทีมจานวน 1 คน สมาชิกทีมอาจจะมีจานวนตัง้ แต่ 4
– 12 คน ซึง่ สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั แต่ละแห่งมีจานวนบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่
เท่ากันขึน้ อยูก่ บั หลายปจั จัย เช่น ขนาดของสถานี จานวนของประชากร เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัว อย่างที่ใ ช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 แบ่งเป็ นกลุ่ มตัว อย่างระดับบุคคล คือ บุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบตั งิ านประจาสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั และกลุ่มตัวอย่างระดับ
ทีม หมายถึง ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน
(multi-stage sampling) ซึง่ มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ น 4 กองปฏิบตั ิการ
ดับเพลิง รวมเป็ นจานวนสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั หลัก 35 สถานี สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ย่อย 11
สถานี การสุ่มเลือกสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั มาเป็ นกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุ่มแบบชัน้ ภูม ิ (stratified
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sampling) โดยให้กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิงเป็ นตัวแบ่งชัน้ ภูม ิ และสุ่มสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั มาร้อย
ละ 60 ของสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ทัง้ หมด ในขัน้ นี้ได้สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั จากกองปฏิบตั ิการ
ดับเพลิง 1 จานวน 6 สถานี กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 2 จานวน 7 สถานี กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 3
จานวน 8 สถานี กองปฏิบตั กิ ารดับเพลิง 4 จานวน 9 สถานี รวมสถานีดบั เพลิงทัง้ หมด 30 สถานี
2. การจัดแบ่งทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละสถานีดบั เพลิงและ
กู้ภยั มีการจัดทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้ อย 4 ทีม ขึน้ อยู่กบั สถานีดบั เพลิง
และกู้ภยั โดยแต่ละทีมประกอบด้วยหัวหน้าทีมจานวน 1 คน สมาชิกในแต่ละทีมประมาณ 4-12 คน
จึงทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างระดับทีม คือ ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 120 ทีม
กลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล คือ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 600 คน
3. กลุ่มตัวอย่างตามแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในข้อ 2 เมื่อผูว้ จิ ยั ได้เก็บ
ข้อมูลจริงสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ใกล้เคียงกับจานวนทีว่ างไว้ตามแผนการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 565 คน คิดเป็ นร้อยละ 94 ของ
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 107 ทีม คิดเป็ นร้อยละ
89 ทัง้ นี้ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลมาได้จริงมีความเพียงพอต่อการนาไปใช้วเิ คราะห์
ข้อมูล เนื่องจากสอดคล้อ งกับเกณฑ์การกาหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่างที่เ หมาะสมกับการวิเ คราะห์
แบบจาลองสมการโครงสร้างพหุระดับ คือ กลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลที่เหมาะสมควรมีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างขัน้ ต่ าทีส่ ุด 200 ตัวอย่าง (Hair; et al. 2010: 77) ส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มอย่าง
น้อยที่สุดควรมีประมาณ 100 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มควรมีผใู้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มละ 2 คนขึน้ ไป (Cheung; &
Au.2005: 602-603; citing Muthen.1989) สามารถแสดงขัน้ ตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง 2
ตาราง 2 สรุปจานวนกลุ่มตัวอย่างตามแผนทีก่ าหนดไว้และจากการเก็บข้อมูลจริง
ขัน้ ตอนการเลือก
แผนงาน
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง
สถานีดบั เพลิงและ
กูภ้ ยั (สุม่ มา 50%)
หัวหน้าทีม

2,081

แผน
ทีว่ างไว้
แผน
เก็บจริง
บุคลากรป้องกัน
แผน
บรรเทาสาธารณภัย เก็บจริง

กอง
กอง
กอง
ปฏิบตั กิ าร ปฏิบตั กิ าร ปฏิบตั กิ าร
ดับเพลิง 1 ดับเพลิง 2 ดับเพลิง 3
7 สถานี
8 สถานี
9 สถานี
หลัก
หลัก
หลัก
1 สถานีย่อย 3 สถานีย่อย 3 สถานีย่อย

กอง
ปฏิบตั กิ าร
รวม
ดับเพลิง 4
11 สถานี
35 สถานี
หลัก
หลัก
4 สถานีย่อย 11 สถานีย่อย

6

7

8

9

30 สถานี

24
19
140
111

28
24
160
131

32
28
185
149

36
36
200
174

120 คน
107 คน
600 คน
565 คน
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กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 สรุปตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปร
1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้น
บุคคล
(Individual-focused transformative
leadership)

2. การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับ
บุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(team-member exchange)
3. การเห็นคุณค่าในตนเอง
(self-esteem)
4. บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของ
ทีม
(team empowerment)
5. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
(team-focused transformative
leadership)

6. พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
(psychological empowerment)
7. พลังจูงใจในการทางานของทีม
(team empowerment)
8. ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
(intention to stay)

เครื่องมือวัด
แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลของ
แวงและโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2010) พัฒนาและปรับขยายมา
จากแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและภาวะผูน้ าเชิงบารมี
(multifactor leadership questionnaire form 5x/ MLQ; Avolio; &
Bass. 2004; Conger; Kanungo, & Menon, 2000; House, 1998;
Podsakoff; et al. 1990; Rafferety; & Griffin, 2004; Shamir;
Zakay, Breinin & Popper. 1998)
แบบวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกของเซียร์ (Seers.
1989) ซึง่ พัฒนาและปรับมาจากเครื่องมือวัดการแลกเปลีย่ นระหว่าง
ผูน้ ากับผูต้ าม (leader-member exchange) ของเซียร์และแกรน
(Seers. 1989; citing Seers; & Graen.1984)
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง (Rosenberg Self-Esteem Scale:
RSE) ตามแนวคิดของโรเซ็นเบิรก์ (Rosenberg.1965) และแบบวัด
ของศักดิชั์ ย นิรญ
ั ทวี (2532)
แบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจขององค์การของซิลเวอร์
(Silver. 2000) ทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดของบลองชาร์ตและคณะ
แรนดรอฟ (Blanchard; et al. 1995; Randolph. 1995)
แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลของ
แวงและโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2010) พัฒนาและปรับขยายมา
จากแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและภาวะผูน้ าเชิงบารมี
(multifactor leadership questionnaire Form 5x/ MLQ; Avolio; &
Bass. 2004; Conger; Kanungo, & Menon, 2000; House, 1998;
Podsakoff; et al. 1990; Rafferety; & Griffin, 2004; Shamir;
Zakay, Breinin & Popper. 1998)
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล (psychological
empowerment) ใช้แนวคิดของสปริทซ์เซอร์ (Spreitzer.1995)
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเคริกแมนและ
์
โรเซน (Kirkman; & Rosen. 1999)
แบบวัดทีพ่ ฒ
ั นามาแนวคิดแบบจาลองเกีย่ วกับความตัง้ ใจคงอยูใ่ น
งานทีใ่ ช้แนวคิดบอยล์และคณะ (Boyle; et al. 1999) และแบบวัด
ของณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555)
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ตาราง 3 (ต่อ)
ตัวแปร
9. สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(competency of firefighter and rescue
officer)
10. ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(team firefighter rescue
effectiveness)

เครื่องมือวัด
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามแนวคิดแมคแคลแลนด์ (McClelland.1973) และ
แนวคิดของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547)
แบบวัดประสิทธิผลของทีมของอภิรดี ประสาททรัพย์ (2550) ทีส่ ร้าง
ขึน้ ตามแนวคิดของนูลแมนและไรท์ (Neuman; & Wright.1999)

เครือ่ งมือวัดในงานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามจานวน 2 ชุด ซึง่ ชุดแรกเป็ นแบบสอบถาม
สาหรับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็ นการวัดตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มุง่ เน้นบุคคล การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเห็นคุณค่า
ในตนเอง พลังจูงใจในการทางานของบุคคล บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม พลังจูงใจในการทางานของทีม ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และแบบสอบถาม
ชุดนี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้สติก๊ เกอร์วงกลมสี (1 วง) ติดทีแ่ บบสอบถามเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แทนสถานีดบั เพลิง
และกู้ ภ ัย ที่บุ ค ลากรป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบ ัติง าน และใช้ ห มายเลขรหัส ติด คู่ ก ับ
สติก๊ เกอร์สวี งกลมด้านหน้าของแบบสอบถามเพื่อแทนทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาสาธารณ
ภัยในแต่ละสถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั ส่วนชุดสองเป็ นแบบสอบถามสาหรับหัวหน้ าทีมทีเ่ ป็ นการวัดตัว
แปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม พลังจูงใจในการทางานของทีม ประสิทธิผลของทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
ผู้วจิ ยั กาหนดให้หวั หน้ าทีมเป็ นผู้ประเมินสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็ น
สมาชิกในทีมแต่ละคน ซึ่งชุดแบบสอบถามของหัวหน้าจะมีสติก๊ เกอร์วงกลมสี (2 วง) แทนหัวหน้า
ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ จะมีสเี ดียวกับสมาชิกในทีมแต่ละสถานีดบั เพลิงและ
กู้ภยั สาหรับแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด เป็ นการประเมินจากการรับ รู้ของหัว หน้ าทีมและบุค ลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ แต่ละคนจะมีอสิ ระในการตอบคาถามทีต่ รงกับการรับรูข้ องตนเอง
เพราะทุกคาตอบไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการทางาน โดยแบบสอบถามแต่ละชุด
ใช้วดั ตัวแปรดังนี้
1. แบบสอบถามชุดแรกสาหรับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ข้อ มูล ตัว แปรระดับบุค คล สาหรับวัดตัว แปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
มุง่ เน้นบุคคล การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเห็นคุณค่า
ในตนเอง พลังจูงใจในการทางานของบุคคล และความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
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ตอนที่ 3 ข้อมูลตัวแปรระดับทีม สาหรับวัดตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจ
ของทีม ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีม
2. แบบสอบถามชุดสอง สาหรับหัวหน้าทีม ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ข้อมูลตัวแปรระดับทีม สาหรับวัดตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจ
ของทีม พลังจูงใจในการทางานของทีม
ตอนที่ 3 ข้อมูลตัวแปรผลของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ความ
ตัง้ ใจคงอยู่ใ นงาน สมรรถนะบุค ลากรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัว แปรผลของทีม ได้แ ก่
ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั ิการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผู้วจิ ยั สรุปตัวแปร แหล่ง ผู้ใ ห้
ข้อมูล ระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ตัวแปร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ระดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับบุคคล

ระดับทีม

ตัวแปร
- ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล
- การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
- พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
- ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
- สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
- พลังจูงใจในการทางานของทีม
- ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงแบบมุ่งเน้นทีม
- ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หัวหน้าทีม
หัวหน้าทีมและ
บุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
บุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าทีม

จากตาราง 4 สรุปตัวแปร ผู้ให้ขอ้ มูลและระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรทีศ่ กึ ษาใน
ครัง้ นี้ โดยแบ่งระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปร 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลและระดับทีม สาหรับ
ตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคล การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเห็นคุณค่าในตนเอง พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้
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สามารถจาแนกตามกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลได้เป็ น 2 ประเภทตามความเหมาะสมและความสามารถในการ
ให้ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) ตัวแปรระดับบุคคลที่บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคล การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเห็นคุณค่าในตนเอง พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน (2) ตัวแปรระดับบุคคลที่หวั หน้ าทีมเป็ นผู้ประเมินบุคลกรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เป็ นสมาชิกในทีม ได้แก่ สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนตัวแปรระดับทีม ผูว้ จิ ยั จาแนกตามผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้เป็ น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ตัวแปรระดับ
ทีมที่ให้หวั หน้าทีมและสมาชิกในทีมเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลร่วมกัน ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจ
ของทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีม 2) ตัวแปรระดับทีมที่บุคลากรป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็ นผู้ให้ขอ้ มูล ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม 3) ตัวแปรระดับทีมทีห่ วั หน้า
ทีมเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขัน้ ตอนกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
การสร้างเครือ่ งมือวัดตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้มรี ายละเอียดขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
และตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึง เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับตัว แปรที่
ต้องการวัดเพื่อทาความเข้าใจและใช้เป็ น แนวทางกาหนดนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษา และค้นคว้าแบบวัดตัวแปรในงานวิจยั ทีเ่ คยมีผสู้ ร้างและใช้ในการวัดตัวแปรมาก่อน จากนัน้ ได้
วิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อจากัดของแบบวัดแต่ ละฉบับ และพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่ม
ตัวอย่างและบริบทการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อนามาปรับให้เหมาะสมกับนิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปร สร้างข้อ
คาถามทีอ่ ้างอิงกับบริบทสถานการณ์ของการวิจยั ด้วย ประกอบด้วยข้อคาถามทางลบและทางบวก
และก าหนดการหาค่ า คะแนนข้อ ความทางบวกและทางลบด้ว ยแบบวัด มีล ักษณะของมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ จากระดับจริงทีส่ ุด ไปถึง ไม่จริงทีส่ ุด
2. สร้างแบบวัดตัวแปรทีต่ ้องการศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี้ จากนัน้ นาแบบวัดทัง้ หมดที่
สร้างขึน้ ไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชีย่ วชาญด้านจิตวิทยา การวัดและประเมินผล ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ข้อคาถามและ
พิจารณาความสอดคล้องของแบบวัดกับนิยามปฏิบตั ิการและคัดเลือกข้อคาถาม โดยพิจารณาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (item objective congruence: IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ .05 ขึน้ ไป (อรพินทร์
ชูชม, 2545:340)
3. ผู้วจิ ยั นาแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขทัง้ หมดไปทดลองใช้ (try out) เพื่อทดสอบหา
คุณภาพเครื่องมือวัด โดยทดลองกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 100 คน และหัวหน้าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 10 คน จากนัน้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดจากการทดลองใช้ โดยใช้การวิเคราะห์รายข้อเพื่อวิเคราะห์ค่าความ
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เที่ยงตรงของเครื่อ งมือวัดด้ว ยวิธ ีการหาค่ าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม (Item-total
correlation) ร่ว มกับการตรวจสอบความเชื่อ มันขอบแบบวั
่
ด ด้ว ยค่ าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าวในการ
ปรับปรุงแก้ไ ขแบบวัดให้มคี วามสมบูรณ์ ย ิ่งขึ้นก่ อ นนาไปใช้ใ นการเก็บข้อ มูล จริง โดยพิจารณา
คัดเลือกข้อคาถามทีม่ คี ่าดังกล่าวเป็นบวกและมีค่าตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (Aiken.2003: 66-67)
4. ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบตามแผนทีว่ างไว้ ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดด้านความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของเครื่องมือวัดทุกตัว
แปร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ตัวแปรทุกตัว
แปร เพื่อยืนยันเครือ่ งมือวัดว่าเครือ่ งมือวัดตัวแปรแต่ละตัวทีไ่ ด้พฒ
ั นามาจากแนวคิดทีม่ โี ครงสร้างที่
ได้กาหนดไว้ ค่ าสถิติท่ใี ช้พจิ ารณาความกลมกลืนของแบบจาลองการวัด ได้แก่ 1) สถิติทดสอบ
แบบจาลอง (model test statistic) ใช้ค่าสถิตไิ คสแควร์ (chi-square) 2) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลีย่ ยก
กาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (root mean squared error of approximation:
RMSEA) 3) ค่าดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) 4) ค่าดัชนีวดั
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบโมเดล (Tucker-Lewis Index: TLI) และ 5) ค่าดัชนีรากของค่า
มาตรฐานค่าเฉลีย่ ยกกาลังสองของความคลาดเคลื่อน (standardized root mean squared residual:
SRMR) ทัง้ นี้ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองแล้วหากไม่มคี วามสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ จะปรับแบบจาลองโดยพิจารณาตัดข้อ คาถามจากค่าดัชนีปรับปรุงแบบจาลองที่
4.0 หรือ มากกว่าร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มใี จความใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์กันสูง หรือ
สามารถทดแทนกัน ได้ออกไปครัง้ ละหนึ่งข้อแล้ววิเคราะห์ใหม่ จนกว่าแบบจาลองจะกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั สรุปเกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองได้ดงั ตาราง 5
ตาราง 5 เกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองการวัด
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้วดั ระดับความกลมกลืนของโมเดล
2
2/df
Comparative fit index: CFI
Tucker-Lewis Index: TLI
Root mean squared error of approximation: RMSEA
Standardized root mean squared residual: SRMR

เกณฑ์ยอมรับระดับ
ความกลมกลืน
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
มีค่าน้อยกว่า 5.00
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่าน้อยกว่า 0.08
มีค่าน้อยกว่า 0.08

113
5. เกณฑ์ในการประเมินความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง หลังจากทีแ่ บบจาลองการวัดมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว จะพิจารณาความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างจากความเทีย่ งตรงเชิง
เสมือน (convergent validity) ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (discriminant validity) โดยในการ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเสมือนจะพิจารณาตามเกณฑ์ของแฮร์ ; และคนอื่น ๆ (Hair.; et al.
2010) โดยจะใช้ 1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ดูตวั แปรแฝงทีม่ นี ้ าหนักองค์ประกอบ
เมือ่ กลุ่มตัวอย่างมีขนาดระหว่าง 250-350 ค่าทีย่ อมรับได้อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 4.0 ซึง่ ค่าทีย่ อมรับได้
ต่ าสุดอยู่ระหว่าง 0.30-0.35 (Hair; et al. 1998: 112) 2) ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปร
แฝงสามารถอธิบายได้ (average variance extracted: AVE) ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชีม้ คี วาม
เที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านที่บ่งชี้นัน้ ควรมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวบ่งชี้น้ีมคี วาม
เที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั บ่งชี้นัน้ จะวัด และ 3) ค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง
(construct reliability: CR) เกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของตัว
แปรแฝงมีความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝง
ในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับในส่วนความเทีย่ งตรงเชิงจาแนกจะใช้ตรวจสอบในกรณีทต่ี วั
แปรแฝงทีว่ เิ คราะห์ได้จากแบบจาลองการวัดมีหลายองค์ประกอบ จะตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบ
ระหว่ างแบบจาลองหลายองค์ประกอบที่กลมกลืนกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์แล้ว กับแบบจาลองที่ม ี
องค์ประกอบเดียว เกณฑ์พจิ ารณาจะเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าสถิตไิ คสแควร์และค่าองศา
อิสระ (degree of freedom) ระหว่างสองแบบจาลอง หากมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ค่าสหสัมพันธ์รายคู่
ระหว่างองค์ประกอบไม่สูงมาก (<.90) ถือว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงจาแนก
นันคื
่ อแบบจาลองทีก่ ลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วสามารถวัดตัวแปรแฝงทีม่ หี ลายองค์ประกอบ
ได้ดกี ว่าแบบจาลองทีม่ อี งค์ประกอบเดียว
6. การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือวัดตัว แปรที่ทดสอบแล้วพบว่าเป็ นตัวแปร
ระดับทีมได้แก่ ตัวแปร ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของ
ทีม พลังจูงใจในการทางานของทีม ตามแนวทางการวิเคราะห์ของเฉิน แมทธิว ; และบลีส (Chen:
Mathieu; & Bliese.2004) ได้เสนอการตรวจสอบเครื่องมือวัดตัวแปรพหุระดับทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดนิยามของตัวแปรที่ศึกษาทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ขัน้ ตอนที่ 2
ระบุธรรมชาติ วิธกี ารวัด และการสร้างคะแนนของตัวแปรระดับกลุ่ม ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่อ งมือ วัด ในแต่ ล ะระดับ การวิเ คราะห์ ซึ่ง ในการวิเ คราะห์ร ะดับ กลุ่ ม ใช้ ก ารวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) ขัน้ ตอนที่ 4
ตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่ม และขัน้ ตอนที่ 5 เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรพหุระดับทีศ่ กึ ษากับตัวแปรอื่นๆ ทีร่ ะดับการวิเคราะห์ต่างๆ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้มจี านวน 10 แบบวัด ซึง่ แต่ละแบบวัดมีรายละเอียดของ
การสร้า งแบบวัด และผลการหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ตัว แปรระดับ บุ ค คล โดยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ CFA
ของแบบวัด 9 แบบวัดไว้ในบทที่ 3 อีก 1 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4 ในส่วนของผลการวิจยั ระยะที่ 1 สาหรับผลการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดตัวแปรระดับทีม ได้แก่ บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมและพลังจูงใจในการทางานของทีมนัน้ ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอผลการวิจยั
ไว้บทที่ 4 ในส่วนของผลการวิจยั ระยะที่ 2
สาหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 2 เป็นแบบสอบถามทัง้ หมดผูว้ จิ ยั ได้
นาเสนอแบบวัด 9 แบบวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แบบวัดภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล
กำรสร้ำงแบบวัดภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล
แบบวัดภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล ผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (transformative leadership) ของ Bass (1876) มาเป็ น
แนวทางในการวัดการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุค คล โดยผู้ว ิจยั ได้ปรับเนื้อ หาให้
สอดคล้องกับบริบททีศ่ กึ ษาและจากแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลของแวง; และโฮ
เวลล์ (Wang; & Howell. 2010) ให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ ารทีห่ มายถึง
ระดับพฤติกรรมหัวหน้ าทีมแสดงให้เห็นในการปฏิบตั งิ าน แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
การสือ่ สารความคาดหวังทีผ่ ู้นาต้องการอย่างชัดเจนหมายถึงพฤติกรรมหัวหน้าทีมที่แสดงออกให้
เห็นถึงความคาดหวังของหัวหน้าทีมทีม่ ตี ่อบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบตั งิ าน
ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลสูง เช่ น ส่ ง เสริม บุ ค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้
ตัง้ เป้าหมายหรือยืดเป้าหมายตามภารกิจงาน มีการแสดงความเชื่อมันในความสามารถของบุ
่
คลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าสามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายได้ 2) การพัฒนาบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นรายบุคคล หมายถึง พฤติกรรมหัวหน้าทีมทีส่ นับสนุ นทักษะและ
ความสามารถของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาขีดความสามารถ การติดตาม
และพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านเป็ นรายบุคคล มีการให้ความสนใจและเพิม่ โอกาสการเรียนรู้ เช่น
ผูน้ าทีมส่งเสริมทักษะของแต่ละบุคคลและความสามารถอย่างสม่าเสมอ การให้แสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมาในเชิงสร้ างสรรค์ มีการมอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจหน้ าที่ใ นการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามท้าทายทีจ่ ะช่วยให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละคนได้เรียนรู้ 3)
การกระตุ้นทางปญั ญา หมายถึงพฤติกรรมหัว หน้ าทีมที่แสดงออกถึงการให้กาลังใจกับ บุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีการกระตุ้นในส่วนของการมอง
ปญั หาหรือ การเผชิญ กับ สถานการณ์ เ ดิม ด้ว ยมุมมองใหม่ ให้ม ีอิส ระในการแสดงความคิด เห็น
สนับสนุ นความคิดริเริม่ ในการทางานด้วยวิธใี หม่ หัวหน้ าทีมทาให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยรู้สกึ ว่าปญั หาที่เกิดขึ้นเป็ นสิง่ ท้าทายและเป็ นโอกาสที่ดใี นการที่จะหาวิธแี ก้ไขปญั หา 4)
การตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคล หมายถึง พฤติกรรมหัวหน้าทีมที่แสดงออกโดยการเอาใจ
ใส่บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทาให้แต่ละบุคคลรูส้ กึ ว่าได้รบั การยกย่องและเป็ นที่
ยอมรับในการทางานเพื่อผลสัมฤทธิ ์และเติบโตของบุคลากร หัวหน้ าทีมให้โอกาสแต่ละคนในการ
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เรียนรู้ มีการติดตามแนะนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานหรือพฤติกรรมเป็ นรายบุคคลเพื่อให้
ปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมาย มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน)
ถึง จริงทีส่ ุด (6 คะแนน ) มีจานวนข้อคาถามทัง้ สิน้ 18 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล
แบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลที่ผู้วจิ ยั พัฒนาขึ้น มีข้อ คาถาม
จานวน 18 ข้อประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 4 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด และปรับภาษาในข้อคาถามตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อความสมบูรณ์ตามนิยามปฏิบตั กิ าร พบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .076 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับข้อความในข้อคาถามให้เหมาะสมขึน้ แล้วนาแบบวัด
จานวน 18 ข้อไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบความตรงเที่ยงเชิง
โครงสร้างของแบบจาลองการวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลวิเคราะห์ครัง้ แรกพบว่า
แบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 2= 893.113,df = 129, p-value
0.000, CFI=0.907, TLI = 0.890, RMSEA = 0.102, SRMR = 0.053 ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับแบบจาลอง
โดยพิจารณาเลือกตัดข้อคาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.0 (Hair; Black;
Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)
น้อยรวมถึงข้อคาถามทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันสัมพันธ์กนั ซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
คาถาม และวิเ คราะห์ใ หม่จนได้แบบจาลองการวัดที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการวัดภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล ได้แก่ 2= 115.581,df = 48, p-value 0.000, CFI=0.987, TLI = 0.982,
RMSEA = 0.050, SRMR = 0.020 พบว่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าสถิติ
ไคสแควร์ทไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เมือ่ พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่าสถิติ
ของดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์มสี ่อี งค์ประกอบเช่นเดิมและคงเหลือข้อ
คาถามจานวน 12 ข้อ แต่ละองค์ประกอบมีขอ้ คาถามจานวน 3 ข้อ ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ในระหว่าง 0.662 - 0.913 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วาม
เที่ยงตรงเชิงเสมือน (convergent validity) มีค่าความเชื่อมันการวั
่
ดตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ
(construct reliability: CR) ระหว่าง 0.871 - 0.883 และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปร
แฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.696 - 0.716 ซึง่ ถือว่าทุก
องค์ประกอบมีค่ า ความเชื่อ มันอยู
่ ่ใ นระดับ สูง เมื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงจาแนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการวัด ทีม่ สี ่อี งค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่า
แบบจาลองการวัดแบบทีม่ อี งค์ประกอบเดียว พิจารณาได้จากค่า (2-difference = 840.04, df = 6,
p-value 0.000) แสดงว่าแบบจาลองการวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้ นบุคคลมีความเทีย่ งตรง
เชิงจาแนกนัน่ คือตัวแปรสังเกตแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ในการอธิบายองค์ประกอบทัง้ สี่ท่มี ี
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ความแตกต่างกันได้ ดังนัน้ สรุปได้ว่าแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลมีคุณภาพ
เพียงพอทีไ่ ปวิเคราะห์ต่อได้ ดังรายละเอียดตาราง 6
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคล
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านการสือ่ สารความคาดหวังทีผ่ นู้ า
ต้องการอย่างชัดเจน
องค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรายบุคคล
องค์ประกอบด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา
องค์ประกอบด้านการตระหนักถึงความแตกต่างของ
บุคคล
แบบจาลองการวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลทีม่ ี
สีอ่ งค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.662-0.913

ค่า CR

ค่า AVE

0.871

0.696

0.815-0.870

0.881

0.712

0.814-0.875
0.762-0.883

0.883
0.874

0.716
0.701

2= 115.581,df = 48, p-value 0.000,
CFI=0.987, TLI = 0.982, RMSEA = 0.050,
SRMR = 0.020

ตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล
(บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน)
ด้านการสือ่ สารความคาดหวังของผูน้ าอย่างชัดเจน
ก. หัวหน้าทีมมักพูดว่าเชื่อมันในความสามารถของข้
่
าพเจ้า
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ด้านการพัฒนาสมาชิกรายบุคคลในทีม
ข. หัวหน้าทีมมักให้ความคิดเห็นทีส่ ามารถนามาพัฒนางานในส่วนทีข่ า้ พเจ้าสนใจหรือชานาญ
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา
ค. หัวหน้าทีมมอบหมายงานให้ขา้ พเจ้าไปค้นหาวิธกี ารหรือเทคนิคใหม่ทเ่ี พิม่ ประสิทธิภาพงาน
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ด้านการตระหนักถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล
ง. หัวหน้าทีมพูดถึงการทางานของข้าพเจ้าในแง่บวก
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
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2. แบบวัดกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กำรสร้ำงแบบวัดกำรแลกเปลี่ ยนระหว่ ำงที มกับบุคลำกรป้ องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
แบบวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้วจิ ยั ปรับข้อคาถามมาจากแบบวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มงานกับสมาชิกของเซียส์ (Seers.
1989) และปรับเนื้อหาให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ ารทีห่ มายถึงการประเมิน
ความรูส้ กึ ของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างทีมกับ
ตนเองโดยรวม ความเต็ ม ใจที่จ ะช่ ว ยเหลือ เพื่อ นร่ ว มทีม เดีย วกัน ในการแบ่ ง ป นั ข้อ มู ล การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันการหลีกเลีย่ งการกระทาทีจ่ ะก่อให้เกิดปญั หากับเพื่อนร่วมทีม
เดียวกัน มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ถึง จริงที่สุด (6
คะแนน) มีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพแบบวัดกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงที มกับบุคลำกรป้ องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
แบบวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีขอ้ คาถาม จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวนหนึ่งองค์ประกอบ เมื่อ
นาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด และพบว่ามีค่า
ความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.80 ผูว้ จิ ยั ทาการปรับความเหมาะสม
ของภาษาในข้อคาถาม แล้วนาแบบวัดจานวน 10 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างแบบจาลองการวัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ผลวิเคราะห์ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองการวัดไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 2=
455.938,df = 35, p-value 0.000, CFI=0.801, TLI = 0.744, RMSEA = 0.146, SRMR = 0.079
ผู้ว ิจยั จึงปรับแบบจาลองโดยพิจารณาเลือ กตัดข้อ ค าถามจากค่ าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่
มากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) น้อยรวมถึงข้อคาถามที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันสัมพันธ์กนั ซึ่ง
สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อคาถามและทาการวิเคราะห์ใหม่จนได้แบบจาลองการวัดที่ม ี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลองการวัด ได้แก่ 2= 6.164,df = 2, p-value 0.045, CFI=0.994, TLI = 0.982,
RMSEA = 0.061, SRMR = 0.015 พบว่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มเี พียงค่าสถิติ
ไคสแควร์ทไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั
อื่นๆ ค่าสถิตขิ องดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปว่าแบบจาลอง
การวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีองค์ประกอบเดียวเช่นเดิม และคงเหลือข้อคาถามจานวน 4 ข้อ มีค่าน้ าหนัก
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องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.638 - 0.836 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบ
วัดมีความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) และมีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงของ
องค์ประกอบ (construct reliability: CR) มีค่า 0.803 ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปร
แฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่า 0.508 ซึง่ ถือว่าทุกองค์ประกอบมีค่าความ
เชื่อมันอยู
่ ใ่ นระดับสูง และเนื่องจากแบบจาลองการวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีเพียงองค์ประกอบเดียวจึงไม่ต้องตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก จึง
สรุปได้ว่าแบบวัดการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคุณภาพ
เพียงพอทีจ่ ะนาข้อมูลจากแบบวัดนี้ไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบจาลองการวัดการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ หี นึ่งองค์ประกอบมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.638-0.836

ค่า CR

ค่า AVE

0.803

0.508

2= 6.164, df = 2, p-value 0.0459,
CFI=0.994, TLI = 0.982, RMSEA =
0.061,SRMR = 0.015

ตัวอย่ำงข้อคำถำมแบบวัดกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(บุคลำกรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็ นผูป้ ระเมิ น)
ก. หากเพื่อนๆ ในทีมยังทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่เสร็จ ข้าพเจ้าเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลืองานนัน้
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

3. แบบวัดกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง
กำรสร้ำงแบบวัดกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับข้อคาถามมาจากแบบวัด
การเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเองของศัก ดิช์ ัย นิ ร ญ
ั ทวี (2532) ที่ส ร้า งขึ้น ตามแนวคิด ของโรเซนเบิร์ก
(Rosenberg. 1965) ซึ่งผู้วจิ ยั ยังคงความสาคัญตามแบบวัดเดิม แต่มกี ารปรับข้อคาถามโดยเพิม่
เนื้อ หาให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทที่ศึกษาที่หมายถึงการมองตนเองของบุ คลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยว่าเป็ นคนมีประโยชน์มที ศั นคติท่ดี ตี ่อตัวเองในเรื่องของความสาเร็จหรือความ
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ล้มเหลวการยอมรับตนเองการพึ่งตนเองและคิดว่าตนเองเป็ นบุคคลทีม่ คี ่าในสังคม แบบวัดนี้ผู้วจิ ยั
สร้างขึน้ โดยให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ถึง จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ข้อคาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง
แบบวัดการเห็น คุ ณค่ าในตนเองที่ผู้ว ิจ ยั พัฒ นาขึ้น มีข้อ ค าถามจานวน 10 ข้อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 1 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดและตัดข้อคาถามที่มคี ่า IOC ต่ ากว่า 0.05 ออกจานวน 3 ข้อ
พบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .791 ผูว้ จิ ยั ทาการปรับภาษา
ของข้อคาถามให้เหมาะสมขึ้นแล้วจึงนาแบบวัดจานวน 7 ข้อไปใช้เก็บข้อมูลจริง จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจาลองการวัดโดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิเคราะห์ครัง้ แรกพบว่า แบบจาลองการวัดไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 2=
192.365, df = 14, p-value 0.000, CFI=0.838, TLI = 0.756, RMSEA = 0.015, SRMR = 0.090
ผู้ว ิจยั จึงปรับแบบจาลองโดยพิจารณาเลือ กตัดข้อ ค าถามจากค่ าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่
มากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) น้อยและข้อคาถามทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกัน
ได้อ อกไปทีล ะข้อ คาถามและทาการวิเคราะห์ใหม่จนได้แบบจาลองการวัดที่มคี วามกลมกลืนกับ
ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ โดยพิจ ารณาได้จ ากค่ า สถิติท่ีใ ช้ใ นการตรวจสอบดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจาลองการวัด ได้แก่ 2= 6.360, df = 2, p-value 0.0416, CFI=0.995, TLI = 0.984, RMSEA
= 0.062, SRMR = 0.014 ซึง่ พบว่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีค่าสถิตไิ คสแควร์ทไ่ี ม่
ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่าสถิติ
ของดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดการเห็น
คุณค่าในตนเองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีหนึ่งองค์ประกอบเช่นเดิมและคงเหลือ
ข้อคาถามจานวน 4 ข้อ และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.643 - 0.853 ซึ่งค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญ แสดงว่ าแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (convergent validity)
และมีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ (construct reliability: CR) มีค่า 0.830
และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปรแฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE)
มีค่า 0.552 ถือว่าทุกองค์ประกอบมีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ในระดับสูง และเนื่องจากแบบจาลองการวัด
การเห็นคุณค่าในตนเองมีองค์ประกอบเดียวจึงไม่ตอ้ งตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก ดังนัน้ จึง
สรุปได้ว่าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมีคุณภาพเพียงพอทีจ่ ะนาข้อมูลจากแบบวัดนี้ไปวิเคราะห์
ต่อไปได้ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 8
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
แบบจาลองการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองทีม่ หี นึ่ง
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.643-0.853

ค่า CR

ค่า AVE

0.830

0.552

2= 6.3608, df = 2, p-value 0.0416,
CFI=0.995, TLI = 0.984, RMSEA = 0.062,
SRMR = 0.014

ตัวอย่างข้อคาถามของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
(บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน)
ก.ข้าพเจ้าเข้าใจอารมณ์ ความรูส้ กึ และความต้องการของตนดี
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

………………
ไม่จริงทีส่ ดุ

4. แบบวัดพลังจูงใจในกำรทำงำนบุคคล
กำรสร้ำงแบบวัดพลังจูงใจในกำรทำงำนบุคคล
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล ผู้วจิ ยั ปรับใช้แบบวัดที่มาจากแบบวัด
พลังจูงใจในการทางานของสปริทเซอร์ (Spreitzer.1995) และปรับข้อคาถามให้มคี วามสอดคล้องกับ
เนื้อหาและการศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ ารทีห่ มายถึงความรูส้ กึ และการรูค้ ดิ ของบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานที่ต นเองทา พลัง จูงใจในการทางานของบุ ค คล ได้แก่ 1)
ความหมายในงานหมายถึงการทีบ่ ุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรูค้ ุณค่าหรือความหมาย
ของงานว่ามีความสาคัญกับตนเอง 2) การรับรูค้ วามสามารถ หมายถึงความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองทีจ่ ะทางานได้สาเร็จ 3) การมีอสิ ระกาหนดได้ดว้ ยตนเอง หมายถึงความรูส้ กึ ของบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ โี อกาสหรือมีอสิ ระในการเลือกวิธดี าเนินการต่างๆ หรือการลงมือ
ปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับงานของตนได้ดว้ ยตนเอง 4) ผลกระทบ หมายถึงความเชื่อของบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยว่างานที่ต นทานัน้ สามารถมีอิทธิพลหรือ ส่งผลกระทบกับหน่ ว ยงานหรือ
องค์การ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ถึง จริงทีส่ ุด (6
คะแนน) มีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 12 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน 12
ข้อประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิง
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เนื้อหาของแบบวัด และปรับภาษาในข้อคาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อความสมบูรณ์ตาม
นิยามศัพท์ปฏิบตั กิ ารจานวน 1 ข้อ พบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .078 ผูว้ จิ ยั ทาการปรับข้อความในข้อคาถามให้เหมาะสมขึน้ แล้วจึงนาแบบวัดจานวน 12 ข้อ
ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบจาลองการวัดโดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลวิเคราะห์ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองการวัด
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 2= 168.174, df = 48, p-value 0.000, CFI=0.964, TLI
= 0.951, RMSEA = 0.067, SRMR = 0.042 ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดยพิจารณาเลือกตัดข้อ
คาถามจากค่าดัชนีปรับปรุงแบบจาลองทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010)
ร่วมกับการตัดข้อคาถามที่มคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) น้อยรวมถึงข้อคาถามที่ม ี
ความหมายใกล้เ คียงกันสัมพันธ์ก ัน ซึ่งสามารถใช้แ ทนกันได้อ อกไปทีล ะข้อ ค าถามและทาการ
วิเคราะห์ใหม่จนได้แบบจาลองการวัดที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการวัดพลังจูงใจในการทางานของ
บุคคลได้แก่ 2= 116.426, df = 38, p-value 0.000, CFI=0.975, TLI = 0.964, RMSEA = 0.060,
SRMR = 0.033 ซึง่ พบว่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าสถิตไิ คสแควร์ทไ่ี ม่ผ่าน
เกณฑ์เนื่องจากมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่าสถิตขิ องดัชนีทุกตัวบ่ง
บอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดพลังจูงใจในการทางานของ
บุคคลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีสอ่ี งค์ประกอบเช่นเดิมและคงเหลือข้อคาถามจานวน
11 ข้อ โดยองค์ประกอบทีห่ นึ่งถึงสาม มีขอ้ คาถามองค์ประกอบละจานวน 3 ข้อ และองค์ประกอบทีส่ ่ี
มีขอ้ คาถาม จานวน 2 ข้อ ซึง่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.677 - 0.939 โดยค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบวัดมีความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) มี
ค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ (construct reliability: CR) มีค่าอยู่ระหว่าง
0.717 - 0.910 ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ท่ตี วั แปรแฝงสกัดได้ (Average variance
extracted: AVE) อยู่ระหว่าง 0.559 - 0.772 ซึ่งถือว่าทุกองค์ประกอบมีค่าความเชื่อมัน่ เมื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการวัด ที่มสี ่อี งค์ประกอบมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าแบบจาลองการวัด ทีม่ อี งค์ประกอบเดียว พิจารณาได้
จากค่า 2-difference = 838.672, df = 6, p-value 0.000 แสดงว่าแบบจาลองการวัดพลังจูงใจใน
การทางานของบุ ค คลมีค วามเที่ย งตรงเชิงจาแนก นัน่ คือ ตัว แปรสังเกตของแต่ ล ะองค์ประกอบ
สามารถใช้ในการอธิบายองค์ประกอบทัง้ สี่ทม่ี คี วามแตกต่างกันได้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบวัดพลัง
จูงใจในการทางานของบุคคลมีคุณภาพเพียงพอที่จะนาข้อมูลจากแบบวัดนี้ไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ดัง
รายละเอียดในตาราง 9
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านคุณค่าในงาน
องค์ประกอบด้านการรับรูค้ วามสามารถ
องค์ประกอบด้านการมีอสิ ระกาหนดได้ดว้ ยตนเอง
องค์ประกอบด้านผลกระทบ
แบบจาลองการวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคลทีม่ สี ่ี
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.846-0.939
0.736-0.805
0.677-0.801
0.743-0.753

ค่า CR

ค่า AVE

0.910
0.822
0.801
0.717

0.772
0.607
0.575
0.559

2= 116.426, df = 38, p-value 0.000,
CFI=0.975, TLI = 0.964, RMSEA = 0.060,
SRMR = 0.033

ตัวอย่างข้อคาถามแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
(บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน)
ด้านความหมายของงาน
ก. งานทีข่ า้ พเจ้าทาอยู่มคี วามสาคัญต่อข้าพเจ้าเป็ นอย่างมาก
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

………………
ไม่จริงทีส่ ดุ

ด้านการรับรูค้ วามสามารถ
ข. ข้าพเจ้าเชื่อมันในความสามารถของตนเองที
่
จ่ ะทางานในหน้าทีใ่ ห้สาเร็จได้
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

………………
ไม่จริงทีส่ ดุ

ด้านการมีอสิ ระกาหนดได้ดว้ ยตนเอง
ค. ข้าพเจ้าสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะใช้วธิ กี ารอย่างไรในการปฏิบตั งิ าน
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

………………
ไม่จริงทีส่ ดุ

ด้านผลกระทบ
ง.ภารกิจดับเพลิงและกูภ้ ยั ของสถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั ทีส่ าเร็จลุล่วงได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากข้าพเจ้า
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

123
5. แบบวัดควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน
กำรสร้ำงแบบวัดควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน
แบบวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน ผู้วจิ ยั ปรับใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดความ
ตัง้ ใจคงอยู่ในงานของณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555) และปรับข้อคาถามให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษา
และนิยามปฏิบตั ิก ารที่ห มายถึงความคิดของบุค ลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะยัง คง
ทางานทีท่ าอยูใ่ นปจั จุบนั โดยไม่คดิ ทีจ่ ะเปลีย่ นงาน ย้ายงานหรือคิดจะลาออก มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ถึงจริงทีส่ ุด (6 คะแนน) มีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อ เมื่อ
นาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดและตัดข้อคาถามที่
มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ออกจานวน 1 ข้อ พบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอ
นบาคเท่ากับ .816 ผู้วจิ ยั ทาการปรับแก้ไขภาษาของข้อคาถามให้เหมาะสมขึ้นแล้วจึงนาแบบวัด
จานวน 9 ข้อ ไปใช้เ ก็บข้อ มูล จริง จากนัน้ ผู้ว ิจ ยั ได้ต รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้า งของ
แบบจ าลองการวัด โดยการวิเ คราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน ผลการวิเ คราะห์ ค รัง้ แรกพบว่ า
แบบจาลองการวัดไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 2= 438.069, df = 20, p-value
0.000, CFI=0.834, TLI = 0.767, RMSEA = 0.192, SRMR = 0.074 ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดย
พิจารณาเลือกตัดข้อคาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin;
& Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) น้อย
รวมถึงข้อคาถามที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันสัมพันธ์กนั ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
คาถามและทาการวิเคราะห์ใหม่จนได้แบบจาลองการวัดที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการวัด ได้แก่
2= 3.151,df = 2, p-value 0.206, CFI=0.999, TLI = 0.997, RMSEA = 0.032, SRMR = 0.009
ผ่านเกณฑ์ทุกดัชนี จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และคงเหลือข้อคาถามจานวน 4 ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.558 0.873 ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน
(convergent validity) และมีค่ าความเชื่อมันในการวั
่
ด ตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ (construct
reliability: CR) มีค่า 0.859 และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปรแฝงสกัดได้ (average
variance extracted: AVE) 0.610 และเนื่องจากแบบจาลองการวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานมีเพียง
องค์ประกอบเดียวจึงไม่ต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบวัดความ
ตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานมีคุณภาพเพียงพอทีจ่ ะนาข้อมูลจากแบบวัดนี้ไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ดังรายละเอียด
แสดงในตาราง 10
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
แบบจาลองการวัดความตัง้ ใจคงอยู่ในงานทีม่ หี นึ่ง
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.558-0.873

ค่า CR

ค่า AVE

0.859

0.610

2= 3.151,df = 2, p-value 0.206, CFI=0.999, TLI =
0.997, RMSEA = 0.032, SRMR = 0.009

ตัวอย่างข้อคาถามแบบวัดความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
(บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน)
ก. ข้าพเจ้ายังรูส้ กึ ว่าสถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั แห่งนี้ ให้อะไรดีๆ ต่อตัวข้าพเจ้าอีกมาก
……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

………………
ไม่จริงทีส่ ดุ

6. แบบวัดบรรยำกำศเสริ มสร้ำงพลังอำนำจของทีม
กำรสร้ำงแบบวัดบรรยำกำศเสริ มสร้ำงพลังอำนำจของทีม
แบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบ
วัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของซิลเวอร์ (Silver. 2000) ที่สร้างขึน้ ตามแนวคิดของบลอง
ชาร์ต; และแรนดรอฟ (Blanchard; Randolph.1995) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและ
นิยามปฏิบตั กิ ารทีห่ มายถึงการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถึง บรรยากาศการท างานในทีม เกี่ย วกับ ข้อ มูล ข่ า วสาร ขอบเขตการท างานของทีม แนวทาง
ปฏิบตั งิ านของทีมและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทีม บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ได้แก่
1) การแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารภายในทีม หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในทีมปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนจากการปฏิบตั งิ านของ
ทีม ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นข้อมูลป้อนกลับจากการปฏิบตั งิ านของทีมและคุณภาพในการปฏิบตั งิ านของทีมใน
แต่ละภารกิจของงาน 2) ขอบเขตภารกิจในการทางานของทีม หมายถึง การรับรูร้ ่วมกันของสมาชิก
ภายในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับโครงสร้างและแนวทางที่กาหนดขึ้น
เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านของทีม ความชัดเจนในเป้าหมายของแต่ละภารกิจและกระบวนการทางาน
ของทีมเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ความมีอสิ ระในวิธกี ารปฏิบตั งิ านของทีม ความชั ดเจนของพืน้ ที่
การทางานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของทีม 3) ความรับผิดชอบในภารกิจการทางานของทีม หมายถึง
การรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกภายในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับการควบคุม
และอานาจในการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ในการทางานของทีม เช่น การสอนงานและฝึ กอบรมของทีม
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และความรับผิดชอบและผลการตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของทีม มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ถึง จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) มีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 16 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดบรรยำกำศเสริ มสร้ำงพลังอำนำจของทีม
แบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ผูว้ จิ ยั พัฒนามีขอ้ คาถามจานวน 16
ข้อ มี 3 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบวัด และทาการปรับภาษาในข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสมบูรณ์ตาม
นิยามปฏิบตั กิ าร จานวน 4 ข้อ และพบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .084 ผูว้ จิ ยั ทาการปรับข้อความในข้อคาถามให้เหมาะสมขึน้ แล้วจึงนาแบบวัดจานวน 16 ข้อ
ไปใช้เ ก็บข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างจริง จากนัน้ ผู้ว ิจยั ได้ต รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบจ าลองการวัด โดยการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน ผลการวิเ คราะห์ ค รัง้ แรกพบว่ า
แบบจาลองการวัดไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 2= 881.000, df = 101, p-value
0.000, CFI=0.875, TLI = 0.851, RMSEA = 0.107, SRMR = 0.064 ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดย
พิจารณาเลือกตัดข้อคาถามจากค่าดัชนีปรับปรุงแบบจาลองทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; &
Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามที่มคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) น้อย
รวมถึงข้อคาถามที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันสัมพันธ์กนั ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
คาถามและทาการวิเคราะห์ใหม่จนได้แบบจาลองการวัดที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจ ารณาได้จ ากค่ า สถิติท่ีใ ช้ใ นการตรวจสอบดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจ าลองการวัด
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ได้แก่ 2= 55.209, df = 24, p-value 0.003, CFI=0.987,
TLI = 0.981, RMSEA = 0.044, SRMR = 0.028) ซึง่ พบว่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์
มีเพียงค่าสถิตไิ คสแควร์ท่ไี ม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนี
ตัวอื่นๆ ค่าสถิตขิ องดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ สรุปได้ว่าแบบจาลองการ
วัด บรรยากาศเสริม สร้า งพลัง อ านาจของทีมมีค วามกลมกลืนกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ โดยมีส าม
องค์ประกอบเช่นเดิมและคงเหลือข้อคาถามจานวน 9 ข้อ โดยแต่ละองค์ประกอบมีขอ้ คาถามจานวน
3 ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.634 - 0.880 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามี
นัยสาคัญ แสดงว่าแบบวัดมีความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) มีค่าความเชื่อมันใน
่
การตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ (construct reliability:CR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.761 - 0.809 และ
ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปรแฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่า
ระหว่าง 0.516 - 0.590 ซึ่งถือว่าทุกองค์ประกอบมีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ในระดับสูง เมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการวัด ที่มสี ามองค์ประกอบมีค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจาลองการวัดแบบทีม่ อี งค์ประกอบเดียว พิจารณาได้
จากค่า 2-difference = 424.253, df = 3, p-value 0.000 ซึง่ แสดงว่าแบบจาลองการวัดบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของทีมมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก นัน่ คือตัวแปรสังเกตแต่ละองค์ประกอบ
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สามารถใช้ในการอธิบายองค์ประกอบทัง้ สามทีม่ คี วามแตกต่างกันได้จงึ สรุปได้ว่าแบบวัดบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของทีมมีคุณภาพเพียงพอที่จะนาข้อมูลจากแบบวัดนี้ไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ดัง
รายละเอียดในตาราง 11
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของ
ทีม
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านการแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารภายในทีม
องค์ประกอบด้านขอบเขตภารกิจในการทางานของทีม
องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบในภารกิจการทางาน
แบบจาลองการวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมทีม่ ี
สามองค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.634-0.880
0.704-0.776
0.662-0.773

ค่า CR

ค่า AVE

0.814
0.801
0.761

0.607
0.574
0.516

2= 55.209, df = 24, p-value 0.0003,
CFI=0.987, TLI = 0.981, RMSEA = 0.044,
SRMR = 0.028

ตัวอย่างแบบวัดบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
(บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหัวหน้าทีมเป็ นผูป้ ระเมิน)
ด้านการแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารภายในทีม
ก. เรารูส้ กึ ว่าทีมปฏิบตั กิ ารของเราได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นในการทางาน
……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง

……………… ………………
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

ด้านขอบเขตภารกิจในการทางานของทีม
ข. เรารูส้ กึ ว่าทีมปฏิบตั กิ ารของเรามีแนวทางการทางานทีช่ ดั เจน
……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง

……………… ………………
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

ด้านความรับผิดชอบในภารกิจการทางานของทีม
ค. เมื่อเกิดปญั หาในงานเราทุกคนในทีมปฏิบตั กิ ารรับรูร้ ่วมกันว่าต้องมีการปรับปรุงการทางานให้ดขี น้ึ
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
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7. แบบวัดภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม
กำรสร้ำงแบบวัดภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นที ม
แบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบ
วัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมของแวง; และโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2010) และปรับ
ให้ม ีค วามสอดคล้อ งกับ การศึก ษาและนิ ย ามปฏิบ ัติก ารที่ห มายถึง ระดับ พฤติก รรมหัว หน้ า ทีม
ปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแสดงให้เห็นในการปฏิบตั ิงานของทีม ได้แ ก่ 1)การ
มุ่ง เน้ น อัต ลัก ษณ์ ข องทีม หมายถึง พฤติก รรมหัว หน้ า ทีม มีก ารเน้ น และก าหนดพฤติก รรมให้ม ี
ลักษณะร่วมกันของสมาชิกในทีม มีการให้ความสาคัญกับทีม หัวหน้าทีมจะได้รบั การยกย่องและเป็ น
ทีเ่ คารพของทุกคนในทีม หัวหน้าทีมแสดงความมันใจและช่
่
วยสร้างความรูส้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกันของ
ทีม มีการให้ความสาคัญกับอัตลักษณ์ของทีม หัวหน้าทีมสามารถใช้โอกาสทางสังคมหรือการประชุม
ทีมในการสร้างหรือเน้นอัตลักษณ์ของทีม มีการแสดงถึงความภาคภูมใิ จในความสาเร็จร่วมกันของ
ทีมทีเ่ น้นผลประโยชน์ร่วมกันและค่านิยมร่วมกันในทีมภายใต้เอกลักษณ์ของทีม 2) การสือ่ สารถึง
วิสยั ทัศน์ ของทีมหมายถึงพฤติกรรมหัวหน้าทีมที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นทีมให้ปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ ร่วมกัน หัวหน้ าทีมจะช่วยเพิม่ ความเชื่อมันให้
่ กบั ทีมในการมีเป้าหมายการ
ทางานร่วมกัน และแสดงถึงการมีวสิ ยั ทัศน์ ของทีม มีการสร้างความเชื่อมันในที
่
มถึงเป้าหมายการ
ทางานร่วมกันว่าต้องสาเร็จ 3) การสร้างความเป็ นทีม หมายถึงพฤติกรรมหัวหน้าทีมที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิกในทีม มีการจัดการและแก้ไขความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในทีม มีการ
สร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกันในทีม หัวหน้าทีมแสดงความมันใจว่
่ าทีมจะสามารถทางานร่วมกัน
ที่ไ ปสู่เ ป้าหมายเดียวกัน มีค วามสามารถในการส่ งเสริมการทางานร่ว มกันในทีม มีการกาหนด
เป้าหมายของทีม ให้รางวัลความสาเร็จของทีม และอานวยความสะดวกในการมีปฏิสมั พันธ์หรือ
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในการทางานของทีม มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ถึง จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) มีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 14 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม
แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมผู้วจิ ยั พัฒนาขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน 14
ข้อ มี 3 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบวัด และปรับ ภาษาในข้อ ค าถามตามค าแนะน าของผู้เ ชี่ย วชาญเพื่อ ความสมบู ร ณ์ นิ ย าม
ปฏิบตั กิ ารจานวน 6 ข้อ พบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .083
ผู้วจิ ยั ทาการปรับข้อความในข้อคาถามให้เหมาะสมขึ้นแล้วจึงนาแบบวัดจานวน 14 ข้อไปใช้เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจาลอง
การวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิเคราะห์ครัง้ แรกพบว่า แบบจาลองการวัด
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 2= 512.973, df = 74, p-value 0.000, CFI=0.943, TLI
= 0.930, RMSEA = 0.102, SRMR = 0.032 ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดยพิจารณาเลือกตัดข้อ
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คาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson.
2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) น้อย รวมถึงข้อคาถาม
ที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันสัมพันธ์กนั ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อคาถามและทาการ
วิเคราะห์ใหม่จนได้แบบจาลองการวัดทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จาก
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการวัด ได้แก่ 2= 33.675,df = 9,
p-value 0.000, CFI=0.990, TLI = 0.983, RMSEA = 0.070, SRMR = 0.015 พบว่าดัชนีความ
กลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติไคสแควร์ท่ไี ม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่
กาหนดไว้เนื่องจากมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ทุกตัวบ่งบอกในทาง
เดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ สรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีองค์ประกอบเดียวและเหลือข้อคาถามจานวน 6 ข้อ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่างระหว่าง 0.760 - 0.874 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญ
แสดงว่าแบบวัดมีความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) มีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัว
แปรแฝงขององค์ประกอบ (construct reliability: CR) มีค่า 0.927 และมีค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของ
ตัวบ่งชี้ท่ตี วั แปรแฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่า 0.680 ซึ่งถือว่าทุก
องค์ประกอบมีค่าความเชื่อมัน่ และเนื่องจากแบบจาลองการวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม
มีเพียงองค์ประกอบเดียวจึงไม่ต้องตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก สรุป ได้ว่าแบบวัดภาวะผูน้ า
การเปลี่ย นแปลงมุ่งเน้ นทีม มีคุ ณ ภาพเพียงพอที่จะน าข้อ มูล จากแบบวัด นี้ไปวิเ คราะห์ต่ อ ไปได้
รายละเอียดตารางที่ 12
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
แบบจาลองการวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมทีม่ ี
หนึ่งองค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.861-0.921

ค่า CR

ค่า AVE

0.920

0.793

2= 33.675,df = 9, p-value 0.000, CFI=0.990,
TLI = 0.983, RMSEA = 0.070, SRMR = 0.015

ตัวอย่างแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
(บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน)
ด้านการมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของทีม
ก. หัวหน้าทีมมักจะกระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนมีความภาคภูมใิ จในงานดับเพลิงและกูภ้ ยั ของ กทม.
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
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ด้านการสือ่ สารให้สมาชิกทราบถึงวิสยั ทัศน์ของทีม
ข.หัวหน้าทีมมักบอกกับสมาชิกทุกคนในทีมว่าต้องการเป็ นทีมทีม่ ผี ลงานทีด่ ี
……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง

……………… ………………
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

ด้านการสร้างความเป็ นทีม
ค หัวหน้าทีมพยายามสร้างทัศนคติทด่ี ใี นการทางานเป็ นทีมให้กบั สมาชิกทุกคน
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

8. แบบวัดพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
กำรสร้ำงแบบวัดพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดพลัง
จูงใจในการทางานของทีมของเคริ ์ทแมนและโรเซน (Kirkman; & Rosen. 1999) และปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ ารทีห่ มายถึง ความเชื่อหรือการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกใน
ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่ กี่ยวข้องกับงานของทีม พลังจูงใจในการทางานของ
ทีม ได้แก่ 1) ความหมายหรือคุณค่าในงานของทีม หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในทีม
ปฏิบ ัติก ารป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ว่ า งานของทีม นั น้ มีคุ ณ ค่ า มีค วามหมายหรือ งานมี
ความสาคัญมากกับทีม 2) ศักยภาพของทีม หมายถึงความเชื่อหรือความรูส้ กึ ร่วมกันของสมาชิกทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มตี ่อความสามารถของทีมในการดาเนินงานของทีมให้
ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิผล 3) การมีอสิ ระกาหนดการตัดสินใจของทีม หมายถึง ความรูส้ กึ
ร่วมกันของสมาชิกทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารจัดการวิธกี ารทางาน
ของทีม หรือ มีอิส ระในการด าเนิ น การหรือ แก้ไ ขปญั หาในสถานการณ์ ต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การ
ปฏิบตั งิ านของทีม 4) ผลกระทบ หมายถึง ความเชื่อร่วมกันของสมาชิกทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยว่างานที่ทมี ดาเนินการอยู่นัน้ สามารถมีอทิ ธิพลหรือส่งผลกระทบกับหน่ วยงาน
หรือ องค์การตามที่ทมี คาดหวัง มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด ประเมินค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่จริงที่สุด (1
คะแนน) ถึง จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) มีขอ้ คาถามทัง้ สิน้ 12 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
แบบวัดพลังจูงใจในการทางานของบุคคล ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน
12 ข้อ มี 4 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด และปรับภาษาในข้อคาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อความสมบูรณ์ตามนิยาม
ปฏิบตั กิ าร พบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .088 ผู้วจิ ยั ทา
การปรับข้อคาถามให้เหมาะสมขึน้ แล้วจึงนาแบบวัดจานวน 12 ข้อไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบจาลองการวัดโดยการวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลวิเคราะห์แบบจาลองการวัดที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองการวัดพลังจูงใจใน
การทางานของทีม ได้แก่ 2= 152.924, df = 48, p-value 0.000, CFI=0.978, TLI = 0.969,
RMSEA = 0.057, SRMR = 0.031 พบว่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าสถิติ
ไคสแควร์ท่ไี ม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่าสถิติ
ของดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดพลังจูงใจ
ในการทางานของทีม มีความกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ ท่ีมสี ่อี งค์ประกอบเช่นเดิม และมีข้อ
คาถามจานวน 12 ข้อ แต่ละองค์ประกอบมีข้อคาถามจานวน 3 ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.719 -0. 914 ซึง่ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบวัดนี้ม ีความ
เทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) มีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ
(construct reliability: CR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.810 - 0.904 มีค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนตัวบ่งชีท้ ต่ี วั
แปรแฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.588 - 0.760 โดยถือว่าทุก
องค์ประกอบมีค่ า ความเชื่อ มันอยู
่ ่ใ นระดับ สูง เมื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงจาแนก ผลการ
วิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการวัด ทีม่ สี ่อี งค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า
แบบจาลองการวัดแบบทีม่ อี งค์ประกอบเดียว พิจารณาได้จากค่า 2-difference = 1195.434, df =
6, p-value 0.000 แสดงว่าแบบจาลองการวัดพลังจูงใจในการทางานของทีมมีความเทีย่ งตรงเชิง
จาแนก นันคื
่ อตัวแปรสังเกตของแต่ละองค์ประกอบใช้อธิบายองค์ประกอบทัง้ สีท่ ม่ี คี วามแตกต่างกัน
ได้ ดังนัน้ สรุปได้ว่าแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีม มีคุ ณภาพเพียงพอที่จะนาข้อมูล ไป
วิเคราะห์ต่อไปได้ รายละเอียดในตาราง 13
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม

องค์ประกอบด้านคุณค่าในงานของทีม
องค์ประกอบด้านศักยภาพของทีม
องค์ประกอบด้านการมีอสิ ระกาหนดการตัดสินใจของทีม
องค์ประกอบด้านผลกระทบ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.842-0.914
0.821-0.861
0.728-0.850
0.719-0.833

แบบจาลองการวัดพลังจูงใจในการทางานของทีม
ทีม่ ี 4 องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

2= 152.924, df = 48, p-value 0.000,
CFI=0.978, TLI = 0.969, RMSEA = 0.057,
SRMR = 0.031

ตัวแปรสังเกต

ค่า CR

ค่า AVE

0.904
0.874
0.818
0.810

0.760
0.699
0.602
0.588

131
ตัวอย่างแบบวัดพลังจูงใจในการทางานของทีม
(บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหัวหน้าทีมเป็ นผูป้ ระเมิน)
ด้านความหมายหรือคุณค่าในงานของทีม
ก. ภารกิจงานทีท่ มี ปฏิบตั กิ ารของเราทาอยู่มคี ุณค่า
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ด้านศักยภาพของของทีม
ข. ทีมปฏิบตั กิ ารของเรามันใจว่
่ าสามารถปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จได้ดว้ ยดี
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ด้านการมีอสิ ระกาหนดการตัดสินใจของทีม
ค. ทีมปฏิบตั กิ ารของเราสามารถตัดสินใจในงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างดี
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ด้านผลกระทบ
ง. ภารกิจดับเพลิงและกูภ้ ยั ของสถานีทส่ี าเร็จลุล่วงได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากทีมปฏิบตั กิ ารของเรา
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

9. แบบวัดประสิ ทธิ ผลของทีมปฏิ บตั ิ กำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กำรสร้ำงแบบวัดประสิ ทธิ ผลของทีมปฏิ บตั ิ กำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แบบวัดประสิทธิผลของทีมปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้วจิ ยั ใช้
แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดประสิทธิผลของทีมของอภิรดี ประสาททรัพย์ (2550) ที่สร้างขึน้ ตาม
แนวคิดของนู ลแมน; และไรท์ (Neuman; & Wright. 1999) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับ
การศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ าร ได้แก่ผลการปฏิบตั งิ านของทีม ทีห่ มายถึงผลงานของทีมเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย การวางแผน หมายถึงการมีส่ว นร่ว มของสมาชิก ทีมในการ
ั หา
ก าหนด วางแผนเพื่อ ที่จะดาเนิน กิจ กรรมร่ว มกัน เพื่อ ให้งานประสบผลส าเร็ จ การแก้ไ ขป ญ
ั หาหรือ อุ ปสรรค์ท่ี
หมายถึง ความสามารถของสมาชิก ทีม มีก ารค้นหา จาแนก ระบุ ถึง สาเหตุ ป ญ
ขัด ขวางการปฏิบตั ิง านและสามารถแก้ไ ขปญั หาที่เ กิด ขึ้นระหว่ างการปฏิบตั ิงานของสมาชิก ทีม
กระบวนการทางานหมายถึง สมาชิกทีมมีการแบ่งงานอย่างเท่าเทียมกัน และมีการช่วยเหลือ ซึง่ กัน
และกันในการทางานของสมาชิกทีม ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม หมายถึงสมาชิกทีมทุกคนร่วมกัน
กาหนดเป้าหมาย แนวทางหรือทิศทางในการดาเนินงานของทีมอย่างชัดเจนและสามารถทาตาม
เป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ได้สาเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมายถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุค คล ประกอบด้ว ย การแก้ไขความขัดแย้ง หมายถึงสมาชิกทุกคนในทีมร่ว มกันแก้ไข
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ปญั หาซึ่งเกิดมาจากความขัดแย้งของสมาชิกในทีม การสื่อสารอย่างเปิ ดเผย หมายถึงการมีการ
สื่อสารที่เ ปิ ดเผย เป็ นกันเองในทีมและสนับสนุ นส่งเสริมให้เกิดความร่ว มมือ ที่ดใี นการทางาน มี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงทีส่ ุด (1 คะแนน) ถึง จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) มี
ข้อคาถามทัง้ สิน้ 14 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณ ภำพของแบบวัด ประสิ ท ธิ ผ ลของที ม ปฏิ บ ตั ิ ก ำรป้ องกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัย
แบบวัด ประสิท ธิผ ลของทีม ปฏิบ ัติก ารป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว ิจ ยั ได้
พัฒนาขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน 14 ข้อ มีจานวน 2 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด และปรับภาษาในข้อคาถามตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสมบูรณ์ตามนิยามปฏิบตั ิการจานวน 5 ข้อ พบว่ามีค่าความเชื่อมันคื
่ อค่ า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .087 ผูว้ จิ ยั ทาการปรับข้อความในข้อคาถามให้เหมาะสม
ขึน้ แล้วจึงนาแบบวัดจานวน 14 ข้อไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจาลองการวัด โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการ
วิเ คราะห์ ใ นครัง้ แรกพบว่ า แบบจ าลองการวัด ไม่ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ได้แ ก่ 2=
120.870, df = 76, p-value 0.000, CFI=0.879, TLI = 0.856, RMSEA = 0.074, SRMR = 0.071
ผู้ว ิจยั จึงปรับแบบจาลองโดยพิจารณาเลือ กตัดข้อ ค าถามจากค่ าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่
มากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) น้อยรวมถึงข้อคาถามที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันสัมพันธ์กนั ซึ่ง
สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อคาถามและทาการวิเคราะห์ใหม่จนได้แบบจาลองการวัดที่ม ี
ความกลมกลืนกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ พิจารณาได้จ ากค่ า สถิติท่ีใ ช้ใ นการตรวจสอบดัชนี ค วาม
กลมกลืนของแบบจาลองการวัด ได้แก่ 2= 28.163,df = 20, p-value 0.1056, CFI=0.968, TLI =
0.955, RMSEA = 0.062, SRMR = 0.047 ซึง่ พบว่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทุกดัชนี จึงสรุป
ได้ว่ า แบบจ าลองการวัด ประสิท ธิผ ลของทีมปฏิบ ัติก ารป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยมีค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีองค์ประกอบเดียวและคงเหลือข้อคาถามจานวน 8 ข้อ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.494-0.711 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญแสดงว่าแบบวัด
นี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) และมีค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงของ
องค์ประกอบ (construct reliability: CR) มีค่า 0.838 และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั
แปรแฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่า 0.347 ต่ ากว่าเกณฑ์แต่น้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวชี้วดั ผ่านเกณฑ์และมีนัยสาคัญประกอบกับค่าความเชื่อมันตั
่ วแปรแฝงมีค่าสูง
จึงสรุปได้ว่าแบบวัดแบบวัดประสิทธิผลของทีมปฏิบ ัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความ
เที่ยงตรงเชิงเสมือน (convergent validity) และเนื่องจากแบบจาลองการวัดประสิทธิผลของทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเพียงองค์ประกอบเดียวไม่ต้องตรวจสอบความเทีย่ งตรง
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เชิงจาแนก สรุปว่าแบบวัดประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคุณภาพ
เพียงพอทีจ่ ะนาข้อมูลจากแบบวัดนี้ไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แบบจาลองการวัดประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทีม่ หี นึ่งองค์ประกอบมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.494-0.711

ค่า CR

ค่า AVE

0.838

0.347

2= 28.163, df = 20, p-value 0.1056,
CFI=0.968, TLI = 0.955, RMSEA = 0.062,
SRMR = 0.047

ตัวอย่างข้อคาถามแบบวัดประสิทธิผลของทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(หัวหน้าทีมเป็ นผูป้ ระเมิน)
ด้านผลการปฏิบตั งิ านของทีม
ก. ทีมปฏิบตั กิ ารของข้าพเจ้าสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแต่ละภารกิจ
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ข. สมาชิกในทีมปฏิบตั กิ ารของข้าพเจ้าช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการทางาน
……………… ……………… ……………… ………………
จริงทีส่ ดุ
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง

……………… ………………
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ดุ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเช่นเดียวกับการวิจยั ระยะที่ 1 ซึง่ ดาเนินการดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุ ญาตถึงหน่ วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วจิ ยั ได้เตรียมแบบสอบถามที่ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพแล้วและไปเก็บ
ข้อมูลตามวัน เวลาที่ได้นัดหมายด้วยตนเอง เพื่อต้องการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจยั และอธิบาย
การท าแบบสอบถามแต่ ล ะฉบับ อย่ า งละเอีย ด เพื่อ ป้ อ งกัน ความเข้า ใจคลาดเคลื่อ นในการท า
แบบสอบถามแต่ ล ะชุ ด เนื่อ งจากแบบสอบถามจะแบ่ง เป็ น แบบสอบถามที่ห ัว หน้ า ทีม ประเมิน
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บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมิน และแบบสอบถามที่หวั หน้ าทีมและสมาชิกในทีม
เป็ นผู้ประเมินร่วมกัน พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือในการเป็ นกลุ่มตัวอย่างและตกลงกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ขอ้ มูลว่าข้อมูลทัง้ หมดจะเก็บเป็ นความลับ และไม่มผี ลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อ มูล จากแบบสอบถามทุกฉบับด้ว ยตนเองก่ อ นที่จะนากลับมาจัด
กระทาข้อมูล
กำรพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผใ้ ู ห้ข้อมูล
ในการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้ขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ งานวิจยั ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ผิ ่านรับรองจริยธรรมการทาวิจยั ในมนุ ษย์ ตามรหัส
โครงการ: SWUCE 068/59 E เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตามเอกสารเลขที่ ศธ 0519.38/2687
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้แนบเอกสาร “เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ” แนบ
ท้ายของแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทราบรายละเอียดของงานวิจยั นี้ และ
การพิทกั ษ์สทิ ธิของผูต้ อบ ผู้ตอบสามารถเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่ วมในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้ได้
โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามในเบือ้ งต้นก่อน
จะแยกชุดนับรวมของแต่ละทีมทีป่ ฏิบตั งิ านในแต่ ละสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั ตามสัญลักษณ์สที ่ผี วู้ จิ ยั
แยกไว้แต่ละสถานีและรหัสเลขทีมสาหรับหัวหน้าและบุค ลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้
อยูใ่ นทีมเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
กำรจัดกระทำข้อมูล
ก่อนดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
โดยตรวจสอบค าตอบของแบบสอบถามแต่ ล ะชุด ที่ห วั หน้ าทีมและบุ ค ลากรป้อ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยตอบ โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามชุดทีม่ คี วามครบถ้วนเพื่อลงรหัสข้อมูลแล้ว
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม excel โดยต้องกาหนดรหัส (ID) ทีมและสมาชิกทีมเดียวกันให้อยู่ในชุด
เดียวกันและกาหนดลาดับทีข่ องแต่ละทีม และแต่ละสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั จนครบ และใช้ขอ้ มูลที่ม ี
ความสมบูรณ์มาดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตบิ รรยายเพื่ออธิบายลักษณะ
ของตัวแปร ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปรในแบบจาลอง เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มาวิเคราะห์โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์เบือ้ งต้น

135
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด เพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจง
และการกระจายของตัวแปร
3. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
จากการหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ในข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะสอดคล้องกับกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจยั ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเพื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าความเชื่อมันของ
่
ตัวแปรแต่ละตัว และหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory actor analysis: CFA) โปรแกรม LISRELตัวแปรหลักใน
แบบจาลอง 10 ตัวแปร คือ ตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ตัวแปรภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม ตัวแปรประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ าร
ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตัว แปรภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมุ่ง เน้ น บุ ค คล ตัว แปรการ
แลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุค คล ตัว แปรความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และตัวแปรสมรรถนะ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. วิเ คราะห์เ พื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดตัว แปรระดับพหุระดับ ได้แก่ ตัวแปร
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ตัวแปรภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม และตัวแปร
พลังจูงใจในการทางานของทีม ซึง่ เป็ นข้อมูลทีป่ ระเมินโดยบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายบุคคล ก่อนที่ผวู้ จิ ยั จะนาไปสู่การวิเคราะห์พ หุระดับต่อไปได้นัน้ ต้องค้นหาคาตอบว่าข้อมูลทีไ่ ด้
จากบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายบุคคลสามารถอธิบายได้ทงั ้ ระดับบุคคล และระดับ
ทีมหรือไม่ ซึง่ มีขนั ้ ตอนการตรวจสอบ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ (factor structure) โดยทาการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factor analysis: MCFA)
4.2 การประมาณค่ าความเชื่อ มันของแบบจ
่
าลองพหุ ระดับ (reliability) ใน
แบบจาลองพหุระดับต้องมีการประมาณค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ภายในทีม (within-level) แบบจาลองพหุ
ระดับต้องมีการประมาณค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ภายในทีม (within-level) ระหว่างกลุ่ม (Between-level)
แยกกัน ซึ่ง รูป แบบของการประมาณค่ า ความเชื่อ มันของแบบจ
่
าลองพหุ ร ะดับ เช่ น (Geldhof;
Preacher; & Zyphur. 2014) multilevel alpha: α (ความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค
ของแบบจาลองพหุระดับ) วิธนี ้ีนิยมนามาใช้ตรวจสอบความเชื่อมันในงานวิ
่
จยั ทางสาขาการศึกษา
และทางจิตวิทยาถึงแม้ว่าวิธกี ารนี้จะถูกมองว่าประมาณค่าได้ต่ ากว่าค่าความเชื่อมันที
่ ่แท้จริงของ
มาตรวัดเมื่อเทียบกับวิธ ี multilevel composite reliability วิธนี ้ียงั คงเป็ นวิธมี าตรฐานทีผ่ ู้วจิ ยั ต้องทา
การตรวจสอบทุกครัง้
4.3 ตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่ม (inter-member agreement) โดยใช้
การวิเคราะห์ทเ่ี รียกว่า rwg (within group agreement) ซึง่ rwg ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ multilevel modeling
in R package (Bliese. 2006) ทาการวิเคราะห์ ซึง่ มีเกณฑ์พจิ ารณา ดังนี้ หากค่า W อยู่ระหว่าง
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0.00 ถึง 0.30 แสดงว่าไม่มคี วามสอดคล้องกันในระดับกลุ่ม หากค่า r อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.50
แสดงว่ามีความสอดคล้องกันน้อยในระดับกลุ่ม หากค่า r อยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.70 แสดงว่ามีความ
สอดคล้องกันปานกลางในระดับกลุ่ม หากค่า rwg อยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.90 แสดงว่ามีความ
สอดคล้องกันปานกลางในระดับกลุ่มและค่า R อยูร่ ะหว่าง 0.91 ถึง 1.00 แสดงว่ามีความสอดคล้อง
กันมากทีส่ ุดในระดับทีม (LeBreton; & Senter: 2008: 836) และหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ภายใน
ชัน้ (intraclass correlation coefficient: ICCs) ได้แก่ ICC(1) และ ICC(2) ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ multilevel
modeling in R package ทาการวิเคราะห์เช่นเดียวกันวิธกี ารวิเคราะห์ทเ่ี รียกว่า r ซึง่ ค่า ICC(1)
นัน้ เป็ นการพิจารณาว่าความแปรปรวนทีเ่ กิดจากความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มงานมี มาก
หรือน้อยเพียงใดเมือ่ เทียบกับความแตกต่างของคะแนนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด สาหรับเกณฑ์การพิจารณา
ค่า ICC(1) คือ ควรจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ขึน้ ไป ส่วนค่า ICC(2) ทีเ่ ป็ นการประเมินความ
เชื่อมัน่ (reliability) ของคะแนนเฉลีย่ ทีส่ ร้างจากคะแนนของสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน เกณฑ์การ
พิจารณาค่า ICC(2) คือ ควรจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ขึน้ ไป (Klein, et al. 2000: 518)
5. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจาลองตามสมมุตฐิ านการวิจยั โดยใช้เทคนิควิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (multilevel structural equation modeling: MSEM) ซึง่ ใน
ขัน้ ตอนนี้ปจั จุบนั มีโปรแกรมทีเ่ อื้อให้การวิเคราะห์ได้เร็วขึน้ คือ โปรแกรม Mplus ทีส่ ามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองระดับได้พร้อมกัน ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น ซึง่ จาก
ภายหลัง จากแบบจาลองในระดับบุ ค คลมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล แล้ว จึง ทาการวิเ คราะห์เ พื่อ
ทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองพหุระดับเต็มรูปต่อไป

วิ ธีกำรดำเนิ นกำรวิ จยั ระยะที่ 3
การวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการวิจยั เชิงคุ ณภาพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เสนอค้นหาแนวทาง
การเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีม ซึง่ นาข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั ระยะ 2 มาพัฒนาเป็ น
ประเด็นและข้อค าถามเกี่ยวกับ การเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีม โดยใช้รูปแบบการ
สนทนากลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปทีม่ คี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั มากทีส่ ุด ซึง่ ผูว้ ิ จยั สนใจการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับวิธกี ารต่างๆ ในการเสริมสร้างพลังจูงใจในการ
ทางานของทีม การศึกษาเฉพาะกรณีท่มี ุ่งเน้ นลักษณะอันโดดเด่นของทีมปฏิบตั ิก ารป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทีม่ พี ลังจูงใจในการทางานสูงในประเด็นสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของทีม
ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมที่เป็ นตัวแปรเชิงเหตุ จากการวิจยั ระยะที่ 2 ที่พบว่ามี
อิทธิพลต่อพลังจูงในในการทางานของทีม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม เพื่อค้นหาแนวทาง
เสริม สร้า งพลัง จูง ใจในการท างานของทีม ซึ่ง จะให้ข้อ มูล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ส าหรับ การน าไปใช้
ปฏิบตั งิ านของทีม ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าการวิจยั ระยะที่ 1 ถึงการวิจยั ระยะที่ 3 จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
ในแนวคิดพลังจูงใจในการทางานมากยิง่ ขึ้นและช่วยเติมเต็มผลการวิจยั ซึ่งมาจากหลายวิธวี จิ ยั ที่
สามารถร่วมกันอธิบายเพื่อให้คาตอบทีไ่ ด้มรี ายละเอียดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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ผูเ้ ข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่มหรือผู้กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลัก (key informant) คือ ทีมปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ พี ลังจูงใจในการทางานของทีมสูงทีป่ ฏิบตั งิ านสถานีดบั เพลิงและ
กูภ้ ยั นานา (นามสมมติ) จานวน 1 ทีม ประกอบด้วยหัวหน้าทีม 1 คน สมาชิกทีม จานวน 5 คน โดย
ผ่านขัน้ ตอนและเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักดังนี้
1. ทีมปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มคี ะแนนเฉลี่ยพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมสูง (ผลการวิจยั ระยะ 2)
2. ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มผี ลการปฏิบตั งิ านโดดเด่นจาก
ข้อมูลตัวชีว้ ดั ของหน่วยงาน
3. ทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มจี านวนสมาชิกทีมคงเดิม โดย
ผูว้ จิ ยั ได้สบื ค้นข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ระยะที่ 2 ทีบ่ นั ทึกไว้ในโปรแกรม excel เพื่อ
ตรวจสอบว่าหัวหน้าทีมและสมาชิกทีมที่ผู้วจิ ยั ได้เลือกเป็ นผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มยังคงเป็ นทีมที่ม ี
สมาชิกทีมคนเดิมทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 2 หรือไม่หรือว่ามีการโอนย้าย ซึ่งพบว่าทีมทีผ่ ู้วจิ ยั
ได้คดั เลือกเพื่อใช้ในการสนทนากลุ่มครัง้ นี้เป็นทีมเดียวกันกับทีมทีใ่ ช้เก็บข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 2
4. ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความเต็มใจในการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและยินยอมเข้าร่วมในการ
วิจยั ด้วยวิธกี ารสนทนากลุ่ม
กำรเข้ำสู่สนำม (field) กำรวิ จยั
ในการศึกษานี้ผู้วจิ ยั ได้เลือกสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากเป็นสถานีปฏิบตั งิ านของเป็ นทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ พี ลังจูงใจใน
การทางานของทีมสูง (ผลการวิจยั ระยะที่ 2) ประกอบกับสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานาเป็ น กลุ่ม
ตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดาเนินการสุ่มเลือกสถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ระยะ
ที่ 2 มาแล้ว โดยก่อนทีจ่ ะเข้าไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสนทนากลุ่มนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อ
เพื่อขออนุ ญาตหัวหน้าสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานาในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รบั
การอนุ ญาตแล้วผู้วจิ ยั ได้ประสานกับติดต่อกับหัวหน้าสถานีอกี ครัง้ เพื่อเข้าไปชี้แจงการดาเนินการ
สนทนากลุ่มและนาประเด็นและข้อคาถามเกี่ยวกับพลังจูงใจในการทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้ทราบในเบื้องต้น และผู้วจิ ยั ได้นัดหมายวันเวลาสาหรับการสนทนากลุ่ม
โดยระยะเวลาการดาเนินการสนทนากลุ่ม จานวน 2 ครัง้ ๆ ละไม่เกิน 2 ชัวโมง
่
ซึง่ น่ าเป็ นระยะเวลา
ทีเ่ พียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ในการวิจยั ระยะนี้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเด็นและแนวคาถามการสนทนากลุ่ม
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1.1 ในขัน้ ต้น ผู้ว ิจยั ได้ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งกับ แนวทางการ
เสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีม จากนัน้ นาประเด็น
และแนวคาถามไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ทเ่ี ชีย่ วชาญการวิจยั เชิงคุณภาพตรวจพิจารณา
แก้ไข จากนัน้ จึงทาการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญและคณะกรรมการพิจารณาเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ก่อนจะนาไปใช้จริง
1.2 เมื่อผู้วจิ ยั ดาเนินการวิจยั ระยะที่ 2 เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็ นทดสอบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมทีม่ ตี ่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่
ในงานและสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผู้วจิ ยั ได้นาผลการวิจยั หรือข้อ
ค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่าปจั จัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของทีมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพลัง
จูงใจในการทางานของทีม ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาเนื้อหา
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมมาเป็ นทิศทางกาหนดขอบข่ายและประเด็นและแนวคาถามที่
ต้องการศึกษาว่าเป็นประเด็นใด สาหรับประเด็นและแนวคาถามการสนทนากลุ่มทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้มดี งั นี้
ตัวอย่างประเด็นและคาถามเพื่อการสนทนากลุ่ม
ประเด็นพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
1. ท่านรูส้ กึ ว่างานที่ท่านทาอยู่ในปจั จุบนั นี้ให้ความหมายหรือมีคุณค่ากับท่าน
อย่างไรบ้าง
2. ท่านคิดว่าอะไรเป็ นสาเหตุท่ที าให้ท่านยังทางานนี้อยู่หรือไม่คดิ จะย้ายหรือ
โอนไปทีอ่ ่นื
ประเด็นพลังจูงใจในการทางานของทีม
1. ท่านคิดว่างานที่ทมี ทาอยู่ในปจั จุบนั นี้ให้ความหมายหรือมีคุณค่ากับทีม
อย่างไรบ้าง
2. ท่านคิดว่าศักยภาพของทีมมาจากแหล่งไหนและมีวธิ กี ารได้มาอย่างไร
3. ขอให้ท่านลองยกตัวอย่างภารกิจงานทีมที่มปี ญั หาหรือวิกฤติมากทีส่ ุดที่
ทีมท่านเคยเผชิญมาช่วยเล่าเหตุการณ์ในตอนนัน้ เป็นอย่างไร และมีอะไรเกิดขึน้ กับทีมบ้าง
ประเด็นภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม
1. ท่านคิดว่าเอกลักษณ์ของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานาเป็ นอย่างไร และท่านมีวธิ กี ารอย่างไรในการสร้างเอกลักษณ์ของ
ทีม
2. ท่านคิดว่าหัวหน้ าทีมมีวธิ กี ารสื่อสารให้สมาชิกในทีมทราบถึงเป้าหมาย
การทางานของทีมอย่าง หรือว่าใช้รปู แบบอย่างไร
3. ท่านเห็นว่าหัวหน้าทีมใช้วธิ กี ารจัดการความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ กับสมาชิกทีม
อย่างไร
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4. หัวหน้ าทีมของท่านมีวธิ กี ารส่งเสริมความร่วมมือในการทางานของทีม
อย่างไร และใช้วธิ กี ารอย่างไรบ้างทีค่ ่อนข้างได้ผลกับการทางานในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ ประเด็นและคาถามดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้ยดื หยุ่นและปรับตามบริบทการสนทนา
กลุ่ม โดยใช้วธิ เี ลือกคาถามซักต่อเนื่องตามความเหมาะสมเมื่อพิจารณาเห็นว่าการใช้คาถามนัน้ จะ
ทาให้เข้าใจปรากฏการณ์และพลวัตรของแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีมได้
ลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเด็นและคาถามจะมาจากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 2 ใน
ส่วนของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม แต่ผวู้ จิ ยั ไม่นาทฤษฎีเหล่านัน้ มาครอบงาหรือ
ตัดสินปรากฏการณ์ทอ่ี ยู่ในสนามการวิจยั แต่จะใช้คาถามเป็ นแนวทางเพื่อเอื้ออานวยให้เกิดข้อมูล
ผุดขึน้ เองจากการสนทนาโต้ตอบของสมาชิกทีมเป็นหลักเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพต่อไป
2. ตัวผู้วจิ ยั เป็ นผู้นาการสนทนากลุ่ม (moderator) โดยมีหน้ าที่ในการดาเนินการ
สนทนาจุดประเด็นค าถามเพื่อ ค้นหาคาตอบและสร้างบรรยากาศการสนทนาเพื่อ ให้ผู้เ ข้าร่วมได้
แสดงออกซึ่งความรู้สกึ และข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งผู้ว ิจยั ได้เตรียมความพร้อ มจากเอกสารงานวิจยั
เกีย่ วกับการวิจยั เชิงคุณภาพรูปแบบการสนทนากลุ่มเพื่อเป็นพืน้ ฐานการดาเนินการวิจยั และการเป็ น
ผูน้ าสนทนากลุ่ม
3. ผูจ้ ดบันทึกการสนทนากลุ่ม เป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และความรูด้ า้ นการสนทนากลุ่ม
ทาหน้าทีจ่ ดบันทึกใจความสาคัญ สีหน้า พฤติกรรมและแผนผังการนังของผู
่
พ้ ูดในกลุ่มเพื่อประโยชน์
ในการถอดเทป
4. ผู้อานวยความสะดวกและผู้ช่วยดาเนินการสนทนากลุ่ม ทาหน้าที่คอยดูแลและ
อานวยความสะดวกในการดาเนินการสนทนากลุ่มในส่วนของการเตรียมอาหารว่าง คอยดูแลมิให้
การสนทนากลุ่มถูกรบกวนจากบุคคลภายนอก และยังช่วยถามคาถามต่อเนื่องในประเด็นทีผ่ นู้ าการ
สนทนากลุ่มข้ามหรือตกหล่น เพื่อให้ได้ประเด็นในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างชัดเจน
5. เครือ่ งบันทึกเสียงจานวน 2 เครือ่ ง
กำรตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจยั นี้ (Lincoln; &
Guba. 1985; Sherton. 2004) ดังนี้
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (credibility) เป็ นการแสดงความสามารถที่จะ
ยืนยันว่าขัน้ ตอนและผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษามีค วามถูกต้องเชื่อถือได้ โดยผู้วจิ ยั ใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพภาคสนามทัง้ กระบวนการเป็ นเวลา 1 เดือน เพื่อให้
ผู้วจิ ยั ได้เ ข้าใจบริบทของปรากฏการณ์ท่ใี นทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องเท่าที่ความสามารถของผู้วจิ ยั จะ
เรียนรู้ได้ในช่วงเวลานัน้ และใช้เ วลาการตรวจสอบความถู กต้อ งจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (members
check) หลังจากเสร็จสิน้ การสนทนากลุ่ม โดยผูว้ จิ ยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการถอดเทปการ
สนทนากลุ่มเป็ นประเด็นหลัก ประเด็นย่อย มาให้ผู้ให้ขอ้ มูลหลักได้อ่านตรวจสอบความถูกต้องว่า
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ตรงกับการรับรูห้ รือประสบการณ์หรือไม่และให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก้ไขข้อความทีอ่ าจบิดเบือนจะได้
ทาการปรับแก้ไขให้ถูกต้องซึง่ จะเป็ นในบางประเด็นทีต่ อนสนทนากลุ่มจะมีผใู้ ห้ขอ้ มูลบางท่านเสียง
เบาเป็นบางช่วง และให้ทุกคนลงชื่อกากับหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน โดยผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องจานวนหนึ่งครัง้ ภายหลังจากการดาเนินการสนทนากลุ่มครัง้ แรกแล้ว นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้
ผู้ช่ ว ยด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม ที่ม ีป ระสบการณ์ ใ นการวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบสนทนากลุ่ ม ร่ ว ม
ตรวจสอบและดาเนินการซักคาถามต่อเนื่องเพิม่ เติมในประเด็นที่ผวู้ จิ ยั ข้ามหรือตกหล่น รวมทัง้ ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพร่วมกับผูว้ จิ ยั หลัก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลร่วมกัน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาระยะนี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อและประสานงานกับหัวหน้าสถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั นานา เพื่อขอเข้า
พบและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั ระยะที่ 3 และขอความร่วมมือกับ ทีมปฏิบตั ิการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทีม่ พี ลังจูงใจในการทางานของทีมสูง (ผลการวิจยั ระยะ 2) เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จานวน 1 ทีม ซึง่ เป็ นทีมทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านของทีมโดดเด่นจากผลการประเมินผลปฏิบตั งิ านของ
ทีมตามข้อมูลหน่วยงาน และได้นาประเด็นและคาถามเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ทาความเข้าใจ
และมีการเตรียมตัวก่อนการดาเนินการ และขอคายินยอมเข้าร่วมการวิจยั กับทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และนัดหมายวันเวลาในการดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสนทนากลุ่ม
2. เมื่อถึงวันนัดหมายในการจัดสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั และทีมผูช้ ่วยวิจยั ประกอบด้วย ผู้
จดบันทึกการสนทนากลุ่ม ผูอ้ านวยความสะดวกหรือผูช้ ่วยดาเนินการสนทนากลุ่ม รวมทัง้ สิน้ จานวน
3 คนไปดาเนินการสนทนากลุ่ม ณ สถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานา พร้อมด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการ
สนทนากลุ่ม ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง จานวน 2 เครื่องและแนวคาถามการสนทนากลุ่มที่ผ่านการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์และมีการปรับประเด็น
และแนวคาถามให้สอดคล้องกับข้อค้นพบหรือผลการวิจยั ระยะที่ 2 ด้วย
3. ผูว้ จิ ยั และทีมผูช้ ่วยวิจยั ได้มาถึงสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานาเวลา 9.00 น. ณ
ห้องประชุมและได้แนะนาตัวทีมผู้วจิ ยั กับสมาชิกทุกทีมปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูน้ าการสนทนากลุ่มต้องการสร้างบรรยากาศให้ม ี
ความเป็ นกันเองกับผูเ้ ข้าสนทนากลุ่ม จึงกาหนดให้การดาเนินการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
ดังนี้
ช่ วงที่ 1 ผู้วจิ ยั ขออนุ ญาตหัวหน้าสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานาให้ทางทีมปฏิบตั กิ าร
ป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เ ข้าร่วมสนทนากลุ่ มในวันนี้ เป็ นตัว แทนนาทีม ผู้ว ิจยั เยี่ยมชม
สภาพแวดล้อมภายในและรอบสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั นานา เช่น ห้องเก็บชุดอุปกรณ์สาคัญสาหรับ
การทางาน ห้องประชุม ห้องวิท ยุ ห้องพักผ่อน เป็ นต้น เพื่อสังเกตบริบทการปฏิบตั งิ านในเบือ้ งต้น
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เพื่อช่วยให้ผวู้ จิ ยั ได้เข้าใจและเห็นภาพความเชื่อมโยงมากยิง่ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะดาเนิน การสนทนากลุ่มซึง่
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสังเกตตามกรอบการสังเกต ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมและพืน้ ที่ในสถานีดบั เพลิง และกู้ภยั เช่น ห้องเก็บชุดอุปกรณ์
กูภ้ ยั ห้องประชุม ห้องวิทยุ ห้องออกกาลังกาย ห้องเข้าเวรปฏิบตั งิ าน และพืน้ ทีท่ ากิจกรรมต่างๆ
2. บรรทัดฐานทางสังคมของสถานีดบั เพลิง และกู้ภยั เช่น กฎระเบียบและวินัยที่
ใช้รว่ มกันในการปฏิบตั งิ านในสถานีดบั เพลิงและกู้ภยั เครื่องแบบและชุดปฏิบตั งิ าน แนวทางปฏิบตั ิ
ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน และระเบียบที่ออกใหม่เพื่อให้ทุกคนทราบร่วมกัน โดยได้ตดิ ไว้ตาม
บอร์ดกลางสถานีเพื่อให้ทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้งา่ ย
3. วัฒนธรรมหรือวิถีชวี ติ ในการอยู่ร่วมกัน เช่น การพูดคุ ยอย่างเป็ นกันเอง
ระหว่ า งเยี่ย มชมภายในสถานี ด ับ เพลิง และกู้ ภ ัย การเข้า เวรปฏิบ ัติง านประจ าวัน หรือ วิธ ีก าร
แลกเปลีย่ นเวรระหว่างเพื่อนร่วมทีม การแสดงความเคารพกับหัวหน้า ทัง้ นี้ การเข้าเยีย่ มชมสถานี
ดับเพลิงและกู้ภยั นัน้ จะช่วยทาให้บรรยากาศการสนทนากลุ่มมีความเป็ นกันเองมากขึน้ ระหว่างทีม
ผูว้ จิ ยั กับสมาชิกทีมทีเ่ ข้าร่วมในครัง้ นี้
ช่ วงที่ 2 จัดสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ผูว้ จิ ยั ขอให้สมาชิกทีมแต่ละคนนัง่ เป็ น
วงกลมตามรูปแบบของโต๊ะประชุม ก่อนทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการสนทนากลุ่มกับทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้วจิ ยั ได้ขออนุ ญาตบันทึกเสียงการสนทนากลุ่มกับผู้ร่วมดาเนินการวิจยั และ
แจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมทราบว่าการสนทนากลุ่มในครัง้ นี้จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชัวโมง
่
เนื่องจากมีสมาชิกทีม
บางท่านเพิง่ จะออกจากการเข้าเวรปฏิบตั งิ านมาในช่วงเช้า จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เริม่ ถามคาถามข้อมูลทัวไป
่
ของสมาชิกทีมแต่ละท่านว่าเข้าสู่อาชีพนักดับเพลิงและกู้ภยั ได้อย่างไร และท่านมีความรูส้ กึ อย่างไร
ต่ออาชีพนักดับเพลิง โดยเป้าหมายในขัน้ นี้เพื่อสารวจถึงพลังจูงใจในการทางานของบุคคลในทีม
เพื่อทีจ่ ะเชื่อมโยงประเด็นมาสู่คาถามในประเด็นสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ านของทีมในสถานการณ์
การทางานปกติและสถานการณ์การทางานออกระงับเหตุ เป็ นอย่างไรและทาอะไรกันบ้าง จากนัน้ จึง
ใช้คาถามต่อเนื่องและขยายไปทีส่ ถานการณ์ เกิดเหตุเพลิงใหม่ท่มี อี ุปสรรคในการปฏิบตั กิ ารทีท่ มี ได้
เข้าร่วมในเหตุการณ์เป็นอย่างไร โดยผูว้ จิ ยั ให้หวั หน้าทีมและสมาชิกทีมช่วยเล่าและหยิบยกประเด็น
มาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกทีมถึงวิธกี ารจัดการและการทางานของทีมในเหตุการณ์นัน้ อย่างไรบ้าง มี
อะไรทีเ่ ป็นอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และทีมได้ดาเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง และผลการปฏิบตั งิ านของทีมใน
แต่ละครัง้ เป็นอย่างไรบ้าง
สาหรับการสนทนากลุ่มครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการค้นหาแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจใน
การทางานของทีมจากสถานการณ์ การทางานปกติและเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยง
ถึงวิธกี ารแสดงออกต่างๆ ของหัวหน้าทีมและปจั จัยต่างๆ ทีม่ ตี ่อสมาชิกทีม ทัง้ นี้ ในขณะดาเนินการ
สนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั จะไม่แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสมาชิกในทีมรายใด แต่จะทาหน้าที่
เอือ้ อานวยให้สมาชิกทุกคนในทีมได้พดู ทุกคนในแต่ละประเด็นคาถามทีผ่ วู้ จิ ยั ยกขึน้ มา และผูว้ จิ ยั จะ
ขยายข้อคาถามให้มกี ารสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้มากที่สุด นอกจากนัน้ ยังทาหน้าที่
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กระตุน้ ให้สมาชิกทีมทีไ่ ม่ค่อยพูดให้มโี อกาสได้พูดมากยิง่ ขึน้ แต่จะทาการตัดบทอย่างสุภาพในกรณี
ที่พ บว่ามีส มาชิก ทีมบางคนที่พูดมากเกินไปและควบคุ มตัด สินความคิดของสมาชิกทีมคนอื่น ๆ
เพื่อให้สมาชิกทีมช่วยแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์จากสถานการณ์จริงขณะทีท่ มี ของตนเอง
ปฏิบตั งิ านร่วมกันในทีมเป็นอย่างไรบ้าง ในขณะทีด่ าเนินการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ เช่น น้าเสียง สีหน้า ท่าทางและแววตาของผูท้ ่ีอภิปรายกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ได้บนั ทึกสิง่ เหล่านี้ไว้เพื่อ
นามาประกอบการตัดสินใจว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั มานัน้ น่าจะมีความถูกต้องน่ าเชื่อเพียงใด
ภายหลังจากการดาเนินการสนทนากลุ่มแล้ว ทีมผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทันทีในวัน
นัน้ เพื่อหาประเด็นย่อยและหาหัวข้อหลักอย่างคร่าวๆ จากนัน้ จึงทาการถอดเทปแบบคาต่อคาและทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยละเอียดด้วย หลังจากนัน้ 1 สัปดาห์ ผู้วจิ ยั ได้ตดิ ต่อกับไปที่ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก
และได้นัดหมายวันเวลาเพื่อนาผลวิเคราะห์เบื้องต้นให้สมาชิกทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกันพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล (member checking) เมื่อถึงเวลานัดหมายผู้วจิ ยั ได้นาผล
การถอดเทปที่ถ่ายเอกสารไว้จานวน 6 ชุดให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้อ่านตรวจสอบ โดยใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัวโมง
่
และผูว้ จิ ยั ให้สมาชิกทีมทุกคนได้ลงนามกากับเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
และขอบคุณสาหรับความร่วมมือจากทุกท่านและได้มอบของทีร่ ะลึกให้ผเู้ ข้าร่วมสนทนากลุ่ม จากนัน้
จึงได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างละเอียดด้วยการถอดรหัส การจัดกลุ่มและหาประเด็น (theme) ที่
ได้จากการสนทนากลุ่มเพื่อมาสรุปเป็ นแนวทางในการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีม
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลมาทาการถอดเทปโดยเป็ นการถอดความแบบคาต่อคา (verbatim)
ออกมาเป็ นบทสนทนาที่เป็ นตัวอักษรและมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการฟงั เทปบันทึกการ
สนทนากลุ่มซ้าเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องทีส่ ุด
2. ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลแบบอนุ มาน (deductive methods) (ชาย โพธิสติ า. 2554)
เริม่ ต้นด้วยการตัง้ ประเด็นหลัก (theme) จากคาถามการวิจยั ต่อจากนัน้ จึงได้ตงั ้ ประเด็นย่อยๆ (subtheme) ไว้อย่างคร่าวๆ จากแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ พลังจูงใจในการทางานของบุคคล พลัง
จูงใจในการทางานของทีม ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม จากนัน้ ทาการค้นหาและรวบรวม
หัวข้อหลัก (categories) และหัวข้อย่อย (sub-categories) และจัดกลุ่มตามประเด็นหลักและประเด็น
ย่อยทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการวิจยั เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั ไม่นาไปอ้างอิงยังประชากร (transferability) หากแต่
ใช้อ้างอิงได้กรณีทอ่ี ธิบายปรากฏการณ์พลังจูงใจในการทางานของทีมในเฉพาะทีม่ ลี กั ษณะเหมือน
กลุ่มทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษานี้เท่านัน้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผูว้ จิ ยั ขอนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรวิจยั แบบผสำนวิธที ม่ี ีรปู แบบกำรวิจยั
ตำมลำดับ 3 ระยะ ดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรวิจยั ระยะที่ 1
1.1 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่ำง
1.2 ผลตรวจสอบคุณภำพแบบวัดสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรวิจยั ระยะที่ 2
2.1 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่ำง
2.2 ผลวิเครำะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐำนของตัวแปรและสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
2.3 ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครือ่ งมือวัดตัวแปรพหุระดับ
2.4 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับปจั จัยเชิงเหตุและผล
ของพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2.4.1 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงระดับบุคคล
2.4.2 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองพหุระดับควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงของตัวแปร
ระดับบุคคลและระดับทีม
3. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรวิจยั ระยะที่ 3
3.1 ข้อมูลบริบทของพืน้ ทีแ่ ละข้อมูลพืน้ ฐำนของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3.2 แนวทำงกำรเสริมสร้ำงพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
แต่ละส่วนมีสำระสำคัญ ดังนี้

1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการวิ จยั ระยะที่ 1
1.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ว ิจ ยั ขอนำเสนอข้อ มูล เบื้อ งต้น ของกลุ่ มตัว อย่ำง ได้แก่ ผลกำรวิเ ครำะห์ค่ ำ สถิติ
พืน้ ฐำน ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) ดัง
ตำรำง 15 และ 16
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ตำรำง 15 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่ำง
ข้อมูลพืน้ ฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง
หัวหน้ำทีม (n = 107)
เพศ
ชำย
อำยุ (ปี )
ระดับกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ระดับตำแหน่ง
ชำนำญงำน
ปฏิบตั กิ ำร
ชำนำญกำร

จำนวน

ร้อยละ

107

100

4
5
7
35

3.7
4.7
58.9
32.7

29
23
55

27.1
21.5
51.4

ค่ำเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำน

43.21

7.28

ตำรำง 15 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่ำง หัวหน้ำทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยที่ปฏิบตั งิ ำนสถำนีดบั เพลิง และกู้ภยั จำนวน 107 คน ทัง้ หมดเป็ นเพศชำย มีอำยุโดย
เฉลีย่ 43.21 ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.9 รองลงมำจบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท คิดเป็ นร้อยละ 32.7 และหัวหน้ำทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยส่วน
ใหญ่เป็นตำแหน่ งระดับชำนำญกำร คิดเป็ นร้อยละ 51.4 รองมำเป็ นระดับชำนำญงำน คิดเป็ นร้อยละ
27.1

ตำรำง 16 ค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวบ่งชีอ้ งค์ประกอบสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ตัวบ่งชี้
sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp9
ss1
ss2
ss3
ss4
ss5
ss6
pa1
pa2
pa3
pa4

sp1
1
.708**
.634**
.494**
.373**
.353**
-.027
.357**
.486**
.453**
.498**
.440**
.462**
.514**
.437**
.451**
.394**
.432*
.403**

sp2

sp3

sp4

sp5

sp6

sp7

sp8

sp9

ss1

ss2

ss3

ss4

ss5

ss6

pa1

pa2

pa3

pa4

1
.650**
.521**
.403**
.368**
-.088
.418**
.472
.473**
.508**
.381**
.494**
.473**
.448**
.508**
.430**
.426**
.415**

1
.652**
.512**
.459**
-.100
.602**
.508**
.433**
.378**
.503**
.359**
.475**
.488**
.525**
.451**
.432**
.453**

1
.616**
.500**
-.125
-.100
.520**
.508**
.433**
.378**
.503**
.359**
.420**
.478**
.487**
.459**
.435**

1
.509**
.001
-.100
.443**
.414**
.425**
.374**
.483**
.362**
.349**
.380**
.408**
.378**
.327**

1
-.138
.419**
.362**
.412**
.352**
.447**
.312**
.322**
.381**
.396**
.390**
.366**
.452**

1
-.402
-.904
.064
-.031
-.019
-.056
-.048
-.103
-.074
-.108
-.119
-.014

1
.646**
.552**
.526**
.520**
.415**
.415**
.454**
.468**
.444**
.389**
.488**

1
.616**
.617**
.497**
.495**
.483**
.460**
.498**
.422**
.431**
.455**

1
.666**
.556**
.540**
.532**
.497**
.528**
.398**
.406**
.426**

1
.735
.579
.476
.424
.462
.407
.571
.423

1
.697
.567
.469
.509
.457**
.038
.068

1
.630
.032
.403
.425
.076
.054

1
.114**
.400
.413
.118**
.093*

1
.227
.056
.021
.050

1
.077
.062
.077

1
.638
.667

1
.630

1

*p <.05 , **p <.o1 ***p <.001
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ตำรำง 16 ค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่ำงตัวบ่งชี้ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.070.73 ซึ่งทุกตัวมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจำรณำตัวบ่งชี้ย่อยภำยในทัง้ 3 ด้ำน พบว่ำ
ด้ำนที่ 1 จิตวิญ ญำณในกำรปฏิบตั ิงำนป้อ งกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตัว บ่ งชี้ท่ี 1 ลูกน้ องท่ำน
(ชื่อ).....มักช่วยเหลือผูอ้ ่นื ทีอ่ ่อนแอ หรือ ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ด้วยควำมเต็มใจเสมอ (sp 1) กับ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….รูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเดือดร้อนจำกภัยประเภทต่ำงๆ (sp
2) มีควำมสัมพันธ์กนั มำกทีส่ ุด (r = .70) ด้ำนที่ 2 ควำมตระหนักและเข้มงวดควำมปลอดภัย ตัวบ่งชี้
ที่ 2 ลูก น้ อ งท่ ำ น(ชื่อ )….เมื่อ พบปญั หำที่จะก่ อ ให้เ กิด ควำมไม่ ป ลอดภัย ในงำน จะรีบ แจ้ง ให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทรำบทันที(ss2) กับตัวบ่งชีท้ ่ี 3 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….ดูแลและตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์
ทำงำนให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนเสมอ (ss3) มีควำมสัมพันธ์กนั มำกทีส่ ุด (r = .73) ด้ำนที่ 3 กำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ลูกน้ องท่ำน(ชื่อ)….พยำยำมสร้ำงเครือข่ำยกับ
ประชำชนและหน่ วยงำนต่ำงๆ ในพืน้ ที่ (par 2) กับตัวบ่งชีท้ ่ี 3 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….ยอมรับและให้
ควำมสำคัญ กับทุกควำมคิดเห็นของผูม้ สี ่วนร่วมในกำรดำเนินงำน (par 3) มีควำมสัมพันธ์กนั มำก
ทีส่ ุด (r = .63)
1.2 ผลการตรวจสอบคุณ ภาพแบบวัด สมรรถนะบุค ลากรป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
แบบสอบวัด สมรรถนะบุ ค ลำกรป้ อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย ที่ผู้ ว ิจ ัย ได้ส ร้ำ งและ
พัฒนำขึน้ มีขอ้ คำถำมจำนวน 19 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวน 3 องค์ประกอบ เมื่อนำไป
ทดลองใช้แล้วตรวจสอบคุณ ภำพด้ำนควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หำของแบบวัดและปรับภำษำในข้อ
คำถำมตำมคำแนะนำของผูเ้ ชีย่ วชำญเพื่อควำมสมบูรณ์ตำมนิยำมปฏิบตั กิ ำร พบว่ำมีค่ำควำมเชื่อมัน่
คือค่ำสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ำของครอนบำคเท่ำกับ 0.82 ผู้วจิ ยั ได้ทำกำรปรับภำษำในข้อคำถำมให้
เหมำะสมขึ้นแล้ว นำแบบวัดจำนวน 19 ข้อ ไปใช้เ ก็บข้อ มูล กับหัว หน้ ำทีมปฏิบตั ิก ำรป้อ งกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 107 คน โดยหัว หน้ ำทีมได้ประเมินสมรรถนะบุ ค ลำกรป้อ งกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยที่เป็ นสมำชิกในทีมทัง้ หมด จำนวน 565 คน จำกนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบควำม
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงของแบบจำลองกำรวัด โดยกำรวิเ ครำะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลกำร
วิเครำะห์ในครัง้ แรกพบว่ำแบบจำลองกำรวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 1104.80, df
= 149, CFI=0.962, TLI = 0.843, RMSEA = 0.107, SRMR = 0.057) ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจำลองโดย
พิจำรณำเลือกตัดข้อคำถำมจำกค่ำดัชนีกำรปรับปรุงแบบจำลองทีม่ ำกกว่ำ 4.0 (Hair; Black; Babin;
& Anderson. 2010) ร่วมกับกำรตัดข้อคำถำมทีม่ คี ่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อยและ
ข้อคำถำมทีม่ คี วำมหมำยใกล้เคียงกันและสัมพันธ์กนั มำกทีอ่ ำจสำมำรถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
คำถำม จำกนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำกำรวิเครำะห์ใหม่จนได้แบบจำลองกำรวัดทีม่ คี วำมกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจำรณำได้จำกค่ำสถิตทิ ่ใี ช้ในกำรตรวจสอบดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลอง
กำรวัดสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (2= 120.932, df = 32 , CFI=0.966, TLI
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= 0.952, RMSEA =0.070, SRMR= 0.033) พบว่ำดัชนีควำมกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่ำนเกณฑ์ มีเพียง
ค่ำสถิตไิ คสแควร์ (2= 120.932, df = 32) ทีไ่ ม่ผ่ำนเกณฑ์เนื่องจำกมีนัยสำคัญทำงสถิติ แต่เมื่อ
พิจำรณำร่ว มกับดัชนีต ัวอื่นๆ ค่ ำสถิติของดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทำงเดียวกันว่ำผ่ ำนเกณฑ์
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสรุปได้ว่ำแบบจำลองกำรวัดสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มี
ควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มสี ำมองค์ประกอบเช่นเดิมและคงเหลือข้อคำถำมจำนวน 10 ข้อ
มีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่ำง 0.639 - 0.823 ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบทุกค่ำมีนัยสำคัญ แสดง
ว่ำแบบวัดนี้มคี วำมเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) มีค่ำควำมเชื่อมันในกำรวั
่
ดตัวแปรแฝง
องค์ประกอบ (construct reliability: CR) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.716 -0.843 ค่ำเฉลีย่ ควำมแปรปรวนของ
ตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปรแฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.521 -0.599 ซึง่
ถือว่ำองค์ประกอบทุกตัวมีค่ำควำมเชื่อมันอยู
่ ใ่ นระดับสูง เมือ่ ตรวจสอบควำมเทีย่ งตรงเชิงจำแนก ผล
พบว่ ำแบบจำลองกำรวัด แบบสำมองค์ประกอบมี ค วำมกลมกลืนกับ ข้อ มูล เชิง ประจักษ์ม ำกกว่ ำ
แบบจำลองกำรวัดทีม่ หี นึ่งองค์ประกอบ (2-difference = 161.745, df = 3, p-value 0.000) แสดงว่ำ
แบบจำลองกำรวัดสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีควำมเทีย่ งตรงเชิงจำแนก คือ
ตัวแปรสังเกตของแต่ละองค์ประกอบสำมำรถใช้ในกำรอธิบำยองค์ประกอบทัง้ สำมทีม่ คี วำมแตกต่ำง
กันได้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ ำแบบวัด สมรรถนะบุค ลำกรป้อ งกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีคุ ณภำพ
เพียงพอทีน่ ำข้อมูลจำกแบบวัดนี้ไปวิเครำะห์ต่อไปได้ ดังรำยละเอียดตำรำง 17
ตำรำง 17 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รำยข้อกับคะแนนรวม ค่ำเฉลีย่ ของควำม
แปรปรวนทีถ่ ูกสกัดได้ ค่ำควำมเชื่อมันในกำรวั
่
ดตัวแปรแฝง และค่ำควำมเชื่อมันของแบบวั
่
ด
สมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ข้อคำถำม

ด้านจิ ตวิ ญญาณในการปฏิ บตั ิ งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (α = .883)
ข้อ 1 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….ทุ่มเททีจ่ ะให้กำรช่วยเหลือประชำชน โดย
ไม่มขี อ้ แม้หรือเงื่อนไข
ข้อ 2 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….ชอบช่วยเหลือภำรกิจงำนต่ำงๆ ของ
เพื่อนร่วมงำน ถึงแม้เพื่อนจะไม่ได้รอ้ งขอ
ข้อ 3 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….มักจะมำทำงำนนอกเหนือเวลำเข้ำเวร
ประจำวันทีต่ นรับผิดชอบ

สัมประสิทธิ ์ ค่ำเฉลีย่
ค่ำควำม
สหสัมพันธ์ ของควำม เชื่อมันใน
่
รำยข้อกับ แปรปรวนที่ กำรวัดตัว
คะแนนรวม ถูกสกัดได้ แปรแฝง
(AVE)
(CR)
0.521
0.843
.827
.811
.808
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ข้อ 4 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….มักหำซือ้ วัสดุอุปกรณ์กำรทำงำนของ
ตัวเองเพิม่ เติมจำกทีห่ น่วยงำนให้
ข้อ 5 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….มักจะให้ควำมสำคัญกับงำนส่วนร่วม ของ
สถำนีมำกกว่ำธุระส่วนตัว
ด้านความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย (α = .883)
ข้อ 6 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….ดูแลและตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์
ทำงำนให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนเสมอ
ข้อ 7 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….ให้ควำมสำคัญกับเรื่องควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน ของตัวเองและเพื่อน ร่วมงำนเป็ นอันดับแรก
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (α = .883)
ข้อ 8 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….ให้ควำมสำคัญกับกำรมีสว่ นร่วมของ
ประชำชนในพืน้ ที่
ข้อ 9 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….พยำยำมสร้ำงเครือข่ำยกับ ประชำชน
และหน่วยงำนในพืน้ ที่
ข้อ 10 ลูกน้องท่ำน(ชื่อ)….มักจะเชิญชวนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนีเสมอ

สัมประสิทธิ ์ ค่ำเฉลีย่
ค่ำควำม
สหสัมพันธ์ ของควำม เชือ่ มันใน
่
รำยข้อกับ แปรปรวนที่ กำรวัด
คะแนนรวม ถูกสกัดได้ ตัวแปร
(AVE)
แฝง
(CR)
.755
.676
0.560

0.761

0.599

0.817

.622
.791

.735
.675
.781

ตำรำง 18 ค่ำน้ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน ค่ำควำมคลำดเคลื่อน และค่ำสัมประสิทธิ ์พยำกรณ์ของ
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ข้อคำถำม
ด้านจิ ตวิ ญญาณในการปฏิ บตั ิ งานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ข้อ 1 ลูกน้องท่ำนทุ่มเททีจ่ ะให้กำรช่วยเหลือประชำชน โดย
ไม่มขี อ้ แม้หรือเงื่อนไข
ข้อ 2 ลูกน้องท่ำนชอบช่วยเหลือภำรกิจงำนต่ำงๆ ของเพื่อน
ร่วมงำน ถึงแม้เพื่อนจะไม่ได้รอ้ งขอ

ค่ำน้ำหนัก
องค์ประกอบ
มำตรฐำน

ค่ำ
ควำมคลำด
เคลื่อน

ค่ำ
สัมประสิทธิ ์
พยำกรณ์

0.77

0.40

0.59

0.80

0.35

064

149
ตำรำง 18 (ต่อ)

ข้อคำถำม
ข้อ 3 ลูกน้องท่ำนมักจะมำทำงำนนอกเหนือเวลำเข้ำเวร
ประจำวันทีต่ นรับผิดชอบ
ข้อ 4 ลูกน้องท่ำนมักหำซือ้ วัสดุอุปกรณ์กำรทำงำนของตัวเอง
เพิม่ เติมจำกทีห่ น่วยงำนให้
ข้อ 5 ลูกน้องท่ำนมักจะให้ควำมสำคัญกับงำนส่วนร่วม ของ
สถำนีมำกกว่ำธุระส่วนตัว
ด้านความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย
ข้อ 6 ลูกน้องท่ำนดูแลและตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์
ทำงำนให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนเสมอ
ข้อ 7 ลูกน้องท่ำนให้ควำมสำคัญกับเรื่องควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน ของตัวเองและเพื่อน ร่วมงำนเป็ นอันดับ
แรก
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข้อ 8 ลูกน้องท่ำนให้ควำมสำคัญกับกำรมีสว่ นร่วมของ
ประชำชนในพืน้ ที่
ข้อ 9 ลูกน้องท่ำนพยำยำมสร้ำงเครือข่ำยกับ ประชำชน และ
หน่วยงำนในพืน้ ที่
ข้อ 10 ลูกน้องท่ำนมักจะเชิญชวนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรม ต่ำงๆ ของสถำนีเสมอ

ค่ำน้ำหนัก
องค์ประกอบ
มำตรฐำน
0.71

ค่ำ
ควำมคลำด
เคลื่อน
0.49

ค่ำ
สัมประสิทธิ ์
พยำกรณ์
0.59

0.63

0.59

0.40

0.67

0.45

0.54

0.82

0.32

0.67

0.66

0.55

0.44

0.80

0.36

0.64

0.78

0.37

0.62

0.73

0.46

0.53

ส่วนผลกำรพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ ์กำรพยำกรณ์ (R2) ซึง่ เป็ นค่ำทีบ่ ่งบอกถึงควำม
เชื่อมันของตั
่
วแปรสังเกตมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.40-0.67 ดังนัน้ สรุปว่ำแบบวัดสมรรถนะบุคลำกรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยนี้เป็นเครือ่ งมือวัดทีพ่ ฒ
ั นำขึน้ ใหม่และมีค่ำควำมเชื่อมันในกำรวั
่
ดตัวแปรแฝง
ทีผ่ ่ำนเกณฑ์ทุกองค์ประกอบ ผลกำรศึกษำแสดงว่ำแบบวัดสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยมีควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงและเป็ นแบบวัดที่สำมำรถวัดได้ตรง มีควำมเชื่อมันในกำร
่
นำไปใช้
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2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการวิ จยั ระยะที่ 2
กำรวิจยั ระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
พหุระดับของพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลและพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมทีม่ ตี ่อประสิทธิผล
ของทีมปฏิบตั ิกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำนและสมรรถนะบุคลำกร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ผูว้ จิ ยั ได้นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่ำง
2.2 สถิตพิ น้ื ฐำนของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลและระดับทีมทีใ่ ช้ในกำรศึกษำ
2.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้ำงตัวแปรระดับทีม มี 4 ขัน้ ดังนี้
2.3.1 ขัน้ กำรนิยำมควำมหมำยมโนทัศน์ทศ่ี กึ ษำ (construct definition)
2.3.2 ขัน้ กำรระบุธรรมชำติของตัวแปรระดับทีม (กำรสร้ำงคะแนนตัวแปร)
(articulation of the nature of the aggregate construct)
2.3.3 ขัน้ กำรตรวจสอบโครงสร้ำงขององค์ประกอบตัว แปรข้ำมระดับกำรวิเ ครำะห์
(psychometric properties of construct across levels of analysis) ได้แก่ โครงสร้ำงองค์ประกอบ
ตัวแปรระดับทีม (factor structure) ควำมเชื่อมันตั
่ วแปรระดับทีม (reliability)ควำมสอดคล้องภำยใน
ทีมของตัวแปรระดับทีม (inter-member agreement)
2.3.4 ขัน้ ตรวจสอบควำมแปรปรวนของตัวแปรระหว่ำงกลุ่ม (construct variability
between units)
2.4 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผลพหุระดับของ
พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2.4.1 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำงระดับบุคคล
2.4.2 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองพหุระดับควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำงของตัวแปรทัง้
ระดับบุคคลและระดับทีม
ในกำรวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำหนดสัญลักษณ์ตลอดจนควำมหมำยทีใ่ ช้แทนชื่อตัวแปร และ
ค่ำสถิตติ ่ำงๆ ในกำรวิเครำะห์ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์หรืออักษร
𝑋̅
SD
SE
2

df
R2
B

ความหมาย
ค่ำเฉลีย่ เลขคณิต
ค่ำควำมเบีย่ งเบนมำตรฐำน (standard deviation)
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (standard error)
ค่ำสถิตไิ ค-สแควร์
จำนวนค่ำอิสระ (degree of freedom)
สัมประสิทธิ ์กำรทำนำย (coefficient of determination)
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมำตรฐำน
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W หรือตัวห้อย w ระดับบุคคล (individual level) หรือภำยในทีม (within group)
B หรือตัวห้อย b ระดับทีม (group level) หรือระหว่ำงทีม (between groups)
สำหรับในกำรวิจยั ครัง้ นี้ ตัวแปรแบ่งตำมระดับกำรวิเครำะห์ 2 กลุ่ม คือตัวแปรระดับบุคคล
และตัวแปรระดับทีม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนชื่อของตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรระดับบุคคล
กำรวิจยั ครัง้ นี้ ตัวแปรระดับบุคคล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนชื่อของตัวแปร ดังนี้
ตำรำง 19 สัญลักษณ์แทนชื่อของตัวแปรระดับบุคคล
ตัวแปรแฝง
ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้น
บุคคล

ตัว
อักษรย่อ
TLI

กำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับ
บุคลำกรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง

TEX

พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล

PSYE

ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน
สมรรถนะบุคลำกรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

TSE

INTS
COM

ตัวแปรสังเกต
ด้ำนสือ่ สำรควำมคำดหวังทีผ่ นู้ ำ
ต้องกำรอย่ำงชัดเจน
ด้ำนมุ่งเน้นพัฒนำผูต้ ำมแต่ละคน
ด้ำนกระตุน้ ทำงปญั ญำ
ด้ำนตระหนักถึงควำมแตกต่ำง
ของบุคคล
กำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับ
บุคลำกรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง
ด้ำนควำมหมำยของงำน
ด้ำนกำรรับรูค้ วำมสำมำรถตนเอง
ด้ำนกำรให้อสิ ระกำหนดได้ดว้ ย
ตนเอง
ด้ำนผลกระทบ
ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน
ด้ำนจิตวิญญำณในกำรปฏิบตั งิ ำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ด้ำนควำมตระหนักและเข้มงวดควำม
ปลอดภัย
ด้ำนกำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมของ
ทุกภำคส่วน

ตัว
อักษรย่อ
SCO1
SFD2
SIS3
SPR4
TEX1

TSE1
SME1
SSE2
SSD3
SIM4
INTS1
SSP1
SSC2
SPA3
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ตัวแปรระดับทีม
กำรวิจยั ครัง้ นี้ ตัวแปรระดับทีม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนชื่อของตัวแปร ดังนี้
ตำรำง 20 สัญลักษณ์แทนชื่อของตัวแปรระดับทีม
ตัวแปรแฝง
บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลัง
อำนำจของทีม

ตัวอักษร
ย่อ
TCI

ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลง
มุ่งเน้นทีม

TTL

พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม

TEM

ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

TEF

ตัวแปรสังเกต
ด้ำนกำรแบ่งปนั ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนขอบเขตภำรกิจกำรทำงำน
ของทีม
ด้ำนควำมรับผิดชอบภำรกิจงำน
ของทีม
ด้ำนมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของทีม
ด้ำนกำรสือ่ สำรวิสยั ทัศน์ของทีม
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็ นทีม
ด้ำนคุณค่ำในงำนของทีม
ด้ำนศักยภำพของทีม
ด้ำนกำรมีอสิ ระกำหนดกำรตัดสินใจ
ของทีม
ด้ำนผลกระทบ
ผลกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล

ตัวอักษร
ย่อ
SHAB1
SETB2
PARB3
GRIB1
GRVB2
TEBB3
MEAB1
POTB2
AUTB3
IMPB4
TAPB1
INSB2

2.1 ข้อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อ มูล เบื้อ งต้นของกลุ่ มตัว อย่ำงประกอบด้ว ย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำที่
ทำงำนและระดับต ำแหน่ ง ปรำกฏดัง ตำรำง 19 ในหน้ ำถัดไปพบว่ำ มีกลุ่ มตัวอย่ำงหัว หน้ ำทีม
ปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จำนวน 107 คน ทัง้ หมดเป็ นเพศชำย มีอำยุโดยเฉลี่ย
43.21ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.9 รองลงมำจบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท คิดเป็ นร้อยละ 32.7 โดยหัวหน้ำทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยส่วนใหญ่
เป็นระดับตำแหน่งระดับชำนำญกำร คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมำเป็ นระดับชำนำญงำน คิดเป็ นร้อย
ละ 27.1 กลุ่มตัวอย่ำงทีเ่ ป็ นบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จำนวน 565 คน ทัง้ หมดเป็ น
เพศชำย มีอำยุโดยเฉลี่ย 38.65 ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 47.8
รองลงมำจบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) คิดเป็ นร้อยละ 32.1 และบุคลำกร
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ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยส่วนใหญ่เป็ นระดับชำนำญงำน คิดเป็ นร้อยละ 60.7 รองลงมำเป็ น
ระดับปฏิบตั งิ ำน คิดเป็นร้อยละ 20.7
ตำรำง 21 ข้อมูลพืน้ ฐำน จำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง
ข้อมูลพืน้ ฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง
หัวหน้ำทีม (n = 107)
เพศ
ชำย
อำยุ (ปี )
ระดับกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ระดับตำแหน่ง
ชำนำญงำน
ปฏิบตั กิ ำร
ชำนำญกำร
บุคลกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (n = 565)
เพศ
ชำย
อำยุ (ปี )
ระดับกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ระดับตำแหน่ง
ปฏิบตั งิ ำน
ชำนำญงำน
ปฏิบตั กิ ำร
ชำนำญกำร
ทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จำนวน

ร้อยละ

107

100

4
5
63
35

3.7
4.7
58.9
32.7

29
23
55

27.1
21.5
51.4

565

100

77
209
311
54

11.8
32.1
47.8
8.3

135
395
108
13
107

20.7
60.7
16.6
2.0
100

ค่ำเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำน

43.21

7.28

38.65

5.41

5.28
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2.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรและสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
ตัวแปรในกำรวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มตำมระดับกำรวิเครำะห์ คือ ตัวแปรระดับ
บุคคลและตัวแปรระดับทีม ดังนี้
1. ตัวแปรระดับบุคคล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรเชิงสำเหตุ ตัวแปรคันกลำง
่
และตัวแปรผล
1.1 ตัวแปรเชิงสำเหตุ ได้แก่ ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุค คล กำร
แลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง
1.2 ตัวแปรคันกลำง
่
ได้แก่ พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล
1.3 ตัวแปรผล ได้แก่ ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน และสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
2. ตัวแปรระดับทีม แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรเชิงสำเหตุ ตัวแปรคันกลำง
่
และตัวแปรผล
2.1 ตัวแปรเชิงสำเหตุ ได้แก่ บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม ภำวะผูน้ ำ
กำรเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
2.2 ตัวแปรคันกลำง
่
ได้แก่ พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
2.3 ตัวแปรผล ได้แก่ ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
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ตำรำง 22 ค่ำสถิตพิ น้ื ฐำนของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล
ตัวแปร
ตัวแปรเชิ งเหตุ
ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล
ด้ำนสือ่ สำรควำมคำดหวังทีผ่ นู้ ำต้องกำร
อย่ำงชัดเจน
ด้ำนพัฒนำบุคลำกรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยรำยบุคคล
ั
ด้ำนกระตุน้ ทำงปญญำ
ด้ำนตระหนักถึงควำมแตกต่ำงทำงปญั ญำ
กำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง
ตัวแปรคันกลาง
่
พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล
ด้ำนควำมหมำยของงำน
ด้ำนกำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ด้ำนกำรมีอสิ ระกำหนดด้วยตนเอง
ด้ำนผลกระทบ
ตัวแปรผล
ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในกำรทำงำน
สมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
ด้ำนจิตวิญญำณในกำรปฏิบตั งิ ำน
ด้ำนกำรตระหนักและเข้มงวดควำม
ปลอดภัย
ด้ำนกำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมจำกทุกภำค
ส่วน

ค่ำเบีย่ งเบน
มำตรฐำน

ค่ำต่ำสุด

ค่ำ
สูงสุด

4.45

0.85

1.00

6.00

4.40

0.93

1.00

6.00

565

4.27
4.31
4.77

0.93
0.86
0.60

1.00
1.00
1.75

6.00
6.00
6.00

565

4.46

1.00

1.00

6.00

565

5.01
5.02
4.46
4.51

0.72
0.62
0.87
0.79

1.00
1.67
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00

565

4.17

0.84

1.05

6.00

565

4.36
4.53

0.70
0.70

1.60
2.00

5.80
6.00

4.48

0.70

1.67

6.00

จำนวน ค่ำเฉลีย่

565

จำกตำรำง 22 แสดงค่ำสถิตพิ น้ื ฐำนของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล ผลปรำกฏว่ำตัวแปร
สังเกตทีม่ คี ่ำสูงสุด คือ พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล ด้ำนกำรรับรูค้ วำมสำมำรถ มีค่ำเฉลีย่ 5.02
สำหรับตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่ำต่ำสุด คือ ควำมตัง้ ใจคงอยูใ่ นงำน มีค่ำเฉลีย่ 4.17
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ตำรำง 23 ค่ำสถิตพิ น้ื ฐำนของตัวแปรสังเกตระดับทีม
ตัวแปร
ตัวแปรระดับทีม
บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม
ด้ำนแบ่งปนั ข้อมูลข่ำวสำรในทีม
ด้ำนขอบเขตภำรกิจในกำรทำงำนของทีม
ด้ำนควำมรับผิดชอบในภำรกิจงำนของทีม
ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม
ด้ำนมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของทีม
ด้ำนสือ่ สำรวิสยั ทัศน์ของทีม
ด้ำนสร้ำงควำมเป็ นทีม
ตัวแปรคันกลาง
่
พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
ด้ำนควำมหมำยในงำนของทีม
ด้ำนศักยภำพของทีม
ด้ำนกำรมีอสิ ระกำหนดกำรตัดสินใจของ
ทีม
ด้ำนผลกระทบ
ตัวแปรผล
ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
ด้ำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม
ด้ำนควำมสัมพันธ์ของบุคคลในทีม

จำนวน

ค่ำเฉลีย่

ค่ำเบีย่ งเบน
มำตรฐำน

ค่ำต่ำสุด

ค่ำ
สูงสุด

672

4.52
4.60
4.69

0.74
0.70
0.67

2.00
2.00
2.00

6.00
6.00
6.00

672

4.48
4.40
4.45

0.92
0.88
0.98

1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00

672

4.80
4.82
4.63

0.70
0.68
0.72

1.00
2.00
1.00

6.00
6.00
6.00

4.57

0.71

1.00

6.00

4.68
4.77

0.53
0.58

3.00
3.25

6.00
6.00
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จำกตำรำง 23 พบว่ำ ค่ำสถิตพิ น้ื ฐำนของตัวแปรสังเกตระดับ ทีม พบว่ำตัวแปรสังเกต
ทีม่ คี ่ำสูงสุดคือพลังจูงใจของทีมด้ำนศักยภำพของทีม มีค่ำเฉลีย่ 4.82 ส่วนตัวแปรสังเกตระดับทีมที่
มีค่ำต่ำสุดคือภำวะผูน้ ำมุง่ เน้นทีมด้ำนสื่อสำรวิสยั ทัศน์ของทีม มีค่ำเฉลีย่ 4.40
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นดำเนินกำรวิเครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ตำมสมมติฐำน
ของกำรวิจยั ผูว้ จิ ยั จำเป็นต้องตรวจสอบภำพรวมของค่ำสถิตพิ น้ื ฐำนทีแ่ สดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ตัวแปรสังเกตในกำรวิจยั เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบว่ำข้อมูลเป็ นไปตำมข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตทิ ใ่ี ช้
วิเครำะห์หรือไม่ ลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลเป็ นโค้งปกติหรือไม่ หรือมีขอ้ มูลใดที่มคี ่ำผิดปกติ
(outliers)ซึ่งควรตัดข้อมูลออกจำกกำรวิเครำะห์หรือ ไม่ ซึ่งเมื่อผู้วจิ ยั ทำกำรตรวจสอบค่ำสถิติเชิง
บรรยำย คือค่ำสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตทุกตัวทีไ่ ด้มำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็ นบุคลำกร
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ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จำนวน 565 คน จำกทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ทัง้ หมด 107 ทีม แสดงดังตำรำง 24 และ 25
ตำรำง 24 แสดงค่ำสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล
1
2
1TSE1
1
2TEX1
.315 1
3SCO1
0.77 .220
4SFD2
.039 .172
5SIS3
.019 .131**
6SPR4
.024 127**
7SME1
.202 .187
8SSF2
.227 .219
9SSD3
.126** .144**
10SIM4
.117** .165
11TINTS1 .197 .217
12SSP1 .127** -.005
13SSC2 .101* -.004
14SPA3 .122** .054
*p <.05 , **p <.o1 ***p <.001

3

1
.777
.582
.625
.400
.352
.363
.284
.276
.012
.014
.012

4

5

1
.687
.668
.326
.283
.275
.243
.306

1
.761
.263
.180
.337
.238
.290
-.001 .020
.044 .032
.053 .060

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
.264
.169
.326
.264
.300
.038
.068
.071

1
.596
.417
.403
.425
.076
.054
.032

1
.448
.400
.413
.118**
.093*
.114**

1
.439
.397
.106*
.054
.092*

1
.227
.056
.021
.050

1
.077
.062
.077

1
.638
.667

1
.630

1

จำกตำรำง 24 แสดงค่ำสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตในแบบจำลองวิจยั ระดับ
บุคคลพบว่ำส่วนใหญ่มคี ่ำแตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมีนัยสำคัญทีร่ ะดับ .05 มี 4 ค่ำ ทีร่ ะดับ .01 มี 9 ค่ำ
และทีร่ ะดับ .001 มี 49 ค่ำ โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลด้ำน
มุ่งเน้นพัฒนำผูต้ ำมแต่ละคน (5SIS3) กับด้ำนกำรกระตุ้นทำงปญั ญำ (4SFD2) มีควำมสัมพันธ์กนั
สูงสุด โดยมีค่ำสหสัมพันธ์ .687 และภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลด้ำนสื่อสำรควำม
คำดหวังที่ผู้นำต้องกำร (3SCO1) กับสมรรถนะบุคลำกรบรรเทำและป้องกันสำธำรณภัยด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมทุกภำคส่วน (14SPA3) มีควำมสัมพันธ์กนั ต่ำสุด โดยมีค่ำสหสัมพันธ์ .012
ตำรำง 25 แสดงค่ำสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับทีม
1
1TCI1
1
2TTL1
-.029
3TEM1
.002
4TEF1
-.002
5PSYEB1
.094*
*p <.05 , **p <.o1 ***p <.001

2

3

4

5

1
.234
.095*
.254

1
.071
.354

1
.086*

1
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จำกตำรำง 25 แสดงค่ำสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตในแบบจำลองวิจยั ระดับ
ทีม พบว่ำมีนัยสำคัญทีร่ บั .05 จำนวน 3 ค่ำ ทีร่ ะดับ .001 จำนวน 3 ค่ำ และไม่มนี ัยสำคัญ 4 ค่ำ
โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (3TEM1) (ให้ข้อมูลโดยอ้ำงอิงกำรรับรู้
ควำมเป็ นทีม: referent shift model) กับพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (5PSYEB1) (ให้ขอ้ มูลโดย
อ้ำงอิงกำรรับรูแ้ ต่ละบุคคล: summary index model) มีควำมสัมพันธ์กนั สูงสุด โดยมีค่ ำสหสัมพันธ์
.354 และบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม (1TCI1) กับพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
(3TEM1) (ให้ขอ้ มูลโดยอ้ำงอิงกำรรับรูค้ วำมเป็ นทีม : referent shift model) ประสิทธิผลของทีม
ปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (4TEF1) มีควำมสัมพันธ์กนั ต่ำสุด มีค่ำสหสัมพันธ์ |.002|
2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรพหุระดับ
ส ำหรับ ในขัน้ นี้ เ ป็ น กำรตรวจสอบคุ ณ ภำพเครื่อ งมือ วัด ของตัว แปรพหุ ร ะดับ โดยกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factory analysis: MCFA) ใน
กำรวิเครำะห์ MCFA เพื่อดูว่ำค่ำคะแนนสำมำรถยกระดับเป็ นระดับกลุ่มได้หรือไม่ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้
วิเครำะห์องค์ประกอบ MCFA ของข้อคำถำมและองค์ประกอบของแบบวัดบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลัง
อำนำจของทีม ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม และพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม ในส่วนของ
ตัว แปรประสิทธิผ ลของทีม ปฏิบ ัติก ำรป้อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย นัน้ เป็ น ตัว แปรระดับ ทีม
โดยตรง เนื่องจำกผูใ้ ห้ขอ้ มูลของตัวแปรนี้เป็ นหัวหน้ำทีม ซึง่ มีระดับกำรวิเครำะห์อยู่ในระดับทีมและ
สำมำรถให้ขอ้ มูลกำรรับรูป้ ระสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้และเป็ นตัว
แปร share properties จึงไม่ต้องทำกำรตรวจสอบระดับกำรวิเครำะห์ แต่ในกำรตรวจสอบคุณภำพ
เครือ่ งมือวัดของตัวแปรประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยนี้ได้แสดงไว้ใน
บทที่ 3 แล้ว
ทัง้ นี้ กำรตรวจสอบควำมเที่ย งตรงในกำรวัด ตัว แปรพหุ ร ะดับ ซึ่ง ขัน้ ตอนที่ใ ช้ใ นกำร
ตรวจสอบนัน้ เฉินและคณะ (Chen, Mathieu & Bliese. 2004) ได้พฒ
ั นำกรอบควำมคิดของกำร
ตรวจสอบควำมเทีย่ งตรงของกำรวัดตัวแปรพหุระดับขึน้ มำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อใช้เป็ นแนวทำงให้แก่
นักวิจยั ทีศ่ กึ ษำวิจยั พหุระดับได้ตรวจสอบ ซึง่ ในกำรศึกษำครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นำมำใช้กบั ตัวแปรพหุระดับ
3 ตัว ได้แก่ บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม และพลัง
จูงใจในกำรทำงำนของทีม มีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดนิ ยามความหมายมโนทัศน์ที่ศึกษา (construct definition)
จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องผู้วจิ ยั จึงได้ กำหนดนิยำมควำมหมำย
ของมโนทัศน์ท่ศี กึ ษำให้มคี วำมสอดคล้องกับ ระดับกำรวัดตัวแปร (level of analysis) ซึ่งตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐำนของทฤษฎีทศ่ี กึ ษำและมีควำมครอบคลุมในมิตหิ รือองค์ประกอบ งำนวิจยั นี้ตวั แปรระดับทีม
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ได้แก่ บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม ภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นที ม และพลังจูงใจ
ในกำรทำงำนของทีม มีรำยละเอียดดังนี้
1. บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม (structural empowerment) หมำยถึง
กำรรับรู้ร่ว มกันของสมำชิก ภำยในทีมปฏิบตั ิก ำรป้อ งกันและบรรเทำสำธำรณภัย เกี่ยวกับข้อ มูล
ข่ำวสำร ขอบเขตภำรกิจ กำรท ำงำนของทีม แนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของทีม และหน้ ำที่ค วำม
รับผิดชอบของทีม บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม 3 ด้ำน ได้แก่
1.1 กำรแบ่งปนั ข้อมูลข่ำวสำร (sharing information) หมำยถึง กำรรับรู้
ร่วมกันของสมำชิกภำยในทีมปฏิบตั ิกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ด้ำน
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและค่ ำ ตอบแทนจำกกำรปฏิบ ัติ ง ำนของทีม ผลลัพ ธ์ ท่ีเ ป็ น ข้ อ มู ล ป้ อนกลับ จำกกำร
ปฏิบตั งิ ำนของทีมและคุณภำพในกำรปฏิบตั งิ ำนของทีมในแต่ละภำรกิจของงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
1.2 ขอบเขตภำรกิจในกำรทำงำนของทีม (boundaries work) หมำยถึง กำร
รับรู้ร่วมกันของสมำชิกภำยในทีมปฏิบตั ิกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเกี่ยวกับนโยบำยและ
แนวทำงทีก่ ำหนดขึน้ เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม ควำมชัดเจนในเป้ำหมำยของแต่ละภำรกิจและ
กระบวนกำรทำงำนของทีมเป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน ควำมมีอิสระในวิธ ีกำรปฏิบตั ิงำนของทีม
ควำมชัดเจนของพืน้ ทีก่ ำรทำงำนทีอ่ ยูใ่ นควำมรับผิดชอบของทีม
1.3 ควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน (accountability work) หมำยถึง กำรรับรู้
ร่วมกันของสมำชิกภำยในทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเกี่ยวกับกำรกำกับ ควบคุม
และอำนำจในกำรตัดสินใจในเรือ่ งต่ำงๆ ในกำรทำงำนของทีม เช่น กำรสอนงำนและฝึกอบรมของทีม
และควำมรับผิดชอบในภำรกิจตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยและผลกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม
2. ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม (transformative of leadership focus
team)หมำยถึง ระดับพฤติกรรมหัวหน้ำทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแสดงให้เห็นใน
กำรปฏิบตั งิ ำนของทีม 3 ด้ำน ได้แก่
2.1 กำรมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของทีม (identity of team) หมำยถึง พฤติกรรม
หัว หน้ ำ ทีม มีก ำรเน้ น และก ำหนดพฤติก รรมให้ ม ีล ัก ษณะร่ ว มกัน ของสมำชิก ในทีม มีก ำรให้
ควำมสำคัญกับทีม หัวหน้ำทีมจะได้รบั กำรยกย่องและเป็นทีเ่ คำรพของทุกคนในทีม หัวหน้ำทีมแสดง
ควำมมันใจและช่
่
วยสร้ำงควำมรูส้ ึกเป็ นหนึ่งเดียวกันของทีม มีกำรให้ควำมสำคัญกับอัตลักษณ์ของ
ทีม หัวหน้ำทีมสำมำรถใช้โอกำสทำงสังคมหรือกำรประชุมทีมในกำรสร้ำงหรือเน้นอัตลักษณ์ของทีม
มีกำรแสดงถึงควำมภำคภูมใิ จในควำมสำเร็จร่วมกันของทีมที่เน้นผลประโยชน์ร่วมกันและค่ำนิยม
ร่วมกันในทีมภำยใต้เอกลักษณ์ทมี
2.2 กำรสื่อสำรถึงวิสยั ทัศน์ของทีม (communication of vision) หมำยถึง
พฤติกรรมหัวหน้ำทีมที่สร้ำงแรงบันดำลใจและกระตุ้นทีมให้ปฏิบตั งิ ำนเพื่อให้บรรลุตำมภำรกิจงำน
ร่วมกันของทีม หัวหน้ ำทีมจะช่วยเพิม่ ควำมเชื่อมันให้
่ กบั ทีมในกำรมีเป้ำหมำยกำรทำงำนร่วมกัน
และแสดงถึงกำรมีวสิ ยั ทัศน์ของทีม มีกำรสร้ำงควำมเชื่อมันในที
่ มร่วมกันว่ำงำนของทีมต้องสำเร็จ
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2.3 กำรสร้ำงควำมเป็ นทีม (building team) หมำยถึงพฤติกรรมหัวหน้ำทีมที่
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือของสมำชิกภำยในทีม มีกำรจัดกำรและแก้ไขควำมขัดแย้งที่เกิดขึน้
ภำยในทีม มีก ำรสร้ำงควำมไว้ว ำงใจซึ่งกัน และกัน ในทีม หัว หน้ ำทีม แสดงควำมมันใจว่
่ ำ ทีม จะ
สำมำรถทำงำนร่วมกันทีไ่ ปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน มีควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมกำรทำงำนร่วมกันใน
ทีม มีกำรกำหนดเป้ำหมำยของทีม ให้รำงวัลควำมสำเร็จของทีม และอำนวยควำมสะดวกในกำรมี
ปฏิสมั พันธ์หรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมในกำรทำงำนของทีม
3. พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (team empowerment) หมำยถึง ควำมเชื่อหรือ
กำรรับรูร้ ่วมกันของสมำชิกภำยในทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกี่ยวข้องกับงำน
ของทีม พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม 4 ด้ำน ได้แก่
3.1 ควำมหมำยหรือคุณค่ำในงำนของทีม (meaningfulness) หมำยถึง กำร
รับรูร้ ว่ มกันของสมำชิกภำยในทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยว่ำภำรกิจงำนของทีมนัน้
มีคุณค่ำและมีควำมหมำยหรืองำนมีควำมสำคัญมำกกับทีม
3.2 ศักยภำพของทีม (potency of team) หมำยถึง ควำมเชื่อหรือควำมรูส้ กึ
ร่วมกันของสมำชิกภำยในทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทีม่ ตี ่อควำมสำมำรถของทีม
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องทีมให้ประสบผลสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.3 กำรมีอสิ ระกำหนดกำรตัดสินใจของทีม (autonomy) หมำยถึง ควำมรูส้ กึ
ร่วมกันของสมำชิกภำยในทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกำรบริหำรจัดกำรวิธกี ำร
ทำงำนของทีมหรือมีอสิ ระในกำรดำเนินกำรหรือแก้ไขปญั หำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั งิ ำนของทีม
3.4 ผลกระทบ (impact) หมำยถึงควำมเชื่อร่วมกันของสมำชิกภำยในทีม
ปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยว่ำภำรกิจงำนทีท่ มี ดำเนินกำรอยู่นนั ้ สำมำรถมีอทิ ธิพลหรือ
ส่งผลกระทบกับหน่วยงำนหรือองค์กำรตำมทีท่ มี คำดหวัง
ขัน้ ที่ 2 การระบุธรรมชาติ วิ ธีการวัด ของตัวแปรระดับทีม (articulation on the
nature of the aggregate construct)
ในขัน้ ที่ 2 ของกำรระบุ ธ รรมชำติข องตัว แปรระดับทีม ในมโนทัศ น์ ต ัว แปรบรรยำกำศ
เสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
และประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ผูว้ จิ ยั ได้อธิบำยกำรระบุธรรมชำติ
ของตัวแปรนี้ได้สองแนวคิด ดังนี้ แนวคิดของไคลน์ และโคโลสกี้ (Klein; & Kozlowski.2000: 33-34)
ตัวแปรทัง้ 4 ตัวนี้จดั อยูใ่ นรูปแบบ shared properties ทีล่ กั ษณะของตัวแปรเกิดจำกกำรทีส่ มำชิกทีม
แต่ละคนมำอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม ส่งผลให้เกิดกำรรับรูร้ ่วมกัน แต่ถ้ำหำกจัดกลุ่มตำมแนวคิดของเฉิน
แม็ทธิเออและบริส (Chen; Mathieu; & Blises.2004) 4 ตัวแปร ได้แก่ บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลัง
อำนำจของทีม ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม และประสิทธิผล
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ของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อยู่ในรูปแบบ referent – shift model เนื่องจำกว่ำ
เกิดจำกกำรเก็บข้อมูลโดยให้บุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยรำยบุคคลมองพฤติกรรมควำม
เป็ นผู้นำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมของหัวหน้ำทีมที่ตนเองทำงำนอยู่ในภำพรวมในกำรปฏิบตั งิ ำน
ของหัวหน้ำทีมมีมำกน้อยเพียงใด ส่วนตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม และพลังจูงใจ
ในกำรทำงำนของทีม ซึง่ ให้สมำชิกทีมเป็นผูป้ ระเมินกำรรับรูบ้ รรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม
และพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมที่ตนเองปฏิบตั งิ ำนอยู่ว่ำ ทีมมีบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจ
ของทีมและมีพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมมำกน้อยเพียงใด เพรำะสมำชิกแต่ละคนมำอยู่ร่วมกัน
เป็ นกลุ่ม ส่งผลให้เกิดกำรรับรู้ร่วมกัน สมำชิกที่อยู่ในทีมเดียวกัน ที่มปี ระสบกำรณ์ให้ควำมหมำย
ร่วมกัน สำหรับตัวแปรประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล
ตำมกำรรับรูข้ องหัวหน้ำทีมว่ำทีมตนเองนัน้ มีประสิทธิผลในกำรปฏิบตั งิ ำนมำกน้อยเพียงใด ทัง้ นี้ ตัว
แปรประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็ นตัวแปรแบบ share properties
ซึง่ หมำยถึงหัวหน้ำทีมทำหน้ำที่เป็ นผู้ประเมินทีมโดยตำแหน่ ง ดังนัน้ จึงมีระดับกำรวิเครำะห์อยู่ใน
ระดับทีมโดยตรง ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั จึงไม่ตอ้ งทำกำรตรวจสอบระดับกำรวิเครำะห์และได้แสดงคุณสมบัติ
ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในขัน้ ที่ 2 นี้ในบทที่ 3 หัวข้อกำรสร้ำงและตรวจสอบเครื่องมือวัดตัวแปรแล้ว
หลังจำกทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทำกำรระบุธรรมชำติของตัวแปรทีศ่ กึ ษำในขัน้ ที่ 2 แล้ว เนื่องจำกตัวแปร 3 ตัว จัด
อยูใ่ นรูปแบบ shared properties เป็ นตัวแปรทีเ่ กิดจำกกำรรับรูร้ ่วมกัน ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะสร้ำงคะแนน
ตัวแปรเป็นระดับทีมได้นนั ้ ผูว้ จิ ยั ต้องทำกำรตรวจสอบว่ำค่ำคะแนนของสมำชิกทีอ่ ยู่ภำยในทีมแต่ละ
คนมีควำมสอดคล้องหรือคล้ำยคลึงกันเพียงพอทีจ่ ะนำไปรวมกันภำยในทีมได้หรือไม่ในขัน้ ที่ 3 ต่อไป
ขัน้ ที่ 3 ตรวจสอบโครงสร้ า งขององค์ ป ระกอบตัว แปรข้ า มระดับ การวิ เ คราะห์
(psychometric properties of construct across levels of analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 3 ในส่วนของผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยันยันของตัว
แปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีมภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมพลังจูงใจในกำร
ทำงำนของทีม โดยเป็ นกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวัดในฐำนะที่เป็ นตัวแปรที่มรี ะดับกำร
วิเครำะห์ในระดับบุคคลเพียงระดับเดียวเท่ ำนัน้ ซึง่ ในควำมเป็ นจริงกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
วัดสำหรับกำรวิเ ครำะห์ใ นระดับเดียวที่ได้ดำเนินกำรแล้ว ในบทที่ 3 ยังไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
เครือ่ งมือวัดพหุระดับได้อย่ำงสมบูรณ์ โดยเฉพำะในกรณีทต่ี วั แปรพหุระดับบำงตัวเมื่อมีกำรยกระดับ
ตัวแปรขึ้นไปเป็ นกำรวิเครำะห์ร ะดับกลุ่มแล้ว มีโอกำสที่องค์ประกอบของตัวแปรอำจเหมือนหรือ
แตกต่ ำ งกับ องค์ป ระกอบของตัว แปรที่พ บในกำรวิเ ครำะห์ร ะดับ บุ ค คลก็ไ ด้ ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง ได้
วิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวัดตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของ
ทีม ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีมพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม เพิม่ โดยกำรตรวจสอบ
โครงสร้ำงองค์ประกอบ (factor structure) ควำมเชื่อมันของนิ
่
ยำมตำมทฤษฎีทไ่ี ด้ศกึ ษำ (reliability)
และกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยในกลุ่ม (inter member agreement) ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี้

162
1. กำรตรวจสอบโครงสร้ำงองค์ประกอบ (factor structure) และวิเครำะห์ควำมเชื่อมัน่
ของตัวแปรระดับกลุ่ม (reliability) ขัน้ ตอนนี้เป็ นกำรตรวจสอบโดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
องค์ประกอบ ได้แก่ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factor
analysis: MCFA) ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์องค์ประกอบระดับบุคคลและกลุ่มได้พร้อมกัน กำรทดสอบ
MCFA โครงสร้ำงของตัวแปร (factor structure) ที่มอี งค์ประกอบเป็ นพหุระดับ (a higher-levermeasure) ซึง่ แตกต่ำงจำกโครงสร้ำงตัวแปรในระดับกำรวัดทีต่ ่ ำกว่ำ (low-level measure)ขึน้ อยู่กบั
ทฤษฎีกำรทดสอบโดยใช้วธิ กี ำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ซึ่งเป็ นวิธกี ำรที่ใช้เพื่อ
ทดสอบโครงสร้ำงกำรวัดระดับบุคคลและระดับกำรรวมกัน (aggregate level) เพื่อดูควำมสอดคล้อง
กันของโมเดลและรูปแบบบำงอย่ำงของ referent-shift model เพรำะกำรวัดที่เหมือนกันถูกใช้เพื่อ
ประเมินองค์ประกอบในหลำยๆ ระดับกำรวิเครำะห์ ตำมที่มูเท็นได้อธิบำยไว้ว่ำกำรวิเครำะห์พหุ
ระดับได้ระบุไปพร้อมๆ กันของโครงสร้ำงตัวแปรในสองระดับกำรวิเครำะห์ (Muthen,1994 cited in
Chen, Mathieu & Bliese, 2000: 288)
สำหรับกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมันตั
่ วแปรระดับ ทีม (reliability) เป็ นกำรศึกษำควำม
เทีย่ งตรงเชิงโครงสร้ำงของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับ กำรประมำณค่ำควำมเชื่อมันของแบบจ
่
ำลอง
พหุ ระดับ โดยใช้กำรประมำณค่ ำควำมเชื่อ มันพหุ
่ ระดับ ได้แก่ ควำมเชื่อ มันของคะแนนรวมของ
่
แบบจำลองพหุระดับ (multilevel composite reliability) ใช้ค่ำควำมเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง (construct
reliability: CR) เกณฑ์ในกำรตัดสินคือ 0.70 ขึน้ ไป
2. ตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยในทีมงตัวแปรระดับทีม (inter-member agreement)
ขัน้ ตอนนี้ เ ป็ นกำรประเมิน ควำมสอดคล้อ งของคะแนนภำยในทีม โดยกำรตรวจสอบระดับ กำร
วิเครำะห์ของตัวแปรทีมจำกค่ำ rwg(j) (within group agreement) โดยกำรพิจำรณำองค์ประกอบของ
ตัวแปรทีม่ กี ำรวิเครำะห์ขำ้ มระดับ เพื่อตรวจสอบว่ำโครงสร้ำงตัวแปรมีกำรวัดคล้ำยกับกำรวิเครำะห์
ข้ำมระดับหรือไม่ เป็ นกำรทดสอบองค์ประกอบแบบข้ำมระดับกำรวิเครำะห์ (the psychometric
properties of the construct across and/or at different levels of analysis) ค่ำ rwg(j) ค่ำ
agreement วัดควำมสม่ำเสมอภำยใน (the internal consistency) ขององค์ประกอบข้ำมระดับกำร
วิเครำะห์ เพื่อให้แน่ใจว่ำค่ำควำมสอดคล้องภำยใน (within-unit agreement) (Muthen,1994 cited in
Chen, Mathieu & Bliese, 2000: 288) กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยในทีม (inter-member
agreement)โดยใช้วธิ กี ำรวิเครำะห์ทเ่ี รียกว่ำ (within group agreement) ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้ใช้ multilevel
modeling in R package (Bliese, 2006) ทำกำรวิเครำะห์ กำรตัดสินค่ำ rwg(j) โดยค่ำระหว่ำง 0.00
ถึง 0.30 ถือว่ำไม่มคี วำมสอดคล้องกันภำยในทีม ค่ำระหว่ำง 0.31-0.50 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกัน
ในระดับต่ ำ ค่ำระหว่ำง 0.51-0.70 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกันในระดับปำนกลำง ค่ำระหว่ำง 0.710.90 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกันในระดับสูง และค่ำระหว่ำง 0.91-1.00 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกันใน
ระดับสูงมำก (Lebreton; & Senter. 2008: 836)
ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึงต้อ งดำเนินกำรวิเ ครำะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อ งของ
เครื่องมือวัดตัวแปรทัง้ สำมตัวนี้ โดยวิเครำะห์แบบจำลองกำรวัดของตัวแปรด้วยวิธกี ำรวิเครำะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (multilevel confirmatory factor analysis; MCFA) ซึง่ เป็ นเทคนิคที่
สำมำรถวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์ประกอบของตัวแปรระดับบุคคลกับระดับทีมได้พร้อมกัน ผูว้ จิ ยั ได้หำ
ค่ำควำมเชื่อมัน(reliability)
่
และตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยในทีม (inter-member agreement)
โดยได้นำเสนอตำมลำดับรำยตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรบรรยากาศเสริ มสร้างพลังอานาจของทีม
ก. ผลการตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบตัวแปรข้ามระดับการวิ เคราะห์ตวั
แปรบรรยากาศเสริ มสร้างพลังอานาจของที ม
ผู้ว ิจ ยั ได้น ำแบบจ ำลองกำรวัด ตัว แปรบรรยำกำศเสริม สร้ำ งพลัง อ ำนำจของทีม ที่
ประเมินโดยสมำชิกและหัวหน้ำทีมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทีส่ อดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ แ ล้ว มำเป็ น แบบจ ำลองตำมสมมติฐ ำนส ำหรับ แบบจ ำลองกำรวัด ในระดับ ทีม ซึ่ง เป็ น
แบบจ ำลองกำรวัด ตัว แปรทัง้ ในระดับ กำรวิเ ครำะห์ร ะดับ บุ ค คลและระดับ ทีม ประกอบด้ว ย 3
องค์ประกอบและมีจำนวนข้อคำถำมหรือตัวชีว้ ดั เท่ำกัน เมือ่ วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
กับแบบจำลองตำมสมมติฐำนพบค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองตำมสมมติฐำน ดังตำรำง 26
ตำรำง 26 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนในกำรประเมินควำมสอดคล้องของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของ
ตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีมระดับทีม (แบบจำลองตำมสมมติฐำน)
ดัชนีควำมกลมกลืน
2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P> 0.05
มำกกว่ำ 0.90
มำกกว่ำ 0.90
น้อยกว่ำ0.07

ค่ำสถิติ
2= 186.343,df=48, p< 0.000
0.937
0.905
0.065

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จำกตำรำง 26 พบว่ำแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลัง
อำนำจของทีมระดับทีมยังไม่ควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่ำดัชนีควำมกลมกลืนส่วน
ใหญ่เป็ นไปตำมเกณฑ์ทไ่ี ด้กำหนดไว้ 2= 186.343, df=48, p< 0.000, CFI =0.937, TLI = 0.905,
RMSEA = 0.065) ยกเว้นค่ำสถิตไิ คสแควร์ ซึง่ ไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ของทัง้ แบบจำลอง ซึง่ โดยปกติแล้วค่ำสถิตไิ คสแควร์ส่วนหนึ่งอำจจะได้รบั ผลกระทบจำกกำรทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่ำงในระดับบุคคลของกำรวิจยั มีขนำดใหญ่ (672 คน) จึงอำจมีโอกำสทีจ่ ะมีนัยสำคัญได้โดยง่ำย
จึงควรที่จะพิจำรณำจำกดัชนีควำมกลมกลืนอื่นๆ ประกอบเพิม่ เติมด้วย และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
องค์ประกอบขอบเขตภำรกิจ ฯและองค์ประกอบควำมรับ ผิดชอบของทีม ปฏิบตั ิก ำรป้อ งกัน และ
บรรเทำสำธำรณภัยมีค่ำสูง (.922) ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำกำรปรับแบบจำลองให้มคี วำมกลมกลืนกับข้อมูล
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เชิงประจักษ์ โดยใช้วธิ กี ำรตัดข้อคำถำมที่พบควำมแปรปรวนในระดับบุคคลเท่ำนัน้ หรือพิจำรณำ
จำนวนองค์ประกอบของกำรวัดตัวแปรในระดับทีมเพื่อให้ได้แบบจำลองที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ให้มำกทีส่ ุดและเป็นแบบจำลองทีด่ ที ส่ี ุด และจำกผลกำรปรับแบบจำลองกำรวัดและวิเครำะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับที่ผู้วจิ ยั คำดว่ ำมีควำมสอดคล้องดีแล้ว ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของ
แบบจำลองหลังกำรปรับเป็นไปตำมตำรำง 27
ตำรำง 27 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนในกำรประเมินควำมสอดคล้องของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของ
ตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีมระดับทีม (แบบจำลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนีควำมกลมกลืน


2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P> 0.05
มำกกว่ำ 0.90
มำกกว่ำ 0.90
น้อยกว่ำ0.07

ค่ำสถิติ
 = 191.868,df=53, p< 0.000
0.936
0.914
0.062
2

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จำกตำรำง 27 ผลกำรวิเครำะห์ควำมกลมกลืนของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของตัว
แปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีมที่มกี ำรปรับแล้ว พบว่ำดัชนีควำมกลมกลืนส่วนใหญ่
ผ่ำนเกณฑ์ มีเพียงค่ำสถิตไิ คสแควร์ (2= 191.868, df = 53, p-value = 0.000) ทีไ่ ม่ผ่ำนเกณฑ์
เนื่องจำกมีนยั สำคัญทำงสถิติ แต่เมื่อพิจำรณำร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่ำสถิตขิ องดัชนีทุกตัวบ่งบอกไป
ในทิศทำงเดียวกันว่ำผ่ำนเกณฑ์ ดังนัน้ สรุปได้ว่ำตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม มี
เพียงองค์ประกอบเดียว มีขอ้ คำถำม จำนวน 9 ข้อ เท่ำเดิม ได้แก่ ข้อ1 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ8 ข้อ10
ข้อ 12 ข้อ14 และข้อ 15 แต่เนื่องจำกจำนวนองค์ประกอบในระดับบุคคลจำกเดิม 3 องค์ประกอบ
ลดลง 2 องค์ประกอบ เพรำะฉะนัน้ คุณลักษณะของตัวแปรในลักษณะนี้ท่ใี ช้แบบวัดมีโครงสร้ำง
องค์ประกอบหรือจำนวนตัวชี้วดั ในแต่ล ะระดับที่แตกต่ ำงกันจึงเรียกกว่ำเป็ นตัวแปรระดับทีมที่ม ี
คุณลักษณะของควำมเป็ นกลุ่มประเภท fuzzy composition process (Bliese. 2000: 369) ดังนัน้ ผล
กำรวิเครำะห์ดงั กล่ำวจึงสรุปได้ว่ำตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม นี้เมื่อเป็ นตัวแปร
ระดับ ทีม จึง มีคุ ณ ลัก ษณะควำมเป็ น ทีม ประเภทนี้ เ ช่ น กัน ส ำหรับ ผลกำรตรวจสอบโครงสร้ำ ง
องค์ป ระกอบ ค่ ำ ควำมเชื่อ มัน่ ตัว แปรแฝงและค่ ำ เฉลี่ย ควำมแปรปรวนที่ส กัด ได้ ดัง แสดงใน
ภำพประกอบ 5 และตำรำง 28
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TCI

.990
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X1

X3
.021

ระดับทีม

.050

ข้อ 3

ข้อ1
.610
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.083

.426

.628

ระดับบุคคล
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ข้อ8
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.708
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.815

SHAW1

1.000

.187
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ข้อ12

ข้อ10
.868

***

X15

X14

.326
.247

.624

.412

X12

.336
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X10
.027

.039

.224

ข้อ 4
***

X8

X6

***

.821

.986

.980
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X4

***

***

***

***

974

.761

***

.468

ข้อ15
***

.480

***

SETW2

.626

1.000

***

ภำพประกอบ 5 แบบจำลองกำรวัดพหุระดับของบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม
หมำยเหตุ

TCI
= บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม
SHAW1 = บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีมด้ำนกำรแบ่งปนั ข้อมูลข่ำวสำร
SETW2 = บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีมด้ำนขอบเขตและควำมรับผิดชอบ

ของทีม
ตำรำง 28 ค่ำสถิตจิ ำกผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรบรรยำกำศ
เสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม
ข้อ
คำถำม

SHA1
SHA3
SHA4

B
.610
.758
.881

ระดับบุคคล/ภำยในกลุม่
(within group: W)
(standardized estimate)
SE
z
P-value CR/AVE
.043 14.218 .000 .798/.574
.051 14.962 .000
.030 28.996 .000

B
.990
.974
.958

ระดับกลุ่ม/ระหว่ำงกลุ่ม
(between group: B)
(standardized estimate)
SE
z
P-value CR/AVE
.203 4.879 .000 .964/758
.127 7.687 .000
.163 5.877 .000

166
ตำรำง 28 (ต่อ)
ข้อ
คำถำม
SET6
SET8
SET10
PAR12
PAR14
PAR15

.708
.815
.868
.761
.468
.480

ระดับบุคคล/ภำยในกลุม่
(within group: W)
(standardized estimate)
.033 21.145
.000
.846/.491
.023 35.423
.000
.024 35.774
.000
.033 22.994
.000
.045 10.317
.000
.041 11.570
.000

.980
.986
.821
.902
.412
.624

ระดับกลุ่ม/ระหว่ำงกลุ่ม
(between group: B)
(standardized estimate)
.266 3.690 .000
.251 3.925 .000
.947 0.867 .386
.239 3.778 .000
.533 0.773 .440
.405 1.541 .123

จำกภำพประกอบ 5 และตำรำง 28 พบว่ำค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบของข้อคำถำมระดับ
บุคคลอยู่ระหว่ำง 0.468 - 0.881 ทุกข้อมีนัยสำคัญทำงสถิติ ระดับทีมมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.412 - 0.990
ส่วนใหญ่มนี ยั สำคัญทำงสถิติ ยกเว้นข้อ 6, 8 และ ข้อ 9 ไม่มนี ัยสำคัญ ประเด็นนี้โบเวนและเกำ (ปิย
รัฐ ธรรมพิทกั ษ์. 2558; อ้ำงอิงจำก Bowen.; & Guo. 2011) กล่ำวว่ำหำกค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบใน
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสูงพอ (มำกกว่ำ .30) ถึงแม้ไม่มนี ัยสำคัญทำงสถิตกิ ส็ ำมำรถใช้
ข้อ ค ำถำมนั น้ มำวิเ ครำะห์ ต่ อ ไปได้ และเมื่อ ตรวจสอบค่ ำ ควำมเชื่อ มัน่ ในกำรวัด ตัว แปรแฝง
(construct reliability: CR) ของแต่ละองค์ประกอบระดับบุคคลแล้วพบว่ำองค์ประกอบด้ำนกำร
แบ่งปนั ข้อมูลข่ำวสำร มีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .798 และด้ำนขอบเขตและควำมรับผิดชอบภำรกิจ
ของทีม มีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .846 เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยควำมแปรปรวนที่สกัดได้ของแต่ละ
องค์ประกอบระดับบุคคลพบว่ำ ด้ำนกำรแบ่งปนั ข้อมูล มีค่ำเท่ำกับ .574 ด้ำนขอบเขตและควำม
รับผิดชอบภำรกิจของทีม มีค่ำเท่ำกับ .491 ระดับทีมทีม่ อี งค์ประกอบเดียวมีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ
.964 และค่ำเฉลีย่ ควำมแปรปรวนทีส่ กัดได้มคี ่ำเท่ำกับ .758
ข. ความสอดคล้องภายในกลุ่มของตัวแปรบรรยากาศเสริ มสร้างพลังอานาจของ
ทีม (inter-member agreement)
ขัน้ ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยในกลุ่ม (inter-member agreement)
ของบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม เพื่อตรวจสอบว่ำค่ำคะแนนของบุคลำกรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยที่ได้ของแต่ละคนตำมนิยำมทีศ่ กึ ษำนัน้ ว่ำสอดคล้องกันหรือคล้ำยคลึงกันเพียง
พอทีจ่ ะนำไปรวมเป็นภำยในกลุ่มได้หรือไม่ กำรประเมินควำมสอดคล้องในระหว่ำงสมำชิกภำยในทีม
จะได้จำกกำรเปรียบเทียบกำรแจกแจงของคะแนนระหว่ำงควำมสอดคล้อ งและไม่สอดคล้อ ง ถ้ำ
คะแนนของสมำชิกในทีมมีควำมใกล้เคียงกันแสดงว่ำมีควำมสอดคล้องกัน แต่ถ้ำคะแนนไม่ไปใน
ทิศทำงเดียวกันแสดงว่ำค่ำคะแนนไม่สอดคล้องกัน ผลกำรวิเครำะห์แสดงค่ำ rwg(j) ซึ่งเป็ นกำรวัด
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ควำมสอดคล้องด้วยคำถำมหลำยข้อ ผูว้ จิ ยั ใช้ multilevel modeling in R package (Bliese.2006)
ผลจำกกำรควำมสอดคล้องภำยในทีมของตัวแปรระดับทีม พบว่ำมีค่ำ 0.937 ซึ่งเป็ นค่ำที่มคี วำม
สอดคล้องกันในระดับสูงมำก จึงสำมำรถนำข้อมูลไปวิเครำะห์ในระดับทีมได้
ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นที ม
ก. การตรวจสอบโครงสร้างขององค์ประกอบตัวแปรข้ ามระดับการวิ เคราะห์
ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นที ม
ผู้ว ิจ ยั ได้น ำแบบจำลองกำรวัด ตัว แปรภำวะผู้น ำกำรเปลี่ย นแปลงมุ่งเน้ น ทีม ที่
ประเมินโดยสมำชิกทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทีส่ อดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ แ ล้ว มำเป็ น แบบจ ำลองตำมสมมติฐ ำนส ำหรับ แบบจ ำลองกำรวัด ในระดั บ ทีม ซึ่ง เป็ น
แบบจ ำลองกำรวัด ตัว แปรทัง้ ในระดับ กำรวิเ ครำะห์ ร ะดับ บุ ค คลและระดับ ทีม ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบเดียวและมีจำนวนข้อคำถำมหรือตัวชีว้ ดั เท่ำกัน เมื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับกับแบบจำลองตำมสมมติฐำนแล้วพบค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองตำมสมมติฐำน ดัง
ตำรำง 29
ตำรำง 29 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนในกำรประเมินควำมสอดคล้องของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของ
ตัวแปรภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม (แบบจำลองสมมติฐำน)
ดัชนีควำมกลมกลืน
2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P> 0.05
มำกกว่ำ.90
มำกกว่ำ.90
น้อยกว่ำ.08

ค่ำสถิติ
2 = 49.607,df=18,p< 0.0001
0.988
0.981
0.056

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

ตำรำง 29 พบว่ำแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของตัวแปรภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้ นทีมระดับทีมมีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่ำดัชนีควำมกลมกลืนส่วนใหญ่
เป็ นไปตำมเกณฑ์ทไ่ี ด้กำหนดไว้ (2= 49.607,df=18, p< 0.000, CFI =0.988, TLI = 0.981,
RMSEA = 0.056) ยกเว้นค่ำสถิตไิ คสแควร์ ซึง่ ไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ของทัง้ แบบจำลอง ซึง่ โดยปกติแล้วค่ำสถิตไิ คสแควร์ส่วนหนึ่งอำจจะได้รบั ผลกระทบจำกกำรทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่ำงในระดับบุคคลของกำรวิจยั มีขนำดใหญ่ (565 คน) จึงอำจมีโอกำสทีจ่ ะมีนัยสำคัญได้โดยง่ำย
จึงควรที่จะพิจำรณำจำกดัช นีควำมกลมกลืนอื่นๆ ประกอบเพิม่ เติมด้วย และเมื่อพิจำรณำร่วมกับ
ดัชนีตวั อื่นๆ ค่ำสถิตขิ องดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทำงเดียวกันว่ำผ่ำนเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ำ
แบบจ ำลองกำรวัด พหุ ร ะดับ ของตัว แปรภำวะผู้น ำกำรเปลี่ย นแปลงมุ่ง เน้ น ทีม ระดับ ทีม มีค วำม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีองค์ประกอบเดียวและข้อคำถำม 6 ข้อ เท่ำกันทัง้ ระดับบุคคล
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และระดับทีม เพรำะฉะนัน้ คุณลักษณะของตัวแปรในลักษณะนี้ทใ่ี ช้แบบวัดทีม่ โี ครงสร้ำงองค์ประกอบ
หรือจำนวนตัวชี้วดั ในแต่ละระดับเท่ำกันจึงเรียกกว่ำเป็ นตัวแปรระดับทีมที่มคี ุณลักษณะของควำม
เป็ นกลุ่มประเภท composition process (Bliese. 2000: 367) ดังนัน้ ผลกำรวิเครำะห์ดงั กล่ำวจึง
สรุปได้ว่ำตัวแปรผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีมนี้เมือ่ เป็นตัวแปรระดับทีมจึงมีคุณลักษณะควำมเป็ น
ทีมประเภทนี้ ส ำหรับผลกำรตรวจสอบโครงสร้ำงองค์ประกอบ ค่ ำควำมเชื่อ มันตั
่ ว แปรแฝงและ
ค่ำเฉลีย่ ควำมแปรปรวนทีส่ กัดได้ ดังแสดงในภำพประกอบ 6 และตำรำง 30
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X14
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.008

.340
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.170

.018

.372

.495

ข้อ 8

.826*** .845*** .812*** .793*** .711***

ข้อ14
14

GR
Iv1
1.000

ภำพประกอบ 6 แบบจำลองกำรวัดพหุระดับของภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
หมำยเหตุ TTL = ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม GRI = ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมด้ำน
กำรมุ่งเน้นอัตลักษณ์ กำรสือ่ สำรและสร้ำงควำมเป็ นทีม
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ตำรำง 30 ค่ำสถิตจิ ำกผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ของตัวแปรภำวะผู้นำกำร
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
ข้อ
คำถำม
GRI3
GRI5
GRV6
GRV7
GRV8
TEB14

B
.763
.826
.845
.812
.793
.711

ระดับบุคคล/ภำยในกลุม่
(within group: W)
(standardized estimate)
SE
z
P-value CR/AVE
.035 21.825 .000 .910/.628
.023 36.565 .000
.021 40.298 .000
.039 20.684 .000
.028 28.810 .000
.038 18.603 .000

B
.995
.982
.997
.996
.911
.991

ระดับกลุ่ม/ระหว่ำงกลุ่ม
(between group: B)
(standardized estimate
SE
z
P-value CR/AVE
.036 27.779 .000 .992/.959
.037 26.749 .000
.032 31.544 .000
.031 31.808 .000
.056 16.365 .000
.054 18.495 .000

จำกภำพประกอบ 6 และตำรำง 30 พบว่ำค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบของข้อคำถำมระดับ
บุคคลอยู่ระหว่ำง 0.711 - 0.845 ทุกข้อมีนัยสำคัญทำงสถิติ ส่วนระดับทีมมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.911 0.997 ทุกค่ำมีนัยสำคัญทำงสถิติ เมื่อตรวจสอบค่ำควำมเชื่อมันในกำรวั
่
ดตัวแปรแฝง (construct
reliability: CR) ของแต่ละองค์ประกอบระดับบุคคลแล้วพบว่ำมีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .910 และ
ค่ำเฉลี่ยควำมแปรปรวนที่สกัดได้มคี ่ำเท่ำกับ .628 ระดับทีมพบว่ำมีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .992
และค่ำเฉลีย่ ควำมแปรปรวนทีส่ กัดได้มคี ่ำเท่ำกับ .959
ข. ความสอดคล้องภายในกลุ่มของตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ น
ทีม(inter-member agreement)
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยในกลุ่ม (inter-member agreement) ของ
ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม เพื่อตรวจสอบว่ำค่ำคะแนนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยทีไ่ ด้ของแต่ละคนตำมนิยำมทีศ่ กึ ษำนัน้ ว่ำสอดคล้องกันหรือคล้ำยคลึงกันเพียงพอทีจ่ ะนำไป
รวมเป็นภำยในกลุ่มได้หรือไม่ กำรประเมินควำมสอดคล้องในระหว่ำงสมำชิกภำยในทีมจะได้จำกกำร
เปรียบเทียบกำรแจกแจงของคะแนนระหว่ำงควำมสอดคล้องและไม่สอดคล้อง ถ้ำคะแนนของสมำชิก
ในทีมมีควำมใกล้เคียงกันแสดงว่ำมีควำมสอดคล้องกัน แต่ถ้ำคะแนนไม่ไปในทิศทำงเดียวกันแสดง
ว่ำค่ำคะแนนไม่สอดคล้องกัน ผลกำรวิเครำะห์แสดงค่ำ rwg(j) เป็ นกำรวัดควำมสอดคล้องด้วยคำถำม
หลำยข้อ ผูว้ จิ ยั ใช้ multilevel modeling in R package (Bliese.2006) กำรทดสอบควำมสอดคล้อง
ภำยในทีมของตัวแปรระดับทีม พบว่ำมีค่ำ 0.841 ซึ่งเป็ นค่ำที่มคี วำมสอดคล้องกันในระดับสูง จึง
สำมำรถนำข้อมูลไปวิเครำะห์ในระดับทีมได้
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ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม
ก.การตรวจสอบโครงสร้างขององค์ประกอบตัวแปรข้ามระดับการวิ เคราะห์ตวั
แปรพลังจูงใจในการทางานของทีม
ผูว้ จิ ยั ได้นำแบบจำลองกำรวัดตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมทีป่ ระเมินโดย
หัวหน้ ำทีมและสมำชิกทีมที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วมำเป็ นแบบจำลองตำม
สมมติฐำนสำหรับแบบจำลองกำรวัดในระดับทีม ซึ่งเป็ นแบบจำลองกำรวัดตัวแปรทัง้ ในระดับกำร
วิเครำะห์ระดับบุคคลและระดับทีมประกอบด้วย 4 องค์ประกอบและมีจำนวนข้อคำถำมหรือตัวชีว้ ดั
เท่ำกัน เมื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกับแบบจำลองตำมสมมติฐำนแล้วพบค่ำดัชนี
ควำมกลมกลืนของแบบจำลองตำมสมมติฐำน ดังตำรำง 31
ตำรำง 31 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนในกำรประเมินควำมสอดคล้องของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของ
ตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (แบบจำลองสมมติฐำน)
ดัชนีควำมกลมกลืน


2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P> 0.05
มำกกว่ำ.90
มำกกว่ำ.90
น้อยกว่ำ.08

ค่ำสถิติ
แปลผล
 = 189.032.,df=96,p< 0.0000 ไม่กลมกลืน
0.973
กลมกลืน
0.963
กลมกลืน
0.038
กลมกลืน
2

ตำรำง 31 พบว่ำแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของ
ทีมระดับทีมยังไม่ควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่ำดัชนีควำมกลมกลืนส่วนใหญ่เป็ นไป
ตำมเกณฑ์ทไ่ี ด้กำหนดไว้ 2= 189.032,df=96, p< 0.000, CFI =0.973, TLI = 0.963, RMSEA =
0.038) ยกเว้นค่ ำสถิติไ คสแควร์ ซึ่ง ไม่เ ป็ นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของทัง้
แบบจำลอง ซึง่ โดยปกติแล้วค่ำสถิตไิ คสแควร์ส่วนหนึ่งอำจจะได้รบั ผลกระทบจำกกำรทีก่ ลุ่มตัวอย่ำง
ในระดับบุคคลของกำรวิจยั มีขนำดใหญ่ (672 คน) จึงอำจมีโอกำสทีจ่ ะมีนัยสำคัญได้โดยง่ำย จึงควร
ทีจ่ ะพิจำรณำจำกดัชนีควำมกลมกลืนอื่นๆ ประกอบเพิม่ เติมด้วย ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำกำรปรับแบบจำลอง
ให้มคี วำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วธิ กี ำรตัดข้อคำถำมที่พบควำมแปรปรวนในระดับ
บุคคลเท่ำนัน้ หรือพิจำรณำจำนวนองค์ประกอบของกำรวัดตัวแปรในระดับทีมเพื่อให้ได้แบบจำลองที่
สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ใ ห้ม ำกที่สุ ด และเป็ น แบบจ ำลองที่ดีท่ีสุ ด และจำกผลกำรปรับ
แบบจำลองกำรวัดและวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับที่ผู้วจิ ยั คำดว่ำมีควำมสอดคล้องดี
แล้ว ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองหลังกำรปรับเป็นไปตำมตำรำง 32
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ตำรำง 32 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนในกำรประเมินควำมสอดคล้องของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของ
ตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (แบบจำลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนีควำมกลมกลืน


2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P> 0.05
มำกกว่ำ 0.90
มำกกว่ำ 0.90
น้อยกว่ำ0.07

ค่ำสถิติ
 = 201.321,df=106, p< 0.000
0.973
0.966
0.037
2

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จำกตำรำง 32 ผลกำรวิเครำะห์ควำมกลมกลืนของแบบจำลองกำรวัดพหุระดับของ
ตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมทีม่ กี ำรปรับแล้ว พบว่ำดัชนีควำมกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่ำนเกณฑ์
มีเพียงค่ำสถิตไิ คสแควร์ (2= 201.321, df = 106, p-value = 0.000) ทีไ่ ม่ผ่ำนเกณฑ์เนื่องจำกมี
นัยสำคัญทำงสถิติ แต่เมื่อพิจำรณำร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่ำสถิตขิ องดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทำง
เดีย วกัน ว่ ำ ผ่ ำ นเกณฑ์ จึง สรุ ป ได้ว่ ำ ในระดับ ทีม ตัว แปรพลัง จูง ใจในกำรท ำงำนของทีม มีเ พีย ง
องค์ประกอบเดียว มีขอ้ คำถำม จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 และข้อ
11 เพรำะฉะนัน้ คุณลักษณะของตัวแปรในลักษณะนี้ทใ่ี ช้แบบวัดมีโครงสร้ำงองค์ประกอบหรือจำนวน
ตัวชี้วดั ในแต่ละระดับที่แตกต่ำงกันจึงเรียกกว่ำเป็ นตัวแปรระดับทีมที่มคี ุณลักษณะของควำมเป็ น
กลุ่มประเภท fuzzy composition process (Bliese. 2000: 369) ดังนัน้ ผลกำรวิเครำะห์ดงั กล่ำวจึง
สรุปได้ว่ำตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมเมื่อเป็ นตัวแปรระดับทีมจึงมีคุณลักษณะควำมเป็ น
ทีมประเภทนี้เช่นกัน สำหรับผลกำรตรวจสอบโครงสร้ำงองค์ประกอบ ค่ำควำมเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง
และค่ำเฉลีย่ ควำมแปรปรวนทีส่ กัดได้ ดังแสดงในภำพประกอบ 7 และตำรำง 33
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.761* .844* .737*

1.000

1.000

1.000
ME
AW

.673

X8

X6

ระดับทีม
X1

.526

.970*

X11

.570*

ภำพประกอบ 7 แบบจำลองกำรวัดพหุระดับของพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
หมำยเหตุ TEM =
MEAW1 =
POTW2 =
AUTW3 =
IMPW4 =

X12

1.000

.549*

.619*

.442

.735* .835* .747*

.631*

.639*

.670*

X10

.303

IM
PW

AU
TW

PO
TW

.460

พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมด้ำนควำมหมำยหรือคุณค่ำในงำน
พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมด้ำนศักยภำพของทีม
พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมด้ำนควำมมีอสิ ระในกำรตัดสินใจของทีม
พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมด้ำนผลกระทบของทีม
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ตำรำง 33 ค่ำสถิตจิ ำกผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ของตัวแปรพลังจูงใจในกำร
ทำงำนของทีม (แบบจำลองทีป่ รับแล้ว)
ข้อ
คำถำม

MEA1
MEA2
MEA3
POT4
POT5
POT6
AUT7
AUT8
AUT9
IMP10
IMP11
IMP12

B
.832
.919
.853
.809
.859
.819
.761
.844
.737
.735
.835
.747

ระดับบุคคล/ภำยในกลุม่
(within group: W)
(standardized estimate)
SE
z
P-value
.028 30.220 .000
.016 57.974 .000
.020 43.479 .000
.030 27.270 .000
.022 39.830 .000
.025 32.740 .000
.030 25.534 .000
.026 32.929 .000
.034 21.917 .000
.038 19.110 .000
.024 34.963 .000
.031 24.076 .000

CR/AVE
.902/.754

.868/.687

.824/.611

.816/.598

B
.972
.876
.934
.986
.973
.970
.526
.673
-

ระดับกลุ่ม/ระหว่ำงกลุ่ม
(between group: B)
(standardized estimate
SE
z
P-value CR/AVE
.106 9.135 .000 .963/.771
.014 8.442 .000
.087 10.763 .000
.129 7.671 .000
.177 5.495 .000
.128 7.589 .000
.494 1.064 .287
.564 1.192 .233
-

จำกภำพประกอบ 7 และตำรำง 33 พบว่ำค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบของข้อคำถำมระดับ
บุคคลอยู่ระหว่ำง 0.737 - 0.919 ทุกข้อมีนัยสำคัญทำงสถิติ ระดับทีมมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.526 - 0.986
ส่วนใหญ่มนี ัยสำคัญทำงสถิติ ยกเว้นข้อ 8 ข้อ 11 ไม่มนี ัยสำคัญ ซึ่งโบเวนและเกำ (ปิ ยรัฐ ธรรม
พิทกั ษ์. 2558; อ้ำงอิงจำก Bowen.; & Guo. 2011) กล่ำวว่ำหำกค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบในกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสูงพอ (มำกกว่ำ .30) ถึงแม้ไม่มนี ัยสำคัญทำงสถิตกิ ส็ ำมำรถใช้ขอ้
คำถำมนัน้ มำวิเครำะห์ต่อไปได้ และเมื่อตรวจสอบค่ำควำมเชื่อมันในกำรวั
่
ดตัวแปรแฝง (construct
reliability: CR) ของแต่ละองค์ประกอบระดับบุคคลแล้วพบว่ำองค์ประกอบด้ำนคุณค่ำในงำนของทีม
มีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .902 ด้ำนศักยภำพของทีม มีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .868 ด้ำนกำรมีอสิ ระ
กำหนดกำรตัดสินใจ มีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .824 และด้ำนผลกระทบ มีค่ำควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ
.816 สำหรับค่ำเฉลีย่ ควำมแปรปรวนทีส่ กัดได้ของแต่ละองค์ประกอบระดับบุคคลพบว่ำด้ำนคุณค่ำใน
งำนของทีม มีค่ำเท่ำกับ .754 ด้ำนศักยภำพของทีม มีค่ำเท่ำกับ .687 ด้ำนกำรมีอสิ ระกำหนดกำร
ตัดสินใจ มีค่ำเท่ำกับ .611 และด้ำนผลกระทบ มีค่ำเท่ำกับ .598 ระดับทีมทีม่ อี งค์ประกอบเดียวมีค่ำ
ควำมเชื่อมันเท่
่ ำกับ .963 และค่ำเฉลีย่ ควำมแปรปรวนทีส่ กัดได้มคี ่ำเท่ำกับ .771
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ข. ความสอดคล้องภายในกลุ่มของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม
(inter-member agreement)
ขัน้ ตอนนี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ต รวจสอบควำมสอดคล้ อ งภำยในกลุ่ ม ( inter-member
agreement) ของพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมเพื่อตรวจสอบว่ำค่ำคะแนนของบุคลำกรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยที่ได้ของแต่ละคนตำมนิยำมทีศ่ กึ ษำนัน้ ว่ำสอดคล้องกันหรือคล้ำยคลึงกันเพียง
พอทีจ่ ะนำไปรวมเป็นภำยในกลุ่มได้หรือไม่ กำรประเมินควำมสอดคล้องในระหว่ำงสมำชิกภำยในทีม
จะได้จำกกำรเปรียบเทียบกำรแจกแจงของคะแนนระหว่ำงควำมสอดคล้อ งและไม่สอดคล้อ ง ถ้ำ
คะแนนของสมำชิกในทีมมีควำมใกล้เคียงกันแสดงว่ำมีควำมสอดคล้องกัน แต่ถ้ำคะแนนไม่ไปใน
ทิศทำงเดียวกันแสดงว่ำค่ำคะแนนไม่สอดคล้องกัน กำรวิเครำะห์ใช้วธิ กี ำรที่ เรียกว่ำ rwg ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้ multilevel modeling in R package (Bliese.2006) จำกกำรทดสอบควำมสอดคล้องภำยในทีม
ของตัวแปรระดับทีม พบว่ำมีค่ำ 0.943 ซึง่ เป็ นค่ำทีม่ คี วำมสอดคล้องกันในระดับสูงมำก จึงสำมำรถ
นำไปวิเครำะห์ในระดับทีมได้
ขัน้ ที่ 4 การตรวจสอบความแปรปรวนของของตัวแปรระหว่ างที ม (construct
variability between units)
กำรตรวจสอบควำมแปรปรวนของตัวแปรระหว่ำงทีม ซึง่ พิจำรณำควำมแปรปรวน
ขององค์ประกอบระหว่ำงกลุ่ม เป็ นกำรประเมินควำมเชื่อมันดั
่ ชนีทใ่ี ช้ทวไปกั
ั ่ นคือ ICCS (interclass
correlations) ได้แก่ ICC (1) และ ICC (2) ค่ำ ICC (1)โดยวิธกี ำรหำค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ภำยในชัน้ (interclass correlations coefficient: ICCS) ระหว่ำงตัวแปรทัง้ 2 ระดับ เพื่อดูค่ำร้อยละ
ของกำรผันแปรทัง้ หมดในแต่ละด้ำนของตัวแปรจำกกำผันแปรในทีมแล้ว และควำมผันแปรระหว่ำง
ทีม ค่ำ ICC มีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 ค่ำ ICC ที่มคี ่ำสูง แสดงว่ำมีสดั ส่วนทีม่ ำกของควำมแปรปรวน
ระหว่ำงกลุ่ม (proportions between-level) ในทำงปฏิบตั โิ มเดลพหุระดับควรมีค่ำมำกกว่ำ 0.05 ถ้ำ
หำกมีค่ ำน้ อ ยกว่ ำ 0.05 อำจไม่มปี ระโยชน์ เนื่อ งจำก เมื่อ ค่ ำ ICC มีค่ ำน้ อ ย โมเดลพหุระดับจะ
ประมำณค่ำได้ยำก (Dyer; Hanges & Hall. 2005) ดังนัน้ ค่ำ ICC (1) ควรมีค่ำมำกกว่ำ 0.05 จึง
สำมำรถนำไปวิเครำะห์พหุระดับได้ค่ำ ICC (1)เป็ นดัชนีสดั ส่วนของควำมแปรปรวนในกำรเข้ำร่วม
กลุ่ม ซึง่ มีค่ำควำมแปรปรวนภำยในกลุ่ม (within-unit variance) น้อยกว่ำควำมแปรปรวนระหว่ำง
กลุ่ม (between-unit variance) เป็ นกำรแสดงหลักฐำนว่ำตัวแปรนี้มคี วำมแปรปรวนระดับกลุ่ ม
พอที่จะนำไปวิเครำะห์ต่อไปได้ ส่วนค่ำ ICC (2) เป็ นกำรประเมินควำมเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
คะแนนเฉลีย่ ทีส่ ร้ำงจำกคะแนนของสมำชิกในทีมเดียวกัน เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำ ICC (2) คือ ควรจะ
มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.70 ขึน้ ไป (Klein; et al.2005: 518) อย่ำงไรก็ตำมค่ำ ICC(2) จะมีค่ำ
สูงขึน้ ได้จำกกำรเพิม่ ขนำดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละกลุ่ม (LeBreton; & Sander. 2008) ดังนัน้ ในกำร
วิจยั ครัง้ นี้ ในกรณีทค่ี ่ำ ICC(2) มีค่ำต่ ำ ผูว้ จิ ยั จะพิจำรณำจำกค่ำ rwg(j) และค่ำ ICC(1) ประกอบใน
กำรประเมินควำมเชื่อมันของค่
่
ำเฉลีย่ รำยกลุ่มแทน ผลกำรวิเครำะห์แสดงในตำรำง 34
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ตำรำง 34 ผลกำรตรวจสอบควำมแปรปรวนระหว่ำงทีม
ตัวแปร
บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม
ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

ICC (1)
0.059
0.162
0.099
ไม่ตอ้ งวิเครำะห์

ICC (2)
0.283
0.505
0.409
ไม่ตอ้ งวิเครำะห์

จำกตำรำง 34 พบว่ำ ค่ำ ICC(1) ของตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม
ภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม มีค่ำ มำกกว่ำ 0.05 ทุกตัวแปร จึงสรุปได้ว่ำมีควำมแปรปรวน
ในระดับกลุ่มมำกพอที่จะทำกำรวิเครำะห์แบบพหุระดับได้ ในทำงตรงข้ำมส่วนของค่ำ ICC(2) ของ
ทุกตัวแปรมีค่ำต่ ำกว่ำ 0.70 ทุกตัวแปร แต่เมื่อคำนึงถึงค่ำ rwg(j) และ ICC(1) ของทุกตัวแปรทีผ่ ่ำน
เกณฑ์ทก่ี ำหนดแล้วผูว้ จิ ยั จะดำเนินกำรวิเครำะห์แบบพหุระดับต่อไป
2.4 ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปัจจัยเชิ งสาเหตุ
และผลของพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.4.1 ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างระดับบุคคล
ในกำรวิเ ครำะห์แ บบจ ำลองพหุ ร ะดับ ในขัน้ ตอนที่ห นึ่ ง ตำมที่ม ิว เทนเสนอไว้
(Muthen. 1994) ต้องวิเครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระดับบุคคลให้มคี วำมกลมกลืน
ก่อน แล้วจึงวิเครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัม พันธ์ทงั ้ สองระดับ คือ ระดับทีมและระดับ บุคคล
ไปพร้อมกัน ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรระดับ บุค คล ตำมแบบจำลอง
สมมติฐำนทีส่ ร้ำงขึน้ ตำมภำพประกอบ 8
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SCO1
SFD2

TLI

SIS3

SME1

SSE2

SSD3

SIM4
TINTS

SPR4
TEX

TEX1

TINTS1

PSYE
SSP1
COM

SSC2

TSE

TSE1

SPA3

ภำพประกอบ 8 แบบจำลองตำมสมมติฐำนโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระดับบุคคล
หมำยเหตุ: TLI = ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล ประกอบด้วย SCO1 = ด้ำนสือ่ สำรควำมคำดหวังทีผ่ นู้ ำ
ั
กำรอย่ำงชัดเจน, SFD2 = ด้ำนมุ่งเน้นพัฒนำผูต้ ำมแต่ละคน, SIS3 ด้ำน = กระตุน้ ทำงปญญำ,
SPR4 = ด้ำน
ตระหนักถึงควำมแตกต่ำงของบุคคล TEX = กำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
, TSE = กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง, PSYE = พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล, INTS = ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน,
COM = สมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประกอบด้วย SSP1 = ด้ำนจิตวิญญำณในกำร
ปฏิบตั งิ ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยสำธำรณภัย SSC2 = ด้ำนควำมตระหนกและเข้มงวดควำมปลอดภัย
SPA3 = ด้ำนกำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมของทุกภำคส่วน

จำกกำรวิเครำะห์แบบจำลองตำมสมมติฐำนในครัง้ แรกค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
กลมกลืนของแบบจำลองเป็นไปตำมตำรำง 35
ตำรำง 35 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับปจั จัยเชิงเหตุและ
ผลของพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระดับบุคคล
(แบบจำลองสมมติฐำน)
ดัชนีควำมกลมกลืน

เกณฑ์
ค่ำสถิติ
2
2
p> 0.05
= 299.99,df=71, p< 0.000
CFI
มำกกว่ำ 0.90
0.929
TLI
มำกกว่ำ 0.90
0.909
RMSEA
น้อยกว่ำ 0.08
0.076
AIC = 15769.744, BIC = 15977.912, Adjusted BIC = 15825.535

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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จำกตำรำง 35 เมื่อพิจำรณำจำกดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองโครงสร้ำง
ควำมสัมพันธ์พหุระดับปจั จัยสำเหตุและผลพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยระดับบุคคล พบว่ำแบบจำลองสมมติฐำนยังไม่มคี วำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในทุก
ดัชนี เนื่องจำกมีค่ ำดัชนีบำงตัวไม่ก ลมกลืนผ่ำนเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ได้แก่ค่ ำสถิติไคสแควร์มนี ัยสำคัญ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจำลองโดยพิจำรณำจำกค่ำดัชนีกำรปรับแบบจำลอง (modification indices)
ร่วมกับกำรพิจำรณำแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องว่ำมีควำมสอดคล้องกับกำรปรับโครงสร้ำงแบบจำลอง
ควำมสัมพันธ์ โดยทำกำรปรับแบบจำลองและวิเครำะห์ขอ้ มูลแล้วทดสอบควำมกลมกลืนใหม่ จนได้
แบบจำลองควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงระดับ บุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทีม่ คี วำมกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภำพประกอบ 9
SCO1
SFD2
SIS3

.826***
.881***

TLI

SME1

.797***
.477***

SPR4

SSE2

SIM4

SSD3

..744*** .742*** .630***
.550***

.234***
.802***

TEX

TEX1

TINTS
.129***

PSYE

.911***

TINTS1

.624***
.823***

.894***
.233***

TSE

TSE1
.909***

.140***

COM

.775***

.881***

SSP1
SSC2
SPA3

ภำพประกอบ 9 ค่ำสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมำตรฐำนของแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับ
ปจั จัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจในกำรทำงำนของระดับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จำกภำพประกอบ 9 เป็ นแบบจำลองโครงสร้ำงแบบจำลองควำมสัมพันธ์ปจั จัยเชิง
เหตุและผลของพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับบุคลำกร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทีป่ รับแล้วและได้แบบจำลองทีก่ ลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั
ได้ทำกำรปรับแบบจำลองตำมผลทำงสถิตแิ ละควำมสมเหตุสมผลในเชิงทฤษฎี โดยกำรเพิม่ เส้น
อิทธิพลจำกภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคล (TLI) ส่งผลต่อกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงทีมกับ
บุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (TEX) พบว่ำแบบจำลองทีป่ รับแล้วมีควำมกลมกลืนดี เมื่อ
อธิบำยในเชิงทฤษฎีแบบจำลองทีป่ รับแล้วมีควำมสอดคล้องกับทฤษฎีภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงและ
แนวคิดกำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในแง่ทว่ี ่ำภำวะผูน้ ำ
กำรเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนกำรที่ผู้นำมีอิทธิพลต่ อผู้ร่วมงำนและผู้ตำมโดยเปลี่ย นแปลงควำม
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พยำยำมของผู้ตำมให้สูงขึน้ กว่ำควำมพยำยำมที่คำดหวังไว้ ซ่งึ ผู้นำจะเปลี่ยนแปลงและจูงใจผู้ตำม
โดยกำรสร้ำงให้ผู้ตำมตระหนักเห็นถึงควำมสำคัญในผลของงำน ชักจูงให้ผู้ตำมรูจ้ กั เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์กำรหรือของกลุ่ม สนับสนุ นควำมเป็ นอิสระและกำรเปลี่ยนแปลงของผูร้ ่วมงำน
กระตุน้ ให้ผตู้ ำมแสดงควำมคิดและเหตุผลได้อย่ำงเต็มทีแ่ ละอิสระ ไม่วจิ ำรณ์ควำมคิดของผูต้ ำมแม้ว่ำ
ควำมคิดนัน้ จะแตกต่ำงไปจำกควำมคิดของผูน้ ำก็ตำมและทำให้ผตู้ ำมรูส้ กึ ว่ำปญั หำทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเรื่อง
ท้ำทำยและถือเป็ นโอกำสทีด่ ใี นกำรแก้ปญั หำร่วมกันและสร้ำงควำมเชื่อมันว่
่ ำทุกปญั หำนัน้ สำมำรถ
หำทำงแก้ไขได้ แม้ว่ำจะเป็ นปญั หำทีใ่ หญ่หรือมีอุปสรรคมำกมำยเพียงใดก็ตำม ถ้ำทุกคนร่วมมือ
แก้ปญั หำ ก็จะสำมำรถลุล่วงผ่ำนไปได้ ผูน้ ำจะให้ควำมสนใจและเอำใจใส่ผตู้ ำมเป็ นรำยบุคคล ทำให้
ผูต้ ำมรูส้ กึ ว่ำตนเองมีคุณค่ำและมีควำมสำคัญผูน้ ำจะเป็นเหมือนกับโค้ช (coach) หรือทีป่ รึกษำทีค่ อย
ให้คำแนะนำและดูแลผูต้ ำมแต่ละคน พยำยำมให้ผตู้ ำมพัฒนำศักยภำพของตนเองให้สูงขึน้ กว่ำเดิม มี
กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ เปิ ดโอกำสให้ผู้ตำมได้ใช้ควำมสำมำรถของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ ดังนัน้
ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคลที่แสดงออกมำและกระทำต่อผู้ตำมแต่ละคนเหมือนกันใน
ช่วงเวลำเดียวกันไม่ขน้ึ อยูก่ บั ควำมสัมพันธ์ทม่ี กี บั ผูต้ ำมแต่ละคน อำจส่งผลให้คุณภำพควำมสัมพันธ์
ของสมำชิกแต่ละคนกับทีมเดียวกันมีคุณภำพควำมสัมพันธ์โดยรวมทีด่ ี จึงทำให้แต่ละคนเต็มใจทีจ่ ะ
ช่วยเหลือสมำชิกคนอื่น แบ่งปนั ควำมคิดเห็นและข้อมูล ให้กำรยอมรับสมำชิกคนอื่นๆ และทุ่มเท
ควำมพยำยำมที่จะทำงำนให้ทมี (Seers. 1989) ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคลและกำร
แลกเปลี่ยนระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจึงเป็ นลักษณะควำมสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึ้น จำกกำรทำงำนร่ว มกัน ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณภำพควำมสัมพัน ธ์ของสมำชิกกับทีม (Love &
Forret.2008: 342) เช่นเดียวกับงำนวิจยั ของแอลและเอียวโก (Aw & Ayoko. 2016: 510) พบว่ำ
ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมีควำมสัมพันธ์กบั คุณภำพควำมสัมพันธ์ของบุคคลกับทีมและควำมยึดมัน่
ผูกผันกับทีม หลังจำกผูว้ จิ ยั ทำกำรปรับแบบจำลองแล้ว และวิเครำะห์แบบจำลองระดับบุคคลอีกครัง้
หนึ่ง ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองควำมสัมพันธ์ระดับบุคคลดังแสดงในตำรำง 36
ตำรำง 36 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับปจั จัยเชิงเหตุและผล
ของพลังจูงใจในกำรทำงำนระดับบุคคล (แบบจำลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนีควำมกลมกลืน

เกณฑ์
ค่ำสถิติ
2
p> 0.05
= 241.355,df=71, p< 0.000
CFI
มำกกว่ำ 0.90
0.947
TLI
มำกกว่ำ 0.90
0.932
RMSEA
น้อยกว่ำ 0.08
0.065
AIC = 15711.110, BIC = 15919.277, Adjusted BIC = 15766.900
2

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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ตำรำง 36 แสดงค่ ำ ดัช นี ค วำมกลมกลืน ของแบบจ ำลองสมมติฐ ำนโครงสร้ำ ง
ควำมสัมพันธ์ระดับบุคคลที่ผ่ำนกำรปรับแบบจำลองแล้ว พบว่ำแบบจำลองที่ผ่ำนกำรปรับมีค่ำดัชนี
ควำมกลมกลืนส่วนใหญ่เป็ นไปตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ ยกเว้นค่ำสถิตไิ คสแควร์มนี ัยสำคัญ แต่เมื่อ
พิจำรณำร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่ำสถิตดิ ชั นีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทำงเดียวกันว่ำผ่ำนเกณฑ์ จึงสรุป
ได้ว่ำแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระดับบุคคลมีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อ
พิจำรณำว่ำแบบจำลองที่ปรับใหม่น้ีเป็ นแบบจำลองที่ดกี ว่ำแบบจำลองตำมสมมติฐำนหรือไม่ โดย
พิจำรณำเปรียบเทียบจำกค่ำ AIC, BIC และ adjusted BIC ซึง่ ค่ำดัชนีทงั ้ สำมของแบบจำลองใดมีค่ำ
น้อยกว่ำจะมีควำมกลมกลืนดีกว่ำ แบบจำลองคู่ แข่ง (Hox, 2010: 103) ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ
แบบจำลองทีป่ รับแล้วมีค่ำ AIC, BIC และ adjusted BIC ลดลงจำกแบบจำลองตำมสมมติฐำนเท่ำกับ
58.634, 58.635 และ 58.635 ตำมลำดับ สรุปได้ว่ำแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระดับบุคคลที่
ปรับแล้วมีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นแบบจำลองทีด่ กี ว่ำแบบจำลองตำมสมมติฐำน
2.4 ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของตัว
แปรทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีม
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ ครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของพหุระดับ
ของพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีมไปพร้อมกัน ซึง่ ก่อนวิเครำะห์ผวู้ จิ ยั ได้
ท ำกำรตรวจสอบคุ ณ สมบัติต่ ำ งๆ ของตัว แปร ควำมกลมกลืน ของข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ แ ละค่ ำ
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลของแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับในระดับบุคคลและระดับทีม
สำหรับระดับ บุคคลผู้วจิ ยั ได้ทำกำรตรวจสอบคุณภำพแบบวัดโดยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของตัวแปรระดับบุคคล จนได้แบบวัดทีม่ อี งค์ประกอบทีก่ ลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และได้
ตรวจสอบควำมกลมกลืนกับข้อมูลของแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ เชิงสำเหตุและผลระดับ
บุคคล ส่วนตัวแปรระดับทีม ผู้วจิ ยั ได้ทำกำรตรวจสอบกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปร
ระดับทีม กำรตรวจสอบระดับกำรวิเครำะห์ของข้อมูล และตรวจสอบควำมเชื่อมันของตั
่
วแปรระดับ
ทีม ผูว้ จิ ยั พบว่ำแบบจำลองระดับบุคคลทีป่ รับแก้จนมีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์น้ีมคี วำม
เหมำะสมในกำรทดสอบแบบจ ำลองพหุ ร ะดับ ได้ โดยแบบ จ ำลองตำมสมมติฐ ำนแสดงตำม
ภำพประกอบและดัชนีควำมกลมกลืนของผลกำรทดสอบแสดงตำรำง 37 แบบจำลองตำมสมมติฐำน
พหุระดับ
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TEM1

TTI1

TTI

TEM

TCI1

TCI

PSYEB

TEF

ระดับทีม
ระดับบุคคล
SCO1
SFD2
SIS3

TLI

SME1

SSE2

SPR4
TEX1

SSD3

SIM4

TINTS
TEX

PSYEB
SSP1

COM
TSE1

TINTS1

TSE

SSC2
SPA3

ภำพประกอบ 10 แบบจำลองควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำงพหุระดับ (แบบจำลองตำมสมติฐำน)
หมำยเหตุ 1: TLI = ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล, TEX = กำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, TSE = กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง, PSYE = พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล,
INTS = ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน, COM = สมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, TTL = ภำวะผูน้ ำกำร
เปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม, TCI = บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม, TEM = พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
และ TEF = ประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2: C หมำยถึงเส้นอิทธิพลข้ำมระดับ (cross-level effects) จำกตัวแปรระดับทีม (between
group) ไปยังตัวแปรระดับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (within group)

ตำมภำพประกอบ 10 ผู้ ว ิจ ัย ได้ ก ำหนดให้ ม ีอิท ธิพ ลข้ำ มระดับ (cross-level
effects) จำกตัวแปรระดับทีม (between group) ไปยังตัวแปรระดับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำ
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ธำรณภัย (within group) ตำมสมมติฐำน ได้แก่ตวั แปรภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม (TTL)
ตัวแปรบรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีม (TCI) ตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (TEM)
ทัง้ สำมตัวแปรนี้ส่งอิทธิพลข้ำมระดับมำสู่ตวั แปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล (PSYE) ซึง่ แสดง
ไว้ในกรอบแนวคิดในกำรวิจยั แต่ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลนัน้ ไม่สำมำรถกระทำได้โดยตรง ในทำงปฏิบตั ิ
จะวิเ ครำะห์ ไ ด้ จ ะต้ อ งยกระดับ ตัว แปรระดับ บุ ค คลให้อ ยู่ ใ นระดับ ทีม แล้ ว จึง ท ำกำรวิเ ครำะห์
ควำมสัมพันธ์ ดังนัน้ จึงต้องทำกำรรวมค่ำ (aggregate) ตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลให้
เป็ นระดับทีมโดยใช้แบบจำลองกำรวัดแบบรวมคะแนนในกลุ่ม (summary index model) โดยไม่
จำเป็นต้องตรวจสอบระดับกำรวิเครำะห์ซง่ึ จะได้เป็ นตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (PSYEB)
เพื่อให้สำมำรถนำคะแนนนี้ไปวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ต่อไปได้ (นำชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2560)
โดยเส้นอิทธิพลข้ำมระดับดังกล่ำวจะมีตวั อักษร "C" กำกับอยู่ทุกเส้นอิทธิพล จำกนัน้ ผูว้ จิ ยั ทำกำร
วิเครำะห์แบบจำลองพหุระดับ ได้ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองแสดงในตำรำง 38
ตำรำง 38 ค่ำดัชนีควำมกลมกลืนของแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับปจั จัยเชิงเหตุและ
ผลของพลังจูงใจในกำรทำงำนระดับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและระดับทีม
(แบบจำลองสมมติฐำน)
ดัชนีควำมกลมกลืน

เกณฑ์
ค่ำสถิติ
2
p> 0.05
= 194.159, df=7, p< 0.000
CFI
มำกกว่ำ 0.90
.950
TLI
มำกกว่ำ 0.90
.929
RMSEA
น้อยกว่ำ 0.08
.055
AIC = 14644.571, BIC = 14644.571, Adjusted BIC = 14644.571
2

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จำกตำรำง 38 พิจำรณำดัชนีควำมกลมกลืนแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์
พหุ ร ะดับ ป จั จัย เชิง สำเหตุ แ ละผลของพลัง จูง ใจในกำรท ำงำนของบุ ค ลำกรป้ อ งกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัยระดับบุคคลและระดับทีม พบว่ำแบบจำลองสมมติฐำนยังไม่มคี วำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทุกดัชนี เนื่องจำกมีค่ำดัชนีบำงตัวไม่กลมกลืนผ่ำนเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ได้แก่ค่ำสถิตไิ คสแควร์ม ี
นัยสำคัญ ผู้วจิ ยั จึงพิจำรณำจำกค่ำดัชนีกำรปรับแบบจำลอง (modification indices) ร่วมกับกำร
พิจ ำรณำแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งว่ ำ มีค วำมสอดคล้ อ งกับ กำรปรับ โครงสร้ ำ งแบบจ ำลอง
ควำมสัม พัน ธ์ต่ อ ไปได้อีก หรือ ไม่ ผลกำรตรวจสอบพบว่ ำ ข้อ เสนอในกำรปรับ แบบจ ำลองตำม
คำแนะนำของโปรแกรม Mplus ไม่มคี วำมสอดคล้องในเชิงทฤษฎีทจ่ี ะทำกำรปรับแบบจำลองต่อไป
อีกได้ และเมื่อพิจำรณำร่วมกับค่ำสถิตขิ องดัชนีควำมกลมกลืนตัวอื่นๆ ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทำง
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เดียวกันว่ำผ่ำนเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ำแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระดับบุคคลและระดับ
ทีมมีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภำพประกอบ 11

TEM1

TTI

TTI1

.265***
.181

.016

TCI

TCI1

.057

TEM

C

TEF

C.359***

PSYEB

C .144
.043

ระดับทีม
ระดับบุคคล

SCO1
SFD2

TLI

SIS3
SPR4
TEX1

.234***

SME1

SSE2

SSD3

.477***
.624***

TEX

.129***

TINTS

TINTS1

PSYEB
SSP1
.140***

TSE1

SIM4

TSE

.233***

COM

SSC2
SPA3

ภำพประกอบ 11 ค่ำสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมำตรฐำนของแบบจำลองควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำง
พหุระดับ (แบบจำลองตำมสมมติฐำนทีก่ ลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
หลังจำกผู้วจิ ยั ได้แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับปจั จัยเชิงเหตุ และผล
ของพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแล้ว ต่อไปนี้ผวู้ จิ ยั จะได้สรุป
ค่ำอิทธิพลทำงตรง (direct effect) อิทธิพลทำงอ้อม (indirect effect) และอิทธิพลรวม (total effect)
จำแนกตำมตัวแปรเหตุและตัวแปรผล ดังแสดงในตำรำง 39 และ 40
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ตำรำง 39 ขนำดอิทธิพลทำงตรง ทำงอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่ำงตัวแปรผลในแบบจำลอง
โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระดับบุคคล
ตัวแปร
เชิง
สำเหตุ
TLI
TEX
TSE
PSYEB
R2

ตัวแปรผล
TEX
PSYEB
TINTS
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.234*** - .234*** .477*** .030 .507***
.317*** .317***
.129*
.129*
.080* .080*
.233***
.233***
.145*** .145***
.624***
.624***
.055

.343***

.390***

COM
DE
IE
TE
.071*** .071***
.018
.018
.033
.033
.140*
.140*
.020

ตำรำง 39 แสดงค่ำสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมำตรฐำนแบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์
เชิงสำเหตุและผลของพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จำกผล
กำรวิเครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ เมื่อพิจำรณำค่ำอิทธิพลทำงตรง อิทธิพล
ทำงอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงสำเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในกำรทำงำน ใน
ระดับบุคคลทีม่ ตี ่อพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำนและสมรรถนะบุคลำกร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในระดับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สำมำรถอธิบำย
อิทธิพลของตัวแปรเชิงสำเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผล โดยจะนำเสนอเป็นรำยตัวแปรผล ดังนี้
1. กำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อกำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยคือ ตัวแปร
ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุค คลโดยมีอิทธิพลทำงตรง .234 โดยตัวแปรภำวะผู้นำกำร
เปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรกำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับ
บุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้รอ้ ยละ 5.5
2. พลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคล ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรพลังจูงใจในกำร
ทำงำนของบุค คลจำกมำกไปหำน้ อ ยคือ ตัวแปรภำวะผู้นำมุ่งเน้ นบุค คลมีอิทธิพลรวม .507 แบ่ง
ออกเป็ นอิทธิพลทำงตรง .477 และอิทธิพลทำงอ้อม .030 ตัวแปรกำรเห็นคุณค่ำในตนเองมีอทิ ธิพล
รวม .233 แบ่งออกเป็ นอิทธิพลทำงตรง .233 และไม่มอี ิทธิพลทำงอ้อม ตัวแปรกำรแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีอทิ ธิพลรวม .129 แบ่งออกเป็ นอิทธิพล
ทำงตรง .129 และไม่มอี ทิ ธิพลทำงอ้อม โดยตัวแปรทัง้ สำมนี้สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัว
แปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลได้รอ้ ยละ 34.3
3. ควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรควำมตัง้ ใจคงอยู่ในงำน
จำกมำกไปหำน้อยคือ ตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลมีอทิ ธิพลรวม .624 โดยเป็ นอิทธิพล
ทำงตรงทัง้ หมด ตัวแปรภำวะผูน้ ำมุ่งเน้นบุคคลมีอทิ ธิพลรวม .317 โดยเป็ นอิทธิพลทำงอ้อมทัง้ หมด
ตัวแปรกำรเห็นคุณค่ำในตนเองมีอทิ ธิพลรวม .145 โดยเป็ นอิทธิพลทำงอ้อมทัง้ หมด และตัวแปรกำร
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แลกเปลี่ยนระหว่ ำงทีมกับบุ ค ลำกรป้อ งกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีอิทธิพ ลรวม .080 โดยเป็ น
อิทธิพลทำงอ้อมทัง้ หมด ตัวแปรทัง้ สี่น้ีสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรพลังจูงใจในกำร
ทำงำนของบุคคลได้รอ้ ยละ 39.0
4. สมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อตัว
แปรสมรรถนะบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำกมำกไปหำน้อยคือ ตัวแปรพลังจูงใจในกำร
ทำงำนของบุคคลมีอทิ ธิพลรวม .140 โดยเป็นอิทธิพลทำงตรงทัง้ หมด ตัวแปรภำวะผูน้ ำมุ่งเน้นบุคคล
มีอทิ ธิพลรวม .071 โดยเป็ นอิทธิพลทำงอ้อมทัง้ หมด ตัวแปรกำรเห็นคุณค่ำในตนเองมีอทิ ธิพลรวม
.033 โดยเป็ นอิทธิพลทำงอ้อมทัง้ หมด และตัวแปรกำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงทีมกับบุคลำกรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยมีอทิ ธิพลรวม .018 โดยเป็ นอิทธิพลทำงอ้อมทัง้ หมด โดยตัวแปรทัง้ สี่น้ีสำมำรถ
อธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลได้รอ้ ยละ 2.0
ตำรำง 40 ขนำดอิทธิพลทำงตรง ทำงอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่ำงตัวแปรผลในแบบจำลอง
โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์พหุระดับของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระดับทีม
ตัวแปร
เชิง
สำเหตุ
TTL
TCI
TEM
R2

DE
.265**
.016
-

TEM
IE
.070

TE
.265**
.016
-

DE
.101
.043
.057

ตัวแปรผล
TEF
IE
.015
.001
.018

TE
.116
.044
.057

DE
.181
.144
.359***

PSYEB
IE
.095*
.006
-

TE
.276*
.150
.359***

.216*

จำกตำรำง 40 แสดงค่ำสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ลมำตรฐำนของแบบจำลองโครงสร้ำง
ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผลของพลังจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย ระดับทีม และอิทธิพ ลข้ำมระดับ จำกผลกำรวิเ ครำะห์แบบจำลองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึน้ เมือ่ พิจำรณำค่ำอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงสำเหตุ
และผลพหุ ระดับของพลัง จูง ใจในกำรทำงำนระดับทีมที่ม ีต่ อ ประสิทธิผ ลของของทีมป้ อ งกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย สำมำรถอธิบำยอิทธิพลของตัวแปรเชิงสำเหตุ ท่สี ่งผลต่อ ตัว แปรผล โดยจะ
นำเสนอเป็นรำยตัวแปรผล ดังนี้
1. พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม ตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลรวมต่อพลังจูงใจในกำร
ทำงำนของทีมจำกมำกไปหำน้อย คือ ตัวแปรภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีมมีอิทธิพลรวม
.265 เป็ นอิทธิพลทำงตรงทัง้ หมด โดยตัวแปรภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมและตัวแปร
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บรรยำกำศเสริมสร้ำงพลังอำนำจของทีมสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรพลังจูงใจในกำร
ทำงำนของทีมได้รอ้ ยละ 7.0
2. พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม ตัวแปรพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม (PSYEB)
เป็นตัวแปรระดับทีมทีไ่ ด้รบั กำรยกระดับมำจำกตัวแปรระดับบุคคลโดยกำรรวมค่ำ (aggregate) ทีใ่ ช้
แบบจำลองกำรวัดแบบรวมคะแนนในกลุ่ม (summary index model) เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์อทิ ธิพล
ข้ำมระดับจำกระดับทีมมำสู่ระดับบุคคลโดยเฉพำะ ทัง้ นี้ตวั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลข้ำมระดับต่อตัวแปรพลัง
จูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำกมำกไปหำน้อยคือ ตัวแปรพลังจูง
ใจในกำรทำงำนของทีม (TEM) มีอทิ ธิพลข้ำมระดับรวม .359 โดยเป็ นอิทธิพลข้ำมระดับทำงตรง
ทัง้ หมด ตัวแปรภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมมีอทิ ธิพลข้ำมระดับรวม .276 แบ่งเป็ นอิทธิพล
ข้ำมระดับทำงตรง .181 และอิทธิพลข้ำมระดับทำงอ้อม .095โดยตัวแปรทัง้ สำมนี้สำมำรถอธิบำย
ควำมแปรปรวนของตัว แปรพลัง จูง ใจในกำรทำงำนของบุค ลำกรป้อ งกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(PSYEB) ได้รอ้ ยละ 21.6

3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการวิ จยั ระยะที่ 3
กำรวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพเพื่อตอบวัตถุประสงค์กำรวิจยั ข้อ 3 เพื่อค้นหำ
แนวทำงกำรเสริมสร้ำงพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดย
ใช้วธิ กี ำรสนทนำกลุ่มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ ทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีมสูงจำนวน 1 ทีม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกมำจำกกำรวิจยั ระยะที่ 2 ข้อ
ค้นพบทีส่ ำคัญจำกกำรวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้นำมำเป็ นประเด็นและคำถำมเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม
กำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม ได้แก่ ภำวะผูน้ ำกำรเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้น
ทีม ซึง่ กำรวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นตอบคำถำมกำรวิจยั ได้ว่ำตัวแปรอะไร (what) เป็ นปจั จัยเชิงเหตุของ
พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม แต่ยงั ไม่ได้ตอบคำถำมว่ำปจั จัยเชิงเหตุน้ีมแี นวทำงเสริมสร้ำงพลังจูง
ใจในกำรทำงำนของทีมอย่ำงไร (how) ดังนัน้ ในส่วนของผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรวิจยั ระยะที่ 3 นี้
ผูว้ จิ ยั แบ่งเนื้อหำกำรนำเสนอข้อมูลทัง้ หมดเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บริบททัวไปของพื
่
น้ ทีท่ ศ่ี กึ ษำ
และข้อมูลเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก
(themes) คือ ประเด็นสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำนได้แก่ ภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม
และประเด็นเงือ่ นไขทีท่ ำให้เกิดพลังจูงใจในกำรทำงำน มีรำยละเอียดดังนี้
3.1 บริ บททัวไปของพื
่
้นที่และข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
บริ บททัวไปของพื
่
้นที่
ในอดีตทีผ่ ่ำนมำสำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สังกัดกรุงเทพมหำนครถูก
จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2546 ตำมพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
หมวด 3 ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
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กรุงเทพมหำนครมีมติครัง้ ที่ 8/2546 ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2546 ให้จดั ตัง้ สำนักป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ขึ้น โดยรวมหน่ ว ยงำนของกรุ ง เทพมหำนคร คือ ฝ่ ำ ยบรรเทำผู้ป ระสบภัย กองสัง คม
สงเครำะห์ สำนักสวัสดิกำรสังคม และกองป้องกันภัยฝ่ำยเรือน สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร
ทัง้ นี้ จึงเป็ นกำรรวมข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญกับกองบังคับกำรตำรวจดับเพลิง สำนักงำน
ต ำรวจแห่ งชำติ ตำมมติค ณะรัฐมนตรีเ รื่อ งกำรดำเนินกำรถ่ ำยโอนภำรกิจกองบังคับกำรต ำรวจ
ดับเพลิง ส ำนักงำนตำรวจแห่ งชำติไปอยู่ในควำมรับผิดชอบของกรุงเทพมหำนคร ตัง้ แต่ว นั ที่ 1
พฤศจิก ำยน 2546 และได้จดั ตัง้ ขึ้น เป็ นหน่ ว ยงำนใหม่ ช่ อื ส ำนั ก ป้อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย
กรุงเทพมหำนครตัง้ แต่นนั ้ มำ
สำหรับสถำนีดบั เพลิงและกู้ภยั นำนำ (นำมสมมติ) เป็ นผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก ซึ่งเป็ น
หน่ วยปฏิบตั กิ ำรมีหน้ ำทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำทิ ด้ำนตรวจตรำ
เพื่อป้องกันอัคคีภยั อำคำรบ้ำนเรือน สถำนทีป่ ระกอบกำรค้ำ สถำนทีจ่ ำหน่ ำยแก็ส น้ ำมันเชือ้ เพลิง
หรือสถำนทีส่ ะสมสิง่ ไวไฟและสถำนที่สำธำรณในเขตพืน้ ที่ รับผิดชอบ ด้ำนกำรระงับอัคคีภยั กู้ภยั
ด้ำนกำรช่วยชีวติ และให้บริกำรผูป้ ระสบภัยด้ำนต่ำงๆ ด้ำนกำรสำรวจและจัดทำแผนทีแ่ หล่งน้ ำต่ำงๆ
ในแหล่งชุมชน เส้นทำงตำมจุดอันตรำย เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้ ด้ำนกำรช่วยเหลือด้ำนบริกำรแก่ประชำชนและหน่ วยงำนอื่นๆ เช่น กำรบริกำรรับ -ส่งผูป้ ่วยนำส่ง
โรงพยำบำลตำมที่ประชำชนร้องขอตลอดจนให้กำรพยำบำลเบื้องต้น นอกจำกนัน้ มีภำรกิจกำรดูแล
และรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ ยำนพำหนะและทรัพย์สนิ ของทำงรำชกำรที่ได้รบั มอบหมำยให้อยู่ใน
สภำพพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ทุกโอกำส
ก่อนเริม่ ดำเนินกำรสนทนำกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ได้เยีย่ มชมสถำนีดบั เพลิงและกู้ภยั นำนำนัน้
จะช่วยทำให้บรรยำกำศกำรสนทนำกลุ่มมีควำมเป็ นกันเองมำกขึน้ ระหว่ำงทีมผูว้ จิ ยั กับสมำชิกทีมที่
เข้ำร่วมในครัง้ นี้ และได้วเิ ครำะห์ขอ้ มูลตำมประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
1. สภำพแวดล้อมภำยนอกรอบสถำนีดบั เพลิงและกู้ภยั นำนำพบว่ำลักษณะ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบของสถำนีดบั เพลิง และกู้ภยั นำนำ ส่วนของด้ำนหน้ำสถำนีดบั เพลิงอยู่ตดิ กับถนนสำย
หลักจึงทำให้พ้นื ที่บริเวณด้ำนหน้ำของสถำนีมเี นื้อที่เหลือไม่มำก นอกจำกนี้ยงั มีรถดับเพลิงขนำด
ใหญ่ประเภทต่ำงๆ จอดอยู่เป็ นจำนวนหนึ่ง ด้ำนหน้ำซึ่งเป็ นระบบกำรเตรียมพร้อมสำหรับกำรออก
ั่
เหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลำ อีกส่วนหนึ่งของด้ำนหน้ ำสถำนีดบั เพลิงฝงทำงด้
ำนซ้ำยมือเมื่อผู้วจิ ยั หัน
หน้ำไปทำงถนนหลักได้มกี ำรปรับเปลีย่ นเป็ นสวนหย่อมขนำดเล็กกะทัดรัด ซึง่ จำกเดิมเป็ นพืน้ ที่ทใ่ี ช้
สำหรับฝงั ซำกงูหรือสัตว์ทป่ี ระชำชนแจ้งให้ไปช่วยเหลือหรือเมื่อ จับมำแล้วได้ขงั ไว้ในกรงเพื่อรอให้ม ี
ปริมำณมำกแล้วจะได้เอำไปปล่อยพร้อมกัน แต่ปจั จุบนั ทำงสถำนีได้มกี ำรปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ในส่วน
ดังกล่ำวทีม่ ุ่งเน้นควำมสะอำดทำงสุขลักษณะอนำมัยและเพื่อ สวยงำมและสะอำดตำของผูท้ อ่ี ยู่อำศัย
ใกล้เคียงกับสถำนี และเนื่องจำกเป็ นสถำนีท่อี ยู่ตดิ กับถนนสำยหลัก ซึ่งทำให้ประชำชนทีผ่ ่ำนไปมำ
เป็ น จ ำนวนมำกได้ ม องเห็น ภำพของสถำนี ด ับ เพลิง ที่ส ะอำดเป็ น ระเบีย บและพร้อ มให้บ ริก ำร
ประชำชน ซึ่งตอนปรับปรุงสมำชิกทีมเล่ำให้ผู้วจิ ยั ฟงั ว่ำทุกคนในสถำนีมำร่วมด้วยช่วยกันพัฒนำ
สร้ำงพืน้ ทีท่ งั ้ พื้นที่สวนหย่อม และพื้นที่สำหรับ ส่วนกลำงของสถำนีสำหรับเพื่อให้ทุกคนในสถำนีได้
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ใช้ร่วมกันในกิจกรรมต่ำง เช่น กำรทำอำหำรรับประทำนร่วมกันในวันศุกร์ กำรจัดเลี้ยงในเทศกำล
ต่ำงๆ เช่น รับน้องใหม่ เลีย้ งส่งผูท้ โ่ี อนหรือย้ำยไปหน่วยงำนอื่น ดังภำพประกอบ 12

ภำพประกอบ 12 สภำพแวดล้อมภำยนอกสถำนีดบั เพลิงและกูภ้ ยั นำนำ
2. ในกำรปฏิบตั งิ ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่ำงๆทีใ่ ช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน เช่น สภำพควำมพร้อมของรถดับเพลิง ชุดอุปกรณ์สำหรับกำรกู้ภยั แต่ละ
ประเภท เช่น ชุดดับเพลิงในอำคำรของทุกคนในสถำนีดบั เพลิงจะถูกแขวนเป็ นระเบียบเรียบร้อยอยู่
ในตูเ้ ก็บชุดดับเพลิงทีอ่ อกแบบไว้เฉพำะสำหรับชุดดับเพลิงในอำคำร ซึง่ สมำชิกทีมได้เล่ำให้ผวู้ จิ ยั ฟงั
ว่ำเหตุผลทีต่ อ้ งเป็นตูส้ แตนเลสโปร่งแสง เนื่องจำกชุดดับเพลิงในอำคำรเป็ นชุดกันควำมร้อนมีขนำด
ใหญ่และมีน้ ำหนักค่ อนข้ำงมำกมีรำคำแพงทัง้ ชุด รวมอุปกรณ์ทงั ้ หมดสำหรับใส่ชุดต่ อ คนรำคำจะ
ประมำณเกือบห้ำหมื่นบำททีส่ ำคัญไปกว่ำนัน้ ไม่ได้มกี ำรซักบ่อยนักและชุดดังกล่ำวมีอำยุกำรใช้งำน
จึงออกแบบตูไ้ ว้เพื่อกำรใช้งำนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่อบั ชืน้ หลังจำกตำกแดดแล้ว ซึง่ ชุดดับเพลิง
ในอำคำรแต่ละคนต้องช่วยกันรับผิดชอบเพรำะมีรำคำสูงถ้ำเกิดสูญหำยไปจะยุง่ ยำกในกำรชีแ้ จง
3. บรรทัดฐำนทำงสังคมของสถำนีดบั เพลิง และกู้ภยั เช่น กฎระเบียบและวินัยทีใ่ ช้ร่วมกัน
ในกำรปฏิบตั งิ ำนในสถำนีดบั เพลิงและกู้ภยั แนวทำงปฏิบตั ิในเรื่องเกี่ยวกับกำรปฏิบตั งิ ำน และกำร
แจ้งระเบียบที่ออกใหม่เพื่อให้ทุกคนทรำบร่วมกัน ได้ตดิ ไว้ท่บี อร์ดประกำศตรงจุดหน้ำห้องประชุม
และหน้ำห้องเวรปฏิบตั งิ ำนของสถำนี ทัง้ นี้ ต้องกำรให้ทุกคนในสถำนีสำมำรถสังเกตเห็นได้ง่ำยและ
อ่ำนทำควำมเข้ำใจและรับทรำบรำยกำรค่ำ ใช้จ่ำยเงินส่วนกลำงของสถำนีดบั เพลิง เป็ นลำยลักษณ์
อักษรในแต่ละละเดือนว่ำสถำนีดบั เพลิงได้มรี ำยกำรค่ำใช้จ่ำยสำหรับส่วนกลำงอะไรบ้ำงและมีเงิน
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คงเหลือ อยู่จำนวนเท่ำใด เช่น ค่ ำอำหำรสำหรับเลี้ยงทุกคนในทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ ค่ ำใส่ ซอง
ทำบุญ แต่ ล ะเทศกำล ใส่ ซองทำบุญ กรณีมญ
ี ำติของเจ้ำหน้ ำที่ใ นสถำนีดบั เพลิงเสียชีว ิต เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บอร์ดส่วนกลำงยังได้ตดิ ผลกำรปฏิบตั งิ ำนของสถำนีดบั เพลิงและกู้ภยั นำนำ จำกกำรให้
ข้อมูลสถิตขิ องกำรร้องเรียน ตัวชี้วดั สำคัญๆ เช่น กำรเดินทำงของเจ้ำหน้ำที่ต้องไปถึงสถำนที่เกิด
เหตุได้ภำยใน 10 นำที จำกกำรปฏิบตั งิ ำนที่ผ่ำนมำน้ องในทีมเล่ำให้ผู้วจิ ยั ฟงั ว่ำในเดือนที่ผ่ำนมำมี
ข้อผิดพลำดทีไ่ ม่สำมำรถไปถึงได้ใน 10 นำที (ใช้เวลำประมำณ 14 นำที) เพียงครัง้ เดียว เนื่องจำก
เส้นทำงที่จะไปปฏิบตั กิ ำรต้องผ่ำนพื้นที่ท่มี สี ภำพกำรจรำจรติดขัด มีสถิติกำรออกปฏิบตั กิ ำรเฉลี่ย
แล้ว 1 ครัง้ /เดือน แต่คดิ เฉลีย่ ทีป่ ระชำชนช่วยกันดับเพลิงก่อนทีเ่ จ้ำหน้ำทีจ่ ะไปถึง คิดเป็ น 8/10 สถิติ
ดังกล่ำวเป็ นผลมำจำกออกให้ควำมรูก้ บั ประชำชนในเรื่องกำรแก้ปญั หำต่ำงๆ ซึง่ เป็ นสภำพแวดล้อม
ภำยในสถำนีดบั เพลิงและกูภ้ ยั นำนำ ดังภำพประกอบ 13

ภำพประกอบ 13 สภำพแวดล้อมภำยนอกสถำนีดบั เพลิงและกูภ้ ยั นำนำ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ขอ้ มูลหลักเป็ นทีมปฏิบตั ิกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ปฏิบตั ิงำนสถำนี
ดับเพลิงและกูภ้ ยั นำนำ จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วยหัวหน้ำทีม จำนวน 1 คน และสมำชิกทีม จำนวน
5 คน รวมจำนวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ สิ้น 6 คน ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนและเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลหลักดังนี้
1) เป็ นทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ พลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม
สูงจำกผลกำรวิจยั ระยะที่ 2 2) เป็ นทีมปฏิบตั ิกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่มผี ลกำร
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ปฏิบตั งิ ำนโดดเด่นจำกข้อมูล ตัวชีว้ ดั ของหน่ วยงำน 3) เป็ นทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยทีม่ จี ำนวนสมำชิกทีมคงเดิม โดยผูว้ จิ ยั ได้สบื ค้นข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ระยะ
ที่ 2 ทีบ่ นั ทึกไว้ในโปรแกรม excel เพื่อตรวจสอบว่ำหัวหน้ำทีมและสมำชิกทีมทีผ่ วู้ จิ ยั ได้เลือกเป็ น
ผูเ้ ข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเป็ นทีมที่มสี มำชิกทีมคนเดิมที่ใช้ในกำรศึกษำวิจยั ระยะที่ 2 นอกจำกนี้ผู้วจิ ยั
ได้สอบถำมควำมเต็มใจในกำรเป็ นผู้ให้ข้อมูลหลักและยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจยั ด้วยวิธ ีกำรสนทนำ
กลุ่ม ซึง่ ข้อมูลพืน้ ฐำนของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสำมำรถสรุปได้ดงั ตำรำง 41
ตำรำง 41 ข้อมูลพืน้ ฐำนของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในกำรสนทนำกลุ่ม
ชื่อ (สมมติ)

อำยุ (ปี )

ระดับกำรศึกษำ

ระดับตำแหน่ง

โหน่ง (หัวหน้ำทีม)
ปอ
พีนทั
ศักดิ ์
อ๋อง
กร

43
34
25
46
33
39

ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี

ชำนำญกำร
ชำนำญงำน
ปฏิบตั งิ ำน
ชำนำญงำน
ปฏิบตั งิ ำน
ชำนำญงำน

ระยะเวลำในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
16 ปี
8 ปี
4 ปี
9 ปี
6 ปี
10 ปี

จำกตำรำง 41 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก พบว่ำกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ส่วนใหญ่มอี ำยุมำกทีส่ ุด 46 ปี และมีอำยุน้อยทีส่ ุด 25 ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและ
ส่วนใหญ่เป็ นระดับตำแหน่ งระดับชำนำญงำน มีระยะเวลำปฏิบตั งิ ำนมำกสุด 15 ปี และมีระยะเวลำ
ปฏิบตั งิ ำนน้อยสุด 4 ปี
3.2 แนวทางการเสริ มสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีม
สำหรับผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรวิจยั ระยะที่ 3 แนวทำงกำรเสริมสร้ำงพลังจูงในกำร
ทำงำนของทีมมี 2 ระดับ คือ ระดับทีมและระดับบุคคล แต่ละระดับมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็น
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม ประเด็นด้ำนจิตลักษณะส่วนบุคคลมีรำยละเอียดดังนี้
ระดับทีม
ประเด็นที่ 1 สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งานของทีม
จำกข้อค้นพบในกำรวิจยั ระยะที่ 2 พบว่ำ ปจั จัยสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำน
ของทีมที่มอี ทิ ธิพลต่อพลังจูงใจในกำรทำงำนของทีม ได้แก่ ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม
โดยผูว้ จิ ยั ได้นำมำเป็ นประเด็นคำถำมสำหรับกำรสนทนำกลุ่มกับทีมปฏิบตั กิ ำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ซึง่ กำรแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นประเด็นสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำนของทีมผ่ำนกำร
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เล่ำเรือ่ งรำวและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในกำรสนทนำกลุ่ม โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเป็ นประเด็นย่อย (sub-theme)
ตำมโครงสร้ำงและธรรมชำติลกั ษณะงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่มหี ลำยระดับกำรทำงำน
ลดหลันกั
่ นไป ในโครงสร้ำงของหน่ วยปฏิบตั กิ ำร คือ สถำนีดบั เพลิงและกู้ภยั นำนำ มีหวั หน้ำสถำนี
ดับ เพลิง รองลงมำเป็ น หัว หน้ ำ ชุด หรือ หัว หน้ ำทีม และสมำชิก ทีม เป็ น ผู้ป ฏิบตั ิง ำนหลัก สำหรับ
ประเด็นสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม ได้แก่ ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม และ
บรรยำกำศกำรทำงำนของทีม ดังรำยละเอียด ดังนี้
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม
ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ย นแปลงมุ่ง เน้ น ทีม หมำยถึง พฤติก รรมหัว หน้ ำ ทีม ปฏิบ ัติก ำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแสดงให้เห็นกำรปฏิบตั งิ ำนของทีมประกอบด้วย 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของทีมงำน โดยหัวหน้ ำจะคำนึงถึงปญั หำใน 2
ลักษณะ คือ 1) กำรป้องกันปญั หำควำมขัดแย้งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ดังเช่นเรื่องกำรยกย่องชมเชย ทีพ่ บว่ำ
จะไม่ม ีก ำรยกย่อ งชมเชยเป็ น รำยบุ ค คล เนื่ อ งจำกทุ ก คนท ำงำนประสำนกัน และมีค วำมเก่ ง ที่
แตกต่ำงกันออกไป ไม่สำมำรถยกย่องชมเชยได้เป็ นรำยบุคคล รวมถึงอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งใน
แง่ของกำรแข่งขันหรือขัดแย้งกันได้ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องกับบริบทกำรทำงำนทีม่ ผี ชู้ ำยจำนวนมำก
มักมีธรรมชำติของกำรทำงำนร่วมกันที่ไม่ช่นื ชอบกำรยกย่องเป็ นรำยบุคคล จึงทำให้หวั หน้ำมีกำร
ป้องกันปญั หำควำมขัดแย้งที่เกิดจำกกำรยกย่องชื่นชมเป็ นรำยบุคคล 2) กำรแก้ไขปญั หำควำม
ขัดแย้ง ดังเช่นกรณีท่มี คี วำมคิดเห็นต่อกำรแก้ปญั หำกำรปฏิบตั งิ ำนที่ขดั แย้งซึง่ กันและกัน หัวหน้ ำ
จะใช้วธิ กี ำรขอพบแต่ละฝ่ำยเพื่อให้อธิบำยควำมเห็นของแต่ละฝ่ำย และไม่เรียกให้มำเผชิญหน้ำกัน
เมือ่ หัวหน้ำรับฟงั แล้วจะไม่ใช้วธิ กี ำรตัดสินอย่ำงเด็ดขำดว่ำใครถูกหรือผิด ดังคำกล่ำว
“ผมจะไม่บอกว่าใครถูกหรือผิด แต่ผมจะฟงั แล้วอธิบายให้ฟงั ข้อดีขอ้ เสียของ
แต่ละวิธ ี ให้เค้ายอมรับ หรือไม่งนั ้ ก็เอาทัง้ ข้อดีของทัง้ คู่มาปรับแล้วใช้ไปด้วยกัน
ั ่ งหนึ
ั ่ ง่ แล้วแปลว่าเราจะเสียอีกฝงหนึ
ั ่ ง่ ไป เราจะใช้วธิ คี ุยกัน
เพราะถ้าเราเลือกฝงใดฝ
ดีๆ มีเหตุผล รักษาน้ าใจ เค้าจะไม่รสู้ กึ ว่าเค้าถูกลดคุณค่าของตัวเองไปเพราะการ
ทางานมันแยกกันแบบนัน้ ไม่ได้ แล้วก็บงั คับมากก็ไม่ได้เพราะการทางานมันต้อง
เต็มที ่ แล้วต้องทาด้วยใจ” (โหน่ง)
2. กำรรวมกำรทำงำนให้มคี วำมเป็ นหนึ่งเดียว พบว่ำตัง้ แต่ ท่หี วั หน้ ำเข้ำมำ
ปฏิบ ัติง ำนที่ส ถำนที่น้ี ได้ ม ีค วำมพยำยำมที่จ ะรวบรวมกลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม เข้ำ มำท ำงำนร่ ว มกัน
ประสำนงำนกันแต่ละกลุ่ม จนทำให้เกิดเป็ นกลุ่มใหญ่เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ทำให้กำรทำงำนเริม่ มีกำรแชร์
ข้อ มูล กำรทำงำนมำกขึ้น สนิ ท กัน มำกขึ้น โดยแนวคิด ดัง กล่ ำ วมำจำกกำรที่ห ัว หน้ ำ คิด หำแนว
ทำงกำรทำงำนเป็ นทีมของหน่ วยดับเพลิง ทีต่ ้องอำศัยกำรช่วยเหลือกัน โดยสิง่ ที่สำคัญคือ กำรลด
กำรแข่งขันลง เนื่องจำกกำรแข่งขันนำไปสู่กำรทำงำนทีด่ อ้ ยลง ดังทีห่ วั หน้ำกล่ำวว่ำ
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“เมือ่ มีการแข่งขันขึน้ เมือ่ ไหร่ มิตรภาพก็จะหายไป” (โหน่ง)
2.1 เพิม่ ควำมมันใจในควำมยุ
่
ตธิ รรมของกลุ่ม หมำยถึงหัวหน้ำสร้ำงควำมเชื่อมัน่
ให้ทุกคนในทีมทรำบถึงผลลัพธ์กำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ งุ่ เน้นผลงำนเป็นหลัก
“เราจะมีการตกลงกันก่อนในชุดอ่ะครับ ว่าเอ่อ ในแต่ละชุดเนีย่ จะมีโควต้าให้
แต่ ล ะชุ ด เท่ า ไหร่ แล้ ว อีก ชุ ด หนึ ่ง เนี ย่ คุ ณ มีโ ควต้ า ของหัว หน้ า สถานี เ ท่ า ไหร่
ประมาณนี้อ่ะครับ ก็คอื ตกลงกันก่อน เมือ่ ทุกคนยอมรับเหมือนกัน ก็คอื การแบ่ง
ส่วนปฏิบตั ิ เพราะหัวหน้าจะมาทางานทุกวัน และมองเห็นว่าใครเป็นยังไง (พีนทั )”
2.1 กำรลงโทษแบบรักษำสัมพันธภำพกลุ่ม หมำยถึง หัวหน้ำเลือกใช้วธิ กี ำรหรือ
รูปแบบกำรลงโทษทีม่ ุ่งเน้นสัมพันธภำพของทุกคนในทีมเนื่องงำนงำนดับเพลิงและกู้ภยั ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนคนเดียวได้ตอ้ งทำงำนเป็นทีมโดยมีพน้ื ฐำนของกำรไว้วำงใจกัน
“ถ้ามองในความเป็ นพี ่ หัวหน้ าปกครองลูกน้ อง มันก็ดูแปลก แต่ถ้ามองว่า
ด้านของมุมกลับมันก็ดอี ย่างนึงครับ คือ หนึง่ ถ้าเราลงโทษปุ๊บ เขาก็จะแตกออกไป
จากกลุ่ม ถูกมัย้ ครับ เพราะเขามองว่าตัวเขาเป็ นคนผิด เขาโดนลงโทษ เพือ่ นทีอ่ ยู่
ในกลุ่ ม ก็มองว่า ผิด โดนลงโทษ ก็แ ตกออกไปจากกลุ่ ม แต่ ก ารลงโทษแบบนี้ ก็
เหมือนกับว่า ให้ protect ตัวเอง รักษาตัวเองอ่ะครับ คือไม่ตอ้ งใช้กฎรักษา ให้เขาใช้
ตัวเขาเองรักษาตัวเขาเอง แล้วเขาก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ...คือใจเขารักษาตัว
เขาเอง” (หัวหน้าโหน่ง)
“หัวหน้าเค้าจะมาเรียกคุยเลยเค้าไม่ลงโทษ แต่เค้าก็จะมาให้ทานู่นทานีม่ าก
ขึ้น มีอะไรมาหลอกล่อประมาณนี้อ่ะครับ เพือ่ ทีจ่ ะให้ ลูกน้องเกิดการพัฒนา แล้วก็
ปรับปรุงถ้าปรับปรุงได้เค้าก็จะ มีการชม มีการให้รางวัล อะไรประมาณนี้” (อ๋อง)
บรรยากาศการทางานของทีม ลักษณะงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีจุดเน้น
ด้ำ นกำรท ำงำนเป็ น ทีม และกำรท ำงำนที่เ ข้ำ ถึง ชุ ม ชนได้อ ย่ำ งรวดเร็ว มุ่ง เน้ น กำรท ำงำนเชิง รุก
เนื่องจำกลักษณะของชุมชนบริเวณโดยรอบสถำนีดบั เพลิงส่วนใหญ่ เป็ นพืน้ ทีพ่ กั อำศัยอยู่ตดิ กันเป็ น
จำนวนมำก มีจำนวนชุมชนค่อนข้ำงมำก ดังนัน้ กำรแก้ปญั หำก่อนทีเ่ จ้ำหน้ำทีไ่ ปถึงจะทำให้เกิดกำร
เสียหำยน้อยลง
1. กำรอยูร่ ว่ มกันแบบครอบครัว นันคื
่ อผูป้ ฏิบตั งิ ำนและหัวหน้ำมีควำมสนิทสนมกัน
“แก (หัวหน้า) จะใช้น้ าเสียงไม่เหมือนกับเจ้านายคุยกับลูกน้ องครับ จะพูด
เสียงเหมือนพีก่ บั น้องคุยกัน มีอะไรก็คุยกัน” (พีนทั )

192
“หัวหน้าแกจะไม่แบ่งชัน้ ลูกน้อง แกจะคุยกับทุกคน ปฏิบตั เิ หมือนกันทุกคน
แล้วก็หวั หน้าเค้ามาถึง แกก็กวาดดดดด เราเห็น เออหัวหน้ายังทาเลย คือเราก็เห็น
หัวหน้าเป็ นแบบอย่าง พอหัวหน้าเป็ นคนง่ายๆ อย่างนี้ คนทางานก็เครียดน้อยลง”
(ไก่)
“ห้องทีผ่ มอยู่ทสี ่ ถานีดบั เพลิง ไม่ค่อยได้ล็อคนะ เดินเข้าออกได้ตลอด จะมี
เก้าอี้อ ยู่ต ัว นึง นัง่ คุ ยกันได้เ ลย ลากเก้าอี้มาคุ ยกัน อยากเข้าตอนไหนก็เ ข้ามา”
(โหน่ง)
โดยผูป้ ฏิบตั งิ ำนมีกำรอธิบำยถึงบรรยำกำศกำรทำงำนของทีมทีเ่ น้นแบบครอบครัวทำ
ให้มแี รงจูงใจในกำรมำปฏิบตั งิ ำน เนื่องจำกกำรทำงำนมีควำมเครียดในสถำนกำรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับ
ควำมสูญเสียของประชำชน แต่เมือ่ หัวหน้ำมีควำมยืดหยุน่ และสำมำรถซือ้ ใจลูกน้องได้ ทำให้อยำกจะ
ทำงำนให้อย่ำงเต็มที่ หรืออยำกทำงำนให้มำกกว่ำหน้ำที่ ดังปรำกฏหลักฐำนเชิงประจักษ์ ได้แก่
1. กำรแบ่งเงินเพื่อเข้ำกองกลำง เป็ นเงินส่วนตัวที่แต่ละคนยินยอมให้หกั เงินไว้
เพื่อใช้ช่วยเหลือหรือซ่อมอุปกรณ์ของส่วนกลำง เช่น กำรนำเงินไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำนในกรณี
บำดเจ็บจำกกำรทำงำน เนื่องจำกไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินจำกส่วนรำชกำรได้เพรำะติดเงื่อนไขบำง
ประกำร เป็นต้น ทำให้กำรทำงำนมีควำมมันใจและกล้
่
ำเสีย่ งมำกขึน้
2. สำมำรถตำมตัวได้แม้เป็ นนอกเวลำทำงำน โดยพบว่ำผู้ปฏิบตั งิ ำนจะมำช่วย
ทำงำนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์หรือเจ้ำหน้ ำที่ไม่เพียงพอ แม้เป็ นเวลำพักของตนเองก็ตำม (ทำงำน 24
ชัวโมง
่ พัก 24 ชัวโมง)
่
แต่จะไม่เคยปฏิเสธเมือ่ ถูกตำมตัว
3. กำรป้ อ งกันปญั หำจำกกำรทำงำน ซึ่ง ผู้ปฏิบตั ิง ำนจะคอยแก้ ปญั หำและ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ทไ่ี ม่คำดฝนั จนทำให้กระทบต่อหัวหน้ำ
กิจ กรรมส ำคัญ ต่ อ กำรสร้ำ งเสริม บรรยำกำศกำรท ำงำนเป็ น ทีม ในลัก ษณะของ
ครอบครัว คือ กำรมีกิจ กรรมที่ท ำร่ ว มกัน อย่ ำ งไม่ เ ป็ น ทำงกำรบ่ อ ยครัง้ เช่ น กำรท ำกับ ข้ำ ว
รับประทำนกันเองในทีท่ ำงำน กำรเรียกฝึกซ้อมและแชร์ขอ้ มูลใหม่ๆ กันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เป็นต้น
“แต่ละเดือนจะมีการทากับข้าวกินกัน 1-3 ครัง้ ช่วยกันทา ช่วยกันกิน...อันนี้
เป็ นมาตัง้ แต่แรกแล้ว ตัง้ แต่โอนย้ายจากตารวจมา ก็ปลูกฝงั กันมาตัง้ แต่ตอนนัน้ ทา
ให้สนิทกัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน” (ปอ)
ประเด็นที่ 2 ด้านจิ ตลักษณะส่วนบุคคล
อิ สระในการตัดสิ นใจของที ม หมำยถึง ควำมรูส้ กึ ร่วมกันของสมำชิกทีมปฏิบตั กิ ำร
ป้ อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย ในกำรบริห ำรจัด กำรวิธ ีก ำรท ำงำนของทีม หรือ มีอิส ระในกำร
ดำเนินกำรหรือแก้ไขปญั หำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม
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ควำมมีอสิ ระในกำรตัดสินใจของทีม ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยหัวหน้ำ
อำจใช้วธิ กี ำรพูดชมเมื่อทำงำนได้ดี และกล่ำวตักเตือนเมื่อกระทำผิด โดยใช้กำรพูดขอร้องหรือคำด
โทษด้วยวำจำไว้ก่อน หรือเรียกได้ว่ำกำร “ยืดหยุ่น” และให้อสิ ระทีมในกำรทำงำน แต่อย่ำงไรในกำร
ปฏิบตั งิ ำนจริงทุกคนต้องอยูใ่ นกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด แต่หวั หน้ำจะใช้วธิ กี ำรยืดหยุ่นกับเรื่องกำร
ปฏิบ ัติงำนในแต่ ล ะวัน เช่น อนุ ญ ำตให้อ อกไปซื้อ ของในบริเ วณใกล้ๆ แล้ว รีบกลับ มำได้ มีกำร
ตักเตือนในกรณีทด่ี ่มื แอลกอฮอล์มำก่อนเข้ำเวร ตักเตือนเรือ่ งกำรแต่งกำย หรือให้อสิ ระทีมเป็ นผูด้ ูแล
กำรแลกเปลีย่ นเวรภำยในทีม
ระดับบุคคล
ประเด็นที่ 1 สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งานของบุคคล
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เน้ นบุคคล หมำยถึง ระดับพฤติกรรมของหัวหน้ำทีม
ปฏิ บ ัติ ก ำรป้ องกั น และบรรเทำสำธำรณภัย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนในระดับ บุ ค คล
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. สื่อสารความคาดหวังของหัวหน้ าอย่างชัดเจน หมำยถึง พฤติกรรมหัวหน้ำทีมที่
แสดงออกให้เห็นถึงควำมคำดหวังของหัว หน้ ำทีม ที่มตี ่อ สมำชิกในทีมแต่ ละคนในกำรทำงำนที่ม ี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลสูง เช่น ส่ งเสริมให้สมำชิกตัง้ เป้ำหมำยหรือ "ยืด" เป้ำหมำยตำม
ภำรกิจงำน มีกำรแสดงควำมเชื่อมันในควำมสำมำรถของผู
่
ส้ มำชิกแต่ละคนว่ำสำมำรถปฏิบตั งิ ำนให้
บรรลุเป้ำหมำยได้
1.1 เชื่อว่ำแต่ละคนทำได้ (สื่อ สำรว่ำอยำกให้พฒ
ั นำเพื่อ ขึ้นเป็ นหัวหน้ ำชุดจึง
พยำยำมมอบหมำยงำนให้มสี ่วนร่วมในงำนมำกขึน้ )
“อย่างของสถานีนานาเนีย่ คือมีรุ่นเก่าๆ เป็ นตารวจทีโ่ อนมานะครับ ก็คอื เขา
จะมีแนวคิดแบบนัน้ หัวหน้าก็จะจับเขามาพัฒนา แล้วก็มอบหมายงานให้เขาทา ให้
เขามีบทบาทในหน้าทีก่ ารงานมากขึ้น ถ้าเขาทาดีแล้ว หัวหน้าก็จะมักชมเขาหรือไม่
ก็ส่งเขาไปฝึกอบรม เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ แล้วก็ทสี ่ าคัญเนีย่ เมือ่ เขาทา
ผลงานสาเร็จเนีย่ หัวหน้าก็จะมีการชืน่ ชมหรือชมเชยให้ลกู น้องคนอืน่ ๆ ฟงั ” (ปอ)
“ในความเห็นส่วนตัว ก็คอื ผมคิดว่าหัวหน้ าเค้ามองว่า ทุกคนอ่ะมีค่ าเท่ากัน
ใครจะดีไม่ดยี งั ไงก็แล้วแต่เนีย่ คนทีท่ าดีเนี้ยหัวหน้าเค้าก้องต้องชืน่ ชมเป็ นธรรมดา
ต้องสนับสนุ น แต่ส่วนคนทีเ่ ขาด้อยหรือว่าต้องปรับปรุงเนีย่ หัวหน้าเค้าหามาช่วย
ดูแลและค่อยๆ ปรับกันไป (ไก่)”
1.2 มุ่งเน้นกำรเสียสละเพื่อทำให้หน่ วยงำนดีขน้ึ หมำยถึงหัวหน้ำพยำยำมพูด
กระตุน้ ให้สมำชิกทีมเห็นกำรทำงำนร่วมกันต้องมีพน้ื ฐำนของควำมเสียสละของแต่ละบุคคลในทีม
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“หัว หน้ าจะพูดคุ ยกับทุ กคนว่ า เออตอนนี้อ่ ะนะสถานีเ รามัน ยัง ขาดอะไร
หลายๆ อย่าง ทีท่ ุกคนน่ าจะมีส่วนร่วมในการทีจ่ ะเสียสละเงินบางส่วนเล็กน้อยใน
แต่ละเดือนเนีย่ เพือ่ ทาให้หน่ วยงานเราดีข้นึ ครบถ้วนมากขึ้น อย่างรถเนีย่ ถ้าเรา
ไปรอส่วนกลางมาซ่อม มันก็ไม่มรี ถไปช่วยชาวบ้าน เวลาไฟไหม้เนีย่ ทีน่ ีก่ อ็ ยากจะ
ซ่อมเอง คือถ้าไม่มลี กั ษณะเป็นครอบครัวหรือพร้อมใจ จะทาส่วนนี้ไม่ได้ (กร)
2. มุ่งเน้ นพัฒนาแต่ ละคน หมำยถึง พฤติกรรมหัวหน้ำทีมทีส่ นับสนุ นพฤติกรรมที่
ช่ ว ยเพิ่ม ทัก ษะและควำมสำมำรถบุ ค ลำกรป้ องกั น และบรรเทำสำธำรณภัย กำรพัฒ นำขีด
ควำมสำมำรถ กำรติดตำมและพิจำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นรำยบุคคล มีกำรให้ควำมสนใจและเพิม่
โอกำสกำรเรียนรู้ เช่น ผูน้ ำทีมส่งเสริมทักษะของแต่ละบุคคลและควำมสำมำรถอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำร
ให้แต่ละคนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำในเชิงสร้ำงสรรค์ มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบ
และอำนำจหน้ำที่ในงำนที่มคี วำมท้ำทำยที่จะช่วยให้ บุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่ละ
คนได้เรียนรู้ สำมำรถแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้
2.1 ใส่ ใ จตำมควำมถนัด หมำยถึง หัวหน้ ำจะคอยสนใจและติดตำมกำร
ปฏิบตั ิงำนของแต่ ละคนว่ำใครสนใจหรือชอบอะไรเนื่อ งจำกภำรกิจงำนดับเพลิงและกู้ภยั มีหลำย
ทักษะควำมชำนำญ เช่น ทักษะกำรกู้ภยั ในอำคำรสูง ทักษะกำรกู้ภยั ทำงน้ ำ หรือทักษะกำรกู้ภยั
สำรเคมี เป็นต้น
“ผมสังเกตหัวหน้ าพอรุ่นน้ องๆ เข้ามา เค้าจะคอยดูว่าคนไหนทีใ่ จรัก ใจรัก
จริง พร้อมทีจ่ ะลุย เค้าก็จะดึง ต้องมาฝึก คือให้เข้าเกิดเหตุกบั รุ่นพีๆ่ แล้วก็พยายาม
แนะนาในทีเ่ กิดเหตุ พอถึง เวลาทางานปุ๊บเขาจะหยิบของ (อุ ปกรณ์ การทางาน
ต่างๆ) คือพอมองหน้าปุ๊บ ลงรถเขาจะหยิบได้เลย” (กร)
“ก็เป็นหัวหน้าทีส่ าคัญทีส่ ุดอีกอย่างหนึง่ คือ เราต้องดูว่าแต่ละคนถนัดในด้าน
ไหน เพราะว่าสมรรถนะของแต่ละคนไม่เท่ากันครับ อย่างคนทีม่ อี ายุมากแล้ว เราก็
อาจให้ป ระจ าอยู่ทีร่ ถ คอยเปิ ด น้ า คอยเก็บ สาย แต่ จ ะไม่ ใ ห้ข้ึน ไปในตึก อะไร
ประมาณนี้ เพราะมันอันตราย” (หัวหน้าโหน่ง)
2.2 เพิม่ ทักษะควำมสำมำรถของแต่ละคน หมำยถึงพฤติกรรมกำรแสดงออก
ถึง ควำมเข้ำ ใจธรรมชำติข องเด็ก ใหม่จ ึง ปฏิบ ัติแ ตกต่ ำ งไปจำกรุ่น เก่ ำ ในกำรเพิ่ม ทัก ษะควำมรู้
ความสามารถของแต่ละคน
“คือสาหรับเด็กใหม่นีจ่ ะกระตุ้นรุนแรงหน่ อย "ห้าม" ลงรถ ห้าม!! จะเน้นคาว่า
ห้ า มไว้ ก่ อ นเลย คือ คุ ณ ต้ อ งอยู่ เ ฝ้ ารถ ยืน ดู อ ยู่ ก ับ รถ ห้ า มออกห่ า งตัว รถเลย
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เพราะว่าผมเข้าใจว่าความอยากรูอ้ ยากเห็นของคนใช่มะ เลาะไปนู้นเลาะไปนี ่ บางที
ไปพลาดนู้นนีน่ นั ่ ก็ตอ้ งห้าม” (ศักดิ)์
2.3 มอบหมำยหน้ำทีท่ ำ้ ทำยให้แต่ละคน
“หัวหน้าจะเป็ นคนแบ่ง อย่างเคสของไก่เนีย่ เขาเก่งทางด้านซ่อมรถใช่มยั ้ ก็
เวลารถเสียด่วน กลางคา่ กลางคืนก็เรียกเขา เพราะว่าพรุง่ นี้ตอ้ งใช้อะไรอย่างเงี้ย ใน
ส่วนของอ๋องเนีย่ จะเก่งด้านคอมพิวเตอร์ เอกสาร ส่วนของศักดิเ์ ก่งทางด้านการ
ควบคุมดูแลพัสดุ ของกรเนีย่ เก่งทางด้านอบรม สาธิตสอนประชาชนอะไรอย่างเนี้ย
คือหัวหน้าเค้าจะรูว้ ่าแต่ละคนถนัดด้านไหนจะได้แบ่งงานให้ถูก (พีนทั )”
3. คานึ งถึงปัจเจกบุคคล หมำยถึง พฤติกรรมของหัวหน้ำทีมที่แสดงออกโดย
กำรเอำใจใส่สมำชิกแต่ละคน เช่น บุคลิกภำพ ทักษะและควำมถนัด ผูน้ ำพยำยำมทำให้แต่ละบุคคล
รูส้ กึ ว่ำได้รบั กำรยกย่องและเป็ นที่ยอมรับในแต่ละสถำนกำรณ์ ในกำรทำงำนเพื่อควำมสัมฤทธิ ์และ
เติบโตผู้ตำม หัวหน้ำทีมมีกำรติดตำมและแนะนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำนหรือพฤติกรรม
กำรทำงำนเป็ นรำยบุคคล เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ตงั ้ ไว้ สำมำรถแบ่งเป็ น 2
หัวข้อย่อย ได้ดงั นี้
3.1 รับฟงั ปญั หำเป็ นรำยบุคคลโดยตรงและรวดเร็ว หมำยถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงกำรรับฟงั ปญั หำของสมำชิกทีมทุกคนและพยำยำมพูดคุยและซักถำมกับสมำชิกทีมว่ำ
ใครมีปญั หำเกิดขึน้ ให้รบี มำบอกหัวหน้ำจะได้ช่วยแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที
ั หาก็ ไ ปพู ด คุ ย กับ หัว หน้ า ได้โ ดยตรง
“หัว หน้ า บอกบ่ อ ยมากๆ ใครมีป ญ
หัวหน้าไม่ด่าและยินดีรบั ฟงั นะครับ จะให้ช่วยตรงไหน จะให้ปรับเปลีย่ นตรงไหนก็
บอกได้ เพราะหัวหน้าบอกว่าถือว่าเราเนีย่ เป็ นหัวหน้าลูกน้องกันก็จริง แต่ในส่วน
ใหญ่เราเป็ นเพือ่ นร่ว มงานกัน หัวหน้ าจะ Open ให้ทุกคนว่าเออ ใครมีปญั หาก็
สามารถเข้ามาคุยกันได้ ประตูผมจะไม่เคยปิด เปิดได้ตลอด (ศักดิ)์ ”
3.2 เอำใจใส่ควำมสำเร็จของแต่ละคน หมำยถึง กำรแสดงออกถึงควำมสนใจ
และใส่ใจสมำชิกทีมว่ำสมำชิกแต่ละคนปฏิบตั ิงำนมำกไปหรือน้ อยไปและมีผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ น
อย่ำงไร
“รางวัลของหัวหน้าคือเมือ่ หัวหน้ า มีการพัฒนาใคร มีการใช้งานใคร ก็จะให้
เป็ น ในรู ป แบบของการเลื อ่ นขัน้ เงิน เดื อ นเป็ น พิ เ ศษ เนื ่อ งจากว่ า มีค วาม
ขยันหมันเพี
่ ยรนะครับ ไม่ขาดไม่สาย มาทางานตลอด เรียกได้ตลอดอะไรอย่างเนี้ย
มีการพัฒนาหน่วยงานเราก็ให้รางวัลตอบแทน”(อ๋อง)

196
“หัว หน้ า จะคอยดูค อยสอบถามว่ าใครจะสอบต าแหน่ งอะไรได้บ้าง มีการ
แนะน า มีก ารให้ ท าผลงานเลือ่ นต าแหน่ ง อะไรอย่ า งเนี้ ย เพราะหัว หน้ า เคยมี
ประสบการณ์ ตรงนัน้ มาไม่ใช่ง่ายๆ ไอ้การทางานผลงานวิชาการเนีย่ มันเป็ นเรือ่ ง
ยาก เหมือนทาวิทยานิพนธ์ หัวหน้าจะบอกหมดเลยคือผมว่าต้อง...ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ
ความจริงใจ (ไก่)”
การแลกเปลี่ ยนระหว่ างที มกับบุคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมำยถึง
กำรประเมินควำมรูส้ กึ ของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเกี่ยวกับคุณภำพควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตนเองกับทีมโดยรวม เช่น ควำมเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเดียวกัน กำรแบ่งปนั
ข้อมูลและควำมคิดเห็นซึ่งกันและกันและกำรพยำยำมหลีก เลี่ยงกำรกระทำที่ก่อ ให้เกิด ปญั หำกับ
เพื่อนร่วมทีมเดียวกัน ซึง่ จำกข้อมูลกำรสนทนำกลุ่มกำรแลกเปลีย่ น ดังนี้
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเพื่อนๆ ภายในทีม
กำรแลกเปลีย่ นด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเป็นสิง่ ทีม่ คี วำมสำคัญสำหรับทีมเป็ นอย่ำงมำกเนื่องจำก
ทำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อตนเอง และปลอดภัยต่อผู้อ่นื ไม่ว่ำจะเป็ นเพื่อนร่วมงำนและประชำชน
โดยพบว่ำกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำงกัน เป็นไปใน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. กำรแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำร ดังเช่น 1) กำรส่งเจ้ำหน้ำทีเ่ ข้ำรับกำรอบรมนัน้
ได้ดำเนินกำรเป็ นประจำ แต่มขี อ้ จำกัดด้ำนงบประมำณทำให้ไม่สำมำรถส่งอบรมได้ครบทุกคน แต่
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อกลับมำแล้วจะมีกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลกันระหว่ำงรุ่นพี่ รุ่นน้อง มีกำรนัดหมำยซ้อม
ปฏิบตั กิ ำรป้องกันสำธำรณภัยตำมที่ได้ไปอบรมมำอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร 2) กำรจัดกิจกรรมรับน้อง
เป็นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้ำงให้รนุ่ น้องได้มคี วำมรูใ้ นกำรปฏิบตั งิ ำน มีกำรร่ำงหลักสูตรและกิจกรรมต่ำงๆ
อย่ำงชัดเจนใช้เวลำฝึกอบรมเป็ นเวลำ 10 วัน มีกำรรับน้องเพื่อสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ เช่น กำรวิง่
รอบถนน กำรตอบคำถำม กำรวิดพืน้ กำรสอนจับงู กำรมอบพระเป็นของทีร่ ะลึก เป็นต้น
2. กำรแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ดังเช่น 1) กำรเล่ำประสบกำรณ์ของรุ่นพีส่ ่รู ุ่น
น้อง จะเป็ นกำรพูดคุยแลกเปลีย่ นเมื่อมีกำรขอคำปรึกษำ หรือมีกำรเล่ำประสบกำรณ์ท่ตี นเองได้ไป
ค้นหำมำตำมแหล่งต่ำงๆ เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรค้นหำในอินเทอร์เน็ต กำรไปดูงำนสถำนที่อ่นื
เป็นต้น 2) กำรให้รนุ่ ใหม่ออกทดลองงำนร่วมกับรุน่ พี่ โดยมีอตั รำพีเ่ ลีย้ งกับเด็กรุ่นใหม่ เป็ น 1:1 เช่น
ออกไปจับงู 4 คน ประกอบด้วยรุ่นพี่ 2 คน และ รุ่นใหม่ 2 คน แต่ในกรณีออกไปดับเพลิง จะให้รุ่น
ใหม่นงั ่ ไปในรถบรรทุกคนและยังไม่ให้ปฏิบตั กิ ำรจริง จะใช้เพียงกำรสังเกตกำรทำงำนเบือ้ งต้นก่อน
ซึง่ ช่วงนี้รุ่นพีจ่ ะมีกำรตักเตือนเรื่องกำรแต่งกำย กำรสวมใส่หน้ำกำก กำรคอยระวังสภำพแวดล้อมที่
อันตรำยให้กบั รุ่นน้อง และเมื่อปฏิบตั ภิ ำรกิจเสร็จสิน้ จะมีกำรผ่อนคลำยควำมเครียดด้วยกำรหยอก
ล้อเล่นกัน เพื่อสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์และควบคุม/ระงับอำรมณ์ของผูป้ ฏิบตั กิ ำรทุกคน
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“หน้างานพวกผมจะจริงจัง แต่พอเสร็จงานแล้วจะเล่นกัน เหมือนเด็กเลยครับ
เพราะเรารูว้ ่าเวลาปฏิบตั งิ านจริงมันเครียด บางคนก็รบั ไม่ได้กจ็ ะสติแตกเพราะแรง
กดดันมันสูง เราก็จะคอยแหย่เล่น แล้วพีๆ่ ก็จะเช็คความปลอดภัย แล้วสุดท้ายก็มา
เล่นกัน เพือ่ ผ่อนคลาย” (ไก่)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลของทีม มี 2 ลักษณะได้แก่ เป็ นทำงกำร
ดังเช่นกำรส่งอบรม กำรจัดกิจกรรมรับน้อง และไม่เป็ นทำงกำรดังเช่นกำรทดลองปฏิบตั หิ น้ำที่ กำร
นัดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน กำรสื่อสำรส่วนใหญ่มจี ุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อ
กำรปฏิบตั หิ น้ำที่เป็ นหลัก จึงลดควำมเสี่ยงและเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรช่วยเหลือประชำชนได้ นัน่
คือประชำชนมีควำมสูญเสียน้อย และเกิดกำรชื่นชมต่อกำรปฏิบตั งิ ำนของทีมมำกขึน้ ส่งผลต่อกำร
เพิม่ แรงจูงใจในกำรทำงำนให้อยูใ่ นอำชีพทีม่ คี วำมเสีย่ งต่อไป
ประเด็นที่ 2 ด้านจิ ตลักษณะส่วนบุคคล
จุดเริม่ ต้นของกำรเข้ำมำปฏิบตั งิ ำน พบว่ำแรงจูงใจในกำรเข้ำมำทำงำนเป็ น บุคลำกร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเกิดจำกประเด็น ดังนี้
แรงจูงใจในการทางาน
1. ควำมต้องกำรช่วยเหลือผูอ้ ่นื เนื่องจำกทีผ่ ่ำนมำเมื่อกำรปฏิบตั งิ ำนสำเร็จลุล่วงแล้ว
มัก จะได้รบั ค ำชื่นชม ค ำขอบคุ ณ กำรแบ่ ง ปนั สิ่ง ของต่ ำงๆ ให้ ทำให้เ กิด ควำมภำคภูมใิ จในกำร
ปฏิบตั งิ ำนนี้ต่อไป ซึง่ กำรช่วยเหลือดังกล่ำวยังรวมถึงสัตว์หรือสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ เนื่องจำกผูป้ ฏิบตั หิ น้ำที่
ได้ให้ควำมหมำยกำรช่วยเหลือไว้ว่ำ
“แม้สงิ ่ มีชวี ติ แค่ 1 ไม่ว่าจะคน แมว หรือจะหมา แต่ 1 ชีวติ มีค่ามากกว่าอะไร
ทัง้ นัน้ ” (กร)
2. มีใจรักต่ออำชีพ เนื่องจำกกำรทำงำนดับเพลิงมีควำมเสีย่ งและอันตรำยสูง เช่น กำร
เกิดระเบิด กำรทำงำนในควำมมืดอำจทำให้หลงทำง อำกำศหมด ตกถล่ม สภำพสกปรก เป็ นต้น ไม่
สำมำรถคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ได้ ไม่สำมำรถกำหนดระยะเวลำของกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ ซึ่งผู้ให้ขอ้ มูล
ส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำกำรทำงำนนี้ได้ต้องเกิดจำกกำรมีใจรัก ซึ่งสำเหตุของกำรเกิด ใจรักนี้ เกิด
จำก 1) กำรเห็นตัวแบบของนักดับเพลิงตัง้ แต่เด็ก รูส้ กึ ประทับใจต่ออำชีพนี้เพรำะได้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
2) เป็นอำชีพทีม่ คี วำมมันคงเพรำะเป็
่
นข้ำรำชกำร
การเห็นคุณค่าในตนเอง หมำยถึง กำรมองตนเองของบุคลำกรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยว่ำเป็ นคนมีประโยชน์ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อตัวเองในเรื่องของควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลว
กำรยอมรับตนเอง กำรพึง่ ตนเองและคิดว่ำตนเองมีค่ำในสังคม
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“คนส่วนใหญ่มแี ต่วงิ ่ ออกใช่มยั ้ ครับ เพราะเค้ากาลังสูญเสียน่ะ แต่ว่าเราวิง่ เข้า
ไป ไปช่วยเหลือ เราต้อ งเดินไป...พอทาแล้วเราก็รู้สกึ ภูมใิ จ ช่ว ยแล้วเราก็รู้สกึ ดี
เพราะเราเข้าไปช่วยชีวติ เค้า งานเรามันต้องใช่ความสามารถฝึกมา” (กร)
นอกจำกควำมภำคภูมใิ จที่ได้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื และกำรได้รบั ควำมชื่นชม ยังรูส้ กึ ถึงกำร
ได้รบั บุญกุศลจำกำรช่วยเหลือผู้อ่นื ซึ่งบุญกุศลเหล่ำนี้เชื่อว่ำเป็ นแรงผลักดันให้กำรทำงำนมีควำม
ปลอดภัย ไม่เกิดอุบตั เิ หตุ โดยจะรูส้ กึ ภำคภูมใิ จเสมอทีไ่ ด้ช่วยเหลือคนออกจำกสถำนทีเ่ กิดเพลิงไหม้
เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย เด็ก เป็ นต้น รวมถึงได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำนทัง้ ในแง่กำรสนับสนุ นและกำร
ระวังให้กบั เพื่อนร่วมงำน
นอกจำกประเด็นสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำนทัง้ ในระดับทีมและระดับ่บุคคล ประเด็น
คุณลักษณะทำงจิต ระดับบุค คล ผู้ว ิจยั ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมในประเด็น คุ ณลักษณะส่วนบุค คลของ
หัวหน้ำต่อกำรเปลีย่ นแปลงกำรทำงำนเป็นทีม ประกอบด้วย
1. มีประสบกำรณ์หรือเคยผ่ำนประสบกำรณ์กำรทำงำนในระดับผูป้ ฏิบตั มิ ำด้วย
ตนเอง ทำให้เข้ำใจปญั หำและสภำพกำรทำงำนที่เต็มไปด้วยควำมเครียด จึงรูว้ ธิ กี ำรบริหำรจัดกำร
คน
2. เห็นคุณค่ำของทุกชีวติ ต้องมีกำรดึงทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำรปฏิบตั งิ ำน
และให้คุณค่ำกับทุกคน ดังคำพูดว่ำ
“เพราะทุกคนมีความหมายต่อการทางาน” (โหน่ง)
3. มีทกั ษะกำรสังเกตควำมถนัดของลูกน้องแต่ละคน มีกำรมอบหมำยหน้ำทีต่ ำม
ควำมชอบและควำมถนัดของแต่ละคน
“ผมมาอยูใ่ นช่วงแรก ก็ตอ้ งสังเกตว่าใครเก่งด้านไหน คือนอกจากเก่งแล้วเนีย่
ทีส่ าคัญคือเราต้องรูจ้ กั นิสยั ของตัวเขาด้วย อย่างบางคนเก่ง แต่คอื ว่าไม่ยอม ต้อง
สังเป็
่ นลายลักษณ์อกั ษรอะไรอย่างเนี้ย มันก็ทาให้การทางานล่าช้า หรือบางคนก็คอื
พอสังงานไปแล้
่
วปุ๊บต้องอธิบายละเอียดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่เหมาะสาหรับงาน
เร่งด่วนอะไรอย่างเนี้ย (หัวหน้าโหน่ง)”
4. มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคน นัน่ คือกำรที่ผู้นำมีกำรศึกษำ
เพิม่ เติมทัง้ ควำมรูด้ ำ้ นกำรดับเพลิงเพื่อใช้ในกำรสอนหรือให้ควำมรูก้ บั ลูกน้อง และต้องมีกำรศึกษำ
เรือ่ งกำรบริหำรจัดกำรคน ตำมควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ รวมถึงกำรแบ่งงำนเฉลีย่ ให้ทุกคนเท่ำเทียม
กัน ไม่เลือกใช้คนใดคนหนึ่งหรือสนิทกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนัน้

199

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทางานที่ม ี
ต่ อ ประสิทธิผ ลของทีม ปฏิบตั ิก ารป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่ใ นงาน และ
สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1)
พัฒนาแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มคี ุณภาพเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้
2) ตรวจสอบคุณภาพตัวแปรระดับกลุ่มตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม และพลังจูงใจในการทางานของทีม 3) ทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับปจั จัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของ
ทีมที่มผี ลต่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
และสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4) ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจใน
การทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธ ี
(mixed methods research) ในรูปแบบการวิจยั หลายระยะ (multiphase design) (Creswell; &
Clark. 2011: 100-104)
สาหรับในบทนี้ผู้วจิ ยั ขอนาเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
ตามลาดับ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะ ที่ 1
1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะ ที่ 2
1.3 สรุปผลการวิจยั ระยะ ที่ 3
2. อภิปรายผลการวิจยั
2.1 อภิปรายผลการวิจยั ระยะ ที่ 1
2.2 อภิปรายผลการวิจยั ระยะ ที่ 2
2.3 อภิปรายผลการวิจยั ระยะ ที่ 3
3. ข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ขอนาเสนอการสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจยั โดยเรียงลาดับ
จากการวิจยั ระยะที่ 1-3 ดังนี้
1.1 สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 1
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 เพื่อพัฒนา
แบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มคี ุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ผล
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ครัง้ แรกพบว่าแบบจาลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 1104.80, df = 149,
CFI=0.962, TLI = 0.843, RMSEA = 0.107, SRMR = 0.057) ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดย
พิจารณาเลือกตัดข้อคาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin;
& Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) น้อยและ
ข้อ ค าถามที่มคี วามหมายก ากวมและสัมพันธ์กันมากที่อ าจสามารถใช้แทนกันได้อ อกไปทีล ะข้อ
คาถาม จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการวิเคราะห์ใหม่ จนได้แบบจาลองการวัดทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ่ใี ช้ในการตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง
การวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2= 120.932, df = 32, CFI=0.966, TLI
= 0.952, RMSEA =0.070, SRMR= 0.033) พบว่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีเพียง
ค่าสถิตไิ คสแควร์ (2= 120.932, df = 32) ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อ
พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ ค่าสถิตขิ องดัชนีทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์
ผูว้ จิ ยั สรุปผลได้ว่าแบบจาลองการวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มสี ามองค์ประกอบเช่นเดิมและคงเหลือข้อคาถามจานวน
10 ข้อ ซึง่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.639 - 0.823 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามี
นัยสาคัญ แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน (convergent validity) และมีค่าความเชื่อมัน่
ในการวัดตัวแปรแฝงองค์ประกอบ (construct reliability: CR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.716 -0.843 และ
ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปรแฝงสกัดได้ (average variance extracted: AVE) มีค่า
อยูร่ ะหว่าง 0.521 -0.599 ซึง่ ถือว่าองค์ประกอบทุกตัวมีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ในระดับสูง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก (discriminant validity) โดยการเปรียบเทียบแบบจาลองการ
วัด ที่ม ีส ามองค์ป ระกอบกับ แบบจ าลองการวัด ที่ม ีห นึ่ ง องค์ป ระกอบ ผลการวิเ คราะห์ท ัง้ สอง
แบบจาลองภายหลังการปรับให้ได้แบบจาลองการวัดที่ดที ่สี ุด พบว่าแบบจาลองการวัดแบบสาม
องค์ป ระกอบมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ม ากกว่ า แบบจ าลองการวัด แบบที่ม ีห นึ่ ง
องค์ประกอบ (2-difference = 161.745, df = 3) แสดงว่าแบบจาลองการวัดสมรรถนะบุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก คือตัวแปรสังเกตของแต่ละองค์ประกอบ
สามารถใช้ใ นการอธิบายองค์ประกอบทัง้ สามที่มคี วามแตกต่ างกันได้ และค่ าความเชื่อ มันของ
่
แบบสอบถามวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 10 ข้อ และค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.891
1.2 สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 2
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอสรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.2.1 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ
1) ตัวแปรบรรยากาศเสริ มสร้างพลังอานาจของที ม
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ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจาลองวัดพหุระดับ ของตัวแปร
บรรยากาศเสริม สร้า งพลัง อ านาจของทีม ที่ป ระเมิน โดยหัว หน้ า ทีม และสมาชิก ทีม ที่ม ีก ารปรับ
แบบจาลองแล้ว สรุปได้ว่า ตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม เป็ นตัวแปรระดับทีมที่ม ี
คุณลักษณะของความเป็ นทีมประเภท fuzzy composition process จากผลการวิเคราะห์พบว่า
องค์ประกอบบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมในระดับทีมมีความแตกต่างจากองค์ประกอบที่
พบในระดับบุคคลทีม่ ี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตและความรับผิดชอบ
ภารกิจของทีม และความรับผิดชอบในการทางานของทีม ในส่วนของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้าง
พลังอานาจของทีมระดับทีมมีองค์ประกอบเดียว แบบจาลองการวัดพหุระดับของตัวแปรบรรยากาศ
เสริม สร้า งพลัง อ านาจของทีม ระดับ ทีม มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ มีค่ า ดัช นี ค วาม
กลมกลืนเป็ นไปตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ (2= 191.868, df = 53, CFI =0.936, TLI = 0.914,
RMSEA = 0.062)
2) ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม
ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจาลองวัดพหุระดับของตัวแปร
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม ทีป่ ระเมินโดยบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีม่ กี าร
ปรับแบบจาลองแล้ว สรุปได้ว่า ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม เป็ นตัวแปรระดับทีมทีม่ ี
คุณลักษณะของความเป็นทีมประเภท composition process ซึง่ มีองค์ประกอบทีพ่ บในการวิเคราะห์
แบบจ าลองการวัด ตัว แปรทัง้ ในระดับ การวิเ คราะห์ ร ะดับ บุ ค คลและระดับ ทีม ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบเดียวและมีจานวนข้อคาถามหรือตัวชีว้ ดั เท่ากัน แบบจาลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม ในระดับทีมมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า
ดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่เป็ นไปตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ (2= 49.607,df=18, p< 0.000, CFI
=0.988, TLI = 0.981, RMSEA = 0.056)
3) ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม
ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจาลองวัดพหุระดับของตัวแปร
บรรยากาศเสริม สร้า งพลัง อ านาจของทีม ที่ป ระเมิน โดยหัว หน้ า ทีม และสมาชิก ทีม ที่ม ีก ารปรับ
แบบจาลองแล้ว สรุปได้ว่าตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นตัวแปรระดับทีมทีม่ คี ุณลักษณะ
ของความเป็ นทีมประเภท fuzzy composition process จากผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบตัว
แปรพลังจูงใจในการทางานของทีมในระดับทีมมีความแตกต่างจากองค์ประกอบทีพ่ บในระดับบุคคล
ทีม่ ี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความหมายหรือคุณค่าในงานของทีม ศักยภาพของทีม ความมีอสิ ระใน
การตัดสินใจของทีม และผลกระทบ ในส่วนของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม ระดับทีมมี
องค์ประกอบเดียวแบบจาลองการวัดพหุระดับของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม ระดับ มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้กาหนดไว้ (2=
201.321, df = 106, CFI =0.973, TLI = 0.966, RMSEA = 0.037)
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1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในกลุ่มของตัวแปรระดับทีมบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม พลังจูงใจในการทางานของทีม
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่ม (Inter-member agreement)
ของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม พลังจูงใจ
ในการทางานของทีม โดยตรวจสอบว่าค่าคะแนนของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้
ของแต่ละคนตามนิยามที่ศึกษานัน้ ว่าสอดคล้องกันหรือคล้ายคลึงกันเพียงพอที่จะนาไปรวมเป็ น
ภายในกลุ่ มได้ห รือ ไม่ การประเมิน ความสอดคล้อ งในระหว่ างสมาชิก ภายในทีม จะได้จ ากการ
เปรียบเทียบการแจกแจงของคะแนนระหว่างความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง ถ้าคะแนนของสมาชิก
ในทีมมีความใกล้เคียงกันแสดงว่ามีความสอดคล้องกัน แต่ถ้าคะแนนไม่ไปในทิศทางเดียวกันแสดง
ว่าค่าคะแนนไม่สอดคล้องกัน ผลการวิเคราะห์แสดงด้วยค่า rwg(j) ซึง่ เป็ นการวัดความสอดคล้องด้วย
คาถามหลายข้อ ผลการวิเคราะห์ค วามสอดคล้อ งภายในทีมของตัวแปรระดับทีม พบว่า ตัว แปร
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมมีค่า 0.937 ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมมี
ค่า 0.841 ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม มีค่า 0.943 ซึ่งเป็ นค่าที่มคี วามสอดคล้องกันใน
ระดับสูงมากพอทีจ่ ะสร้างเป็นตัวแปรระดับทีมและสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ในระดับทีมได้
1.2.3 การตรวจสอบความแปรปรวนของของตัว แปรระหว่ า งทีม (construct
variability between units) ตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ตัวแปรภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม และตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม
ผลการตรวจสอบความแปรปรวนของตัว แปรระหว่ า งทีม ซึ่ง เป็ น การ
ตรวจสอบว่าตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม และตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของ
ทีมทีห่ วั หน้าทีมและบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน และตัวแปรภาวะผูน้ าการ
เปลี่ย นแปลงมุ่ ง เน้ น ที ม ที่บุ ค ลากรป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็ น ผู้ ป ระเมิน นั น้ มีค วาม
แปรปรวนหรือความแตกต่างกันระหว่างทีมเกิดขึน้ หรือไม่ ใช้การตรวจสอบค่า ICC (interclass
correlations coefficient) ทีป่ ระกอบด้วย ICC (1) และ ICC (2) จึงสรุปได้ว่าตัวแปรบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของทีม ตัว แปรพลังจูงใจในการทางานของทีม และตัว แปรภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมนัน้ มีความเหมาะสมที่จะยกระดับการวิเคราะห์เป็ นระดับทีมที่มลี กั ษณะของ
ทีมประเภท shared properties และสามารถนาไปวิเคราะห์แบบพหุระดับต่อไปได้ เมื่อพิจารณาค่า
ICC (1) ของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม
และตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม มีค่าเท่ากับ 0.059 0.099 และ 0.162 ตามลาดับ
ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์คอื มีค่ามากกว่า 0.05 ในขณะทีค่ ่า ICC (2) ของตัวแปรทัง้ สามตัวต่ ากว่าเกณฑ์
คือ มีค่าเท่ากับ 0.283 0.409 และ 0.505 ตามลาดับ ในการวิจยั นี้กรณีทค่ี ่า ICC(2) มีค่าต่ า ผูว้ จิ ยั จะ
พิจารณาจากค่า rwg(j) และค่า ICC(1) ประกอบในการประเมินความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ รายกลุ่มแทน
โดยผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างทีมพบว่า ค่า ICC(1) ของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้าง
พลังอานาจของทีม ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม มีค่า มากกว่า 0.05 ทุกตัวแปร จึงสรุปได้
ว่ามีความแปรปรวนในระดับกลุ่มมากพอทีจ่ ะทาการวิเคราะห์แบบพหุระดับได้ ในทางตรงข้ามส่วน
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ของค่า ICC(2) ของทุกตัวแปรมีค่าต่ ากว่า 0.70 ทุกตัวแปร แต่เมื่อคานึงถึงค่า rwg(j) และ ICC(1)
ของทุกตัวแปรทีผ่ ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดแล้วผูว้ จิ ยั จะดาเนินการวิเคราะห์แบบพหุระดับต่อไป
1.2.5 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงเหตุและผล
ของพลังจูงใจในการทางานระดับบุคคล
ผลการวิเคราะห์หลังจากปรับแบบจาลองโดยพิจารณาจากค่าดัชนีการปรับ
แบบจาลอง (modification indices) ร่ว มกับการพิจารณาแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ งว่ามีค วาม
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์โดยการเพิม่ เส้นอิทธิพลจากภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคล (TLI) มายังการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (TEX) ซึง่ เส้นอิทธิพลนี้มคี วามสมเหตุสมผลในเชิงทฤษฎี โดยค่าดัชนีความกลมกลืนส่วน
ใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทีก่ าหนดไว้ (2= /245.355,df=71, p< 0.000, CFI =0.947, TLI
= 0.932, RMSEA = 0.065) จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลทีป่ รับแล้ว
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็ นแบบจาลองทีด่ กี ว่าแบบจาลองตามสมมติฐานเพื่อใช้
ทดสอบแบบจาลองพหุระดับต่อไป
1.2.6 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุ
ระดับของพลังจูงใจในการทางานระดับบุคคลและระดับทีม
ผลการวิเ คราะห์ แ บบจ าลองพหุ ร ะดับ และค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทางานใน
ระดับบุคคลและระดับทีม พบว่าแบบจาลองสมมติฐานยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ทุกดัชนี (2= /194.159,df=7, p< 0.000, CFI =0.950, TLI = 0.929, RMSEA = 0.055) เนื่องจากมี
ค่าดัชนีบางตัวไม่กลมกลืนผ่านเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ได้แก่ค่าสถิตไิ คสแควร์มนี ัยสาคัญ แต่ เมื่อพิจารณา
ร่วมกับค่าสถิติของดัชนีความกลมกลืนตัวอื่นๆ ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลและระดับทีมมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
1.2.7 สรุปค่าอิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect)
และอิทธิพลรวม (total effect) สาหรับตัวแปรระดับบุคคล และระดับกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้
1) การแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัว
แปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือ ตัว
แปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลโดยมีอิทธิพลทางตรง .234 ตัวแปรภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รอ้ ยละ 5.5
2) พลังจูงใจในการทางานของบุคคล (psychological empowerment) ตัว
แปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคคลจากมากไปหาน้อยคือ ตัวแปรภาวะผูน้ า
มุ่งเน้ นบุคคลมีอิทธิพลรวม .507 ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลรวม .233 ตัวแปรการ
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แลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอทิ ธิพลรวม .129 โดยตัวแปร
ทัง้ สามนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคคลได้รอ้ ยละ 34.3
3) ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน (intension to stay) ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปร
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน จากมากไปหาน้อยคือ ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคคลมีอทิ ธิพล
รวม .624 ตัว แปรภาวะผู้นามุ่งเน้ นบุค คลมีอิทธิพลรวม .317 ตัว แปรการเห็นคุ ณค่ าในตนเองมี
อิทธิพลรวม .145 และตัวแปรการแลกเปลีย่ นระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีอทิ ธิพลรวม .080 โดยตัวแปรทัง้ สี่น้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพลังจูงใจในการ
ทางานของบุคคลได้รอ้ ยละ 39.0
4) สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (competency) ตัวแปร
มีอทิ ธิพลต่อตัวแปรสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากมาก คือ ตัวแปรพลังจูงใจ
ในการทางานของบุคคลมีอทิ ธิพลรวม .140 และตัวแปรภาวะผู้นามุ่งเน้นบุคคลมีอทิ ธิพลรวม .071
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคคลได้รอ้ ยละ 2.0
5) พลังจูงใจในการทางานของทีม (team empowerment: TEM) ตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลรวมต่อพลังจูงใจในการทางานของทีม คือ ตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมมี
อิทธิพลรวม .265 อธิบายความแปรปรวนตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีมได้รอ้ ยละ 7.0
6) พลังจูงใจในการทางานของทีม (team empowerment: PSYEB) ตัวแปร
พลังจูงใจในการทางานของทีม (PSYEB) เป็ นตัวแปรระดับทีมที่ได้รบั การยกระดับมาจากตัวแปร
ระดับบุคคลโดยการรวมค่า (aggregate) ทีใ่ ช้แบบจาลองการวัดแบบรวมคะแนนในกลุ่ม (summary
index model) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อทิ ธิพลข้ามระดับจากระดับทีมมาสู่ระดับบุคคลโดยเฉพาะ
ทัง้ นี้ตวั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลข้ามระดับต่อตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากมากไปหาน้อยคือ ตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม (TEM) มีอทิ ธิพลข้ามระดับ
รวม .359 ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมมีอทิ ธิพลข้ามระดับรวม .276 และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (PSYEB) ได้รอ้ ยละ 21.5
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 42
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ตาราง 42 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั

1
2

3

4

5

6

7

สมมติฐานในการวิจยั
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม
และพลังจูงใจในการทางานของทีมมีระดับการวิเคราะห์ระดับกลุ่ม
ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมุ่ ง เน้ น ทีม มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พลัง จูง ใจในการ
ทางานของทีม
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพลังจูงใจในการ
ทางานของทีม
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ประสิท ธิผ ลของทีม ปฏิบ ัติการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ร ับ อิท ธิพ ล
ทางอ้ อ มจากบรรยากาศเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของที ม ภาวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมโดยผ่านพลังจูงใจในการทางานเป็ นทีม
พลังจูงใจในการทางานเป็ นทีมมีอทิ ธิพลข้ามระดับกับพลังจูงใจในการทางานของ
บุคคล
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีม และบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของ
ทีมมีอทิ ธิพลข้ามระดับกับพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล การแลกเปลีย่ นระหว่างบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับทีม และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล การแลกเปลีย่ นระหว่างบุคลากรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับทีม และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอทิ ธิทางอ้อมต่อ
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยผ่านพลังจูงใจในการทางาน

ข้อสรุป
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

1.3 สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 3
แนวทางเสริ มสร้างพลังจูงใจในการทางาน
การเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานเป็ น สิง่ ที่มคี วามซับซ้อนหลายระดับ จากการ
สนทนากลุ่มกับทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูว้ จิ ยั ขอสรุปแนวทางในการเสริมพลัง
จูงใจในการทางานของทีมนัน้ จะต้องพิจารณาทัง้ ระดับทีมและระดับบุคคล แต่ละระดับมี 2 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของทีมและประเด็นด้านคุณลักษณะทางจิต
สรุปได้ดงั ตาราง 43
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ตาราง 43 สรุปแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของทีม
แนวทาง
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน
ระดับ
ทีม
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม
1. การจัดการความขัดแย้งของทีมงาน
2. การรวมการทางานให้มคี วามเป็ นหนึ่งเดียว
2.1 เพิม่ ความมันใจในความยุ
่
ตธิ รรมของกลุ่ม
2.2 การลงโทษแบบรักษาสัมพันธภาพกลุ่ม
บรรยากาศการทางานของทีม
1. การอยู่ร่วมกันแบบของครอบครัว
2. ความยืดหยุ่นในทีม
บุคคล ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคล
1. สือ่ สารความคาดหวังของหัวหน้าอย่างชัดเจน
1.1 เชื่อว่าแต่ละคนทาได้
1.2 มุ่งเน้นการเสียสละเพื่อทาให้หน่วยงานดีขน้ึ
2. เน้นพัฒนาแต่ละคน
2.1 ใส่ใจตามความถนัด
2.2 เพิม่ ทักษะและความสามารถของแต่ละคน
2.3 มอบหมายหน้าทีท่ า้ ทายให้แต่ละคน
3. คานึงถึงปจั เจกบุคคล
3.1 รับฟงั ปญั หาเป็ นรายบุคคลโดยตรงและรวดเร็ว
3.2 เอาใจใส่ความสาเร็จของแต่ละคน
การแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับบุคลากรป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1. การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างเพื่อนๆ ภายในทีม
1.1 การแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างเป็ นทางการ
1.1.1 การส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม
1.1.2 การจัดกิจกรรมรับน้อง
1.2 การแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างไม่เป็ นทางการ
1.2.1 การเล่าประสบการณ์ของรุ่นพีส่ รู่ ุ่นน้อง
1.2.2 การให้รุ่นใหม่ออกทดลองงานร่วมกับรุ่นพี่

ด้านจิตลักษณะส่วนบุคคล
อิ สระในการตัดสิ นใจ
ของทีม

แรงจูงใจในการทางาน
1. ความต้องการช่วยเหลือผูอ้ ่นื
2. มีใจรักต่ออาชีพ
การเห็นคุณค่าในตนเอง

จากตาราง 43 แนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับทีม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของทีม ประกอบด้วย ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม บรรยากาศการทางานของทีม และด้านจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
อิสระในการตัดสินใจของทีม ซึ่งสรุปในภาพรวมระดับทีม คือ หัวหน้าให้การสนับสนุ นการทางาน
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เป็นทีม มีการจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดี ไม่มกี ารต่อว่าซึง่ กันและกัน จริงใจต่อทุกคน ย่อมทาให้
ได้ใจลูกน้อง ในขณะที่ลูกน้องจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความจริงใจ รับรูก้ ารสนับสนุ นให้มคี วามสาเร็จในหน้าที่
การงานจากหัวหน้า เช่น การสอนเรือ่ งการทาผลงาน การแจกแจงโควตาการเลื่อนตาแหน่ งให้เข้าใจ
ตรงกัน ไม่เน้นเผด็จการ หรือการลงโทษทีเ่ ข้มงวดเกินไป เนื่องจากการลงโทษทีช่ ดั เจนจะทาให้คนที่
ถูก ลงโทษกลายเป็ นคนที่ถู กตัดสินให้แปลกแยกออกไป แต่ค วรเลือ กใช้ว ิธกี ารที่ใ ช้ต ัวเองรักษา
ตัวเอง นัน่ คือ การรู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ให้หวั หน้าเป็ นผูก้ ระตุ้นบ้างในบางครัง้ แต่หากรับรูแ้ ล้วจะเกิด
การละอายแก่ใจและปรับปรุงตัวเองต่อ ไป แต่ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์กบั ผู้อ่ืน จึงทาให้อยาก
ทางานต่อไป นอกจากนี้การมีบรรยากาศการทางานทีเ่ หมือนเป็ นครอบครัว อยู่ทส่ี ถานีดบั เพลิงและ
กู้ภยั แบบเป็ นพีน่ ้องกันเหมือนบ้านหลังที่สอง เนื่องจากเกิดความมันใจต่
่ อความปลอดภัยร่วมกัน มี
การระมัดระวังภัยให้กนั และกัน การทางานจึงเกิดประสิทธิภาพ มีปญั หาหรือความสูญเสียในการ
ทางานน้อยลง เพราะทุกคนรับรูห้ น้าทีข่ องตนเองและผูอ้ ่นื ร่วมกัน
สาหรับระดับบุคคล ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคลและการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และด้านจิตลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทางาน และการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ผู้ว ิจ ัย ได้ส รุ ป ในภาพรวมระดับ บุ ค คล คือ การสร้า งแรงจูง ใจในการท างานและการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อต้องการให้ทุกคนมีความรูส้ กึ ต้องการทางานให้ดที ่สี ุดไม่ใช่
ทางานเพราะหน้าทีห่ รือเพียงทาตามคาสังเท่
่ านัน้ ดังนี้ การมีใจรัก ซึง่ เป็ นเงื่อนไขสาคัญทีเ่ มื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายหรือผูน้ า ยังทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถทางานต่อได้ ซึง่ แนวทางการสร้างการมี
ใจรักนี้ เกิดได้จากการมีประสบการณ์ทไ่ี ด้ทาความดี ช่วยเหลือผูอ้ ่นื สาเร็จ การได้รบั ความชื่นชมและ
ขอบคุณ เมือ่ มีความท้อแท้ใจจะทาให้นึกย้อนกลับไปถึงคุณค่าของการปฏิบตั งิ านของตนเอง 2) การ
ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ดี ี เป็ นเงื่อนไขที่ช่วยทาให้เกิดความมันใจในการท
่
างาน เนื่องจาก
งานนักดับเพลิงมีความเสีย่ งอย่างมาก ดังนัน้ การให้การอบรมทีม่ ุ่งเน้นการฝึกปฏิบตั จิ ริงจากรุ่นพี่ๆ
และเพื่อนให้ความรูท้ งั ้ จากรุ่นพี่/รุ่นน้อง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทาให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวติ ของผูป้ ฏิบตั งิ านมากขึน้ 3) การได้รบั กาลังใจจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า ทาให้เกิดการ
ถ่ายทอดข้อมูล และรับรู้ปญั หาร่วมกัน ช่วยทาให้การทางานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 4) การที่
ครอบครัวมีความเข้าใจ และสนับสนุ นในการทางาน ทาให้ไม่ห่วงหรือคอยกังวลกับการทางานทีไ่ ม่
เป็ นเวลามีความเสีย่ ง สนับสนุ นให้ซอ้ื อุปกรณ์ป้องกันเป็ นของส่วนตัว ทาให้การทางานรูส้ กึ มันใจใน
่
ความปลอดภัยมากขึน้
นอกจากนี้มปี ระเด็นข้อค้นพบเพิม่ แนวทางการเสริมพลังจูงใจในการทางานของทีม ระดับ
องค์การ ได้แก่ การมีสวัสดิการจูงใจรองรับความเสีย่ งในการทางาน เช่น การมีนโยบายในเรื่องการ
ดูแลความปลอดภัยหากมีการเสียชีวติ ควรมีการให้บุตรหรือภรรยารับราชการต่อได้ การมีสวัสดิการ
จัด ซื้อ จัด ซ่ อ มอุ ป กรณ์ ท่ีเ สีย ที่เ บิก จ่ า ยได้ร วดเร็ว มีเ งิน สนั บ สนุ น การท างานล่ ว งเวลา เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการทางานเป็นผลัดทีอ่ าจทาให้เกิดการสับเปลีย่ นกาลังพลทีไ่ ม่สอดคล้องทีก่ าหนดไว้
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากแบบแผนการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธที ม่ี กี ารดาเนินการ 3 ระยะ ผูว้ จิ ยั จึง
ได้แบ่งการอภิปรายผลการวิจยั ตามแบบแผนของการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 1
จากการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถามวัดสมรรถนะบุค ลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและแบบ
วัดสมรรถนะตามแนวคิดสมรรถนะของแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1973) แนวคิดของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ จิตวิญญาณในการปฏิบตั งิ าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย และด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 10 ข้อ มีความสอดคล้องกลมกลืนของ
แบบจาลองการวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ (2= 120.932, df =
32, CFI=0.966, TLI = 0.952, RMSEA = 0.070, SRMR = 0.033) จากการตรวจสอบพบว่าแบบวัด
สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคุณภาพทัง้ ด้านความเทีย่ งตรงและความเชื่อมัน่
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ .922 การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเสมือนของแบบวัด โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ของแต่ละ
องค์ประกอบ (average variance extracted: AVE) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.521 - 0.599 ทุก
องค์ประกอบผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.50 และผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง (construct
reliability: CR) ของแต่ละองค์ประกอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.716-0.843 ทุกองค์ประกอบมากกว่า 0.70
แสดงว่ าอยู่ใ นเกณฑ์ด ี สรุป ได้ว่ า แบบวัด สมรรถนะบุ ค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย มี
คุณภาพสามารถนาไปใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของไลและ
คณะ (Li; et al. 2014: 680-684) พัฒนาแบบวัดสมรรถนะของเจ้าหน้ าที่ดบั เพลิงประเทศจีน
(competency model of firefighter) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ความสามารถในการปรับตัว
ด้านจิตใจ (psychological quality) ทักษะทางวิชาชีพ (vocational skill) การพัฒนาตนเอง (selfdevelopment) ความเป็ นมืออาชีพ (professional accomplishment) และการสร้างความร่วมมือกับ
ทุกคน (interpersonal cooperation) และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.95 มีความสอดคล้องกับแบบวัด
สมรรถนะสาหรับบุคลากรสายงานประกันสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาของกันยา ทองสามสี (2558)
2.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 2
การอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้
2.2.1 การอภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพของตัวแปรพหุระดับภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม และพลังจูงใจในการทางานเป็ นทีม
ผลการวิเ คราะห์แ บบจ าลองการวัด พหุ ร ะดับ ของตัว แปรภาวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีมทีบ่ ุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผูป้ ระเมิน พบว่าภาวะผูน้ าการ
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เปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมในการวิเคราะห์พหุระดับมีคุณลักษณะความเป็ นทีมประเภท composition
process หรือมีองค์ประกอบของตัวแปรทีพ่ บในการวิเคราะห์ระดับบุคคลและระดับทีมประกอบด้วย
องค์ประกอบเดียวและมีจานวนข้อคาถามหรือตัวชีว้ ดั เท่ากัน ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามเหล่านัน้ เป็ นตัว
แปรสัง เกตได้ม ีค วามแปรปรวนในระดับ บุ ค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย และมีค วาม
แปรปรวนมากเพียงพอระหว่างทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาให้มอี านาจจาแนก
ในการวิเคราะห์ระดับทีมได้ ทาให้การอธิบายความหมายของตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มุ่ง เน้ น ทีม ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งกัน เมื่อ อธิบ ายโครงสร้า งในระดับ บุ ค คลและในระดับ ทีม ซึ่ง เป็ น
คุณสมบัติท่เี กิดขึ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์และรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในทีมปฏิบตั ิการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเกิดลักษณะนี้เรียกว่ า “Emergence” ลักษณะที่เกิดนัน้ อาศัยกระบวนการ
และหลักความเหมือนร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม (isomorphism) เป็ นคุณสมบัติของปรากฏการณ์
กลุ่ มที่เ กิดขึ้นจากการมีป ฏิส มั พันธ์จนทาให้เ กิดการรับรู้หรือ มีค วามคิด ความเชื่อ เจตคติ หรือ
พฤติกรรมทีม่ คี วามเหมือนร่วมกันของสมาชิกในทีม (sharedness) กระบวนการลักษณะนี้เรียกว่า
composition process (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล .2560: 248-250) ซึ่งเปรียบเทียบได้กบั บุคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อแรกเริม่ ก่อนที่
จะมีลกั ษณะความเป็ นทีมประเภทนี้ สมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งอาจจะมีสมาชิกแต่ละทีมตัง้ แต่ 4-10
คน เข้า มาปฏิบ ัติง านร่ ว มกัน ในทีม มีก ารรับ รู้ ความคิด ความเชื่อ หรือ การได้ร ับ รู้พ ฤติก รรม
แสดงออกของหัวหน้าทีมทีแ่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิง การรับรูพ้ ฤติกรรมของหัวหน้าทีมของแต่ละคนจึง
แตกต่ า ง แต่ ท งั ้ นี้ ลัก ษณะการปฏิบ ัติง านของทีม ปฏิบ ัติก ารป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่
ปฏิบตั ิงานสถานีดบั เพลิง และกู้ภยั มีรูปแบบการปฏิบตั ิงานแบ่งเป็ นทีมปฏิบตั ิการที่ชดั เจนและ
ค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากแต่ละทีมต้องมีการแบ่งบทบาทและมอบหมายหน้าทีแ่ ต่ละคนในทีมทาให้
หัวหน้ าทีมและสมาชิก แต่ละคนในทีมต้องมีการพูดคุยปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน วางแผนร่วมกันในการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ ละภารกิจทาให้ก ารรับรู้พฤติกรรมของหัวหน้ าที มจากเดิมอาจจะมีการรับรู้หรือ
ตีความต่างกันแต่หลังจากปฏิบตั งิ านร่วมกันทาให้แต่ละคนอาจรับรูค้ ่อยๆเปลีย่ นแปลงไป สอดคล้อง
กับแยมมาริโนและดูบนิ สกี้ (Yammarino; & Dubinski. 1992 อ้างอิงจากนาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล .
2550: 52-57) กล่าวว่าการตีความปรากฏการณ์ภาวะผู้นาที่เกิดขึ้นในบริบทการทางานจริงนัน้
โดยเฉพาะผูน้ าทีม ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงเป็ นตัวแปรทีส่ ามารถตีความได้ทร่ี ะดับการวิเคราะห์
หลายแบบ และสามารถเป็ นได้ทงั ้ ตัวแปรในระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม ทัง้ นี้ข้อ ค้นพบไม่
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในผลการศึกษาของสมหญิง
ลมุลพักตร์ (2558) ตวงทอง สังข์แก้ว (2559) เกศกุล สระกวี (2560) พบว่าโครงสร้างองค์ประกอบ
ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลมี 4 องค์ประกอบแต่โครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มมีเพียงองค์ประกอบเดียวซึง่ เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มที่มคี ุณลักษณะความ
เป็นกลุ่มประเภท fuzzy composition process
นอกจากนี้ ยังพบว่าตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีมและพลัง
จูงใจในการทางานของทีมที่ประเมินโดยหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม มีคุณลักษณะของตัวแปรใน
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ลักษณะนี้ทใ่ี ช้แบบวัดมีโครงสร้างองค์ประกอบหรือจานวนตัวชีว้ ดั ในแต่ละระดับบุคคลและระดับทีม
ที่แ ตกต่ า งกัน เรียกกว่ า เป็ น ตัว แปรระดับ ทีมที่ม ีคุ ณลัก ษณะของความเป็ น กลุ่ ม ประเภท fuzzy
composition process หรือมีองค์ประกอบของตัวแปรทีพ่ บในการวิเคราะห์ระดับทีมทีแ่ ตกต่างจาก
การวิเ คราะห์ร ะดับ บุ ค คล โดยที่ร ะดับ บุ ค คล ตัว แปรบรรยากาศเสริมสร้า งพลัง อ านาจของทีม
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร และองค์ประกอบ
ด้านขอบเขตและความรับผิดชอบของทีม ขณะทีก่ ารวิเคราะห์ระดับทีม ตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้าง
พลังอานาจของทีมมีเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านัน้ โดยมีตวั แปรสังเกตได้หรือข้อคาถามที่พบใน
แบบจาลองการวัด ระดับ บุค คลและระดับทีม เหมือ นกัน ซึ่งจากคุ ณ ภาพของตัว แปรบรรยากาศ
เสริม สร้า งพลัง อ านาจของทีม ในลัก ษณะนี้ ส อดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาพบว่ า บรรยากาศเชิง จิต
วิญญาณที่มคี วามแตกต่างกันเมื่ออธิบายโครงสร้างในระดับครูและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
วิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์ (2559)
2.2.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อ งภายในกลุ่มและความแปรปรวน
ระหว่างทีมของตัวแปรระดับทีม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม บรรยากาศเสริมสร้างพลัง
อานาจของทีม และพลังจูงใจในการทางานเป็นทีม
ผลทดสอบความสอดคล้องภายในทีมของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลัง
อ านาจของทีม และตัว แปรพลัง จูง ใจในการท างานของทีม ที่ห ัว หน้ าทีมและสมาชิกในทีมเป็ น ผู้
ประเมิน และตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมทีบ่ ุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็ นผู้ประเมิน ผลพบว่าตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีมนัน้ ที่ประเมินโดยบุค ลากร
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มีค วามเหมาะสมที่จ ะน าไปวิเ คราะห์ร ะดับ ทีม โดยมีล ัก ษณะ
ปรากฏการณ์ทส่ี มาชิกในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดียวกันได้รบั รูป้ ระสบการณ์
ร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของหัวหน้าทีม และมีความคิดความเชื่อและความคิดเห็นต่อหัวหน้าทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละคนที่สอดคล้องกัน (shared properties) และ
พบว่าตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ ทีมมีความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่ม (rwgj เท่ากับ
0.841) และเมื่อตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างทีมพบว่ามีความแปรปรวนในระดับทีม (ICC1
เท่ากับ 0.162, ICC2 เท่ากับ 0.505) สอดคล้องกับผลการศึกษา Dong; Bartol; Zhang & Li. 2016)
พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ความสอดคล้อง (ICC1 เท่ากับ
0.23, ICC2 เท่ า กับ 0.54) สามารถน าไปวิเ คราะห์ร ะดับ กลุ่ ม ได้ ส าหรับ ในส่ ว นของตัว แปร
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม และตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีมทีห่ วั หน้าทีมและ
สมาชิกในทีมเป็ นผูป้ ระเมินสามารถนาไปวิเคราะห์ในระดับทีมในลักษณะทีเ่ ป็ น shared properties
ได้เช่นกัน โดยข้อมูลตัวแปรดังกล่าวผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในกลุ่มของตัวแปร
บรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม (rwgj เท่ากับ 937) และตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของ
ทีม (rwgj เท่ากับ 943) และเมือ่ ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างทีมพบว่ามีความแปรปรวนในระดับ
ทีมของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม (ICC1 เท่ากับ 0.059, ICC2 เท่ากับ 0.283)
และตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีม (ICC1 เท่ากับ 0.099, ICC2 เท่ากับ 0.409) ทัง้ นี้

211
ถึงแม้ว่าตัวแปรทัง้ สองตัวมีค่า ICC2 จะต่ ากว่าเกณฑ์ แต่โดยปกติแล้ว ค่า ICC2 ขึน้ อยู่กบั ขนาด
ของสมาชิกภายในทีม และอาจจะมีค่าสูงขึน้ ได้จากการเพิม่ ขนาดของผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม (Le
Breton; & Sander. 2008) ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้มคี ่าเฉลีย่ ของจานวนสมาชิกในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภายในกลุ่มเท่ากับ 5.28 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์
(2559) เมื่อตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มพบว่ามีความแปรปรวนในระดับกลุ่มของตัวแปร
บรรยากาศเชิงจิตวิญญาณ (ICC1 เท่ากับ 0.099, ICC2 เท่ากับ 0.409) ซึง่ พบเช่นเดียวกันในกรณีท่ี
ค่า ICC(2) มีค่าต่ า ผูว้ จิ ยั จะพิจารณาจากค่า rwg(j) และค่า ICC(1) ประกอบในการประเมินความ
เชื่อมันของค่
่
าเฉลี่ยรายทีมแทน โดยผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างทีม พบว่า ค่า ICC(1)
ของตัวแปรบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม มีค่ า
มากกว่า 0.05 ทุกตัวแปร จึงสรุปได้ว่ามีความแปรปรวนในระดับกลุ่มมากพอที่จะทาการวิเคราะห์
แบบพหุระดับได้ ในทางตรงข้ามส่วนของค่า ICC(2) ของทุกตัวแปรมีค่าต่ ากว่า 0.70 ทุกตัวแปร แต่
เมื่อคานึงถึงค่า rwg(j) และ ICC(1) ของทุกตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดแล้วผู้วจิ ยั จะดาเนินการ
วิเคราะห์แบบพหุระดับต่อไป
ข้อ ค้ น พบนี้ ส นั บ สนุ น การอธิบ ายการเกิด คุ ณ ลัก ษณะที่เ รีย กว่ า shared
properties ของตัวแปรขึน้ ได้นนั ้ สอดคล้องกับแนวคิดของเมสัน (Mason.2006) การทีส่ มาชิกทีอ่ ยู่
ภายในกลุ่มเดียวกันจะมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมือนกันหรือคล้ายกันได้นนั ้ สาเหตุหนึ่งเกิดจากทีค่ นเหล่านัน้
มีประสบการณ์ร่วมกัน (shared experiences model) คือ ได้รบั สิง่ เร้าต่างๆ ร่วมกันไม่ว่าจะเป็ น
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ทาให้คนเหล่านัน้ เกิดความคิด ความรูส้ กึ ความเชื่อ เจตคติหรือ
มีคุณลักษณะต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันไปด้วย ซึง่ ในกรณีของตัวแปรทัง้ สามตัวนี้กเ็ ช่นเดียวกัน เพราะ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในทีมเดียวกันนัน้ มีหวั หน้าทีมคนเดียวกัน
ทาให้คนกลุ่มนี้มปี ระสบการณ์หรือการรับรูเ้ กี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีมของทีมนัน้
ร่วมกัน ในขณะทีก่ ารปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทีมเดียวกันนัน้ มีโอกาสทีจ่ ะทางานในสถานทีเดียวกันและมีการ
ใช้ชวี ติ ร่วมกันเมื่อต้องเข้าเวรทางานหรือมีการปฏิบตั งิ าน 24 ชัวโมง
่
ภายในสภาพแวดล้อมเดียว
และวัฒนธรรมการทางานเดียวกันนัน้ จึงมีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศเสริมสร้างพลังอานาจของทีม
ทีเ่ ป็ นลักษณะเดียวกันร่วมกันด้วย ลักษณะการทางานร่วมกันของคนในทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเดียวกันก็มโี อกาสทาให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างก็รบั รูถ้ ึง
ความหมายหรือคุณค่าในงานของทีม ศักยภาพหรือความสามารถของบุคลากรในทีมของตนร่วมกัน
กับบุค ลกรคนอื่นๆ อีก ทัง้ สมาชิก ในทีม ยังรับรู้ถึง ผลกระทบจากการปฏิบ ัติงานของทีมว่ ามีผ ล
อย่างไรต่อองค์กร จึงส่งผลให้ตวั แปรเหล่านี้ทห่ี วั หน้าทีมและบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเป็ นผู้ประเมินนัน้ มีค วามใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันมากพอที่จะยกระดับการวิเคราะห์ข้นึ ไป
อธิบายเป็นตัวแปรระดับทีมได้
2.2.3 การอภิปรายผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ ปจั จัยเชิง
สาเหตุและผลของพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรทีม่ ตี ่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และสมรรถนะ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูว้ จิ ยั อภิปรายตามผลการวิจยั ดังนี้
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พลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นตัว
แปรคันกลางระหว่
่
างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่ งเน้ นบุค คล และความตัง้ ใจคงอยู่ใ นงานและ
สมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีศ่ กึ ษาพลังจูงใจใน
การทางานกับผลลัพธ์ดา้ นผลการปฏิบตั งิ านและด้านจิตพิสยั (affective reaction) พบว่าพลังจูงใจใน
การทางานมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
และความพึงพอใจในการทางาน (Ahearne; et al. 2005; Aryee; & Chen. 2006; Seibert; et al.
2011) พฤติกรรมสร้างสรรค์ในงานและประสิทธิผลในการทางาน (Spreitzer. 1995) เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของอเวย์และคณะ (Avey; et al. 2008) พบว่าพลังจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความตัง้ ใจลาออกจากงาน นอกจากนี้งานวิจยั ของเมย์นาทและคณะ (Maynard; et al. 2014)
พบว่าพลังจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะการทางานของพยาบาล สาหรับบริบทการ
ทางานของไทยพบว่าพลังจูงใจในการทางานมีอทิ ธิพลโดยตรงในทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน
และประสิทธิผลในการทางานของครูประถม (อรพินทร์ ชูชมและคณะ. 2546) งานวิจยั ของวันชัย
ธรรมสัจการ (2545) พบว่าพลังจูงใจในการทางานในมิติค วามมีอิสระในการตัดสินใจเป็ นตัวแปร
คันกลางทางบวกระหว่
่
างองค์ประกอบพฤติกรรมของผู้บริหารด้านการมอบหมายความรับผิดชอบ
กับความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์การ
ข้อค้นพบนี้ช่วยยืนยันผลการศึกษาของสปริทเซอร์ (Spreitzer. 1995: 14441445) ทีเ่ สนอโครงสร้างของพลังจูงใจในการทางาน(partial homological network of psychological
empowerment) ประกอบด้วยปจั จัยเชิงเหตุของพลังจูงใจในการทางาน ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ทางบุคลิกภาพ บริบทงาน ผลลัพธ์พลังจูงใจในการทางาน ซึง่ พบว่าโมเดลโครงสร้างปจั จัยเหตุของ
พลัง จู ง ใจมีค วามสอดคล้ อ งกับ ข้อ มู ล เช่ น กัน และพลัง จู ง ใจในการท างานมีค วามสัม พัน ธ์ กับ
ประสิทธิผลการจัดการและรางวัลตอบแทน ส่วนโมเดลโครงสร้างผลของพลังจูงใจในการทางานมี
ความสอดคล้อ งกับข้อ มูล พลังจูงใจในการทางานมีค วามสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการและ
พฤติกรรมการคิดค้นสิง่ ใหม่ และงานของควินน์และสปริสเซอร์ (Quinn; & Spreitzer.1997:41) ได้
พยายามศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ พนักงานในองค์กรแห่งหนึ่งโดยการให้อธิบายประสบการณ์ หรือ
การรับรูพ้ ลังจูงใจในการทางาน พบว่ามีส่วนคล้ายกัน คือ 1) เป็ นบุคคลที่มคี วามรูส้ กึ ว่าตนเองมี
ความมุ่งมันในงานที
่
ท่ า 2) มีความรูส้ กึ ถึงความหมายของงาน 3) มีความรูส้ กึ ในความสามารถของ
ตนเอง 4) รูส้ กึ ถึงผลกระทบจากผลลัพธ์ของงานทีต่ นเองทา ซึง่ จะเห็นได้ว่าพลังจูงใจไม่ได้เป็ นเรื่อง
การบริหารจัดการแต่เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของประสบการณ์การรับรูข้ องแต่ละบุคคลที่
เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทในงานที่ทาอยู่ในองค์การ พลังจู งใจในการทางานไม่ใช่การบริหาร
จัดการในบริบทขององค์การแต่คอื สิง่ ที่อยู่ในจิตใจของพนักงานในบทบาทของการทางาน ซึ่งเป็ น
ข้อตกลงเบือ้ งต้น (assumptions) ของพลังจูงใจในการทางาน 3 ข้อ คือ 1) พลังจูงใจในการทางาน
ไม่ใช่ลกั ษณะบุคลิกภาพของบุคคลทีค่ งทนอยู่ในทุกเหตุการณ์ แต่จะเป็ นกลุ่มของการรูค้ ดิ ที่เกิดขึน้
ภายใต้สงิ่ แวดล้อมของการทางานทีบ่ ุคคลอาจจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกันไป และ 3) พลังจูงใจใน
การทางานไม่ใช่แนวคิดที่มโี ครงสร้างกว้างขวางครอบคลุมไปในทุกบทบาทหรือทุกสถานการณ์ใน
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การดาเนินชีวติ ของบุคคล แต่เป็ นแนวคิดที่มโี ครงสร้างเน้นเฉพาะเกี่ยวกับบทบาทการทางานของ
บุคคล(Spreitzer.1995:1444) สอดคล้องกับบริบทการศึกษาครัง้ นี้ เมื่อบุคลากรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยรับรู้ว่าตนเองมีพลังจูงใจในการทางานทัง้ 4 มิติ ได้แก่ ความหมายหรือคุณค่าในงาน
ความสามารถของตนเอง ความมีอสิ ระในการตัดสินใจและผลกระทบ หรือมีพลังจูงใจในการทางาน
มากจะเห็นว่างานที่ตนเองทาเป็ นงานที่มคี ุณค่ามีความหมาย มีอิสระในการกาหนดด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการทางานและงานให้ผลตามทีต่ นเองต้องการซึง่ จะส่งผลต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
และสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลส่งผลต่อ ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและ
สมรรถนะบุค ลกรป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผ่านพลังจูงใจในการทางานของบุค ลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของแวงและฮาวเวล (Wang; & Howell.
2012) ได้ป ระมวลไว้ ว่ า ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมุ่ ง เน้ น บุ ค คลที่มุ่ ง ใส่ ใ จและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ ทักษะของผู้ตามแต่ละคน พยายามเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถของผู้ตามตามความ
แตกต่างบุคคล และเพิม่ พลังจูงใจในการทางานให้ผู้ตามแต่ละคนเพื่อให้มศี กั ยภาพหรือสมรรถนะ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ตามแต่ละคน ผู้นาจะให้ความสนใจในผู้ตามแต่ละคนโดยผู้นาทา
ความเข้า ใจถึง คุ ณ ลัก ษณะที่แ ตกต่ า งและความสามารถที่แ ตกต่ า งของผู้ต าม การสอนหรือ ให้
คาแนะนากับผูต้ ามแต่ละคนทีไ่ ม่เหมือนกัน ในแต่ละสถานการณ์ (Karishm. 2002) ผูน้ ามีเป้าหมาย
หรือ ชุ ด ของเป้ าหมายในการสอนงานที่แ ตกต่ า งไปตามความสามารถและทัก ษะของผู้ ต าม
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของลีและคณะ (Li; et al. 2014: 554) ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้น
บุคคล มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุง่ เน้นพัฒนาผูต้ ามแต่ละคน และการกระตุ้นทางปญั ญา ตัวแปร
คันกลาง
่
ได้แก่ การแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผู้ตาม (leader-member exchange) ผลลัพธ์ระดับ
บุคคลคือการแบ่งปนั ความรู้ (knowledge sharing) ผลพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ น
บุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการการแบ่งปนั ความรูข้ องพนักงาน
ข้อค้นพบนี้มงี านวิจยั ในบริบทการทางานทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศที่
เชื่อมโยงภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลกับพลังจูงใจในการทางานของบุคคล แต่ทงั ้ นี้ ใน
บริบทการทางานของไทยยังมีงานวิจยั น้อยมากทีศ่ กึ ษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทัง้ สองระดับกับ
พลังจูงใจในการทางานของบุคคล ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี้ได้สนับสนุ นแนวคิดของแวงและฮาวเวล
(Wang; & Howell. 2012: 775) โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงแบบสอง
ระดับ โดยผลพบว่าการรับรูอ้ ตั ลักษณ์ของผูน้ าเป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นบุคคลกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลและพลังจูงใจในการทางาน ภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลและพลังจูงใจ
ในการทางาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของซันและคณะ (Sun; et al. 2012) ศึกษาภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงเป็นตัวแปรระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ในกลุ่มตัวอย่างบริษทั ด้านเภสัชกรรมในจีน โดย
ผลวิจยั พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลทางตรงข้ามระดับกับพลังจูงใจในการทางานของ
บุคคล และพบว่าการเสริมสร้างพลังอานาจเชิงโครงสร้างเป็ นตัวแปรคันกลางบางส่
่
วนระหว่างภาวะ
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพลัง จูงใจในการท างานของบุ ค คล ดัง นัน้ ผลการศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ จ ึง
ชี้ให้เ ห็นว่าเมื่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุค คลมีอิทธิพลต่อ พลังจูงใจในการทางานของ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมือ่ บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรูพ้ ลังจูงใจใน
การทางานแตกต่างกันจึงส่งผลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงานและสมรรถนะการทางานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลมีอทิ ธิพลต่อการแลกเปลีย่ นระหว่าง
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทีม
ข้อ ค้น พบนี้ ช่ ว ยยืน ยัน ทฤษฎีภ าวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแนวคิด การ
แลกเปลี่ย นระหว่ า งทีม กับ บุ ค ลากรป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในแง่ ท่ีว่ า ภาวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงเป็ นกระบวนการทีผ่ ู้นามีอทิ ธิพลต่อผู้ร่วมงานและผูต้ าม เบิรน์ (Burns.1978) เป็ นผูน้ า
เสนอแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) กล่าวคือผู้นา
เปลี่ย นแปลงความพยายามของผู้ ต ามให้ สู ง ขึ้น กว่ า ความพยายามที่ค าดหวัง ไว้ ซึ่ง ผู้ น าจะ
เปลีย่ นแปลงและจูงใจผูต้ ามโดยการสร้างให้ผตู้ ามตระหนักเห็นถึงความสาคัญในผลงาน ชักจูงให้ผู้
ตามรู้จกั เสีย สละเพื่อ ผลประโยชน์ ข ององค์การหรือ ของกลุ่ ม สนับสนุ น ความเป็ นอิส ระและการ
เปลีย่ นแปลงของผูร้ ่วมงาน กระตุ้นให้ผตู้ ามแสดงความคิดและเหตุผลได้อย่างเต็มที่และอิสระ ไม่
วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้ว่าความคิดนัน้ จะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นาก็ตามและทาให้ผู้
ตามรูส้ กึ ว่าปญั หาที่เกิดขึน้ เป็ นเรื่องท้าทายและถือเป็ นโอกาสที่ดใี นการแก้ปญั หาร่วมกันและสร้าง
ความเชื่อมันว่
่ าทุกปญั หานัน้ สามารถหาทางแก้ไขได้ แม้ว่าจะเป็ นปญั หาที่ใหญ่หรือมีอุปสรรค
มากมายเพียงใดก็ตาม ถ้าทุกคนร่วมมือแก้ปญั หา ก็จะสามารถลุล่วงผ่านไปได้ นอกจากนี้ ผูน้ าจะให้
ความสนใจและเอาใจใส่ผตู้ ามเป็นรายบุคคล ทาให้ผตู้ ามรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสาคัญผูน้ า
จะเป็นเหมือนกับโค้ช (coach) หรือทีป่ รึกษาทีค่ อยให้คาแนะนาและดูแลผูต้ ามแต่ละคน พยายามให้
ผูต้ ามพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึน้ กว่าเดิม มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเปิดโอกาสให้ผู้
ตามได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ (นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2550: 46-48) ดังนัน้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลที่แสดงออกมาและพฤติกรรมที่กระทาต่อผู้ตามแต่ละคน
เหมือนกันไม่ขน้ึ อยู่กบั ความสัมพันธ์ทม่ี กี บั ผูต้ ามแต่ละคน ส่งผลให้การรับรูข้ องสมาชิกแต่ละคนใน
ทีมว่าคุ ณ ภาพของความสัมพันธ์ของตนเองที่มตี ่ อ เพื่อ นร่ว มงานในกลุ่ มงานเดียวกันโดยรวมมี
คุณภาพความสัมพันธ์ทด่ี ี จึงทาให้แต่ละคนเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น แบ่งปนั ความคิดเห็น
และข้อมูล ให้การยอมรับสมาชิกคนอื่นๆ และสมาชิกในทีมแต่ละคนจะมีการแลกเปลีย่ นระหว่างทีม
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับตนเองที่สูงจะทุ่มเทความพยายามที่จะทางานให้ทีม
(Seers. 1989) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเลิฟและฟอร์เรส (Love & Forret.2008: 342) พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุค คลและการแลกเปลี่ยนระหว่ างทีมกับบุคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจึงเป็ นลักษณะความสัมพันธ์และเกิดขึน้ เมื่อมีลกั ษณะการทางานร่วมกันและมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ในการทางานระหว่างหัวทีมและสมาชิกในทีมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของ
สมาชิกกับทีม
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2.2.4 การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่มงาน
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีม
ผลการวิจยั สนับสนุ นสมมติฐานที่ว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นทีมมี
อิทธิพ ลต่ อ พลังจูงใจในการทางานเป็ น สาหรับผลการวิจยั ที่ค้นพบนี้เ ป็ นหลักฐานที่แสดงความ
เชื่อมโยงทางทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทัง้ สองระดับทีม่ อี ทิ ธิพลพลังจูงใจในการทางานทัง้ ใน
ระดับบุคคลและระดับทีม ข้อค้นพบทีไ่ ด้ช่วยยืนยันผลการศึกษาของมาสก์และคณะ (Marks; et al.
2001 citing Kirkman; et al. 2004: 177) เสนอว่าตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นตัวแปร
ประเภทสภาวะปรากฏการณ์ (emergent state) หรือเป็ นโครงสร้างตัวแปรทีม่ คี ุณลักษณะทีเ่ ป็ นการ
รับ รู้ร่ว มกัน (properties) ของสมาชิก ในทีม มีธ รรมชาติเ ป็ น พลวัต (dynamic) ขึ้น อยู่กับ บริบ ท
แวดล้ อ มที ม ที่ เ ป็ น สิ่ ง ป้ อนเข้ า (input) กระบวนการ (process) ผลลัพ ธ์ (outcome) สภาวะ
ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อธิบายการรูค้ ดิ (cognitive) แรงจูงใจ(motivational) สภาวะความรูส้ กึ ของทีม
(affective states of teams) ภายใต้กรอบของปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ พลังจูงใจในการทางานของทีม
ก็คอื โครงสร้างตัวแปรแรงจูงใจทีเ่ ป็ นพลวัตร (motivational construct) ไม่ว่าสมาชิกทีมรูส้ กึ ว่าได้รบั
พลังจูงใจในการทางานของทีมหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ทีมหรือสมาชิกในทีมประเมินงานของทีม และลักษณะ
ตัวแทนขององค์การอย่างไร เช่น คุณลักษณะตัวแทนขององค์การทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือผูน้ าทีมมีอสิ ระ
ในการตัดสินใจระดับไหนหรือทีมงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรทีส่ าคัญขององค์การได้ในระดับใด ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีก่ บิ๊ สัน (Gibson. 2001) ได้ประมวลไว้ว่าตัวแปรพลังจูงใจในการทางาน
ของทีมมีความแตกต่างจากพลังจูงใจในการทางานของบุคคล คือ พลังจูงใจในการทางานของบุคคล
จะประกอบไปด้วยชุดของการรูค้ ดิ ของแต่ละบุคคลทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน แต่พลังจูงใจในการทางานของ
ทีมจะปรากฏออกมาเป็ นการรูค้ ดิ ร่วมกันของสมาชิก ทีอ่ ยู่ในทีมเดียวกัน (collective cognition) เป็ น
ตัวแปรเชิงสังคม (socially constructed) ทีเ่ ป็ นตัวแทนของสมาชิกทุกคนในทีมในการประเมินงาน
และสภาพการทางานของทีมทีพ่ วกเขาทาอยู่ พลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ น การพึง่ พาอาศัยกัน
ของสมาชิกในทีม (interdependent)เพื่อให้ทมี บรรลุเป้าหมาย พลังจูงใจในการทางานของทีมมี
กระบวนการเข้าถึงทรัพยากรขององค์การทีแ่ ตกต่างจากบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมยัง
เป็ นภาพสะท้อ นของระดับ แรงจูงใจในการท างานของทีม และนอกจากนี้ผ ลการศึกษาครัง้ นี้ไ ด้
สนับสนุ นและงานวิจยั ของลีและคณะ (Li; et al. 2014: 554) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นกลุ่ม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ การเป็ นแบบอย่างที่
เหมาะสม การสร้างเป้าหมายของกลุ่มและการคาดหวังผลการปฏิบตั งิ านสูงของกลุ่ม และภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคล มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้นพัฒนาผู้ตามแต่ ละคน และการ
กระตุ้นทางปญั ญา ตัวแปรคันกลางระดั
่
บกลุ่ม ได้แก่ บรรยากาศความผูกพันของกลุ่ม บรรยากาศ
นวัตกรรมของกลุ่ม และบรรยากาศความยุตธิ รรมของกลุ่ม ตัวแปรคันกลางระดั
่
บบุคคล ได้แก่ การ
แลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม (leader-member exchange) ผลลัพธ์ระดับบุคคลคือการแบ่งปนั
ความรู้ (knowledge sharing) ในกลุ่มตัวอย่างพนักงานจาก 5 บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจแตกต่างกันใน
จีน ผลพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการการแบ่งปนั
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ความรู้ข องพนั ก งาน ระดับ กลุ่ ม พบว่ า บรรยากาศความผู ก พัน ของกลุ่ ม เป็ น ตัว แปรคัน่ ก ลาง
ความสัมพันธ์ระหว่ างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นกลุ่ มกับการแบ่ งปนั ความรู้ แต่ ไ ม่พ บใน
บรรยากาศนวัตกรรมของกลุ่มและบรรยากาศความยุตธิ รรมของกลุ่ม และยังพบว่าการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้นากับผูต้ ามเป็ นตัวแปรคันกลางบางส่
่
วน (partially) ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นกลุ่มกับการแบ่งปนั ความรูข้ องพนักงาน
ผลการวิจยั ทีค่ ้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของแวงและฮาวเวล (Wang; &
Howell. 2012: 775) ทีพ่ บผลในทานองเดียวกันว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นกลุ่มเป็ นตัวแปร
ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเน้นอัตลักษณ์ของกลุ่ม การสื่อสารถึงวิสยั ทัศน์
ของกลุ่ ม และการสร้ า งความเป็ น ที ม ตั ว แปรคัน่ กลาง ได้ แ ก่ เอกลัก ษณ์ ข องผู้ น า ( leader
identification) เอกลักษณ์กลุ่ม (group identification) ผลลัพธ์ระดับกลุ่ม ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของกลุ่มและความสามารถของกลุ่ม (collective efficacy โดยพบความสัมพันธ์การรับรูอ้ ตั ลักษณ์
ของผู้นาเป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นบุคคลกับผล
การปฏิบตั งิ านของบุคคลและพลังจูงใจในการทางาน ส่วนในระดับกลุ่มพบว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มเป็ น
ตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่มกับความสามารถของ
กลุ่ม และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นกลุ่มยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านของ
กลุ่มและความสามารถของกลุ่ม
2.2.5 การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับกลุ่มงานที่ส่งผลข้ามระดับ
ต่อตัวแปรระดับบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พลังจูงใจในการทางานของทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อพลังจูงใจในการทางาน
ของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉินและคณะ (Chen; et
al. 2007) เป็ นการศึกษาพหุระดับโดยบูรณาการภาวะผู้นา พลังจูงใจในการทางานและผลการ
ปฏิบตั งิ าน ซึ่งในระดับบุคคลศึกษาตัวแปรการแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม (leader member
exchange) ทีส่ ่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล ระดับกลุ่ม
ศึกษาตัวแปรภาวะผู้นาเสริมสร้างบรรยากาศกลุ่ม (empowering leadership climate) ที่ส่งผลต่อ
พลังจูงใจในการทางานของทีมและผลการปฏิบตั ิงานของทีม กับกลุ่มตัว อย่างบริษัทขนส่งและรับ
สินค้า ผลวิจยั พบว่าการแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางาน
ของบุคคลและผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลทัง้ ในทีมขนส่งสินค้าและรับสินค้า ภาวะผู้นาเสริมสร้าง
บรรยากาศกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางานของทีมและผลการปฏิบตั งิ านของทีมในทีม
ขนส่ ง สิน ค้ า และรับ สิน ค้ า เช่ น เดีย วกัน นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า พลัง จู ง ใจในการท างานของทีม มี
ความสัมพันธ์กบั พลังจูงใจในการทางานของบุคคล และยังพบว่าพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
เป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างพลังจูงใจในการทางานของทีมและผลการปฏิบตั งิ านของ
บุค คลเฉพาะในทีมขนส่ งสินค้า พบว่า พลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นตัว ปรับความสัมพัน ธ์
ระหว่างพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลในทีมทีม่ กี ารพึง่ พากันสูง
คือทีมขนส่งสินค้า (team interdependence) แต่ไม่พบในทีมรับสินค้า
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ข้อค้นพบจากอิทธิพลข้ามระดับของตัวแปรพลังจูงใจในการทางานของทีมมา
สู่พลังจูงใจในการทางานของบุคคลในระดับบุคคลนัน้ ช่วยยืนยัน ถึงความสาคัญของพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด ของเคริ ์กแมนและโรเซน (Kirkman; & Rosen.1999: 59)
กล่าวว่าพลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นระดับการเพิม่ แรงจูงใจในการทางานของทีมทีส่ มาชิกทีม
มีการรับรูร้ ่วมกัน เป็ นการประเมินเกี่ยวกับงานของทีมภายใต้สภาพแวดล้อมหรือบริบทองค์การ ใน
มิตศิ กั ยภาพของทีม (potency) ที่เป็ นความเชื่อร่วมกันของสมาชิกทีมว่าทีมมีความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Guzzo; et al, 1993) เช่นเดียวกับแฮกเมนและโอด์แฮม
(Hackman. 1987; Hackman; & Oldham. 1980) กล่าวว่าสมาชิกทีมจะร่วมมือกันพัฒนางานของ
ทีมซึ่ง เป็ นการแบ่ ง ปนั คุ ณ ค่ าของงานร่ว มกันภายในทีม และความสาคัญ ของการมีอิส ระในการ
ตัดสินใจคือต้องดาเนินการโดยทีม ทีมที่มรี ะดับความเป็ นอิสระในการตัดสินใจสูงในการทางานจริง
อาจจะไปลดความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลและการมีอสิ ระในการตัดสินใจในสิง่ ที่
สาคัญเป็ นการตัดสินใจร่วมกันของทีมมากกว่าทีจ่ ะดาเนินการหรือตัดสินใจโดยคนเดียว นอกจากนี้
การตัดสินใจของทีมยังเป็นการกระจายความรับผิดชอบมากกว่าทีจ่ ะให้ความรับผิดชอบให้แก่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวในลักษณะงานทีต่ ้องพึง่ พากัน และเมื่องานของทีมมีความหมายและมี
ความสาคัญต่อองค์การสมาชิกทีมจะร่วมกันหาทางออก มีการแบ่งปนั และร่วมกันทาความเข้าใจถึง
ข้อมูลป้อนกลับที่ได้รบั จากผลการปฏิบตั งิ านของทีมทีม่ าจากความคิดเห็นหรือหน่ วยงานอื่นๆ โดย
สมาชิกทีมมีปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลกระทบจาก
ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านของทีม (Ancona.1990) เช่นเดียวกับลักษณะ
การทางานของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นลักษณะงานทีต่ ้องอาศัยพึ่งพากัน
สูงการที่สมาชิกทีมจะมีการรับรูร้ ่วมกันและประเมินเกี่ยวกับงานของทีมภายใต้สภาพแวดล้อมหรือ
บริบทองค์การได้นนั ้ ทีมต้องมีการปฏิสมั พันธ์และปฏิบตั งิ านร่วมกันเป็ นระยะเวลานานด้วยบุคลากร
ป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยในกลุ่มตัว อย่างที่ผู้ว ิจยั ใช้ใ นการศึกษานัน้ ผู้ว ิจยั ได้ก าหนดกลุ่ ม
ตัว อย่างที่ต้ อ งผ่ านการปฏิบตั ิง านมากกว่า 6 เดือ นขึ้นไปเป็ น ผู้ต อบแบบสอบถามจึงทาให้กลุ่ ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านร่วมกันค่อนข้างนานเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ตาแหน่ งปฏิบตั งิ านและชานาญงานซึง่ ต้องใช้เวลาโดยเฉลีย่ 2-5 ปี บ่งบอกได้ว่าเป็ นระยะเวลานาน
พอสมควรซึง่ จะสะท้อนถึงการปฏิบตั งิ านร่วมกัน รับรูค้ วามสามารถของทีมร่วมกันและรับรูแ้ ละเข้าใจ
ความหมายของการทางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยกันว่างานของทีมทีท่ าร่วมกันส่งผล
กระทบอย่ า งไรต่ อ องค์ก ร ส่ ง ผลให้บุค ลากรป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่อ ยู่ใ นภายในทีม
ปฏิบตั งิ านด้วยความทุ่มเท กระตือรือร้น หรือมีพลังจูงใจในการทางานของตนเองมากจะเห็นว่างาน
ทีต่ นเองทาเป็นงานทีม่ คี ุณค่ามีความหมาย มีอสิ ระในการกาหนดด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
ทางานและงานให้ผ ลตามที่ต นเองต้อ งการ ซึ่ง มีอิทธิพลต่ อ การรับรู้พลังจูงใจในการทางานของ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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2.3 อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 3
จากข้อค้นพบแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงในการทางานของทีม ในงานวิจยั นี้ม ี 2
ระดับ คือ ระดับทีมและระดับบุคคล แต่ละระดับมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั งิ านของทีมและประเด็นด้านจิตลักษณะส่วนบุคคล ซึง่ ข้อค้นพบแนวทางการเสริมสร้าง
พลังจูงใจในการทางานสอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างพลังจูงใจในการทางานของสก๊อต; และ
แจฟเฟที่ได้เสนอว่าการเสริมสร้างพลังจูงใจในองค์การเป็ นสิง่ ที่มคี วามซับซ้อนหลายระดับ จะต้อง
พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ระดับรวมกัน ได้แก่ ระดับองค์การ ระดับทีม และระดับบุคคล ดังนี้
1. ระดับองค์การ องค์การแบ่งตามระบบการบริหารแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือแบบพีรา
มิดและแบบวงจร การบริหารแบบพีรามิดมีลกั ษณะการตัดสินใจ การกาหนดเป้าหมายนโยบายการ
กระทาจากบนลงล่าง ทุกคนทางานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การส่งข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทาได้
ลาบาก องค์การที่มลี กั ษณะดังกล่าวจะเป็ นองค์ก ารราชการ ส่วนการบริหารแบบวงจรเป้าหมาย
สาคัญ อยู่ท่ลี ูกค้าหรือผู้รบั บริการ ซึ่งผู้ปฏิบตั ิงานในองค์การคือกุญแจสาคัญที่จะนาองค์การไปสู่
ความสาเร็จ ดังนัน้ การปรับโครงสร้างหรือการดาเนินการทุกอย่างขององค์การต้องมีจุดเน้นที่การ
เสริมสร้างพลังจูงใจ นัน่ คือ การทาให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีความคาดหวังในความสาเร็จในงานที่ทาได้
ทางานตามความต้องการ เต็มใจและต้องการความสาเร็จในงาน
2. ระดับทีม เป็นการทางานทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์ของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคนในการทางาน
ร่วมกันเป็ นกลุ่มหรือทีม ทีมงานทีไ่ ด้รบั การเสริมสร้างพลังจูงใจนัน้ ทุกคนในทีมงานต้องมีความรูส้ กึ
ร่ว มกัน ว่ าเป็ น เจ้า ของและรับผิด ชอบร่ว มกันในผลงานที่เ กิด ขึ้น มีก ารปรับ ปรุง และพัฒ นาการ
ปฏิบตั งิ านของทีมอย่างต่ อเนื่อง และผลสัมฤทธิ ์ในงานมาจากการทางานเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ยงั
ต้องมีการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารในการทางานทัง้ ภายในทีม
ร่วมกันและระหว่างทีม
3. ระดับบุคคล องค์การต้องการผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ ามารถตัดสินใจเป็ นนักแก้ปญั หาทีด่ ี มี
ความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบงาน
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ได้ขอ้ ค้นเพิม่ สาหรับแนวทางการเสริมพลังจูงใจในการทางานของทีม
ระดับองค์การ ได้แก่ การมีสวัสดิการจูงใจรองรับความเสีย่ งในการทางาน เช่น การมีนโยบายในเรื่อง
การดูแ ลความปลอดภัยหากมีก ารเสียชีว ิต ควรมีการให้บุต รหรือ ภรรยารับราชการต่ อ ได้ การมี
สวัสดิการจัดซื้อจัดซ่อมอุปกรณ์ท่เี สียที่เบิกจ่ายได้รวดเร็ว มีเงินสนับสนุ นทางานล่วงเวลา เพื่อให้
สอดคล้องกับการทางานเป็ นผลัดที่อาจทาให้เกิดการสับเปลีย่ นกาลังพลที่ไม่สอดคล้องทีก่ าหนดไว้
ซึง่ อาจจะช่วยเพิม่ พลังจูงใจในการทางานเพิม่ มากขึน้
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3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิ จยั ระยะที่ 1
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่าแบบวัดสมรรถนะบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทีส่ ร้างขึน้ นี้มหี ลักฐานสนับสนุ นถึงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างทีย่ อมรับได้ สามารถวัดตัวแปรได้
ตรงและสอดคล้องตามทีร่ ะบุไว้ในแนวคิดสมรรถนะ แบบวัดนี้สามารถนาไปเป็ นแนวทางสาหรับการ
สร้างและพัฒนาแบบวัดตัวแปรสมรรถนะประจากลุ่มงานอื่นๆ ที่มลี กั ษณะบริบทคล้ายคลึงกัน และ
พบว่าองค์ประกอบด้านความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัยมีน้ าหนักองค์สูงทีส่ ุด ซึง่ การสร้าง
ความตระหนักและเข้มงวดความปลอดภัย จะทาให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความ
พยายามลดความไม่แน่นอนในสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีน่ าไปสู่ ความไม่ปลอดภัยโดย
เพิม่ การติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ พร้อมทัง้ หาทางลดความไม่แน่นอนเหล่านัน้
ข้อเสนอแนะการวิ จยั ระยะที่ 2
ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
1. ผลการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทส่ี นับสนุ นแนวคิดพลังจูงใจในการ
ทางานเป็นตัวแปรคันกลางพหุ
่
ระดับ (multilevel empowerment meditational framework) ตามของ
แนวคิดเมย์นาทและคณะ (Maynard; et al. 2012) ทีม่ กี ารระบุตวั แปรเชิงเหตุทงั ้ ด้านคุณลักษณะ
บุคคล สภาพแวดล้อมในการทางานและผลลัพธ์ของพลังจูงใจในการทางานในระดับบุคคลและระดับ
ทีม ซึ่งเป็ นการต่อยอดเพิม่ เติมองค์ความรูแ้ ละขยายขอบเขตแนวคิดพลังจูงใจในการทางานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเสนอแนวคิดพลังจูงใจในการทางานทีบ่ ูรณาการร่วมกับแนวคิดพหุระดับ แนวคิดทฤษฎี
โครงสร้างอานาจขององค์การ (theory of structural power in organization) นาเสนอโดยคานเตอร์
(Kanter.1977) พลังจูงใจในการทางานของบุคคล (psychological empowerment) ของสปริทเซอร์
และโทมัสและเวลเฮ้าส์ (Spreitzer. 1995; Thomas; & Velthouse.1990) พลังจูงใจในการทางาน
ของทีม (team-based) ของเคริ ์กแมนและโรเซน (Kirkman; & Rosen.1999) เนื่องจากในการวิจยั
ครัง้ นี้มพี ลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีมเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ระดับบุคคลและระดับ ทีม พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นทีม ส่งผลต่อพลังจูงใจในการ
ทางานของทีม และยังพบว่าพลังจูงใจในการทางานของทีมมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อตัวแปรพลังจูงใจ
ในการทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็ นการสนับสนุ นแนวคิดพลังจูงใจใน
การทางานเป็ นตัวแปรคันกลางแบบพหุ
่
ระดับ ทีว่ เิ คราะห์ระดับบุคคล ระดับทีมซึ่งจะช่วยอธิบายและ
ทาเข้าใจปรากฏการณ์ของพลังจูงใจในการทางานทีส่ อดคล้องกับบริบทการทางานจริงได้มากยิง่ ขึน้
2. ผลการวิจยั สนับสนุ นแนวคิดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทีศ่ กึ ษาทัง้ สองระดับ
ซึ่งจากทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีนักวิชาการเสนอว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่เพียง
เกี่ยวข้องเฉพาะประสิทธิภาพของผู้ตามแต่ละคนแต่ยงั เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั งิ านกลุ่มหรือทีม
และระดับองค์การ (Bass.1985 ; Conger; & Kanungo,1998 ; Shamir , House; & Arthur, 1993
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citing Wang; et al. 2011) นอกจากนี้ได้มงี านวิจยั ของแวงและโฮเวลล์ (Wang; & Howell. 2010:
1134) ทีไ่ ด้พยายามเสนอแบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทัง้ สองระดับ โดยสังเคราะห์จากภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเดิมในประเด็นแรกก็คอื การนาแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระดับ
กลุ่มซึง่ ไม่น่าจะมีความเหมาะสมในการใช้วดั พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีร่ ะดับกลุ่ม ชไร
เชอม์และคณะ (Schriesheim, Wu; & Scandura. 2009) เสนอว่าระดับการวิเคราะห์ของข้อคาถาม
ในแบบวัดมีความคลุมเครือและไม่ชดั เจน เนื่องจากไม่มกี ารอ้างอิงสรรพนามของผูต้ อบในข้อคาถาม
ประเด็นที่สองคือ ความหลากหลายของการศึกษาที่มกี ารมุ่งเน้นไม่ท่รี ะดับบุคคลก็จะมุ่งไปที่ระดับ
กลุ่ม ดังนัน้ จึงไม่มกี ารศึกษาหรือตรวจสอบอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่มผี ลต่อผู้ตาม
ทัง้ สองระดับพร้อมกัน อาจจะมาจากการใช้แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นแบบวัดทีม่ กี ารใช้
กว้างๆ ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงที่มุ่งเน้นบุคคลหรือมุ่งเน้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวูและคณะ (Wu; Tsui, & Kinicki. 2010) ตรวจสอบพฤติกรรมภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้ นบุคคล คือการกระตุ้นทางปญั ญาและการคานึงถึงความเป็ นปจั เจก
บุคคล และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม คือ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้าง
แรงบันดาลใจทัง้ สองมิตทิ ร่ี ะดับกลุ่ม ซึง่ เน้นความแตกต่างของพฤติกรรมภาวะผูน้ าทีร่ ะดับกลุ่มและ
เสนอแนะว่าผูน้ าผูซ้ ง่ึ จะปฏิบตั กิ บั ผูต้ ามแตกต่างกันและน่ าจะมีอทิ ธิพลต่อผลลัพธ์ของกลุ่ม และแยม
มาริโนและดูบนิ สกี้ (Yammarino; & Dubinski. 1992 อ้างอิงจากนาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล . 2550: 5257) กล่าวว่าการตีความปรากฏการณ์ภาวะผูน้ าทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทการทางานจริงนัน้ โดยเฉพาะผูน้ า
ทีม ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นตัวแปรทีส่ ามารถตีความได้ทร่ี ะดับการวิเคราะห์หลายแบบ และ
สามารถเป็นได้ทงั ้ ตัวแปรในระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม
ข้อค้นพบในการศึกษานี้สอดคล้อ งกับแนวโน้ มการศึกษาทฤษฎี ภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงในงานวิจยั ทีใ่ ช้แบบวัดของแวงและฮาวเวล (Wang; & Howell. 2010: 1136) ทีพ่ ฒ
ั นา
แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสองระดับ (the dual-level transformative leadership scale) คือ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม (group-focused transformative leadership) ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคล (individual-focused transformative leadership) เนื่องจากภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นบุคคลนัน้ จะมุ่งใส่ใจและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ ทักษะของผู้ตามแต่ละคน
พยายามเพิม่ การรับรู้ความสามารถของผู้ตามตามความแตกต่างบุคคล และเพิม่ พลังจูงใจในการ
ทางานให้ผตู้ ามแต่ละคนเพื่อให้มศี กั ยภาพหรือสมรรถนะสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ตามแต่ละ
คน ผู้นาจะให้ความสนใจในผู้ตามแต่ละคนโดยผู้นาทาความเข้าใจถึงคุณลักษณะที่แตกต่ างและ
ความสามารถทีแ่ ตกต่างของผูต้ าม การสอนหรือให้คาแนะนากับผูต้ ามแต่ละคนทีไ่ ม่เหมือนกัน ในแต่
ละสถานการณ์ (Karishm. 2002) ผูน้ ามีเป้าหมายหรือชุดของเป้าหมายในการสอนงานทีแ่ ตกต่างไป
ตามความสามารถและทัก ษะของผู้ต าม ในขณะที่ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้ นกลุ่ ม จะให้
ความสาคัญกับการสื่อสารของผูน้ าไปยังกลุ่มหรือทีมพร้อมเพรียงกันเพื่อ การพัฒนาคุณค่าและสร้าง
ความเชื่อร่วมกันระหว่างผูต้ ามหรือสมาชิกกับผูน้ ากลุ่ม และการสร้างแรงบันดาลใจของกลุ่มเพื่อมุ่ง
ไปสู่ความสาเร็จด้วยกัน เป้าหมายหลักคือภาพรวมของความเป็ นกลุ่มหรือทีมซึง่ หมายถึงผูน้ ากลุ่ม
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หรือทีมต้องแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกันต่อผู้ตามในกลุ่มที่มคี ุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกันภายใน
กลุ่ม โดยเฉพาะผูน้ าต้องมีความชัดเจนในวิสยั ทัศน์กลุ่ม ผู้นาต้องให้ ความสาคัญกับเอกลักษณ์ของ
กลุ่มร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคน สอดคล้องกับผล
การศึกษาครัง้ นี้พบว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นกลุ่ม และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้น
บุคคลมีอทิ ธิพลต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคลและพลังจูงใจในการทางานของทีม
ข้อเสนอแนะในทางปฏิ บตั ิ
จากผลการวิจยั นี้พบว่าพลังจูงใจในการทางานของบุค คลเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ระหว่างปจั จัยเชิงสาเหตุหลักคือภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลกับผลลัพธ์ระดับบุคคลคือ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน จากข้อค้นพบนี้ช่วยยืนยันว่าการเสริมสร้างพลังอานาจ (empowerment) ใน
มุมมองเชิงจิตวิทยา (psychological empowerment) เน้นที่การรับรูเ้ กี่ยวกับประสบการณ์ในงาน
ของบุคคลและมุมมองเชิงภาวะผู้นา (leadership) เน้นที่กระบวนการหรือ พฤติกรรมภาวะผู้นาที่ม ี
อิท ธิพ ลต่ อ ผู้ร่ว มงานและผู้ต าม โดยเปลี่ย นแปลงความพยายามของผู้ต ามให้สูง ขึ้น กว่ า ความ
พยายามทีค่ าดหวังไว้ พัฒนาความสามารถของผูร้ ่วมงานและผูต้ ามให้สูงขึน้ กว่าเดิม ทาให้ผรู้ ่วมงาน
และผูต้ ามตระหนักถึงวิสยั ทัศน์ของกลุ่มหรือองค์การ จูงใจให้ผรู้ ่วมงานและผูต้ ามให้มองไปไกลกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง จากข้อค้นพบนี้การทีจ่ ะให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรูห้ รือ
มีประสบการณ์บุคคลในงานทีต่ นเองทาเกีย่ วกับความหมายหรือคุณค่าในงาน ส่งเสริมความสามารถ
ของตนเอง การให้มอี สิ ระในการตัดสินใจและผลกระทบได้นนั ้ ต้องเกิดภายใต้สงิ่ แวดล้อมของบริบท
จริงของงานทีม่ งุ่ เน้นบทบาทและลักษณะงานของบุคคล ดังนี้
1. หน่ วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครควร
พิจารณาปรับบทบาทผู้ปฏิบตั งิ านด้ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลักษณะงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ที่มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับ ภารกิจให้มากขึน้ และขยายขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบให้มคี วามชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัย
ของกรุงเทพมหานครทีเ่ ชื่อมโยงมาจากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
2. หน่ วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทาแผนกาลังคนเชิงคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจและ
รักษาบุคลากรที่มคี ุณภาพให้คงอยู่กบั องค์กร มุ่งเน้น พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั งิ านที่มกี ารเชื่อมโยง
กับเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) เพื่อให้บุคลากรได้รบั รูค้ วามก้าวหน้าและสามารถ
วางแผนว่าตนเองสามารถเติบโตไปในเส้นทางความก้าวหน้าใดได้บ้าง และต้องพัฒนาตนเองให้ม ี
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและประสบการณ์ในการทางานอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งนัน้ ๆ
3. สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
และฝึกอบรมหัวหน้าทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวข้อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
มุง่ เน้นบุคคลและภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุง่ เน้นทีมเพื่อส่งเสริมพลังจูงใจในการทางานของทีมทัง้
ในระดับบุคคลและพลังจูงใจในการทางานระดับทีม
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึก ษาวิจยั แนวคิดพลังจูงใจในการทางานในฐานะตัว แปรคันกลางแบบพหุ
่
ระดับ (multilevel empowerment meditational framework) ทีเ่ ป็ นการศึกษาแนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอานาจมี 3 มุมมอง คือ มุมมองเชิงโครงสร้าง (structural empowerment) ทีเ่ น้นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ อานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบจากระดับองค์การไปยัง
ระดับปฏิบตั ิการ มุมมองเชิงจิต วิทยา (psychological empowerment) เน้ นที่การรับรู้เ กี่ยวกับ
ประสบการณ์ในงานของบุคคล (Ahearne; et al. 2005; Mathieu; et al. 2006; Maynard; et al.
2012; Spreitzer, 2008; Seibert; et al. 2011) และมุมมองเชิงภาวะผู้นา (leadership) เน้นที่
พฤติก รรมภาวะผู้น าที่ก ระตุ้ น และสร้า งพลัง จู ง ใจในการท างานให้ กับ ผู้ต ามหรือ ผู้ป ฏิบ ัติง าน
(Tymon.1988 citing Menon. 2001: 155) ทัง้ นี้ แต่ละมุมมองมีรากฐานแนวคิดทฤษฎีแตกต่างกัน
และเป็ นแนวคิดทีย่ งั มีการศึกษาไม่มากในบริบทการทางานของไทยทีศ่ กึ ษาทัง้ ใน 3 มุมมองร่วมกับ
แนวคิดพหุ ระดับ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ความสาคัญต่ อการศึกษาวิจยั และทาความเข้าใจปรากฏการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ ในบริบทการทางานเป็นทีมขององค์การทีม่ โี ครงสร้างเป็นลาดับชัน้ ได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้
2. ควรนาผลการศึกษาครัง้ นี้ท่พี บว่าพลังจูงใจในการทางานของทีมมีอิทธิพลข้าม
ระดับมาต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคล ดังนัน้ จึงควรมีการนาไปสร้างโปรแกรมการพัฒนา
พลังจูงใจในการทางานของทีมเพื่อทดสอบผลและยืนยันในทางปฏิบตั ิว่าตัวแปรพลังจูงใจในการ
ทางานของทีมส่งผลต่อพลังจูงใจในการทางานของบุคคล เพื่อเป็ นการขยายมุมมองของแนวคิดพลัง
จูงในในการทางานและและเป็นยืนยันผลการศึกษา
3. เนื่องจากผลการศึกษาในงานวิจยั นี้ไม่พบอิทธิพลของพลังจูงใจในการทางานของ
ทีมกับประสิทธิผ ลของทีมปฏิบตั ิการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง มีค วามเป็ นไปได้ว่ าใน
งานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้กาหนดให้หวั หน้ าทีมเป็ นผู้ประเมินแบบวัดประสิทธิผลของทีมปฏิบตั ิการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้หวั หน้าเป็นตัวแทนประเมินการรับรูผ้ ลการปฏิบตั งิ านของทีม
แต่ ใ นสภาพของการปฏิบ ัติง านจริง สมาชิก ทุ ก คนในทีม ต่ า งมีส่ ว นช่ ว ยและร่ ว มกัน ให้ผ ลการ
ปฏิบตั งิ านของทีมทุกครัง้ สาเร็จลงได้ด้วยดี แต่ในฐานะหรือบทบาทของหัวหน้ าทีมอาจจะมีความ
คาดหวังผลการปฏิบตั งิ านของทีมสูงกว่าสมาชิกในทีม เนื่องจากหัวหน้าอาจจะประเมินจากมุมมอง
ของหัวหน้าที่ต้องรับผิดชอบผลการปฏิบตั งิ านให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านที่ต้องเป็ นไปตาม
สากลและผลการปฏิบตั งิ านต้องให้ได้ตามตัวชีว้ ดั หน่ วยงาน จึงทาให้ไม่พบอิทธิพลของพลังจูงใจใน
การทางานของทีมกับประสิทธิผลของทีมปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนัน้ งานวิจยั
เรื่อ งต่ อ ไปอาจก าหนดให้ส มาชิก ทีม ทุ กคนเป็ น ผู้ประเมินตัว แปรประสิทธิผ ลของทีม ปฏิบ ัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขยายมุมมองทางการศึกษาเพิม่ มากขึ้นในประเด็นระดับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับทีม
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจยั
ชื่อ-สกุล
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
3. อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิตวิ ฒั น์

สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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เรียน ข้าราชการสังกัดสานักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน
ด้วยดิฉันอยูร่ ะหว่างการทาปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับปัจจัยเชิ งเหตุและผลของพลังจูงใจในการทางานของบุคลากรป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงใคร่ขอความอนุ เคราะห์และความร่วมมือจากท่านให้ความ
กรุณาตอบแบบสอบถามที่แนบมานี้ ซึง่ ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริง และ ขอให้ตอบครบ
ทุกข้อ ความสมบูรณ์ ของการตอบที่ได้รบั จากท่านจะ มีคุณค่าอย่างยิ่ ง ต่อการวิจยั ในครัง้ นี้ อนึ่ง
ดิฉันขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับเพื่อประโยชน์ในการวิจยั เท่านัน้ และการ
ตอบแบบสอบถามจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ทัง้ สิน้ ต่อท่าน
ขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
นางสาวหัตถกานต์ มีหริ ญ
ั
นิสติ ระดับปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของ
ท่าน
1. เพศ □ ชาย □ หญิง
2. อายุ ........................ ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
□ ปวช.
□ ปริญญาตรี

□ ปวส. หรือ อนุปริญญา
□ ปริญญาโท
□ ปริญญาเอก

4. หน่วยงานทีท่ ่านปฏิบตั งิ านอยูใ่ นปัจจุบนั
สถานี.............................................. กปด...............................
5. ระดับตาแหน่งในปัจจุบนั
□ ปฏิบตั งิ าน

□ ชานาญงาน

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของท่าน TSE

□ ปฏิบตั กิ าร

□ ชานาญการ
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับลักษณะท่านมากทีส่ ดุ
และโปรดตอบทุกข้อ
1. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าตนเอง เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณค่า
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. ข้าพเจ้าปรารถนาทีจ่ ะมีความรูส้ กึ ยกย่องตนเอง มากยิง่ ขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นอยู่
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าตนเองไม่มปี ั ญหา ในด้านการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. ข้าพเจ้าเข้าใจอารมณ์ ความรูส้ กึ และความต้องการของตนเองดี
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่ 3 ความรูส้ ึกของท่านที่มีต่องาน PSYE
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความรูส้ กึ ท่านมากทีส่ ดุ และโปรดตอบทุกข้อ
1. งานทีท่ ่านทาอยู่ มีความสาคัญต่อท่าน เป็ นอย่างมาก
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. งานในหน้าที่ ทีท่ ่านรับผิดชอบอยู่ มีความหมายต่อตัวท่าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. งานทีท่ ่านทาอยู่ มีความหมายต่อท่าน เป็ นอย่างมาก
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. ท่าน เชือ่ มั ่นในความสามารถของตนเอง ทีจ่ ะทางานในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบได้
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
5. ท่าน มีความชานาญในทักษะทีจ่ าเป็ น สาหรับงานของท่าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
6. ท่าน มั ่นใจในศักยภาพของตนเอง ในการปฏิบตั งิ าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
7. ท่าน มีอสิ ระในการกาหนด การปฏิบตั งิ านของตนเอง
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
8. ท่าน สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าจะปฏิบตั งิ านของตนเอง
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
9. ท่าน มีโอกาสในการเลือกดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของท่านได้ดว้ ยตนเอง
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

10. ท่านมีสว่ นอย่างมากในการควบคุม ดาเนินการ ภารกิจงานหรือเหตุการณ์สาคัญๆ ทีห่ น่วยงานท่านรับผิดชอบ

247
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
11. ในปั จจุบนั ท่านรูส้ กึ ว่าภารกิจงานทีท่ ่านทาอยู่ มีผลกระทบในด้านต่างๆ กับหน่วยงาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่ 4 ความรูส้ ึกที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน TEX
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความรูส้ กึ ท่านมากทีส่ ดุ
และโปรดตอบทุกข้อ

1. หากเพื่อนๆ ในชุด(ทีม) ยังทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่เสร็จ ข้าพเจ้าเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลืองานนัน้
.................. .................... .................. ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง

..................
จริง

.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

2. ข้าพเจ้าจะบอกเพื่อนๆ ในชุด(ทีม) หากข้าพเจ้าทางานใดๆ ได้ง่าย หรือ ยากกว่าเดิม
.................. .................... .................. ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง

..................
จริง

.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

3. แม้ขา้ พเจ้าจะมีภารกิจมากเพียงใด ข้าพเจ้าจะอาสาช่วยเหลือเพื่อนๆ ในชุด(ทีม)
.................. .................... .................. ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง

..................
จริง

.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

4. เพื่อนๆ ในชุด(ทีม) เต็มใจทีจ่ ะแบ่งปันข้อมูลในการทางานให้กบั ข้าพเจ้า
.................. .................... .................. ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง

..................
จริง

ตอนที่ 5 คุณลักษณะของหัวหน้ าชุดที่ มีต่อตัวท่าน TLI

.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีท่ ่านเห็นว่าตรงกับพฤติกรรมของ
หัวหน้าชุดทีม่ ตี ่อตัวท่านมากทีส่ ุด และโปรดตอบทุกข้อ
1. หัวหน้าชุด แสดงความเชือ่ มั ่นในความสามารถของท่าน ว่าจะสามารถทางานตามที่คาดหวังได้
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. หัวหน้าชุด พูดให้กาลังใจในการทางาน เพื่อให้ท่านแสดงศักยภาพของตนเอง
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. หัวหน้าชุด พูดหรือแสดงออกว่าเชือ่ มั ่นในความสามารถของท่าน อย่างเต็มที่
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. หัวหน้าชุด ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือ คาแนะนาในงานทีท่ ่านรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความสามารถของท่าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
5. หัวหน้าชุด สนับสนุนให้ท่านเข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
6. หัวหน้าชุด ให้ความคิดเห็นทีส่ ามารถนามาพัฒนางาน ในส่วนทีท่ ่านสนใจหรือชานาญ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
7. เมือ่ เกิดปั ญหาในงาน หัวหน้าชุด พูดกระตุน้ ให้ท่านได้คดิ และ มองปั ญหา ด้วยมุมมองทีต่ ่างไปจากเดิมๆ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
8. หัวหน้าชุด มอบหมายงานให้ท่านไปค้นหาวิธีการ หรือ เทคนิคใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
9. หัวหน้าชุด พยายามให้ท่านนึกถึงปั ญหาทีเ่ คยเกิดขึน้ ในการทางาน แล้ว ลองหาวิธกี ารแก้ไขใหม่ๆ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
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10. หัวหน้าชุด กล่าวยกย่องหรือชืน่ ชม เมือ่ ท่านทางานประสบความสาเร็จตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
11. หัวหน้าชุด ยอมรับ การปรับปรุงการทางานของท่าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
12. หัวหน้าชุด พูดถึงการทางานของท่านในเชิงบวก
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่ 6 บรรยากาศการทางานในชุด (ทีม) ของท่าน TCI
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นต่อสมาชิกในชุด (ทีม) ของ
ท่านมากทีส่ ดุ และโปรดตอบทุกข้อ
1. ชุด (ทีม) ของท่าน ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ น เพื่อช่วยให้เข้าใจการทางานของหน่วยงาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. เมือ่ ชุด (ทีม) ของท่าน ต้องการข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นในงาน สามารถเข้าถึงแหล่งทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้อย่างง่าย
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. ชุด (ทีม) ของท่าน ได้รบั ข้อมูลต่างๆ ประกอบการปฏิบตั งิ าน อย่างทันท่วงที
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. ชุด (ทีม) ของท่าน สร้างกระบวนการทางานแบบใหม่ ทีช่ ว่ ยให้สมาชิกใช้ความรูแ้ ละมีแรงจูงใจในการทางาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
5. ชุด (ทีม) ของท่าน มีแนวทางการทางานทีช่ ดั เจน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
6. เมือ่ เกิดปั ญหาในงาน ชุด (ทีม) ของท่าน รับรูร้ ว่ มกัน ว่าต้องมีการปรับปรุงการทางานให้ดขี น้ึ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
7. ชุด (ทีม) ของท่าน สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนได้รบั การฝึ กอบรม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่ 9 ความรักที่มีต่อหน่ วยงาน INTS
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความรู้สึกท่านมากที่สุด
และโปรดตอบทุกข้อ
1. ช่วงนี้ ข้าพเจ้าตัง้ ใจว่าจะทางาน ในสถานีดบั เพลิงแห่งนี้ต่อไป
.................. .................... .................. .................... ..................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
2. ข้าพเจ้า ยังรักและผูกพัน กับสถานีดบั เพลิงแห่งนี้
.................. .................... .................. .................... ..................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
3. ข้าพเจ้ายังรูส้ กึ ว่า สถานีดบั เพลิงแห่งนี้ มีอะไรดีๆ ต่อตัวข้าพเจ้าอีกมาก
.................. .................... .................. .................... ..................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
4. ในช่วงนี้ ข้าพเจ้ายังไม่คดิ ทีจ่ ะโอน ย้าย ไปทางานกับหน่วยงานอื่น
.................. .................... .................. .................... ..................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง

.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
.................... ....................
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่ 7 คุณลักษณะของหัวหน้ าชุดที่มีต่อสมาชิ กในชุด (ทีม) TTL
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีท่ ่านเห็นว่าตรงกับพฤติกรรมของ
หัวหน้าชุดทีม่ ตี ่อสมาชิกในชุด (ทีม) และโปรดตอบทุกข้อ
1. หัวหน้าชุด กระตุน้ ให้สมาชิกในชุด (ทีม) มีความภาคภูมใิ จในงานดับเพลิงและกูภ้ ยั
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. หัวหน้าชุด พยายามพูดโน้มน้าวให้สมาชิกในชุด (ทีม) อื่น ๆ เข้าใจการทางานของชุด (ทีม) ท่าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. หัวหน้าชุด ชีแ้ จงแนวคิด หรือวิสยั ทัศน์ ในการทางานของชุด (ทีม)
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. ในบางครัง้ หัวหน้าชุด บอกกับสมาชิกในชุด (ทีม) ว่าต้องการเป็ นทีมทีป่ ระสบความสาเร็จ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
5. หัวหน้าชุด พยายามสร้างทัศนคติที่ดใี นการทางานเป็ นทีม ให้สมาชิกภายในชุด (ทีม)
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่ 3 ความรู้สึกที่มีรว่ มกันของสมาชิ กในชุดปฏิ บตั ิ การที่มีต่องาน TEM
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความรู้สึกท่านมากที่สุด
และโปรดตอบทุกข้อ
1. งานทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารของท่านทาอยู่ มีความสาคัญต่อสมาชิกทุกคน เป็ นอย่างมาก
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. งานในหน้าที่ ทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารของท่านรับผิดชอบอยู่ มีความหมายต่อสมาชิกทุกคน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. งานทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารของท่านทาอยู่ มีความหมายต่อสมาชิกทุกคน เป็ นอย่างมาก
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. ท่านเชือ่ มั ่นในความสามารถของชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน ทีจ่ ะทางานในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบได้
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
5. ชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน มีความชานาญในทักษะทีจ่ าเป็ น สาหรับการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
6. ท่าน มั ่นใจในศักยภาพของชุดปฏิบตั ิการของท่าน ในการปฏิบตั งิ าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
7. ชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน สามารถตัดสินใจในงาน ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบได้
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
8. ชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน มีสว่ นร่วมอย่างมากในการปฏิบตั ิภารกิจงาน / เหตุการณ์สาคัญๆ ทีห่ น่วยงานรับผิดชอบ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการทางานของชุดปฏิบัติการของท่าน TEF
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความรู้สึกท่านมากที่สุด
และโปรดตอบทุกข้อ
1. ชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมาย ที่กาหนดไว้ในแต่ละภารกิจ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. ลูกน้องทุกคนในชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน ร่วมกันกาหนดภารกิจการทางานอย่างชัดเจน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. ชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน ร่วมมือกันทุกคน เพื่อแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการทางาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. เมือ่ พบปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน ลูกน้องทุกคนในชุดปฏิบตั ิการของท่าน จะช่วยกันฟั นฝ่ าอุปสรรคนัน้
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
5. ลูกน้องทุกคนในชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการทางาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
6. ชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน มีการวางแผนในการทางานร่วมกัน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
7. ลูกน้องทุกคนในชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน ช่วยกันคิดหาวิธที ี่ ทีจ่ ะทาให้การปฏิบตั งิ าน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
8. ชุดปฏิบตั กิ ารของท่าน สามารถช่วยกันแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดจากความไม่เข้าใจกัน ระหว่างลูกน้องในทีมได้
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ

ตอนที่5 สมรรถนะการทางานของกลุ่มงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
COM
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คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความรู้สึกท่านมากที่สุด และโปรด
ตอบทุกข้อ
1. ลูกน้องท่าน........ ทุ่มเทให้กบั งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยไม่มขี อ้ แม้หรือเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
2. ลูกน้องท่าน........ ช่วยเหลืองานของเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้เพื่อนจะไม่ได้รอ้ งขอ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
3. ลูกน้องท่าน........ มาทางานนอกเหนือเวลาเข้าเวรประจาวันที่รบั ผิดชอบ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
4. ลูกน้องท่าน........ หาซื้อวัสดุอุปกรณ์ การทางานของตัวเอง เนื่องจากอุปกรณ์ทที่ างานเสีย
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
5. ลูกน้องท่าน........ มักจะให้ความสาคัญกับงานส่วนร่วม ของสถานีกอ่ นธุระส่วนตัว
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
6. ลูกน้องท่าน........ ดูแลและตรวจสอบ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ทางานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
7. ลูกน้องท่าน........ ให้ความสาคัญกับเรือ่ งความปลอดภัยในการทางาน ของตัวเองและเพื่อนร่วมงานเป็ นอันดับแรก
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
8. ลูกน้องท่าน........ ให้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมจากเพื่อนร่วมงาน และประชาชนในการปฏิบตั งิ าน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
9. ลูกน้องท่าน........ ตัง้ ใจฟั งผูอ้ ่นื ในทีมตลอดเวลาการสนทนา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการทางาน
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
10. ลูกน้องท่าน........ มักจะเชิญชวนให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานีเสมอ
.................. .................... .................. .................... .................. .................... ....................
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีส่ ดุ
จริงทีส่ ดุ
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัด

ผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
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ตัวแปรระดับบุคคล
ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบ ของ
แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นบุคคลคล
ข้อคาถาม
องค์ประกอบ 1: สื่อสารความคาดหวังที่ผ้นู าต้องการ
อย่างชัดเจน
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
องค์ประกอบ 2: มุ่งเน้ นพัฒนาผู้ตามแต่ละคน
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
องค์ประกอบ 3: กระตุ้นทางปัญญา
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
องค์ประกอบ 4: ตะหนักถึงความแตกต่างของบุคคล
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม

.801
.820
.811
.661
.613
.529
.836
.803
.772
.643
.768
.776
α=.842

ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ของแบบสอบถามแลกเปลี่ยน
ระหว่างทีมกับบุคคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ข้อคาถาม
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.612
.696
.574
.575
α=.800

ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบ ของ
แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง
ข้อคาถาม
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.648
.588
.645
.733
α=.826

ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบ ของ
แบบสอบถามพลังจูงใจในการทางานของบุคคล
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ข้อคาถาม
องค์ประกอบ 1: ความหมายของงาน
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
องค์ประกอบ 2: การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
องค์ประกอบ 3: การให้อิสระกาหนดได้ด้วยตนเอง
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
องค์ประกอบ 4: ผลกระทบ
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.640
.680
.653
.607
.579
.619
.625
.592
.494
.509
.501
α=.874

ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบ ของ
แบบสอบถามความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
ข้อคาถาม
ข้อคาถามข้อที่ 1

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.759
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ข้อคาถาม
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.700
.521
.743
α=.831

ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบ ของ
แบบสอบถามสมรรถนะบุคคลากรป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อคาถาม

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
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ข้อคาถาม
องค์ประกอบ 1: จิตวิ ญญาณในการปฏิ บตั ิ งาน
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
องค์ประกอบ 2: ความตระหนั กและความเข้ มงวด
ความปลอดภัย
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
องค์ประกอบ 3: การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.691
.703
.631
.589
.641

.695
.559

.678
.642
.661
α=.920

ตัวแปรระดับทีม
ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ของแบบสอบถามภาวะผู้น า
การเปลีย่ นแปลงมุ่งเน้นทีม
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ข้อคาถาม
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.775
.814
.828
.802
.774
.735
α=.927

ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ของแบบสอบถามบรรยากาศ
เสริมสร้างพลังอานาจของทีม
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
ข้อคาถามข้อที่ 1
.509
ข้อคาถามข้อที่ 2
.591
ข้อคาถามข้อที่ 3
.634
ข้อคาถามข้อที่ 4
.622
ข้อคาถามข้อที่ 5
.663
ข้อคาถามข้อที่ 6
.664
ข้อคาถามข้อที่ 7
.561
ข้อคาถามข้อที่ 8
.532
ข้อคาถามข้อที่ 9
.589
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
α=.865
ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ของแบบสอบพลังจูงใจการ
ทางานของทีม
ข้อคาถาม
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ข้อคาถาม
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
ข้อคาถามข้อที่ 7
ข้อคาถามข้อที่ 8
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.707
.757
.752
.712
.707
.695
.556
.496
α=.893

ตารางแสดงค่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ ค าถามรายข้อ กับ คะแนนรวม (corrected item-total
correlation) และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ของแบบสอบประสิทธิผลของ
ทีมปฏิบตั กิ ารป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อคาถาม
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
ข้อคาถามข้อที่ 7
ข้อคาถามข้อที่ 8
ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
รายข้อกับคะแนนรวม
.516
.463
.545
.593
.630
.633
.632
.581
α=.841
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ชื่อ-ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
ทีอ่ ยูป่ ัจจุบนั
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านปัจจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2561

นางสาวหัตถกานต์ มีหริ ญ
ั
5 พฤศจิกายน 2519
51/164 ซอยกรุงเทพนนท์ 44 ถนนกรุงเทพนนท์
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(สานักงาน ก.ก.) กรุงเทพมหานคร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา บริหารรัฐกิจ
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา รัฐศาสตร์ (ศศ.ม.)
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (ปร.ด) หลักสูตรโทควบเอก
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

