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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ พ หุระดับของความยึดมันผู
่ ก พันในงานที่มตี ่ อพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมของพนักงาน
บริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในบริษทั แห่งหนึ่งของกลุ่ม
ซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง จํานวน 62 ทีม สมาชิกรวม 398 คน สมาชิกเฉลีย่ ต่อทีม 6.4 คน เครื่องมือ
วัด ในการวิจ ยั คือ แบบสอบถามโดยพนั ก งานเป็ น ผู้ ป ระเมิน ซึ่ง ผ่ า นเกณฑ์ ก ารตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์ความเชื่อมันโดยใช้
่
ค่ า
ความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรระดับทีมด้วยการ
ตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันแบบพหุระดับ ตรวจสอบความสอดคล้องคะแนนของสมาชิก และ
ตรวจสอบความเชื่อมันของคะแนนเฉลี
่
ย่ ระหว่างกลุ่ม จากนัน้ ทําการทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับด้วยการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับ
ผลการวิจยั พบว่า แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของความยึดมัน่
ผู ก พัน ในงานที่ม ีต่ อ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมหลัง การปรับ มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง
ประจักษ์ (χ2= 107.316, dƒ= 69, p value = 0.0022, CFI= 0.976, TLI = 0.960, RMSEA= 0.037,
SRMR W = 0.034, SRMR B = 0.071) ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานเป็ น ตัว แปรศู น ย์ก ลางที่สําคัญ
ทีส่ ุดทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม โดยในระดับบุคคลเป็ นตัวแปรคันกลางโดยสมบู
่
รณ์ระหว่าง การ
รับรูค้ วามสามารถของตน การเปิ ดรับประสบการณ์ และการมีอสิ ระในงาน กับพฤติกรรมการสร้าง
นวัต กรรม ในระดับทีมเป็ นตัวแปรคันกลางโดยสมบู
่
รณ์ ระหว่าง ความปลอดภัยเชิงจิต วิท ยากับ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ในด้านตัวแปรเชิงสาเหตุ ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงเป็ นตัวแปรทีม่ คี ่าอิทธิพล
รวมสูง ที่สุ ด โดยมีอิท ธิพ ลรวมสู งในตัว แปรการรับ รู้ค วามสามารถของทีม พฤติก รรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม นอกจากนี้ภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงยังมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
และพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ข้อค้นพบทีน่ ่ าสนใจในการวิจยั ครัง้ นี้คอื การใช้วธิ กี ารวัดตัวแปร
กลุ่ ม ตามแบบจํา ลองที่แ ตกต่ า งกัน ทํ า ให้ ค่ า อิท ธิพ ลของความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานที่ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมมีความแตกต่างกัน ในกรณีท่ใี ช้แบบจําลองการวัดตัวแปรกลุ่มแบบ
เปลีย่ นจุดอ้างอิงการประเมิน ค่าอิทธิพลจะมีนัยสําคัญทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีม และผลการวิจยั นี้
เป็ นข้อสนับสนุ นทฤษฎีพหุระดับในการขยายขอบเขตการอธิบายความสัมพันธ์ของคู่ตวั แปรตาม
แบบจําลองข้ามระดับ Homologous multilevel model หากเป็ นกรณี ใช้แบบจําลองการวัดตัวแปร
กลุ่มแบบรวมคะแนนในกลุ่ม ค่าอิทธิพลจะมีนยั สําคัญเฉพาะในระดับบุคคล
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The purposes of this research are as follows: to develop and to test the multilevel
causal model and the effects of work engagement on innovative work behavior of
employees in a cement and construction materials company. The sample of the research
consisted of three hundred and ninety eight employees from sixty two innovation teams,
with a cluster size of 6.4. The questionnaire was used for data collection. Confirmatory
Factor Analysis was applied to assess the construct validity all of the variables of the
measurement model. In term of the data analysis processes, Multilevel Confirmatory Factor
Analysis, interrater agreement and interrater reliability were applied to assess the construct
validation of the team level variables, while Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM)
was applied to test the multilevel causal model and the effects of work engagement on
innovative work behavior of employees.
The research findings were as follows:
The modified causal and effects model showed a good fit (χ2= 107.316, dƒ= 69,
p value = 0.0022, CFI= 0.976, TLI = 0.960, RMSEA= 0.037, SRMR W = 0.034, SRMR B =
0.071). However, work engagement was the central variable of the model. This was showed
by work engagement were the complete mediators at both the individual and team level
which conveyed the effects of belief in self-efficacy openness to experience and autonomy
at working to innovative work behavior at an individual level and from team psychological
safety to team innovative work behavior at a team level. Authentic Leadership had the
highest total effect on team efficacy and team innovative work behavior. Besides, Authentic
Leadership had a cross-level effect on work engagement and innovative work behavior. The
most interesting findings of this research were the effect of work engagement on the
different composition model of work engagement. For the referent-shift model, the effect of
work engagement on innovative work behavior can be significant at both the individual and
team level which supported a homologous multilevel relationship. While the effect from the
consensus model is only significant at an individual level.
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุ นจากบุคคลและ
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การอบรมสัง่ สอน และการฝึ ก ฝนทัง้ ในด้ านวิช าการให้ก ับ ผู้ว ิจ ยั ด้ว ยความเมตตามาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยต้องเผชิญกับพลวัตการเปลีย่ นแปลง 3 กระแสหลัก ได้แก่กระแสโลกาภิวฒ
ั น์
ได้แก่ความก้าวหน้ าในเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค
รูปแบบการทําธุรกิจ การกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมภิ าคเพิ่มขึ้น ต่ อมาคือกระแสการรวมกลุ่มใน
ภูมภิ าคทัง้ ด้านภูมริ ฐั ศาสตร์และภูมเิ ศรษฐศาสตร์เพื่อเพิม่ อํานาจต่อรอง และสุดท้ายคือกระแสความ
เป็ นท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ง จากความเป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละอัต ลัก ษณ์ ท่ี ช ัด เจน ทํ า ให้ โ มเดล
เศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยแบบปั จจุบนั ที่มุ่งพึ่งพาต่ างชาติมากเกินไป ไม่สามารถพัฒนาไปสู่
ประเทศที่มรี ายได้สูงได้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมาสู่ยุค "ประเทศไทย 4.0"
โดยการสร้างความสมดุ ลทางเศรษฐกิจด้ว ย 2 แนวคิดสําคัญ ได้แ ก่ การสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในและการเชื่อมโยงภายนอก ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยการยกระดับ
นวัตกรรมและการสร้างสังคมทีม่ จี ติ วิญญาณความเป็ นผูป้ ระกอบการและกลไกอื่นๆ ในส่วนของและ
เชื่อมโยงภายนอกนัน้ ต้อ งเชื่อมโยง 3 ระดับคือเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจภูมภิ าคและ
เศรษฐกิจโลกทัง้ สองแนวคิด สําคัญ นี้ จะประสบความสําเร็จได้ภายใต้แ ผนยุ ทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ด้าน ทุกด้านล้วนมีความสําคัญ เช่นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ มี
ด้านย่อ ยต่ างๆ หลายด้าน เช่ น การลงทุ น พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานต่ างๆ ทางรถไฟความเร็ว สูง
ความเร็วปานกลาง รถไฟรางคู่ ถนนหนทาง การก่ อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็ นต้น และด้านที่
สํ า คัญ ที่จ ะเป็ น ผู้ ข ับ เคลื่อ นทุ ก อย่ างให้ บ รรลุ เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ช าติค ือ ด้า นการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ มีสุขภาพดี มีความสุขและเปี่ ยม
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ภาคเอกชนในประเทศไทย มีแ นวทางการพัฒ นาเช่ น เดีย วกับ ในระดับ ประเทศ กล่ าว
โดยเฉพาะองค์การ บริษทั ห้างร้านที่ดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรและมูลค่าเพิม่ สูงสุดให้กบั ผู้ถอื
หุ้ น หรือ เจ้า ของกิ จ การจะต้ อ งเตรีย มความพร้อ มโดยการสร้า งความได้ เปรีย บในการแข่ ง ขัน
(Competitive advantage) ในเรื่องนี้ ฮิทท์; ฮอสคิสสัน; และไอร์แลนด์ (Hitt; Hoskisson; & Ireland.
2007: 15-19) ได้ส รุป ถึง การสร้างความได้เปรีย บในการแข่งขัน เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลตอบแทนที่สูงกว่ า
ผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนัน้ มีสองแนวทาง แนวทางแรกมีพ้นื ฐานในทางเศรษฐศาสตร์
ผูบ้ ริหารสามารถทําได้โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีอุตสาหกรรมใดทีเ่ ป็ นประโยชน์
มีโอกาสหรือช่องทางที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงองค์การเลือกที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมนัน้ [The
industrial organization (I/O) model of above-average returns] สําหรับ อีก แนวทางหนึ่ ง โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การว่ามีทรัพยากร สมรรถนะหรือความสามารถในด้านใดที่
จะสอดคล้องกับองค์ประกอบของความมีคุณค่า (Valuable resources) มีน้อยและหาได้ยาก (Rare
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resources)ลอกเลียนแบบได้ไม่สมบูรณ์ (Imperfectly imitable resources) และไม่สามารถทดแทน
ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกัน (Can not be strategically equivalent substitutes)นั น่ คื อ สิ่ ง ที่ ส ร้า งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ (Barney. 1991: 105-106) แล้วจึงเลือกอุตสาหกรรมที่สนใจและตรงกับ
สมรรถนะหรือความสามารถขององค์ก ารนัน้ เข้าแข่งขัน แนวทางนี้เป็ นไปตามแบบจําลองการใช้
ทรัพยากรเป็ นฐาน (The resource-based model of above-average returns)
ในองค์การภาคเอกชนนัน้ ทรัพยากรทีใ่ ช้เป็ นปั จจัยนําเข้าเพื่อผลิตสินค้าหรือให้การบริการ
มีหลายประเภทเช่น ทีด่ นิ โรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตการบริการอื่นๆ สิง่ เหล่านี้
องค์ ก ารสามารถจัด หามาได้ ถ้ าองค์ก ารสององค์ ก ารมีเงิน ทุ น เท่ ากัน ก็จ ะได้ส ิ่ง ที่เท่ าเทีย มกัน มี
คุณสมบัตเิ หมือนกัน ประโยชน์ใช้สอยไม่แตกต่างกัน แต่มสี งิ่ ที่เป็ นปั จจัยนํ าเข้าอีกประเภทหนึ่งคือ
“คน” ซึ่งเป็ นทรัพยากรภายในขององค์การ นัน่ คือบุคคลทีท่ ํางานในกระบวนการเปลี่ยนแปลงปั จจัย
นําเข้าให้เป็ นสินค้าและบริการ โดยการใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถต่างๆ ในตัวบุคคลนัน้ ๆ ที่
เรียกว่าทุนมนุ ษย์ (Human capital) (Barney.1991: 101; citing Becker. 1964) ที่ถงึ แม้ว่าบุคคลจะ
มีคุณ สมบัติของทุนมนุ ษย์บางอย่างเหมือนกัน และได้รบั การสรรหาคัดเลือกมาด้วยวิธเี ดียวกันใน
ต้นทุนที่เท่าๆ กัน ได้รบั ค่าตอบแทนเท่ าๆ กัน แต่ เมื่อปฏิบตั งิ านแล้วแต่ ละบุคคลอาจจะมีวธิ กี าร
ทํางานทีแ่ ตกต่างกัน แสดงออกในระหว่างการทํางานแตกต่างกันใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถ
ต่ างๆ แตกต่ างกัน เช่ น พนัก งานบางส่ว นเกิด ความเบื่อ หน่ ายในการทํางานแต่ บ างส่ว นมีค วาม
กระปรีก้ ระเปร่า กระตือรือร้น รูส้ กึ มีพลังอยู่ตลอดเวลาขณะทีท่ ํางาน ให้ความสําคัญกับงาน มีความ
ภาคภูมใิ จที่ได้ทํางาน มีความทุ่มเท มุ่งมัน่ เกาะติดเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อุทศิ แรงกายแรงใจกับ
งาน และทํางานอย่างมีความสุข รูส้ กึ ลื่นไหลจนลืมเวลาไม่อยากจะถอนตัวจากการทํางานนัน้ ๆ สิง่ ที่
กล่าวมานี้เป็ นสภาวะทางจิตใจในทางบวกทีเ่ รียกว่า“ความยึดมันผู
่ กพันในงาน”(Work Engagement)
(Schaufeli; et al. 2002: 74.; Schaufeli; & Bakker. 2004: 295) จากผลการสํ า รวจของ Gallup
พบว่ามีพนักงานเพียงร้อยละ 13 ทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพัน (Gallup.2013) และหากพนักงานมีความยึด
มันผู
่ กพันในงานของเขามากขึ้นเพียงใด เขาก็จะยึดมันผู
่ กพันกับลูกค้ามากขึ้นส่งผลให้เกิดความ
ภักดีของลูกค้านํ ามาสู่การเติบโตขององค์การในที่สุด (Avolio; & Luthans. 2006: 166-167) ความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานจะทําให้พนักงานสามารถนํ าศักยภาพของตนเองทีม่ อี ยู่มาใช้ในการปฏิบตั งิ านที่
รับผิดชอบอยูแ่ ละยังมีความสามารถและแรงจูงใจทีจ่ ะสนใจในงานทีน่ อกเหนือจากหน้าทีอ่ กี ด้วย โดย
พนักงานมุ่งหวังที่จะทํางานในเชิงรุก เช่น การคิดริเริม่ โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ใน
สายอาชีพของตนเอง (Leiter; & Bakker. 2010:3-4) ผลการวิจยั ทีแ่ สดงถึงความสําคัญหรือผลลัพธ์
ของความยึดมันผู
่ กพันในงานนี้ไบเล่ย;์ และคนอื่นๆ (Bailey; et al. 2015) ได้แบ่งออกเป็ นผลการ
ปฏิบตั งิ านและผลทีเ่ กี่ยวกับความเป็ นอยู่ท่ดี แี ละทัศนคติเกี่ยวกับงานในส่วนของผลการปฏิบตั งิ าน
ในระดับสูงกว่าบุคคล เช่น ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของ
ที ม (Torrente; et al.2012; Tims; et al.2013) แ ล ะค ว าม ยึ ด มั น่ ผู ก พั น ใน งาน ระดั บ ที ม มี
ความสัมพันธ์กบั บรรยากาศการบริการและส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในที่สุด (Salanova; Agut;
& Peiro. (2005) นอกจากนี้ความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีมสามารถพยากรณ์นวัตกรรมของทีมได้
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(Richardson; & West.2010: 334)สําหรับผลการปฏิบตั ิงานระดับบุคคล เช่น ข้อสรุปผลการวิจยั ที่
ทําการศึก ษาผลของความยึด มันผู
่ ก พันในงานในบริบทของการทํางานให้ผ ลการวิจยั ในเชิงบวก
เกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน (Demerouti; & Cropanzano. 2010: 152-158) ผลการสั ง เคราะห์
งานวิจยั ของคริสเตียน; การ์ซา; และสล็อคเทอร์ (Christian; Garza; & Slaughter. 2011). ระบุว่า
ความยึดมันผู
่ กพันในงานที่เพิม่ ขึน้ ทําให้ผลการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย (Task performance)
และผลการปฏิบตั งิ านนอกขอบเขตทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (Contextual performance) สูงขึน้ นอกจากนี้
ความยึดมันผู
่ กพันในงานยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล และผล
ของความยึดมันผู
่ กพันในงานทีเ่ กีย่ วกับความเป็ นอยู่ทด่ี แี ละทัศนคติทเ่ี กี่ยวกับงาน เช่น ความยึดมัน่
ผู ก พัน ในงานมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความพึง พอใจในชีว ติ (Shimazu; et al. 2012) ความผู ก พัน ใน
องค์ก าร (Halbesleben. 2010) และความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานมีค วามสัม พัน ธ์ในทางตรงข้ามกับ
ความตัง้ ใจลาออกจากงาน (Agarwal; et al. 2012; Halbesleben. 2010) จากความสํา คัญ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การ ทีม และบุคคลนี้จงึ ทําให้องค์การต่างๆ มีความพยายามทีจ่ ะยกระดับความยึด
มันผู
่ กพันในงานให้เกิดขึน้ กับสมาชิกในองค์การของตนเพื่อสร้างผลกระทบต่อเป้ าหมายหรือผลลัพธ์
สุดท้ายให้กบั องค์การ (Macey; & Schneider. 2008) นอกจากนี้ ความยึดมันผู
่ กพันเป็ นตัวแปรหนึ่ง
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการนํ ามาศึกษาในฐานะตัวแปรผลลัพธ์ของบุคคลทีจ่ ะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การในท้ายสุด (รัตติกรณ์ จงวิศาล; และนําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2560: 172)
จากความสําคัญของความยึดมันผู
่ กพันในงานทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ เมือ่ ประกอบเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี และแนวคิดประเทศไทย 4.0 ทีม่ แี นวทางในการพัฒนาและสร้างศักยภาพ
ของคนเพื่อ ยกระดับนวัต กรรม โดยการสร้างสิ่ง ใหม่ ท่เี ป็ น ประโยชน์ ให้เกิด มูล ค่ าเพิ่มต่ อ ตนเอง
องค์การ และสังคมโดยรวมนัน้ ทุกองค์การต้องดําเนินการไปในแนวทางนี้ดว้ ยกันทัง้ สิน้ ในส่วนของ
องค์การเอกชนทีต่ ้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการรองรับยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับซิเมนต์
และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็ นผู้ผลิตสินค้าในรูปของวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานในรูปแบบทีร่ ฐั หรือเอกชนเป็ นผูล้ งทุนซึง่ ต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก หากว่าองค์การใน
อุตสาหกรรมนี้สามารถผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพสูง มีความประหยัด ส่งมอบได้ทนั เวลา ผูใ้ ช้
สินค้าเหล่านี้ ใช้แล้วมีความปลอดภัยก็จะทําให้เงินของรัฐหรือ เอกชนที่จ่ายออกมาเป็ นค่าสินค้ามี
ความคุ้ ม ค่ า ส่ ง ผลดีใ นระดับ ประเทศ และองค์ ก ารก็ ม ีกํ า ไรจากการทํ า งานที่ม ีป ระสิท ธิผ ลและ
ประสิท ธิภ าพส่ ง ผลดีในระดับ องค์ก าร บุ ค ลากรที่อ ยู่ในองค์ก ารนั น้ ก็จะได้รบั สิ่ง ตอบแทนที่ด ี มี
ความสุขการทํางาน และการทีจ่ ะทําให้องค์การดํารงอยู่ได้ในระยะยาวนัน้ นวัตกรรมเป็ นสิง่ สําค้ญและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ทท่ี ุกองค์การจะต้องทําให้เกิดขึน้ และจากผลการวิจยั ที่กล่าวแล้วข้างต้นทําให้ทราบ
ว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นกลไกทางจิตที่เปรียบได้กบั แรงจูงใจทีจ่ ะทําให้คนในองค์การนัน้ ใช้
ทรัพยากรที่มอี ยู่ในองค์การอย่างมีพลังกระตือรือร้น มีความทุ่มเทพยายาม และทํางานด้วยความ
เพลิดเพลิน มีความสุขให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านที่ด ี และการสร้างนวัตกรรม อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ตนเองและองค์การในทีส่ ุด สําหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ต้องการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ทเ่ี กิด
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จากความยึดมันผู
่ ก พันในงานเพื่อยืนยันถึงความสําคัญ ของความยึดมันผู
่ ก พันในงาน ดังนัน้ เพื่อ
ความเหมาะสมกับบริบทของประชากรเป้ าหมายคือพนักงานของบริษทั ในกลุ่มผลิตซิเมนต์และวัสดุ
ก่อสร้างทีม่ ขี อบเขตการดําเนินธุรกิจครอบคลุมทัวประเทศไทย
่
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ
และผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานที่มตี ่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานบริษทั แห่ง
หนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้แนวคิดของชอยฟี ล;ิ และคน
อื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002: 74) โดยเป็ นสภาวะจิตใจในเชิงบวกทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสร้างนวัตกรรม
ของพนักงาน สามารถแสดงออกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ประการแรกคือ ความกระตือรือร้น (Vigor)
หมายถึงในขณะทีท่ ํางานพนักงานมีพลังการทํางานและสามารถปรับฟื้ นคืนสภาพจิตใจ (Resilience)
ในระดับสูงและตัง้ ใจที่จะใช้ความพยายามในการทํางานสร้างนวัตกรรมแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ทอ้ ถอย
ประการที่สองคือความทุ่มเทอุทศิ (Dedication) หมายถึงพนักงานมีความรูส้ กึ เต็มใจ ตื่นเต้น เกิด
แรงบันดาลใจ ภูมใิ จและท้าทายในการทํางานสร้างนวัตกรรม และประการสุดท้ายคือความจดจ่อใส่
ใจ (Absorption) หมายถึงพนักงานมีความรูส้ กึ มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขในการทํางานจนทําให้
ลืมเวลาและยากทีจ่ ะถอนตัวออกจากการทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรมสําหรับการศึกษาปรากฏการณ์
ในองค์การทีเ่ กี่ยวข้องกับพนักงาน และทีมของพนักงาน ซึ่งโดยธรรมชาติโครงสร้างของข้อมูลเป็ น
ระดับลดหลันกั
่ น นัน่ คือข้อมูลของระดับพนักงานจะซ้อนอยู่ภายในโครงสร้างของข้อมูลระดับทีมซึ่ง
เป็ นระดับ ที่ใ หญ่ ห รือ สู ง กว่ า (Hierarchical nested data) สามารถแยกระดับ กัน ได้ ช ัด เจน และ
สามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับพนักงานหรือระดับบุคคลกับตัวแปรในระดับทีม
ได้ เรีย กว่ าเป็ นการวิจยั แบบพหุ ระดับ (Multilevel research) (Hox. 2010: 1) ในการศึก ษาความ
เชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ ต่างระดับกันนี้ มสี องรูปแบบคือ รูปแบบแรกเป็ นกระบวนการจาก
ระดับ บนลงสู่ ร ะดับ ล่ า งหรือ เรีย กว่ า เป็ นอิท ธิพ ลของบริบ ท (Top-down processes: contextual
influences) ด้วยอิทธิพลทางตรงและ/หรืออิทธิพลที่เป็ นเงื่อนไขในการปรับหรือกํากับความสัมพันธ์
และกระบวนการต่ างๆ ในระดับ ล่ าง รูป แบบที่ส องคือ กระบวนการจากระดับล่ างสู่ระดับบนหรือ
เรียกว่าการปรากฏออกมา (Bottom-up processes: emergence) โดยกระบวนการจากระดับล่างสู่
ระดับบนนัน้ อธิบายในรูปแบบทีค่ ุณลักษณะต่างๆในบุคคลหรือพนักงานระดับล่างปรากฏออกมาเพื่อ
ก่อรูปเป็ นปรากฏการณ์ของทีม โดยเป็ นกระบวนการทีม่ พี ลวัตของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างพนักงาน
หรือ บุ ค คลในระดั บ ล่ า ง (Kozlowski; & Klein. 2000: 14-15; Kozlowski; et al. 2013: 582) เป็ น
ปรากฏการณ์ ข องทีม จากกระบวนการปฏิส ัม พัน ธ์อ ย่ างมีพ ลวัต ในระดับ พนั ก งาน (Emergence
construct) ดังนัน้ หากสมาชิก ในทีมมีการรับรูส้ ภาวะในเชิงบวกร่วมกันระหว่ างสมาชิกในทีมของ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างนวัตกรรมของทีม ซึง่ มีองค์ประกอบ 3 ประการ เช่นเดียวกับความ
ยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับ บุ ค คล ได้แ ก่ ประการแรกคือ ความกระตือ รือ ร้นของทีม(Team vigor)
ความทุ่ ม เทอุ ทิศ ของทีม (Team dedication) สําหรับ ประการสุด ท้ายคือ ความจดจ่อ ใส่ ใจของทีม
(Team absorption) แล้ว สามารถยกระดับความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุ คคลเป็ นความยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับทีมได้ และย่อมมีบทบาทที่เท่าเทียม (Functional equivalence) กับความยึดมัน่
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ผูก พันในงานระดับบุคคล (Costa; Passos; & Bakker. 2014a: 418) นัน่ คือ ความยึดมันผู
่ ก พันใน
งานระดับทีมย่อมส่งผลต่ อ พฤติก รรมสร้างนวัต กรรมระดับทีมได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ความยึดมัน่
ผูกพันในงานจึงมีความสําคัญทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม การทราบปั จจัยเชิงสาเหตุของความยึด
มันผู
่ ก พันในงานจะทําให้องค์ก ารทราบว่าจะต้องมีแ นวทางด้านนโยบายอย่างไรพนักงานจึงจะมี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานที่มากขึ้นและย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทัง้ ระดับบุคคล
และระดับทีมในทีส่ ุด
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ต่างๆ ในประเทศไทยทีผ่ ่านมาจะศึกษาความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานระดับ บุ ค คล (Schaufeli. 2012: 8) เช่ น สุ ภ าพร เหมือ นละม้า ย (2555) ทํ า การศึก ษากับ
พยาบาลวิชาชีพ พบว่าการรับรู้ค วามสามารถของตน คุณ ลักษณะงาน และบรรยากาศองค์ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ส่วนมนพะงา เล็กขาว (2557) ทําการศึกษากับเจ้าหน้าที่
รัฐกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พบว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานมีความสัมพันธ์กบั ความยึด
มันผู
่ กพันต่ อองค์ก าร และอรพินทร์ ชูชม (2557) ได้ทําการศึก ษากับข้าราชการครูประถมศึกษา
สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าทรัพยากรบุคคลได้แก่ ภูมคิ ุม้ กันทางจิตและแรงจูงใจใน
การทํางาน และทรัพยากรงาน ได้แก่ การรับรูค้ วามยุตธิ รรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การสนับสนุ น
จากเพื่อนร่วมงานและการสนับสนุ นจากผู้บงั คับบัญชาส่งผลทางบวกต่ อความยึดมันผู
่ กพันในงาน
นอกจากนี้สุนีภร เปรมศรี (2557) ได้ทําการศึกษากับพยาบาลสถาบันจิตเวชศาสตร์ พบว่าความ
ผูกพันในงานสามารถทํานายพฤติกรรมการพัฒนาตนเองได้รอ้ ยละ 44.6 แม้จะมีการศึกษาแบบพหุ
ระดับ เช่น ปั ญ จมาส ทวิชาตานนท์ (2555) ทําการศึก ษาแบบพหุระดับกับเจ้าหน้ าที่อ งค์ก ารไม่
แสวงหากําไรเพื่อค้นหาปั จจัยพหุระดับ พบว่าปั จจัยระดับบุคคลทีส่ ่งอิทธิพลทางบวกต่อความยึดมัน่
ผูกพันในงานได้แก่ทุนพลังใจทางบวก การสนับสนุ นจากองค์การและภาพลักษณ์ขององค์การเป็ นตัว
แปรปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับระหว่างความสัมพันธ์ของทุนพลังใจทางบวกกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
โดยความสัมพันธ์น้ีจะเพิม่ มากขึน้ ถ้ามีการสนับสนุ นจากองค์การสูงและมีภาพพจน์ ทด่ี ี จะเห็นได้ว่า
จากงานวิจยั นี้ตวั แปรความยึดมันผู
่ กพันในงานยังคงเป็ นตัวแปรในระดับบุคคล และอีกประการหนึ่ง
คือยังไม่ได้ศกึ ษาถึงผลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน จากข้อค้นพบจากงานวิจยั ที่ค้นคว้ามานี้ยงั มี
ช่องว่างในองค์ความรูท้ ส่ี ามารถทําการศึกษาต่อยอดได้ว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรระดับ
ทีมในบริบทของกลุ่มประชากรในประเทศไทยได้หรือไม่ และการศึกษาผลของความยึดมันผู
่ กพันใน
งานระดับ ทีม ที่ม ีต่ อ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ ทีม เนื่ อ งจากการสร้างนวัต กรรมเป็ น
สิ่ง จํา เป็ น ต่ อ การอยู่ร อดและเติบ โตขององค์ ก าร(Scott; & Bruce. 1994: 580; citing Ancona; &
Caldwell. 1987) และเพื่ อ ยืน ยัน ผลดีข องความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานในบริบ ทของประเทศไทย
นอกจากนี้ ช อยฟี ลี (Schaufeli. 2012: 8) และไบเล่ ย์; และคนอื่ น ๆ (Bailey; et al. 2015: 16) มี
ข้อเสนอให้นักวิจยั ทําการศึกษาความยึด มันผู
่ ก พันในงานในระดับที่สูงกว่าระดับบุ ค คลเนื่ องจาก
งานวิจยั ในเรื่องนี้ยงั มีจํานวนน้ อย และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ขององค์การให้ครอบคลุม
การศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ในแบบพหุระดับจะทําให้สามารถนํ าผลการวิจยั ของตัวแปร
เชิงสาเหฑุไปใช้ปฏิบตั เิ พื่อสร้างเสริมความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและระดับทีมได้โดยตรง
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ซึ่งเป็ นจุดเด่นในเชิงปฏิบตั ิ และการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ในระดับบุคลและระดับทีม
พร้อมๆ กันทําให้ผลการวิจยั ช่วยขยายเขตแดนความรูท้ างทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับความยึด
มันผู
่ ก พันในงานในเชิง พหุ ระดับทัง้ ด้านตัวแปรเชิง สาเหตุ แ ละตัว แปรผลคือ พฤติก รรมการสร้าง
นวัตกรรม ซึง่ จะสามารถใช้อธิบายได้ในองค์การของไทยและเป็ นพืน้ ฐานในการวิจยั ต่อยอดในโอกาส
ต่อไปซึง่ เป็ นจุดเด่นในเชิงทฤษฎีของการวิจยั ครัง้ นี้
สําหรับตัวแปรเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมที่จะศึกษาในครัง้ นี้ได้มา
จากแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม (The team engagement model) (Richardson; &
West. 2010) แบบจํ า ลองการปรากฎความยึ ด มั น่ ผู ก พั น ในงานของที ม (A model for the
emergence of team work engagement) (Costa; Passos; & Bakker. 2014a) และแบบจํ า ลอง
น วั ต ก รรม ขอ งที ม (A model of team innovation) (West. 2002; West; Sacramento; & Fay.
2006) โดยผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกจากแบบจําลองและจากผลการศึกษาวิจยั ทีใ่ ห้ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
เช่ น ขนาดของทีม (Stewart. 2006) ความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของทีม (ตรีทิพ บุ ญ
แย้ม . 2554) และตัว แปรที่ม ีผู้ศึก ษาเฉพาะในระดับ บุ ค คล ได้แ ก่ ภ าวะผู้ นํ าที่แ ท้จ ริง (Authentic
leadership) (Gill; & Caza. 2015) การรับ รู้ค วามสามารถของที ม (Team efficacy or Collective
self-efficacy) (Vera; et al. 2014; Salanova; et al. 2003) ความปลอดภัย เชิ ง จิต วิ ท ยาของที ม
(Team psychological safety) (Richardson; & West. 2010) โดยในการวิจยั ครัง้ นี้กําหนดให้ความ
ยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานระดับ ที ม (Richardson; & West. 2010; Costa; Passos; & Bakker. 2014a)
เป็ นตัวแปรคันกลาง
่
สําหรับตัวแปรผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมคือพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม (Team Innovation Behavior) (Richardson; & West. 2010) สําหรับตัวแปรเชิง
สาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและส่งผลต่ อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคลนัน้ ได้มาจากแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Model of work engagement) (Bakker;
&Demerouti. 2008) และแบบจําลองความต้องการ-ทรัพยากรของงาน (Job demands-resources
theory) (Bakker; & Demerouti. 2007) โดยผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกตัวแปรจากแบบจําลองและจากผลการ
ศึกษาวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมและมีความสําคัฉในบริบทของการทํางานใน
องค์การผลิตซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง สําหรับตัวแปรทรัพยากรบุคคล (Personal resources) ได้แก่
ก า รเปิ ด รั บ ป ระส บ ก ารณ์ (Akhtar; et al. 2015: 44; De Mello; & Wildermuth. 2010: 204;
(George; & Zhou. 2001) และการรับ รู้ค วามสามารถของตน (สุ ภ าพร เหมื อ นละม้ า ย.2555;
Halbesleben. 2010; Dorner. 2012) และตัวแปรทรัพยากรงาน (Job resources) ได้แก่ การมีอสิ ระ
ในงาน (Bakker; & Demerouti. 2008; Ramamoorthy; et al. 2005) การได้รบั โอกาสในการเรียนรู้
แ ล ะพั ฒ น า (Schaufeli; Bakker; & Van Rhenen. 2009; Hakanen; Perhoniemi; & ToppinenTanner. 2008) การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (Ahmed; et al. 2015; Agarwal. 2014b)
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ระดับบุคคล ระดับทีมและ
ข้ามระดับในฐานะที่เป็ นตัวแปรคันกลางทั
่
ง้ ในระดับบุ คคลและทีม และเมื่อพิจารณาจากข้อจํากัด
ต่ างๆ ของวิธ ีก ารวิเคราะห์ข้อ มูล แบบเดิมๆ เช่ น การวิเคราะห์ต ัว แปรคัน่ กลางและตัว แปรปรับ
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(Baron; & Kenney. 1986) การวิเคราะห์ แ บบจํา ลองเชิง เส้น ตรงแบบลดหลัน่ (Raudenbush; &
Bryk. 2002)ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) ซึ่ง เป็ น เทคนิ ค ที่ม ีจุ ด แข็ง สามารถขจัด
ข้อจํากัดของการวิเคราะห์แบบเดิมๆ ได้ (Muthen.1994; Preacher; Zhang; & Zyphur. 2011) โดย
เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณในการศึกษาอิทธิพลข้ามระดับและแบบจําลองพหุระดับในด้านพฤติกรรม
องค์การอันเป็ นวิธวี ทิ ยาทีน่ ิยมใช้อยูใ่ นปั จจุบนั (Kozlowski; et al. 2013: 588)
ด้วยทีม่ าและความสําคัญที่กล่าวมาทัง้ หมดแล้วนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้ได้จะทําการวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับมาศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานและผลที่ม ี
ต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับทีมของพนักงานบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิ
เมนต์และวัสดุก่อสร้าง โดยมีตวั แปรเชิงสาเหตุในระดับทีมทีส่ ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
ทีมได้แก่ ภาวะผู้นําที่แ ท้จริง การรับรู้ความสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิต วิทยาของทีม
ขนาดของทีม ความหลากหลายด้านความรู้แ ละทัก ษะของทีม และส่งผลต่ อพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีมในทีส่ ุด สําหรับตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลข้ามระดับได้แก่ภาวะผู้นําที่แท้จริงส่งอิทธิพล
ทางตรงข้ามระดับต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับ
บุคคล นอกจากนี้ ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมส่งอิทธิพลทางตรงข้ามระดับต่ อความยึดมัน่
ผู ก พั น ในงานระดับ บุ ค คลอี ก ด้ ว ย สํ า หรับ ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ใ นระดับ บุ ค คลได้ แ ก่ การรับ รู้
ความสามารถของตน การเปิ ดรับประสบการณ์ การมีอิสระในงาน การมีโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนา และการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ ทุกตัวแปรส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุคคลซึง่ เป็ นตัวแปรคันกลางและส่
่
งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในทีส่ ุด

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับทีมของ
พนักงานบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง

ความสําคัญของการวิ จยั
ความสําคัญในเชิ งทฤษฎี
ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์โดยใช้แนวคิดปฏิสมั พันธ์นิยม
ซึง่ มีขอ้ เสนอว่าพฤติกรรมของบุคคลนัน้ เป็ นผลโดยตรงและผลปฏิสมั พันธ์มาจากทัง้ ลักษณะภายใน
บุคคลหรือจิตลักษณะ (Trait) และสถานการณ์ หรือบริบทสภาพแวดล้อม (Situation) ของบุคคลนัน้
และเพื่อให้การอธิบายมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ผู้วจิ ยั จึงได้ศกึ ษากระบวนการด้วยตัวแปรคันกลาง
่
(Mediator) ซึ่ง เป็ น ตัว แปรสภาวะทางจิต (State) ซึ่ง สามารถพัฒ นาให้เกิด ขึ้น ได้ และเพื่อ ความ
ครอบคลุมของปรากฏการณ์ ในองค์การผู้วจิ ยั จึงได้ออกแบบการวิจยั ครัง้ นี้ให้เป็ นการศึกษาในแบบ
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พหุระดับโดยทําการศึกษาในสองระดับคือระดับบุคคลและระดับทีม การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามสําคัญใน
เชิงทฤษฎีดงั นี้
1. ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้ตวั แปรหลักคือความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Work Engagement) ซึง่ มี
กําเนิดมาบริบทของสังคมในทวีปยุโรป (Schaufeli; et al. 2002) และได้แผ่ขยายออกไปจนปั จจุบนั นี้
มีการศึกษาวิจยั กันแทบทุกทวีป (Bakker; Albrecht; & Leiter. 2011: 9) รวมทัง้ ในประเทศไทยเองก็
มีการศึกษาวิจยั มากเช่นเดียวกัน โดยทีผ่ ่านมาจะศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานเฉพาะระดับบุคคล
เกือบทัง้ หมด และให้ผลการวิจยั ที่สามารถยืนยันความแกร่งของแนวคิดนี้ตามแบบจําลองความยึด
มันผู
่ กพันในงานของเบ็คเคอร์; และดีมเี ราติ (Bakker; & Demerouti. 2008) ได้เป็ นอย่างดี และเพื่อ
เป็ นการเพิม่ พูนและต่อยอดองค์ความรูค้ วามยึดมันผู
่ กพันในงาน ผูว้ จิ ยั มีความมุง่ หมายในการศึกษา
อิทธิพลทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีมและอิทธิพลข้ามระดับระหว่างปั จจัยต่างระดับทีม่ ตี ่อความยึด
มันผู
่ กพันในงาน ทําให้ผลการวิจยั จะช่วยขยายเขตแดนทางทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานในเชิงพหุระดับทัง้ ด้านตัวแปรเชิงสาเหตุและตัวแปรผลคือพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรม ซึง่ จะสามารถใช้อธิบายได้ในองค์การของไทยและเป็ นพืน้ ฐานในการวิจยั ต่อยอดในโอกาส
ต่อไป
2. การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบพหุระดับได้แก่ระดับบุคคลและระดับทีม ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีพหุระดับในองค์การ จึงถือเป็ นการสนับสนุ นความสําคัญของทฤษฎีพหุระดับในองค์การที่
มีขอ้ เสนอว่าปรากฏการณ์ขององค์การนัน้ จะอธิบายได้ครบถ้วนจะต้องอาศัยข้อมูลหลายระดับเพราะ
พฤติกรรมของบุคคลนัน้ จะได้รบั อิทธิพลจากระดับเดียวกันและอิทธิพลจากระดับที่สูงกว่าคือระดับ
ทีมไม่ว่าจะเป็ นอิทธิพลทางตรงข้ามระดับหรืออิทธิพลปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับซึง่ จะทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถ
ตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรในระดับทีมที่ส่งอิทธิพลต่ อตัวแปรในระดับบุคคลได้และการอธิบาย
ความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ในระดับบุคคลและทีมจะมีความถูกต้องมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การใช้เทคนิค
การวิเคราะห์แบบจําลองฯจึงมีความสําคัญและต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการวิจยั การใช้
เทคนิควิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับจึงมีความเหมาะสมในการใช้วเิ คราะห์
ข้อมูลครัง้ นี้
ความสําคัญในเชิ งปฏิ บตั ิ
ผลการวิจยั จะทําให้ทราบว่ารูปแบบความสัมพันธ์พหุระดับเกี่ยวกับตัวแปรเชิงสาเหตุของ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับทีมของพนักงาน
บริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างเป็ นอย่างไร ตัวแปรเชิงสาเหตุใดมีความสําคัญมาก
น้ อ ยเพียงใดต่ อ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานทัง้ ในระดับ บุ ค คลและทีม และจะสามารถจะทําให้เกิด
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีมได้หรือไม่ อย่างไร ผลการวิจยั นี้จะมี
ความสําคัญในการทีส่ ามารถนํ าไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลทีพ่ งึ ประสงค์ได้ดงั นี้
1. จะช่วยให้ผู้บริหารนํ าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันใน
งานของพนักงานซึง่ เป็ นแนวคิดทางด้านจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมองค์การในเชิงบวกทีม่ งุ่ เน้น
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ประสิทธิผลของงานและความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องพนักงานอย่างยังยื
่ น โดยสร้างโปรแกรมฝึ กอบรมให้กบั
พนักงานในลักษณะทีเ่ ป็ นบุคคลและเป็ นแบบทีม
2. จะช่ ว ยให้ผู้บริห ารนํ าไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับ การออกแบบทรัพ ยากรงานและ
สภาพแวดล้อมขององค์การที่เป็ นสาเหตุปัจจัยทําให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในงานให้เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยต่อการปฏิบตั งิ านในสถานที่ทํางานในระดับบุคคล และการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ
อันเป็ นปั จจัยนํ าเข้าและกระบวนการของทีมทีเ่ ป็ นสาเหตุปัจจัยทําให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในงานใน
ระดับทีมให้เหมาะสมอันจะส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทัง้
ระดับบุคคลและทีมในท้ายทีส่ ุด
3. ข้อ ค้นพบในการวิจยั ครัง้ นี้ เกี่ยวกับความสําคัญ ของความยึด มันผู
่ ก พันในงานทัง้ ใน
ระดับบุคคลและระดับทีมทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมจะเป็ นข้อมูลในเชิงประจักษ์ทจ่ี ะทําให้
องค์การต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของความยึดมันผู
่ กพันในงานและต้องทําการพัฒนาและ
ส่งเสริมความยึดมันผู
่ กพันในงานของพนักงานให้อยู่ในระดับทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของงานในระดับ
บุคคลและทีมอย่างสมํ่าเสมอและยังยื
่ น อันจะส่งผลต่อการความอยู่รอดและเจริญเติบโตขององค์การ
ซึง่ จะมีผลดีต่อผูเ้ กี่ยวข้องขององค์การทัง้ หมด และในท้ายทีส่ ุดก็จะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมด้วยเป็ น
แบบจําลองให้หน่ วยงานอื่นนําไปเป็ นต้นแบบเพื่อปรับให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมของตน

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร ที่ใช้ในการศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นพนั ก งานประจําของบริษัทแห่ งหนึ่ งในกลุ่ม
ซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งประกอบกิจการผลิตคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างที่ทําจากคอนกรีต โดย
ต้องมีอายุงานไม่ต่ ํากว่า 1 ปี ที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในกิจการต่างๆ ที่ผลิตคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างที่ทํา
จากคอนกรีต และหน่ วยงานสนับสนุ น เฉพาะในประเทศไทย ประกอบด้วยกิจการภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ กรุงเทพฯ กิจการคอนกรีต สําเร็จรูป
กิจการผลิตวัตถุดบิ หน่ วยงานนวัตกรรมและเทคโนและยี หน่ วยงานฝ่ ายบริหารและสํานักกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และต้องเป็ นสมาชิกในทีมซึ่งได้รบั มอบหมายในการปรับปรุงงานและ/หรือสร้างนวัตกรรม
โดยการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ที่ค รอบคลุมสินค้าและบริก าร หรือ กระบวนการทํางาน หรือรูปแบบ
ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์การ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ ทีมต่างๆ เหล่านี้จะเป็ นทีมที่
มีผลงานสําเร็จแล้วหรือเป็ นทีมทีก่ ําลังทําการปรับปรุงงานและสร้างนวัตกรรมอยูใ่ นระหว่างปี 2559 2560 โดยมีสมาชิกในแต่ละทีมไม่น้อยกว่า 6 คน มีจาํ นวน 248 ทีม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชัน้ ภู ม ิ (Stratified
sampling) โดยในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ซึง่ จําเป็ นต้องมี
ผลงานเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้เกณฑ์การนํ าผลงานของทีมสร้างนวัตกรรมเข้าประกวดเพื่อรับ
รางวัลในระดับกิจการแต่ละกิจการเป็ นตัวแปรในการแบ่งชัน้ ภูม ิ แบ่งออกเป็ น 9 ชัน้ ภูมจิ ําแนกตาม
กิจการและหน่ วยงานทีม่ กี ารจัดประกวดผลงานของทีมสร้างนวัตกรรมตามที่กล่าวแล้วข้างต้น และ
ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ประสานงานเป็ น
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ผูส้ ุ่มทีมพร้อมทัง้ สุ่มสมาชิกในแต่ละทีม (ยกเว้นหัวหน้ าทีม) อย่างน้ อยทีมละ 6 คน รวมเป็ นจํานวน
ทีม ตามแบบแผนการสุ่ มตัว อย่างทัง้ สิ้น 90 ทีม รวมสมาชิก 540 คน โดยผู้ว ิจยั เก็บ ข้อ มูล มาได้
ทัง้ หมด 62 ทีม รวมสมาชิก 398 คน
เนื่องจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างในด้านจํานวนทีมและสมาชิกภายในทีมมีความสําคัญต่อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอํานาจการทดสอบ อีกทัง้ ต้องคํานึงถึงค่าใช้จา่ ยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่พอเพียงต่อการวิเคราะห์แบบจําลอง
สมการโครงสร้าง (Structural equation modeling: SEM) และการวิเคราะห์พ หุ ระดับ (Multilevel
analysis) ซึ่งมีขอ้ แนะนํ าในเรื่องจํานวนกลุ่มตัวอย่างไว้ว่า ในกรณีท่แี บบจําลองสมการโครงสร้างมี
ความซับซ้อน โดยมีตวั แปรจํานวนมาก (8 ตัวแปร ขึ้นไป) (Hair; et al. 2010: 662) และข้อตกลง
เบื้อ งต้ น ในเรื่อ งการแจกแจงแบบปกติ (Normality assumption) ไม่ เ ป็ นปั ญ หาสํ า หรับ ข้อ มูล ที่
รวบรวมมา (Tabachnick; & Fidell. 2013: 719; citing Hu; et al. 1992) ขนาดตั ว อย่ า งควรมี
จํานวน 500 ตัวอย่างขึน้ ไป ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับทีส่ องหรือระดับทีมนัน้ กรณีมกี ารศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลข้ามระดับ ฮ๊อซ (Hox. 2010: 235) ได้เสนอให้ใช้กฎในทางปฏิบตั ิ (Rule of thumb)
100/10 นัน่ คือควรมีจํานวนทีมอย่างน้ อย 100 ทีม และแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิกทีมละ 10 คน
แต่ถ้าจํานวนทีมเพิม่ มากขึน้ จํานวนสมาชิกในแต่ละทีมก็ลดน้ อยลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้ านัน้
แมส; และฮ๊อซ (Maas; & Hox. 2005) ได้ระบุว่ากลุ่มควรมีอย่างน้อย 50 กลุ่มขึน้ ไป ดังนัน้ สําหรับ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลมาทัง้ หมด 62 กลุ่ม รวมสมาชิก 398 คน จึงเป็ นขนาดตัวอย่างที่
เพียงพอต่อการวิจยั ในครัง้ นี้
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือตัวแปรระดับบุคคล และตัวแปรระดับ
ทีม แบ่งเป็ นกลุ่มตัวแปร 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ
1.1 ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับบุคคล ประกอบด้วย
1.1.1 การเปิ ดรับประสบการณ์
1.1.2 การรับรูค้ วามสามารถของตน
1.1.3 การมีอสิ ระในงาน
1.1.4 การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
1.1.5 การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
1.2 ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับทีม ประกอบด้วย
1.2.1 ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
1.2.2 การรับรูค้ วามสามารถของทีม
1.2.3 ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
1.2.4 ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม
1.2.5 ขนาดของทีม
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2. ตัวแปรคันกลางประกอบด้
่
วย
2.1 ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
2.2 ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
3. ตัวแปรผล ประกอบด้วย
3.1 พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
3.2 พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. พนักงาน หมายถึง บุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านประจําภายใต้สญ
ั ญาจ้างโดยตรงกับบริษทั
ในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
2. นวัต กรรม หมายถึ ง สิ่ง ใหม่ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ไม่ ว่ า จะเป็ นความคิด กระบวนการทํ า งาน
ผลิตภัณ ฑ์ การบริการ เทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ ของผู้ปฏิบตั ิ ทีม องค์การ
หรือสังคม โดยนวัตกรรมสามารถเกิดขึน้ ได้ทงั ้ สามระดับคือบุคคล ทีม องค์การ
3. ทีม หมายถึงพนักงานซึง่ ดํารงอยูเ่ พื่อปฏิบตั งิ าน รวมกันตัง้ แต่ 6 คนขึน้ ไปประกอบเป็ น
ทีม มีว ัต ถุ ป ระสงค์ในการทํ างานสร้างนวัต กรรมหรือ ปรับ ปรุงงานร่ว มกัน โดยงานที่ทํ ามีค วาม
เกีย่ วข้องซึง่ กันและกัน มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ “ทีม” มีความหมายเช่นเดียวกับ
“กลุ่ม”
4. สมาชิก ของทีม หมายถึง พนั ก งานที่เข้า ร่ ว มปฏิบ ัติง านในทีม สร้า งนวัต กรรมหรือ
ปรับ ปรุงงานตามที่ไ ด้รบั การแต่ งตัง้ หรือ มอบหมายจากผู้บ ัง คับ บัญ ชาโดยตรงหรือ เข้าร่ว มโดย
สมัครใจ
5. หัวหน้าทีม หมายถึง สมาชิกของทีมคนใดคนหนึ่งซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ มอบหมาย หรือ
การยอมรับให้ปฏิบตั งิ านด้านการบริหารทีมสร้างนวัตกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของทีม ทัง้ นี้หวั หน้า
ทีมในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นหัวหน้าทีมเฉพาะในทีมสร้างนวัตกรรมเท่านัน้ ไม่ใช่หวั หน้ าตามสายบังคับ
บัญชา และไม่ได้รบั การสุ่มให้เป็ นกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูล
6. ตัวแปรพหุระดับ หมายถึงตัวแปรที่มคี ่าคะแนนแตกต่างกันไปทัง้ ของบุคคลแต่ ละคน
และของทีมแต่ละทีมสร้างนวัตกรรม ความแปรปรวนจึงเกิดขึ้นทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม ตัว
แปรพหุ ร ะดับ ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ป ระกอบด้ ว ย 6 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ภาวะผู้ นํ า ที่ แ ท้ จ ริง การรับ รู้
ความสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะ
ของทีม ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (TWE) และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับทีม (TINO)
7. ตัวแปรระดับทีม หมายถึงตัวแปรที่มคี ่าคะแนนแตกต่ างกันไปตามทีมสร้างนวัตกรรม
แต่ละทีม ความแปรปรวนจึงเกิดขึน้ ทีร่ ะดับทีมเท่านัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรระดับทีม 3 ประเภท
ได้แก่
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7.1 ตั ว แปรระดั บ ที ม ที่ เ กิ ด จากการรับ รู้ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ในที ม (Shared unit
properties) หมายถึงตัวแปรระดับทีมที่สะท้อนถึงการรับรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ คุณค่า การรูค้ ดิ
และพฤติกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก ในทีมจากการมีปฏิส มั พันธ์ทางสังคม (Social interactions)
และมีพลวัต (Dynamics) ตัวแปรประเภทนี้มจี ุดกําเนิดที่ระดับบุคคลจึงต้องวัดค่าคะแนนจากบุคคล
แต่ละคนที่อยู่ภายในทีมเป็ นผู้ประเมินคุณสมบัตขิ องสิง่ ที่ต้องการจะวัด ถ้าเป็ นการประเมินโดยใช้
ตนเองเป็ นจุดอ้างอิง (ประเมินจากการรู้คดิ ความรูส้ ึกและพฤติกรรมของตนเอง) จะเรียกว่าเป็ น
แบบจําลองการวัดฉันทามติคะแนนในกลุ่ม (Consensus model) แต่ ถ้าเป็ นการประเมินโดยใช้ทมี
เป็ น จุด อ้ างอิง (ประเมิน จากการรู้ค ิด ความรู้ส ึก และพฤติก รรมในฐานะเป็ น ตัว แทนของทีม ) จะ
เรียกว่ าเป็ นแบบจําลองการวัดที่เปลี่ยนจุดอ้างอิงการประเมิน (Referent-shift model) แล้ว นํ าค่า
คะแนนที่ได้มาสร้างเป็ นคะแนนตัวแปรระดับทีมโดยการใช้ค่าเฉลี่ย จากนัน้ ต้องทําการตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ ง (Interrater agreement) และตรวจสอบความเชื่อ มัน่ (Interrater reliability) ถ้ า
คะแนนระดับทีมมีความสอดคล้องและความเชื่อมันที
่ ่เหมาะสม จึงสามารถนํ าค่าคะแนนระดับทีมนี้
ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป หากตัวแปรใดขาดความเหมาะสมให้นําค่าคะแนนรายบุคคลไปวิเคราะห์
ในระดับบุคคล สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรระดับทีมทีเ่ กิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกในทีม 6
ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริง การรับรูค้ วามสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม และพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมระดับทีม
7.2 ตัวแปรระดับทีมเชิงคุณลักษณะหรือคุณ สมบัติ (Global unit properties) รูปแบบ
ของตัวแปรระดับทีมแบบ Global นี้ มจี ุด กํ าเนิด และแสดงให้เห็นได้ท่รี ะดับทีมโดยตรงไม่ได้มจี ุด
กําเนิดอยู่ในระดับบุคคลโดยการรับรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือปฏิสมั พันธ์ ของบุคคล
ต่างๆ สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ ตัวแปรขนาดของทีม โดยสมาชิกในทีมเพียงคนเดียวสามารถให้
ข้อ มูล ขนาดของทีม ได้อ ย่ างถู ก ต้ อ ง เรีย กว่าเป็ น แบบจําลองวัด คุ ณ สมบัติข องกลุ่ม (Aggregate
properties model) ค่ าคะแนนที่ได้เป็ น ข้อ มูล คะแนนตัว แปรเพีย งค่ าเดีย วสํ าหรับ แต่ ล ะทีม สร้าง
นวัตกรรม โมเดลรูปแบบนี้ไม่ต้องทําการตรวจสอบความสอดคล้องและความเชื่อมันของค่
่
าคะแนนที่
ได้มา สามารถนําคะแนนนี้เป็ นตัวแทนแต่ละทีมในการวิเคราะห์ต่อไป
7.3 ตัวแปรระดับทีมทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมกันของคุณสมบัตทิ ต่ี ้องการจะวัดจากสมาชิก
แต่ละคนในแต่ละทีม รูปแบบของตัวแปรระดับทีมแบบนี้ไม่มเี งื่อนไขของการรับรูร้ ่วมกัน หรือต้องมี
ประสบการณ์ ทัศ นคติ คุ ณ ค่ า การรู้ค ิด และพฤติก รรมร่ว มกัน ระหว่ า งสมาชิก ในทีม จากการมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและมีพลวัต ตัวแปรประเภทนี้มจี ุดกําเนิดทีร่ ะดับบุคคลจึงต้องวัดค่าคะแนนจาก
บุ ค คลแต่ ล ะคนที่อ ยู่ภายในทีมเป็ นผู้ประเมินคุ ณ สมบัติของสิ่งที่ต้อ งการจะวัด และใช้ต นเองเป็ น
จุดอ้างอิง เรียกว่าเป็ นแบบจําลองการวัดแบบรวมคะแนนในกลุ่ม (Summary index model) แล้วนํ า
ค่ าคะแนนที่ได้ม าสร้างเป็ น คะแนนตัว แปรระดับ ทีม โดยการใช้ค่ าเฉลี่ย โมเดลรูป แบบนี้ ไม่ต้อ ง
ตรวจสอบความสอดคล้องและความเชื่อมันของค่
่
าคะแนนทีไ่ ด้มา สามารถนํ าค่าคะแนนตัวแปรระดับ
ทีมนี้ไปวิเคราะห์ต่อไป สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรระดับทีมรูปแบบนี้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ความยึด
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มันผู
่ กพันในงานระดับทีม (WEIB) และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับทีม (INIB) ในการวิจยั ครัง้ นี้ตวั
แปรทัง้ สองถูกสร้างขึน้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อทิ ธิพลข้ามระดับ ตามสมมติฐาน ถึงแม้ว่าชื่อตัวแปร
จะเป็ นระดับทีมแต่ ในการแปลความหมายเกี่ยวกับอิทธิพลข้ามระดับจะเป็ นตัวแปรในระดับบุคคล
(เนื่ อ งจากการวิเคราะห์อิท ธิพ ลข้ามระดับแบบมีต ัว แปรคันกลาง
่
อิท ธิพ ลทางอ้อ มที่เกิด ขึ้น เป็ น
อิทธิพลทางอ้อมในระดับทีมเท่านัน้ จึงต้องนํ าตัวแปรระดับบุคคลมาทําการวิเคราะห์ในระดับทีม)
อย่างไรก็ตามสองตัวแปรนี้ยงั สามารถใช้เป็ นตัวแปรระดับทีมในการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
ระดับทีมได้เช่นเดียวกัน
8. ตัวแปรระดับบุคคล หมายถึงตัวแปรทีค่ ่าคะแนนของตัวแปรทีว่ ดั ได้มคี วามแตกต่างกัน
ตามแต่ละบุคคล ความแปรปรวนจึงเกิดขึน้ ทีร่ ะดับบุคคลเท่านัน้ สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรระดับ
บุคคล 7 ตัวแปร ได้แก่ การเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุคคล (WEI) และพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล (INI)
9. ตัวแปรคันกลาง
่
หมายถึง ตัว แปรที่อ ยู่ต รงกลางระหว่ างคู่ค วามสัมพันธ์ต ัวแปรเชิง
สาเหตุ และตัวแปรผล โดยเป็ นตัวแปรที่รบั อิทธิพ ลจากตัวแปรเชิงสาเหตุ โดยตรงก่ อน จากนัน้ ทํา
หน้าทีเ่ ป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุส่งผลต่อตัวแปรผลในทีส่ ุด สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรคันกลาง
่
3 ตัว
แปร ได้แ ก่ ความยึดมันผู
่ ก พันในงานระดับบุ คคล (WEI) และความยึดมันผู
่ ก พันในงานระดับทีม
(WEIB), (TWE)

นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
ตัวแปรระดับบุคคล
1. ความยึดมันผู
่ กพันในงาน(Work engagement) ระดับบุคคลหมายถึง สภาวะจิตใจใน
เชิงบวกที่เกี่ยวข้อ งกับงานสร้างนวัต กรรมของพนัก งานที่มคี วามตัง้ ใจ เต็มใจ มุ่งมัน่ มีพ ลังการ
ทํางานทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ความรูส้ กึ และความคิดในขณะทํางานสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ ต ั ้ง ไว้ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ 3 ประการ ได้ แ ก่ ป ระการแรกคื อ ความกระตื อ รือ ร้ น
(Vigor)หมายถึง ในขณะที่ทํ างานพนั ก งานมีพ ลัง การทํ างานและสามารถปรับ ฟื้ นคืน สภาพจิต ใจ
(Resilience) ในระดับสูงตัง้ ใจทีจ่ ะใช้ความพยายามในการทํางานสร้างนวัตกรรมแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่
ท้ อ ถอย ประการที่ส องคือ ความทุ่ ม เทอุ ทิศ (Dedication) หมายถึง พนั ก งานมีค วามรู้ส ึก เต็ ม ใจ
ตื่นเต้นเกิดแรงบันดาลใจ ภูมใิ จและท้าทายในการทํางานสร้างนวัตกรรมและประการสุดท้ายคือความ
จดจ่อใส่ใจ (Absorption)หมายถึงพนักงานมีความรูส้ กึ มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขในการทํางานจน
ทําให้ลมื เวลาและยากที่จะถอนตัวออกจากการทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรมทัง้ นี้โดยพนักงานเป็ นผู้
ประเมินตนเอง
ในการวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ระดับบุคคล ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบ
วัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Utrecht Work Engagement Scale: UWES) ของ ชอยฟี ล;ิ และเบ็ค
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เคอร์ (Schaufeli; & Bakker. 2010: 17; citing Schaufeli; & Bakker. 2003) นํ ามาแปลและปรับให้ม ี
ความสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย ข้อคําถาม จํานวน
17 ข้อ ซึ่ง เป็ น มาตรวัด ประเมิน ค่ า 6 อัน ดับ ตัง้ แต่ จริง ที่สุ ด (6 คะแนน) จนถึง ไม่ จ ริง เลย (1
คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าแสดงว่าเป็ นพนักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานสูงกว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
2. การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-efficacy) หมายถึงความเชื่อของพนักงานว่าตนเอง
มีค วามสามารถเรื่อ งความรู้ในเชิง ระบบ มีค วามคิด สร้างสรรค์เพื่อ การค้น พบโอกาสใหม่ๆ ที่ม ี
ประโยชน์ ในการทํางานของตนเองหรือองค์การ สามารถสื่อสารสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายโอน
ความรูเ้ พื่อสร้างนวัตกรรมให้เป็ นจริงได้ดว้ ยการวางแผนจัดระบบทรัพยากรขององค์การและกระทํา
โดยมีความพยายามอดทนต่ออุปสรรคโดยไม่ทอ้ ถอย ยอมรับความเสีย่ งและเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาด
เพื่อให้บรรลุผลในการสร้างนวัตกรรม
ในการวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนนี้ ผู้วจิ ยั จะสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนขึน้ มาใหม่ตามแนวคิดของแบนดูรา่ (Bandura. 1986) โดยให้ครอบคลุมนิยามปฏิบตั กิ ารและ
ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยข้อคําถาม 13
ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ มากที่สุด (6 คะแนน) จนถึง น้ อยที่สุด (1 คะแนน)
พนัก งานที่ได้ค ะแนนเฉลี่ยสูงกว่าแสดงว่าเป็ นพนัก งานที่มกี ารรับรู้ค วามสามารถของตนสูงกว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
3. การเปิ ดรับ ประสบการณ์ (Openness to experience) หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณ ะของ
พนัก งานซึ่งมีค วามสนใจในสิง่ ใหม่ๆ ไม่ก ลัว ที่จะเปลี่ยนแปลงและต้องการเปลี่ยนแปลงโดยการ
แสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ มีจนิ ตนาการ แสดงความคิดเห็นและต้องการลงมือกระทําในสิง่ ที่
ไม่คนุ้ เคย ทัง้ นี้โดยให้พนักงานเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง
ในการวัด การเปิ ด รับ ประสบการณ์ ผู้ว ิจยั จะใช้แ บบวัด การเปิ ด รับ ประสบการณ์ ของ
อภิรดี ปราสาททรัพย์ (2550) ที่ปรับมาจากเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ The International Personality
Item Pool Scales Measuring: The NEO Domains (IPIP Scales)นํ ามาปรับให้ม ีค วามสอดคล้อ ง
กับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ จํานวน 10ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ
ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าแสดงว่า
พนักงานนัน้ เป็ นผูท้ ม่ี กี ารเปิ ดรับประสบการณ์สงู กว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
4. การมีอสิ ระในงาน (Job autonomy) หมายถึง การทีพ่ นักงานรับรูถ้ งึ การได้รบั
อิสรภาพในการทํางานสร้างนวัตกรรม ทัง้ การกําหนดแผนงาน วิธกี ารทํางานและการตัดสินใจทัง้ นี้
โดยให้พนักงานเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง
ในการวัด การมี อิ ส ระในงาน ผู้ ว ิ จ ัย ใช้ แ บบวั ด การมี อิ ส ระในงานที่ ป รับ มาจาก
แบบสอบถามการออกแบบงาน (The Work Design Questionnaire: WDQ) ที่สร้างขึน้ ตามแนวคิด
ของมอร์กีสนั ; และฮัมฟรีย์ (Morgeson; & Humphrey. 2006: 1337) นํ ามาแปลและปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่การมีอสิ ระใน
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การกําหนดแผนงาน การมีอสิ ระในการเลือกวิธที ํางาน และการมีอสิ ระในการตัดสินใจ องค์ประกอบ
ละ 3 ข้อ รวมจํานวน 9 ข้อ ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด (6 คะแนน) จนถึง
ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าแสดงว่าพนักงานผูน้ นั ้ เป็ นทีร่ บั รูว้ ่าตนเองมี
อิสระในงานสูงกว่าพนักงานทีค่ ะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
5. การมีโอกาสเรีย นรู้แ ละพัฒ นา (Learning opportunity and development) หมายถึง
เป็ นการรับรูข้ องพนักงานว่าในระหว่างที่ทํางานสร้างนวัตกรรมอยู่นัน้ จะได้รบั โอกาสในการเรียนรู้
และพัฒ นาตนเองเพิ่มเติมตามศัก ยภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะ ความสามารถและความคิด
สร้างสรรค์ ทัง้ นี้พนักงานเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง
ในการวัดการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ที่ปรับมาจากแบบวัดบรรยากาศการเรียนรู้ (The learning climate questionnaire: LCQ) ซึ่งสร้าง
ขึ้น ตามแนวคิด ของบาร์ทรัม; และคนอื่นๆ (Bartram; et al. 1993) นํ ามาแปลและปรับให้ม ีค วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 5 ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูง
กว่าแสดงว่าพนักงานนัน้ เป็ นผูท้ ม่ี โี อกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาสูงกว่าพนักงานทีค่ ะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
6. การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก าร (Perceived organizational support) หมายถึ ง
ความเชื่อ ของพนั ก งานที่ม ีต่ อ บริษัท ว่ า ถ้ า พนั ก งานทุ่ ม เทพยายามทํ างานสร้า งนวัต กรรมให้ ม ี
ประสิทธิผลมากขึน้ แล้วนัน้ จะได้รบั การตอบสนองในการสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
ทํางานดีขน้ึ ยิง่ ๆ ขึน้ ไปหรือเพื่อความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องพนักงานทัง้ นี้พนักงานเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง
ในการวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดการ
รับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารของนํ า ชัย ศุ ภ ฤกษ์ ช ัย สกุ ล (2550) ที่ส ร้า งขึ้น ตามแนวคิด และ
เครื่องมือวัดของไอเซนเบอเกอร์; และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1997: 815) และปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 8 ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูง
กว่ าแสดงว่ าพนั ก งานนัน้ เป็ นที่รบั รู้ว่าตนเองได้รบั การสนับ สนุ น ขององค์ก ารสูงกว่าพนัก งานที่
คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
7. พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม (Innovative work behavior) ระดับบุคคล หมายถึง
การกระทําโดยตัง้ ใจของพนักงานในการพัฒนาสิง่ ใหม่ให้เกิดขึน้ ในองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นความคิด
กระบวนการทํางาน ผลิตภัณ ฑ์ การบริการ เทคโนโลยี หรือรูปแบบธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ ของ
ตนเอง ทีม องค์การหรือสังคม ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน/งาน ได้แก่ 1) การสร้างความคิด คือการ
เสนอความคิดใหม่ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ซง่ึ มีทม่ี าจากปั ญหาเกี่ยวกับการทํางานหรือการคาดการแนวโน้ ม
ในอนาคต 2) การสนับสนุ นความคิดผูท้ ่สี ร้างความคิดใหม่ๆ จะต้องพยายามหาผู้สนับสนุ น เพื่อหา
ความร่วมมือหรือผลักดันความคิดใหม่ให้เป็ นจริงและ (3) การทําความคิดให้เป็ นจริง คือการสร้าง
ต้นแบบหรือนํ าแนวทางการปฏิบตั ติ ามความคิดใหม่มาปฏิบตั ใิ ห้เป็ นจริงทัง้ นี้พนักงานตนเองและ
หัวหน้าทีมเป็ นผูป้ ระเมินพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของสมาชิกในทีม
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ในการวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบ
วัด พฤติกรรมการสร้างนวัต กรรมที่ส ร้างขึ้นตามแนวคิดและเครื่องมือ วัด ของแจนเซน (Janssen.
2000) นํ ามาแปลและปรับให้มคี วามสอดคล้อ งกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
ประกอบด้วยข้อ คําถาม 9 ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัด ประเมินค่ า 6 อันดับ ตัง้ แต่ สมํ่าเสมอ (6 คะแนน)
จนถึง ไม่เคยเลย (1 คะแนน) โดยพนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นพนักงานที่มพี ฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
ตัวแปรระดับทีม
1. ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (Team work engagement) หมายถึงเป็ นการรับรู้
สภาวะในเชิงบวกร่วมกันของสมาชิก ในทีมของพนัก งานที่มคี วามตัง้ ใจ เต็มใจ มุ่งมัน่ มีพ ลังการ
ทํางานทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ความรูส้ กึ และความคิดในขณะทํางานสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ ความกระตือรือร้นของทีม (
Team vigor) หมายถึงในขณะที่ทํางานสมาชิกของทีมมีพลังการทํางานสร้างนวัตกรรมและสามารถ
ปรับฟื้ นคืนสภาพจิตใจ (Resilience) ในระดับสูงตัง้ ใจที่จะใช้ค วามพยายามในการทํางานแม้จะมี
อุปสรรคก็ไม่ทอ้ ถอย ประการทีส่ องคือความทุ่มเทอุทศิ ของทีม (Team dedication) หมายถึงสมาชิก
ของทีมมีความรูส้ กึ เต็มใจ ตื่นเต้น เกิดแรงบันดาลใจ ภูมใิ จและท้าทายในการทํางานสร้างนวัตกรรม
ร่วมกันสําหรับประการสุดท้ายคือความจดจ่อใส่ใจของทีม (Team absorption) หมายถึงสมาชิกของ
ทีมมีความรูส้ กึ มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขในการทํางานสร้างนวัตกรรมจนทําให้ลมื เวลาและยากที่
จะถอนตัว ออกจากการทํ างานทัง้ ที ทัง้ นี้ ให้พ นัก งานในทีมเป็ นผู้ป ระเมิน แต่ ก่ อ นที่พ นัก งานจะ
ประเมินการรับรูร้ ่วมกันในความยึดมันผู
่ กพันระดับทีมนัน้ จุดอ้างอิงได้รบั การยกระดับจากบุคคลขึน้
ไปเป็ นระดั บ ที ม (A shift in the referent prior to consensus assessment) (Chen; Mathieu; &
Bliese. 2004: 283; Chan.1998: 238-239) นัน่ คือพนักงานจะประเมินการรับรูค้ วามยึดมันผู
่ กพันใน
งานโดยคํานึงถึงว่าเป็ นการรับรูข้ องทีมแทนทีจ่ ะเป็ นการรับรูข้ องตนเอง (Referent shift model)
ในการวัด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับทีม ผู้ว ิจยั ใช้แ บบวัด ที่ป รับ มาจากแบบวัด
ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน (Utrecht Work Engagement Scale: UWES) ของ ชอยฟี ลิ; และเบ็ ค
เคอร์ (Schaufeli; & Bakker, 2010: 17; citing Schaufeli; & Bakker. 2003)นํ ามาแปลและปรับให้ม ี
ความสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน
17 ข้อ ซึ่ง เป็ น มาตรวัด ประเมิน ค่ า 6 อัน ดับ ตัง้ แต่ จริง ที่สุ ด (6 คะแนน) จนถึง ไม่ จ ริง เลย (1
คะแนน) โดยจัดทําขึน้ มีเนื้อหาข้อคําถามเช่นเดียวกับแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
แต่ ปรับการใช้ส รรพนามให้เหมาะสมกับระดับอ้างอิงตามที่ก ล่าวแล้วและหลังจากการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลในการรวมกัน (Justifies aggregation) ของคะแนนแล้วทีมที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าแสดงว่าเป็ นทีมทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
2. การรับรูค้ วามสามารถของทีม(Team-efficacy) หมายถึงความเชื่อร่วมกันว่าสมาชิกใน
ทีมมีความสามารถในเรื่องความรูเ้ ชิงระบบ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการค้นพบโอกาสใหม่ๆ ที่ม ี
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ประโยชน์ ในการทํางานของทีมหรือองค์การ สามารถสื่อสารสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ ายโอน
ความรูเ้ พื่อสร้างนวัตกรรมให้เป็ นจริงได้ดว้ ยการวางแผน จัดระบบทรัพยากรขององค์การและกระทํา
โดยมีความพยายามอดทนต่ออุปสรรคโดยไม่ทอ้ ถอย ยอมรับความเสีย่ งและเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาด
เพื่อให้บรรลุผลในการสร้างนวัตกรรม ทัง้ นี้ให้พนักงานในทีมเป็ นผู้ประเมิน แต่ ก่อนที่พนักงานจะ
ประเมินการรับรูร้ ่วมกันในความสามารถของทีมนัน้ จุดอ้างอิงได้รบั การยกระดับจากบุคคลขึน้ ไปเป็ น
ระดั บ ที ม (A shift in the referent prior to consensus assessment) (Chen; Mathieu; & Bliese.
2004: 283; Chan. 1998: 238-239) นัน่ คือพนัก งานจะประเมินการรับรู้ค วามสามารถของทีมโดย
คํานึงถึงว่าเป็ นการรับรูข้ องทีมแทนทีจ่ ะเป็ นการรับรูข้ องตนเอง (Referent shift model)
ในการวัดการรับรูค้ วามสามารถของทีม ผู้วจิ ยั จะสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถ
ของทีมขึน้ มาใหม่ตามแนวคิดของแบนดูรา่ (Bandura. 1986) โดยให้ครอบคลุมนิยามปฏิบตั กิ ารและ
ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยข้อคําถาม 13
ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ มากที่สุด (6 คะแนน) จนถึง น้ อยที่สุด(1 คะแนน)
โดยจัดทําขึ้นมีเนื้อหาข้อคําถามเช่นเดียวกับแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนแต่ ปรับการใช้
สรรพนามแต่ ล ะฉบับ ให้เหมาะสมกับ ระดับ อ้างอิง ตามที่ก ล่ าวแล้ว หลังจากการตรวจสอบความ
สมเหตุ สมผลในการรวมกัน (Justifies aggregation) ของคะแนนแล้วทีมที่ได้ค ะแนนเฉลี่ยสูงกว่ า
แสดงว่าเป็ นทีมทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของทีมสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
3. ภาวะผู้นําที่แท้จริง (Authentic leadership)หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
หัวหน้าทีมสร้างนวัตกรรมที่แสดงต่อสมาชิกในทีมแต่ละคนให้เหในตัวตนจริงๆ ของหัวหน้าทีมโดย
ปราศจากการหลอกลวงเพื่อการพัฒนาตนเองในระหว่างการทํางานกับสมาชิกของทีมในการสร้าง
นวัต กรรมซึ่งจะแสดงออก 4 ประการ ได้แ ก่ การตระหนัก ในตนเอง (Self-awareness) หมายถึง
หัวหน้าทีมแสดงพฤติกรรมเข้าอกเข้าใจในมุมมองความคิดเห็นของสมาชิก เข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
และตัวตนของสมาชิกในทีม รวมทัง้ เข้าใจว่าตนเองมีผลกระทบต่อสมาชิกในทีมอย่างไรประการที่
สองการสร้างความสัม พัน ธ์อ ย่ างโปร่ง ใส (Relational transparency) หมายถึง หัว หน้ าทีม แสดง
ตัวตนของตนเองต่อสมาชิกของทีมอย่างจริงใจ เปิ ดเผย ให้ความเห็นตรงไปตรงมา แบ่งปั นข้อมูล
ข่าวสาร และแสดงอารมณ์ ท่ไี ม่เหมาะสมต่ อสมาชิกของทีมให้น้อยที่สุด ประการที่สามการจัดการ
เกี่ยวกับข่าวสารอย่างสมดุลและระมัดระวัง (Balance processing of information) หมายถึงหัวหน้ า
ทีมแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สําคัญ ก่อนการตัดสินใจ และเรียกร้องให้สมาชิกของทีมแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่าง หรือข้อท้วงติง ประการสุดท้ายการมีศลี ธรรมภายในตนเอง (Internalized moral
perspective)หมายถึง หัว หน้ าทีมแสดงการตัด สิน ใจที่ค งเส้น คงวาอัน เนื่ อ งมาจากมาตรฐานทาง
ศีลธรรมภายในของตนเองทีม องค์การและสังคมโดยเกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกในทีมที่ม ี
หัว หน้ า ทีม คนเดีย วกัน ทัง้ นี้ โ ดยพนั ก งานซึ่ง เป็ นสมาชิก ของทีม เป็ น ผู้ป ระเมิน (Referent-shift
model)
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ในการวัดภาวะผู้นําที่แท้จริง ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดภาวะผู้นําที่แท้จริง
ของนีลเลอร์; และชรีสแฮม (Neider; & Schriesheim. 2011: 1149) ทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดภาวะผูน้ ํ า
ที่แท้จริงของวาลัมวา; และคนอื่นๆ (Walumbwa; et al. 2008: 94) นํ ามาแปลและปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 14ข้อ ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) เนื่องจากความหมายของ
ภาวะผู้นําที่แท้จริงถูกกําหนดโดยการรับรูร้ ่วมกัน และข้อคําถามอ้างอิงหัวหน้ าทีม ผู้วจิ ยั จะใช้ค่า
คะแนนการรับ รู้โดยสมาชิก ทัง้ หมดในทีมหลังจากการทดสอบความสมเหตุ ส มผลในการรวมกัน
(Justifies aggregation) ของคะแนนแล้วเป็ นตัวแทนค่าคะแนนภาวะผู้นําที่แท้จริง (Referent-shift
model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 283; Chan. 1998: 238-239) โด ย หั ว ห น้ าที ม ที่ ได้
คะแนนเฉลีย่ สูงแสดงว่าหัวหน้าทีมผูน้ นั ้ มีภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงสูงกว่าหัวหน้าทีมทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
4. ความปลอดภัย เชิง จิต วิท ยาของทีม (Team psychological safety) หมายถึ ง การที่
พนักงานซึ่งเป็ นสมาชิกของทีมมีความเชื่อร่วมกัน (Shared belief) ว่า ภายในทีมสร้างนวัตกรรมมี
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมเดียวกันโดยความคิดเห็นหรือการ
กระทําของตนในการสร้างนวัต กรรมจะไม่ทําให้ตนได้รบั ความอับอาย ถู กต่ อต้านหรือถู กลงโทษ
เนื่องจากได้รบั การเคารพและไว้วางใจจากสมาชิกในทีมสร้างนวัตกรรมโดยพนักงานซึ่งเป็ นสมาชิก
ของทีมเป็ นผูป้ ระเมิน (Consensus model)
ในการวัด ความปลอดภัยเชิงจิต วิทยาของทีม ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัด ที่ปรับมาจากแบบวัด
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมของเอ็ดมอนด์สนั (Edmondson.1999: 382) โดยนํ ามาแปลและ
ปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ คําถามจํานวน 7 ข้อ
เป็ นมาตรวัด ประเมิน ค่ า 6 อัน ดับ ตัง้ แต่ จริง ที่สุ ด (6 คะแนน) จนถึ ง ไม่ จ ริง เลย (1 คะแนน)
เนื่องจากความหมายของความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมถูกกําหนดร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
ที ม (Shared assignment of meanings among individuals) โดยการรับ รู้ ร่ ว มกั น (Consensus
model) ผู้ ว ิจ ัย จะใช้ ค่ า คะแนนการรับ รู้โ ดยสมาชิ ก ทั ง้ หมดในที ม หลัง จากการทดสอบความ
สมเหตุ ส มผลในการรวมกัน แล้ว เป็ น ตัว แทนค่ า คะแนนในระดับ ทีม (Chen; Mathieu; & Bliese.
2004: 282-283; Chan.1998: 237-238) โดยทีมทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูงแสดงว่าทีมนัน้ มีความปลอดภัย
เชิงจิตวิทยาสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
5. ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม (Team knowledge & skill diversity)
หมายถึงการรับรูข้ องสมาชิกในทีมสร้างนวัตกรรมว่าตนเองมีความรูแ้ ละทักษะทีแ่ ตกต่างจากสมาชิก
อื่นๆ ในทีมสร้างนวัตกรรมมากน้ อยเพียงใด โดยพนักงานผูเ้ ป็ นสมาชิกเป็ นผูป้ ระเมิน (Consensus
model)
ในการวัด ความหลากหลายด้านความรู้แ ละทัก ษะของทีม ผู้ว ิจยั ใช้แ บบวัด เกี่ยวกับ
ความรู้แ ละทัก ษะของกลุ่ ม งานของตรีทิพ บุ ญ แย้ม (2554) ที่ป รับ มาจากแบบวัด ความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลที่สร้างขึน้ ตามแนวคิดของแจนเซ่น; และฮวง (Janssen; & Huang. 2008) โดยนํ ามา
ปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มี 2 องค์ประกอบ คือ

19
องค์ประกอบด้านความหลากหลายของความรู้ และองค์ประกอบด้านความหลากหลายของทักษะ
และความคิด จํานวน 12 ข้อ ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง
ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผูว้ จิ ยั จะใช้คะแนนค่าเฉลีย่ (Mean) ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะที่
รับรูโ้ ดยสมาชิกทัง้ หมดในกลุ่มเป็ นตัวแทนค่าคะแนนในระดับทีม (Chen; Mathieu; & Bliese.2004:
282-3; Chan. 1998: 237-8) โดยทีมที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงแสดงว่าทีมนัน้ มีความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของทีมสูงกว่าทีมทีไ่ ด้ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า (Consensus model)
6. ขนาดของทีม (Team size) หมายถึง จํานวนพนัก งานที่เป็ น สมาชิก ภายในทีมสร้าง
นวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกภายในทีมทัง้ หมด เนื่องจากตัวแปรนี้เป็ นตัวแปรเชิงคุณลักษณะ
ของทีม ดังนัน้ สามารถใช้ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเพียงคนเดียวได้ ดังนัน้ ในการวัดขนาดของ
ที ม ผู้ ว ิจ ยั ให้ ส มาชิ ก ในที ม ที่เ ป็ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคนใดคนหนึ่ ง เป็ นผู้ ก รอกข้ อ มู ล ขนาดของที ม
(Aggregate properties model) ทีมที่มตี วั เลขพนักงานที่เป็ นสมาชิกสูงกว่าแสดงว่าทีมนัน้ มีขนาด
ของทีมใหญ่กว่าทีมทีม่ ตี วั เลขพนักงานทีเ่ ป็ นสมาชิกตํ่ากว่า (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 284)
7. พ ฤ ติ ก รรมการสร้ า งนวั ต กรรมในระดั บ ที ม (Team innovative work behavior)
หมายถึงเป็ นพฤติกรรมของสมาชิกในทีมร่วมกันโดยตัง้ ใจในการพัฒนาสิง่ ใหม่ให้เกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นความคิด กระบวนการทํางาน ผลิตภัณ ฑ์ การบริการ เทคโนโลยี หรือรูปแบบธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อ
ประโยชน์ ข องตนเอง ทีม องค์ก ารหรือ สังคม ซึ่งประกอบด้ว ย 3 ขัน้ ตอน/งาน ได้แ ก่ การสร้าง
ความคิด การสนับสนุ นความคิดและการทําความคิดให้เป็ นจริงทัง้ นี้ให้พนักงานในทีมเป็ นผู้ประเมิน
แต่ก่อนทีพ่ นักงานจะประเมินการรับรูร้ ่วมกันในพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมนัน้ จุดอ้างอิง
ได้ ร ั บ การยกระดั บ จากบุ คค ลขึ้ น ไป ระดั บ ที ม (A shift in the referent prior to consensus
assessment) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 283; Chan. 1998: 238-239) นั น่ คือ พนั ก งานจะ
ประเมินพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมโดยคํานึงถึงว่าเป็ นพฤติกรรมของทีมแทนที่จะเป็ น
พฤติกรรมของบุคคล (Referent shift model)
ในการวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัด
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมที่สร้างขึน้ ตามแนวคิดและเครื่องมือวัดของแจนเซน (Janssen. 2000)
นํ า มาแปลและปรับ ให้ ม ีค วามสอดคล้ อ งกั บ บริบ ทและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้
ประกอบด้วยข้อ คําถาม 9 ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัด ประเมินค่ า 6 อันดับ ตัง้ แต่ สมํ่าเสมอ (6 คะแนน)
จนถึง ไม่เคยเลย (1 คะแนน) โดยจัดทําขึ้นมีเนื้อหาข้อคําถามเช่นเดียวกับแบบวัดพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมระดับบุคคลแต่ ปรับการใช้สรรพนามแต่ ละฉบับให้เหมาะสมกับระดับอ้างอิงตามที่
กล่ าวแล้ว หลังจากการตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลในการรวมกัน (Justifies aggregation) ของ
คะแนนแล้ว ทีมที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าแสดงว่าเป็ นทีมทีม่ พี ฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม
สูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษา ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ
ทีจ่ ะใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยจะนําเสนอไปตามลําดับ ดังนี้
1. ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
2. ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับบุคคลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
2.1 การเปิ ดรับประสบการณ์
2.2 การรับรูค้ วามสามารถของตน
2.3 การมีอสิ ระในงาน
2.4 การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
2.5 การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
3. ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับทีมของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
3.1 ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
3.2 การรับรูค้ วามสามารถของทีม
3.3 ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
3.4 ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม
3.5 ขนาดของทีม
4. ตัวแปรผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและระดับทีม
4.1 พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
4.2 ทฤษฎี วิธกี ารวิจยั แบบพหุระดับในองค์การ
4.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4.4 สมมติฐานในการวิจยั
ในการนํ าเสนอตัวแปรแต่ ละประเภท จะประกอบด้วยการอธิบายถึง แนวคิดทฤษฎีของ
ตัวแปร ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวัดตัวแปร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตัวแปรทีก่ ล่าวถึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความยึดมั ่นผูกพันในงาน
คําว่า “ความยึดมันผู
่ กพัน” (Engagement) ได้รบั ความสนใจศึกษาในหลายสาขาวิชาเช่น
ทางด้านการตลาดมีการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (วสุพ ล ตรีโสภากุ ล. 2558)
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หรือในด้านการพยาบาลมีการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพการพยาบาล (สมหญิง ลมูลพักตร์.
2558) หรือทางด้านการศึกษามีการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันของนักศึกษา (Bakker; & Vergel; &
Kuntze. 2015) แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความยึดมันผู
่ กพัน แต่ทางด้านจิตวิทยาองค์การหรือ
การจัดการแล้วได้รบั ความสนใจจากนักปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นทีป่ รึกษาในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุค คลและนักวิชาการก็ได้เริม่ สนใจในตัวแปรนี้ ในระยะเวลาใกล้เคียงเช่นเดียวกัน(Shuck. 2010;
Schaulefi; & Bakker. 2010: 10) โดยทัง้ นักวิชาการและนักปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นทีป่ รึกษาได้นําเสนอแนวคิด
เรื่องความยึด มันผู
่ ก พันในมุมมองทางวิชาการของนักวิชาการ และมุมมองของนัก ปฏิบตั ิท่เี ป็ นที่
ปรึก ษาในการบริห ารหรือ พัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ทัง้ สองมุมมองมีค วามแตกต่ างกันในเรื่อ งของ
วัต ถุ ประสงค์และผลลัพ ธ์ ขณะที่มุมมองนัก ปฏิบตั ิท่เี ป็ นที่ปรึก ษาจะเน้ นเกี่ยวกับการนํ าตัวแปรที่
ศึกษาไปใช้ปฏิบตั เิ พื่อให้ได้ผลลัพธ์จริงโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระดับองค์การ (มหภาค) โดยจะพัฒนา
โครงการเพื่อสร้างความยึดมันผู
่ กพันให้เกิดขึน้ กับพนักงาน แต่ในมุมมองของนักวิชาการจะมุ่งเน้ น
การนิยาม (Defining) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validating) ของตัวแปรเชิงจิต วิทยาที่ศึกษา
เพื่อ ทํ าความเข้าใจเกี่ย วกับ ตัว แปรเชิง สาเหตุ แ ละผลลัพ ธ์ใ นระดับ บุ ค คล (จุล ภาค) (Wefald; &
Downey. 2009: 109) ดัง นั น้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ จะทบทวนเอกสารโดยกล่ าวถึง เฉพาะมุ ม มองทาง
วิชาการของนักวิชาการ ซึ่งมีบทความที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารต่างประเทศทีม่ ผี ูก้ ลันกรองก่
่
อน
การตีพ ิมพ์ เช่น วารสาร Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly,
Human Relation, Journal of Applied Psychology, Journal of Happiness Studies, และ Journal
of Managerial Psychology เป็ นต้น
แนวคิ ดความยึดมันผู
่ กพัน
ในมุมมองเชิงวิชาการ การศึกษาความยึดมันผู
่ กพัน (Engagement)มีการศึกษากันมากใน
ต่างประเทศและมีบทความเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมหลายฉบับ เช่น บทความของเบ็คเคอร์;
และคนอื่นๆ (Bakker. et al. 2008); ซิมป์ สัน (Simpson. 2008); มาซีย์; และชไนเดอร์ (Macey; &
Schneider. 2008); เบ็ ค เคอร์; และลิเ ทอร์ (Bakker; & Leiter. 2010); ชัค (Shuck. 2010; 2011);
ชอยฟี ล ี (Schaufeli. 2012) แซคส์; และกรูแมน (Saks; & Gruman. 2014) และไบเลย์; และคนอื่นๆ
(Bailey; et al. 2015) นอกจากนี้ในวารสารต่างประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงได้ตพี มิ พ์วารสารฉบับพิเศษโดยมี
หัวข้อความยึดมันผู
่ กพันในงานโดยเฉพาะ เช่น วารสาร Work and Stress, วารสาร Industrial and
Organizational Psychology ใ น ปี 2008, แ ล ะ ว า ร ส า ร European Journal of Work and
Organizational Psychology ในปี 2011 เป็ นต้น จากการประมวลเอกสารทัง้ หมดพบว่าเนื่องจากมีผู้
ศึก ษามาก ทํ าให้ม ีแ นวคิด ที่แ ตกต่ างกัน บ้าง จากการบู รณาการบทความเกี่ย วกับ การทบทวน
วรรณกรรมที่ได้ก ล่าวแล้วข้างต้นและใช้บทความของ ชัค (Shuck. 2011) เป็ นฐาน ผู้วจิ ยั จะแบ่ง
แนวคิดของความยึด มันผู
่ ก พันออกเป็ น 5แนวคิด คือ 1) แนวคิดของคาห์น (Kahn. 1990; 1992)
เป็ น แนวคิด เกี่ย วกับ ความต้ อ งการ-ความพอใจ (Need-satisfying approach) 2) แนวคิด ของมา
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สลาช; และลิเทอร์; มาสลาช; ชอยฟี ล;ิ และลิเทอร์ (Maslach; & Leiter. 1997; Maslach; Schaufeli;
& Leiter. 2001) เป็ นแนวคิดทีต่ รงกันข้ามกับความเหนื่อยหน่าย (Burnout-antithesis Approach) 3)
แนวคิดของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002)เป็ นแนวคิดที่ปรับมาจาก แนวคิดของมา
สลาช; และลิเทอร์; มาสลาช; ชอยฟี ล;ิ และลิเทอร์ (Maslach; & Leiter. 1997; Maslach; Schaufeli;
& Leiter. 2001) 4) แนวคิดของฮาร์เทอร์; ชมิดท์; และเฮย์ (Harter; Schmidt; & Hayes. 2002) เป็ น
แนวคิดความพึงพอใจ-ความยึด มันผู
่ กพัน และ 5) แนวคิดของแซคส์(Saks. 2006) เป็ นแนวคิด ที่
แบ่งความยึดมันผู
่ กพันเป็ นสองส่วนคือความ ยึดมันผู
่ กพันในงานและความยึดมันผู
่ กพันในองค์การ
โดยแต่ละแนวคิดมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
แนวคิดที่หนึ่ง คาห์น (Kahn. 1990) ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผู้เริม่ เสนอแนวความคิดเรือ่ ง
ความยึดมันผู
่ กพันเป็ นครัง้ แรก (Bakker. 2011: 265; Schaufeli. 2012: 3) โดยได้นําเสนอความยึด
มันผู
่ กผันส่วนบุคคล (Personal engagement) ในการศึกษาทางด้านมานุ ษยวิทยา เขาได้ใช้แบบ
สั ม ภาษ ณ์ อย่ า งมี โ ครงสร้ า ง โดยสรุ ป นิ ย าม “ความยึ ด มั น่ ผู ก พั น ส่ ว นบุ ค คล” (Personal
engagement) ว่ า เป็ นพฤติ ก รรมต่ า งๆ (Behaviors) ของพนั ก งานในการนํ า ตั ว เอง (Bring in
personal selves) เข้าผูกพันในระหว่างการปฏิบตั งิ านตามบทบาทและบุคคลทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพัน
จะเป็ นผูค้ วบคุม (Harnessing) ตนเองในการใช้ทกั ษะ วิธกี าร (Employ) และการสื่อสารหลากหลาย
วิธใี นสิง่ ทีต่ วั ตนคิดและรูส้ กึ (Express) ทัง้ ทางกาย (Physically) การรูค้ ดิ (Cognitively) และอารมณ์
ความรูส้ กึ (Emotionally) ในระหว่างทําบทบาทในการปฏิบตั งิ าน (Work role performance) (Kahn.
1990: 694) และระบุว่าความยึด มันผู
่ ก พันส่ วนบุ ค คลเกิด จากอิทธิพ ลของเงื่อ นไขในเชิงจิตวิทยา
(Psychological conditions) 3 ป ระการ (Kahn. 1990: 695; Bailey; et al. 2015: 7) ดั ง นี้ คื อ 1)
ความสําคัญเชิงจิตวิทยา(Psychological meaningfulness) คือความรูส้ กึ ในเชิงบวกของบุคคลในการ
ทํางานทีต่ นเองรูส้ กึ ว่ามีความคุม้ ค่ากับความพยายาม มีประโยชน์ และมีคุณค่า การได้รบั ผลสะท้อน
ในทางบวกจากงานที่ได้ทํา เท่ากับเป็ นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนที่นําตนเองเข้าไปสู่บทบาท
ของการปฏิบ ัติ ง าน (Role performance) นั ้น ๆ 2) ความปลอดภัย เชิง จิต วิท ยา (Psychological
safety) เป็ นความรู้ส ึก ที่ว่ าพนั ก งานสามารถแสดงว่ า ตนมีอิส ระ สามารถที่จะแสดง สื่อ สารและ
ปฏิบตั ิงานได้โดยปราศจากความหวาดกลัวในผลลัพธ์ทางลบที่จะเกิดขึน้ ต่อสถานะหรือหน้ าที่การ
งานดังนัน้ พนักงานต้องการได้รบั ความไว้วางใจ(Trust) หรือต้องไปทํางานในสิง่ แวดล้อมที่สามารถ
ไว้ ว างใจได้ และ 3) ความพร้ อ มเชิ ง จิต วิ ท ยา(Psychological availability) เป็ นความรู้ส ึ ก ใน
ความสามารถเรื่องความพร้อมของร่างกาย อารมณ์ และปั จจัย (ทรัพยากร) ที่จําเป็ นในการทํางาน
หรือเครื่องมือทีจ่ ะทําให้งานในความรับผิดชอบนัน้ สําเร็จได้โดยไม่ตดิ ขัดในขณะนัน้ ซึง่ แบ่งออกเป็ น
ความพร้อมในสิง่ ที่จบั ต้องได้ เช่น เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เงิน กําลังคน เป็ นต้น และความพร้อมใน
สิง่ ที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น โอกาสในการได้รบั การพัฒนาฝี มอื ความรูใ้ นการทํางาน เป็ นต้นต่อมาคาห์น
(Kahn. 1992) ได้เชื่อมโยงและขยายความแนวคิด สภาวะทางจิต คือ Psychological presence ซึ่ง
เป็ นตั ว แปรคั น่ กลางระหว่ า งเงื่อ นไขเชิ ง จิ ต วิ ท ยากั บ ความยึ ด มั น่ ผู ก พั น ส่ ว นบุ ค คล โดย
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Psychological presence นี้ ป ระกอบด้ว ย 4 มิติค ือ ความตัง้ อกตัง้ ใจมุ่ง มัน่ (Attentiveness) ความ
ต้อ งการเกี่ยวข้อ งในสถานการณ์ (Connection) การบู รณาการ (ร่างกาย สติปัญ ญาและอารมณ์
ความรู้ส ึก ) (Integration) และการมุ่ ง ไปที่ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง (Focus) ต่ อ มาร๊ อ ทบาร์ด
(Rothbard. 2001) ได้ใช้แนวคิดของคาห์น (Kahn. 1990) ในการนิยามองค์ประกอบของความยึดมัน่
ผูกพัน (Engagement) โดยแบ่งออกเป็ นสององค์ประกอบคือ ความตัง้ ใจ (Attention) ซึ่งหมายถึง
การรู้ค ิด และใช้เวลาให้ค วามสนใจอย่ า งมากเกี่ย วกับ บทบาทในการทํ างานและการจดจ่ อ ใส่ ใ จ
(Absorption) หมายถึง การมุ่ งมันทํ
่ างานตามบทบาทโดยไม่คํานึ งถึงเวลาที่ผ่ านไป เธอกล่าวว่ า
องค์ประกอบทัง้ สองนี้แตกต่ างกันแต่ ขณะเดียวกันก็มคี วามสัมพันธ์กนั โดยในส่วนที่แตกต่ างคือ
ความตัง้ ใจนัน้ เป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ระหว่างการทํางาน ในขณะทีก่ ารจดจ่อใส่
ใจแสดงนัยยะของแรงจูงใจภายใน มีงานวิจยั ที่ตรวจสอบในเชิงประจักษ์แนวคิดของคาห์น(Kahn.
1990) โดยเมย์; กิล สัน; และฮาร์เทอร์ (May; Gilson; & Harter. 2004) ได้แ บ่ งความยึด มันผู
่ ก พัน
(Engagement) ออกเป็ นสามองค์ประกอบคือความยึดมันผู
่ กพันด้านการรูค้ ดิ อารมณ์ความรูส้ กึ และ
ทางด้ า นกายภาพ ผลการวิ จ ัย ได้ ส นั บ สนุ น ปั จจัย 3 ประการของคาห์ น (Kahn. 1990) ว่ า มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาความยึดมันผู
่ กพัน นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของริช; เลอพีน; และครอฟอร์ด
(Rich; Lepine; & Crawford. 2010) ใช้ช่อื ตัวแปรว่าความยึดมันผู
่ ก พันในงาน (Job engagement)
ได้แบ่งความยึดมันผู
่ กพันในงานออกเป็ นสามองค์ประกอบโดยใช้นิยามของคาห์น (Kahn. 1990)
เช่นเดียวกับเมย์; กิลสัน; และฮาร์เทอร์ (May; Gilson; & Harter. 2004) และเพิม่ เติมว่าความ ยึดมัน่
ผูกพันในงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนในการทํางานเพื่อให้ได้ผลการปฏิบตั งิ านที่ดที ส่ี ุดโดยใช้ การลง
มือ ทํ า (Hands), สติปั ญ ญา (Head), และหัว ใจ (Heart) (Rich; Lepine; & Crawford. 2010: 619;
citing Ashforth; & Humphrey. 1995: 110) กล่ าวได้ว่ าแนวคิด ความยึด มันผู
่ ก พันส่ ว นบุ ค คลของ
คาห์น (Kahn. 1990) เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาแนวคิดความยึดมันผู
่ กพัน(Engagement) หลังจากนี้
เป็ นต้นมา
แนวคิดที่ส อง มาสลาช; และลิเทอร์ (Maslach & Leiter. 1997) และ มาสลาช; ชอยฟี ล ;ิ
แ ล ะลิ เ ท อ ร์ (Maslach; Schaufeli; & Leiter. 2001) ได้ เส น อ แ น ว คิ ด ค ว า ม ยึ ด มั น่ ผู ก พั น
(Engagement) ที่ ม ีค วามหมายตรงกัน ข้ า มกั บ ความเหนื่ อ ยหน่ า ย(Burnout) ของพนั ก งาน มี
ความหมายว่าบุค คลผู้ซ่งึ มีค วามยึด มันผู
่ กพันจะมีค วามรู้สกึ ในเชิงบวก มีค วามสุ ข มีพ ลังในการ
ทํ างานและทํางานได้อ ย่างมีป ระสิท ธิผ ล (Maslach; Schaufeli; & Leiter. 2001: 417) โดยเชื่อ ว่ า
ความยึดมันผู
่ กพันเป็ นสิง่ ที่ตรงข้ามกับความเหนื่อยหน่ ายทัง้ สามมิติ (ได้แก่มติ คิ วามเหนื่อยหน่ าย
มิตกิ ารนิ่งเฉยไม่ยนิ ดียนิ ร้ายและมิตคิ วามรูส้ กึ ไร้ความสามารถ) นันคื
่ อความยึดมันผู
่ กพันเป็ นภาวะที่
บุคคลรูส้ กึ มีพลังในการทํางาน(Energy) ซึ่งตรงข้ามกับความเหนื่อยหน่ าย (Exhaustion) มิตทิ ่สี อง
คือภาวะการเกาะติดอยู่กบั งาน (Involvement) ซึง่ ตรงข้ามกับการนิ่งเฉยไม่ยนิ ดียนิ ร้าย (Cynicism)
และมิติท่สี ามคือ ความรูส้ กึ ว่ามีความสามารถ (Efficacy)ซึ่งตรงข้ามกับความรูส้ กึ ไร้ความสามารถ
ทํางานไม่มปี ระสิทธิผล (Ineffective) อันเป็ นผลมาจากความเหนื่อยหน่ ายและการนิ่งเฉย โดยในการ
วัดความยึดมันผู
่ กพันนัน้ ได้กระทําโดยการกลับค่าคะแนนของแบบวัด Maslach Burnout Inventory
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(MBI-GS; Maslach; Jackson; & Leiter. 1996) โดยมีห ลัก การว่ า บุ ค คลใดก็ ต ามที่ ม ีก ารรับ รู้ว่ า
ตนเองไม่เหนื่อยหน่ าย (ได้คะแนนตํ่ าในมิติความเหนื่อยหน่ ายและมิติการนิ่งเฉยไม่ยนิ ดี ยินร้าย
และได้คะแนนสูงในมิตมิ คี วามสามารถในอาชีพ) สามารถแปลความหมายได้ว่าบุคคลผูน้ นั ้ มีความยึด
มันผู
่ กพัน งานวิจยั ที่ทดสอบแนวคิดนี้ เช่น ชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) ทําการ
ทดสอบ ความแตกต่ างระหว่ างแนวคิด ความเหนื่ อ ยหน่ ายกับ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน (Work
engagement) คณะผู้ว ิจยั ได้ส รุป ว่ าความเหนื่ อ ยหน่ าย (Burnout) กับ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน
(Work engagement) เป็ นตั ว แปรที่ ม ีค วามแตกต่ า งกั น และความยึด มัน่ ผู ก พั น ในงานมีส าม
องค์ประกอบ นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ที่ทดสอบแนวคิดนี้ เช่นงานวิจยั ของซีรอม (Shirom. 2003),
ชอยฟี ลิ ; เบคเคอร์ ; และซาลาโนวา (Schaufeli; Bakker; & Salanova. 2006), และ วี ฟ าล์ ด
(Wefald, 2008)
แนวคิด ที่สาม เป็ นแนวคิด ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Work Engagement) ที่เสนอโดย
ชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) สืบเนื่องมาจากแนวคิดที่สอง กล่าวคือจากแนวคิด
ความเหนื่อยหน่ ายในงาน (Burnout) ซึง่ เป็ นแนวคิดทางจิตวิทยาแบบดัง้ เดิม ทีม่ ุ่งศึกษาเกี่ยวกับ 4
D’s อัน ได้ แ ก่ โรคภัย ไข้เ จ็บ (Disease), ความเสีย หายเสื่อ มโทรม (Damage), ความบกพร่ อ ง
(Disorder), และ การไร้ค วามสามารถ (Disability) อันเป็ นการศึก ษาในเชิงลบของบุ ค คล ซึ่งเป็ น
เพียงการศึกษาเพื่อให้บุคคลกลับสู่สภาพเดิมให้ได้มากทีส่ ุดเท่านัน้ ในช่วงเวลานัน้ เองมีกลุ่มผูศ้ กึ ษา
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เกิดขึน้ อย่างแพร่หลาย จิตวิทยาเชิงบวกมีวตั ถุประสงค์ใน
การศึ ก ษาความเข้ ม แข็ ง ของมนุ ษ ย์ (Human Strength) การทํ า งานอย่ า งเหมาะสม (Optimal
Functioning) และมีความเป็ นอยูท่ ด่ี ี (Well-being) (Schaufeli; & Bakker. 2010: 11)
จากพื้ น ฐานของคาห์ น (Kahn. 1990; 1992) และ มาสลาช; และลิเ ทอร์ (Maslach; &
Leiter. 1997) ทีไ่ ด้กล่าวแล้วข้างต้น ชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002: 71) ได้สร้างตัว
แปร (Construct) ใหม่ท่มี คี วามแตกต่ างจากแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันที่มลี กั ษณะตรงกันข้ามกับ
ความเหนื่อยหน่ ายในงาน โดยพิจารณาว่า ความเหนื่อยหน่ ายและความยึดมันผู
่ กพันในงานควรจะ
วัดค่าอย่างเป็ นอิสระจากกันและใช้แบบวัดที่แตกต่างกัน ใช้ช่อื ตัวแปรสร้างใหม่ว่า ความยึ ดมัน่
ผูกพันในงาน (Work Engagement)ซึง่ มีความหมายเป็ นสภาวะจิตใจในเชิงบวกทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน
ซึ่งมีคุ ณ ลัก ษณะ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ ความกระตือ รือ ร้น (Vigor)หมายถึงในขณะที่
ทํางานพนักงานมีพลังการทํางานและสามารถปรับฟื้ นคืนสภาพจิตใจ (Resilience) ในระดับสูงตัง้ ใจ
ที่จะใช้ความพยายามในการทํางานแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ท้อถอย ประการที่สองคือความทุ่มเทอุทศิ
(Dedication)หมายถึงพนักงานมีความรูส้ กึ เต็มใจ ตื่นเต้น เกิดแรงบันดาลใจ ภูมใิ จและท้าทายในการ
ทํ า งานสองประการแรกนี้ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ต รงกัน ข้ า มกับ องค์ ป ระกอบความเหนื่ อ ยหน่ า ย
(Exhaustion) และการนิ่งเฉยไม่ยนิ ดียนิ ร้าย (Cynicism) ตามลําดับ สําหรับประการสุดท้ายคือความ
จดจ่อใส่ใจ (Absorption)หมายถึงพนักงานมีความรูส้ กึ มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขในการทํางานจน
ทําให้ลมื เวลาและยากที่จะถอนตัวออกจากการทํางานซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สกัดได้มาจากผลการ
37
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สัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก จํ า นวน 30 คน (Shaufeli; & Bakker. 2004: 295; citing Shaufeli; et al. 2001)
งานวิจยั ทีท่ ดสอบแนวคิดนี้เริม่ ต้นเป็ นของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) ตามทีไ่ ด้
กล่ าวแล้วข้างต้ นในแนวคิด ที่ส อง โดยได้ทําการสร้างแบบวัด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน ผลการ
วิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน สามารถสรุป ได้ ว่ า ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานมีโ ครงสร้า งสาม
องค์ประกอบ คือ ความกระตือรือร้น ความทุ่มเทอุทศิ และความจดจ่อใส่ใจ (Schaufeli; et al. 2002:
86) หลังจากนัน้ มีงานวิจยั และการสังเคราะห์งานวิจยั ที่สนับสนุ นแนวคิดนี้อย่างมากมายมาจนถึง
ปั จ จุ บั น (Schaufeli; & Bakker. 2004; Bakker; et al. 2005; Xanthopoulou; et al. 2009a;
Halbesleben. 2010)
แนวคิดที่ส่ี นํ าเสนอโดย ฮาร์เทอร์; ชมิดท์; และเฮย์ (Harter; Schmidt; & Hayes. 2002)
โดยใช้ ช่ ื อ ตั ว แปรว่ า ความยึ ด มัน่ ผู ก พั น ของพนั ก งาน (Employee engagement)ซึ่ ง เป็ น
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ทําการสังเคราะห์งานวิจยั (Meta-analysis) คณะผูว้ จิ ยั ได้สรุปนิยามของความ ยึดมัน่
ผูกพันของพนักงานว่า เป็ นการมีส่วนร่วม เกาะติด มีความพึงพอใจและกระตือรือร้นสําหรับการ
ทํ า งาน(Harter; Schmidt; & Hayes.2002: 269) ในการสํ า รวจได้ ใ ช้ แ บบสอบถามของ Gallup
Workplace Audit (GWA), ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยคํ า ถาม 12 ข้ อ (Buckingham; & Coffman. 1999:
28) เพื่อวัดความพึงพอใจ ความยึดมันผู
่ กพันของพนักงานกับผลการดําเนินการในระดับหน่ วยธุรกิจ
(Business-unit) ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภาพ กําไร อัตราการลาออก และสถิตอิ ุบตั เิ หตุ
ผลการวิจยั พบว่า ความยึดมันผู
่ กพันของพนักงานมีความสัมพันธ์ทส่ี ําคัญต่อผลการดําเนินงานของ
หน่ วยธุรกิจเช่น ความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการลาออก ผลิตภาพ และผลกําไรของหน่ วยธุรกิจ
ข้อเสนอในการนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้แก่การเปลีย่ นแปลงในวิธกี ารบริหารสามารถเพิม่ ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานและอาจจะเพิม่ ผลลัพธ์ในระดับหน่ วยธุรกิจซึ่งหมายรวมถึงกําไร นอกจากนี้ ลูธานส์;
และปี เตอร์สนั (Luthans; & Peterson. 2002) ยังได้ขยายแบบจําลองของ ฮาร์เทอร์; ชมิดท์; และ
เฮ ย์ (Harter; Schmidt; & Hayes. 2002)โด ย ก ารท ด ส อ บ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ าง ก ารรั บ รู้
ความสามารถในการบริหาร การรับรูป้ ระสิทธิผลของการบริหารและความยึดมัน-ผู
่ กพันของพนักงาน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2,900 คน ผลการวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความยึดมันผู
่ กพัน
ของพนั ก งานกับ การรับ รู้ค วามสามารถในการบริห าร แนวคิด ความยึด มันผู
่ ก พัน ของพนั ก งาน
(Employee engagement) ของฮาร์เทอร์; ชมิด ท์; และเฮย์(Harter; Schmidt; & Hayes. 2002)นี้ ม ี
ความโน้ มเอียงที่จะเป็ นแนวคิดของนักปฏิบตั ิและบริษัทที่ปรึกษาทางการบริหารบุคคล เนื่องจาก
แบบวัดที่ใช้มุ่งเน้ นเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการบริห าร (Management tool) (Schaufeli; & Bakker.
2010: 15)
แนวคิดสุดท้าย แซคส์ (Saks. 2006) ได้ตงั ้ สมมติฐานว่าความยึดมันผู
่ กพันของพนักงาน
(Employee engagement) ได้ พ ั ฒ นาผ่ า นทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ย นทางสัง คม (Social exchange
theory) กล่าวคือ เมื่อพนักงานได้รบั ทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมจากองค์การจึงทําให้เกิด
ภาระผูกมัดในการที่จะต้องตอบสนองหรือตอบแทนองค์การเป็ นการกลับคืนซึ่งเป็ นความสัมพันธ์
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แบบสองทาง เขาได้แยกความยึดมันผู
่ กพันของพนักงานออกเป็ นความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Job
engagement) และความยึด มัน่ ผู ก พัน ในองค์ ก าร (Organizational engagement)แซคส์ (Saks.
2006) ไม่ได้ให้ความหมายของความยึดมันผู
่ กพันโดยตรง แต่กล่าวว่า ในองค์ความรูข้ องนักวิชาการ
แล้ว ความยึ ด มันผู
่ ก พัน ของพนั ก งาน(Employee engagement)เป็ น ตัว แปร(Construct) ที่ม ี
องค์ประกอบของการรูค้ ดิ (Cognitive) อารมณ์ ความรูส้ กึ (Emotional) และพฤติกรรม (Behavior) ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทในการทํางานของแต่ละบุคคล เป็ นบทบาทที่สําคัญในการเป็ นสมาชิกองค์การ
ได้แก่ บทบาทในการทํางานในหน้ าที่และบทบาทในการเป็ นสมาชิกขององค์การ โดยในการสรุป
เพื่อให้ได้นิยามนี้เขาได้อ้างถึงคาห์น (Kahn. 1990); ร็อทบาร์ด (Rothbard. 2001); มาสลาช; ชอยฟี
ลิ; และลิเ ทอร์ (Maslach; Schaufeli; & Leiter. 2001); ชอยฟี ลิ; และคนอื่ น ๆ (Schaufeli. et al.
2002) และโรบินสัน; เพอร์รแี มน; และเฮย์เดย์ (Robinson; Perryman; & Hayday. 2004) ในการ
ทดสอบแนวคิดนี้แซคส์ (Saks. 2006) พบว่า การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การสามารถพยากรณ์
ความยึดมันผู
่ กพันในงานและความยึดมันผู
่ กพันในองค์การ คุณลักษณะงานสามารถพยากรณ์ความ
ยึดมันผู
่ กพันในงาน รวมทัง้ การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมสามารถพยากรณ์ความยึดมันผู
่ กพันในองค์การได้
นอกจากนี้ความยึดมันผู
่ กพันในงานและในองค์การเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันในองค์การ ความตัง้ ใจลาออก และการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การ
จากแนวคิดความยึดมันผู
่ กพัน (Engagement) ทัง้ ห้าแนวคิดสามารถสรุปได้ว่า แนวคิด
ของคาห์น (Kahn. 1990; 1992)นัน้ ในการนิยามความหมายเขาได้มุ่งเน้นไปทีบ่ ทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบตั งิ าน (Role performance) ส่วนแนวคิดของมาสลาช; และลิเทอร์ (Maslach; & Leiter. 1997)
นัน้ มุ่งเน้ นไปที่ด้านตรงข้ามของความเหนื่อยหน่ ายในงาน ส่วนแนวคิดของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ
(Schaufeli; et al. 2002)ได้นิยามความหมายมุ่งเน้ นไปที่กจิ กรรมในระหว่างการปฏิบตั ิงาน (Work
activity) หรือตัวงานจริงๆ ส่วนแนวคิดของ ฮาร์เทอร์; ชมิดท์; และเฮย์(Harter; Schmidt; & Hayes.
2002)นัน้ ได้มุ่งเน้นไปทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านหรือตัวองค์การ (Organization) สําหรับแนวคิดของแซคส์
(Saks. 2006) ได้แบ่งเป็ นสองด้านคือด้านงาน (Job) และด้านองค์การ (Organization) ประกอบด้วย
ด้านละ3 มิติ ได้แก่ด้านความรูค้ วามเข้าใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ และด้านพฤติกรรม เมื่อพิจารณาจาก
งานวิจยั ของ คอสต้า; พาสซอส; และเบ็คเคอร์ (Costa; Passos; & Bakker. 2014a: 415); และเบ็ค
เคอร์; อัล เบรชท์ ; และลิเทอร์ (Bakker; Albrecht; & Leiter. 2011: 9) สรุ ป ว่ า ความยึด มันผู
่ ก พัน
(Engagement) ทีม่ กี ารศึกษาวิจยั ทีใ่ ช้แบบวัด UWES ซึง่ ได้มกี ารตรวจสอบความเทีย่ งตรงในหลาย
ประเทศทัง้ ใน อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย อัฟริกา และออสเตรเลีย ได้แก่ แนวคิดความยึดมันผู
่ กพัน
ในงาน “Work Engagement” ของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002)สําหรับงานวิจยั ใน
ประเทศไทยก็พบได้เช่นเดียวกัน เช่น อรพินทร์ ชูชม. (2557); มนพะงา เล็กขาว. (2557); ปั ญจมาส
ทวิชาตานนท์. (2555); สุภาพร เหมือนละม้าย. (2555); ณัฐวดี ตัง้ ธงชัยวิรยิ ะ. (2554) และจารุวรรณ
ยอดระฆัง. (2554) ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้แนวคิดความยึดมันผู
่ กพันในงานของชอยฟี ล;ิ
และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) ในการศึกษาต่อไป
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ความหมายของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002: 74) ได้นิยามความหมายของความยึดมัน่
ผูกพันในงานว่าเป็ นสภาวะจิตใจในเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งมีคุณ ลักษณะ 3 ประการ ได้แก่
ประการแรกคือ ความกระตือรือร้น (Vigor) หมายถึงในขณะที่ทํางานพนักงานมีพลังการทํางานและ
สามารถปรับฟื้ นคืนสภาพจิตใจในระดับสูงตัง้ ใจทีจ่ ะใช้ความพยายามในการทํางานแม้จะมีอุปสรรคก็
ไม่ท้อถอย ประการที่สองคือ ความทุ่ มเทอุ ทิศ (Dedication) หมายถึงพนัก งานมีความรูส้ ึกเต็มใจ
ตื่นเต้น เกิดแรงบันดาลใจ ภูมใิ จและท้าทายในการทํางาน และประการสุดท้ายคือ ความจดจ่อใส่ใจ
(Absorption) หมายถึงพนักงานมีความรูส้ กึ มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขในการทํางานจนทําให้ลมื
เวลาและยากที่จะถอนตัวออกจากการทํางานดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ความยึดมันผู
่ ก พันในงานมี
ความหมายว่าเป็ นสภาวะจิตใจในเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างนวัตกรรมของพนักงานที่มคี วาม
ตัง้ ใจ เต็มใจ มุ่งมัน่ มีพ ลังการทํางานทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ค วามรูส้ กึ และความคิดในขณะ
ทํางานสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ซง่ึ มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก
คือ ความกระตือรือร้น โดยในขณะทีท่ ํางานพนักงานมีพลังการทํางานและสามารถปรับฟื้ นคืนสภาพ
จิตใจในระดับสูงตัง้ ใจทีจ่ ะใช้ความพยายามในการทํางานสร้างนวัตกรรมแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ทอ้ ถอย
ประการทีส่ องคือความทุ่มเทอุทศิ โดยพนักงานบริษทั มีความรูส้ กึ เต็มใจ ตื่นเต้น เกิดแรงบันดาลใจ
ภูมใิ จและท้าทายในการทํางานสร้างนวัตกรรม และประการสุดท้ายคือความจดจ่อใส่ใจโดยพนักงาน
บริษทั มีความรูส้ กึ มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขในการทํางานจนทําให้ลมื เวลาและยากที่จะถอนตัว
ออกจากการทํางานเพื่อสร้างนวัตกรรมทัง้ นี้โดยพนักงานเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ต่อไปนี้เป็ นการทบทวนทฤษฎีท่เี ป็ นพื้นฐานของแนวคิด ความยึดมันผู
่ ก พันในงานซึ่งมี
ทฤษฎีทส่ี ามารถอธิบายได้หลายทฤษฎี สําหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะอธิบายความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานโดยใช้ทฤษฎีค วามต้องการ-ทรัพ ยากรงาน (Job demands-resources theory) (Bakker; &
Demerouti. 2007) และแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Bakker; & Demerouti. 2008)

ภาพประกอบ 1 แบบจําลองความต้องการ-ทรัพยากรงาน (The job-demands resources model)
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จากข้อ เสนอเชิงทฤษฎีต ามภาพประกอบ 1 แบบจําลองนี้ ได้นําเสนอกระบวนการทาง
จิต วิทยา (Psychological processes) ที่แตกต่ างกันของสาเหตุ แ ละผลของความตึงเครียดในการ
ทํ า งาน (Strain) และแรงจู ง ใจ (Motivation) โดยแยกเป็ นสองกระบวนการคู่ ข นานกั น (Dual
processes or two processes) กระบวนการแรกนัน้ เป็ นกระบวนการที่จะทําให้สุขภาบเสื่อมโทรม
(Health impairment process) ซึ่งเกิด จากตัว แปรความต้ อ งการของงาน หรือ แรงกดดันจากงาน
(Job demands) คือ การที่พ นักงานรับรู้ว่ามีข้อเรียกร้อ งจากสภาพการทํางานที่ส ามารถสร้างแรง
กดดันทางจิตใจ (อรพินทร์ ชูชม. 2557) เช่น งานหนัก อารมณ์ ความรูส้ กึ หรือทางกายเป็ นต้น เป็ น
สาเหตุ หลักทําให้เกิดความเหนื่อยอ่ อนทางด้านร่างกายและจิต ใจเกิดความตึงเครียด (Strain) ซึ่ง
นํ า ไปสู่ สุ ข ภาพที่ เ สื่อ มโทรมลงของพนั ก งานและส่ ง ผลต่ อ องค์ ก ารในเชิง ลบในที่ สุ ด ส่ ว นอีก
กระบวนการคือ กระบวนการขับ เคลื่อ นด้ว ยแรงจูง ใจ (Motivational-driven process) จากตัว แปร
ทรัพยากรงาน (Job resources) คือสิง่ ต่างๆ ทัง้ ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม หรือองค์การที่
เกี่ยวกับสภาพการทํางานที่มบี ทบาทในการทํางานให้สําเร็จ ลดอิทธิพลของความต้องการของงาน
หรือกระตุ้นการเรียนรูแ้ ละพัฒนา เช่น การได้รบั การสนับสนุ น การมีอสิ ระในงาน การได้รบั ข้อมูล
สะท้อนกลับ เป็ นต้นจะเป็ นตัวขับเคลื่อนแรงจูงใจในการทํางาน นํ าไปสู่ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
สูงขึน้ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ขี องพนักงานและส่งผลต่อองค์การในเชิงบวกในที่สุดโดยที่ทรัพยากรงาน
ต่ างๆ จะมีบทบาทเป็ นแรงจูงใจภายในเนื่ องจากทรัพ ยากรงานเหล่ านี้ จะส่ งเสริมการเติบโต การ
เรีย นรู้แ ละพัฒ นาของพนั ก งาน เช่ น การได้รบั ข้อ มูล ป้ อ นกลับ จะทํ าให้เกิด การเรีย นรู้แ ละเพิ่ม
ศัก ยภาพในการทํางาน (Schaufeli; & Bakker. 2004: 298) หรือ มีบทบาทเป็ นแรงจูง ใจภายนอก
เนื่ อ งจากเป็ นส่ วนสําคัญ ในการทําให้งานบรรลุ เป้ าหมาย เช่น การได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อ น
ร่วมงานจะเพิม่ โอกาสในการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้มากขึน้ (Schaufeli; & Bakker. 2004:
298) ในขณะเดียวกันพนักงานทีร่ บั รูท้ รัพยากรงานสูง เช่นการมีอสิ ระในงาน การได้รบั การสนับสนุ น
จากเพื่อนร่วมงานสามารถจะเป็ นกันชนทําให้ผลกระทบที่เกิดจากความต้องการของงานหรือแรง
กดดันลดน้อยลง และในทางกลับกันถ้าพนักงานได้รบั ความต้องการของงานมาก เช่น งานล้นมือ แต่
มีทรัพยากรงานน้ อย เช่น ได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงานน้ อย จะทําให้ความตึงเครียดเพิม่
มากขึน้
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ภาพประกอบ 2 แบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงาน (A model of work engagement)
โดยใช้พ้ืน ฐานจาก Job demands-resources model (Demerourti; et al. 2001; Bakker;
& Demerrouti. 2007) ตามที่ก ล่ า วแล้ว ข้า งต้ น เบ็ค เคอร์; และ ดีม ีเราติ (Bakker; & Demerouti.
2008) ได้ พ ั ฒ นาแบบจํ า ลองความยึ ด มั น่ ผู ก พั น ในงานภ าพ รวม (Overall model of work
engagement) และมีการพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดทีส่ ําคัญคือได้เพิม่ ตัวแปรทรัพยากรทีก่ ่อให้เกิด
แรงจูงใจในการทํางานคือ ทรัพยากรบุคคล (Personal resources) คือการประเมินตนเองในเชิงบวก
เกี่ยวกับการปรับฟื้ นคืนสภาพและสํานึกส่วนตัวในความสามารถที่จะควบคุมและสร้างผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ทํ า ให้ ก ารทํ า งานสํ า เร็จ ตามเป้ าหมาย เช่ น ทุ น ทางจิต วิท ยาเชิง บวก ซึ่ ง
ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถของตน ความหวัง การปรับฟื้ นคืนสภาพและการมองโลกในแง่ด ี
(Psychological capital: PsyCap) การรับ รู้คุ ณ ค่ า ในตนเอง เป็ นต้ น เข้ า มาในแบบจํ า ลองและ
กําหนดให้ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรในกระบวนการขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจซึ่งบุคคลที่
รับรูท้ รัพยากรบุคคลสูงจะมีมุมมองเกี่ยวกับตนเองในทางดีหรือทางบวกซึ่งเป็ นแรงจูงใจภายในการ
พยายามมุ่งเน้นไปทีเ่ ป้ าหมาย จึงทําให้มผี ลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี โดยแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันใน
งานนี้ มสี มมติฐานจากแบบจําลอง Job demands-resources model สองประการคือ ประการที่ 1
ทรัพ ยากรงานต่ างๆ เช่น การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ า การได้รบั ข้อมูล
สะท้อ นกลับ การที่ม ีท ัก ษะหลากหลาย และได้ทํ างานที่ม ีอิส ระ เป็ น จุด เริม่ ต้ น ของกระบวนการ
แรงจูงใจทีจ่ ะก่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในงานและนําไปสู่ผลการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี น้ึ หรือมากขึน้ ประการ
ที่ 2 ทรัพยากรงานจะมีความสําคัญมากขึน้ และช่วยเพิม่ แรงจูงใจเมือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเผชิญกับความ
กดดันในงานมาก (เช่นงานหนัก แรงกดดันทางด้านอารมณ์ และจิตใจ) นอกจากนี้ผลการวิจยั ของ
ซานโทรเปาโลว; และคนอื่น ๆ (Xanthopoulou; et al. 2007a; 2007b; 2007c) ที่พ บว่ าทรัพ ยากร
งาน (Job resources) และทรัพ ยากรบุคคล (Personal resources) มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่
ทรัพ ยากรบุ ค คลสามารถพยากรณ์ ค วามยึด มันผู
่ ก พัน ในงานได้โดยลําพังและเป็ น อิส ระ ดัง นัน้
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ผู้ปฏิบตั งิ านหรือพนักงานที่มกี ารมองโลกในแง่ด ี รับรูค้ วามสามารถของตน การฟื้ นคืนสภาพ และ
รับรูค้ ุณค่าของตนในระดับสูงจะมีความยึดมันผู
่ กพัน ในงานสูงไปด้วย โดยในแบบจําลองนี้ได้กําหนด
ข้อเสนอเชิงทฤษฎีให้ทรัพยากรงานและทรัพยากรบุคคลเป็ นอิสระต่อกัน หรือร่วมกันทํานายความ
ยึดมันผู
่ กพันในงาน นอกจากนี้ทรัพยากรงานและทรัพยากรบุคคลจะส่งผลเชิงบวกต่อความยึดมัน่
ผูกพันในงานเมื่อมีความต้องการของงาน (ความกดดันในงานเป็ นตัวแปรปรับ) และในทีส่ ุดส่งผลเชิง
บวกต่อผลการปฏิบตั งิ าน และสุดท้ายคือเมื่อผู้ปฏิบตั งิ านหรือพนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงาน
และมีผ ลการปฏิบ ัติง านที่ด ีก็ส ามารถจะสร้างทรัพ ยากรบุ ค คลให้ ม ีระดับ สู ง ขึ้น เช่ น มีก ารรับ รู้
ความสามารถของตนสู ง ขึ้น รู้ส ึก มีคุ ณ ค่ า มากขึ้น เป็ น ต้ น หรือ ทรัพ ยากรงาน เช่ น ได้ รบั การ
สนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้น หัวหน้ าสอนงานให้มากขึ้น เป็ นต้น ซึ่งจะทําให้มคี วามยึดมัน่
ผูกพันในงานมากขึน้ ตามไปด้วยและเหตุผลทีท่ ําให้พนักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานปฏิบตั งิ าน
ได้ดกี ว่าพนักงานทีไ่ ม่ยดึ มันผู
่ กพันในงานเนื่องจากพนักงานทีย่ ดึ มันผู
่ กพันในงานจะมีอารมณ์ในเชิง
บวก (Positive emotion) คือ มีค วามสุข ร่าเริง และกระตือ รือ ร้น มีสุ ขภาพทีด ีข้นึ (Better health)
สามารถสร้า งทรัพ ยากรงานและทรัพ ยากรบุ ค คลเพิ่ม ขึ้น (Create their own job and personal
resources) เช่น ผลการปฏิบตั ิงานที่ด ีจะช่ ว ยเพิ่มพู นการรับรู้ค วามสามารถของตนมากขึ้น และ
สามารถส่งผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานไปยังผู้อ่นื ได้ (Transfer their engagement to others) ทํา
ให้มกี ารช่วยเหลือสนับสนุ นการทํางานระหว่างกัน
จากข้อเสนอในเชิงทฤษฎีของแบบจําลองความต้องการ-ทรัพยากรงาน และแบบจําลอง
ความยึดมันผู
่ กพันในงานจึงสรุปได้ว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานจะส่งผลโดยตรงอารมณ์ในเชิงบวก มี
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ และผลการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ ด้วยเหตุน้ีในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงนํ าตัวแปรความยึดมัน่
ผู ก พัน ในงานมาใช้เป็ น กรอบแนวคิด ในการศึก ษาครัง้ นี้ อย่ า งไรก็ต ามในระยะ 10 ปี ท่ีผ่ า นมา
การศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานเกือบทัง้ หมดศึกษาในระดับบุคคล จนกระทังในปี
่
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สัน; และเวสท์ (Richardson; & West. 2010: 324) กล่าวว่าความยึดมันผู
่ กพันของทีมจะเป็ นกุญแจ
สําคัญในการสร้างประสิทธิผลของทีมในองค์การ โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกันแบ่งสรรปั นส่วนความรู้
และข้อมูล สื่อสารอารมณ์ความรูส้ กึ ระหว่างกัน แลกเปลีย่ นความคิด และทํางานใกล้ชดิ กัน เมื่อเวลา
ผ่านไปพลวัตของปฏิสมั พันธ์เช่นว่านี้จะยังคงอยูแ่ ละมีความเสถียร สมาชิกในทีมจะแสดงออกถึงการ
รูค้ ดิ ทีส่ อดคล้องระหว่างกันภายในทีมเดียวกันและผลลัพธ์เช่นนี้เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการทํางานเป็ น
ทีม ริชาร์ดสัน; และเวสท์ ระบุต่อไปว่าความยึดมันผู
่ กพันของทีมปรากฏขึน้ จากกระบวนการล่างขึน้
บน (Bottom-up process) โดยผสมผสานแบบแผนของสมาชิกของทีมในการจัดสรรทรัพยากรและ
กระบวนการมีปฏิสมั พันธ์ในระหว่างการทํางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย โดยให้ความหมายความยึดมัน่
ผูกพันของทีมว่าเป็ นตัวแปรที่ปรากฏขึน้ จากการรวมกลุ่มโดยการที่ทมี มีประสบการณ์ สภาวะเชิง
บวกทีเ่ ป็ นแรงจูงใจทีเ่ กิดจากความรูส้ กึ ซึง่ มีลกั ษณะ3ประการ คือ ประการแรกคือ ความกระตือรือร้น
(Vigor) หมายถึง ในขณะที่ทํ า งานเป็ น ทีม สมาชิก ของทีม รู้ส ึก มีพ ลังการทํ างานร่ว มกัน ตื่น ตัว มี
ชีว ิต ชีว า ช่ ว ยให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการทํ า งานมุ่ ง เป้ าหมาย ประการที่ ส องคือ ความทุ่ ม เทอุ ทิ ศ
(Dedication) หมายถึงสมาชิกของทีมรูส้ กึ ตระหนักถึงความสําคัญของวิสยั ทัศน์ในระดับสูง ผูกพันต่อ
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งานและบทบาท และอดทนยืนหยัดต่อช่วงเวลาที่ทา้ ทายและเลยร้ายเต็มใจ และประการสุดท้ายคือ
ความจดจ่อใส่ใจ (Absorption) หมายถึงสมาชิกของทีมมีความรูส้ กึ มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขใน
การทํางานจนทําให้ลมื เวลาและยากทีจ่ ะถอนตัวออกจากการทํางาน พวกเขากล่าวต่อไปอีกว่าทีมทีม่ ี
ความยึดมันผู
่ กพัน (Team engagement) จะแสดงออกและสามารถสังเกตุ เห็นได้ในกระบวนการ
ของทีม (Team processes) ในระหว่างการทํางานตามภาพประกอบ 3 ซึง่ แบบจําลองนี้สร้างขึน้ ตาม
กรอบแนวคิด ตัวแปรปั จจัยนํ าเข้า-ตัวแปรคันกลาง-ปั
่
จจัยผลลัพธ์ (Input-mediator-outcome: IMO)
(Ilgen; et al. 2005) ซึ่ ง มี ข้ อ เสนอว่ า กระบวนการของที ม จะเป็ นตั ว แปรคั น่ กลางระหว่ า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรปั จจัยนําเข้าและตัวแปรผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพประกอบ 3 แบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันของทีม (The team engagement model)
ตามภาพประกอบ 3 ตัวแปรปั จจัยนํ าเข้า (Team input) คือกลุ่มตัวแปรที่เป็ นเงื่อนไขหรือ
ปั จจัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันของทีม เช่น ภารกิจของทีม (Team task) โดยความสําคัญ
ของการออกแบบงานในทีมจะช่วยทําให้ส่วนประกอบของทีม ทักษะต่างๆ และทรัพยากรที่จําเป็ น
สําหรับ ปฏิบตั ิง านให้ป ระสบความสําเร็จ จึงควรพิจารณาถึงบุ ค ลิก ภาพ ความเชี่ยวชาญ ทัก ษะ
ทางด้านสังคม ของสมาชิกในทีมให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องบรรลุเป้ าหมาย จะช่ วยสร้างความ
สมดุลภายในทีมทําให้สมาชิกรูส้ กึ ต้องการที่จะทํางานให้บรรลุเป้ าหมายด้วยความกระตือรือร้นและ
ทุ่มเท ต่อมาคือความสามารถของทีม (Team potency) คือความเชื่อร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมว่า
ทีมสามารถมีประสิทธิผลในการทํางานให้บรรลุเป้ าหมายได้ สิง่ นี้จะทําให้สมาชิกมีแรงจูงใจต้องการ
ทํางานให้สําเร็จตามเป้ าหมายด้วยความมันใจและไม่
่
กลัวอุปสรรค และความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
ของทีม (Team Psychological safety) เป็ น ความเชื่อ ว่ า ทีม จะปลอดภัย จากความเสี่ย งระหว่ า ง
สมาชิก ของทีมในเรื่องความคิด เห็นหรือ การกระทําของตนจะไม่ทําให้ต นได้รบั ความอับอาย ถู ก
ต่อต้านหรือถูกลงโทษ ความมันใจนี
่ ้ เกิดขึน้ จากสมาชิกของทีมได้รบั ความเคารพและไว้วางใจซึง่ กัน
และกันซึ่ฃมีความสําคัญต่อความยึดมันผู
่ กพันของทีม เพราะจะทําให้สมาชิกของทีมมีความทุ่มเท
อุทศิ พร้อมทีจ่ ะทํางานให้ทมี อย่างมีพลังและจดจ่อใส่ใจ
ตัวแปรคันกลางคื
่
อความยึดมันผู
่ กพันของทีม (Team engagement) เป็ นตัวแปรทีส่ ามารถ
สังเกตุ เห็นได้จากการทํางานในกระบวนการของทีม (Team Processes) 5 ประการ ประกอบด้วย
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ประการแรก ความถี่ ใ นการมีป ฏิ ส ัม พั น ธ์ (Interaction frequency) โดยที ม ที่ ส มาชิ กมี ค วาม
กระตื อ รื อ ร้ น จะมีค วามต้ อ งการที่จ ะแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ระหว่ างกัน และความถี่ ในการ
ปฏิสมั พันธ์ทส่ี ูงนี้จะสามารถส่งผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานของตนในแต่ละวันไปยังเพื่อนร่วมงาน
คนอื่นๆ ได้ (Bakker; & Xanthopoulou. 2009) ประการที่ 2 การแบ่ งปั นสารสนเทศ (Information
sharing) โดยที มที่ มีความทุ่ มเทอุทิศ สมาชิกในทีมจะพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
ตลอดเวลา โดยการสื่อสารกันอย่างเปิ ดเผย ประการที่ 3 การมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจ (Influencing
decision making) โดยสมาชิ กในที มที่มีความกระตือรือร้น ความทุ่มเทอุทิศและจดจ่อใส่ใจจะ
มีความพยายามในการมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจในเรื่องต่ างๆ ในระหว่างการปฏิ บตั ิ งาน
เป็ นที ม ประโยชน์ ของการทํางานเป็ นทีมก็เพื่อต้องการบูรณาการความรู้ ทักษะและความสามารถ
ของสมาชิ ก ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ ด ี ท่ี สุ ด ประการที่ 4 การสะท้ อ นความคิด เห็ น
(Reflexivity) โดยทีมทีส่ มาชิ กมีความกระตื อรือร้นและจดจ่อใส่ใจมักจะใช้เวลามากกว่าปกติใน
การแสดงความคิดเห็นในมุมมองทีแ่ ปลกแตกต่างกันเพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นข้อสรุปในการแก้ไข
ปั ญ หาต่ างๆ และประการสุ ด ท้าย พฤติก รรมให้ก ารสนั บ สนุ น (Backing-up behavior) โดยทีม ที่
สมาชิก มีพ ฤติก รรมให้ก ารสนับสนุ นระหว่างกันในการทํ าหน้ าที่ห รือ บทบาทต่ างๆ ในทีมโดยไม่
เพียงแต่ เข้าใจในบทบาทของผู้อ่ นื แต่ ยงั ต้องให้ก ารสนับสนุ นและช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้บรรลุ
เป้ าหมายอีกด้วย
ตัวแปรผลลัพธ์ (Team outcomes) คือผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากความยึดมันผู
่ กพันของสมาชิกใน
ที ม ที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความกระตื อ รือ ร้น ทุ่ ม เทอุ ทิ ศ และจดจ่ อ ใส่ ใ จ ริช าร์ ด สัน ; และเวสท์
(Richardson; & West. 2010: 333) ได้ระบุไว้ 4 ประการ คือ ประการแรก ผลการปฏิบตั งิ านของทีม
(Team performance) ทีมทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันจะมีผลการปฏิบตั งิ านตามเป้ าหมายและในบางครัง้
อาจเกินกว่าเป้ าหมายทัง้ ในด้านปริมาณ คุณภาพ และเวลา ประการที่ 2 การคงอยู่และเติบโตของ
ทีม (Team viability) ทีมทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันจะมีกระบวนการสังคมทีใ่ ช้ในระหว่างทีท่ มี ทํางานและ
นําไปสู่ผลการปฏิบตั งิ านที่ด ี กระบวนการทางสังคมเหล่านี้จะเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวให้ทมี นี้ดํารงอยู่เพื่อ
ปฏิบตั ิงานร่วมกันต่ อ ไปและสะสมความรู้ ความสามารถของทีมให้เพิ่มมากขึ้น ประการที่ 3 การ
เติบโตของสมาชิกในทีม (Team member growth) ทีมที่มคี วามยึดมันผู
่ กพันย่อมประกอบไปด้วย
สมาชิกที่เพิม่ พูน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทักษะทางสังคม ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญในการเติม
เต็มความต้องการเติบโตของสมาชิกในทีมแต่ละคน และประการสุดท้าย นวัตกรรมของทีม (Team
innovation) ในกระบวนการของทีมทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพัน การสะท้อนความคิดเห็น การแลกเปลีย่ น
ข้อ มูล มีผ ลต่ อ ความสํ าเร็จ และนวัต กรรมของทีม ทีม ที่ม ีค วามกระตือ รือ ร้น เต็ม ไปด้ว ยพลังจะ
สามารถอดทนต่อความยากลําบากและงานทีท่ า้ ทาย ผลทีต่ ามมาก็จะได้ความคิดใหม่ๆ เมื่อร่วมกับ
ระดับความสามารถของทีมในองค์รวมแล้ว ความคิดใหม่ๆ เหล่านี้กจ็ ะได้รบั การสนับสนุ น และนํามา
ปฏิบตั ใิ นทีส่ ุด
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ตัว แปรปรับระดับองค์ก าร (Macro-level moderator) ริชาร์ด สัน ; และเวสท์ (2010: 334)
ระบุ ต่ อ ไปว่าเนื่ อ งจากทีมต่ างๆ มิไ ด้ป ฏิบ ัติงานอยู่ในสูญ ญากาศ แต่ เป็ นระบบย่ อ ยที่อ ยู่ภ ายใต้
โครงสร้างองค์การในระดับที่ใหญ่ กว่า ดังนัน้ จึงได้รบั อิทธิพลจากบริบทขององค์การ ทัง้ สองจึงได้
เสนอตัวแปรปรับระดับองค์การที่จะช่ว ยส่ งเสริมให้ทีมมีความยึดมันผู
่ กพันสูงขึ้น 3 ประการโดย
ประการแรกคือ บรรยากาศขององค์ ก ารสํ าหรับ การทํ างานด้ ว ยทีม (Organizational climate for
team-based working) เช่น มีระบบการให้รางวัลสําหรับทีมที่มผี ลการปฏิบตั ดิ ี สนับสนุ นส่งเสริมให้
การการร่ ว มมือ ร่ ว มแรงร่ ว มใจ แลกเปลี่ย นข้อ มู ล ระหว่ า งทีม ต่ า งๆ ประการที่ 2 สร้า งความ
สอดคล้องระหว่างค่านิยมและวัตถุประสงค์ระหว่างทีมและองค์การ (Alignment of organization and
team values and objectives) องค์ ก ารต้ อ งมี น โยบาย แนวปฏิ บ ั ติ ท่ี ช ั ด เจนว่ า ค่ า นิ ย มและ
วัตถุประสงค์ขององค์การและทีมคือสิง่ เดียวกัน ความสําเร็จของทีมคือความสําเร็จขององค์การ และ
ประการสุดท้าย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ภาวะผู้นําเป็ นตัวแปร
ในบริบ ทที่ สู ง กว่ า ที่ ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ ตั ว แปรในระดับ ที่ ต่ ํ า กว่ า มากที่ สุ ด ในจํ า พวกตั ว แปรบริบ ท
สภาพแวดล้อมขององค์การ (Hackman. 1992) เพราะจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการของทีมในด้าน
การเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ให้เกิดร่วมกัน การดูแลเอาใจใส่สมาชิกในทีมแต่ละทีม สอนงาน ให้คําแนะนํ า
การกระตุ้นให้คดิ สิง่ ใหม่ๆ ใช้สติปัญ ญาในการแก้ไขปั ญหา เหล่านี้จะส่งเสริมให้กระบวนของทีมมี
ประสิทธิผลและก่ อ ให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันเพิ่มมากขึ้นในที่สุ ด ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั กําหนด
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมเป็ นตัวแปรที่ต้องการขยายผลการวิจยั ในระดับทีม (ระดับทฤษฎี
หรือระดับตัวแปร) เป็ นตัวแปรกลุ่มแบบ Shared properties มีจุดกําเนิดในระดับบุคคลและปรากฏ
ขึน้ จากการรูค้ ดิ อารมณ์ความรูส้ กึ พฤติกรรมร่วมกันโดยการมีปฏิสมั พันธ์ทม่ี พี ลวัตระหว่างสมาชิก
ในทีม โดยสร้างเป็ นคํานิยามของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมว่า หมายถึงเป็ นการรับรูส้ ภาวะ
ในเชิงบวกร่วมกันของสมาชิกในทีมของพนักงานทีม่ คี วามตัง้ ใจ เต็มใจ มุ่งมัน่ มีพลังการทํางานทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ความรูส้ กึ และความคิดในขณะทํางานสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ มีองค์ประกอบ3 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ ความกระตือรือร้นของทีม( Team vigor)
หมายถึง ในขณะที่ทํ า งานสมาชิก ของทีม มีพ ลัง การทํ างานและสามารถปรับ ฟื้ นคืน สภาพจิต ใจ
(Resilience) ในระดับ สู ง ตัง้ ใจที่จ ะใช้ ค วามพยายามในการทํ า งานแม้จ ะมีอุ ป สรรคก็ไ ม่ ท้ อ ถอย
ประการทีส่ องคือความทุ่มเทอุทศิ ของทีม(Team dedication)หมายถึงสมาชิกของทีมมีความรูส้ กึ เต็ม
ใจ ตื่นเต้น เกิดแรงบันดาลใจ ภูมใิ จและท้าทายในการทํางานร่วมกันสําหรับประการสุดท้ายคือความ
จดจ่อ ใส่ ใจของทีม (Team absorption)หมายถึง สมาชิก ของทีม มีค วามรู้ส ึก มุ่ง มันอย่
่ างสูง และมี
ความสุขในการทํางานจนทําให้ลมื เวลาและยากทีจ่ ะถอนตัวออกจากการทํางานทัง้ ทีม
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีความยึดมันผู
่ กพันในงานพบว่าความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานเป็ นตัวแปรที่ส ามารถมีระดับทฤษฎี ระดับการวัด และระดับการวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่ ง
ระดับ และการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อยู่ภายใต้โครงสร้างทีล่ กั ษณะเป็ นระดับชัน้ ลดหลันกั
่ น
ไป (Hierarchical structure) ทัง้ เป็ นงานภายใต้เป้ าหมายส่วนบุคคลและงานภายใต้เป้ าหมายของทีม
พร้อมๆ กัน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงต้องการศึกษาอิทธิพลของความยึดมันผู
่ กพันในงานที่
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ส่งผลต่อผลพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในเชิงบวกตามเป้ าหมายขององค์การ และเมื่อคํานึงถึงบริบท
ของประชากรเป้ าหมายในการศึก ษาครัง้ นี้ พ ฤติก รรมการปฏิบ ัติง านในเชิง บวกที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั คือพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม เนื่องจากนวัตกรรม
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้องค์การอยู่รอดในระยะยาว และนวัตกรรมเป็ นเครือ่ งมือในการขับเคลื่อนเป้ าหมาย
ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
การวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
จากนิยามความหมายของความยึดมันผู
่ กพันในงานและทฤษฎีเกี่ยวกับความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานที่ผู้วจิ ยั ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งก่อนจะพัฒนาเป็ นทฤษฎีเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเชิงสาเหตุและตัวแปรผลลัพธ์ได้นัน้ จะต้องมีการนิยามตัวแปรที่เป็ นศูนย์กลางของทฤษฎีและ
สร้างแบบวัดที่มคี วามเที่ยงตรง (Validity) และมีค วามเชื่อมัน่ (Reliability) นํ ามาทดสอบและผ่ าน
การศึกษาวิจยั ทัง้ ในกลุ่มประชากรและบริบททีแ่ ตกต่างกันมาแล้ว สําหรับตัวแปรความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานตามแนวคิด ทฤษฎี ค วามยึด มัน่ ผู ก พั น ในงานของเบ็ ค เคอร์; และ ดีม ีเ ราติ (Bakker; &
Demerouti. 2008) ได้ใช้แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานของโดยชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli;
et at. 2002) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
แบบวัด ความยึ ด มัน่ ผู ก พั น ในงาน (Utrecht Work Engagement Scale: UWES)เป็ น
เครื่องมือวัดแบบรายงานตนเองที่พฒ
ั นาขึน้ โดยชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et at. 2002) ซึ่ง
ประกอบด้วยการวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Work engagement) 3 ด้าน คือความกระตือรือร้น
(Vigor) ความทุ่ มเทอุ ทศิ (Dedication) และความจดจ่อ ใส่ ใจ(Absorption)กลุ่ม ตัวอย่างมี 2 ชุ ด ชุ ด
แรกเป็ นนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จํานวน 314 คน ชุดที่ 2 เป็ นพนักงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนจํานวน 619 คน เป็ นแบบวัดมาตรประเมินค่า 7 อันดับ ตัง้ แต่ “ไม่เคยเลย” จนถึง
“สมํ่าเสมอ” ในตอนแรกประกอบด้วยข้อคําถาม 24 ข้อ ด้านความกระตือ รือร้น 9 ข้อ ด้านความ
ทุ่ ม เทอุ ทิศ 8 ข้อ และด้ านความจดจ่อ ใส่ ใจ 7 ข้อ หลัง จากตัด ข้อ คํ าถามออก 7 ข้อ (ด้านความ
กระตื อ รือ ร้น 3 ข้ อ ด้ า นความทุ่ ม เทอุ ทิ ศ 3 ข้ อ และด้ า นความจดจ่ อ ใส่ ใ จ 1 ข้ อ ) และได้ ค่ า
สัม ประสิท ธิ ์ ครอนบาคแอลฟ่ ายัง สู ง กว่ า 0.70 ในทุ ก องค์ป ระกอบ ข้อ คํ า ถามจึง เหลือ 17 ข้อ
ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น ด้านความกระตือรือร้น “ในการทํางาน ฉันมีความรูส้ กึ เต็มไปด้วยพลัง” ด้าน
ความทุ่ มเทอุ ทิศ “งานที่ฉัน ได้รบั มอบหมายมีค วามท้าทายอย่างยิง่ ” ด้านจดจ่อ ใส่ ใจ “ฉั น รู้ส ึก มี
ความสุขในขณะกําลังทํางาน” ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนน้ อ ย แบบวัด นี้ ชอยฟี ลิ ; และคนอื่ น ๆ (Schaufeli; et al. 2002) ได้ ทํ า การตรวจสอบ
คุณ สมบัติการวัดทางจิตวิทยา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในกลุ่มตัวอย่างทัง้ สองชุ ด
สามารถสรุปได้ว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานมีโครงสร้างสามอฃค์ประกอบ คือ ความกระตือรืนร้น
ความทุ่มเทอุทศิ และความจดจ่อใส่ใจ (Schaufeli; et al. 2002: 86) นอกจากนี้ยงั ได้รบั การวิเคราะห์
องค์ประกอบและให้ผลที่สอดคล้องกันจากงานวิจยั ในหลายประเทศ เช่น จีน กรีซ โปรตุเกส สเปน

35
อัฟ ริก าใต้ และเนเธอร์แ ลนด์ เป็ น ต้น หลังจากนั น้ ชอยฟี ล ิ; เบคเคอร์; และซาราโนวา(Schaufeli;
Bakker; & Salanova. 2006) ยัง ได้พ ัฒ นาแบบวัด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน “ฉบับ สัน้ ” โดยมี 3
องค์ประกอบเหมือนเดิมแต่มขี อ้ คําถามเพียง 9 ข้อ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมของคิม; คอล์บ;
และคิม (Kim; Kolb; & Kim. 2012) ในงานวิจยั 20 เรื่อง (คัดมาจาก 134 เรื่อง) มีงานวิจยั 17 เรื่อง
ที่ใช้แบบวัด UWES เป็ นเครื่องมือวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน โดยแบบวัดฉบับปี 2002 นี้ ได้รบั
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ม ี 3 องค์ประกอบในหลายประเทศ หลายวัฒนธรรม
(Bakker; et al. 2008: 190) และได้รบั การแปลจากต้นฉบับเดิมถึง 21 ภาษาและมีฐานข้อมูลระบุว่า
ผ่านการนําออกใช้แล้วกับพนักงานกว่าหกหมืน่ คน (Schaufeli; & Bakker. 2010: 16)
สําหรับแบบวัดจากแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันอื่นๆ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ดว้ ย ดัง
จะได้ยกตัวอย่าง แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันตามแนวคิดของคาห์น (Kahn. 1990; 1992) ผลการวิจยั
ของคาห์น (Kahn. 1990) ได้รบั การอ้างอิงว่าเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาแนวคิดความ ยึดมันผู
่ กพัน
แต่ การออกแบบวิจยั นัน้ เป็ นการวิจยั เชิงมานุ ษยวิทยาโดยใช้การสัมภาษณ์ จึงยังไม่มแี บบวัดที่ใช้
สําหรับงานวิจยั เชิงปริมาณ จนกระทังเมย์
่ ; กิลสัน; และฮาร์เทอร์ (May; Gilson; & Harter. 2004)
ได้แบ่งความยึดมันผู
่ กพันออกเป็ นสามองค์ประกอบคือ ความยึดมันผู
่ กพันด้านการ รูค้ ดิ อารมณ์
ความรูส้ กึ และทางด้านกายภาพ ตามแนวคิดของคาห์น (Kahn. 1990) นํามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเป็ น
พนักงานในองค์การจํานวน 213 คน ในตอนแรกมี ข้อคําถามรวม 24 ข้อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า
5 อันดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น ด้านการรูค้ ดิ
“เวลาได้ผ่ านไปอย่ างรวดเร็ว ในขณะที่ฉัน กําลังทํางาน” ด้านอารมณ์ ค วามรู้ส ึก “ฉัน ทุ่ ม เทจิต ใจ
ทัง้ หมดไปทีง่ านของฉัน” ด้านกายภาพ “ฉันเอางานไปทําทีบ่ า้ น” ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วาม
ยึด มันผู
่ ก พัน มากกว่ าผู้ท่ีไ ด้ค ะแนนน้ อ ย ผลการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิง สํารวจ (Exploratory
factor analysis) ไม่ส ามารถระบุ อ งค์ประกอบทัง้ สามได้อย่างชัด เจน จึงได้ทํ าการปรับจํานวนข้อ
คําถามลงเหลือ 13 ข้อ ทีม่ คี ่าความน่ าเชื่อถือสูงและรวมคําถามทัง้ หมดเป็ นองค์ประกอบเดียว จึงได้
ผลการวิจยั ทีส่ นับสนุ นเงือ่ นไขทางจิตวิทยา 3 ประการของคาห์น (Kahn. 1990)
นอกจากนี้รชิ ; เลอพีน; และครอฟอร์ด (Rich; Lepine; & Crawford. 2010) ได้แบ่งความ
ยึดมันผู
่ กพันในงาน (Job Engagement) ออกเป็ นสามองค์ประกอบโดยใช้นิยามของคานน์ (Kahn)
เช่นเดียวกับเมย์; กิลสัน; และฮาร์เทอร์ (May; Gilson; & Harter. 2004) โดยเพิม่ เติมว่าความ ยึดมัน่
ผูกพันในงานเกีย่ วข้องกับการลงทุนในการทํางานเพื่อให้ได้ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ุด โดยใช้ การลง
มือ ทํ า (Hands), สติปั ญ ญา (Head), และหัว ใจ (Heart) (Rich; Lepine; & Crawford. 2010: 619;
citing Ashforth & Humphrey. 1995: 110) ในการทดสอบแบบจําลอง ริช; เลอพีน; และ ครอฟอร์ด
(Rich; Lepine; & Crawford. 2010) ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มพนักงานดับเพลิง จํานวน 245 คน
และพัฒนาแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานโดยมีขอ้ คําถามเริม่ ต้น 18 ข้อ เป็ นแบบ มาตรประเมิน
ค่า 5 อันดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น ด้านการรูค้ ดิ
“ในการทํางาน จิตใจของฉันมุ่งเน้นไปทีง่ านกําลังทําอยู”่ ด้านอารมณ์ความรูส้ กึ “ฉันรูส้ กึ ภูมใิ จในงาน
ของฉัน” ด้านกายภาพ “ฉันทุ่มเทพลังอย่างมากในการทํางาน” ผู้ทไ่ี ด้คะแนนมากจะเป็ นผูท้ ่มี คี วาม
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ยึดมันผู
่ กพันมากกว่าผู้ท่ไี ด้คะแนนน้ อย จากนัน้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงสํารวจสามารถ
สกัดองค์ประกอบทัง้ สามได้ โดยด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ มีความแปรปรวนมากที่สุด 57% รองลงมา
เป็ นด้านกายภาพ 11.46% และด้านการรูค้ ดิ 6.26% และหลังจากทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพยาบาลชํานาญการ จํานวน 180 คน สามารถระบุ ได้ว่าความยึดมัน่
ผูกพันในงาน (Job engagement) มีสามองค์ประกอบตามทีไ่ ด้นิยามไว้ จากการทบทวนเอกสารการ
ใช้แบบวัดทัง้ สองฉบับนี้ยงั มีน้อยอยู่
จากการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า การศึกษาวิจยั ความยึดมันผู
่ กพัน
(Engagement) จะใช้แบบวัด UWES ของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) มากที่สุด
แบบวัดนี้ได้รบั การแปลออกไปถึง 21 ภาษา มีการนํ าไปใช้ในเกือบทุกทวีป (Bakker; et al. 2008:
190; Schaufeli; & Bakker. 2010: 16) ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้แบบวัดความยึดมันผู
่ กพัน
ในงาน (UWES) ของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยาม
ของความยึดมันผู
่ กพันในงานในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยทําการปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับบริบท
ของการวิจยั ใช้เป็ นเครือ่ งมือวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลต่อไป
การวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
เนื่องจากความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรทีม่ จี ุดกําเนิดในระดับบุคคลจึงต้องประเมิน
การวัดที่ระดับบุ คคล รูปแบบกระบวนการประกอบ (Composition) ที่เหมาะสมคือ Referent-shift
model (Chan, 1998: 236; Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 281; Costa; Passos; & Bakker.
2014a: 420; Costa; Passos; & Bakker. 2014b: 37) เนื่ อ งจากตัว แปรความยึด มันผู
่ ก พันในงาน
ระดับทีมจะมีความหมาย (Meanings) เหมือนกับความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล ใช้การรวม
ค่า (Aggregate) และใช้ทมี เป็ นจุดอ้างอิงของตัวแปร ไม่ใช่บุคคลเป็ นจุดอ้างอิง (โดยวิธกี ารวัดจะต้อง
ให้ส มาชิก ของทีมตอบคํ าถามเกี่ยวกับความยึด มันผู
่ ก พันในงานของทีม โดยใช้ส รรพนามในข้อ
คําถามเป็ น “สมาชิกในทีม” หรือ “เรา” แทนคําว่า “ฉัน หรือ ท่ าน” การสร้างคะแนนระดับทีม นํ า
คะแนนในทีม มารวมกัน หรือ หาค่ า เฉลี่ย การตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด ต้ อ งตรวจสอบความ
สอดคล้ อ ง (Agreement) ของคะแนนภายในทีม และตรวจสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability) ของ
คะแนนระดับทีม
แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมฉบับแรกทีส่ ร้างขึน้ โดยซาราโนวา; และคนอื่นๆ
(Salanova; et al. 2003) นํ ามาใช้กบั นักศึกษาจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ง จํานวน 28 กลุ่ม
ในการวิจยั เชิงทดลอง ประกอบด้วยข้อคําถาม 18 ข้อ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบเช่นเดียวกับแบบวัด
ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานระดับ บุ ค คลของชอยฟี ลิ; และคนอื่น ๆ (Schaufeli; et al. 2002) แต่ ม ี
จํานวนข้อคําถามไม่เท่ากัน เป็ นแบบวัดมาตรประมาณค่า 5 อันดับ ตัง้ แต่ เกือบตลอดเวลา จนถึง
ไม่เคยเลย ข้อคําถามทีใ่ ช้จะอ้างอิงกลุ่มไม่ใช่บุคคล ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น ด้านความกระตือรือร้น
“ในระหว่างการทํางาน กลุ่มของฉันรูส้ กึ เต็มไปด้วยพลัง” ด้านความอุทศิ ทุ่มเท “กลุ่มของฉันชอบทีจ่ ะ
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ทํางาน” ด้านความจดจ่อใส่ใจ “ในขณะทีก่ ลุ่มของฉันกําลังทํางาน เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว” โดย
กลุ่มทีไ่ ด้คะแนนมากจะมีความยึดมันผู
่ กพันในงานมากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้คะแนนน้อย และแบบวัดฉบับนี้
ไม่ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใช้ค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
สมั ประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ า
ในการวัดสองครัง้ ดังนี้ ด้านความกระตือรือร้น 0.76 และ 0.80 ด้านการอุทศิ ทุ่มเท 0.75 และ 0.78
และด้านความจดจ่อใส่ใจ 0.70 และ 0.80 ตามลําดับ
ต่ อ มาซาราโนวา; อากู ท ; และเปี ย โร่ (Salanova; Agut; & Peiro. 2005) ได้ ใ ช้ แ บบวัด
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล ฉบับภาษาสเปนซึง่ มีขอ้ ความเดียวกันกับแบบวัดของชอยฟี ล;ิ
และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบมาใช้กบั ผู้บริหาร หัวหน้ าและพนักงาน
ของภัตตาคาร 120 แห่ง โดยแบบวัดฉบับนี้จุดอ้างอิงอยู่ในระดับบุคคล เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 7
อันดับ ตัง้ แต่ สมํ่าเสมอ จนถึง ไม่เคยเลย ผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงเป็ นผูท้ ม่ี คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานสูงกว่าผู้
ทีไ่ ด้คะแนนตํ่า ค่าสัมประสิทธ์ครอนบาคแอลฟ่ าได้เท่ากับ 0.74, 0.70 และ 0.77 ตามลําดับ ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจําลอง 3 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานของทิมส์; และคนอื่นๆ (Tims; et al. 2013) ได้ใช้แบบวัด
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมโดยปรับจากแบบวัด UWES ฉบับสัน้ (มีสามองค์ประกอบ ข้อ
คําถาม 9 ข้อ) ให้เหลือข้อคําถามเพียงหนึ่งข้อต่อหนึ่งองค์ประกอบ แล้วใช้คะแนนเฉลีย่ หลังจากนัน้
ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบความแตกต่างระหว่างแบบจําลองการวัดสามองค์ประกอบ
(ระดับบุคคล) กับแบบจําลองการวัดหนึ่งองค์ประกอบ (ระดับทีม)
แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมทีส่ ร้างขึน้ โดยคอสต้า; พาสซอส; และเบคเคอร์
(Costa; & Passos; & Bakker. 2014b) ปรับ มาจากแบบวัด UWES ของชอยฟี ลิ; และคนอื่ น ๆ
(Shaufelf; et al. 2002) มีข้อคําถาม 9 ข้อ โดยปรับข้อความเปลี่ยนประธานในประโยคเป็ น “เรา”
(We) เพื่อสะท้อนถึงทีมเป็ นจุด อ้างอิง แต่ หลังจากทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้วไม่
สามารถระบุองค์ประกอบทัง้ สามองค์ประกอบได้ เพียงพบว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
และระดับทีมเป็ นตัวแปรที่ไม่เหมือนกันแต่มคี วามสัมพันธ์กนั และแบบจําลององค์ประกอบเดียวมี
ความเหมาะสมกับข้อมูลมากกว่าสามองค์ประกอบ
จากการทบทวนเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า การศึกษาวิจยั ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ระดั บ ที ม จะใช้ แ บบวัด UWES ของชอยฟี ลิ ; และคนอื่ น ๆ (Schaufeli; et al. 2002)มากที่ สุ ด
(Salanova; et al. 2003; Salanova; Agut; & Peiro. 2005; Costa; & Passos; & Bakker. 2014b)
เพื่อให้สอดคล้องกับแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและนิยามความหมายของความยึด
มันผู
่ ก พัน ในงานระดับ ทีม ดังนั น้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จะใช้แ บบวัด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน
(UWES) ของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Schaufeli; et al. 2002) โดยทําการปรับปรุงข้อความและระดับ
อ้างอิง และวิธกี ารสร้างคะแนนตัวแปรให้สอดคล้องกับบริบทของการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเครื่องมือวัด
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม ต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผู
่ กพันในงานกับพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ความยึดมันผู
่ กพันในงานจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมโดยที่พนักงานที่ม ี
ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานจะปฏิบ ัติง านได้ด ีก ว่ าพนั ก งานที่ไม่ ม ีค วามยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน ทัง้ นี้
เนื่องจากเมื่อพนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงานจะมีประสบการณ์ ในความรูส้ กึ เชิงบวกรวมทัง้ มี
ความสุขรู้ส ึก เบิก บานและกระตือรือ ร้น คอยช่ ว ยเหลือ เพื่อ นร่วมงานและทํางานด้วยความมันใจ
่
(Fredrickson. 2001; Cropanzano; & Wright. 2001) มีสุขภาพดี โดยทัวไปแล้
่
วพนักงานที่มคี วาม
ยึดมันผู
่ กพันในงานจะมีปัญ หาทางด้านสุขภาพน้ อย (Schaufeli; & Bakker. 2004; Shirom. 2003)
สามารถสร้างงานและทรัพ ยากรบุ ค คลของตนเองเช่ น จะรับ รู้ค วามสามารถของตนสู ง ขึ้น และ
พยากรณ์การเพิม่ ขึน้ ของทรัพยากรงานได้ดว้ ย (Salanova; Bakker; & Llorwens. 2006; Schaufeli;
Bakker; & Van Rhenen. 2009; Fredrickson. 2001) และสามารถส่งผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ไปสู่ผู้อ่นื ด้วย โดยพนักงานที่มคี วามยึดมันผู
่ กพันในงานจะสื่อสารการมองโลกในแง่ด ี ทัศนคติเชิง
บวก สร้างบรรยากาศของทีมในเชิงบวกและพฤติก รรมการทํางานเชิงรุก ให้แก่ เพื่อนร่ว มงานสิ่ง
เหล่ า นี้ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานโดยผ่ า นกระบวนการแพร่ ก ระจาย (Process of
contagion) ทําให้เพื่อนร่วมงานหรือทีมมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดขี ้นึ ด้วย (Bakker; Gierveld; & Van
Rijswijk. 2006) เมื่ อ พนั ก งานตกในสภาวะที่ ก ล่ า วมาทั ง้ หมดเช่ น นี้ จ ะมี แ รงจู ง ใจให้ ส ามารถ
ปฏิบ ัติ ง านในหน้ าที่แ ละนอกเหนื อ จากหน้ า ที่ (In-role and extra-role performance) ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล (Bakker; Demerouti; & Verbeke. 2004) และผูม้ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานจะมีพลังและ
ทุ่มเทพยายามทํางานอย่างเต็มทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมริเริม่ ส่วนบุคคล คิดวิธแี ก้ไขปั ญหาอันส่งผลต่อ
พ ฤ ติ ก รรม ก ารส ร้ า งน วั ต ก รรม ใน ระดั บ บุ ค ค ล (Vinarski-Peretz; & Carmeli. 2011) แ ล ะ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของหน่ วยงาน (Hakanen; Perhoniemi; & Toppinen-Tanner.
2008) ดัง นั น้ จึง สามารถสรุป ได้ว่ าความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานมีบ ทบาทสํ าคัญ ในพฤติก รรมสร้าง
นวัตกรรม (Park; et al. 2014)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นแนวคิดทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1990 มาจนถึงปั จจุบนั
เป็ นเวลา 25 ปี ตัวแปรนัไ้ ด้รบั ความสนใจในหลายสาขาวิชาตัง้ แต่มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา การศึกษา
สุ ข ภาพ การบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล รวมถึง พฤติก รรมองค์ก าร และการจัด การ มี
นักวิชาการเสนอแนวคิดหลายแนวคิดแตกต่ างไปตามจุดยืนทางวิชาการ ตัวแปรนี้มกี ารศึกษาใน
แ น ว ท างจิ ต วิ ท ย าเชิ ง บ ว ก ใน ก ารทํ างาน (Positive psychology at work) (Mills; Fleck; &
Kozikowski. 2013: 157) หรือ จิต วิท ยาองค์ ก ารเชิ ง บวก (Positive organizational psychology)
(Albrecht. 2013: 237-260) ห รื อ ก ารศึ ก ษ าด้ า น อ งค์ ก ารเชิ ง บ วก (Positive organizational
scholarship: POS) (Rothbard; & Patil. 2011: 56-69) นั น่ คื อ ศึ ก ษาเป็ นตั ว แปรสภาวะทางจิต
(State-like) ที่ส ามารถพัฒ นาขึ้นได้ ในช่ วงเวลาดังกล่าวนี้ มกี ารศึกษาวิจยั และมีผ ลงานบทความ
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ตีพ ิมพ์ในวารสารที่ม ี Impact factors สูง และมีห นังสือคู่มอื (Handbook) หลายเล่ม มีนักวิชาการ
หลายท่ านทําการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับความยึด มันผู
่ กพันในงาน และได้ออกแบบการวิจยั
หลากหลายวิธ ี ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะขอเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั และงานวิจยั เดี่ยวใน
การศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงาน ทัง้ ในรูปแบบของผลลัพธ์และการเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ดังนี้
ผลการสังเคราะห์ปัจจัยผลลัพธ์ของความยึดมันผู
่ กพันในองค์การจํานวน 20 เรือ่ ง ของคิม;
คอล์บ; และคิม (Kim; Kolb; & Kim. 2012) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ (In-role performance) และ ผลการปฏิบตั ใิ นงานนอกเหนือจากหน้าทีร่ บั ผิดชอบ (Extra-role
performance) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์งานวิจยั ของคริสเตียน; การ์ซา; และสล็อคเทอร์
(Christian; Garza; & Slaughter. 2011). จํานวน 91 เรือ่ ง ทีพ่ บค่าอิทธิพลของความยึดมันผู
่ กพันใน
งานกับ ผลการปฏิบ ัติ ง านที่ไ ด้ ร บั มอบหมาย (Task performance) และผลการปฏิบ ัติ ง านนอก
ขอบเขตทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (Contextual performance) โดยมีค่าอิทธิพล 0.36 และ 0.38 ตามลําดับ
นอกจากให้ผลการปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงไว้ในลักษณะเป็ นภาพรวมแล้ว ความยึดมันผู
่ กพันใน
งานยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ในลักษณะทีเ่ ป็ นตัวแปรเชิง
สาเหตุและเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
(คือเป็ นกระบวนการของแรงจูงใจในการเชื่อมโยงปั จจัยสาเหตุและ
ผลลัพ ธ์ข องความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงาน) (Christian; & Slaughter. 2007; Gorgievski; Moriano; &
Bakker. 2014; De Spiegelaere; et al. 2014; Park; et al. 2014; Koch; Binnewies; & Dormann.
2014; Agarwal. 2014a; 2014b; Agarwal; et al. 2012; แ ล ะ Chughtai; & Buckley. 2011) ผ ล
การศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างตัว แปรอื่นๆ พบว่าความยึด มัน่
ผู ก พั น ในงานเป็ นตั ว แปรคั น่ กลางบางส่ ว น (Partially mediator) ระหว่ า งความสัม พั น ธ์ ข อง
ความสามารถในการปรับ ตัว กั บ ผลการปฏิ บ ัติ ง านและโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในขณะที่ ก ารรับ รู้
ความสามารถของตนอยู่ในระดับปานกลางขึน้ ไป (Alessandri; et al. 2015) ระหว่างความสัมพันธ์
ของการมีอิส ระในงานกับพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรม (De Spiegelaere; et al. 2014) ระหว่าง
ความสัมพันธ์ของการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
(Sulea; et al. 2012) และเป็ นตัวแปรคันกลางเต็
่
มที่ (Fully mediator) ของความสัมพันธ์ระหว่างการ
มีอิสระในงานกับผลการปฏิบตั ิงาน (Shantz; et al. 2013) และของความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรูก้ บั พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม (Park; et al. 2014) อีกรูปแบบหนึ่งเป็ น
การศึกษาเพื่อค้นหาตัวแปรคันกลางระหว่
่
างทรัพยากรงาน (เช่น การมีอิสระในงาน การใช้ทกั ษะ
หลากหลาย และการได้รบั ข้อมูลสะท้อนกลับ) กับความยึดมันผู
่ กพันในงานโดยมีผลการวิจยั พบว่า
ความความพึงพอใจต่ อความต้อ งการ (Need satisfaction) เป็ นตัวแปรคันกลางบางส่
่
วน (Partial
mediator) ของคู่ความสัมพันธ์น้ี (Van den Broeck; et al. 2008) ในการศึกษาแบบระยะยาว (วัดซํ้า
ทุ ก ๆ สัป ดาห์ เป็ นเวลา 5 สัป ดาห์ ) พบว่ า การมีอิส ระในงานและการมีโ อกาสในการพั ฒ นามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความยึดมันผู
่ กพันในงานและส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านในที่สุด (Bakker;
& Bal. 2010)
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับที ม
ความยึดมันผู
่ กพันในงานได้รบั ความสนใจศึกษากันมากในระดับบุคคล แต่สาํ หรับความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานระดับ ทีมแล้ว มีง านวิจยั ที่นํ าเสนอในวารสารทางวิชาการน้ อ ยมาก (Costa; & Passos; &
Bakker. 2014a: 414) จากการทบทวนเอกสารของผู้วจิ ยั พบว่างานวิจยั ฉบับแรกที่ศกึ ษาความยึด
มันผู
่ กพันในงานระดับทีมเป็ นของซาราโนวา; และคนอื่นๆ (Salanova; et al. 2003) สําหรับงานวิจยั
ทีศ่ กึ ษาความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมพอสรุปได้ ดังนี้
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมพบว่าพนักงานในทีมความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานสูงจะ Crossover ให้ระดับความยึดมันผู
่ กในงานของตนสูงไปด้วย ทัง้ นี้โดยอาศัยแนวคิดของ
การแพร่กระจายทางอารมณ์ (Emotional contagion) ทีว่ ่าการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างพนักงานทัทํ่ า
งานใกล้ชดิ กันจะสามารถส่งผ่านอารมณ์ระหว่างกันโดยการสื่อสาร การมองโลกในแง่ด ี ทัศนคติเชิง
บวกและการทํางานในเชิงรุกไปสู่เพื่อ นร่วมงานหรือสมาชิกในทีมเดียวกันได้ และผลลัพ ธ์คอื ทีม
ทํางานได้ดขี น้ึ (Bakker; et al. 2006) สําหรับผลการวิจยั ในกรณีท่ศี กึ ษาความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ระดับทีมเป็ นตัวแปรคันกลางมี
่
ผลการวิจยั ว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมส่งผลเชิงบวกต่อผล
การปฏิบตั ิงานของทีม (Torrente; et al. 2012; Tims; et al. 2013) นอกจากนี้ในแบบจําลองความ
ยึดมันผู
่ กพันของทีม (Team engagement) (Richardson; & West. 2010: 334) ได้เสนอว่าความยึด
มันผู
่ กพันในงานของทีมสามารถพยากรณ์ นวัต กรรมของทีมได้ ทัง้ นี้เนื่องจากทีมที่มคี วามยึดมัน่
ผูกพันสูงทําให้กระบวนการของทีมมีประสิทธิผลมากขึน้ เช่นการสะท้อนความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ระหว่างสมาชิกในทีมมีมากขึน้ และส่งผลให้เกิดความคิดใหม่อนั จะนํ าไปสู่การทําความคิดให้เป็ นจริง
ในที่สุด และในการศึกษาแบบพหุระดับเพื่อศึกษาอิทธิพลข้ามระดับ ผลการวิจยั พบว่าความยึดมัน่
ผูกพันในงานของครูใหญ่ มอี ิทธิพ ลข้ามระดับต่ อการสร้างความคิดใหม่ของครูในโรงเรียน (Koch;
Binnewies; & Dormann. 2015) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมมีความสัมพันธ์กบั ความยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับบุคคลในกลุ่มเจ้าพนักงานตํารวจ (Bakker.; Emmerik.; & Euwema. 2006) และ
ความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนี้พบในกลุ่มเจ้าหน้าทีท่ ํางานบริการด้านสุขภาพ (Tim.; et al. 2013)
แนวทางการพัฒนากรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จะเห็นได้ว่าความยึดมันผู
่ ก พันในงานเป็ นสภาวะทางจิต ที่ขบั เคลื่อ นแรงจูงใจให้บุค คล
ปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิผล มีความสุข มีงานวิจยั สนับสนุ นทัง้ ในระดับบุคคลและทีม แสดงถึงว่าความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานแม้จะมีหลากหลายแนวคิด แต่แนวคิดทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมศึกษาทัง้ ในเชิงทฤษฎีและเชิง
ประจัก ษ์ คือแนวคิด ของชอยฟี ล;ิ และคนอื่นๆ (Shaufeli; et al. 2002) มีก ารศึก ษาทัง้ ปั จจัย เชิง
สาเหตุและปั จจัยผลลัพธ์ มีเครือ่ งมือวัดทีม่ คี วามเทีย่ งตรงและน่ าเชือ่ ถือนํ าไปใช้ในเกือบทุกทวีปของ
โลก ประกอบกับแนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์ ขององค์ก ารนัน้ การศึกษาแบบพหุระดับจะ
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ชดั เจนกว่าการศึกษาเพียงระดับเดียว ดังนัน้ ในการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้
ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรหลัก โดยหลังจากทบทวนเอกสารเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ
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ความยึดมันผู
่ กพันในงานแล้วสรุปได้ว่าบุคคลทีอ่ ยูใ่ นทีมทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานสูงจะส่งผลให้ม ี
ผลการปฏิบฑ
ั งิ านทีด่ ขี น้ึ เป็ นทีน่ ่ าพอใจและจะนํ าไปสู่ความยังยื
่ นและเติบโตของขององค์การได้ ผล
การปฏิบตั งิ านต่างๆ ที่องค์การพึงประสงค์จากบุคลากรขององค์การในปั จจุบนั ก็คอื พฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนํ าพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมมาเป็ นตัวแปรผลลัพธ์ในการศึกษา
ครัง้ นี้ทงั ้ ในระดับบุคคลและระดับทีมโดยมีกรอบแนวคิดหลักว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจ
ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสร้าง
นวัต กรรมซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ในองค์ก าร โดยที่องค์การคือระบบที่เป็ นพหุ ระดับ (Kozlowski; &
Klein. 2000: 3) อธิบายถึงตัวแปรบริบทสภาพแวดล้อมในระดับสูงกว่าจะมีอิทธิพ ลต่ อตัวแปรใน
ระดับ ตํ่ ากว่ า (Top-down processes: Contextual influences) และการที่ต ัว แปรในระดับ บุ ค คลที่
เกิดจากการรูค้ ดิ ความรูส้ กึ พฤติกรรมและคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลมีการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
แลกเปลี่ ย น หรือ การขยายผล จนปรากฏเป็ นตั ว แปรในระดั บ กลุ่ ม (Bottom-up processes:
Emergence) ดังนัน้ เพื่อ การทําความเข้าใจปรากฏการณ์ ได้ถูก ต้อ งยิง่ ขึ้น ผู้วจิ ยั จึงกํ าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์แบบพหุ ระดับ โดยแบ่งเป็ นสอง
ระดับคือระดับบุคคลและระดับทีม และมีความคิดพืน้ ฐานในการพัฒนากรอบแนวคิด ดังนี้
จากมุ ม มองนัก ปฏิส มั พันธ์นิ ยมที่ระบุ ว่ าพฤติก รรมของบุ ค คลนัน้ ขึ้น กับ ความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลและสถานการณ์ หรือบริบทหรือปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน (Schneider. 1981; Terborg.
1981) และในการที่จะอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ นัน้ การสร้างกรอบแนวคิด
แบบตั ว แปรอิ ส ระ (Independent variables) มีอิ ท ธิพ ลต่ อ ตั ว แปรตาม (Dependent variables)
โดยตรงยัง ไม่ เพีย งพอ (Mathieu; DeShon; & Bergh. 2008: 205; citing Tolman. 1938) การทํ า
ความเข้าใจตัวแปรที่เป็ นกระบวนการ (Process) หรือตัวแปรคันกลาง
่
(Mediator) จึงมีความสําคัญ
(Mathieu; Deshon; & Bergh. 2008: 203) จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งเรื่อ ง
ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานของผู้ว ิจยั พบว่ ามีนั ก วิช าการหลายท่ านได้ศึก ษาวิจยั มีห ลัก ฐานเชิง
ประจักษ์ สามารถสร้างแบบจําลองเชิงสาเหตุ และผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานคือแบบจําลอง
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Bakker; & Demerouti. 2008) ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของความยึดมัน่
ผูกพันในงานในฐานะเป็ นตัวแปรคันกลางในระดั
่
บบุคคลทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อนกระบวนการของแรงจูงใจ
ที่นําตัวแปรเชิงสาเหตุ ด้านทรัพ ยากรงาน (Job resources) และด้านทรัพ ยากรบุ ค คล (Personal
resources) นํ าไปสู่ผลการปฏิบตั งิ านที่พงึ ประสงค์อนั ตัวแปรผลลัพธ์ของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ระดับบุคคล และจากองค์ความรูท้ ่กี ้าวหน้ ามากขึ้นมีการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
และเมื่อมีขอ้ เสนอเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานทีม่ รี ะดับทฤษฎี ระดับการวัด
และระดับการวิเคราะห์มากกว่าหนึ่งระดับ จึงเป็ นทีม่ าของการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั แบบพหุ
ระดับโดยมีตวั แปรความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางและส่
่
งอิทธิพลต่ อตัวแปรผลลัพธ์
ของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้แก่ พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีม และ
ส่งผลอิทธิพลข้ามระดับมายังความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลตามภาพประกอบ 4 และต่อจากนี้
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ไปผู้ ว ิจ ยั จะได้ ท บทวนเอกสารเกี่ย วกับ ตัว แปรเชิง สาเหตุ ระดับ บุ ค คลและระดับ ทีม ที่จ ะศึก ษา
โครงสร้างความสัมพันธ์ทงั ้ ในระดับบุ คคลและระดับทีมเพื่อกําหนดลงในกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังนี้

ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ระดับทีม

พฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม
ระดับทีม
ระดับบุคคล

ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ระดับบุคคล

พฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคล

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผู
่ กพันในงานและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม

2. ตัวแปรเชิ งสาเหตุระดับบุคคลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
การคัดเลือกตัวแปรเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลในการวิจยั ครัง้ นี้
ผู้วจิ ยั ได้พ ิจารณาจากตัว แปรเชิงสาเหตุ ของความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับบุ ค คลจากตัวแปรที่
กล่าวถึงในแบบจําลองความต้องการ-ทรัพยากรงาน และแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงาน และ
จากทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ ประกอบกับผลการวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องและบริบทของประชากรเป้ าหมาย โดยตัวแปรเชิงสาเหตุดา้ นทรัพยากรบุคคล (Personal
resources) ผู้ ว ิ จ ัย คั ด เลื อ กตั ว แปร 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ก ารเปิ ดรับ ประสบการณ์ (Openness to
experience) ซึ่งเป็ นตัวแปรบุคลิกภาพที่ตรงกับคุณลักษณะ Open & Challenge ของคนนวัตกรรม
ทีจ่ ะต้องส่งเสริมและต้องการให้พนักงานมีคุณลักษณะเช่นนี้ และ ตัวแปรนี้มขี อ้ ค้นพบจากการวิจยั
ว่ามีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (de Mello; & Wildermuth. 2010: 204; Akhtar; et
al. 2015) และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม (Chen; Wu; & Chen. 2010) และ
อีก ตัว แปรหนึ่ ง คือ การรับ รู้ค วามสามารถของตน (Self efficacy) เนื่ อ งจากเป็ น ตัว แปรที่อ ยู่ ใ น
แบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงานและถ้าพนักงานเชื่อว่าตนเองมีความสามารถสูงก็จะถือเป็ น
โอกาสและคาดการณ์ ถงึ ผลสําเร็จถ้าลงมือกระทําสิง่ นี้จะส่งผลต่อกระบวนการจูงใจ นอกจากนี้มขี อ้
ค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนกับ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานมีค่าอิทธิพลสูงถึง .50 (Halbesleben. 2010) และการรับรูค้ วามสามารถ
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ของตนยังมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกรรมการสร้างนวัตกรรมในหลายกลุ่มประชากร (Dorner.
2012; Hsiao; et al. 2011) จึงคาดว่าในบริบทของประชากรเป้ าหมายของการวิจยั ครัง้ นี้ควรมีระดับ
การรับรู้ค วามสามารถของตนในระดับ สูง สําหรับ ตัว แปรทรัพ ยากรงาน (Job resources) ผู้ว ิจยั
คัดเลือกตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ การมีอสิ ระในงาน (Job autonomy) เนื่องจากเป็ นตัวแปรที่สําคัญ
ในทฤษฎีคุ ณ ลัก ษณะงานที่ส่ งผลต่ อ แรงจูงใจซึ่งเป็ นสภาวะทางจิต ที่สํ าคัญ (Critical motivation
state) และอยู่ในแบบจําลองความยึด มันผู
่ ก พันในงานประกอบกับมีข้อ ค้นพบจากการสังเคราะห์
งานวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมีอสิ ระในงานกับความยึดมันผู
่ กพันในงานมีค่าอิทธิพล
.27 (Halbesleben. 2010) นอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีอิสระในงานกับพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรม (Ramamoorthy; et al. 2005) การมีอสิ ระในงานสามารถวางแผนการทํางานและ
วิธกี ารทํางานได้จงึ เหมาะสมกับงานสร้างนวัตกรรม ตัวแปรต่อมาคือ การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
(Opportunity for learning and development) เป็ นตัวแปรทรัพยากรงานที่สามารถลดอิทธิพลของ
แรงกดดันจากงานและเนื่องจากบริษทั ที่ผู้วจิ ยั ทําการศึกษาในครัง้ นี้มนี โยบายการพัฒนาพนักงาน
อย่างเป็ นระบบทําให้พนักงานมีโอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองและมีผลการวิจยั ทีพ่ บว่าการมี
โอกาสเรีย นรู้แ ละพั ฒ นามีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความยึด มัน่ ผู ก พั น ในงาน (Schaufeli; Bakker; &
Rhenen. 2009) และผลการวิจ ัย ที่พ บว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการคิด ริเ ริม่ (Hakanen;
Perhoniemi; & Toppinen-Tanner. (2008) ดัง นั น้ การเรีย นรู้แ ละพัฒ นาจะช่ ว ยให้ ม ีค วามคิด และ
ความรูใ้ หม่ๆ ที่จะช่วยให้งานสร้างนวัตกรรมประสบความสําเร็จได้.สําหรับตัวแปรสุดท้ายคือ การ
รับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (Perceived organizational support) เป็ นทรัพ ยากรงานอีกตัวแปร
หนึ่งทีส่ ามารถลดแรงกดดันหรือความต้องการจากงานได้และเนื่องจากบริษทั ทีผ่ วู้ จิ ยั ทําการศึกษาใน
ครัง้ นี้มวี สิ ยั ทัศน์ ในความต้องการเป็ นองค์การแห่งนวัตกรรม ดังนัน้ จึงมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ี
ส่งเสริมสนับสนุ นพนักงานในการปฏิบตั งิ านเพื่อสร้างนวัตกรรมเป็ นอย่างดีจงึ น่ าเชื่อว่าจะเป็ นตัวแปร
สาเหตุ สําคัญ และผลการสังเคราะห์งานวิจยั ของอาเหม็ด ; และคนอื่นๆ (Ahmed; et al. 2015) ที่
พบว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันใน
งานได้ถงึ ร้อยละ 53 และงานวิจยั ทีพ่ บว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางแบบบางส่
่
วน
ระหว่างความสัมพันธ์ของการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การกับพฤติกรรมการทํางานนอกบทบาท
(Sulea; et al. 2012) การที่บริษทั ให้การสนับสนุ นให้พนักงานมีโอกาสได้สร้างนวัตกรรม ย่อมเป็ น
ประโยชน์ ท งั ้ ตัว พนัก งานและบริษัท ด้ว ยนอกจากนี้ เหตุ ผ ลที่ผู้วจิ ยั ไม่นําตัว แปรที่เกี่ยวกับ ความ
ต้ อ งการของงาน (Job demands) มาศึก ษาร่ ว มด้ ว ยในการวิจ ัย ครัง้ นี้ เนื่ อ งจากตัว แปรปั จ จัย
ทรัพยากรงานนัน้ มีความสําคัญและมีอทิ ธิพลในการลดผลกระทบจากความต้องการของงานที่มตี ่อ
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Bakker; & Demerouti. 2008: 211) ดังนัน้ หากพนักงานมีทรัพยากรงาน
ในระดับสูงจะลดอิทธิพลจากความต้องการของงานได้ในขณะเดียวกัน โดยสรุป ในการวิจยั ครัง้ นี้จะ
ศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล
รวม 5 ตัวแปร ได้แก่ การเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน การ
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มีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา และการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ โดยผูว้ จิ ยั จะได้ทบทวนเอกสารใน
แต่ละตัวแปรไปตามลําดับ ดังนี้
2.1 การเปิ ดรับประสบการณ์
แนวคิ ดการเปิ ดรับประสบการณ์
บุคคลมีความแตกต่างกันในคุณลักษณะ (Traits) หลายๆ ด้าน และความแตกต่างกันนี้ ทํา
ให้ พ ฤติ ก รรมแตกต่ า งกัน ได้ (Endler; & Magnusson. 1976: 957) จึง ทํ า ให้ ม ีก ารศึ ก ษาและจัด
คุณ ลักษณะต่างๆ ให้เป็ นบุคลิกภาพ แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคอสต้า; และแม็คครี
(Costa; & McCrea. 1992) ซึ่ ง ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภ าพ แบ บ ห วั น่ ไห วท างอ ารมณ์ (neuroticism)
บุ ค ลิ ก ภ าพ แบบแสดงตั ว หรื อ เปิ ดเผย (extroversion) บุ ค ลิ ก ภาพ แบบเห็ น ด้ ว ยกั บ ผู้ อ่ ื น
(agreeableness) บุ ค ลิก ภาพแบบมีจ ิต สํ า นึ ก (conscientiousness) และบุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ด รับ
ประสบการณ์ (openness to experience) การเปิ ด รับ ประสบการณ์ เป็ น หนึ่ ง ในมิติท่ีสํ า คัญ ของ
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The Big Five) การเปิ ดรับประสบการณ์ทําให้บุคคลนัน้ มีความอยากรู้
อยากเห็น และยอมรับความคิดใหม่ๆ บุคคลที่ไม่ต้องการเปิ ดรับประสบการณ์ จะเป็ นคนที่ไม่ค่อย
ชอบการเปลี่ยนแปลงและจะยึดติดกับวิธกี ารเดิมๆ ดังนัน้ องค์การต่ างๆ จึงต้องการบุ คลากรหรือ
พนั ก งานที่ ช อบเปิ ดการรับ ประสบการณ์ เ นื่ อ งจากมีก ารศึ ก ษาการเปิ ดรับ ประสบการณ์ โ ดย
ผลการวิจยั ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับประสบการณ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ (King; et al.
1996) และพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรม (Bakx. 2007; Chen; Wu; & Chen. 2010) การเปิ ด รับ
ประสบการณ์ สามารถเป็ นตัวทํานายหรือพยากรณ์ พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมเนื่องจากจะเพิ่ม
แนวโน้มให้บุคคลนัน้ ค้นหาสิง่ ใหม่ ซึง่ เกีย่ วกับความคิด มุมมองต่างๆ (Costa; & McCrea. 1992)
อภิรดี ปราสาททรัพย์ (2550) ได้สรุปความเดิมก่อนจะมาเป็ นบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
ตามที่กล่าวมานี้ โกลด์เบิรก์ (Goldberg. 1981) เป็ นผู้ปรับปรุงองค์ประกอบบุคลิกภาพของทูเพส;
และคริส ตัล (Tupes; & Christal. 1961) เรีย กว่ า “The Big Five” และได้แ บ่ งบุ ค ลิก ภาพออกเป็ น
การแสดงออก (Surgency) การคล้ อ ยตามผู้ อ่ื น (Agreeableness) การเป็ นที่ พ่ึ ง พาอาศั ย ได้
(Dependability) ความมันคงทางอารมณ์
่
(Emotional stability) และวัฒนธรรม (Culture) ประกอบ
กับ ได้ป รับ ปรุงคําศัพ ท์บุ ค ลิก ภาพของออลพ็อ ต; และออดเบอร์ท (Allport; & Odbert. 1936) ให้
ทันสมัยและนํ ามาใช้ใหม่ จากนัน้ คอสต้า; และแม็คครี (Costa; & McCrea. 1985) ได้พฒ
ั นาแนวคิด
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Five Factor Model) ขึ้นและเรียกย่อๆ ว่า “OCEAN” โดยในการวิจยั
ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั จะศึกษาเฉพาะมิตกิ ารเปิ ดรับประสบการณ์ ทัง้ นี้เพราะมิตดิ งั กล่าวนี้เป็ นบุคลิกทีส่ ่งเสริม
ให้บุคคลมีความคิดริเริม่ ปรารถนารับรูร้ บั ทราบและทดลองสิง่ ใหม่ และน่ าจะมีความสัมพันธ์กบั ความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
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ความหมายของการเปิ ดรับประสบการณ์
คอ สต้ า ; และแม็ ค ครี (George; & Zhou. 2001; citing Costa; & McCrae. 1992) ได้
อธิบายความหมายของการเปิ ดรับประสบการณ์ว่าเป็ นบุคคลทีม่ จี นิ ตนาการมีความอยากรูอ้ ยากเห็น
ชื่นชอบศิลปะ มีความคิดเป็ นอิสระและยอมรับมุมมองและความคิดใหม่จากประสบการณ์ ใหม่ท่ไี ม่
คุน้ เคย การเปิ ดรับประสบการณ์สามารถระบุความแตกต่างระหว่างบุคคลทีย่ อมรับความหลากหลาย
สิง่ ใหม่ๆ และการมีประสบการณ์ทล่ี ุ่มลึกกับบุคคลทีช่ อบแต่สงิ่ เดิมๆ ทีเ่ ป็ นแนวทางที่เคยทํามาและ
เป็ นที่คุน้ เคยมาก่อนและโฮเวิรด์ ; และโฮเวิรด์ (Howard; & Howard. 2001) ได้ให้นิยามความหมาย
ของการเปิ ดรับประสบการณ์ว่าเป็ นผูส้ นใจในสิง่ ใหม่ และไม่มปี ั ญหากับการเปลี่ยนแปลงและอภิรดี
ปราสาททรัพย์ (2550) ได้สรุปถึงความหมายของการเปิ ดรับประสบการณ์ว่าเปในการแสดงออกถึง
ความสามารถในการปรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั ขิ องตัวเองให้เข้ากับความเปลีย่ นแปลง
ทางความคิดและสถานการณ์ ได้มากน้ อยเพียงใด มีความสนใจต่ อสิง่ ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยมากน้ อย
เพียงใด ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้แนวคิดการเปิ ดรับประสบการณ์ของคอสต้า; และแม็คครี
(Costa; & McCrae. 1992) ว่ าการเปิ ด รับ ประสบการณ์ ห มายถึง เป็ น คุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คลซึ่ง มี
ความสนใจในสิง่ ใหม่ ไม่กลัวทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและต้องการเปลีย่ นแปลงโดยการแสวงหาความรู้ การ
คิดวิเคราะห์ มีจนิ ตนาการ แสดงความคิดเห็นและต้องการลงมือกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่คนุ้ เคย
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับประสบการณ์ กบั ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
การเปิ ดรับประสบการณ์เป็ นทรัพยากรบุคคล (Personal resource) ในสภาพแวดล้อมของ
องค์ก าร พนัก งานที่ม ีก ารเปิ ด รับ ประสบการณ์ (Openness to experience) สูง จะมีประสบการณ์
หลากหลาย ลุ่มลึกและมีความชอบที่ให้คุณค่ากับวิธกี ารใหม่ๆ ในการทํางานและมีศกั ยภาพในการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนจากสถานะเดิม ซึ่งแตกต่างจากพนักงานที่มกี ารเปิ ดรับประสบการณ์ต่ ํา ดังนัน้
เมือ่ มีโอกาสทีจ่ ะเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ๆ พนักงานทีม่ กี ารเปิ ดรับประสบการณ์สงู ก็จะรูส้ กึ มีพลังใน
ความอยากรูอ้ ยากเห็น และทุ่มเทพยายามเพื่อหาความรูห้ รือสิง่ ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทํางานโดยใช้
เวลานานๆ อย่างไม่รตู้ วั จึงมีความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Akhtar; et al. 2015) และนอกจากนี้ การที่
พนักงานมีการเปิ ดรับประสบการณ์สูงเมื่อมีการรับรูส้ งิ่ ใหม่มากขึน้ ก็สามารถจะมีความคิดสร้างสรรค์
ในการแก้ไขปั ญหาเดิมๆ ที่แก้ได้ยาก และความคิดใหม่ๆ นี้เองก็จะช่วยให้ปรับปรุงการทํางานใน
ปั จจุบ ัน ได้ (George; & Zhou. 2001) และการที่จะให้พ นัก งานในองค์ก ารจะสร้างนวัต กรรมเพื่อ
ความยังยื
่ นขององค์การ และนอกจากควรจะมีบุคลิกภาพเปิ ดรับประสบการณ์แล้วมีผลการวิจยั เพื่อ
ค้นหาตัวแปรคันกลางโดยพบว่
่
าแรงจูงใจภายในเป็ นตัวแปรคันกลางแบบบางส่
่
วนระหว่างการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ ก ับพฤติกรรมการสร้างนวัต กรรม (Chen; Wu; & Chen. 2010) ดังนัน้ ผลการวิจยั ที่
พบว่ าแรงจูงใจภายในเป็ นตัวแปรคันกลางแบบบางส่
่
วนจึงหมายความว่ าบุ ค ลิก ภาพการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ ของพนัก งานนอกจากจะมีค วามสัมพันธ์กบั แรงจูงใจภายในแล้วขณะเดียวกันยังมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมอีกด้วย จากที่กล่าวแล้วว่าพนักงานที่มกี ารเปิ ดรับ
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ประสบการณ์สูงจะสามารถสร้างความคิดใหม่ๆ และการเปิ ดรับประสบการณ์กจ็ ะช่วยให้พนักงานนัน้
สามารถคิดค้นหาวิธกี ารที่จะทําให้พนักงานคนอื่นหรือผู้บงั คับบัญชาช่วยสนับสนุ นความคิดของตน
และมีความพยายามทีจ่ ะทําให้ความคิดของตนนัน้ มีรปู ธรรมประสบความสําเร็จสามารถนํ ามาปฏิบตั ิ
ในองค์การได้
การวัดการเปิ ดรับประสบการณ์
แบบวัดการเปิ ดรับประสบการณ์มผี สู้ ร้างไว้มากทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศไทย โดย
ใน ต่ างป ระเท ศ เช่ น แ บ บ วั ด Abridged Big Five circumplex scales from the international
personality item pool (AB5C) (Goldberg. 1999) แ ล ะแ บ บ วั ด The revised NEO personality
inventory (NEO PI-R) (Costa; & McCrae. 1992) เป็ นต้น โดยในประเทศไทยมีแบบวัดของ อภิรดี
ปราสาททรัพ ย์ (2550) ที่ส ร้า งขึ้น เพื่อ วัด บุ ค ลิก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ ตามแนวคิด ของคอสต้ า ;
และแม็คครี (Costa; & McCrae. 1992) สําหรับในส่วนของบุคลิกภาพการเปิ ดรับประสบการณ์ ซง่ึ มี
ข้อ คําถาม 10 ข้อ เป็ นมาตรประเมินค่ า 5 อัน ดับ ตัง้ แต่ “น้ อ ยที่สุ ด ” จนถึง “มากที่สุด ” ตัว อย่าง
คําถาม เช่น “ฉันคิดและชอบทําในสิง่ ใหม่ๆ หรือ “ฉันเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา” แบบวัดนี้มคี ่า
ความเชื่อ มันครอนบาคแอลฟ่
่
าเท่ากับ 0.73 และในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั จะใช้แ บบวัด ของอภิรดี
ปราสาททรัพย์ (2550) มาปรับปรุงข้อคําถามให้สอดคล้องกับบริบทของงานวิจยั ครัง้ นี้ต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เดอ เมลโลและ ไวด์ เดอร์มู ท (De Mello; & Wildermuth. 2010: 204) ให้ ข้อ เสนอ เชิง
ทฤษฎีว่าการเปิ ดรับประสบการณ์ มคี วามสัมพันธ์และส่งเสริมความยึดมันผู
่ กพันในงาน ผลวิจยั ที่
แสดงหลักฐานว่าบุคลิกภาพในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพันในงาน โดยพบว่า
การเปิ ดรับประสบการณ์ เป็ นตัวแปรพยากรณ์ ความยึดมันผู
่ กพันในงานแต่อํานาจในการพยากรณ์
น้อยกว่าความฉลาดทางอารมณ์ (EI) ในกลุ่มคนวัยทํางาน (Akhtar; et al. 2015) และการศึกษาใน
กลุ่มของผู้ทํางานด้านธุรการและนักวิชาการพบผลการวิจยั ที่สอดคล้องกันกล่าวคือมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Ongore. 2014)
จากการทบทวนเอกสารพบว่ามีการศึกษาการเปิ ดรับประสบการณ์ กบั พฤติกรรมการคิดริเริม่ มีผลการศึกษาพบว่าการเปิ ดรับประสบการณ์จะส่งผลต่อพฤติกรรมการคิดริเริม่ ในระดับสูงใน
กรณี ท่ีได้รบั ผลการสะท้อ นกลับ ที่มคี ุ ณ ค่ าในเชิงบวกและผู้ปฏิบตั ิงานได้รบั อนุ ญ าตให้ใช้ว ิธกี าร
ทํางานทีส่ ร้างสรรค์ (George; & Zhou. 2001) นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาในลักษณะอื่นโดยร่วมกับตัว
แปรอื่น เพื่อหาปฏิสมั พันธ์ หรือเป็ นตัวแปรปรับ หรือนํ ามาเป็ นตัวแปรควบคุม ดังเช่นผลการวิจยั
ของราชาและจอห์น (Raja; & Johns. 2010) พบว่ามีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
กับขอบเขตของงานในการพยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ าน และมีการศึกษาการเปิ ดรับประสบการณ์เป็ น
ตัว แปรปรับ สํ า หรับ คู่ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นํ า ที่ม ีบ ารมี (Charismatic Leadership) กับ
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พฤติกรรมการคิดริเริม่ โดยได้ผลการวิจยั ทีน่ ่ าสนใจว่าภาวะผูน้ ําทีม่ บี ารมีมคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการคิดริเริม่ ในกรณีลูกน้องมีการเปิ ดรับประสบการณ์อยูใ่ นระดับตํ่า ทัง้ นี้เนื่องจากบุคคลที่
มีการเปิ ดรับประสบการณ์ ในระดับตํ่ามักเป็ นคนที่มลี กั ษณะอนุ รกั ษ์ นิยม (Conservatism) มีความ
เคารพต่ ออํานาจ (Power distance) ที่สูงกว่า และยินยอมพร้อมใจที่จะทําตามในสิง่ ที่ผู้นําต้องการ
(Strickland; & Towler. 2011) และการเปิ ด รับประสบการณ์ มปี ฏิส มั พันธ์ร่ว มกับตัว แปรที่ก ระตุ้ น
อารมณ์ในเชิงบวกสูง (High-activated positive mood) ทําให้มพี ฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมมากขึน้
(Madrid; et al. 2014) นอกจากนี้ ย งั มีก ารวิจยั การเปิ ด รับ ประสบการณ์ ในลัก ษณะที่เป็ น ตัว แปร
ควบคุมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการรูค้ ดิ (Need for cognition) กับพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรม ผลการวิจยั พบว่าเมื่อควบคุมการเปิ ดรับประสบการณ์ คู่ความสัมพันธ์น้ีจะเป็ น
เชิงบวก การศึกษาลักษณะนี้ชใ้ี ห้เห็นว่าผู้ศกึ ษาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับประสบการณ์
กับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมจึงนํ ามาเป็ นตัวแปรควบคุม (Wu; Parker; & De Jong. 2014) ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงกําหนดให้การเปิ ดรับประสบการณ์ เป็ นตัวแปรในระดับบุคคลที่ส่งอิทธิพ ล
ทางตรงต่ อ ความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับบุ ค คลและพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ ค คล
ขณะเดียวกันส่ง อิทธิพ ลทางอ้อ มต่ อ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ บุ ค คลผ่ านความยึด มัน่
ผูกพันในงานระดับบุคคล
2.2 การรับรู้ความสามารถของตน
ในการศึกษาด้านจิตวิทยาองค์การและจิตวิทยาอุตสาหกรรม ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนได้รบั การศึกษาวิจยั อย่างกว้างขวาง ในรอบยีส่ บิ กว่าปี ทผ่ี ่านมา มีบทความเกี่ยวกับการรับรู้
ความสามารถของตนมากกว่า 800 เรื่องที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารทางด้านองค์การ (Judge; et
al. 2007: 107) โดยศึกษาการรับรูค้ วามสามารถของตนในด้านการฝึ กอบรม (Training) ภาวะผู้นํา
(Leadership) การถ่ ายทอดทางสังคมและการปรับตัวของพนักงานใหม่ (Newcomer socialization
and adjustment) การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน (Performance evaluation) ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
(Creativity) (Redmond; Mumford; & Teach. 1993) การเจรจาต่ อ รอง (Negotiation) ตลอดจน
กระบ วนการของกลุ่ ม -ที ม (Group-team processes) และหั ว ข้ อ อื่ น ๆ (Judge; et al. 2007)
จนกระทังมี
่ คํากล่าวว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็ นคลื่นแห่งอนาคตในการศึกษาวิจยั แรงจูงใจ
ในการทํ า งาน (Judge. et al., 2007: 107 citing Landy. 1989) และตั ว แปรเกี่ ย วกั บ ผลการ
ปฏิบตั งิ านก็เป็ นทีม่ งุ่ เน้นศึกษากันมากเช่นเดียวกัน (Judge; et al. 2007)
แนวคิ ดการรับรู้ความสามารถของตน
ทฤษฎีปั ญ ญาสัง คม (Social cognitive theory)(Schmidt; & DeShon. 2010: 572; citing
Bandura. 1991; 1997) กล่าวถึงในส่วนของการรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-efficacy) ว่าบุคคล
ทีม่ คี วามเชื่อในความสามารถจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ ให้สําเร็จ ทัง้ นี้เพราะ
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หากบุคคลขาดความเชื่อในความสามารถที่จะกระทําให้เกิดผลงานที่ต้องการแล้ว เขาจะมีแรงจูงใจ
เพียงเล็กน้ อยที่จะกระทําหรือขาดความบากบันในการเผชิ
่
ญกับความยากลําบาก มีการศึกษาวิจยั
เชิงประจักษ์มากมายทีท่ ําการทดสอบและพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอทิ ธิพลทางบวก
กับกระบวนการจัดระเบียบตนเองและผลลัพธ์ เช่นความทุ่มเทพยายาม ความอดทนเพื่อความสําเร็จ
ของเป้ า หมายและผลการปฏิบ ัติง าน (Bandura; & Cervone. 1986; Cervone; Jiwani; & Wood.
1991)
แบนดูร่า (Bandura. 1986) เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ของสาม
องค์ประกอบซึง่ เป็ นตัวกําหนดระหว่างกัน ได้แก่การรูค้ ดิ และปั จจัยอื่นๆ ของบุคคล (Cognitive and
other personal factors: P) อิทธิพ ลของสิง่ แวดล้อม (Environment influences: E) และพฤติก รรม
(Behavior: B) โดยที่บุ ค คลต่ า งๆ ไม่ ไ ด้ต อบสนองต่ อ อิท ธิพ ลของสิ่งแวดล้อ มอย่า งง่า ยๆ หรือ
ธรรมดา แต่ บุค คลต่ างๆ มีก ารรู้ค ิด และมีคุ ณ ลัก ษณะต่ างๆ ของตัว เองดังนั น้ บุ ค คลจะพยายาม
ควบคุมสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อตัวเอง และให้ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ ป้ องกันผลลัพธ์ทเ่ี ป็ น
โทษต่อตัวเองจึงเป็ นแรงจูงใจที่สําคัญของบุคคล และกลไกของการกระทําอย่างจงใจเพื่อให้เกิดผล
นัน้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุด เพราะถ้าบุคคลเชื่อว่าตนมีความสามารถก็จะทํา
ให้รวู้ ่าจะใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถนัน้ อย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิผล และบุคคลสองคนอาจมี
ความสามารถไม่แตกต่ างกัน แต่ อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ถ้าพบว่าทัง้ สองคนนี้ม ี
การรับรูค้ วามสามารถของตนที่แตกต่างกัน และความสามารถเป็ นสิง่ ไม่ตายตัว แต่ยดื หยุ่นไปตาม
สถานการณ์ ดังนัน้ การรับรูค้ วามสามารถของตนในขณะนัน้ ๆ จึงเป็ นตัวกําหนดประสิทธิผลของการ
แสดงออก และแหล่ ง ที่ม าของการรับ รู้ค วามสามารถของตนนัน้ มีอ ยู่ 4 แหล่งคือ 1) การประสบ
ความสําเร็จจากการกระทําทีผ่ ่านมาจะมีอทิ ธิพลมากทีส่ ุดเพราะเป็ นหลักฐานทีส่ ําคัญทีจ่ ะสร้างความ
เชื่อในความสามารถที่แข็งแกร่งและประสบการณ์ ความสําเร็จของบุคคลจะทําให้ประเมินตนเองสูง
คิดว่าตนเองมีความสามารถ 2) การสังเกตตัวแบบ การทีเ่ คยเห็นบุคคลอื่นประสบความสําเร็จในการ
กระทํ า ใดๆ ทํ า ให้ จ ะเปรีย บเที ย บกั บ ความสามารถของตนได้ แ ละจะสามารถเพิ่ ม การรับ รู้
ความสามารถของตนได้ดยี งิ่ ขึน้ ถ้าเป็ นตัวแบบทีม่ คี วามสามารถใกล้เคียงกับตนเองก็จะยิง่ มันใจใน
่
ความสามารถของตนเองเพิม่ ขึ้นด้วย 3) การพูดชักจูง การพูดชักจูงเป็ นวิธกี ารที่ใช้กนั โดยทัวไป
่
เช่นในการแข่งขันกีฬานักกีฬามักจะได้รบั การพูดกระตุน้ ในขณะทําการแข่งขัน ซึง่ วิธกี ารนี้จะประสบ
ความสําเร็จได้กต็ ้องชักจูงในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้และสอดคล้องกับความเป็ นจริง และบุคคลที่จะมาพูดชัก
จูงนัน้ ก็ต้องเป็ นบุคคลที่มคี วามน่ าเชื่อถือ และ 4) สภาวะทางกายและอารมณ์ สองสิง่ นี้เป็ นปั จจัยที่
บุคคลใช้ประเมินความสามารถของตนได้ บุคคลจะกระทําการใดสําเร็จด้วยดีต้องมีสุขภาพกายที่ด ี
และควบคุมอารมณ์ไม่หวันไหวหรื
่
อวิตกกังวล เช่นในการพูดต่อหน้ าคนจํานวนมากถ้ามีอาการวิตก
กัง วล หรือ สุ ข ภาพไม่ ส มบู รณ์ ก็อ าจไม่ ป ระสบความสํ าเร็จ (วิล าสลัก ษณ์ ชัว วัล ลี. 2542; citing
Bandura. 1986) และบุ ค คลจะใช้ แ หล่ ง ที่ ม าต่ า งๆ ประกอบกั บ กระบวนการประเมิ น ระดั บ
ความสามารถว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายหรือไม่ 3 ประการ (Gist; & Mitchell. 1992) คือ 1) การ
วิเคราะห์ความต้องการของงานนัน้ ๆ ว่าต้องปฏิบตั อิ ะไรและอย่างไร 2) พิจารณาระดับผลสําเร็จของ
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งานที่ต้ อ งการ และ 3) พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ความรู้ ทัก ษะ ที่ต้ อ งใช้ แ ละปั จ จัย
สถานการณ์ ต่ า งๆ เช่ น มีก ารแข่ ง ขัน หรือ ไม่ เป็ นต้ น ดัง นั น้ หากบุ ค คลมีค วามเชื่อ ว่ า ตนเองมี
ความสามารถก็จะเป็ นแรงจูงใจทําให้สามารถเลือกทีจ่ ะทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลแม้ว่างานนัน้ จะ
ลําบากก็จะใช้ค วามพยายามที่ม ากขึ้นจนกว่ าจะประสบความสําเร็จ สามารถเผชิญ ปั ญ หาโดยมี
กระบวนการคิดและปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ในขณะทํางาน และเป็ นผูก้ ํากับผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางาน
มีผลการสังเคราะห์งานวิจยั สามฉบับทีย่ นื ยันว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลการปฏิบตั งิ าน (Stajkovic; & Luthans. 1998; Judge; & Bono. 2001; Judge; et al. 2007)
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตน
ในปี 1977 แบนดูร่า (Bandura. 1977) พบว่าบุ คคลที่รบั รูถ้ ึงความสามารถของตนสูงจะ
สามารถข่ม หรือ เอาชนะความกลัวได้มากกว่ าผู้ท่รี บั รู้ถึงความสามารถของตนตํ่ า หลังจากนั น้ มี
การศึ ก ษาการรับ รู้ค วามสามารถของตนกั น มากขึ้น (Gist; & Mitchell. 1992) ต่ อ มาแบนดู ร่ า
(Bandura. 1986: 391) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการรับ รู้ค วามความสามารถของตน (Perceived selfefficacy) ว่า “เป็ นการตัดสินความสามารถของคนในการที่จะรวบรวมแนวทางจัดระบบการปฏิบตั ิ
เพื่อ ให้ ไ ด้ผ ลงานตามที่ต้ อ งการ นอกจากทัก ษะที่ต้ อ งมีแ ล้ว เป็ น การตัด สิน ว่ าทัก ษะที่ม ีอ ยู่นั น้
สามารถจะทําอะไรได้บา้ ง” บุคคลผูม้ คี วามรูส้ กึ ว่ามีความสามารถในตนในสถานการณ์หนึ่งๆ จะมุ่ง
ให้ความสนใจและความพยายามไปยังสิง่ ที่สถานการณ์ นัน้ เรียกร้อง และบุคคลเช่นว่านี้เมื่อพบกับ
สถานการณ์ทม่ี อี ุปสรรคขวางกัน้ ทีย่ ากลําบากก็จะพยายามมากขึน้ และในเวลาทีย่ าวนานขึน้ และเขา
เหล่านัน้ จะมีแนวโน้มทีจ่ ะบอกว่าเป็ นความล้มเหลวหากเขาใช้ความพยายามไม่มากพอในงานทีย่ าก
จากนิยามความหมายนี้จะเห็นได้ว่ามุ่งเน้ นไปที่งานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งและระดับความสําเร็จ
จึงเป็ นการศึกษาที่มุ่งไปยังสถานการณ์ท่กี ําหนด ทําให้การศึกษาการรับรูค้ วามสามารถของตนนัน้
ถูก จํากัด โดยจะศึก ษาในมิติของขนาด (Magnitude) และความเข้ม แข็ง (Strength) ของการรับ รู้
ความสามารถของตนเท่านัน้ ซึง่ เรียกว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเฉพาะงานใดงานหนึ่งในขณะ
ใด ข ณ ะห นึ่ ง (Specific state-like self-efficacy: SSE) (Chen; Gully; & Eden. 2001: 63; citing
Gist; & Mittchell. 1992; Lee; & Bobko. 1994)
ต่ อ มานั ก วิช าการได้ก ลับ มาให้ค วามสนใจที่จะศึก ษาการรับ รู้ค วามสามารถของตนใน
ลัก ษณะของมิติก ารเป็ นคุ ณ ลักษณะทัวไป
่ (Trait-like generality dimension) ซึ่งเรียกว่า การรับรู้
ความสามารถ ของต น ทั ว่ ไป (General self-efficacy: GSE) ใน กลุ่ ม นี้ มี Eden. 1988; 1996;
Gardner; & Pierce. 1998; Judge; Erez; & Bono. 1998; Judge; Locke; & Durham. 1997; เป็ น
ต้น (Chen; Gully; & Eden. 2001: 63) โดยได้นิยามความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของตน
ทัว่ ไปว่ า เป็ น ความเชื่อ ในความสามารถโดยรวมของคนๆ หนึ่ งในการที่จะทํางานให้ได้ผ ลการ
ปฏิบตั งิ านทีจ่ าํ เป็ นในสถานการณ์ทเ่ี ปิ ดกว้างต่อระดับความสําเร็จหรือเป็ นการรับรูใ้ นความสามารถ
ของบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จได้ในสถานการณ์ใดๆ (Judge; Erez; & Bono. 1998: 170) ดังนัน้
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การรับ รู้ค วามสามารถของตนทัว่ ไปจึงเน้ น ไปที่ค วามแตกต่ างในระดับบุ ค คลที่จะมองตนเองว่ า
สามารถที่จะปฏิบตั ิงานให้สําเร็จได้ในบริบทต่ างๆ กัน อีเดน (Eden. 1988) สรุปว่าทัง้ GSE และ
SSE นัน้ เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับสามารถของบุคคลในการทํางานให้สําเร็จตามเป้ าหมายเช่นเดียวกัน
แต่แตกต่างกันทีข่ อบเขตของการรับรูว้ ่าเป็ นงานทัวๆ
่ ไป ทุกอย่าง หรืองานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ที่
ต้องการความสําเร็จ
บทบาทในการทํางานของพนักงานในองค์การปั จจุบนั นี้มคี วามกว้างขวาง ซับซ้อนและเต็ม
ไปด้วยความต้องการในงานมากขึน้ (Chen; Gully; & Eden. 2001: 64 citing Ilgen. 1994) บุคคลที่
มีการรับรูค้ วามสามารถของตนทัวไปสู
่ งจะมีประโยชน์และคุณค่ามากต่อองค์การ เหตุผลคือการรับรู้
ความสามารถของตนทัวไปนี
่ ้ จะรักษาระดับแรงจูงใจในการทํางานในบรรยากาศการเปลีย่ นแปลงที่
รวดเร็ว ต้องเผชิญความเครียด และความต้องการของงาน อีกทัง้ ยังเป็ นกันชนให้เขาเหล่านัน้ จาก
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือแรงจูงใจที่ลดลง (Chen; Gully; & Eden. 2001: 64)
แต่อย่างไรก็ตามในวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะ และแบนดูร่า
(Yeo; & Neal. 2006; citing Bandura. 1977; 1978) ได้นําเสนอตัวแปรความเชื่อในความสามารถ
ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มในลักษณะเฉพาะงานใดงานหนึ่ ง (Task specific) ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึง
กําหนดให้การรับรูค้ วามสามารถของตน เป็ นตัวแปรพหุระดับทีเ่ ป็ นสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันใน
งานและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม โดยใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูร่า
(Bandura. 1986) การรับรูค้ วามสามารถของตนหมายถึงหมายถึงความเชื่อของพนักงานว่าตนเองมี
ความสามารถเรื่อ งความรู้ใ นเชิง ระบบ มีค วามคิด สร้างสรรค์ เพื่อ การค้ น พบโอกาสใหม่ ๆ ที่ม ี
ประโยชน์ ในการทํางานของตนเองหรือองค์การ สามารถสื่อสารสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายโอน
ความรูเ้ พื่อสร้างนวัตกรรมให้เป็ นจริงได้ดว้ ยการวางแผนจัดระบบทรัพยากรขององค์การและกระทํา
โดยมีความพยายามอดทนต่ออุปสรรคโดยไม่ทอ้ ถอย ยอมรับความเสีย่ งและเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาด
เพื่อให้บรรลุผลในการสร้างนวัตกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
นั ก ทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม (Social cognitive theorists) สนั บ สนุ น ข้ อ เสนอที่ ว่ า การรับ รู้
ความสามารถของตนจะเป็ น ตัว ทําให้ บุ ค คลมีพ ฤติก รรมอย่ างไร มีก ระบวนการรู้ค ิด อย่ างไร มี
กระบวนการจูงใจอย่างไร มีการตอบสนองทางอารมณ์อย่างไร และจะมีกระบวนการเลือกอย่างไร ซึง่
มักจะทําให้มผี ลกระทบในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ าน (Bandura. 1997) โดยวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี.
(2542) ได้สรุปว่าในกระบวนการทางปั ญญานัน้ บุคคลจะตีความเหตุการณ์และคาดการณ์ผลในภาย
หน้ าอย่ างไรขึ้น กับ ว่ าบุ ค คลนั น้ มีค วามเชื่อ ในความสามารถของตนอย่ างไร ถ้ าเชื่อ ว่ าตนเองมี
ความสามารถสู ง ก็จะถือ เป็ น โอกาสและคาดการณ์ ถึงผลสํ าเร็จถ้ าลงมือ กระทํ าสิ่ง นี้ จ ะส่ งผลต่ อ
กระบวนการจูงใจ ทําให้สามารถตัง้ เป้ าหมายของความสําเร็จได้ และการกระทําจะถูกควบคุมด้วย
กระบวนการกํากับตนเอง และในด้านความรูส้ กึ นัน้ บุคคลที่มกี ารรับรูค้ วามสามารถของตนสูงก็จะ
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สามารถทําให้สภาวะทางอารมณ์ไม่ให้แปรปรวนและสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ ท่ไี ม่ดใี ห้กลับมาดี
ได้ ด ัง เดิ ม และจะทํ า ให้ ส ามารถใช้ ก ระบวนการเลือ กที่ จ ะกระทํ า หากตนเองมีค วามเชื่ อ ว่ า มี
ความสามารถทีจ่ ะกระทํางานนัน้ ๆ ให้สําเร็จได้ เพราะบุคคลใดถ้าเชื่อว่าความสามารถของตนมีสูงก็
จะมีแนวโน้มทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมนัน้ สูงด้วยเช่นกัน (ประทีป จินงี.่ 2539) โดยกระบวนการทัง้ สีน่ ้จี ะ
ทํางานร่วมกันมากกว่าทีจ่ ะแยกจากกันในการกํากับพฤติกรรมของบุคคล
การรับ รูค้ วามสามารถของตนนัน้ เป็ นทรัพ ยากรบุ ค คล (Personal resource) ซึ่งเป็ น ตัว
แปรเชิงสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในงานทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อนในกระบวนการจูงใจ (Bakker;
& Demerouti. 2008; Sweetman; & Luthans. 2010) โดยความเชื่อในความสามารถว่าจะทํางานใด
ได้สําเร็จนัน้ นัน้ ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากความรูแ้ ละทักษะของตนเองซึ่งการมีความรูท้ ่สี ามารถทํางาน
ได้ก็จะทําให้เกิดอารมณ์ ในเชิงบวกสามารถทํางานเพลินจนลืมเวลาไปได้ (Absorption) ในบางครัง้
การเรียนรูจ้ ากตัวแบบก็จะทําให้บุคคลนัน้ เชื่อว่าตนเองจะมีความสามารถเช่นเดียวกันก็จะมีความ
ทุ่มเทอุทศิ ต่องาน (Dedication) ทีจ่ ะทําเนื่องจากคาดหวังผลลัพธ์ได้ นอกจากนัน้ บุคคลจะรูส้ กึ มีพลัง
(Vigor) ในการทํ างานก็เนื่ อ งมาจากการได้รบั แรงจูง ใจทางอารมณ์ ห รือ การกระตุ้ น ทางร่างกาย
(Sweetman; & Luthans. 2010) จึงเห็นได้ว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนมีความสัมพันธ์กบั ความ
ยึดมันผู
่ กพันในงาน นอกจากนี้การรับรูค้ วามสามารถของตนยังมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน
(วัลภา สบายยิง่ . 2542) และผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการรับรูค้ วามสามารถของตนกับผล
การปฏิบตั งิ านก็มขี อ้ ค้นพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกเช่นเดียวกัน (Stajkovic; & Luthans. 1998)
และผลการปฏิบตั งิ านประเภทหนึ่งซึง่ ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์เดิมของตน และการ
ได้รบั คําแนะนํ าต่างๆ นัน้ คือพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ซึง่ เป็ นงานทีย่ ากและท้าทาย แต่อย่างไร
ก็ตามบุคคลทีร่ บั รูค้ วามสามารถของตนเองสูงจะตัง้ เป้ าหมายสูง ซึง่ มักจะทําได้ดใี นงานทีย่ ากเพราะ
มีความพยายามและอดทนต่ออุปสรรคและมีกําลังใจโดยบุคลากรของประชากรในการศึกษาครัง้ นี้คอื
พนักงานบริษทั ซึ่งได้รบั การสรรหาและคัดเลือกมาโดยกระบวนการทีเ่ ข้มข้น ได้รบั การอบรมพัฒนา
ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง จึงน่ าจะเป็ นบุคคลที่มคี วามสามารถสูงสามารถจะคิด คาดหวังผลลัพธ์และลง
มือกระทําเพื่อสร้างนวัตกรรมได้ และเนื่องจากนวัตกรรมเป็ นเรื่องที่ต้องใช้ทรัพยากรขององค์การ
มาก ดัง นั ้น ผู้ บ ริห ารขององค์ ก ารไม่ ต้ อ งการเสี่ย งต่ อ ความล้ม เหลวหากพนั ก งานไม่ ม ัน่ ใจใน
ความสามารถของตนเองซึ่ง เป็ น คุ ณ ลัก ษณะสํา คัญ สําหรับ ผู้รบั ผิด ชอบในการสร้า งนวัต กรรม
(Shalley; Zhou; & Oldham. 2004) ผู้ท่รี บั รูค้ วามสามารถของตนสูงไม่เพียงแต่จะอดทนและมุ่งมัน่
แต่ยงั มีศกั ยภาพต่อการมีอทิ ธิพลในการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้ความคิดริเริม่ และเรียนรูจ้ ากความ
ล้ ม เหลวได้ ด ี (Amabile. 1996; Redmond; Mumford; & Teach. 1993; Pajares. 1996; Slatten.
2014)
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การวัดการรับรู้ความสามารถของตน
วิ ล าสลั ก ษณ์ ชั ว วัล ลี (2538: 97-109) ได้ ท บทวนเอกสารเกี่ ย วกั บ การวัด การรับ รู้
ความสามารถของตน พบว่ามีว ิธ ีก ารวัด อยู่ 3 วิธ ี โดยวิธ ีแ รกเป็ นการวัด ความมันใจ
่ โดยการใช้
แบบสอบถามกับผูต้ อบว่า “มีความมันใจว่
่ าจะปฏิบตั งิ านสําหรับงานทีย่ ากมากขึน้ หรือไม่” คําตอบจะ
อยูร่ ะหว่าง “ไม่มคี วามมันใจ”
่ จนถึง “มีความมันใจเต็
่
มที”่ ซึง่ วิธนี ้เี ป็ นวิธที น่ี ิยมใช้มากทีส่ ุด รองลงมา
เป็ นวิธที ่ี 2 เป็ นการวัดระดับความยาก โดยการถามผูต้ อบว่า “ผู้ตอบสามารถปฏิบตั งิ านสําหรับงาน
ทีย่ ากขึน้ หรือไม่” คําตอบจะเป็ นแบบให้เลือก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ส่วนวิธสี ุดท้าย เป็ นการวัดแบบผสม
คือวัดทัง้ ความมันใจและความยากโดยใช้
่
ขอ้ คําถามเดียวกัน โดยมีคาํ ตอบให้เลือกสองแบบ คือ “ใช่”
หรือ “ไม่ใช่” และ แบบร้อยละ (%) ของระดับความยาก ซึง่ แบบวัดต่างๆ เหล่านี้เป็ นแบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนเฉพาะงาน เป็ นส่วนมาก
แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนทัวไปมี
่ ผูส้ ร้างมากและใช้ในบริบททีแ่ ตกต่างกัน เช่น
ด้านจิตวิทยาคลินิค ด้านการศึกษา ด้านการทํางาน เป็ นต้น แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตน
ทัว่ ไปนี้ เริ่ม แรกเชีย ร์เรอร์; และคนอื่น ๆ (Chen; Gully; & Eden. 2001: 65; citing Sherer; et al.
1982; Sherer; & Adams. 1983) ได้พ ัฒ นาแบบวัด ขึ้น โดยมีข้อ คํ า ถาม 17 ข้อ เพื่อ วัด ชุ ด ความ
คาดหวังทัว่ ไปที่บุ ค คลจะนํ าไปใช้ในสถานการณ์ ใหม่ๆ (A general set of expectations that the
individual carries into new situations) มีงานวิจยั ที่ใช้ห รืออ้างอิงแบบวัดฉบับนี้ ในการศึก ษาวิจยั
มากกว่า 200 เรื่อง ถึงแม้ว่าจะสร้างขึน้ เพื่อใช้ในการวิจยั ด้านคลินิกและบุคลิกภาพก็ตาม แต่ก็มใี ช้
มากในบริบทขององค์การเช่นเดียวกัน ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น “ถ้าฉันไม่สามารถจะทําได้ในครัง้ แรก
ฉันจะพยายามจนกว่าจะทําได้” สําหรับค่าความเชื่อมันสํ
่ าหรับแบบวัดฉบับนี้ในการวิจยั ด้านองค์การ
อยู่ระหว่างปานกลางถึงสูง (ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.76-0.89) แบบวัดนี้
เรียกว่า แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนทัวไป
่ (General Self-Efficacy Scale: SGSE)
ต่ อ มาเฉิ น ; และกั ล ลี่ (Chen; Gully; & Eden. 2001; citing Chen; & Gully. 1997) ได้
พัฒนาแบบวัดซึง่ ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 11 ข้อ โดยใช้พ้นื ฐานจากงานของอีเดน (Chen; Gully;
& Eden. 2001; citing Eden. 1988) ในการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง สํารวจ พบว่ า 7 ใน 11 ข้อ
แตกต่างจากแบบวัดการรับรูค้ ุณค่าในตนเองของโรเซนเบิรก์ และแบบวัดใหม่น้ีสามารถทํานายการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเฉพาะงาน และเป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบตั ิงาน
ครัง้ ก่อนๆ กับผลการปฏิบตั งิ านครัง้ ต่อไป ซึง่ แบบวัดฉบับใหม่เรียกว่า New GSE scale: NGSE
ต่อมาเฉิน; กัลลี;่ และอีเดน (Chen; Gully; & Eden. 2001) ได้พฒ
ั นาแบบวัดฉบับใหม่โดย
ใช้ขอ้ คําถามจากแบบวัด NGSE 7 ข้อ ที่พบว่ามีความแตกต่างจากตัวแปรการรับรูค้ ุณค่าในตนเอง
มาเป็ นข้อคําถามหลัก เนื่องจากมีความต้องการให้นิยามและเนื้อหาของการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนทัวไปมี
่ ความแตกต่างจากตัวแปรการรับรูค้ ุณค่าในตนเอง (self-esteem) และเพิม่ เติมข้อคําถาม
ใหม่อกี 7 ข้อ รวมข้อคําถาม 14 ข้อ เป็ นแบบวัดมาตรประเมินค่า 5 อันดับ จาก “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” จนถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” โดยนํ ามาใช้กบั นักศึกษา 316 คน หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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เหลือข้อคําถามเพียง 8 ข้อ มีองค์ประกอบเดียว ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.87 ตัวอย่างคําถาม เช่น “ฉัน
ประสบความสําเร็จในเป้ าหมายที่ต งั ้ ไว้เป็ น ส่ วนมาก” หรือ “ฉั นมันใจว่
่ าจะสามารถปฏิบตั ิง านที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล” หรือ “เมือ่ เปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ฉันสามารถทํางานส่วนใหญ่ได้
ดีทเี ดียว” ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนในบริบทของพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมควรใช้วธิ กี ารวัดความมันใจว่
่ าจะสามารถมีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้ใน
ระดับใด ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จะสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนขึน้ ใหม่ตามแนวคิดของแบนดูร่า
(Bandura. 1986) โดยมีขอ้ คําถามที่สอดคล้องกับนิยามปฏิบตั ิการและบริบทของงานวิจยั ในครัง้ นี้
ต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการสังเคราะห์งานวิจยั เรื่องการรับรูค้ วามสามารถของตนที่ส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานพบว่าการรับรู้ค วามสามารถของตนมีค วามสัมพันธ์ก ับความยึด มันผู
่ ก พันในงานโดยมีค่ า
อิทธิพล 0.50 (Halbesleben. 2010) ในด้านผลการวิจยั เกี่ยวกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเป็ นตัว
แปรคันกลาง
่
(Mediator) ระหว่างคู่ความสัมพันธ์ต่างๆ ผลการวิจยั พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเป็ นตัว แปรคันกลางแบบบางส่
่
ว น (Partial mediator) ของความสัมพัน ธ์ระหว่ างการรับรู้ก าร
สนับสนุ นขององค์การกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Caesens; & Stinglhamber. 2014) นอกจากนี้
ซานโทรเพาโล (Xanthopoulou; et al. 2007a; 2007b; 2007c) ได้ศกึ ษาการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงาน และทําการศึกษาซํ้าโดยการวิจยั ระยะยาวติดตามผลสอง
ปี ผลการวิจยั ยืนยันว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนมีส่วนสําคัญในการอธิบายความยึดมันผู
่ กพันใน
งานทุกช่วงเวลา ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนกับพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมนัน้ จัดส์
๊ ; และคนอื่นๆ (Judge; et al. 2007) ได้ทําการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับ
การรับรู้ความสามารถของตน โดยควบคุมตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Personality in the
form of Big Five traits), สติ ปั ญ ญาหรือ สามารถทางด้ า นจิต ใจทัว่ ไป (Intelligence or General
mental ability), และประสบการณ์ ในงาน (Job or task experience) กับผลการปฏิบตั งิ านในบริบท
ขององค์การ ทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ ระหว่างปี 1997-2003 รวมทัง้ สิน้ 186 เรื่อง ผลการสังเคราะห์ในภาพรวม
พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนสามารถพยากรณ์ตวั แปรผลการปฏิบตั งิ าน แต่จะมีผลน้ อยเมื่อ
พยากรณ์ ร่ว มกับ ตัว แปรบุ ค ลิก ภาพและประสบการณ์ ในงานและการรับ รู้ค วามสามารถของตน
สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ซบั ซ้อน แต่ไม่สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม
ซับ ซ้ อ นปานกลางและสู ง ได้ ใ นส่ ว นของการรับ รู้ค วามสามารถของตนกับ พฤติก รรมการสร้า ง
นวัตกรรมในระดับบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพนัน้ ซู; ฮัว; และฟาง (Hsu; Hou; & Fan. 2011)
ได้ทําการวิจยั พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานสปา จํานวน 340 คน มีผลการวิจยั ทีพ่ บว่า
การรับรู้ค วามสามารถของตนในด้านความคิด สร้างสรรค์มคี วามสัมพัน ธ์ก ับพฤติก รรมการสร้าง
นวัต กรรม โดยมีค่ าอิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.23 และการมองโลกในแง่ด ีเป็ นตัว แปรปรับ ความสัมพัน ธ์
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ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.18
สอดคล้อ งกับ ดอร์เนอร์ (Dorner. 2012) ที่ศึก ษากับ พนั ก งานในบริษัท ประกัน ภัย พบว่ าการรับ รู้
ความสามารถของตนในการสร้างนวัตกรรมสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้ โดยมี
ค่าอิทธิพล 0.43 นอกจากนี้เซียว; และคนอื่นๆ (Hsiao; et al. 2011) พบว่าการรับรูค้ วามสามารถ
ของครูมคี วามสัมพันธ์พ ฤติก รรมการสร้างนวัตกรรมของครูเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็ นตัวแปรในระดับบุคคลที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ขณะเดียวกันส่ง
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุคคล
2.3 การมีอิสระในงาน
แนวคิ ดการมีอิสระในงาน
สิง่ สําคัญทีผ่ บู้ ริหารในองค์การให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวพนักงานคือแรงจูงใจ ถ้าพนักงาน
มีแรงจูงใจก็สามารถจะใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่มอี ยู่ปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพได้ ปั จจัยทีจ่ ะทําให้พนักงานเกิดแรงจูงใจนัน้ มีหลายวิธแี ต่วธิ หี นึ่งก็คอื การเปลีย่ นแปลง
ลักษณะงาน ผูบ้ ริหารจะต้องออกแบบงานให้พนักงานมีความรูส้ กึ ทีส่ ําคัญว่างานทีต่ นเองจะทํานัน้ มี
ความสําคัญมีโอกาสรับผิดชอบในผลงานและได้รบั ทราบผลการปฏิบตั งิ านนัน้ ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผล
อย่างไรและการที่จะทําให้พ นั ก งานรู้ส ึก ว่ ามีโอกาสรับ ผิด ชอบในผลงานก็ค ือ การให้อิส ระในการ
ทํางาน ทฤษฎีท่เี ป็ นพื้นฐานของการมีอสิ ระในงานคือทฤษฎีคุณลักษณะงาน (Job Characteristics
Model) ซึ่งเสนอโดยแฮคแมน; และโอลแดม (Hackman; & Oldham. 1976; 1980) โดยมีความเชื่อ
ว่ า คุ ณ ลัก ษณะของงาน 5 ประการสามารถทํ า ให้ บุ ค คลเกิด แรงจู ง ใจได้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ 1) ความ
หลากหลายของทักษะ หมายถึงงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายต้องใช้ทกั ษะหลากหลายอย่างเช่น มีกจิ กรรม
ที่แตกต่ างกันไม่ทํางานแบบใช้ทกั ษะอย่างเดียวซํ้าๆ 2) เอกลักษณ์ ของงาน หมายถึงงานที่บุคคล
ได้รบั มอบหมายนั น้ มีโ อกาสที่จะทํ างานนั น้ ตัง้ แต่ เริม่ ต้ น จนจบเสร็จสิ้น 3) ความสําคัญ ของงาน
หมายถึงงานที่บุค คลได้รบั มอบหมายนัน้ มีคุ ณ ค่ าและ/หรือ ผลกระทบสูง ทัง้ สามประการนี้ ทํ าให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดความรูส้ กึ ว่าได้ทํางานทีม่ คี วามหมาย 4) การได้ขอ้ มูลย้อนกลับ หมายถึงหลังจากที่
ทํางานเสร็จสิน้ แล้วผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ ได้รบั ทราบผลการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นอย่างไร ดี
หรือไม่ด ี มีขอ้ บกพร่องหรือต้องแก้ไขอะไรบ้างก็จะทําให้รสู้ กึ ว่ามีความสําคัญ ทําให้ผูป้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ
ว่าได้รบั ผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน และ 5) การมีอสิ ระในงาน หมายถึงบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายงาน
ได้รบั อิสระในการตัดสินใจเกีย่ วกับกําหนดการทํางาน วิธกี ารทํางาน หรือวิธแี ก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
จะทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ ว่าได้รบั ทราบผลงานทีแ่ ท้จริงและมีความสําคัญต่อความสําเร็จของงาน ซึ่ง
ลักษณะงานทัง้ 5 ประการนี้จะทําให้บุคคลผู้ได้รบั มอบหมายงานมีสภาวะทางจิตที่สําคัญ (Critical
psychological state) ซึง่ จะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลนัน้ ทุ่มเทความพยายามในการทํางานให้สําเร็จตาม
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วัต ถุ ประสงค์และโดยทัวไปแล้
่
วการมีอิสระในงานได้รบั การยอมรับและเป็ นสมมติฐานในการวิจยั
เกีย่ วกับการมีอสิ ระในเรือ่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Langfred; & Moye. 2004)
ความหมายของการมีอิสระในงาน
ความหมายของการมีอิส ระในงานของแฮคแมน; และโอลแดม (Hackman; & Oldham.
1980) กล่าวว่าการมีอสิ ระในงานคือการรับรูถ้ งึ อิสรภาพหรือได้รบั อนุ ญาตในการทํางานใดงานหนึ่ง
ทัง้ การกําหนดแผนงาน ตารางการทํางาน วิธกี ารทํางาน และการตัดสินใจ การมีอิสระในงานนี้ ก็
คล้ายกับการที่ให้พนักงานสามารถจะลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาวิธกี ารทํางานที่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยตัวเอง การทีพ่ นักงานรับรูว้ ่าตนเองมีอสิ ระในงานจะทําให้พนักงานรูส้ กึ ได้รบั ผิดชอบ
งานที่ได้รบั มอบหมายมีความผูกพันมุ่งมันกั
่ บงานที่ท้าทายต่างๆ เพราะจะมีผลต่อความสําเร็จและ
ความล้มเหลว เช่นการสร้างนวัตกรรม เป็ นต้น สอดคล้องกับมอร์กสี นั ; และฮัมฟรีย์ (Morgeson; &
Humphrey. 2006) ได้ให้นิยามความหมายของการมีอสิ ระในงานหมายถึงการได้รบั อิสระและการใช้
ดุลยพินิจในการกําหนดตารางงาน การตัดสินใจและการเลือกวิธกี ารทํางาน ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั
ให้ความหมายการมีอิสระในงานตามแนวคิดของแฮคแมน; และโอลแดม (Hackman; & Oldham.
1980) และมอร์กสี นั ; และฮัมฟรีย(์ 2006) ว่าหมายถึงการทีพ่ นักงานรับรูถ้ งึ การได้รบั อิสรภาพในการ
ทํางานทัง้ การกําหนดแผนงาน วิธกี ารทํางานและการตัดสินใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีอิสระในงานกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
การมีอสิ ระในงานเป็ นทรัพยากรงาน (Job Resource) ซึ่งมีบทบาทเป็ นแรงจูงใจภายในที่
เสริมสร้างการเติบโตในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Bakker; & Demerouti. 2008; citing Deci; & Ryan.
1985) สามารถลดความกดดันในงานและมีบทบาทส่งเสริมเพื่อให้การทํางานนัน้ ประสบความสําเร็จ
(Bakker; & Demerouti. 2007; 2008) นอกจากนี้การมีอสิ ระในงานยังช่วยให้พนักงานมีโอกาสรับมือ
กับ สถานการณ์ ก ารทํ างานที่ม ีค วามเครียด (Bakker; & Demerouti. 2007; citing Jenkins. 1991;
Karasek. 1998) การมีอสิ ระในงานเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ควบคุมแผนงาน วิธกี ารทํางานซึง่ จะทํา
ให้สามารถพัฒนาการทํางานให้เหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ (De Spiegelaere; et al. 2015) ดังนัน้
การมีอิสระในการวางแผนงานและตัดสินใจจึงทําให้พนักงานกล้าที่จะคิดลองผิดลองถูกเพื่อค้นหา
วิธกี ารแก้ปัญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลทําให้พนักงานมีความทุ่มเทอุทศิ ภาคภูมใิ จ
เกิด แรงบันดาลใจ รู้สกึ มีพ ลัง กระตือรือ ร้นในการทํางาน จดจ่อใส่ใจมุ่งมันใช้
่ เวลากับงานได้เป็ น
เวลานานๆ จึงเป็ นตัวขับเคลื่อนความยึดมันผู
่ กพันในงานของพนักงาน (Schaufeli; Bakker; & Van
Rhenen. 2009) นอกจากนี้ ก ารที่ น วัต กรรมนั ้น มีค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การลองผิด ลองถู ก การที่
พนักงานมีอสิ ระในงานก็เป็ นหนทางให้พนักงานต้องการทดลองสิง่ ใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจจะ
ประสบความล้มเหลวหรืออาจจะประสบความสําเร็จ การมีอสิ ระในงานจะช่วยให้พนักงานไม่ต้องทํา
ตามกฎระเบีย บที่เ คร่ ง ครัด หยุ ม หยิม ที่จ ะกีด ขวางความคิด ใหม่ ท่ี ต้ อ งการการทดลองปฏิบ ัติ
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(Ramamoorthy; et al. 2005) และการมีค วามยืดหยุ่นในการทํางานจะมีส่ วนช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ (Parker; Wall; & Cordery. 2001) และการที่บางครัง้ พนัก งานไม่ต้องได้รบั การอนุ มตั ิ
ก่อนการดําเนินการก็ช่วยให้พนักงานสร้างความคิดและนํ าความคิดนัน้ ไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที (Chen; &
Aryee. 2007) นอกจากนี้ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางโดยในการวิ
่
จยั เกีย่ วกับการมี
อิสระในงานกับผลการปฏิบตั ิงานหรือพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมบ่อยครัง้ ที่ผลปรากฏว่าการมี
อิสระในงานมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านระดับการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจหรือ
ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานของพนั ก งาน (Shalley; & Gilson. 2004; Shalley; Zhou; & Oldham.
2004) กล่าวได้อกี อย่างหนึ่งว่าผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางที
่
ม่ คี วามสําคัญ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน (De Spiegelaere; et
al. 2014)
การวัดการมีอิสระในงาน
การประเมินหรือการวัดการมีอสิ ระในงานส่วนใหญ่จะใช้แบบสอบถาม ซึง่ มีผสู้ ร้างไว้หลาย
ฉบับ เช่น แบบวัดการรับรูก้ ารมีอสิ ระในงานตามแนวคิดของแฮคแมน; และโอลแดม (Hackman; &
Oldham. 1980) เพื่อวัดพนักงานในหน่ วยงานผลิตขององค์การธุรกิจในประเทศไอร์แลนด์ จํานวน
204 คน โดยเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เคยเลย” จนถึง “สมํ่าเสมอ” มีขอ้ คําถาม 9
ข้อ องค์ประกอบเดียว ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น “ฉันเลือกวิธกี ารทํางานด้วยตัวของฉันเอง” หรือ “ฉัน
วางแผนการทํ างานด้ว ยตัว เอง” แบบวัด ฉบับ นี้ ม ีค่ าสัม ประสิท ธิค์ รอนบาคแอลฟ่ าเท่ ากับ 0.90
(Ramamoorthy; et al. 2005) นอกจากนี้ ยงั มีแบบสอบถามการออกแบบงาน (The Work Design
Quesionaire: WDQ) ของมอร์กสี นั ; และฮัมฟรีย์ (Morgeson; & Humphrey. 2006) สร้างขึน้ เพื่อใช้
เป็ นแบบวัดมาตรฐานในทฤษฎีคุ ณ ลักษณะงาน (Job Characteristics) โดยใช้กบั กลุ่มตัวอย่างใน
243 ประเภทงาน เป็ นแบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า 5 อันดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” จนถึง
“เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีขอ้ คําถาม 9 ข้อ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบๆ ละ 3 ข้อ ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น
องค์ ป ระกอบแรกการมีอิส ระในการกํ าหนดตารางงาน “ฉั น วางแผนการทํ างานด้ว ยตัว ฉั น เอง”
สําหรับองค์ประกอบทีส่ องการมีอสิ ระในการตัดสินใจ “ฉันมีสทิ ธิ ์ในการตัดสินใจเกีย่ วกับงานทีฉ่ นั ทํา”
องค์ประกอบสุดท้ายการมีอสิ ระในวิธกี ารทํางาน “ฉันมีโอกาสในการเลือกวิธกี ารทํางานของฉันเอง”
หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ว แบบสอบถามนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงสอดคล้อง/ เชิงลู่
เข้า (Convergent) และเชิงจําแนก (Discriminant) ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้แบบสอบถาม WDQ
ของมอร์กสี นั ; และฮัมฟรีย์ (Morgeson; & Humphrey. 2006) มาแปลและปรับข้อความให้เหมาะสม
กับการวิจยั ในครัง้ นี้เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมตามบริบทของประชากรที่ศกึ ษาและสอดคล้องกับ
แนวคิดการอิสระในงานตามทฤษฎีคุณลักษณะงาน
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีอสิ ระในงานกับความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลพบได้สองรูปแบบหลัก กล่าวคือมีการศึกษาใน
รูป แบบของการมีอิส ระในงานเป็ นตัว แปรอิส ระ (Independent variable) หรือ ตัว แปรภายนอก
(Exogenous variable) โดยมีต ัว แปรภายในคือ ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานเป็ นตัว แปรคัน่ กลาง
(Mediator) และพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมเป็ นตัว แปรตาม (Dependent variable) สําหรับ ใน
รูปแบบนี้พบผลการวิจยั ในการวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าการมีอสิ ระในงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานและมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม แต่เมื่อทําการวิเคราะห์
พร้อมกันโดยให้ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางผลการวิ
่
จยั พบว่าความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานเป็ นตัวแปรคันกลางแบบบางส่
่
วน (Partially mediator) (De Spiegelaere, et al., 2014)
อีกรูปแบบหนึ่งศึกษาโดยตรงระหว่างคู่ตวั แปรคือการมีอสิ ระในงานเป็ นตัวแปรอิสระและ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานหรือพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมเป็ นตัวแปรตามอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วน
รูป แบบที่ส องที่พ บความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการมีอิส ระในงานกับ พฤติก รรมการสร้า งนวัต กรรม
(Ramamoorthy; et al. 2005)
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาการมีอสิ ระในงานทัง้ ในระดับบุคคลและทีมในคราวเดียวกัน โดย
ทําการศึกษากับทีมในบริษทั ผลิตสินค้า 89 ทีม มีค่ามัธยฐานของจํานวนสมาชิกในทีมเท่ากับ 8 คน
แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ผลการศึกษาพบว่าการมีอสิ ระในงานทัง้ ระดับบุคคลและ
ระดับทีมร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ านของทีมได้โดยจะขึน้ กับระดับของการพึง่ พาอาศัยกันใน
งาน (Langfred. 2005) ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้การมีอสิ ระในงานเป็ นตัวแปรใน
ระดับบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคล ในขณะเดียวกันส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลผ่าน
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
2.4 การมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
แนวคิ ดการมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
การเปลีย่ นแปลงของลักษณะของการทํางานในปั จจุบนั เป็ นสิง่ ที่ทําให้พนักงานในองค์การ
จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อง องค์การต้องการพนักงานที่ต้องการขวนขวายหาความรู้
เพิ่มทักษะ เช่ นการสื่อสาร ทัก ษะการแก้ไขปั ญ หาที่นอกเหนื อไปจากทัก ษะทางด้านเทคนิค ตาม
หน้ าที่ และมีค วามสามารถในการปรับ ตัว สิ่ง เหล่ านี้ ม ีค วามจําเป็ น ต่ อ โอกาสในการได้ง านทํ า
(Employability) และโอกาสในอาชี พ (Career opportunities) (Chan. 2000) ดั ง นั ้ น พนั ก งานที่
ทํางานในองค์การปั จจุบนั นี้ย่อมต้องการทํางานทีม่ โี อกาสได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นความรู้
และประสบการณ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทําให้มที รัพยากรงาน Job resources) เพิม่ ขึน้ จะทําให้สามารถทํางานที่
มีตําแหน่ งหน้ าที่ความรับผิดชอบทีส่ ูงขึน้ ต่อไปโดยทฤษฎีท่เี ป็ นพื้นฐานของการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละ
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พั ฒ นาคื อ ทฤษฎี ก ารปกป้ องทรัพ ยากร (Conversation of resources theory: COR) (Hobfoll.
2002) ทฤษฎีน้ีมขี อ้ เสนอว่าบุคคลจะต่อสูเ้ พื่อให้ได้มาและปกป้ องทรัพยากรของตนซึง่ มีคุณค่า เช่น
ทรัพ ย์สนิ สถานะทางสังคม สถานะส่วนตัวและทรัพ ยากรที่เพิ่มพลังความสามารถ บุ คคลจะเกิด
ความเครียดถ้าไม่สามารถปกป้ องและสูญเสียหรือลดคุณค่าของทรัพยากรนัน้ ลง ดังนัน้ บุคคลจึงต้อง
พยายามสะสมเพิม่ พูนทรัพยากรตลอดเวลา โดยบุคคลจะไขว่คว้าหาเพิม่ เติมเพื่อลดโอกาสในการ
สูญ เสีย และหากมีท รัพ ยากรมากโอกาสที่จะเสียทรัพ ยากรจะน้ อ ย ตัว อย่ างในการทํ างาน เช่ น
พนักงานทัง้ หลายจะเรียนรูท้ กั ษะและความสามารถในการทํางานใหม่ๆ ซึง่ เป็ นทรัพยากรเพิม่ พลัง
ความสามารถ เพื่อเพิม่ โอกาสในการจ้างงานหรือทํางานและลดความเสีย่ งในการถูกเลิกจ้าง
นอกจากนี้ยงั เพิม่ โอกาสในการหางานใหม่ทด่ี กี ว่าซึง่ จะทําให้มโี อกาสได้เรียนรูแ้ ละพัฒนา
เพิ่มขึ้น ดังนัน้ การที่พ นัก งานได้มโี อกาสเรียนรู้แ ละพัฒ นาก็จะเพิ่มพูนความรู้ค วามสามารถของ
ตนเองได้ ตามแบบจําลองความต้อ งการของงาน-การควบคุ มงาน (The Job Demands-Control
Model) (Karasek. 1979; 1998; citing Panari; et al. 2010: 167) สามารถพิ จ ารณาได้ ว่ า การมี
โอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนานัน้ เป็ นทรัพยากรงานที่องค์การสนับสนุ นให้กบั พนักงานเช่นการฝึ กอบรม
และการเรีย นรู้เพื่อ เพิ่ม ความสามารถในการสร้า งสรรค์ น วัต กรรมทัง้ นี้ ก็ เพื่อ ประโยชน์ ข องตัว
พนัก งานและองค์ก าร โดยในแบบจําลองนี้ ได้มองว่ าการมีโอกาสเรียนรู้แ ละพัฒ นาเป็ นการเพิ่ม
ความสามารถให้พนักงานในการปรับตัว (Cope) ให้เข้ากับความเสี่ยงในเรื่องความไม่มนคงในงาน
ั่
(Job Insecurity) ที่ทําอยู่ในปั จจุบนั และการรับรูว้ ่าตนเองมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาจะมีอทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติทด่ี ที ม่ี ตี ่อวิชาชีพในอนาคตของพนักงาน
ความหมายของการมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
นัก วิชาการได้ให้ค วามหมายของการมีโอกาสเรีย นรู้แ ละพัฒ นาเป็ น ระดับ ความรู้ส ึก ว่ า
พนักงานสามารถจะเรียนรูไ้ ด้อย่างต่ อเนื่องและนํ าความรูน้ ัน้ มาใช้ในงานตามศักยภาพ (Rego; &
Cunha. 2009: 335) และขึน้ กับว่างานนัน้ ๆ ได้เปิ ดโอกาสให้มกี ารเรียนรูห้ รือไม่ (Rau. 2006: 159)
นอกจากนี้เอลลิงเกอร์; และคนอื่นๆ (Ellinger; et al. 2012; citing Sarti. 2014: 218) ให้ความหมาย
ว่าการมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคือขอบเขตในบริบทของงานที่เป็ นสิง่ เร้าให้พ นักงานเรียนรู้และ
สามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ในการทํางานให้สําเร็จนอกจากนี้บาร์ทรัม; และคนอื่นๆ (Bartram; et al.
1993) ได้สรุปถึงการมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒ นาว่าเป็ นการรับรู้ถึงโอกาสที่พ นักงานจะมีว ิธ ี
เรียนรูง้ านใหม่นอกจากงานประจําเพื่อให้มชี ่องทางในการคิดสร้างสรรค์ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้
แนวคิดการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาของบาร์ทรัม; และคนอื่นๆ (Bartram; et al. 1993) โดยการมี
โอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาเป็ นการรับรูข้ องพนักงานว่าในระหว่างทีท่ าํ งานอยู่นนั ้ จะได้รบั โอกาสในการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองเพิม่ เติมตามศักยภาพเพื่อเพิม่ พูนความรูท้ กั ษะ ความสามารถและความคิด
สร้างสรรค์
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ความสัมพันธ์ระหว่างการมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนากับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาเป็ นทรัพยากรงาน (Job resource) ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อแรงจูงใจ
และความยึดมันผู
่ กพันในงาน โดยช่วยลดความกดดันจากงาน และช่วยให้งานประสบความสําเร็จ
(Bakker; & Demerouti. 2007; 2008) จากมุ ม ม อ งขอ งท ฤ ษ ฎี ก ารป กป้ องท รั พ ยากร (The
conservation of resources) พนั ก งานในองค์ ก ารที่ม ีคุ ณ ลัก ษณะที่เปิ ด รับ ประสบการณ์ ห รือ มุ่ ง
ความสําเร็จก็ย่อมที่จะไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองเพิม่ เติม และเมื่อพนักงานมี
ความรู้ ทักษะและความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําให้ความกดดันในงานลดลง มีพลัง กระตือรือร้นต้องการ
เรียนรูใ้ ห้มาก รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีม่ โี อกาสเรียนรูเ้ พิม่ เติม จึงเกิดความยึดมันผู
่ กพันในงาน รูส้ กึ ต้องการ
ทํ างาน ทุ่ ม เทอุ ทิศ ต้ อ งการให้ง านนั น้ ประสบความสําเร็จ (Schaufeli; Bakker; & Van Rhenen.
2009) นอกจากนี้ ในมุ ม มองของทฤษฎีก ารขยายและสร้างต่ อ เติม (Broaden and build Theory)
(Fredrickson. 2001) การมีโอกาสเรียนรู้แ ละพัฒ นาซึ่งเป็ นทรัพ ยากรงานก่ อ ให้เกิด ความยึด มัน่
ผูกพันในงานซึง่ จะนําไปขยายการรูค้ ดิ และสร้างต่อเติมทรัพยากรงานอยู่ตลอดเวลา เช่นพนักงานทีม่ ี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานโดยการกระตุ้นการเพิม่ (เพื่อขยาย) ความสามารถของตนเองโดยผ่านการ
เรียนรูแ้ ละการทํางานให้สําเร็จตามเป้ าหมายสามารถเพิ่ม (สร้างต่ อเติม) ทรัพยากรงาน เช่นการ
ได้ ร ับ อิ ส ระในงานและโอกาสความก้ า วหน้ า ในอาชี พ มากขึ้น (Xanthopuolou; et al. 2009a)
นอกจากนี้การที่พนักงานมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาจะสามารถทําให้สร้างความคิดใหม่ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การ หรือมีพฤติกรรมริเริม่ (Hakanen; Perhoniemi; & Toppinen-Tanner. (2008).
ซึง่ เป็ นกระบวนการเริม่ ต้นของการสร้างนวัตกรรม
การวัดการมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
พานารี; และคนอื่น ๆ (Panari; et al. 2010) ได้ พ ัฒ นาแบบวัด การมีโ อกาสเรีย นรู้แ ละ
พัฒนาเพื่อใช้วดั พนักงานบริการงานโยธาระดับกลางขององค์การในภาคเหนือประเทศอิตาลี จํานวน
199 คน เป็ นแบบวัดมาตรประเมินค่า 5 อันดับ ตัง้ แต่ “ไม่เคยเลย” จนถึง “บ่อยๆ” ประกอบด้วยข้อ
คํ า ถาม 5 ข้อ ตัว อย่ า งคํ า ถาม เช่ น “ฉั น ได้ เ รีย นรู้ส ิ่ง ใหม่ ๆ จากงานขอฃฉั น ” แบบวัด นี้ ม ีค่ า สัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ าเท่ากับ 0.89 นอกจากนี้มคิ เคลเซน; และคนอื่นๆ (Mikkelsen; et al.
1999) ได้ใช้แบบวัดบรรยากาศการเรียนรู้ (The learning climate questionnaire: LCQ) ซึง่ สร้างขึน้
ตามแนวคิดของบาร์ทรัม; และคนอื่นๆ (Bartram; et al. 1993) เพื่อใช้วดั พนักงานไปรษณีย์ 418
คนในประเทศนอร์เวย์ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 อันดับ ตัง้ แต่ “ไม่ถูกต้อง” จนถึง “ถูกต้องเสมอ”
ประกอบด้วยข้อคําถาม 5 ข้อ ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น “ได้รบั โอกาสในการทดลองสิง่ ใหม่ๆ “ แบบวัด
นี้มคี ่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ าเท่ากับ 0.76 และในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะนํ าแบบวัดของบาร์
ทรัม ; และคนอื่ น ๆ (Bartram; et al. 1993) นํ า มาปรับ ปรุ ง ข้ อ คํ า ถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทที่
ทําการศึกษาต่อไป
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ไรส์; โฮปป์ ; และชโรเดอร์ (Reis; Hoppe; & Schroder. 2015) ได้รายงานผลการวิจยั ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรงานอันได้แก่ การมีอสิ ระในงาน การทํางานหลากหลายและการมี
โอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนากับความยึดมันผู
่ กพันในงาน และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนามีผลเชิงบวก
ต่อแรงจูงใจและการเสริมพลังอํานาจให้พนักงาน (Dvir; et al. 2002) นอกจากนี้เบ็คเคอร์; และ ดีม ี
เราติ (Bakker; & Demerouti, 2007) ได้มขี ้อเสนอว่าการมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาจะเป็ น ตัวแปร
ขับเคลื่อนความยึดมันผู
่ กพันในงานด้วย ซึง่ สอดคล้องกับเบ็คเคอร์; และบาล (Bakker; & Bal. 2010)
ที่ทําการวิจยั ระยะยาววัดซํ้า 5 ช่วงเวลาเป็ นรายสัปดาห์พ บว่าการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน นอกจากนี้ จารุว รรณ ยอดระฆัง (2554) ได้ท ดสอบ
แบบจําลองความต้อ งการของงาน-ทรัพ ยากรงาน ผลการวิจยั พบว่าทรัพ ยากรงานในด้านการมี
โอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการริเริม่ ด้วยตนเอง และในการวิจยั ระยะ
ยาว 3 ปี พบว่ าทันตแพทย์ท่ีมคี วามยึด มันผู
่ ก พันในงานอัน เนื่ อ งมาจากการมีโอกาสเรียนรู้แ ละ
พัฒนามีพฤติกรรมการริเริม่ เพิม่ ขึน้ และทํางานนอกเหนือหน้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ (Hakanen; Perhoniemi; &
Toppinen-Tanner. (2008) ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
เป็ นตัวแปรระดับบุคคลทีส่ ่งอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ขณะเดียวกันส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคลผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
2.5 การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
แนว�◌ิดการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
โดยธรรมชาติแล้วพนักงานที่ปฏิบตั งิ านในองค์การย่อมต้องการให้องค์การเห็นคุณค่าของ
ตน และต้องการดูว่าองค์การนัน้ ได้ปฏิบตั ติ ่อตนอย่างไร และเป็ นที่ชดั เจนว่าพนักงานในองค์การที่
ปฏิบตั งิ านได้ดนี ัน้ เนื่องมาจากการได้รบั การเติมเต็มความต้องการทางด้านอารมณ์สงั คม เช่นได้รบั
การยอมรับ ได้รบั การสนั บสนุ นทางอารมณ์ เป็ น ต้น นี่ เป็ นสิ่ง ที่ช้ีให้เห็น ว่ าเป็ นความพร้อ มของ
องค์การในการสนับสนุ นส่งเสริมจัดหาทรัพยากรในหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทํางาน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ และความพร้อมในการให้รางวัลแก่พนักงานที่มคี วามพยายามในการทํางานมากขึน้ ด้วย
เช่ น กั น (Eisenberger; & Stinglhambger. 2011: 25-26) เป็ น สิ่ ง ที่ แ ส ด งให้ เห็ น ว่ า อ งค์ ก าร
จําเป็ นต้องสนับสนุ นการทํางานของพนักงานให้มคี วามราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เป้ าหมายขององค์การทฤษฎีท่เี ป็ นพื้นฐานของการสนับสนุ นขององค์การคือทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสั ง คม (Social Exchange Theory: SET) (Eisenberger; & Stinglhambger. 2011: 31; citing
Blau, 1964) ข้อเสนอของทฤษฎีน้ีกล่าวว่าทรัพยากรต่างๆ ที่ได้รบั มาจากผู้อ่ ืนจะมีคุณ ค่ามาก ถ้า
ผูใ้ ห้ให้ดว้ ยความสมัครใจและไม่ได้ให้เพราะมีเงื่อนไขมากําหนด ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าความช่วยเหลือ
ทีม่ าจากความสมัครใจของผูช้ ่วยเหลือนัน้ ผู้รบั การช่วยเหลือจะมีความยินดีรบั ไว้เพื่อตอบสนองต่อ
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ความจริงใจของผูใ้ ห้ ดังนัน้ สิง่ ต่างๆ ที่องค์การมอบให้แก่พนักงานเช่นรางวัล สภาพการทํางานที่ด ี
หรือนโยบายที่ดตี ่ างๆ นัน้ เป็ นผลมาจากความทุ่มเทพยายามเพื่อทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การของพนักงาน ไม่ใช่เกิดจากข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีอ่ งค์การต้องกระทํา (Rhoades;
& Eisenberger. 2002: 698) ดังนัน้ ถ้าพนั ก งานเชื่อ ว่ าสิ่ง ที่อ งค์ก ารสนับ สนุ น ให้แ ก่ พ นัก งานด้ว ย
ความสมัครใจแล้วนัน้ พนักงานก็ตอบแทนด้วยความทุ่มเทพยายามทํางานให้มากขึน้ นัน่ คือสิง่ ทีเ่ รา
เรียกว่าบรรทัดฐานแห่งการตอบแทนซึง่ กันและกัน (Positive norm of reciprocity) (Eisenberger; &
Stinglhambger. 2011: 31-36) โดยกระบวนการสนับสนุ นขององค์การจะกระทําได้หลายแบบ เช่น
1) ทําให้พ นัก งานรู้สกึ ว่าองค์การมีต ัวตน (Personification of the organization) ซึ่งสามารถทําได้
หลายวิธเี ช่นองค์การสามารถสนับสนุ นทางการเงินให้กบั พนักงานหรือตัวแทนในการไปดําเนินการ
เพื่อองค์การ เช่นการช่วยเหลือเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือองค์การมีการกําหนดขัน้ ตอน ธรรม
เนียมการปฏิบตั ิ กฎระเบียบ นโยบาย ปทัสถานซึ่งสามารถเป็ นแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบตั ิ 2)
การใช้ดุ ล ยพินิ จขององค์ก าร (Organizational Discretion) องค์ก ารต้อ งพยายามจัด หาสิ่งอํ านวย
ความสะดวกต่างๆ หรือวิธกี ารทํางานทีพ่ นักงานพอใจจะทําให้พนักงานรูส้ กึ ได้ถงึ การสนับสนุ นของ
องค์การ 3) ความจริงใจขององค์การ (Organizational Sincerity) การปฏิบตั ติ ่ อพนักงานอย่างไม่ม ี
การแบ่ งแยก ตรงไปตรงมา ให้กํ าลังใจยกย่องถ้าทํางานสําเร็จ ดูแ ลเอาใจใส่ ถ้าต้อ งไปทํางานที่
ยากลําบาก และให้การสนับสนุ นในการกระทําทีถ่ ูกต้อง 4) (Felt Obligation) การได้รบั การสนับสนุ น
จากองค์ก ารจะทําให้พ นักงานมันใจว่
่ าองค์ก ารเป็ นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ ถ้าพนักงานทําดีก็จะได้
รางวัลตอบแทน ซึง่ จะทําให้พนักงานรูส้ กึ เป็ นภาระผูกพัน นอกจากนี้องค์การยังต้องทําสิง่ เหล่านี้ให้
เห็นเป็ นรูปธรรม เช่น ในเรื่องการช่วยเหลือพนักงาน ถ้าพนักงานได้รบั การสนับสนุ นขององค์การ
เหล่านี้แล้วพนักงานจะรูส้ กึ ฝั งใจทําให้มแี รงขับที่จะทํางานภายใต้ภาระผูกพันระหว่างพนักงานกับ
องค์การเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ (Eisenberger; & Stinglhambger. 2011: 39-60)
ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
ไอเซนเบอร์เกอร์; และคนอื่น ๆ (Eisenberger; et, al. 1986; Eisenberger; et al. 1997:
812) โรเดส; และไอเซนเบอร์เกอร์ (Rhoades; & Eisenberger. 2002: 698) ไอเซนเบอร์เกอร์; และ
สตริง แฮมเจอร์ (Eisenberger; & Stinglhambger. 2011: 26) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการรับ รู้ก าร
สนับสนุ นขององค์การว่าเป็ นความเชื่อโดยทัวไปของพนั
่
กงานในการทีจ่ ะได้รบั สนับสนุ นจากองค์การ
โดยพิจารณาจากความพร้อมในการให้รางวัลหรือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์เชิงสังคมเมื่อ
พนักงานได้ทุ่มเทความพยายามในการทํางานให้กบั องค์การ นอกจากนี้จอร์จ; และบรีฟ (George; &
Brief. 1992) ได้เพิม่ เติมว่าเป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ ที่ดขี องพนักงานที่มตี ่อผู้ร่วมงานที่ช่นื ชอบ ผูน้ ํ าที่
คอยช่ วยเหลือ ส่งผลให้เกิดความคิด สร้างสรรค์และการสร้างนวัต กรรมที่มากไปกว่ าหน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามปกติ และปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548) ให้ความหมายการรับรูก้ ารสนับสนุ น
ขององค์การว่าเป็ นความเชื่อของพนักงานว่าองค์การ (โรงงาน) เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการ
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ปฏิบ ัติง านของตนมากน้ อ ยเพีย งใดตลอดจนความเอาใจใส่ ต่ อ ความเป็ น อยู่ข องโรงงานที่ม ีต่ อ
พนักงานรวมไปถึงการให้การสนับสนุ นและความช่วยเหลือในด้านต่ างๆ แก่พนักงาน นอกจากนี้
ศยามล เอกะกุลานันต์ (2550) ได้แยกความเชื่อของพนักงานว่าองค์การจะให้การสนับสนุ น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านรางวัลตอบแทน (ถ้าผลงานดีควรให้รางวัล) ด้านการศึกษา (ให้โอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
เพิม่ เติม) และด้านด้านวิทยาการ (สนับสนุ นทรัพยากรงานที่มคี วามทันสมัย) กล่าวโดยสรุปในการ
วิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั จะใช้แนวคิดการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การของไอเซนเบอร์เกอร์; และคนอื่นๆ
(Eisenberger; et al. 1997) ว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การหมายถึงความเชื่อของพนักงานทีม่ ี
ต่ อ องค์ ก ารว่ า ถ้ า พนั ก งานทุ่ ม เทพยายามทํ า งานให้ ม ีป ระสิท ธิผ ลมากขึ้น แล้ ว นั ้น จะได้ ร บั การ
ตอบสนองในการสนับสนุ นทรัพยากรต่ างๆ เพื่อให้พนักงานทํางานดีข้นึ ยิง่ ๆ ขึ้นไปหรือเพื่อความ
เป็ นอยูท่ ด่ี ขี องพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับความยึดมันผู
่ กพันใน
งาน
การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ก ารเป็ น ทรัพ ยากรงาน (Job resource) ซึ่ง มีอิท ธิพ ลต่ อ
แรงจูงใจและความยึดมันผู
่ กพันในงานการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การโดยได้รบั การสนับสนุ น
ช่วยเหลือ มีความจริงใจ ตรงไปตรงมากับพนักงานจะทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่าความกดดันในงานลดลง
และสนั บ สนุ น ให้ ก ารทํ า งานของพนั ก งานประสบความสํ า เร็จ มากขึ้น เช่ น การได้ ร บั สนั บ สนุ น
เครื่องมือเครื่องใช้ท่มี เี ทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ทํางานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนัน้ พนักงานจะ
รูส้ ึกกระตือรือร้น มีพ ลังการทํางานตัง้ ใจที่จะใช้ค วามพยายามในการทํางานแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่
ท้อถอย มีความทุ่ มเทอุ ทศิ รู้สกึ เต็มใจเกิดแรงบันดาลใจ ภูมใิ จและท้าทายในการทํางานและรู้สกึ
มุ่งมันอย่
่ างสูง และมีความสุขในการทํางานจนทําให้ลมื เวลา (Bakker; & Demerouti. 2007; 2008)
นอกจากนี้ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การกับพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมนัน้ จากมุมมองของทฤษฎีความต้องการของงานและทรัพยากรงาน (The job demandsresources theory) นัน้ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมต้อ งการความพยายามในด้านการรู้ค ิด และ
สังคม-การเมือง พนัก งานผู้ซ่ึงมีค วามคิดใหม่แ ละมีประโยชน์ ต่ องานของตนเองหรือต่ อกลุ่มหรือ
องค์การต้องเปลีย่ นแปลงลักษณะนิสยั ของการทํางานในระบบเดิมๆ (Agarwal. 2014b; citing Ford.
1996) ดังนัน้ พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานก็มกั จะได้รบั การต่อต้านจากเพื่อนร่วมงาน
ที่ต้อ งการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงและความไม่มนคงโดยต้
ั่
องการทํางานในกระบวนทัศ น์ เดิม
(Agarwal. 2014b; citing Janssen. 2004) แต่เมื่อพนักงานผูซ้ ง่ึ มีความคิดใหม่ๆ ได้รบั การสนับสนุ น
จากองค์การโดยผ่านกลไกการให้รางวัล สนับสนุ นการให้ทรัพยากรในการทํางานสนับสนุ นปกป้ อง
สิทธิทางปั ญ ญา ยกตัวอย่างเช่นองค์การประกาศเป็ นนโยบายสื่อสารความต้องการนวัตกรรมให้
พนักงานได้ทราบจะมีรางวัลให้พนักงาน นอกจากนี้หวั หน้างานยังสามารถกระตุน้ ช่วยเหลือโดยการ
ให้ขอ้ มูล และการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ในลักษณะนี้การสนับสนุ นขององค์การจะช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
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การสร้างนวัตกรรมของพนักงานได้ (Agarwal. 2014b) ในขณะเดียวกันในการสนับสนุนขององค์การ
นี้หากเกิดข้อผิดพลาดหรือล้มเหลวโดยไม่ได้เป็ นความผิดของพนักงาน ผูบ้ ริหารขององค์การไม่ควร
ถือว่าเป็ นความผิดและต้องชดใช้
การวัดการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
แบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การทีน่ ิยมใช้กนั มากทีส่ ุดคือแบบวัดของไอเซนเบอร์
เกอร์; และคนอื่น ๆ (Eisenberger; et al. 1997) ซึ่ง สร้า งขึ้น เพื่อ ใช้ว ัด พนั ก งานจากหลากหลาย
องค์การ จํานวน 295 คน เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 7 อันดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” จนถึง “ไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ ” หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วสามารถสรุปข้อคําถามของการรับรู้ การ
สนับสนุ นขององค์การได้ 8 ข้อคําถาม มีองค์ประกอบเดียว ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น “องค์การของฉัน
ยิน ดีจ ะช่ ว ยเหลือ หากฉั น ต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ เพิ่ม ขึ้น ” หรือ “องค์ก ารของฉัน จะไม่ถือ เป็ น
ความผิดถ้าความผิดนัน้ เกิดขึน้ โดยไม่เจตนา” แบบวัดฉบับนี้มกี ารนํ ามาปรับปรุงข้อคําถามให้เป็ น
ภาษาไทยและใช้ในบริบทต่างๆ เช่นนําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. (2550) นํามาใช้ในบริบททางการศึกษา
โดยใช้กบั ครูและผูบ้ ริหารครู นอกจากนี้ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์. (2548) ใช้แบบวัดของโรเดส;
ไอเซนเบอร์เกอร์; และอามิล่ี (Rhoades; Eisenberger; & Armeli. 2001) นํ า มาใช้ ใ นบริบ ทของ
พนักงานในเขตนิคมอุ ต สาหกรรมและศยามล เอกะกุ ลานันต์ (2550) ใช้แบบวัดของ ไอเซนเบอร์
เกอร์; และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) นํ ามาใช้ในบริบทของทีมข้ามสายงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็ นต้น โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะใช้แบบวัด การรับรูก้ ารสนับสนุ นของ
องค์การของนํ าชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุ ล (2550) ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์; และคน
อื่นๆ (Eisenberger; et al. 1997) โดยนํ ามาปรับปรุงข้อคําถามให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษา
ครัง้ นี้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ของอาเหม็ด; และคนอื่นๆ (Ahmed; et al. 2015) จากงานวิจยั
103 เรื่อง พบว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมัน่
ผูกพันในงานได้ถงึ ร้อยละ 53 สําหรับในการวิจยั แบบระยะยาว (Longitudinal study) พบว่าการรับรู้
การสนับสนุ นขององค์การในการวัดครัง้ ที่ 2 และ 3 ส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานในการวัดครัง้
ที่ 3 (Barbier; et al. 2013) นอกจากนี้การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานโดยผ่านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Caesens; & Stinglhamber. 2014)
และในการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานเพื่อเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างการรับรูก้ ารสนับสนุ นของ
องค์การกับพฤติกรรมการทํางานหรือพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมนัน้ มีผลการศึกษา ดังนี้ ซูเลีย;
และคนอื่นๆ (Sulea; et al. 2012) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุ นของ
องค์ก ารกับ พฤติก รรมการปฏิบ ัติง านโดยมีค วามยึด มันผู
่ ก พัน ในงานเป็ น ตัว แปรคันกลาง
่
โดย
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ทําการศึกษากับพนักงานหลากหลายองค์การในประเทศโรมาเนีย จํานวน 350 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางแบบบางส่
่
วน (partially mediator) ระหว่างคู่
ความสัม พั น ธ์ ก ารรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารกับ พฤติ ก รรมการทํ า งานนอกบทบาท ใน
ขณะเดียวกันอาการ์วาล (Agarwal. 2014b) พบว่าในการศึกษากับพนักงานระดับผู้จดั การจากสอง
องค์การใหญ่ ในประเทศอินเดียนัน้ ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางแบบเต็
่
มที่ (Fully
mediator) ของความสัม พัน ธ์ระหว่ างการรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ก ารกับ พฤติก รรมการสร้าง
นวัต กรรม และในการศึก ษาการรับรู้ก ารสนับ สนุ นขององค์ก ารส่ งผลต่ อ ความรู้สกึ รับผิด ชอบใน
ภาระหน้ า ที่ข องพนั ก งาน (Employee obligation) และส่ ง ผลต่ อ จํ า นวนความคิด ใหม่ ๆ (Pundt;
Martins; & Nerdinger. 2010) ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้การรับรูก้ ารสนับสนุ นของ
องค์การเป็ นตัวแปรระดับบุคคลที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ในขณะเดียวกันส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
จากการทบทวนเอกสารตัวแปรเชิงสาเหตุ ของความยึดมันผู
่ กพันในระดับบุคคลมาแล้ว
ทัง้ หมด 5 ตัวแปร สามารถแสดงเป็ นภาพ ตามภาพประกอบ 5 ดังนี้

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานและพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรม

3. ตัวแปรเชิ งสาเหตระดับทีมของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
การคัด เลือ กตัวแปรเชิงสาเหตุ ของความยึด มันผู
่ กพันในงานในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้
พิจารณาจากตัว แปรเชิง สาเหตุ ของความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับ ทีม จากตัว แปรที่ก ล่ าวถึง ใน
แบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันของทีม แบบจําลองการปรากฏความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม และ
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จากแบบจําลองนวัต กรรมของทีม ซึ่ง อยู่ในรูป ของ ตัว แปรปั จจัย นํ าเข้าของทีม (Team inputs)
ประกอบกับผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องและบริบทของกลุ่มประชากรเป้ าหมาย โดยมีตวั แปรเชิงสาเหตุ
เป็ นตัวแปรด้านปั จจัยนํ าเข้าดังนี้ ตัวแปรแรกคือภาวะผู้นําที่แท้จริง ภาวะผู้นําเป็ นตัวแปรบริบท
สภาพแวดล้อมที่สําคัญ และมีอิทธิพลต่ อความสําเร็จของงาน (Hackman. 1992; Chen; & Kanfer.
2006) ภาวะผู้นํามีหลากหลายทฤษฎี แต่ ละทฤษฎีผู้นํามีการใช้อิทธิพ ลเพื่อจูงใจผู้ตามในรูปแบบ
ต่างๆ กัน ในบริบทของการวิจยั ครัง้ นี้หวั หน้าทีมเป็ นผูใ้ ช้ภาวะผูน้ ํ าในการมีอทิ ธิพลเพื่อจูงใจสมาชิก
ของทีมให้สร้างนวัตกรรมให้ได้ตามเป้ าหมายที่ได้ตงั ้ ไว้ หัวหน้ าทีมในบริบทนี้ไม่ได้มอี ํานาจบังคับ
บัญชาตามสายงาน เพราะงานสร้างนวัตกรรมเป็ นงานโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการสมาชิกต่างก็
แยกย้ายสู่สงั กัดเดิม ดังนัน้ ภาวะผู้นําที่เหมาะสมสําหรับบริบทนี้จงึ ต้องใช้ตวั ตนที่แท้จริงของผู้นํา
แทนการใช้อทิ ธิพลรูปแบบอื่นในการจูงใจให้สมาชิกในทีมเกิดความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ในระดับ
ทีมและระดับบุคคลและยังส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับทีมอีกด้วย
มีงานวิจยั ทีใ่ ห้ขอ้ ค้นพบว่าพฤติกรรมผูน้ ํ าทีม่ คี วาม คงเส้นคงวาระหว่างคําพูดกับการกระทํานัน้ จะมี
ความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพันในงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Wang; & Hsieh. 2013) และภาวะ
ผู้นําที่แท้จริงมีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมสร้างสรรค์แ ละนวัต กรรมของทีม (Cerne; Jaklic; &
Skerlavaj. 2013) ต่ อ มาคือ ตัว แปรการรับ รู้ค วามสามารถของทีม ซึ่ง เป็ น ตัว แปรสภาวะทางจิต
(Emergent state) ที่เกิดจากการที่สมาชิกในทีมมีความเชื่อร่วมกัน และคาดว่ามีความสัมพันธ์กบั
ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานของทีม (Costa; Passos; & Bakker. 2014a) และมีผ ลการสัง เคราะห์
งานวิจยั ทีส่ นับสนุ นว่าการรับรูค้ วามสามารถของทีมมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน (Gully; et
al. 2002; Stajkovic; Lee; & Nyberg. 2009) ตัวแปรที่ 3 คือความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ตัว
แปรนี้ มคี วามสําคัญ ต่ อ การทํางานในระบบทีม ทัง้ นี้ รชิ าร์ด สัน ; และเวสท์ (Richardson; & West.
2010) ได้เสนอตัว แปรนี้ ในแบบจําลองความยึด มันผู
่ ก พัน ของทีมซึ่งเป็ น ตัว แปรคันกลางและส่
่
ง
อิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ การสร้างนวัต กรรมของทีม อีก ด้ ว ยและมีห ลัก ฐานสนั บ สนุ น เกี่ย วกับ ความ
เชื่อ มโยงระหว่ า งความปลอดภัย เชิ ง จิต วิท ยากับ การสร้า งนวัต กรรมกระบวนการ (Process
innovation) และผลการดําเนินงานขององค์การ (Baer; & Frese. 2003) นอกจากนี้ ค าห์น (Kahn.
1990) ยังเสนอว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาเป็ นเงื่อนไขสาเหตุท่กี ่ อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันใน
ระดับบุคคล ตัวแปรที่ 4 คือความหลากหลายด้านความรูล้ ะทักษะของทีม ตัวแปรนี้เป็ นตัวแปรปั จจัย
นํ า เข้ า ในแบบจํ า ลองนวัต กรรมของที ม (West. 2002) ที่ ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความ
หลากหลายด้านความรู้และทักษะของสมาชิกในทีมและในทีมที่มสี มาชิกมีความหลากหลายด้าน
ความรู้และทักษะมากย่อมมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในระหว่างการทํางานมากกว่าทีมที่มสี มาชิกมี
ความหลายหลายด้านความรู้และทัก ษะน้ อยกว่าสามารถสร้างความทุ่ มเทอุ ทิศ ช่วยกันทําให้เกิด
ความยึดมันผู
่ กพันในงานและนํ าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในทีส่ ุด ผลการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องของตัวแปรนี้
กับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมมีความแตกต่างกันจึงน่ าจะนํามาศึกษาในครัง้ นี้ และตัวแปรสุดท้าย
คือขนาดของทีม โดยสจ๊วต (Stewart. 2006) ได้สรุปว่าในการออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบของ
ทีมมีความสําคัญ โดยทัวไปการเพิ
่
ม่ ขนาดของทีมจะทําให้ทมี มีประสิทธิผลมีผลงานเป็ นทีพ่ อใจ ผลิต
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ภาพสูงและพนักงานมีความพึงพอใจ (Campion; Medsker; & Higgs. 1993) และสามารถพยากรณ์
ผลการปฏิบ ัติง านได้ (MagJuka; & Baldwin. (1991) ทัง้ นี้ ป ระโยชน์ ของการมีทีม ขนาดใหญ่ นั น้
ขึน้ กับลักษณะของทีมและสิง่ แวดล้อมของทีม (Kozlowski; & Bell. (2003) และทีมทีม่ ขี นาดใหญ่จะ
ได้ รบั ทรัพ ยากร เวลา เงิน และความเชี่ย วชาญมากกว่ าทีม ที่ม ีข นาดเล็ก (Hill. 1982) การที่ม ี
ทรัพ ยากรมากกว่านี้ เองแสดงว่าทีมมีค วามพร้อ มและจะได้ทํ างานที่มคี วามสําคัญ ดังนั น้ ในการ
ทํางานสมาชิกก็จะเกิดความกระตือรือร้น ทุ่มเทอุทศิ และจดจ่อใส่ใจ และได้รบั การคาดหวังว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการทํางานของทีมทีย่ าก มีความซับซ้อนและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่แน่ นอน เช่น การ
สร้างนวัตกรรม โดยสรุป ในการวิจยั ครัง้ นี้จะศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
และพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ ทีม รวม 5 ตัว แปร ได้แ ก่ ภาวะผู้นํ าที่แ ท้จ ริง การรับ รู้
ความสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม และขนาดของทีม โดยผูว้ จิ ยั จะได้ทบทวน
เอกสารในแต่ละตัวแปรไปตามลําดับ ดังนี้
3.1 ภาวะผูน้ ําที่แท้จริ ง
แนวคิ ดภาวะผูน้ ําที่แท้จริง
การทีอ่ งค์การจะมีประสิทธิผลได้นนั ้ ลูซเิ ยร์; และแอคฮัว (Lussier; & Achua. 2004) กล่าว
ว่าจะต้องเกิดมาจากประสิทธิธลในการทํางานระดับบุคคลซึง่ ถือว่าเป็ นพืน้ ฐานทีส่ ําคัญต่อการประสบ
ความสําเร็จในเป้ าหมายขององค์กร และบุคคลคนแรกทีจ่ ะต้องกล่าวถึงสําหรับองค์กรหนึ่ง องค์กรใด
ก็ค ือ “ผู้นํ า” นั น่ เองผู้นํ ามีค วามสําคัญ มากต่ อ การพัฒ นาองค์ก ร และการจัด การทุ ก ในระดับ ทัง้
ภาคเอกชน ภาครัฐ ระดับประเทศ หรือแม้แต่ระดับโลก เนื่องจากผูน้ ํ ามีความสําคัญตามทีก่ ล่าวแล้ว
จึงมีแนวคิดในการศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ ํ าขึน้ เพื่อหาข้อสรุปว่าภาวะผู้นําแบบใดจะมีประสิทธิผลมาก
ที่สุ ด มีก ารศึก ษาภาวะผู้นําจากทฤษฎีคุ ณ ลัก ษณะ ทฤษฎีเชิง พฤติก รรมศาสตร์ และทฤษฎีเชิง
สถานการณ์ จนถึงในช่วงกลางต่อช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 มีการปรับกระบวนทัศน์ เรื่องทฤษฎี
ภาวะผู้นํ าขึ้น ใหม่ เป็ น ภาวะผู้นํ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่ง ได้รบั การ
ยอมรับว่าสามารถเปลีย่ นแปลงผูต้ ามให้มผี ลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กินกว่าทีค่ าดหวังจากคุณลักษณะและ
พฤติกรรม 4 ประการ คือการมีอทิ ธิพลที่เกิดจากอุดมการณ์ ของตัวผู้นํา การกระตุ้นทางสติปัญญา
การสร้างแรงบันดาลใจและการปฏิบตั โิ ดยคํานึงถึงผูอ้ ่นื เป็ นรายบุคคล ถึงแม้ว่าผูน้ ํ าการเปลีย่ นแปลง
จะสามารถทําให้ผูต้ ามทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านเกินกว่าทีค่ าดหวัง แต่อาจเกิดปั ญหาอันเนื่องมากจากตัว
ผูน้ ําทีม่ กั จะใช้อํานาจหน้ าที่ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่นผู้นําทางการเมืองหรือผู้นําขององค์การธุรกิจ
ขาดความซื่อตรงในหน้าที่รบั ผิดชอบ มีอคติ และมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวในทีส่ ุดทําให้
นักทฤษฎีผู้นําต้องค้นหารูปแบบใหม่ๆ ต่ อไป จากนัน้ จึงเกิดแนวคิดผู้นําที่มุ่งเน้ นความซื่อตรงเชิง
จริยธรรม การตระหนักรูใ้ นตนเอง และมุ่งเป็ นแบบอย่างให้ผู้ตามปฏิบตั ิและพัฒนาตนเองไปตาม
ความเชื่อ ค่ านิยมของผู้นํา ภาวะผู้นําประเภทนี้ เกิด ขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่ ภ าวะผู้นําเชิง
จริยธรรม (Ethical leadership) และภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (Authentic leadership)
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การ์ดเนอร์; และคนอื่นๆ (Gardner; et al. 2011: 1211) ได้สรุปแนวคิดของความแท้จริงว่า
คําว่า “ความแท้จริง” (Authenticity) มีมาตัง้ แต่ สมัยปรัชญากรีกโบราณซึ่งสะท้อนเป็ นคําพังเพยว่า
“รูต้ วั ท่านเอง” (Know Thyself) และได้มกี ารศึกษามาตามลําดับว่าสิง่ ใดที่ทําให้บุคคลคนหนึ่งเป็ น
บุ ค คลที่แ ท้ จ ริง (Authentic person) โดยซาร์ต (Sartre. 1966) ได้นิ ย ามความแท้ จ ริง ว่ าการเป็ น
ตัวตนจริงๆ ของคนๆ นัน้ โดยปราศจากการหลอกลวงตนเอง ต่ อมาฮาร์เธอร์ (Harter. 2002) ได้
อธิบายความแท้จริงว่าเป็ นประสบการณ์ ของบุคคลที่เป็ นเจ้าของ รวมทัง้ ความคิด อารมณ์ คราม
ต้องการ ความปรารถนาหรือความเชื่อและการกระทําตามทีต่ นเองคิดและเชื่อ ดังนัน้ จึงเกี่ยวข้องกับ
ความตระหนักในตนเองและการกระทําตามความเป็ นตัวเองทีแ่ ท้จริงโดยแสดงความคิดความเชื่อที่
แท้จริงของตน นัน่ คือจะต้องประกอบไปด้วยความเป็ นเจ้าของความจริงภายใน (Owning) และการ
กระทําตามความจริงนัน้ (Acting) (Luthans; & Avolio. 2003) ขณะทีก่ ารบรรลุเป้ าหมายนี้เป็ นเพียง
แค่อุดมการณ์ แต่อรี คิ สัน (Erickson. 1995) ได้แนะนําว่าความแท้จริงไม่ควรเข้าใจว่าเป็ นแค่เงื่อนไข
ความแท้จริงหรือไม่แท้จริงเท่านัน้ เนื่องจากบุคคลใดๆ คงไม่สามารถจะมีความแท้จริงได้ทงั ้ หมด
หรือไม่มเี ลย ดังนัน้ จะเป็ นการดีกว่าทีจ่ ะอธิบายว่าบุคคลในฐานะทีม่ ตี วั ตนนัน้ มีความแท้จริงมากน้อย
เพียงใด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาโดยเคอร์นิส;และโกลด์แมน (Gardner; et al. 2011;
citing Kernis; & Goldman. 2006: 284) พวกเขาได้สรุปว่าความแท้จริงนัน้ กล่าวได้ว่าเป็ นขอบเขต
ของจิตใจและกระบวนการของพฤติกรรมซึ่งอธิบายว่าบุคคลนัน้ ค้นพบและสร้างแก่นแท้ของความ
เป็ นตัว เองได้อ ย่างไรและแก่ น แท้ของตัว เองนั น้ จะดํารงอยู่ในทุ ก สถานการณ์ แ ละตลอดเวลาได้
อย่างไร นอกจากนี้พวกเขายังยืนยันว่าองค์ความรูน้ ้ีได้สะท้อนสาระสําคัญทีเ่ ป็ นแกนกลางสีป่ ระการ
ในบทบาทความแท้จริงของบุคคล คือ 1) ความเข้าใจตนเอง 2) การเปิ ดเผยให้เห็นเป็ นประจักษ์ใน
ความจริง ของตนเอง เช่ น การประเมิน สิ่งที่ด ีแ ละไม่ด ีข องตนเอง 3) การกระทํ า และ 4) การมุ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสาระสําคัญเหล่านี้ยงั สอดคล้องกับการสร้างกรอบแนวคิดของความ
แท้จริงที่มสี ่อี งค์ประกอบ คือ 1) ความตระหนัก (Awareness) เช่ น ความรู้แ ละความไว้ว างใจใน
ความคิด ความรูส้ กึ แรงจูงใจ ค่านิยม จุดแข็งจุดด้อยของบุคคลอื่นๆ ทําให้สามารถปรับและอดทน
ต่ อ สภาพแวดล้อ มเช่ น นี้ ไ ด้ด ี 2) การดํ าเนิ น การที่ไ ม่ ม ีอ คติ (Unbiased processing) จากการที่ม ี
ความตระหนักจึงทําให้กระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลมีความถูกต้อง บิดเบือนน้อยลง ลดอคติเช่น การ
ตัดสินใจด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง 3) พฤติกรรม (Behavior) กระทําการอย่างคงเส้นคงวาโดยมีพ้นื ฐาน
จากความพอใจ ค่านิยม และความต้องการที่แท้จริงมากกว่าที่จะกระทําการเพื่อเอาใจผู้อ่ ืน หรือ
ต้องการรางวัลหรือเพื่อหลีกเลีย่ งการลงโทษ และ 4) การมุ่งความสัมพันธ์ (Relational orientation)
คือให้คุณค่ากับความไว้วางใจและเปิ ดเผยโปร่งใสต่ อความสัมพันธ์ท่ใี กล้ชดิ กับใครก็ตาม และจาก
กรอบแนวคิดพหุองค์ประกอบของความแท้จริงนี้ในที่สุดได้กลายเป็ นพื้นฐานทางทฤษฎีของภาวะผูน้ ํ าที่แท้จริงหลายทฤษฎี เช่นการ์ดเนอร์; และคนอื่นๆ (Gardner; et al. 2005) และวาลัมบา; และ
คนอื่นๆ (Walumbwa; et al. 2008) เป็ นต้น
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ความหมายของภาวะผูน้ ําที่แท้จริง
แนวคิดภาวะผู้นําที่แท้จริงเพิง่ เกิดขึน้ มาไม่นานนี้เอง โดยเกิดขึน้ จากจุดตัดของภาวะผูน้ ํ า
เชิงจริยธรรม และพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (POB) และองค์ความรูท้ างวิชาการ (Walumbwa; et
al. 2008: 92; citing Avolio; et al. 2004; Cameron; Dutton;& Quinn. 2003; Cooper; & Nelson.
2006; Luthans. 2002; Luthans; & Avolio. 2003) และแนวความคิดนี้เกิดขึน้ ในแวดวงของจิตวิทยา
เชิงบวก สําหรับความหมายของผู้นําที่แท้จริงนัน้ ลูธานส์; และอโวลิโอ (Luthans; & Avolio. 2003:
243) กล่าวว่าเป็ นบุคคลทีม่ คี วามเชื่อมัน่ เต็มไปด้วยความหวัง มองโลกในแง่ด ี ปรับพืน้ คืนสภาพได้
เร็ว โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งอนาคตและให้ความสําคัญกับพัฒนาเพื่อนร่วมงานเป็ นอันดับ
แรก ผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงจะใช้ค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างในการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน
วาลัมวา; และคนอื่นๆ (Walumbwa, et al, 2008: 94) ได้ให้ความหมายภาวะผู้นําที่แท้จริงว่าเป็ น
รูป แบบของพฤติก รรมผู้ นํ า ที่เ กิด ขึ้น และได้ ร บั การส่ ง เสริม จากศัก ยภาพทางจิต เชิง บวกและ
บรรยากาศจริยธรรมเชิงบวกเพื่อ การพัฒ นาตนเองในระหว่างการทํางานกับพนักงาน ซึ่งผู้นําจะ
แสดงออก 4 ประการ ได้ แ ก่ การตระหนั ก ในตนเอง (Self-awareness) หมายถึ ง ผู้ นํ า แสดง
พฤติกรรมเข้าอกเข้าใจในมุมมองความคิดเห็นของผูต้ ามซึ่งเป็ นพนักงาน เข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
และตัวตนของพนักงาน รวมทัง้ ความเข้าใจว่าตนเองมีผลกระทบต่อพนักงานอย่างไรประการที่สอง
การสร้างความสัม พัน ธ์อ ย่างโปร่ง ใส (Relational transparency) หมายถึง ผู้นํ าแสดงตัว ตนของ
ตนเองต่อพนักงานอย่างจริงใจ เปิ ดเผย ให้ความเห็นตรงไปตรงมา แบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร และแสดง
อารมณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมต่อพนักงานให้น้อยทีส่ ุด ประการทีส่ ามการจัดการเกี่ยวกับข่าวสารอย่างสมดุล
และระมัด ระวัง (Balance processing of information) หมายถึง ผู้ นํ า แสดงการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ที่
สําคัญก่อนการตัดสินใจ และเรียกร้องให้พนักงานแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง หรือข้อท้วงติง และ
ประการสุดท้ายการมีศลี ธรรมภายในตนเอง (Internalized moral perspective) หมายถึง ผู้นําแสดง
การตัดสินใจทีค่ งเส้นคงวาอันเนื่องมาจากมาตรฐานทางศีลธรรมภายในของตนเอง ทีม องค์การและ
สังคม นอกจากนี้สุธาสินี แสงมุกดา (2554) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงว่าหมายถึงผูน้ ํ า
ทีร่ จู้ กั ตนเองเข้าใจข้อบกพร่องและสามารถขจัดข้อบกพร่องนัน้ ได้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามน่ าเชื่อถือ มีความ
จริงใจ มีความซื่อสัตย์สูงสุด เป็ นคุณค่าในตนเอง ยึดหลักศีลธรรมสามารถนํ าผูอ้ ่นื และองค์การได้แม้
ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลง ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะใช้แนวคิดภาวะผู้นําที่แท้จริง
ของวาลัม วา; และคนอื่น ๆ (Walumbwa; et al. 2008) โดยภาวะผู้นํ าที่แ ท้จ ริง หมายถึง การรับ รู้
เกี่ย วกับ พฤติก รรมของผู้นํ าที่แ สดงต่ อ สมาชิก ในทีม แต่ ล ะคนให้เห็น ตัว ตนจริง ๆ ของผู้นํ าโดย
ปราศจากการหลอกลวงเพื่อการพัฒนาตนเองในระหว่างการทํางานกับสมาชิกของทีมในการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งจะแสดงออก 4 ประการ ได้แก่ การตระหนัก ในตนเองการสร้างความสัมพันธ์อย่าง
โปร่งใส การจัดการเกี่ยวกับข่าวสารอย่างสมดุลและระมัดระวัง และการมีศลี ธรรมภายในตนเอง โดย
เกิดจากการรับรูร้ ว่ มกันของสมาชิกในทีมทีม่ หี วั หน้าทีมคนเดียวกัน
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําที่แท้ จริงกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
แฮ็คแมน (Hackman. 1992) ได้แนะนํ าว่าปั จจัยด้านบุคคลและปั จจัยด้านสถานการณ์เป็ น
ตัวกระตุ้นหรือสิง่ เร้าที่มผี ลกระทบต่อแรงจูงใจโดยจะทําให้สมาชิกในทีมมีแนวทางในการได้มาซึ่ง
ข่าวสาร มีทศั นคติและแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมและถูกต้อง โดยแบ่งอิทธิพลของตัวกระตุน้ หรือสิง่
เร้าออกเป็ นสองแบบคือ 1) Ambient stimuli เป็ นตัวกระตุ้นหรือสิง่ เร้าทีม่ ุ่งเน้นมีอทิ ธิพลในระดับทีม
เช่นภาวะผู้นํา ปทัสถานของกลุ่ม เป็ นต้น และ 2) Discretionary stimuli เป็ นตัวกระตุ้นหรือสิง่ เร้า
มุ่งเน้ นมีอิทธิพ ลในระดับบุ ค คลหรือ สมาชิก ในทีมเป็ นการเฉพาะ เช่ น การให้ข้อ มูล ย้อ นกลับต่ อ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็ นการส่วนตัว เป็ นต้น การแยกตัวกระตุ้นหรือสิง่ เร้าออกเป็ นสองแบบนี้เป็ น
กรอบแนวคิด ที่อ ธิบ ายอิท ธิพ ลของบุ ค คลและสถานการณ์ ท่ีม ีต่ อ กระบวนจูง ใจพหุ ระดับ ในทีม
เนื่องจากหลักการของทฤษฎีพหุระดับในองค์การ (Kozlowski; & Klein. 2000) และทฤษฎีของเฉิน;
และ คานเฟอร์ (Chen; & Kanfer. 2006) ระบุว่าในสภาพแวดล้อมของการทํางานในสถานที่ทํางาน
กล่ า วได้ ว่ า ภาวะผู้ นํ า เป็ นตัว แปรทางบริบ ท (Contextual factors) หรือ ตัว แปรสถานการณ์ ท่ี ม ี
ความสําคัญที่สุดซึ่งมีผลกระทบต่อแรงจูงใจทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม โดย Ambient stimuli นี้
นอกจากจะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อกระบวนการจูงใจในระดับทีมโดยตรงแล้วยังมีอทิ ธิพลจากบนลงล่าง
(Top-down effect) ซึ่ง เป็ น อิท ธิพ ลข้ามระดับ (Cross-level effect) ต่ อ กระบวนการจูง ใจในระดับ
บุคคลอีกด้วย ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้ตวั แปรภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงเป็ นตัวแปรบริบทในระดับ
ทีม จากการที่ว าลัม วา; และคนอื่ น ๆ (Walumbwa; et al. 2010) ระบุ ว่ า ผู้ นํ า ที่ แ ท้ จ ริง จะแสดง
พฤติกรรมตามค่านิยม ความเชื่อโดยเปิ ดเผยเพื่อให้ผูต้ ามมีความเชื่อถือในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
จะทํ าการนํ าโดยการแสดงแบบอย่างของความโปร่ง ใสในการตัด สิน ใจซึ่งจะทํ าให้ผู้ต ามมีค วาม
ประทับใจและให้ความเชื่อถือ และการทําตนให้เป็ นแบบอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความยึดมันในการ
่
ทํางานของผู้นําซึ่งจะเป็ นแนวทางให้ผู้ต ามมีค วามยึด มันผู
่ ก พันในงาน รู้ส ึกมีพ ลังในการทํางาน
ต้องการเรียนรูจ้ ากผูน้ ํ า นอกจากนี้ยงั ต้องการคําแนะนํา กล้าทีจ่ ะโต้แย้งด้วยเหตุผล เนื่องจากผูน้ ํ าที่
แท้ จริง จะแสดงอารมณ์ ค วามรู้ส ึก ที่ต รงไปตรงมาไม่ เสแสร้ง คํ าพู ด ตรงกับ การกระทํ า และการ
ตระหนักในตนเองของผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงทําให้มคี วามเข้าใจในผลกระทบของตนทีม่ ตี ่อผูต้ ามและสามารถ
ปรับท่าทีพฤติกรรมของตนให้เข้ากับความต้องการของผูต้ ามได้ สิง่ เหล่านี้จะทําให้ผู้ตามรูส้ กึ มีพลัง
ต้องการทํางาน ทุ่มเทอุทศิ รูส้ กึ ภูมใิ จที่ได้ทํางานร่วมกับผู้นํา (Gill; & Caza. Online, January 15,
2015) และความยึดมัน-ผู
่ กพันในงานของสมาชิกในทีมที่มคี วามสอดคล้องร่วมกัน (Kozlowski; &
Klein. 2000; Costa; Passos; & Bakker. 2014a; Richardson; & West. 2010) ก ล า ย เ ป็ น
ปรากฏการณ์ในระดับทีม ภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงจึงมีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
ได้อกี ด้วย (Hackman. 1992; Chen; & Kanfer. 2006) นอกจากนี้ภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงยังจะมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของสมาชิกในทีมโดยการทีผ่ นู้ ําสามารถผูกพันกับสมาชิกโดยยังคง
เป็ นที่พ่งึ และให้ความหวังซึ่งจะนํ าไปสู่ความเชื่อมันของสมาชิ
่
ก ว่าจะได้รบั การสนับสนุ นและเห็น
คุ ณ ค่ าในความสามารถของสมาชิก ดังนัน้ ถ้าภาวะผู้นําที่แ ท้จริงมีอ ยู่ในองค์ก ารใดผู้ต ามซึ่งเป็ น
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สมาชิกในทีมชอบที่จะแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ซึ่งท้าทายวิธกี ารเดิมๆ และมุ่งมันที
่ ่จะทําความคิด
นัน้ ๆ ให้เป็ นจริงตามการชักชวนของผู้นําที่พร้อมให้การสนับสนุ น (Zhou. 2014; citing Janssen.
2004; Shalley; & Gilson. 2004; Tu; & Lu. 2013) นอกจากนี้ผนู้ ําทีแ่ ท้จริงจะเรียกร้องให้ผตู้ ามหรือ
สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นโดยไม่มขี อ้ จํากัดทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ตามมันใจว่
่ าผู้นําที่แท้จริงนัน้ เป็ นที่
พึ่งพาและน่ าเชื่อถือทัง้ ในด้านการให้ความเห็นและการได้รบั ข้อมูลป้ อนกลับ (Walumbwa; et al.
2008) ผูต้ ามที่อยู่ภายใต้การนํ าของผูน้ ํ าที่แท้จริงจะเต็มใจในการค้นหาวิธกี ารทํางานใหม่ หรือการ
แก้ปัญหาทีต่ อ้ งมีความเสีย่ งเนื่องจากเขาเชื่อว่าสิง่ นี้เป็ นทีพ่ งึ ประสงค์และเป็ นความต้องการทีจ่ ะเห็น
ผู้ ต ามปฏิบ ัติ ง านได้ ด ี (Avolio; et al. 2004) ในส่ ว นที่เป็ นการสร้า งนวัต กรรมของทีม นั ้น ผู้ นํ า มี
บทบาทที่สําคัญโดยการเสริมพลังอํานาจให้สอดคล้องกับเป้ าหมายในการสร้างนวัตกรรมให้กบั ทีม
พร้ อ มให้ ค่ า คุ ณ และกระตุ้ น ให้ ที ม มี ค วามก้ า วหน้ า (Cerne; Jaklic; & Skerlavaj. 2013; citing
George; et al. 2007) สิง่ นี้จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อผู้นําที่แท้จริงทําตัวเป็ นแบบอย่างในด้านความโปร่งใส
และเปิ ดเผยพร้อมแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนทีมอย่างจริงใจ ในด้านการจัดการข่าวสารอย่างสมดุล
และระมัดระวังโดยตัวผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงจะพิจารณาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดก่อนการตัดสินใจและผูน้ ํ าที่
มีการจัดระเบียบตนเองได้ดจี ะมีความอดทนต่อความคลุมเครือต่างๆ พร้อมเปิ ดรับประสบการณ์และ
การเปลีย่ นแปลง จึงเป็ นเหตุผลให้ความคิดทีด่ ๆี ไม่ถูกมองข้าม และทัง้ หมดก็เป็ นเหตุผลที่ว่าภาวะ
ผูน้ ํ าที่แท้จริงเป็ นสิง่ ดีสําหรับทีมในการนํ าความคิดของสมาชิก สนับสนุ นความคิด และนํ าความคิด
มาปฏิบตั เิ พื่อสร้างนวัตกรรมของทีม (Cerne; Jaklic; & Skerlavaj. 2013)
การวัดภาวะผูน้ ําที่แท้จริง
เนื่ อ งจากตัว แปรภาวะผู้นํ าสามารถตีค วามปรากฏการณ์ ไ ด้ห ลายระดับ การวิเคราะห์
สามารถวัดภาวะผู้นําได้หลายแนวทาง สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ภาวะผู้นําเป็ นตัวแปรในระดับทีมซึ่งมี
ลักษณะเป็ นภาวะผูน้ ํ าโดยเฉลีย่ โดยผูน้ ํ ากับผูต้ ามแต่ละคนทีอ่ ยู่ภายในกลุ่มเดียวกันมีความสัมพันธ์
ในลักษณะใกล้เคียงกัน ทําให้เกิดความคล้ายคลึงกันในพฤติกรรมที่ผูน้ ํ าแสดงออก เพราะมีผู้นําคน
เดียวกัน แต่ผูต้ ามที่อยู่คนละกลุ่มและมีผนู้ ํ าอีกคนหนึ่งก็จะมีลกั ษณะความสัมพันธ์ท่แี ตกต่างกันได้
(นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2550) ดังนัน้ ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงซึง่ เป็ นตัวแปรในระดับทีมจะใช้วธิ กี ารวัดใน
แนวทางทีใ่ ห้ผตู้ ามภายในทีมเดียวกับผูน้ ําเป็ นผูป้ ระเมินพฤติกรรมภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงทีแ่ สดงออกต่อ
ตนเองของหัวหน้าทีม
วาลัมวา; และคนอื่นๆ (Walumbwa, et al., 2008) ได้สร้างแบบวัดภาวะผู้นําที่แท้จริงขึ้น
เพื่อใช้เป็ นแบบวัดมาตรฐาน ประกอบด้วยข้อคําถาม 16 ข้อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 อันดับ
ตัง้ แต่ 0-4 “ไม่เคยเลย” จนถึง “บ่อยๆ “ โดยแบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ ด้านการตระหนักในตนเอง 4
ข้อ ตัวอย่างคําถาม เช่น “ค้นหาข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุฃปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ นื ให้ดขี ้นึ ” ด้าน
มุมมองภายในเชิงคุ ณ ธรรม 4 ข้อ ตัว อย่างคําถาม เช่ น “ตัด สิน ใจบนพื้นฐานของความเชื่อ ของ
ตนเอง” ด้านการจัดการข่าวสารอย่างสมดุล 3 ข้อ ตัวอย่างข้อคําถามเช่น “รับฟั งมุมมองที่แตกต่าง
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กันอย่างระมัดระวังก่อนทีจ่ ะหาข้อสรุป” และด้านความสัมพันธ์ทโ่ี ปร่งใส 5 ข้อ ตัวอย่างคําถาม เช่น
“ยอมรับผิดเมื่อได้ทําผิดพลาด” หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าแบบจําลองทีด่ ที ่สี ุด
คือแบบจําลอง Second-order factor model โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคของแอลฟ่ า ตามลําดับ
องค์ ป ระกอบดั ง นี้ 0.92, 0.76, 0.81 และ 0.87 ตามลํ า ดั บ โดยแบบวั ด นี้ เรี ย กว่ า Authentic
Leadership Questionnaire: ALQ
แบบวัด อีก หนึ่ ง ฉบับ ได้แ ก่ แ บบวัด ของนี เดอร์; และชรีส เฮม (Neider; & Schriesheim.
2011) ได้พ ฒ
ั นาแบบวัดภาวะผู้นําที่แท้จริงขึ้นเพื่อเป็ นแบบวัดมาตรฐานเช่ นเดียวกัน โดยนิยาม
แนวคิดภาวะผู้นําที่แท้จริงให้มคี วามหมายเช่นเดียวกับวาลัมวา; และคนอื่นๆ (Walumbwa, et al.,
2008) มี 4 องค์ประกอบเช่นเดียวกับแบบวัด ALQ หลังจากการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ว
เหลือข้อคําถามเพียง 14 ข้อ 4 องค์ประกอบ ตัวอย่างข้อคําถาม ด้านการตระหนักในตนเอง 3 ข้อ
ตัวอย่างคําถาม เช่น “ผูน้ ํ าของฉันแสดงให้เห็นว่าเขาทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของเขาดี” ด้านมุมมอง
ภายในด้านคุณธรรม 4 ข้อ ตัวอย่างคําถาม เช่น “ผูน้ ําของฉันแสดงความคงเส้นคงวาระหว่างคําพูด
กับการกระทํา” ด้านการจัดการข้อมูลอย่างสมดุล 4 ข้อ ตัวอย่างคําถาม เช่น “ผูน้ ํ าของฉันกระตุ้นให้
ผูอ้ ่นื แสดงความคิดเห็นในทางตรงข้าม” และด้านความสัมพันธ์ทโ่ี ปร่งใส 3 ข้อ ตัวอย่างคําถาม เช่น
“ผู้ นํ า ของฉั น ยอมรับ ความผิด พลาดเมื่อ เกิด ขึ้น ” แบบวัด นี้ เรีย กว่ า The Authentic Leadership
Inventory: ALI ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั จะใช้แ บบวัด ALI ของนี เดอร์; และชรีส เฮม (Neider; &
Schriesheim. 2011) มาปรับปรุงข้อคําถามให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาครัง้ นี้ต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจ ยั ที่พ บว่ า ภาวะผู้ นํ า ที่แ ท้ จ ริง มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงาน
ทําการศึกษาในประเทศจีนโดยวาลัมวา; และคนอื่นๆ (Walumbwa; et al. 2010) ได้ทําการศึกษาใน
บริษัทเทเลคอมโดยผลการวิจยั พบว่าภาวะผู้นําที่แท้จริงมีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพัน ใน
งานของพนัก งาน ส่ ว นอะล๊ อค; และอิส ราเอล (Alok; & Israel. 2012). ที่ทําการศึก ษาในประเทศ
อินเดียที่พบว่าภาวะผูน้ ํ าที่แท้จริงมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานผ่านความรูส้ กึ เป็ น
เจ้าของกิจการ นอกจากนี้ ห วัง; และเซีย ะ (Wang; & Hsieh. 2013) ได้ศึก ษาพนัก งานบริก ารใน
บริษทั ชัน้ นําของไต้หวันพบว่าพฤติกรรมผูน้ ําทีม่ คี วามคงเส้นคงวาระหว่างคําพูดกับการกระทํานัน้ จะ
มีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผู
่ กพันในงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ฮัน นาฮ์ ; วาลัม วา; และฟราย (Hannah; Walumbwa; & Fry. 2011) ได้ ทํ า การศึ ก ษา
อิทธิพลของภาวะผู้นําที่แท้จริงของผู้บงั คับบัญชาทหารที่มตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของทีมเป็ นเวลา 9
สัปดาห์ จํานวน 47 ทีม ผลการวิจยั พบว่าภาวะผู้นําที่แท้จริงในการวัดครัง้ ที่ 1 สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีมและผลิตภาพของทีมในการวัดครัง้ ที่ 3 ซึ่งความสัมพันธ์น้ีถูกส่งผ่าน
โดยภาวะผู้นําที่แท้จริงในการวัดครัง้ ที่ 2 นอกจากนี้ ฮัว; และคนอื่นๆ (Zhou; et al. 2014) พบว่า
ภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงส่งอิทธิพลข้ามระดับทางตรงต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของพนักงาน และส่งอิทธิพล
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ทางอ้อมโดยผ่านอารมณ์เชิงบวก (Positive emotion) ซึ่งให้ผลการวิจยั สอดคล้องกับเซิน; จาคลิค;
และ สเคอร์ล าวาจ (Cerne; Jaklic; & Skerlavaj. 2013) ที่ทํ าการศึก ษาในประเทศสโลเวเนี ย และ
พบว่าภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมของทีมเช่นเดียวกัน
จากทฤษฎีพหุระดับในองค์การในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงเป็ น
ตัวแปรระดับทีมที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมและพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม นอกจากนี้ยงั ส่งอิทธิพ ลทางตรงข้ามระดับต่ อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุ ค คลและพฤติ ก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ บุ ค คล ในขณะเดีย วกัน ส่ ง อิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ
พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ ทีม ผ่ านความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับ ทีม และส่ ง อิท ธิพ ล
ทางอ้อมข้ามระดับต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
นอกจากนี้ส่งอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลผ่านความยึด
มันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล
3.2 การรับรู้ความสามารถของทีม
แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของทีม
นักวิชาการได้ให้ความสําคัญกับความเชื่อในความสามารถ (Efficacy belief) ทัง้ ในระดับ
บุคคลและระดับทีม ในส่วนของตัวแปรระดับทีม นักวิชาการต่างประเทศจะเรียกชื่อทีแ่ ตกต่างกันบ้าง
ที่ พ บ ได้ ม าก เช่ น Collective efficacy (Tasa, et al., 2011) ห รื อ Group efficacy (Whiteoak;
Chalip; & Hort. 2004) หรือ Team efficacy (Gully; et al. 2002) และเป็ นตัวแปรทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
ศึกษามากเช่นเดียวกับตัวแปรการเสริมพลังอํานาจของทีม (Team Empowerment) ในฐานะเป็ นตัว
แปรแรงจูงใจระดับทีม (Chen.; & Kanfer. 2006: 233)
การรับรูค้ วามสามารถของตนมีจุดกําเนิดในระดับบุคคล ทีส่ ามารถยกระดับปรากฏขึน้ เป็ น
ตัวแปรในระดับที่สูงกว่า ซึ่งในทฤษฎีพ หุระดับได้อธิบายว่าปรากฏการณ์ ในระดับที่สูงกว่าระดับ
บุ คคล (ทีม องค์ก าร สังคม เป็ นต้น) สามารถปรากฏขึ้น (Emerge) จากบุ ค ลิก ลัก ษณะ การรู้ค ิด
อารมณ์ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการมีปฏิสมั พันธ์ทม่ี พี ลวัตระหว่างบุคคล ทีไ่ ด้ก่อรูปและกลายเป็ น
ปรากฏการณ์ รวมกลุ่ ม (Collective phenomena) ที่ เ รีย กว่ า เป็ นกระบวนการจากล่ า งขึ้น บน
(Bottom-up process) การยกระดับของการรับรูค้ วามสามารถของตนไปสู่การรับรูค้ วามสามารถของ
ทีมนี้ใช้กระบวนการ Composition และตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของที ม
มีนั ก วิช าการหลายท่ า นได้ ให้ ค วามหมายไว้ด ัง นี้ แบนดู ร่ า (Bandura, 1997: 477) ให้
ความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของทีมว่าเป็ นความเชื่อร่วมกันในความสามารถของทีมในการ
ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทีก่ ําหนดให้สําเร็จได้ในระดับทีต่ อ้ งการ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ แบนดูร่า (Prussia; & Kinicki.
1996: 187; citing Bandura, 1986) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็ นการรับรูเ้ กี่ยวกับความสามารถของ
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ทีมที่จะปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ ท่ีกําหนด นอกจากนี้ล ินด์สลี่; และคนอื่นๆ (Lindsley; Brass; &
Thomas. 1995: 648) ได้ให้ความหมายการรับรูค้ วามสามารถของทีมว่าเป็ นความเชื่อร่วมกันของ
กลุ่ม (หรือองค์การ) ที่จะปฏิบตั งิ านตามที่กําหนดให้ประสบความสําเร็จ และศยามล เอกะกุลานันต์
(2550) ได้ให้ความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของทีมที่สอดคล้องกับสองความหมายแรกโดย
สรุปว่าการรับรูค้ วามสามารถของทีมหมายถึงความเชื่อหรือความรูส้ กึ ร่วมกันในความสามารถของ
ทีมในการร่วมมือ จัดการและบริหารแนวทางการกระทําที่จาํ เป็ นต่อการสร้างความสําเร็จในผลงาน
ของทีมในสถานการณ์และพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงและเพื่อให้มคี วามหมายสอดคล้องกับการรับรู้
ความสามารถของตน ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ สามารถสรุปว่าการรับรู้ความสามารถของทีมหมายถึง
ความเชื่อร่วมกันว่าสมาชิกในทีมมีความสามารถในเรื่องความรูเ้ ชิงระบบ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
การค้น พบโอกาสใหม่ ๆ ที่ม ีป ระโยชน์ ในการทํ างานของทีม หรือ องค์ก าร สามารถสื่อ สารสร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือถ่ายโอนความรูเ้ พื่อสร้างนวัตกรรมให้เป็ นจริงได้ด้วยการวางแผน จัดระบบ
ทรัพ ยากรขององค์การแมะกระทําโดยมีความพยายามอดทนต่ ออุ ปสรรคโดยไม่ท้อ ถอย ยอมรับ
ความเสีย่ งและเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาดเพื่อให้บรรลุผลในการสร้างนวัตกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของทีมกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
เกี่ ย วกับ เรื่อ งความเชื่อ ในความสามารถ (Efficacy beliefs) นั ้น ทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม
(Social Cognitive Theory: SCT) ได้รบั การขยายกรอบแนวคิดในระดับบุคคลไปสู่ระดับทีส่ ูงกว่าคือ
ระดับ กลุ่ ม (Collective) ผ่ า นการมีค วามเชื่อ ร่ว มกัน ของกลุ่ม ว่ ากลุ่ ม มีค วามสามารถ (Bandura.
1997) ซึง่ การมีความเชื่อร่วมกันว่ากลุ่มมีความสามารถนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ จากการรวมกันของความเชื่อ
ของสมาชิกแต่ละคนแต่เป็ นปรากฏการณ์ทผ่ี ่านการมีปฏิสม้ พันธ์ทางสังคมร่วมกัน (Bandura. 1999)
นันคื
่ อการชีใ้ ห้เห็นว่า ถึงแม้ผลการวิจยั จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในความสามารถของตนกับความ
เชื่อในความสามารถของกลุ่มมีความสัมพันธ์ก ัน แต่ ความเชื่อของแต่ ละคนนัน้ อาจมีรูปแบบของ
ความสามารถที่แตกต่ างกันได้ หมายความว่าในขณะที่สมาชิกแต่ละคนกําลังคิดถึงความสามารถ
ของตนเองเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอยูน่ นั ้ อาจจะไม่เกีย่ วกับความสามารถในงานทีท่ าํ ร่วมกันในนามของ
กลุ่มเลย และจากการทบทวนเอกสารของผูว้ จิ ยั แสดงให้เห็นว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปร
แรงจูงใจซึ่งมีลกั ษณะร่วมกันได้ (Shared) สามารถยกระดับเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มในบริบทของการ
ทํางานระหว่ างพนั ก งานในองค์ก าร และโดยที่พ นัก งานที่ทํางานในกลุ่ม เดียวกัน มีโอกาสที่จะมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันมากกว่าพนักงานทีท่ ํางานเป็ นอิสระต่อกันหรืออยู่คนละกลุ่ม ดังนัน้ จึงมีความ
เป็ น ไปได้ท่ีก ระบวนการแพร่ก ระจายทางอารมณ์ (Emotional contagion) จะมีส่ว นเกี่ย วข้อ งทัง้
ทางบวกและทางลบ (Bakker.; Van Emmerik.; & Euwema. 2006) ส่งผ่านไปมาระหว่างพนักงาน
ในกลุ่มเดียวกันจนทัง้ กลุ่มมีการรับรูท้ างความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมแบบเดียวกัน
ดังนัน้ จึงสามารถระบุได้ว่าการรับรูค้ วามสามารถของทีมมีความสัมพันธ์หรือมีอทิ ธิพลต่อความยึดมัน่
ผูกพันในระดับทีมเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของการรับรูค้ วามสามารถของตนกับความยึดมันผู
่ กพัน
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ในงานระดับบุคคล นอกจากนี้โดยใช้หลักการการแพร่กระจายทางอารมณ์การรับรูค้ วามสามารถของ
ทีมน่ าจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมเช่นเดียวกัน
การวัดการรับรู้ความสามารถของทีม
มีการพัฒนาแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของกลุ่มหรือทีมหลายฉบับ เช่น เฉิน; และ คน
อื่นๆ (Chen; et al. 2002) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของทีมโดยใช้พน้ื ฐานจากแซคคา
โร; และคนอื่นๆ (Zaccaro; et al. 1995) เพื่อวัดการรับรูค้ วามสามารถของทีมบาสเกตบอลในชุมชน
24 ทีม โดยสร้างข้อ คําถาม 12 ข้อ เพื่อประเมินความมันใจในความสามารถของที
่
ม ตัวอย่างข้อ
คําถาม เช่น “มีการสื่อสารกันเป็ นอย่างดีระหว่างเพื่อนร่วมทีม” และ “การร่วมแรงร่วมใจระหว่าง
เพื่อนร่วมทีมประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี” และในระหว่างการตอบแบบวัดนี้ ผู้ร่วมวิจยั ต้องตอบ
คําถาม “คุณมันใจในความสามารถของที
่
มในการแข่งขันฤดูกาลนี้อย่างไร” คําตอบมี 1-5 จาก “ไม่
มันใจเลย”
่
ไปจนถึง “มันใจมากที
่
ส่ ุด” หลังจากนัน้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่ามีองค์ประกอบ
เดียว ค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ าเท่ากับ 0.94 และระหว่างทีมเท่ากับ 0.96
เฉิน; และบรีส (Chen; & Bliese. 2002) ให้นิยามความหมายการรับรูค้ วามสามารถของทีม
กับการรับรูค้ วามสามารถของตนว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน (Analogous) และมีตวั แปรผลลัพธ์ทงั ้ ใน
ระดับบุคคลและองค์การที่สมั พันธ์กนั เขาทัง้ สองได้นําแบบวัดของเจ็ค; และบลีส (Jex; & Bliese.
1999) เพื่อใช้วดั การรับรูค้ วามสามารถของทีมทหารในกองทัพบกสหรัฐอเมริกา โดยมีขอ้ คําถาม 4
ข้อ เป็ น แบบมาตรประเมิน ค่ า 5 อัน ดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็น ด้ว ยอย่ างยิง่ ” จนถึง “เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ”
ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น “ฉันมันใจจริ
่
งๆ ว่าทีมของฉันมีความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจนี้” ค่ า
สัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ าเท่ากับ 0.81 และค่า ICCs สนับสนุ นว่าเป็ นตัวแปรในระดับกลุ่มได้
วิต ท์น่ี (Whitney. 1994) ได้ใช้ว ิธ ีก ารประเมิน การรับ รู้ค วามสามารถของทีมโดยการใช้
ฉัน ทามติข องกลุ่ ม (Group consensus responds) ตามวิธ ีข องกิส ท์ (Gist. 1987) เพื่อ หลีก เลี่ย ง
ปั ญหาในการรวมค่าคะแนน (Aggregation) และใช้กลุ่มเป็ นประชากรเป้ าหมาย (Entity) ผลการวิจยั
พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของทีมทีไ่ ด้รบั การวัดด้วยวิธนี ้ีเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างความสัมพันธ์
ของเป้ าหมายทีต่ อ้ งทําให้สาํ เร็จกับผลการปฏิบตั งิ าน
ศยามล เอกะกุลานันต์ (2550) ได้สร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของทีมโดยให้สมาชิก
ภายในทีมเป็ นผูป้ ระเมินซึง่ สร้างขึน้ ตามแนวคิดของแบนดูรา่ (Bandura. 1997) และแนวคิดเกีย่ วกับ
ทัก ษะในการทํางานเป็ นทีมของวิลเลี่ยม (Williams. 1996) เป็ นการวัดความมันใจของสมาชิ
่
ก ทีม
ทัง้ หมด มีอ งค์ประกอบเดียว ข้อคําถาม 6 ข้อ เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ “มันใจ
่
ทีส่ ุด” จนถึง “ไม่มนใจเลย”
ั่
ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น “สมาชิกทีมรวมถึงตัวท่านมีความมันใจมากน้
่
อย
เพีย งใดว่ า จะสามารถทํ าให้ส มาชิก ทีม เข้าใจกระบวนการทํ า งานที่ค วามซับ ซ้อ นได้” โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ าเท่ากับ 0.90
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โดยสรุปวิธกี ารวัดการรับรูค้ วามสามารถของทีมมี 3 วิธ ี ประกอบด้วยวิธแี รกให้สมาชิกใน
ทีม ประเมิน ความมันใจของเขาว่
่
าด้ว ยความสามารถของเขาจะทํ าให้ ก ลุ่ ม ปฏิบ ัติง านให้ ป ระสบ
ความสําเร็จในงานที่ได้รบั มอบหมายหรือไม่ อย่างไร แล้วนํ าคะแนนมาหาค่าเฉลีย่ เพื่อเป็ นคะแนน
ความสามารถของทีม วิธที ส่ี องใช้กลุ่มเป็ นจุดอ้างอิง ไม่ใช่สมาชิกของทีม ในการสอบถามสมาชิกให้
ประเมินความสามารถของทีม (ไม่ใช่ตนเอง) ว่าด้วยความสามารถของทีมจะทําให้ทมี ปฏิบตั งิ านให้
ประสบความสําเร็จในงานตามทีท่ มี ได้รบั มอบหมายหรือไม่ อย่างไร แล้วใช้คะแนนเฉลีย่ เป็ นคะแนน
ความสามารถของทีม และวิธสี ุดท้ายคือการใช้ฉันทามติของกลุ่มโดยจะได้คําตอบในภาพรวมจาก
สมาชิกกลุ่มทัง้ หมดเพียงคําตอบเดียวเพื่อเป็ นตัวแทนคะแนนความสามารถของทีม (Whiteoak; et
al. 2004)
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตน การรับรูค้ วามสามารถของทีมมี
ความหมายเช่นเดียวกัน (Lindsley; Brass; & Thomas. (1995) มีตวั แปรเชิงสาเหตุ และตัวแปรผล
คล้ายคลึงกัน จุดอ้างอิงเปลีย่ นจากบุคคลไปเป็ นทีม (Vera; et al. 2014) ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการวัดการรับรู้
ความสามารถของทีมในบริบทของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของทีมควรใช้วธิ กี ารวัดความมันใจ
่
ว่าสมาชิกร่วมกันในทีมจะสามารถมีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้ในระดับใด ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จะสร้าง
แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของทีมขึน้ ใหม่ตามแนวคิดของแบนดูร่า (Bandura. 1986) โดยมีข้อ
คําถามที่สอดคล้องกับแบบวัด การรับรู้ความสามารถของทีมโดยเปลี่ยนจุด อ้างอิงให้เป็ นทีมแทน
บุคคล เช่น เปลี่ยนจากคําว่า “ฉัน” เป็ น “ทีมของเรา” ให้สอดคล้องกับ Referent-shift model ของ
เฉิ น; แมททิว ; และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese 2004) มาเป็ นแบบวัด การรับรู้ค วามสามารถ
ของทีมต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนเอกสารพบว่ามีงานวิจยั ได้ต ัง้ สมมติฐานว่าการรับรู้ค วามสามารถของ
ตนเองกับ การรับ รู้ค วามสามารถของทีม มีล ัก ษณะของ Nomological networks ที่คู่ ข นานกัน ไป
(Chen, et al., 2002: 382) ซึง่ วีร่า; และคนอื่นๆ (Vera; et al. 2014) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรูค้ วามสามารถทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่มงานกับความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ในระดับบุคคล
และกลุ่มงาน ผลการศึก ษาพบว่ าความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับบุ ค คลและกลุ่ มงานที่มกี ารรับ รู้
ความสามารถสูงในการวัดครัง้ แรกจะมีความยึดมันผู
่ กพันในงานคงเดิมในการวัดครัง้ ต่อมา ในขณะที่
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและกลุ่มงานทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถตํ่าในการวัดครัง้ แรกจะมี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานลดลงในการวัดครัง้ ต่อมาและความสัมพันธ์น้ีเป็ นแบบเดียวกัน (คู่ขนาน)
ทัง้ สองระดับการวิเคราะห์ จึงสรุปได้ว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนและการรับรูค้ วามสามารถของ
ทีมเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้ทงั ้ ในระดับบุคคลและระดับทีม
การรับ รู้ค วามสามารถของทีมเป็ นที่นิ ยมศึก ษากัน มาก ตัง้ แต่ ปี 2000 เป็ นต้นมามีก าร
สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการรับรูค้ วามสามารถของทีม 2 ฉบับโดยกัลลี;่ และคนอื่นๆ (Gully; et
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al. 2002) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั 67 เรื่อง คิดเป็ นจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 10,793 คน จาก 114 กลุ่ม
งาน ที่มคี ่ าอิทธิพ ล (Effect size) ทัง้ สิ้น 256 ค่าอิทธิพ ล ผลการสังเคราะห์ท่ีสําคัญ พบว่าการรับรู้
ความสามารถของทีมมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านของทีมในระดับปานกลางค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.41 และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของทีมกับผลการปฏิบตั งิ านของทีมจะ
มีขนาดสูงขึน้ ในกรณีทใ่ี นทีมมีการพึง่ พากันระหว่างสมาชิกมากกว่าในกรณีทม่ี กี ารพึง่ พากันระหว่าง
สมาชิ ก น้ อ ย นอกจากนี้ ส ตาจโควิค ; ลี; และไนย์ เ บิ ร์ก (Stajkovic; Lee; & Nyberg. 2009) ได้
สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการรับรูค้ วามสามารถของทีมอีกครัง้ หนึ่งเป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั 96
เรื่อง ในช่วงเวลา 2 ปี จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 31,019 คน จาก 6,128 กลุ่มงาน ได้ค่าความสัมพันธ์
118 ค่า ผลการสังเคราะห์ได้ผลใกล้เคียงกับผลการสังเคราะห์ของกัลลี่; และคนอื่นๆ (Gully; et al.
2002) โดยพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของทีมมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านของทีมในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.35 นอกจากนี้มกี ารศึกษาความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานระดับทีมทีเ่ ป็ นตัวแปรตาม ผลการวิจยั พบว่าทีมที่การรับรูค้ วามสามารถของทีมสูงจะมีความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมคงที่ในขณะที่ทมี ที่มกี ารรับรูค้ วามสามารถของทีมตํ่าจะมีความยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับทีมลดลง (Vera; et al. 2014) และกลุ่มทํางานที่มคี วามกดดันในเรื่องเวลาจะมี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมเพิม่ มากขึน้ เมื่อกลุ่มรับรูค้ วามสามารถของกลุ่มสูงขึน้ (Salanova;
et al. 2003) และผลการวิจยั ในประเทศไทยของ ศยามล เอกะกุลานันต์ (2550) ทีศ่ กึ ษากับทีมข้าม
สายงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของทีมส่งผลทางอ้อมต่ อ
ประสิทธิผลของทีม
จากทฤษฎีพหุระดับในองค์การในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้การรับรูค้ วามสามารถ
ของทีมเป็ นตัวแปรระดับทีม โดยการรับรูค้ วามสามารถของทีมจะส่งอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับทีมและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม นอกจากนี้ยงั ส่งอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
3.3 ความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของทีม
แนวคิ ดความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของทีม
ในสภาพการทํางานระหว่างคนไทยด้วยกันมักจะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารระหว่าง
เพื่อ นร่ว มงานที่เป็ น อยู่ในปั จ จุบนั และที่จะเกิด ขึ้น ในอนาคตสําหรับ ประเทศไทยคือ การเปิ ด เสรี
ทางด้านอาชีพ โดยจะมีบุคลากรจากประเทศใกล้เคียงในอาเซียนจะสามารถเดินทางมาทํางานใน
ประเทศไทยหากสมาชิกในอาเซียนได้ขอ้ ยุตใิ นเรื่องคุณสมบัตสิ ่วนบุคคล เช่น วิศวกร พยาบาล นัก
บัญชี เป็ นต้น ดังนัน้ ความหลากหลายด้านเชือ้ ชาติ ภาษาและวัฒนธรรมอาจจะเป็ นอุปสรรคในการ
ทํางานในระยะเริม่ ต้น เช่น การเรียนรู้ การประสานงาน ความไว้วางใจ ความร่วมมืออาจจะยังไม่ด ี
พอ ทีจ่ ะทําให้งานลุล่วงไปด้วยดี ซึง่ เป็ นปั ญหาทีอ่ งค์การโดยผูบ้ ริหารจะต้องหาทางแก้ไข โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีป่ ลอดภัย ลดความเสีย่ งจากความไม่ไว้วางใจระหว่างพนักงานด้วยกัน
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โดยสร้างความเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพนักงานด้วยกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เมื่อมี
การทําผิดโดยไม่ตงั ้ ใจก็จะได้รบั การให้อภัย ไม่ถูกแทงข้างหลัง หากพนักงานมีความเชื่อว่าตนเอง
ปลอดภัยจากสิง่ เหล่านี้กจ็ ะเกิดความยึดมันผู
่ กพัน (Kahn. 1990) และถ้าหากเป็ นการทํางานที่ต้อง
รับผิดชอบร่วมกันเป็ นทีม ถ้ามีความเชื่อร่วมกันพนักงานในทีมก็จะมีการร่วมแรงร่วมใจทีด่ ขี น้ึ ส่งผล
ต่อการเรียนรูท้ ด่ี ขี น้ึ และนํ าไปสู่ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องทีมในทีส่ ุด (Edmondson; & Roloff. 2009)
นอกจากนี้เอ็ดมอนด์สนั (Edmondson. 1999) กล่าวว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมช่วยให้ทมี
มีความยึดมันผู
่ กพันในพฤติกรรมการเรียนรูข้ องทีมและเป็ นผลให้บุคคลสามารถชังนํ
่ ้ าหนักเพื่อการ
ตัดสินใจก่อนทีเ่ ข้าร่วมในงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการกระทําของเพื่อนร่วมงาน สิง่ นี้จะช่วยให้ทมี มีการ
พัฒนาสามารถแก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ได้ ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมจะทําให้สมาชิกในทีมมี
ความมันใจในที
่
มว่าเขาจะไม่ถูกทําให้อบั อาย ถูกต่อต้าน หรือลงโทษในการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
ทีม ด้ว ยกัน ความมันใจนี
่ ้ เกิด ขึ้นมาจากความเคารพและไว้ว างใจระหว่างสมาชิก ด้ว ยกัน ความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมนี้อธิบายถึงบรรยากาศของทีมที่มคี ุ ณ ลักษณะของความเคารพและ
ไว้วางใจจึงมีความหมายเกินไปกว่าความไว้วางใจระหว่างบุคคล (Edmonson. 1999)
อีกแนวคิดหนึ่งซึง่ มีความใกล้เคียงกับความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาได้แก่องค์ประกอบหนึ่ง
ของทฤษฎีนวัต กรรมของกลุ่ ม (The theory of group innovation) (West. 1990: 309-333) นัน่ คือ
ความปลอดภัย ในการมีส่ ว นร่ว ม (Participatory safety) เป็ น ตัว แปรที่ก ล่ าวถึง สภาพแวดล้อ มที่
ปราศจากการคุ ก คามในการมีป ฏิส ัม พัน ธ์ระหว่ างบุ ค คลในกลุ่ ม เมื่อ ต้ อ งมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งในการ
ตัดสินใจโดยผ่านการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน และความปลอดภัยในการมีส่วนร่วมตัดสินใจจะ
ทําให้ลดการต่อต้านในการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเพิม่ มากขึน้ ตัวแปรนี้ใน
เวลาต่อมาเวสท์ (West. 2002) ได้นําไปเป็ นส่วนหนึ่งของแบบจําลองนวัตกรรมของทีม (A model of
team innovation) โดยอยู่ ใ นส่ ว น ของการบู ร ณ าการกระบ วนการกลุ่ ม (Integrating group
processes) โดยใช้ช่ ือ ตัว แปรว่ าการพัฒ นาความปลอดภัย ภายในกลุ่ ม (Developing intragroup
safety) มุ่งเน้ นเป็ นตัวแปรทางจิตวิทยามากขึน้ โดยกล่าวว่าเป็ นสิง่ ที่รสู้ กึ ได้ว่ามีความปลอดภัยทาง
จิต วิทยาของสมาชิกกลุ่มในการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ถ้าหากกลุ่มสามารถพัฒนา
ความปลอดภัยภายในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็ นการกระตุน้ ความรูส้ กึ ทีด่ ขี องกลุ่มและการจัดการ
ความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้จะทําให้เกิดบรรยากาศของความปลอดภัยที่จะเรียนรูซ้ ่งึ จะ
นําไปสู่การสร้างสรรค์และมีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมมากขึน้
ความหมายของความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของทีม
คาห์น (Kahn. 1990: 708-713) ได้ ส รุ ป เกี่ย วกับ ความปลอดภัย เชิง จิต วิท ยาว่ า ในการ
ทํางานภายในองค์การย่อมหลีกไม่พ้นจะต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลหรือพนักงานในองค์การ
กล่าวโดยเฉพาะในระดับเพื่อนร่วมงานด้วยกันแล้ว พนักงานในองค์การย่อมมีความระมัดระวังใน
การแสดงความคิดเห็น หรือการให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานคนอื่นๆ ทัง้ นี้
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เนื่องจากไม่แน่ ใจว่าหากตนให้ความคิดเห็นหรือให้ความร่วมมือไปแล้วผลทีต่ ามมาอาจไม่ได้เป็ นไป
ตามเจตนาดีของตนเองก็ได้ ดังนัน้ พนักงานในองค์การต้องการความรูส้ กึ ในการทํางานว่าสิง่ ทีต่ นเอง
กระทําจะไม่ได้รบั ผลร้ายในภายหลัง ความรู้ส ึกเช่นนี้ เรียกว่าความปลอดภัยเชิงจิต วิทยา ความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยา (Psychological safety) เป็ นเงื่อนไขในเชิงจิตวิทยา (เป็ นสภาวะทางจิตใจ) ที่
จะทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหน้ าทีด่ ้วยความยึดมันผู
่ กพันในงานโดยไม่เกรงกลัวต่อ
ผลลัพธ์ในทางลบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อตนเอง ได้แก่ภาพพจน์ สถานะ หรือหน้าทีก่ ารงาน บุคคลจะรูส้ กึ ว่า
อยู่ในสถานการณ์ทป่ี ลอดภัยถ้าเขาเชื่อมันว่
่ าจะไม่ต้องหนักใจหรือได้รบั ผลร้ายจากการทีเ่ ขามีความ
ยึดมันผู
่ กพันในงาน ซึง่ ในทีห่ มายถึงสถานการณ์ภายในกลุ่ม ทีม หรือองค์การ และปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
โดยตรงต่ อความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของบุคคลได้แก่ ปั จจัยแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal relationships) ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในบุคคลจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทีด่ ี มีการไว้เนื้อเชื่อใจและการสนับสนุ นระหว่างกัน ปั จจัยทีส่ องคือพลวัตของกลุ่มและ
ภายในกลุ่ม (Group and intergroup dynamics) บุ ค คลในกลุ่มไม่ค วรมีก ารกระทํ าที่เสแสร้ง หรือ
เป็ นที่ยอมรับไม่ได้ท่แี สดงต่อกันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาได้ ปั จจัยที่สามคือ
รูปแบบและกระบวนการจัด การ (Management style and process) ผู้บงั คับบัญ ชาหรือผู้นําควรมี
ลักษณะและแสดงพฤติกรรมที่ให้การสนับสนุ น ยืดหยุ่น เปิ ดกว้างแต่ชดั เจนจะส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยเชิงจิต วิทยาและปั จจัยสุ ด ท้ายคือ ปทัสถานขององค์ก าร (Organizational norms) ความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของบุคคลจะเกิดขึน้ ได้ในองค์การทีส่ มาชิกได้รบั รูถ้ งึ ปทัสถานขององค์การและ
มีการปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังร่วมกันของปทัสถานขององค์การนัน้ ๆ ส่วน เนม
บาร์ดและเอ็ดมอนด์สนั (Nembhard; & Edmondson. 2012: 491) ได้ให้ความหมายความปลอดภัย
เชิงจิตวิทยาว่าเป็ นการรับรูข้ องบุคคลเกี่ยวกับระดับของภัยคุกคามระหว่างบุคคลในสภาพแวดล้อม
ของการทํางาน
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยามีจุดกําเนิดในระดับบุคคล ทีส่ ามารถยกระดับปรากฏขึน้ เป็ นตัว
แปรในระดับทีส่ ูงกว่า ซึง่ ในทฤษฎีพหุระดับได้อธิบายว่าปรากฏการณ์ในระดับที่สูงกว่าระดับบุคคล
(ทีม องค์การ สังคม เป็ นต้น) สามารถปรากฏขึน้ (Emerge) จากบุคลิกลักษณะ การรู้คดิ อารมณ์
ความรู้ส ึก พฤติก รรมและการมีป ฏิส ัม พัน ธ์ท่ีม ีพ ลวัต ระหว่ า งบุ ค คล ที่ไ ด้ ก่ อ รูป และกลายเป็ น
ปรากฏการณ์ รวมกลุ่ ม (Collective phenomena) ที่ เ รีย กว่ า เป็ นกระบวนการจากล่ า งขึ้ น บน
(Bottom-up process) การยกระดับของความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาไปสู่ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
ของทีมนี้ใช้กระบวนการ Composition และตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ตวั แปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา เป็ นตัวแปรในระดับทีม โดยใช้แนวคิด
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของเอ็ดมอนด์สนั (Edmondson. 1999: 354) โดยให้ความหมายความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมว่าเป็ นความเชื่อว่าทีมจะปลอดภัยจากความเสี่ยงระหว่างสมาชิกของ
ทีมในเรื่องความคิดเห็นหรือการกระทําของตนจะไม่ทําให้ตนได้รบั ความอับอาย ถูกต่อต้านหรือถูก
ลงโทษ ความมันใจนี
่ ้ เกิดขึ้นจากสมาชิกของทีมได้รบั ความเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันและ
ความปลอดภัย เชิ ง จิต วิท ยาของที ม นี้ เป็ นบรรยากาศซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การอภิ ป ราย แก้ ปั ญ หาเพื่ อ
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ความสําเร็จในเป้ าหมายที่ร่วมกันเนื่องจากสมาชิกในทีมจะปกป้ องตัวเองน้ อยลงทําให้การสนทนา
ระหว่ า งสมาชิก มีค วามเปิ ด เผยมากขึ้น และในงานวิจ ัย ครัง้ นี้ จ ะใช้ แ นวคิด ของเอ็ ด มอนด์ ส ัน
(Edmondson. 1999) โดยความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีความหมายว่าการทีพ่ นักงานซึง่ เป็ น
สมาชิกในทีมมีความเชื่อร่วมกัน (Shared belief) ว่าภายในกลุ่มหรือทีมมีความปลอดภัยจากความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ระหว่างพนักงานที่เป็ นสมาชิกในทีมเดียวกันโดยความคิดเห็นหรือการกระทําของ
ตนจะไม่ ทํ าให้ต นได้รบั ความอับ อาย ถู ก ต่ อ ต้ านหรือ ถู ก ลงโทษ เนื่ อ งจากได้รบั การเคารพและ
ไว้วางใจจากสมาชิกในทีม
ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของที มกับความยึดมันผู
่ กพัน
ในงาน

กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมเกีย่ วข้องกับความเสีย่ ง ความไม่แน่ นอนและ
ความล้มเหลวระหว่างการดําเนิ นงานในกระบวนการต่ างๆ สมาชิกของทีมจะไม่ก ล้าที่จะมีค วาม
เกี่ยวข้องในการเสนอความคิดใหม่ๆ เนื่องจากกลัวความผิดพลาด (Edmondson. 1999) หรือกลัวที่
จะทําให้กระบวนการต่างๆ ช้าลง (Edmondson; & Mogelof. 2006; citing Ford; & Sullivan. 2004)
สิง่ ท้าทายเกี่ยวกับเรื่องนี้คอื ทําอย่างไรจึงจะระงับยับยัง้ ความคิดของสมาชิกในทีมแบบนี้ได้ ความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมคือคําตอบ ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมจะทําให้สมาชิกของทีมมี
ความมันใจว่
่ าจะได้รบั ความเคารพและไว้วางใจระหว่างสมาชิกด้วยกัน หากเสนอความคิดเห็นใดๆ
ไปแล้วก็จะไม่ถูกทําให้อบั อาย ต่อต้าน หรือถูกลงโทษ เมื่อมีความมันใจเช่
่
นนัน้ ก็จทําให้สมาชิกใน
ทีมมีพลังการทํางาน พร้อมที่จะทุ่มเทอุทศิ และทํางานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ดสมาชิกจะแสดง
ความคิดเห็นทีต่ นเองคิดว่าเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ เป็ นความคิดใหม่ๆ หรือวิธปี ฏิบตั ใิ หม่ๆ ในการ
ทํางาน หรือลัก ษณะของสินค้าใหม่ๆ ที่ลูกค้าต้องการ ถึงแม้จะมีความผิดพลาดบ้างในการเสนอ
ความคิดเห็นทีอ่ าจจะไม่ถูกต้องหรือเป็ นความคิดเห็นเชยๆ ไม่เข้าท่าก็จะไม่มคี วามกลัวการถูกทําให้
อับ อาย ทีม สร้า งนวัต กรรมที่ม ีป ระสิท ธิผ ลจําเป็ น ต้ อ งเกี่ย วข้อ งกับ พฤติก รรมที่ผ ลลัพ ธ์ไ ม่ อ าจ
คาดหมายได้ อาจถูกตัง้ คําถาม หรือต้องการคําตอบสําหรับความคิดใหม่ๆ ดังนัน้ ภายในทีมจึงต้องมี
ความปลอดภัยเชิงจิต วิท ยา (Edmondson; & Mogelof. 2006) และมีห ลัก ฐานสนั บสนุ นเกี่ย วกับ
ความเชื่อมโยงระหว่างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาระดับองค์การกับการสร้างนวัตกรรมกระบวนการ
(Process innovation) และผลการดําเนินงานขององค์การ (Baer; & Frese. 2003) โดยกลุ่มซึง่ มีการ
ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) นัน้ ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาเป็ นสิง่ จําเป็ นในการขับเคลื่อนการนํ า
นวัตกรรมเข้ามาใช้ปฏิบตั ใิ นองค์การ
การวัดความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของทีม
ในการวัดความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม มีแบบวัดความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
ที่ส ร้า งขึ้น ตามแนวคิ ด ของเอ็ ด มอนด์ ส ัน (Edmondson. 1999: 382) ซึ่ง พั ฒ นาข้ อ มู ล จากการ
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สัม ภาษณ์ พ นั ก งานของบริษัท ผู้ผ ลิต เฟอร์นิ เจอร์แ ห่ ง หนึ่ ง ในสหรัฐอเมริก า 51 ทีม งาน แบบวัด
ประกอบด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ มีเพียงองค์ประกอบเดียว ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
จริงที่สุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ตัวอย่างข้อคําถาม เช่น ในกรณีท่ที ่านทํางาน
ผิดพลาดในทีมนี้ ท่านจะไม่ถูกตําหนิ แบบวัดมีค่าความน่ าเชื่อถือซึง่ วัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ า
ของครอนบาคเท่ ากับ .82 และค่ า ICCs เท่ ากับ .39 นอกจากนี้ ยงั มีแ บบวัด ความปลอดภัย เชิง
จิต วิท ยาในระดั บ บุ ค คลที่ ส ร้ า งขึ้น โดยโครบ็ อ ต-เมสัน ; และอั บ ราโมวิช (Chrobot-Mason; &
Aramovich. 2004) ใช้ ว ัด พนั ก งานหน่ ว ยงานผลิต ของบริษั ท ในประเทศสหรัฐ อเมริก า 500 คน
ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ข้อ องค์ประกอบเดียว เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (5 คะแนน) จนถึง ไม่ เห็น ด้ว ยอย่ างยิง่ (1 คะแนน) ตัว อย่ างข้อ คําถาม เช่ น ในขณะที่
ทํางาน ฉันรูส้ กึ มีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นที่มคี วามแตกต่ างจากคนอื่นๆ ในองค์การ โดยใน
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะได้นําแบบวัดของเอ็ดมอนด์สนั (Edmondson. 1999) นํามาแปลและปรับให้ม ี
ความสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
คาห์ น (Kahn. 1990: 702, 708) ระบุ ว่ า ความปลอดภั ย เชิ ง จิต วิ ท ยา (Psychological
safety) เป็ น เงื่อ นไขหนึ่ ง ในสามประการที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ความยึด มันผู
่ ก พัน ส่ ว นบุ ค คล (Personal
engagement) และได้สรุปผลการวิจยั ถึงความเชื่อมโยงระหว่างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยากับความ
ยึดมันผู
่ กพันส่วนบุคคลว่าบุคคลผู้มคี วามยึดมันผู
่ กพันส่วนบุคคลสูงจะอยู่ในสถานการณ์ ท่มี คี วาม
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาสูงกว่าบุคคลทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันส่วนบุคคลตํ่า
เอ็ดมอนด์สนั . (2004); เอ็ดมอนสัน; และ โมกีลอค. (2006)(Edmondson; & Roloff. 2009;
citing Edmonson. 2004; Edmonson; & Mogelog. 2006) ได้พฒ
ั นาแบบจําลองความปลอดภัยเชิง
จิต วิทยาของทีมโดยมีข้อเสนอเชิงทฤษฎีถึงผลลัพ ธ์ของความปลอดภัยเชิงจิต วิทยา ของทีมซึ่ง
ประกอบด้ว ย พฤติก รรมการให้ค วามช่ วยเหลือ ตัก เตือ นหรือ บอกกล่ าวในเรื่องที่อ าจเกิด ความ
ผิดพลาด และพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ เบิรก์ ; และคนอื่นๆ (Burke; et al. 2006) ได้
พัฒนาแบบจําลองการปรับตัวของทีม (Team adaptation) โดยมีข้อเสนอเชิงทฤษฎีว่าระดับความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีอทิ ธิพลเชิงบวกกับการกําหนดแผนงานในระยะที่สองของวงจรการ
ปรับตัวและจะส่งผลต่อนวัตกรรมของทีม (Team Innovation) เป็ นผลลัพธ์สุดท้าย
เคสเซล; ครัทเซอร์; และชูลท์ (Kessel; Kratzer; & Schultz. 2012) ได้รวบรวมข้อมูลจาก
ทีมงานดูแลผู้ป่วย 73 ทีม ผลการวิจยั พบว่าระดับความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาภายในทีมสามารถ
พยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของทีมได้โดยมีตวั แปรการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารและความรูเ้ ป็ นตัวแปร
คันกลางนอกจากนี
่
้โพสต์ (Post. 2012) ได้ศกึ ษาทีมสร้างนวัตกรรม 83 ทีม ผลการวิจยั พบว่าการคิด
แบบลําดับขัน้ ตอน (Sequential thinking) จะยับยัง้ ความรูส้ กึ ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมทําให้ผล
การสร้างนวัตกรรมตํ่าลง ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงกําหนดให้ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาเป็ นตัว
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แปรระดับ ทีม ส่ง อิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับ ทีม และพฤติก รรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม ในขณะเดียวกันส่งอิทธิพลทางอ้อมต่ อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม
ผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
3.4 ความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของทีม
แนวคิ ดความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของทีม
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมเป็ นปั จจัยหนึ่งขององค์ประกอบของทีม
(Team Composition) ซึ่งเป็ นปั จจัยนํ าเข้าเพื่อเป็ นทรัพยากรสําหรับกระบวนการกลุ่มเพื่อผลผลิต
และผลลัพธ์ตามทีส่ มาชิกกลุ่มต้องการ ในการศึกษาความหลากหลายและผลการปฏิบตั งิ านของทีมนี้
แบ่ ง ออกเป็ น สองมุ ม มอง (Williams; & O’Reilly. 1998) โดยมุม มองแรกเรียกว่ าการจัด กลุ่ มทาง
สังคม (The social categorization perspective) ที่มุ่งเน้ นความเหมือนกันของสมาชิกภายในกลุ่ม
ซึ่งจะเกิดผลดีต่อความผูกพันของสมาชิกและลดความขัดแย้งและเพิม่ ความเหนียวแน่ นของกลุ่ม
ขณะที่อกี มุมมองหนึ่งเรียกว่ามุมมองสารสนเทศ/การตัดสินใจ (The information/decision-making
perspective) โดยยึดถือว่าความหลากหลายที่เกี่ยวกับงานหรือความหลากหลายทางด้านการรูค้ ดิ
รวมทัง้ ความเชีย่ วชาญ จะทําให้ทมี ทีม่ คี วามหลากหลายดังกล่าวมีความกว้างขวางในด้านความรูท้ ม่ี ี
คุณ ค่ าและนํ าไปสู่มุมมองที่ห ลากหลายในการทํางานเป็ นทีม (Mitchell; & Boyle. 2015: 874) ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้จะใช้มุมมองทีส่ องนี้และมีหลักฐานที่ยนื ยันว่ากลุ่มหรือทีมทีม่ ขี อบเขตของความรูแ้ ละ
ทักษะที่แตกต่ างกันแต่ มกี ารทับซ้อนกันจะช่วยให้มคี วามสร้างสรรค์ข้นึ (West. 2002: 362; citing
Dunbar. 1995; 1997) สอดคล้องกับเพาลุส (West. 2002: 362; citing Paulus. 2000) ทีส่ รุปว่ากลุ่ม
ที่ป ระกอบไปด้ ว ยพื้ น ฐานที่แ ตกต่ า งกัน ในเรื่อ ง อาชีพ ความรู้ ทัก ษะและความสามารถจะมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมากกว่าสมาชิกกลุ่มทีม่ คี วามเหมือนๆ กัน ทัง้ นี้เนื่องจากผู้ท่มี ี
ความแตกต่างในด้านต่างๆ จะมีมุมมองหรือประเด็นที่แตกต่ างกันออกไปและเวสท์ (West. 2002:
362, 365) ได้เสริมว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้จะสร้างมุมมองทีห่ ลากหลายและกลายเป็ นความ
ขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ โดยสรุปความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะนี้จงึ จะมีส่วนสําคัญทีจ่ ะทําให้
การสร้างนวัตกรรมในระดับทีมมีความเข้มแข็งและประสบความสําเร็จ
เออโกร์ท ; และแม็ค กรัช (Kozlowski; & Bell. 2003; citing Argote; & MaGrath. 1993)
ได้จาํ แนกอิทธิพลของความหลากหลาย (Diversity) ทีม่ ผี ลต่อผลลัพธ์ของทีมน่ าจะขึน้ อยู่กบั ปั จจัย 4
ประการ ได้แก่ ปั จจัยแรกคือธรรมชาติของงานที่รบั ผิดชอบ หมายความว่าทีมที่มคี วามหลากหลาย
จะได้ประโยชน์ จากงานที่มคี วามชัดเจนในขอบเขตที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และ องค์ความรู้
ต่างๆ กัน ปั จจัยที่สองคือผลลัพธ์ท่ไี ด้จากความหลากหลายมีลกั ษณะได้อย่างเสียอย่าง เช่นจะได้
ประโยชน์จากผลการปฏิบตั งิ านแต่จะเสียประโยชน์จากพฤติกรรมของสมาชิกในทีมจน ทําให้สมาชิก
ของทีมมีการเปลีย่ นแปลงบ่อยๆ ปั จจัยทีส่ ามคือผลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ านจะเป็ นไปในลักษณะ
ต่ างกันตามช่ว งเวลาเช่ นทีมที่มลี กั ษณะความหลากหลายน้ อยจะมีผ ลการปฏิบตั ิงานที่ด ีในระยะ
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เริม่ ต้น ส่วนทีมทีม่ ลี กั ษณะความหลากหลายมากจะมีผลการปฏิบตั งิ านในช่วงหลังดีกว่า และปั จจัย
สุดท้ายคือผลของความหลากหลายนี้จะขึน้ อยู่กบั ลักษณะของความหลากหลายทีน่ ํ ามาประเมิน เช่น
ความหลากหลายทางด้านลักษณะประชากร หรือชีวสังคมอาจจะให้ผลลัพ ธ์ในทางลบ ส่วนความ
หลากหลายในทักษะและความเชีย่ วชาญอาจจะให้ผลลัพธ์ในทางบวก
ความหมายของความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของที ม
วิ ล เลี ย มแล ะโอเรี ย ลี่ (Knippenberg; De Dreu; & Homan. 2004; citing Williams; &
O’Reilly. 1998) กล่าวว่าความหลากหลายหมายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในคุณลักษณะ ใดๆ
ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารรับ รู้ว่ า คนอื่ น ๆ มี ค วามแตกต่ า งจากตนเอง ยัง มีแ จ๊ ค สัน (Drach-Zahavy; &
Somech. 2002; citing Jackson. 1996) ได้นิยามความหมายของความหลากหลายของทีม (Team
Heterogeneity) เป็ นส่วนประกอบทางสังคมของทีม ซึง่ แบ่งออกได้เป็ นความหลากหลายทีเ่ กี่ยวกับ
งาน (Task-related) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ ความสามารถทีจ่ ําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน และ
ความหลากหลายทางคุ ณ ลัก ษณะมุ่ ง ความสัม พัน ธ์ (Relation-oriented attributes) ซึ่ง หมายถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น เพศ อายุ ศาสนาที่นับถือ ซึง่ ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้จะให้ความสําคัญกับความหลากหลายทีเ่ กี่ยวกับงานเท่านัน้ โดยจะเรียกว่าเป็ นความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะ นอกจากนี้แจนเซ่นและฮวง (Janssen; & Huang. 2008) ได้ให้
ความหมายในลักษณะที่เป็ นความแตกต่ างระหว่างบุคคลในทีมด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ
บทบาท ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรม นอกจากนี้ตรีทพิ บุญแย้ม (2554) ได้ให้ความหมายของ
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานว่าเป็ นการรับรูข้ องสมาชิกในกลุ่มว่าตนเองมี
ความรูแ้ ละทักษะที่แตกต่างจากสมาชิกในกลุ่มมากน้ อยเพียงใดและศยามล เอกะกุลานันต์ (2550)
ให้นิยามปฏิบตั ิก ารความหลากหลายของทีมว่าหมายถึงระดับความแตกต่ างในคุ ณ ลัก ษณะของ
สมาชิกในทีม โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะใช้แนวคิดความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะตาม
ความหมายของตรีทพิ บุญแย้ม (2554) ว่าความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม หมายถึง
การรับรูข้ องสมาชิกในทีมว่าตนเองมีความรูแ้ ละทักษะที่แตกต่างจากสมาชิกอื่นๆ ในทีมมากน้ อย
เพียงใด
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายด้ านความรู้และทักษะของที มกับความยึด
มันผู
่ กพันในงาน
จากการทีค่ วามยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมเกิดขึน้ จากปฏิสมั พันธ์และรับรูร้ ่วมกันระหว่าง
พนักงาน ดังนัน้ จึงมีปัจจัยเชิงสาเหตุท่แี ตกต่ างไปจากความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล และ
ไม่ได้ขน้ึ กับทรัพยากรงาน แต่จะขึน้ กับส่วนประกอบของทีมทีเ่ ป็ นปั จจัยนําเข้า และกระบวนการของ
ทีม (Costa; Passos; & Bakker. 2014a: 419) และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม
เป็ น ตัว แปรส่ ว นประกอบของทีม ที่เ ป็ น ปั จ จัย นํ า เข้าตัว แปรหนึ่ ง และในทีม ที่ม ีส มาชิก มีค วาม
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หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะมากย่อมมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในระหว่างการทํางานมากกว่าทีม
ทีม่ สี มาชิกมีความหลายหลายด้านความรูแ้ ละทักษะน้ อยกว่าสามารถสร้างความทุ่มเทอุทศิ ช่วยกัน
ทําให้เกิด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน และนอกจากนี้ จ ากข้อ เสนอในเชิง ทฤษฎีท่ีส นั บ สนุ น ความ
หลากหลายของสมาชิก ในทีมในการต้องการความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่ างกันได้ ในขณะที่ข้อเสนอเชิงทฤษฎีท่สี นับสนุ นความสอดคล้องหรือความเหมือนกันของ
สมาชิกในทีมที่ต้องการประสบการณ์ แบบเดียวกันและต้องการลดความขัดแย้ง และผลการวิจยั ที่
ผ่านมาให้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากแบบจําลองของทีมนวัตกรรม (Model
of team innovation) (West. 2002; West.; Sacramento.; & Fay. 2006) แล้ว ผูส้ ร้างแบบจําลองได้
ให้ความสําคัญต่อส่วนประกอบของทีม (Team composition) ในเรื่องความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของทีมทีม่ ผี ลต่อกระบวนการของทีมและการสร้างนวัตกรรมของทีมในทีส่ ุด โดยได้อธิบาย
ว่าการที่ทมี ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกที่มพี ้นื ฐานทางความรู้ ทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันจะ
ทําให้มมี ุมมองที่หลากหลายในประเด็นต่างๆ และทักษะของสมาชิกในทีมที่หลากหลายจะสามารถ
ทํางานในด้านต่างๆ มากขึน้ ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมจะทําให้ทมี มีศกั ยภาพ
สร้างงานทีม่ คี วามซับซ้อนทีเ่ ป็ นนวัตกรรมได้ มีขอ้ ควรระวังว่าสมาชิกในทีมควรจะมีรปู แบบความคิด
(Mental model) ที่ค ล้ายคลึงกัน ถ้ าสมาชิก ในทีม มีค วามหลากหลายด้านความรู้แ ละทัก ษะมาก
เกินไป เช่นมีความรูเ้ ฉพาะสาขาทีแ่ ตกต่างกันมากจะไม่สามารถจะพัฒนาโครงการนวัตกรรมได้และ
ทีมทีม่ คี วามหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะจะทํางานได้สอดประสานบูรณาการความรูแ้ ละทักษะ
ของสมาชิกเพื่อผลสําเร็จของการสร้างนวัตกรรมต้องได้รบั การจัดการในเรื่องความหลากหลายอย่าง
มีประสิทธิผล ในที่สุดเวสท์. (West. 2002); เวสท์.; ซาคราเมนโต.; &เฟย์ (West.; Sacramento.; &
Fay. 2006) ได้สรุปว่าความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมจะเสริมสร้างนวัตกรรมของทีม
ได้
การวัดความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของทีม
ในการวัด ความหลากหลายด้านความรู้แ ละทัก ษะของทีม มีแ บบวัด แจนเซน; และฮวง
(Janssen; & Huang. 2008) ซึ่งเป็ นแบบวัดความแตกต่างระหว่างบุคคล (Ellemers; Kortekaas; &
Ouwerkerk. 1999) เพื่อวัดบุคคลมองตนเองว่าแตกต่ างจากสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมอย่างไรในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ การปฏิบตั งิ านตามบทบาท ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรม โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นหัวหน้างานซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับกลางจํานวน 157 คนในกลุ่มธนาคารของประเทศ
เนเธอร์แลนด์แบบวัดนี้มขี อ้ คําถาม 7 ข้อ มีองค์ประกอบเดียว เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 7 อันดับ
ตัง้ แต่ “ไม่แตกต่างกันเลย” ไปจนถึง “แตกต่างกันมากทีส่ ุด” ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงจําแนก และมีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบาค .90 นอกจากนี้ยงั
มีแบบวัดความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานของ ตรีทพิ บุญแย้ม (2554) ที่สร้าง
ขึน้ ตามแนวคิดของแจนเซ่นและฮวง (Janssen; & Huang. 2008) ซึง่ นํ าไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น
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กลุ่มงานสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนไทย จํานวน 45 กลุ่มงาน เป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 5 อันดับ ตัง้ แต่ จริงอย่างยิง่ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีขอ้ คําถามรวม 12 ข้อ
สององค์ประกอบได้แ ก่ ค วามหลากหลายด้านทัก ษะและความคิดและด้านความหลากหลายของ
ความรู้ โดยมีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง และค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .67 ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะใช้แบบวัดของตรีทพิ บุญแย้ม (2554) มาปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการทดสอบอิ ท ธิพ ลของความหลากหลายด้ า นความรู้แ ละทั ก ษะของที ม ที่ ม ีต่ อ
ประสิทธิผลของทีมหรือการสร้างนวัตกรรมของทีมนัน้ ผลการวิจยั ตามทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารมา
ให้ผลการวิจยั ที่แตกต่ างกัน (Anderson; Potocnik; & Zhou. 2014) ผลการวิจยั พบทัง้ อิทธิพลเชิง
บวก อิทธิพลเชิงลบและไม่พบอิทธิพลของความหลากหลายด้านความร้และทักษะของสมาชิกต่อผล
การปฏิบตั ิงานของทีมในด้านความคิด สร้างสรรค์ห รือ การสร้างนวัต กรรม (Paulus; Dzindolet; &
Kohn. 2012: 335) ผลการวิจยั ทีส่ รุปว่าความหลากหลายของความรูแ้ ละทักษะของทีมเป็ นทีต่ อ้ งการ
หรือ มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิผ ลของทีมหรือ พฤติก รรมสร้างนวัต กรรม (Janssen; & Huang. 2008;
Somech. 2006; Stewart. 2006; citing Bantel; & Jackson. 1989; Magjuka; & Baldwin. 1991;
Kozlowski; & Bell. 2003; citing Gladstein. 1984;Bantel. 1994; Hulsheger;Anderson; &
Salgado. 2009; Fay; et al. 2006; Keller. 2001; Hulsheger;Anderson; & Salgado. 2009) ใ น
ส่วนทีผ่ ลการวิจยั ยืนยันว่าความหลากหลายของความรูแ้ ละทักษะของทีมไม่มอี ทิ ธิพลหรือมีผลทาง
ลบต่ อ ประสิท ธิผ ลของทีม หรือ พฤติก รรมการสร้า งนวัต กรรม (Stewart.2006; citing Campion;
Medsker; & Higgs. 1993; Wiersema; & Bird. 1993; Kozlowski; & Bell. 2003; ciing Haleblian;
& Finkelstein. 1993; Jackson; et al. 1991; Pelled; Eisenhardt; & Xin. 1999;Stewart. 2006)
ถึงแม้ว่าผลการวิจยั จะมีความแตกต่างกัน แต่ดว้ ยข้อเสนอในเชิงทฤษฎีของเวสท์ (West.
2002) และเวสท์ ; ซาคราเมนโต; และเฟ ย์ (West; Sacramento; & Fay. 2006) และผลการ
สังเคราะห์งานวิจยั ของ (Hulsheger;Anderson; & Salgado. 2009) ที่ส นับ สนุ น ความหลากหลาย
ด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมว่ามีอทิ ธิพลต่อการสร้างนวัตกรรมของทีม ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึง
กําหนดให้ความหลากหลายของความรูแ้ ละทักษะของทีมเป็ นตัวแปรระดับทีมส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม ในขณะเดียวกันส่ง
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
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3.5 ขนาดของทีม
แนวคิ ดขนาดของทีม
ใน แ บ บ จํ า ล อ งป ระสิ ท ธิ ผ ล ข อ งก ลุ่ ม งาน (Model of Task Group Effectiveness)
(Gladstein. 1984) แบบจําลองประสิท ธิผ ลของกลุ่ ม (Model of Group Effectiveness) (Cohen; &
Bailey. 1997) และแบบจํ า ลองความร่ ว มมือ ในความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Model of Collaborative
Creativity) (Paulus; Dzindolet; & Kohn. 2012) ทัง้ สามแบบแบบจําลองกล่าวถึงส่วนประกอบของ
กลุ่ม (Group Composition) หรือโครงสร้างของกลุ่ม/ทีม (Group/Team Structure) มีตวั แปรสําคัญ
ตัวหนึ่งในแบบจําลองที่คงอยู่มาตลอดในช่วง 30 ปี ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของตัวแปรนี้นัน่ คือ
ขนาดของกลุ่ ม หรือ ทีม (Group/Team Size) ขนาดของทีม เท่ า ไหร่ทีม จึง จะมีป ระสิท ธิผ ลหรือ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ทีมสามารถมีขนาดที่แตกต่างได้ ด้วยมุมมองง่ายๆ อาจจะคิด
ว่าถ้าทีมมีขนาดใหญ่ จะทําให้มคี นทํางานมากขึ้นและผลงานอาจจะดีข้นึ (Campion; Medsker; &
Higgs. 1993) ในกรณี ท่ีม ีทีม ขนาดใหญ่ ข้อ ดีก็ค ือ การที่ม ีค วามหลากหลายสามารถระดมความ
คิด เห็นได้มาก น่ าจะมีค นทํางานมากขึ้น มีทรัพ ยากรและความเชี่ยวชาญมากขึ้น (Kozlowski; &
Bell. 2003) แต่ก็มขี ้อเสียในเรื่องความรูส้ กึ รับผิดชอบต่องานส่วนของตนลดลงและมีแนวโน้ มที่จะ
หลบหลีกในที่สุด (Karau; & Williams. 1993) หรือ ทีมที่ใหญ่ ต้องการมีปฏิสมั พันธ์ท่มี ากขึ้นมีก าร
แข่ ง ขัน ภายในทีม เพื่อ นํ าเสนอความคิด ของตนเองในการระดมสมอง (Diehl; & Stoebe. 1991)
ดังนัน้ การศึกษาขนาดของทีมในการสร้างนวัตกรรมจึงมีความสําคัญ และทีมที่มขี นาดพอเหมาะจะ
ช่ ว ยให้ก ารจัด ทรัพ ยากร ความเชี่ยวชาญ ทัก ษะและความรู้ในการทํางานที่ยุ่ง ยากและซับ ซ้อ น
มากกว่างานประจํา
ความหมายของขนาดของทีม
ความหมายของขนาดของทีมไม่มคี วามซับซ้อน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ขนาดของทีมคือ
จํานวนสมาชิกภายในทีมจํานวนสมาชิกภายในทีมทัง้ หมด
การวัดขนาดของทีม
ขนาดของทีมเป็ นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ เป็ นลักษณะเชิงกายภาพของทีมและเป็ นตัวแปร
ในระดับทีมโดยตรง (Global property) ในการวัดขนาดของทีมจึงไม่มคี วามซับซ้อน ผูท้ ่สี ามารถให้
ข้อมูลได้ถูกต้องเพียงคนเดียวก็ใช้ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของทีมกับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
จากการทีค่ วามยึดมันผู
่ กพันในงานของทีมเกิดขึน้ จากปฏิสมั พันธ์และรับรูร้ ่วมกันระหว่าง
พนักงาน ดังนัน้ จึงมีปัจจัยเชิงสาเหตุ ท่แี ตกต่ างไปจากความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล และ
ไม่ได้ขน้ึ กับทรัพยากรงาน แต่จะขึน้ กับส่วนประกอบของทีมทีเ่ ป็ นปั จจัยนําเข้า และกระบวนการของ
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ทีม (Costa; Passos; & Bakker. 2014a: 419) และขนาดของทีมเป็ นตัวแปรส่วนประกอบของทีมที่
เป็ น ปั จจัยนํ าเข้าตัว แปรหนึ่ ง ดัง นั น้ ในทีมที่ม ีส มาชิก ที่ม ากกว่ าย่ อ มมีป ฏิส ัมพัน ธ์ระหว่ างกัน ใน
ระหว่างการทํางานมากกว่าทีมที่มสี มาชิกน้ อยกว่าและส่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
นอกจากนี้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของทีมกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมนัน้
สจ๊ว ต (Stewart. 2006) ได้ส รุป ว่าในการออกแบบโครงสร้างส่ ว นประกอบของทีม มีค วามสํ าคัญ
โดยทัว่ ไปการเพิ่มขนาดของทีมจะทํ าให้ทีม มีป ระสิทธิผ ลมีผ ลงานเป็ นที่พ อใจ ผลิต ภาพสูงและ
พนั ก งานมีค วามพึง พอใจ (Campion; Medsker; & Higgs. 1993) และสามารถพยากรณ์ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานได้ (MagJuka; & Baldwin. (1991) โดยประโยชน์ ของทีมขนาดใหญ่ นัน้ ขึ้นกับลักษณะ
ของทีมและสิง่ แวดล้อมของทีม (Kozlowski; & Bell. (2003) และทีมทีม่ ขี นาดใหญ่จะได้รบั ทรัพยากร
เวลา เงิน และความเชีย่ วชาญมากกว่าทีมทีม่ ขี นาดเล็ก (Hill. 1982) การทีม่ ที รัพยากรมากกว่านี้เอง
ได้ ร บั การคาดหวัง ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ใ นการทํ า งานของที ม ที่ ย าก มีค วามซับ ซ้ อ นและอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่แน่ นอน เช่น การสร้างนวัตกรรม เป็ นต้น
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากผลการสังเคราะห์ง านวิจยั ของฮัส ซีเกอร์; แอนเดอร์ส นั ; และซัล กาโด (Hulsheger;
Anderson; & Salgado. 2009) ได้ทําการสังเคราะห์ตวั แปรพยากรณ์การสร้างนวัตกรรมในระดับทีม
จํานวน 91 เรือ่ ง ซึง่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง 50,096 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากวารสารชัน้ นํ า
จนถึงเดือนมีนาคม 2007 ผลการสังเคราะห์ตวั แปรขนาดของทีมพบว่าขนาดของทีมมีความสัมพันธ์
กับ นวัต กรรมในระดับ ทีม โดยมีค่ าอิท ธิพ ลเท่ ากับ .158 นั น่ คือ ทีม ที่ม ีข นาดใหญ่ ส ามารถสร้า ง
นวัตกรรมได้มากกว่าทีมทีม่ ขี นาดเล็ก และเมื่อพิจารณาในตัวแปรปรับด้วยระดับการวิเคราะห์พบว่า
ขนาดของทีมมีความสัมพันธ์กบั การสร้างนวัตกรรมระดับทีมแต่พบความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการ
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.095 นัน่ คือทีมทีม่ ขี นาดใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะ
เกิดการอูง้ าน (Social loafing) และกาฝาก (Free-riding) นันคื
่ อสมาชิกจะหลบหลีกไม่ช่วยเหลืองาน
ซึง่ ผลทีต่ ามมาก็คอื พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลก็ลดลงด้วย ในทางตรงข้ามการทีข่ นาด
ของทีมใหญ่ ข้นึ ก็จะส่งผลให้มคี วามหลากหลายในความรู้ ทักษะและความสามารถซึ่งจะเป็ นส่วน
สําคัญที่จะทําให้ทมี สามารถทํางานที่มคี วามยุ่งยากและซับซ้อนมากขึน้ (Hulsheger; Anderson; &
Salgado. 2009)
สําหรับจํานวนสมาชิกในทีมทีเ่ หมาะสมนัน้ นักวิจยั มีคาํ แนะนํ าทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น ควรมี
7คน (Scharf. 1989) 12 คน (Katzenbach; & Smith. 1993) ซึ่งในความเป็ นจริงแล้วจํานวนสมาชิก
หรือขนาดของทีมนัน้ ขึน้ อยู่กบั เนื้องานและสภาพแวดล้อมที่ทมี ปฏิบตั ิงานอยู่ (Kozlowski; & Bell.
2003: 56) นอกจากนี้ยงั มีผลการวิจยั ที่พบว่าขนาดของทีมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน
(Hackman; & Vidar. 1970; Martz; Vogel; & Nunamaker. 1992) ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มิได้
สนใจขนาดของทีมที่เหมาะสม แต่ต้องการทราบว่าขนาดของทีมในปั จจุบนั นี้มคี วามสัมพันธ์กบั การ
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สร้างนวัตกรรมของทีมงานหรือไม่ จากผลการวิจยั ของ Hulsheger; Anderson; & Salgado. 2009
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้ขนาดของทีมเป็ นตัวแปรระดับทีมส่งอิทธิพลทางตรงต่อความยึด
มันผู
่ กพันในงานระดับทีมและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม ในขณะเดียวกันส่งอิทธิพ ล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
่ ก พัน ในระดับ ทีม มาแล้ว
จากการทบทวนเอกสารตัว แปรเชิง สาเหตุ ข องความยึด มันผู
ทัง้ หมด 5 ตัวแปร สามารถแสดงเป็ นภาพ ตามภาพประกอบ 6 ดังนี้

่ กพันในงานและพฤติกรรรม
ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุทางความยึดมันผู
การสร้างนวัตกรรมระดับทีม

4. ตัวแปรผลของความยึดมั ่นผูกพันในงาน
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานทางด้านพฤติกรรมการ
ทํางานที่พ ึง ประสงค์ข ององค์ก าร และมีค วามสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของภาครัฐที่ป ระกาศ
แนวคิดประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจะต้องใช้
ภาคเอกชนเป็ นองค์การที่มคี วามสําคัญต่อความสําเร็จ และกลไกเครื่องมือที่จะใช้ขบั เคลื่อนคือการ
สร้างนวัตกรรม อันได้แก่สงิ่ ใหม่ ทีม่ ปี ระโยชน์ ทีส่ ามารถนํ ามาปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลได้ ดังนัน้ ในการวิจยั
ครัง้ นี้พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ขององค์การทีต่ ้องการจากพนักงานก็คอื พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
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นัน่ เอง ต่ อไปนี้เป็ นการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
4.1 พฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
จากผลการวิจ ัย เกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานกับ ผลการ
ปฏิบ ัติง าน (Shantz; et al. 2013; Salanova; Agut; & Peiro. 2005; Bedarkar; & Pandita. 2014)
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับความยึดมันผู
่ กพันในงานทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของ คริสเตียน;
และสลอก์ เธอร์ (Christian; & Slaughter. 2011) ผลการสัง เคราะห์ง านวิจ ยั เกี่ยวกับ ความยึด มัน่
ผู ก พั น ในงานกับ สาเหตุ แ ละผลลัพ ธ์ ต่ า งๆ (Halbesleben. 2010) และการทบทวนวรรณกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่ างความยึด มันผู
่ ก พันในงานกับผลการปฏิบตั ิงาน (Kim; Kolb; & Kim. 2012)
ผลการวิจยั ทัง้ หมดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความยึดมันผู
่ กพันในงานที่มคี วามสัมพันธ์
กับผลการปฏิบตั งิ าน นัน่ คือบุคคลหรือพนักงานทีท่ าํ งานโดยมีความยึดมันผู
่ กพันในงานมากกว่าจะมี
ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ กี ว่าบุคคลหรือพนักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานน้อยกว่า
ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นตัวแปรทีม่ คี วามหมายกว้างขวางมาก และหลากหลายมิติ กริฟฟิ น;
นี ล ; และปาร์ ค เกอร์ (Griffin; Neal; & Parker. 2007: 328) ได้ ส รุ ป หั ว ข้ อ ธลการปฏิ บ ั ติ ง านที่
นักวิชาการได้กล่าวถึงผลการปฏิบตั งิ านบางอย่างซึ่งเป็ นที่พงึ ประสงค์ขององค์การในปั จจุบนั เช่น
การแก้ไขปั ญหาแบบเชิงรุก (Parker; Williams; & Turner. 2006) การริเริม่ ส่วนบุคคล (Podsakoff;
et al. 2000; Frese; & Fay. 2001) การมีจติ สํานึกในการคิดริเริม่ (Borman; et al. 2001; Johnson.
2003) และบทบาทของนัก นวัต กรรม (Wellbourne; Johnson; & Erez. 1998) การที่พ นั ก งานใน
องค์ก ารต้อ งปฏิบตั ิงานตามบทบาทที่ก ล่ าวมานี้ เป็ นเพราะแรงกดดันเพื่อการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Griffin; Neal; & Parker. 2007: 332) เพื่อให้องค์การมีประสิทธิผล
ตามเป้ าหมาย ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็ นเรื่องที่สําคัญ ต่ อความอยู่รอดและเติบโตขององค์การในปั จจุบนั
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการสร้างนวัตกรรมแล้ว ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดให้
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมเป็ นตัวแปรผลลัพธ์ของความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ในระดับบุคคลและ
ระดับทีม
แนวคิ ดนวัตกรรม
นวัตกรรมมีบทบาทต่อความอยูร่ อดในระยะยาวขององค์การ (Scott; & Bruce. 1994: 580;
citing Ancona; & Caldwell. 1987) และประสบความสําเร็จ (Anderson; Potocnik; & Zhou. 2014:
1298) คําว่ า “นวัต กรรม” มีใช้อ ยู่ในหลายสาขาวิชา เช่ น บริก ารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
องค์การ จิตวิทยา เทคโนโลยีและวิศวกรรม เป็ นต้น (Gopalakrishnan; & Damanpour. 1997: 15)
จึงมีแนวคิดแตกต่างกันออกไป ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จะ
อธิบ ายความแตกต่ างระหว่ างนวัต กรรม (Innovation) ความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) และการ
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เปลี่ยนแปลง (Change) จากแนวคิดของเวทส์; และฟารร์ (West; & Farr. 1990: 10-12) ซึ่งเป็ นผู้
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมในการทํางานโดยแนวคิดนวัตกรรมในการทํางานนัน้ มีด้านต่ างๆ ที่
น่ าสนใจคือ 1) นวัตกรรมจะต้องเกิดขึน้ ด้วยความตัง้ ใจโดยคาดหวังประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
นัน้ 2) มุมมองเกีย่ วกับประโยชน์จากการนํ านวัตกรรมมาปฏิบตั เิ ป็ นเรือ่ งทีม่ ากกว่าการพิจารณาจาก
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยประโยชน์อาจจะเป็ นการเติบโตส่วนบุคคล การเพิม่ ความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ เพิม่ ความพึงพอใจ ปรับปรุงความเหนียวแน่ นของกลุ่มและการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
ดีข้นึ ก็ได้ 3) ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ไม่เพียงแต่ ในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ แต่ มุ่งหมายถึงสังคมอื่นๆ
ด้วย เช่นนวัตกรรมนํ้ าอีเอ็ม หรือลูกบอลอีเอ็มเพื่ออนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและคุณภาพของนํ้ า สามารถ
เป็ นประโยชน์นําไปใช้ได้ทวประเทศที
ั่
อ่ ยู่ภายใต้ขอ้ บ่งชีใ้ นการนําไปใช้ 4) นวัตกรรมในทีน่ ้ีไม่ได้เป็ น
เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่หมายรวมถึงความคิดใหม่ กระบวนการในการบริหารหรือ
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้วย เช่นการออกรูปแบบใหม่เกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับพนักงาน การ
สลับเวลาหรือวันทํางาน เป็ นต้น 5) นวัตกรรมในที่น้ีจะต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ ทางสังคมของ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมคือต้องมีทงั ้ ผู้สร้างนวัตกรรมและผู้นํานวัตกรรมนัน้ ไปปฏิบตั ิ และ 6)
นวัตกรรมไม่จาํ เป็ นต้องได้จากความคิดใหม่ทงั ้ หมด ความคิดใหม่เป็ นความใหม่โดยเปรียบเทียบนัน่
คือขอเพียงเป็ นสิง่ ใหม่ในหน่ วยงานทีน่ ํ ามาปฏิบตั กิ เ็ พียงพอเช่นการนํ าความคิดใหม่ๆ ทีใ่ ช้ได้ผลใน
องค์การอื่นมาใช้ในองค์การนี้ เป็ นต้น
เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ความคิ ด สร้า งสรรค์ โดยอะมาไบล์ (Amabile. 1983) กล่ า วถึ ง
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็ นผลิตผลของความคิดใหม่ทม่ี คี วามเหมาะสมโดยบุคคลหรือ
กลุ่มย่อยที่ทํางานร่วมกัน จากความหมายนี้โดยความคิดสร้างสรรค์ท่เี ป็ นที่เข้าใจกันคือเป็ นสิง่ ใหม่
ทัง้ หมด (Absolute novelty) แต่นวัตกรรมขอเพียงเป็ นสิง่ ใหม่ทน่ี ํ าเข้ามาปฏิบตั ใิ นองค์การก็เพียงพอ
นวั ต กรรมมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด สร้า งสรรค์ เช่ น การตั ง้ กลุ่ ม จัด การตนเอง (Team
autonomous work groups) ในโรงงานแห่งหนึ่งอาจไม่ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
แต่นําแบบอย่างมาจากทีอ่ ่นื ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มจัดการตนเองนัน้ เป็ นทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายแล้ว แต่
ก็เป็ นนวัตกรรมของโรงงานแห่งนัน้ ที่นํามาใช้เป็ นครัง้ แรก และความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คอื
นวัตกรรมนัน้ ต้องเกี่ยวข้องกับความตัง้ ใจจากการใช้ประโยชน์ เช่นการเสนอวิธกี ารทํางานแบบใหม่
เพื่อให้ประหยัดทรัพยากรขององค์การ แต่ความคิดสร้างสรรค์นนั ้ ความตัง้ ใจจากการใช้ประโยชน์อาจ
ไม่เกี่ยวข้อง เช่นการแต่งโคลงกลอน ทัง้ นี้ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้มคี วามตัง้ ใจที่จะใช้ประโยชน์ หรือหวัง
ผลตอบแทนจากการกระทําดัง กล่ าว แต่ ผู้แ ต่ ง เป็ น ผู้ม ีค วามคิด สร้างสรรค์ และประการสุ ด ท้ าย
นวัตกรรมเป็ นกระบวนการทางสังคมโดยมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ ร้างนวัตกรรมกับผูน้ ํ านวัตกรรมไป
ใช้ซ่งึ จะมีผลกระทบระหว่างกันในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเป็ นกระบวนการทางปั ญญา
(Cognitive process) ซึง่ เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล
ส่วนความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงนัน้ แน่ นอนว่าทุกนวัตกรรมใน
องค์ ก ารคือ การเปลี่ย นแปลง แต่ ทุ ก การเปลี่ย นแปลงอาจไม่ ใ ช่ น วัต กรรมทัง้ หมด ดัง นั ้น การ
เปลีย่ นแปลงโดยไม่ได้ตงั ้ ใจหรือไม่พงึ ประสงค์เช่นการลดระยะเวลาการทํางานอันเนื่องมาจากการที่
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พนักงานทนสภาพอากาศไม่ไหว หรือการลดจํานวนพนักงานของโรงแรมอันเนื่องมาจากยอดการ
จองห้องพักลดลงสิง่ นี้ไม่ใช่นวัตกรรม และการปรับเปลีย่ นเล็กน้ อยหรือง่ายๆ ขององค์การที่เกิดขึน้
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจในผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอก ทัง้ หมด
คือความแตกต่างระหว่างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการเปลีย่ นแปลง
ความหมายของนวัตกรรม
การให้ความหมายของนวัตกรรมมีหลากหลาย ตัง้ แต่เน้ นทางด้านเทคนิค เช่น นวัตกรรม
คือกิจกรรมทีม่ คี วามซับซ้อนเป็ นผลมาจากความคิดใหม่ๆ เพื่อทีจ่ ะหาข้อสรุปในการแก้ไขปั ญหาและ
สามารถนํ ามาใช้ในทางเศรษฐกิจหรือมีคุณค่าทางสังคม (West; & Farr. 1990: 9; citing Myers; &
Marquis. 1969) หรือมุ่งเน้นที่กระบวนการ เช่น นวัตกรรมคือกระบวนการในการนํ าความคิดใหม่ๆ
มาใช้ ความคิดใหม่ๆ เช่น การลดต้นทุน การนํ าระบบงบประมาณแบบใหม่มาใช้ ปรับปรุงวิธกี าร
สื่อสารหรือ การสายการประกอบผลิต ภัณ ฑ์ในทีม เป็ นต้น นวัต กรรมของผลิต ภัณ ฑ์ บริก ารหรือ
กระบวนการนัน้ มีขนั ้ ตอน การก่ อกําเนิ ด การยอมรับ การนํ ามาใช้หรือปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญ หา
(West; & Farr. 1990: 9; citing Kanter. 1983) ส่วนคิงส์ (King. 1992: 90) ได้นิยามนวัตกรรมโดย
มุ่งเน้นที่กระบวนการของนวัตกรรม (Process of Innovation) โดยกล่าวว่านวัตกรรมเป็ นลําดับของ
กิจกรรมต่างๆ ในการนํ าสิง่ ใหม่ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ เข้ามาสู่หน่ วยงาน นอกจากนี้ยงั มีนิยาม
ความหมายของนวัตกรรมที่น่าสนใจเช่ น นวัตกรรมหมายถึง อะไรก็ตามตราบเท่ าที่ความคิด นัน้
ได้รบั การรับรูว้ ่าเป็ นสิง่ ใหม่สาํ หรับผูเ้ กีย่ วข้อง ถึงแม้ว่าสิง่ นัน้ จะมีอยูแ่ ล้วในทีอ่ ่นื หรือเป็ นทีท่ ราบของ
บุ ค คลอื่น ก็ ต าม (Van de Ven. 1986: 592) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ โรเจอร์ (Rogers. 2003: 12) ได้ ใ ห้
ความหมายของนวัตกรรมว่าเป็ นความคิด แนวปฏิบตั ิ หรืออะไรก็ตามที่เห็นว่า “ใหม่” โดยบุคคล
หรือหน่ วยงานทีจ่ ะนํ ามาปฏิบตั หิ รือใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามนักวิชาการทีม่ ชี ่อื เสียงด้านนวัตกรรม
ได้ให้ความหมายที่สําคัญ นวัตกรรมในที่น้ี หมายถึงความตัง้ ใจที่จะนํ าสิง่ ใหม่ๆ อันได้แก่ ค วามคิด
กระบวนการ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ วิธ ีก ารต่ างๆ มาแนะนํ า ปฏิบ ัติ ด้ว ยบทบาทของบุ ค คล กลุ่ ม หรือ
องค์การ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ อนั มีความสําคัญ ต่อบุคคล กลุ่ม องค์การหรือสังคมที่ใหญ่ กว่า
(West; & Farr, 1990: 9) สําหรับ ในประเทศไทยนั น้ กานต์ ตระกูล ฮุน (2553) ได้ให้ค วามหมาย
นวัตกรรมว่าเป็ นการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ซึง่ ครอบคลุมสินค้าและบริการ กระบวนการทํางาน รูปแบบ
ธุรกิจ ตลอดจน การพัฒ นาเทคโนโลยีขององค์ก าร นอกจากนี้ บาร์เร็ค (Baregheh; et at., 2009:
1326) ได้สงั เคราะห์ความหมายของนวัตกรรม 60 ความหมาย ในสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ สามารถสรุปได้
ดังนี้ ในด้านลักษณะของนวัตกรรม คําที่ใช้บ่อยคือ “ใหม่ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง” ในด้านแบบของ
นวัตกรรม คําทีใ่ ช้บ่อยคือ “ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ เทคนิค” ในด้านเป้ าหมายของนวัตกรรม
คําทีใ่ ช้บ่อยคือ “การแข่งขัน ความสําเร็จ เศรษฐกิจ ความเหนือกว่า ความได้เปรียบ คุณค่า” ในด้าน
บริบทสังคม คําทีใ่ ช้บ่อยคือ “องค์การ บริษทั ลูกค้า ระบบสังคม” ในด้านเครือ่ งมือของนวัตกรรม คํา
ที่ใช้บ่ อ ยคือ “ความคิด เห็น การประดิษ ฐ์ เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์” ในด้านขัน้ ตอนของ
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นวัตกรรม คําทีใ่ ช้บ่อยคือ “การนํ ามาใช้ การพัฒนา การสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์” จะเห็นได้ว่าในด้าน
เครื่อ งมือ นั ้น มีค วามคิด สร้า งสรรค์ อ ยู่ ด้ ว ย ดัง ที่แ อนเดอร์ส ัน ; โพทอคนิ ค ; และซู (Anderson;
Potocnik; & Zhou. 2014: 1298) ได้ ใ ห้ ค วามหมายในเชิง บู ร ณาการของนวัต กรรมว่ า ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในทีท่ ํางานนัน้ เป็ นกระบวนการผลลัพธ์และผลผลิตของความพยายามทีจ่ ะ
พัฒนาและทําสิง่ ใหม่ๆ ขึน้ มา ขัน้ ตอนแรกเป็ นเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์คอื กระบวนการสร้างความคิด
ใหม่ๆ และขัน้ ตอนนวัตกรรมคือการนํ าความคิดมาทําให้วธิ กี ารปฏิบตั งิ านหรือสินค้าทีด่ กี ว่าเดิม ซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถจะเกิดขึน้ ได้ตงั ้ แต่ระดับบุคคล ทีม องค์การหรือมากกว่า
หนึ่ งระดับ นอกจากนี้ นั ก วิชาการยังใช้คําว่าความคิด สร้างสรรค์แ ละนวัต กรรมทดแทนกันได้ใน
การศึกษาและวิจยั (King. 1990: 51; Scott; & Bruce. 1994: 581) จะเห็นได้ว่าคําว่า “นวัต กรรม”
สามารถให้ความหมายได้ห ลายแบบ แต่ ในการวิจยั ครัง้ นี้นวัตกรรมมีความหมายว่าเป็ นสิง่ ใหม่ท่ี
เกิดขึน้ ในองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นความคิด กระบวนการทํางาน ผลิตภัณฑ์ การบริการ เทคโนโลยี หรือ
รูปแบบธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั ิ ทีม องค์การหรือสังคม โดยนวัตกรรมสามารถเกิดขึน้
ได้ทงั ้ สามระดับคือบุคคล ทีม หรือองค์การ
กระบวนการสร้างนวัตกรรม
ชโรเดอร์; และคนอื่น ๆ (King. 1990: 22; citing Schroeder; et al. 1986) และ แวนเดอ
เวน (Van de Ven. 1986: 591) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของกระบวนการสร้างนวัต กรรม (Innovation
process) ใกล้เคียงกันว่าเป็ นขัน้ ตอนกิจกรรมตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในการพัฒ นาความคิด ใหม่ๆ
และการนํ าความคิด นั น้ ๆ มาปฏิบ ัติสําหรับ แวนเดอเวน (Van de Ven. 1986: 591) นั น้ ได้ขยาย
ความเพิม่ ว่ากระบวนการสร้างนวัตกรรมจะกระทําโดยบุคคลผู้ซ่งึ มีความมุ่งมันผู
่ กพันในการติดต่อ
แลกเปลี่ย นความคิด และการปฏิบ ัติก ับ บุ ค คลอื่น อยู่ต ลอดเวลาภายในบริบ ทขององค์ ก ารนั น้ ๆ
นอกจากนี้คานเตอร์ (Kanter. 1988: 170-172) ได้ให้มุมมองของกระบวนการสร้างนวัตกรรมว่าเป็ น
งาน (Tasks) มีความไม่แน่ นอนทัง้ ในด้านกําหนดเวลาและต้นทุนค่าใช้จา่ ยและไม่สามารถคาดการณ์
ได้ เป็ นเรื่องที่ต้องใช้ความรูแ้ ละการสื่อสาร มีการเมืองในองค์การและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนใน
องค์ก าร ดังนั น้ จึง สามารถสรุป ได้ว่ ากระบวนการสร้างนวัต กรรมเป็ น งานหรือ กิจกรรมที่พ ัฒ นา
ความคิดใหม่ๆ มาแลกเปลีย่ นระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และสามารถนํ ามาปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การ ซึ่งงานเหล่านี้มคี วามไม่แน่ นอน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเป็ นเรื่องทีต่ ้องใช้ความรู้
และเกีย่ วข้องกับทุกภาคส่วนในองค์การ
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรมได้แบ่ งออกเป็ นสองกลุ่ ม
ความคิดเห็น (Anderson; Potocnic; & Zhou. 2014: 1299) กลุ่มแรกเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเป็ นสิง่ ทีแ่ ตกต่างกันในเชิงแนวความคิด (Oldham; & Cummings. 1996; Rank; Pace; &
Frese. 2004) ส่ ว นอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง เห็ น ว่ า ไม่ เ พี ย งแต่ ค วามคิด สร้า งสรรค์ เ ป็ นขัน้ ตอนแรกของ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมแล้วความคิดสร้างสรรค์ยงั เป็ นวงจรที่สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ในขัน้ ตอน
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สร้างความคิดหรือในขัน้ ตอนการนํ าความคิดมาปฏิบตั ิ หรือวนกลับไปกลับมา หรือขัน้ ตอนต่างๆ มี
ความทับซ้อนระหว่างกัน (King. 1992: 100; Paulus. 2002: 395) ซึง่ กระบวนการสร้างนวัตกรรมใน
แนวทางนี้ ข ั น้ ตอนต่ า งๆ อาจไม่ เ ป็ นไปตามลํ า ดั บ หรือ เรีย กว่ า Multiple sequence model
(Gopalakrishnan; & Damanpour. 1997: 16) ข้อถกเถียงอีกประการหนึ่งก็คอื ความคิดสร้างสรรค์
นัน้ เกี่ยวข้องกับ “ความคิดใหม่” จริงๆ ในขณะทีก่ ระบวนการนวัตกรรมนัน้ “ความคิด” เป็ นความคิด
ใหม่โดยเปรียบเทียบนัน่ คือเป็ นความคิดใหม่ตามการยอมรับของหน่ วยงานทีน่ ําความคิดนัน้ มาใช้ได้
(Anderson; De Dreu; & Nijstad. 2004) ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย มีค วามเห็น สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของเพาลุ ส
(Paulus. 2002) และ แอนเดอร์สนั ; และ คนอื่น ๆ (Anderson; De Dreu; & Nijstad. 2004)
จากแนวคิดที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับความคิดในการก่ อให้เกิดสิง่ ใหม่และมี
ประโยชน์ (Scott; & Bruce.1994: 581; citing Mumford; & Gustafson. 1988) ส่ ว นนวัต กรรมนั น้
เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการยอมรับซึ่งความคิดในการก่อให้เกิดสิง่ ใหม่และมีประโยชน์ และนํ ามา
ปฏิบตั ิ (Scott & Bruce, 1994: 581; citing Kanter. 1988; Van de Ven. 1986) ในงานวิจยั เกี่ยวกับ
กระบวนการสร้า งนวัต กรรมซึ่ง เป็ น การศึก ษาเพื่อ ตอบคํ าถามที่ว่ านวัต กรรมนั น้ เกิด ขึ้น และมี
พัฒนาการอย่างไร โดยศึกษาผ่านแบบจําลองกระบวนการ (Process model) (Kanter. 1988: 172)
มีนักวิชาการหลายท่านทีท่ ําการศึกษา และส่วนมากแล้วจะทําการศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรม
ในระดับองค์การมากกว่าศึก ษาในระดับบุ คคลและทีม (King. 1990: 46) และได้แบ่ งกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมออกเป็ นขัน้ ตอน (Stage) เช่น แบ่งเป็ นสองขัน้ ตอนคือขัน้ ตอนความคิดสร้างสรรค์
และขัน้ ตอนนวัตกรรม (Anderson; Potocnic; & Zhou. 2014:1298) ขัน้ ตอนการสร้างนวัตกรรมและ
ขัน้ ตอนการตัด สิน ใจนํ านวัต กรรมมาปฏิบ ัติห รือ ใช้ป ระโยชน์ (Gopalakrishnan; & Damanpour.
1997: 16-17) และทีไ่ ด้แบ่งขัน้ ตอนทีแ่ บ่งย่อยมากขึน้ เช่น สีข่ นั ้ ตอนคือ ขัน้ ตอนสร้างความคิด การ
สนั บ สนุ น นวัต กรรม การพัฒ นานวัต กรรมและการนํ านวัต กรรมมาปฏิบ ัติ (Bernstein; & Singh.
2006) สําหรับคานเตอร์ (Kanter, 1988: 172-173) ซึ่งมีความเห็นว่าแบบจําลองกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็ นขัน้ ตอนตามลําดับ (Unitary sequence model) (Gopalakrishnan; & Damanpour.
1997: 16) นัน้ ไม่เพียงพอต่อการทําความเข้าใจและเขาเห็นด้วยกับกลุ่มที่เห็นว่ากระบวนการสร้าง
นวัตกรรมมีความซับซ้อน (Multiple sequence model) และต้องการแบบจําลองทีผ่ สมผสานระหว่าง
แบบจําลองส่วนประกอบความแปรปรวน (Variance model) ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่อธิบายปั จจัยที่ม ี
อิท ธิพ ลต่ อ การสร้างนวัต กรรมและแบบจําลองกระบวนการ (Process model) ที่แ สดงให้เห็น ว่า
กระบวนการสร้างนวัตกรรมเกิดขึน้ และมีพฒ
ั นาการอย่างไร คานเตอร์จงึ ได้อธิบายกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมว่าเป็ นงาน (ไม่ใช้คําว่าขัน้ ตอน) ซึง่ ประกอบไปด้วย 4 งานหลัก (Major tasks) ได้แก่ งาน
สร้างความคิด งานสร้างความร่วมมือ งานทําความคิดให้เป็ นจริงและงานถ่ายโอนและการเผยแพร่
ซึง่ ทัง้ 4 งานหลักนี้จะเกี่ยวข้องกับทัง้ บุคคล หน่ วยงาน เงือ่ นไขทางสังคมและโครงสร้างขององค์การ
กระบวนการสร้างนวัตกรรม 4 งานหลัก ของคานเตอร์ (Kanter. 1988) นัน้ ได้รบั การอ้างอิงอย่าง
แพร่หลาย จึงจะกล่าวในรายละเอียดของงานต่างๆ ดังนี้ (Kanter. 1988: 173-206)
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งานแรกเป็ นการสร้างความคิด (Idea Generation) ในองค์ก ารนัน้ เมื่อ มีก ารตระหนัก ใน
ปั ญหาจึงเป็ นจุดเริม่ ต้นในการหาโอกาสใหม่ๆ โดยเริม่ จากการกระตุ้นให้เกิดความคิดของบุคคลที่
เรียกว่าผู้ประกอบการภายในองค์การ (Corporate Entrepreneurs, Intrapreneurs) บางครัง้ เรียกว่า
ผู้ส ร้างความคิด (Idea generators) บุ ค คลต่ างๆ เหล่ านี้ จะต้อ งเป็ น ผู้ท่ีม ีค วามสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ และต้องได้รบั การสนับสนุ นจากองค์การในการทีจ่ ะสามารถสร้างความคิดเพื่อพัฒนาไปสู่
นวัต กรรมได้โดย 1) จะต้ อ งอยู่ใ กล้ก ับ แหล่งหรือ หน่ ว ยงานที่ต้อ งการนวัต กรรม เมื่อ เกิด ความ
ต้องการจําเป็ นก็ย่อมมีโอกาส เช่นการอยู่ใกล้ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน การได้รบั คําแนะนํ าจากลูกค้าหรือ
ผูใ้ ช้งานก็สามารถทําให้เกิดความคิดขึน้ ได้ หรือการตระหนักในความเปลีย่ นแปลงในความต้องการ
ของลูก ค้าเมื่อ สังเกตเห็น ได้ก็ส ามารถเกิด ความคิด ขึ้นได้ 2) ในส่ ว นของวิธ ีค ิด นั น้ ก็ต้ อ งคิด แบบ
สะท้ อ นภาพ (Kaleidoscopic thinking) ให้ เ ห็ น หลากหลายมุ ม มองและยัง ต้ อ งใช้ ว ิช าความรู้ท่ี
หลากหลายสาขา ตัวอย่างนวัตกรรมไอศครีมโคนซึง่ เกิดจากเวเฟอร์บวกกับไอศครีม เป็ นการ บูรณา
การรูปแบบแนวความคิดทีต่ ่างกัน 3) โครงสร้างขององค์การก็มสี ่วนในงานสร้างความคิดโดยถ้าเป็ น
โครงสร้างแบบเมทริก ซ์ก็จ ะช่ ว ยให้ ก ารสื่อ สารมีค วามรวดเร็ว มากขึ้น การจัด พื้น ที่ การจัด หา
ทรัพยากร การจัดหาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็จะช่วยให้งานสร้างความคิดมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มาก
เช่นเดียวกัน 4) การมอบหมายงานทีม่ ขี อบเขตกว้างขวางจะช่วยให้เกิดการสร้างความคิดได้ งานทีม่ ี
ขอบเขตกว้างขวางจําเป็ นต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะมากขึน้ ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั กิ ย็ ่อมจะต้องค้นหาวิธที ่จี ะ
ทําให้งานนัน้ สําเร็จโดยรวดเร็ว ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็จะทํางานไม่ทนั ขอบเขตงานทีก่ ว้างขวางอาจมีความ
จําเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน 5) การสร้างความคาดหวังขององค์การ ทัง้ นี้อาจ
ทําได้โดยการตัง้ กองทุนให้นําความคิดทีด่ ไี ปทดลองปฏิบตั ิ เพื่อให้พนักงานเห็นว่าถ้ามีความคิดทีด่ กี ็
จะสามารถทําให้เป็ นจริงขึน้ ได้ นอกจากนี้การสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์การก็สามารถกระตุน้ ให้เกิดการสร้างความคิดได้เช่นเดียวกัน
งานที่สองเป็ นการสร้างความร่วมมือ (Coalition Building) คือเมื่อความคิดได้ถูกสร้างขึ้น
เป็ นโครงการที่มคี วามเฉพาะเจาะจงแล้ว งานต่ อไปก็ค ือการขายความคิดนัน้ โดยการสร้างความ
ร่วมมือหาแรงสนับสนุ นเพื่อให้ผอู้ ่นื ยอมรับและให้การสนับสนุ น ซึ่งก็คอื 1) การเข้าถึงเครื่องมือแห่ง
อํานาจทางการเมืองขององค์การ หากผูท้ อ่ี ยู่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมได้ครอบครองหรือเข้าถึง
ได้ก็จะเป็ นประโยชน์ มาก ได้แก่ สารสนเทศ อันประกอบด้วยข้อมูล ความรูท้ างเทคนิค ข่าวกรอง
ความเชีย่ วชาญ เป็ นต้น ต่อไปคือทรัพยากร ได้แก่ เงินทุน วัตถุดบิ หรือวัสดุ พืน้ ทีแ่ ละเวลา สุดท้าย
คือการสนับสนุ น ได้แก่ การอนุ มตั ิ การหนุ นหลัง และความชอบธรรม 2) โครงสร้างความร่วมมือ
ภายในองค์การนัน้ บุคคลย่อมต้องการการพึ่งพาระหว่างกันอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่นักสร้างนวัตกรรม
เนื่องจากองค์การมีผเู้ กีย่ วข้องหลายฝ่ ายการพึง่ พาระหว่างกันจะเกิดขึน้ เพื่อแลกเปลีย่ นผลประโยชน์
ระหว่างกัน รูปแบบของการพึ่งพานัน้ มีทงั ้ เป็ นไปตามลําดับชัน้ บังคับบัญชา ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ 3) ความหนาแน่ นของการสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมจะประสบความสําเร็จในที่
ซึ่ง การสื่อ สารมีก ารบู ร ณาการอย่ า งเต็ ม ที่ ที่ สํ า คัญ ที่สุ ด ก็ ค ือ การสื่อ สารอย่ า งเปิ ด เผย (Open
communication) โดยการสื่อสารกันต่อหน้ า เปิ ดเผย จริงใจ และเป็ นจริงในระดับนโยบายด้วยโดย
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ประกาศให้เป็ นนโยบายประตูท่เี ปิ ด (Open door policy) การสื่อสารอย่างเปิ ดเผยนี้เป็ นบทบาทที่
สําคัญของผูท้ จ่ี ะมีศกั ยภาพในการสร้างนวัตกรรม 4) ความหนาแน่ นของเครือข่าย เครือข่ายของการ
สื่อสารจะช่วยให้บุคคลสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันและค้นหาความช่วยเหลือระหว่างกันได้
การใช้ ที ม ในการทํ า งานจะเป็ นกลไกเชื่อ มโยงระหว่ า งระดับ ล่ า งระดับ กลางและระดับ บนที่ ม ี
ประสิทธิผลการหาเครือข่าย เป็ นต้น
งานที่สามเป็ นการทําความคิด ให้เป็ นจริง (Ideal realization) และการสร้างผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
เป็ นนวัตกรรม (Innovation production) โดยการสร้างทีมทํางานเพื่อทําให้ความคิดที่เป็ นโครงการ
มาแล้วนัน้ ให้เกิดผลสําเร็จเป็ นรูปธรรมทีจ่ บั ต้องได้ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ทางกายภาพหรือเป็ นองค์ความรูท้ ่ี
สามารถถ่ายโอนไปยังผู้อ่นื เพื่อใช้งานได้ต่อไป ในงานนี้มปี ระเด็นสําคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ปรากฏขึน้ ได้ ซึง่ จะมีตวั แปรทางด้านจิตสังคม (ภายใน
กลุ่ม) ที่จะส่งผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นผลของนวัตกรรมโดย 1) ในประเด็นแรกคือเรื่องการ
แยกหรือไม่แยกหน่ วยงานที่อยู่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมออกไปจากหน่ วยงานอื่นๆ ซึ่งการ
แยกทางกายภาพคือการมีพ้นื ที่ท่เี ป็ นสัดส่วนสําหรับหน่ วยงานสร้างนวัตกรรมน่ าจะทําให้เกิดผลดี
หรือการแบ่งแยกหน่ วยงานออกเป็ นหน่ วยเล็กๆ หลายๆ หน่ วยที่ไม่เกี่ยวข้องกันก็น่าจะเป็ นผลดี
เช่นกัน จะทําให้มอี ิสระในการทํางาน มีการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงไปตรงมามากขึน้ 2) ประเด็น
ต่อมาเป็ นเรือ่ งของการสื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เพื่อให้การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรม
ในงานนี้ มปี ระสิทธิผ ล การรัก ษาประตู (Gatekeeping) โดยใช้บุค คลที่จะมีบทบาทที่สําคัญ เป็ น ผู้
ติดต่อกับหน่ วยงานภายนอกเพื่อป้ องกันการรบกวนทีไ่ ม่จาํ เป็ นจากภายนอก ทัง้ นี้ผรู้ กั ษาประตูน้ีจะ
มีหน้าที่ในการนํ าข้อมูลหรือทรัพยากรที่จําเป็ นมาให้หรือนํ าออกไปจากกลุ่มงานสร้างนวัตกรรม 3)
ประเด็นทีส่ ามคือเรือ่ งความต่อเนื่องของสมาชิกในกลุ่มหรือทีมสร้างนวัตกรรม โครงสร้างและเงือ่ นไข
ทางสังคมในทีมสร้างนวัต กรรมสามารถสร้างความแตกต่ างในความสําเร็จได้ ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากการ
เรียนรูจ้ ากการทํางานร่วมกันมีส่วนสําคัญต่อกระบวนการสร้างนวัตกรรม ดังนัน้ ความต่อเนื่องของ
ทีมงานที่มรี ะยะเวลาการคงอยู่ร่วมกันจะเป็ นเงื่อนไขสนับสนุ นในกระบวนการสร้างนวัต กรรมให้
ประสบความสําเร็จ การเปลี่ยนตัวหรือการลาออกจากทีมกลางคันจะสร้างปั ญหาความต่ อเนื่องให้
เกิด ขึ้น และอาจนํ าไปสู่ ค วามล้ ม เหลว 4)ประเด็น ที่ส่ีเป็ น เรื่อ งความยืด หยุ่ น ความยืด หยุ่ น เป็ น
สิง่ จําเป็ นต่อกระบวนการสร้างนวัตกรรม และความยืดหยุ่นในที่น้ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนในเรื่อง
ระยะเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ทัง้ นี้จากทีท่ ราบแล้วว่ากระบวนการสร้างนวัตกรรม
นั น้ มีค วามไม่ แ น่ น อน คาดการณ์ ไ ม่ ไ ด้ ในการกํ าหนดงบประมาณค่ าใช้จ่ าย หรือ ระยะเวลาใน
กระบวนการสร้างนวัตกรรมจะต้องมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับกําหนดการตามแผนงานได้ 5)
นอกจากนี้ องค์การยังต้อ งสร้างความสมดุล ระหว่ างการมีอิสระในการทํางานกับความรับผิดชอบ
(Accountability) ซึ่งส่วนมากแล้วในการที่ทมี งานสร้างนวัตกรรมมีอสิ ระในการทํางานย่อมได้รบั การ
คาดหวังจากฝ่ ายบริหารสูง แต่ถา้ ไม่ให้มอี สิ ระในการทํางานเลย การทํางานมีเงื่อนไขในด้านสายการ
บังคับบัญชา กฎระเบียบมากมายก็จะทําให้กระบวนการสร้างนวัตกรรมเดินได้ช้าหรืออาจล้มเหลว
สิ่ง นี้ เป็ น เรื่อ งที่อ งค์ก ารจะต้ อ งตัด สิน ใจแลก (Trade-off) ระหว่ างข้อ จํากัด ที่ม ากเกิน ไป (Overly

95
constrained) กับการให้ทุนมากและจัดการน้อย (Overfunded and undermanaged) ข้อเสนอหนึ่งที่
ดีในเรื่องนี้ได้แก่การกําหนดเป้ าหมายเป็ นระยะๆ (Multi-stage commitments) ให้เงินทุนน้ อยๆ แต่
ให้บ่อยๆ ตามเป้ าหมายย่อยและมีจดุ ตรวจสอบหลายจุด (Multiple milestones) ตามระยะเวลาจะทํา
ให้กลุ่มผูส้ ร้างนวัตกรรมไม่รสู้ กึ ว่าต้องรับผิดชอบมากเกินไป
งานสุ ด ท้ า ยเป็ นการถ่ า ยโอนหรือ การเผยแพร่ (Transfer or Diffusion) จุ ด สู ง สุ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมก็คอื การถ่ายโอนไปยังผู้ท่ตี ้องใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
หรือนํ าไปใช้ในการปฏิบตั งิ านประจําวันขององค์การและการถ่ายโอนจําเป็ นต้องดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิผล ถ้าจะให้ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าที่ประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ตลาดหรือเทคนิคการทํางาน
ใหม่ๆ ประสบความสําเร็จได้รบั การนํ าไปปฏิบตั ิจริงๆ จะต้องได้รบั การยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ท่ี
ปฏิบตั ิงานในองค์การที่จะต้องใช้นวัตกรรมนัน้ ๆ ด้วย การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การ และการ
จัดการทางสังคม จะช่วยให้การถ่ายโอนและการเผยแพร่เป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล โดยมี
แนวทางดังนี้ 1) สร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงเชิงโครงสร้าง ในกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมอาจใช้คนน้ อย ทรัพยากรน้ อย แต่เมื่อจะนํ ามาปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์การจะเกี่ยวข้องกับ
คนจํานวนมาก และกระบวนการทํางานหลายกระบวนการ ดังนัน้ เพื่อประสิทธิผลในการถ่ายโอนจึง
จําเป็ นต้องให้เกิดความเปลีย่ นแปลงให้น้อยทีส่ ุด โดยทําให้การเปลีย่ นผ่านการใช้นวัตกรรมนี้มคี วาม
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเชื่อมโยงไปยังหน่ วยงานต่างๆ ภายใต้องค์การ ในการเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยการสื่อ สารให้ทราบก่ อ นล่ วงหน้ า ในกรณี ท่ีเป็ นนวัต กรรมผลิตภัณ ฑ์ส ินค้าจะ
ประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ตลาดเมื่อตลาดมีความพร้อมในการรับความคิดและเตรียมการในการ
ใช้งานอยู่แล้วในกรณีปัจจุบนั ก็เห็นได้ชดั เกีย่ วกับสินค้าสมาร์ทโฟนทีล่ ูกค้าให้การต้อนรับและยอมรับ
เป็ นอย่างดี 2) โครงสร้างที่ใช้ในการเชื่อมโยงการนํ านวัตกรรมไปสู่ตลาดหรือนํ าไปสู่การปฏิบตั ใิ น
องค์การ แนวคิดในการถ่ายโอนและการเผยแพร่ควรอยู่ในรูปแบบของความต่อเนื่องระหว่างผูส้ ร้าง
นวัตกรรมและผูน้ ํานวัตกรรมออกสู่ตลาดหรือการปฏิบตั ใิ นองค์การในกรณีน้ลี ูกค้าหรือผูใ้ ช้นวัตกรรม
ในองค์ก ารควรมีความเชื่อ มโยงกับทีมสร้างนวัต กรรมเพื่อให้ก ารถ่ ายโอนหรือการนํ าไปปฏิบตั ิม ี
ปั ญหาน้อยทีส่ ุด รูปแบบต่างๆ ของโครงสร้างทีใ่ ช้เชื่อมโยง เช่นในการนําสินค้าออกสู่ตลาด ผูจ้ ดั การ
ผลิตภัณ ฑ์ (Product manager) จะมีส่วนอย่างมากตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต
และกระบวนการนํ าสินค้าออกสู่ตลาด หรือในกรณีท่เี ป็ นนวัตกรรมภายในองค์การจะมีทมี งานเพื่อ
การเปลี่ย นผ่ า น (Transition team) ที่ดํ า เนิ น กระบวนการเปลี่ย นแปลงเพื่อ ให้ ก ารถ่ า ยโอนและ
เผยแพร่ ราบรื่น 3) สภาพแวดล้อ มเกี่ย วกับ สถาบัน อื่น ๆ เป็ น เรื่อ งที่เกี่ย วกับ ประเด็น ทางด้ า น
กฎหมายและบทบาทของนโยบายรัฐบาลที่มผี ลต่อการนํ านวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์การ ซึ่งจะต้อง
ออกนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดนวัตกรรมทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
กล่าวโดยสรุปการจัดการโครงสร้างขององค์การ (Structural arrangements) และรูปแบบ
ทางสังคม (Social patterns) ในองค์ก ารต้อ งเอื้อ ต่ อ กระบวนงานหลัก 4 งานนี้ โดยหลัก การแล้ว
นวัตกรรมประกอบด้วยชุดของกระบวนการต่างๆ ซึง่ ทําให้เกิดผลสําเร็จโดยระดับจุลภาค คือบุคคล
และกลุ่มบุคคล และกระบวนการเหล่านี้จะได้รบั การกระตุน้ เอือ้ อํานวยและได้รบั การปรับปรุงให้ดขี น้ึ
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หรือทําให้แย่ลงโดยเงื่อนไขของโครงสร้างในระดับมหภาค และสิง่ ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ
นวัตกรรมในองค์การคือ ความรู้ ความยืดหยุ่นในการกระทําหรือปฏิบตั ิ และเหนือสิง่ อื่นใดคือการ
บูรณาการระหว่างสิง่ ต่ างๆ ที่มสี ่วนที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์การ
นัน้ ๆ เพราะนวัตกรรมนัน้ เกิดจากความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลก็จริง แต่ทกั ษะ
ความสามารถต่างๆ นี้ได้รบั การกระตุ้น ฝึ กฝน สนับสนุ นและมีช่องทางในการนํ าไปสู่การผลิตเป็ น
สินค้าหรือกระบวนการทํางานในรูปแบบใหม่ๆ ได้ นัน่ ย่อมมาจากบทบาทขององค์การ หรือบริบท
ระหว่างองค์การด้วย
ความหมายของพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุง่ เน้นศึกษาในด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ซง่ึ ต้องการอธิบายการสร้างนวัตกรรมโดยปั จจัยภายในระดับบุคคลและปั จจัยในระดับทีมและ
อิทธิพลในระดับทีมที่ส่งผลในระดับบุคคล โดยการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลนัน้ เมื่อพิจารณา
จากขัน้ ตอนหรือกระบวนงาน/การของคานเตอร์ (Kanter. 1988) จะเริม่ จากการตระหนักในปั ญหาใน
การทํางานและต้องการหาทางแก้ไขจึงเริม่ ต้นคิดเพื่อหาวิธกี าร ในกรณีท่ที ําเองได้ก็อาจจะหาการ
สนับสนุ นข้อมูล ทรัพยากรจากเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้ งั คับบัญชา จากนัน้ ก็จะลงมือดําเนินการแปลง
ความคิดเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ต้นแบบหรือในกรณีเป็ นวิธกี ารทํางานก็เขียนเป็ นคู่มอื การปฏิบตั ิงานและ
ทดลองปฏิบตั ิ ในกรณีทป่ี ระสบความสําเร็จก็ถ่ายโอนเพื่อเข้าสู่ตลาดหรือนํ าเข้าสู่การปฏิบตั เิ ป็ นงาน
ประจําต่อไป
นวัตกรรมจึงเป็ นกระบวนการทีม่ หี ลายขัน้ ตอนหรือหลายงานทีม่ กี จิ กรรมแตกต่างกัน และ
ต่างคนก็ต่างทํากิจกรรมในแต่ละขัน้ ตอนทีอ่ าจไม่เหมือนกัน ซึง่ จริงๆ แล้วการสร้างนวัตกรรมนัน้ เป็ น
กิจกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง (เช่น ในขัน้ ตอนนํ ามาทดลองปฏิบตั ิอาจเกิดข้อผิดพลาด ดังนัน้ อาจจะต้อง
กลับ มาคิด ใหม่ หรือ อาจจะคิด ไปทํ าไป เป็ น ต้น ) มากกว่าที่จะเป็ น ขัน้ ตอนที่ต่ อ เนื่ อ ง (Scott; &
Bruce. 1994: 582; citing Schroeder; et al. 1989) จึงทําให้บุ ค คลใดๆ สามารถที่จะเข้ามามีส่ ว น
เกีย่ วข้องกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งได้ (Scott; & Bruce.
1994: 582) อย่างไรก็ต ามการเกิด ขึ้นของนวัต กรรมก็ย่อ มต้องมีขนั ้ ตอนต่ างๆ ตามที่ได้ก ล่าวไว้
ข้างต้น ดังความหมายของพฤติก รรมนวัต กรรมระดับบุ ค คล (Innovative Behavior) ของ สก็อ ต;
และบรูช (Scott; & Bruce. 1994: 581-582) ที่ได้สงั เคราะห์ความหมายพฤติกรรมนวัตกรรมระดับ
บุคคลว่าเป็ นกระบวนการหลายขัน้ ตอนที่มกี จิ กรรมแตกต่างกันและพฤติกรรมของบุคคลทีต่ ้องการ
แตกต่างกันในแต่ละขัน้ ตอนซึ่งสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อใดก็ได้ ส่วนเวสท์; และฟารร์ (West;
& Farr. 1990:9) สรุ ป ว่ า หมายถึง ความตัง้ ใจที่จ ะนํ า สิ่ง ใหม่ ๆ อัน ได้ แ ก่ ค วามคิด กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์หรือวิธกี ารต่างๆ มาแนะนํ า ปฏิบตั ิ ด้วยบทบาทของบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อ ประโยชน์ อ ันมีค วามสําคัญ ต่ อ บุ ค คล กลุ่ม องค์การหรือ สังคมที่ใหญ่ ก ว่านอกจากนี้ แจนเซน
(Janssen. 2000: 288) โดยอาศัยพื้นฐานของเวสท์; และฟารร์ (West; & Farr. 1989) เวสท์ (West.
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1989) สก็อ ต; และบรูช (Scott; & Bruce. 1994) และคานเตอร์ (Kanter. 1988) สรุปว่าพฤติก รรม
สร้างนวัตกรรมระดับบุ คคลหมายถึงความตัง้ ใจในการสร้างสรรค์ นํ าเข้ามาปรับใช้เพื่อการปฏิบตั ิ
สําหรับความคิดใหม่ตามบทบาทการทํางานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์การเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผล
การปฏิบตั งิ านของตนเอง กลุ่มหรือองค์การ โดยประกอบด้วย การสร้างความคิด (Idea generation)
คือการเสนอความคิดใหม่ๆ ที่มปี ระโยชน์ ซ่งึ มีท่มี าจากปั ญหาเกี่ยวกับการทํางานหรือการคาดการ
แนวโน้ ม ในอนาคต ต่ อ ไปคือ การสนั บ สนุ น ความคิด (Idea promotion) ผู้ท่ีส ร้างความคิด ใหม่ ๆ
จะต้องพยายามหาผูส้ นับสนุ น เพื่อหาความร่วมมือหรือผลักดันความคิดใหม่ให้เป็ นจริง และสุดท้าย
การทําความคิดให้เป็ นจริง (Idea realization) คือการสร้างต้นแบบหรือนํ าแนวทางการปฏิบตั ิตาม
ความคิด ใหม่ ม าปฏิบ ัติใ ห้ เป็ นจริง ดัง นั น้ ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั จะใช้ แ นวคิด พฤติก รรมสร้า ง
นวัต กรรมในระดับ บุ คคลของแจนเซน (Janssen. 2000) โดยมีค วามหมายว่าเป็ นพฤติกรรมของ
บุคคลโดยตัง้ ใจในการพัฒนาสิง่ ใหม่ให้เกิดขึน้ ในองค์การของตน ไม่ว่าจะเป็ นความคิด กระบวนการ
ทํางาน ผลิต ภัณ ฑ์ การบริก าร เทคโนโลยี หรือ รูปแบบธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อ ประโยชน์ ของตนเอง ทีม
องค์การหรือสังคม ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน/งาน ได้แก่ การสร้างความคิด การสนับสนุ นความคิด
และการทําความคิด ให้เป็ นจริงเมื่อ บุ คคลเข้ามาเกี่ยวข้อ งในกระบวนการสร้างนวัต กรรม ในทาง
การศึกษาวิจยั เราจะเรียกว่า “บทบาทสร้างนวัตกรรม” (West; & Farr. 1990) หรือพฤติกรรมการ
ส ร้ า งน วั ต ก รรม “Innovative Behavior” (Yuan; & Woodman. 2010) ห รื อ “Innovative Work
Behavior” (Scott; & Bruce. 1994) ซึ่ งรู ป แ บ บ ก ารศึ ก ษ าจ ะใช้ รู ป แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม
(Interactionist Approach) (Scott; & Bruce. 1994) โดยมีปั จ จัย เชิงเหตุ ค ือ ปั จ จัย ความแตกต่ า ง
ระหว่ างบุ ค คล ปั จจัย บริบ ทของงาน และปั จจัยบริบ ทของสังคม (Anderson; Potocnik; & Zhou.
2014: 1303)
พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ บุ ค คลมีจุด กํ าเนิ ด ในระดับบุ ค คลสามารถยกระดับ
ปรากฏขึน้ เป็ นตัวแปรในระดับทีส่ งู กว่า ซึง่ ในทฤษฎีพหุระดับได้อธิบายว่าปรากฏการณ์ในระดับทีส่ ูง
กว่าระดับบุ คคล (ทีม องค์การ สังคม เป็ นต้น) สามารถปรากฏขึ้น (Emerge) จากบุคลิก ลักษณะ
การรูค้ ดิ อารมณ์ความรูส้ กึ พฤติกรรมและการมีปฏิสมั พันธ์ทม่ี พี ลวัตระหว่างบุคคล ทีไ่ ด้ก่อรูปและ
กลายเป็ นปรากฏการณ์รวมกลุ่ม (Collective phenomena) ทีเ่ รียกว่าเป็ นกระบวนการจากล่างขึน้ บน
(Bottom-up process) การยกระดับของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลไปสู่พฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมระดับทีมนี้ใช้กระบวนการ Composition และตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยการ
วิเคราะห์ทางสถิติ
ในการวิจยั ครัง้ นี้พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับทีมมีความหมายเช่นเดียวกับระดับ
บุคคลว่าเป็ นพฤติกรรมของสมาชิกทีมร่วมกันโดยตัง้ ใจในการพัฒนาสิง่ ใหม่ให้เกิดขึน้ ในองค์การของ
ตน ไม่ว่าจะเป็ นความคิด กระบวนการทํางาน ผลิตภัณฑ์ การบริการ เทคโนโลยี หรือรูปแบบธุรกิจ
ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ ของตนเอง ทีม องค์การหรือสังคม ซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน/งาน ได้แก่ การ
สร้างความคิด การสนับสนุ นความคิดและการทําความคิดให้เป็ นจริง
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การศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับทีมนัน้ เป็ นทีส่ นใจศึกษามากขึน้ ทัง้ นี้
เป็ นผลมาจากความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี โลกาภิวฒ
ั น์และการแข่งขันด้วยการใช้ฐานความรู้
ดังนัน้ ปั ญหาต่างๆ ทีอ่ งค์การต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จงึ มีความซับซ้อนซึง่ บุคคลคนเดียวไม่สามารถจะมี
ความรูค้ วามสามารถที่จะแก้ไขได้หมด การใช้ทมี จึงเป็ นทางออกที่เหมาะสมและเพิ่มความสําคัญ
มากขึ้น เรื่อ ยๆ (Kozlowski; & Bell. 2008) การใช้ ที ม มี ป ระโยชน์ ม ากอั น เนื่ องมาจากความ
หลากหลายของสมาชิก ในทีม ทัง้ ในด้านความรู้ ทัก ษะ ความสามารถอัน มีส่ ว นผสมที่ก ลมกลืน
เหมาะสมกับ ภาระงาน (Tesluk; Farr; & Klein. 1997) และในเรื่อ งการปรับ ตัว ของทีม (Team
Adaptation) ซึ่งเป็ นหัวใจของประสิทธิผลของทีม (Bruke; et al. 2006) ก็สามารถที่จะช่วยให้ทมี มี
ประสิทธิผลในการสร้างนวัตกรรมด้วย สุดท้ายเป็ นเรือ่ งของทฤษฎีพหุระดับนัน่ คือพฤติกรรมของทีม
ที่ ป รากฏขึ้น (Emergence) จะช่ ว ยอธิบ ายกระบวนการของที ม ที่ จ ะช่ ว ยให้ ที ม มีป ระสิท ธิผ ล
(Kozlowski; & Klein. 2000)
รูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีมหรือพฤติกรรมทีมสร้างนวัตกรรมนัน้ ส่วน
ให ญ่ (Hulsheger; Anderson; & Salgado. 2009: 1129) จะอยู่ ใ นแบ บจํ า ลอง ปั จจั ย นํ าเข้ า กระบวนการ-ผลผลิต (I-P-O) (Hackman. 1987) หรือ แบบจําลอง ปั จจัยนํ าเข้า-ตัวแปรคันกลาง่
ผลผลิต-ปั จจัยนํ าเข้า (IMOI) (Ilgen; et al. 2005) โดยอธิบายความเชื่อมโยงของตัวแปรต่ างๆ ใน
ระบบ ประกอบด้วยปั จจัยนํ าเข้าหรือส่วนประกอบของทีม การออกแบบงานและบริบทต่างๆ เช่น
ขนาดของทีม ความหลากหลายของทีม ระดับ การพึ่งพาระหว่ างสมาชิก และภาวะผู้นํา เป็ น ต้น
สําหรับตัวแปรคันกลางหรื
่
อกระบวนการของทีมนัน้ จะเป็ นตัวแปรทางด้านการรูค้ ดิ ความรูส้ กึ และ
พฤติก รรมของสมาชิกในทีมร่วมกัน เช่ น รูป แบบความคิดของทีม (Team Mental Model) ความ
เหนี ยวแน่ นของทีม การรับ รู้ค วามสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิง จิต วิท ยาของทีม เป็ นต้ น
ผลผลิตนัน้ อาจเป็ นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เช่นการสร้างนวัตกรรม หรือประสิทธิผลของทีม เป็ นต้น
สําหรับหน่ วยวิเคราะห์ในระดับองค์การนัน้ จะศึกษาการนํ านวัตกรรมมาใช้ในองค์การ โดย
เน้ นตรวจสอบตัวแปรต่างๆ ในระดับโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรม ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
และความสามารถของผู้บริหารว่าตัวแปรใดเป็ นตัวแปรส่งเสริมหรือเป็ นตัวแปรขัดขวางในการนํ า
นวัต กรรมมาใช้เพื่อ ให้อ งค์ก ารประสบความสําเร็จและการสร้างผู้ป ระกอบการภายในองค์ก าร
(Damanpour. 1991; Anderson; Potocnik; & Zhou. 2014) ใน การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย มุ่ ง ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและทีม องค์ความรูท้ เ่ี ป็ นทฤษฎีทส่ี ามารถอธิบายปั จจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและทีมได้มหี ลายทฤษฎีดงั จะได้นําเสนอ
เป็ นลําดับต่อไป
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ทฤษฎีท่กี ล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัต กรรมที่นํามาเสนอนี้ จะศึกษาใน
รูปแบบของแบบจําลองส่วนประกอบของความแปรปรวน (“Variance” model) มีหลายทฤษฎีและ
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หลายระดั บ การวิ เ คราะห์ เช่ น Interactionist theory of organizational creativity (Woodman;
Sawyer; & Griffin. 1993) A model of innovative behavior (Scott; & Bruce. 1994) Model of
individual creativity action (Ford. 1996) Componential theory of organizational creativity and
innovation (Amabile. 1997) Model of team innovation (West. 2002; West; Sacramento; &
Fay. 2006) และ Ambidexterity theory (Bledow; et al. 2009a; 2009b) ในที่น้ีจะกล่าวรายละเอียด
ในทฤษฎีข อง วู๊ ด แมน; ซอว์เยอร์; และกริฟ ฟิ น (Woodman; Sawyer; & Griffin. 1993)และเวสท์
(West. 2002) เพียง 2 ทฤษฎี
ทฤษฎี ปฏิ สมั พันธ์นิยมของความคิ ด สร้างสรรค์ในองค์การ (Interactionist theory
of organizational creativity)
วู๊ ด แ ม น ; ซ อ ว์ เ ย อ ร์ ; แ ล ะก ริ ฟ ฟิ น (Woodman; Sawyer; & Griffin. 1993) ซึ่ งเป็ น
แบบจําลองเชิงทฤษฎีเน้ นว่าความคิด สร้างสรรค์เป็ นกระบวนการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุ คคลกับ
สภาพแวดล้อมที่ระดับต่ างๆ ในองค์ก าร ณ หน่ วยวิเคราะห์ระดับบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลเป็ นผลมาจากเงื่อนไขปั จจัยเชิงสาเหตุเช่นตัวแปรด้านความแตกต่างทางชีวภาพ รูปแบบการรู้
คิดและความสามารถ เช่น การคิดเชิงอเนกนัย (divergent thinking), บุคลิกภาพ ความรู้ แรงจูงใจ
อิท ธิพ ลทางสัง คม เช่ น รางวัล อิท ธิพ ลของบริบ ท เช่ น สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ณ หน่ ว ย
วิเคราะห์ ระดับ ทีม ความคิด สร้างสรรค์ เป็ นผลมาจากพฤติก รรมคิด สร้างสรรค์ ข องบุ ค คล กับ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม คุณลักษณะของทีม กระบวนการของทีม และอิทธิพลของบริบท
สภาพแวดล้อม เช่นวัฒนธรรมองค์การ หรือระบบการให้รางวัล ณ หน่ วยวิเคราะห์ระดับองค์การ
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การขึน้ อยู่กบั ความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคลและทีม กรอบแนวคิดนี้
ได้รบั ความนิ ยมในการนํ าไปใช้อธิบายความคิดสร้างสรรค์และนวัต กรรมในการทํางาน (Zhou; &
Shalley. 2010) ต่อไปเป็ นแบบจําลองนวัตกรรมของทีม (West. 2002)
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แบบจําลองนวัตกรรมของทีม (Model of team innovation)

ภาพประกอบ 7 แบบจาลอนวัตกรรมของีม (Model of team innovation)
จากภาพประกอบ 7 เวสท์ (West. 2002) และเวสท์ ; ซาคราเมนโต; และเฟย์ (West;
Sacramento; & Fay. 2006) ซึ่ ง เป็ นแบบจํ า ลองเชิ ง ทฤษฏี ของเวสท์ (West. 2002) กล่ า วว่ า
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมนัน้ ขึน้ กับปั จจัย 4 กลุ่ม กล่าวคือ คุณลักษณะภารกิจของกลุ่ม
(Group task characteristics) ความหลากหลายของความรู้แ ละทัก ษะในทีม (Group knowledge
diversity, and skill) ความต้องการหรือแรงกดดันจากภายนอก (External demands) และการบูรณา
การของกระบวนการกลุ่ ม (Integrating group processes) โดยตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะภารกิจได้แ ก่
คุณลักษณะทีเ่ ป็ นแรงจูงใจภายใน เช่นโอกาสในการเรียนรู้ การมีอสิ ระในงาน เป็ นต้น ตัวแปรความ
หลากหลายของความรูแ้ ละทักษะในทีมซึ่งมีลกั ษณะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของทีม สําหรับตัว
แปรด้านความต้องการหรือแรงกดดันจากภายนอก ซึง่ เป็ นภัยคุกคามและความไม่แน่ นอนต่างๆ จะ
เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของทีม ซึง่ คุณลักษณะภารกิจของกลุ่ม และความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มจะมีอิทธิพ ลต่ อการบูรณาการกระบวนการของทีม ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 8 ตัวแปร ได้แก่ 1) การมันใจในความชั
่
ดเจนต่อความผูกพันในเป้ าหมาย
ของกลุ่ม ซึง่ จะทําให้สมาชิกได้มุ่งเน้นในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่ว นร่วมในการตัด สินใจจะทําให้ข้อมูลต่ างๆ ได้รบั การแบ่ งปั น และการผสมผสานระหว่าง
มุม มองที่แ ตกต่ างกัน จะทํ าให้เกิด ความคิด ใหม่แ ละส่ งผลเป็ น นวัต กรรมได้ 3) การจัด การความ
ขัด แย้งอย่างมีประสิทธิผ ล โดยสร้างการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ ใช้ข้อมูลทุกอย่างอย่างเปิ ดเผย
และใช้การวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา 4) อิทธิพลของสมาชิกส่วนน้อยในทีม ควรให้โอกาสสมาชิกที่
มีความเห็นข้างน้ อยได้แสดงเหตุ ผล นํ าเสนอข้อมูลเพื่อให้ส่วนใหญ่ ได้พจิ ารณา 5) การสนับสนุ น
นวัตกรรม สมาชิกในทีมสามารถคาดหวังการสนับสนุ นในการที่ทมี นํ าเสนอสิง่ ใหม่ๆ เพื่อให้ฝ่าย
บริห ารในระดับที่สูงกว่าพิจารณา 6) พัฒ นาความปลอดภัยภายในกลุ่ ม หรือ ความปลอดภัยเชิง
จิตวิทยาของกลุ่ม โดยสมาชิกภายในกลุ่มต้องมันใจได้
่
ว่า คําพูด การกระทํา ในระหว่างการทํางาน
ภายในกลุ่มจะได้รบั การปกป้ องและไม่ทําให้ตนเองต้องได้รบั ความอับอายหรือโดนลงโทษ 7) การ
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สะท้อน คือสมาชิก ต้องช่ วยกันในการวางแผนโดยมีข้อมูลรายละเอียดที่เพียงพอ ครบถ้วน และ
มองเห็นปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และ 8) การบูรณาการทักษะต่างๆ โดย
ทีมที่สามารถจะสร้างนวัตกรรมได้จะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่มที กั ษะที่สําคัญ และจําเป็ น มี
ความหลากหลายอย่างเหมาะสม เพื่อ ให้ส ามารถทํ างานอย่างมีป ระสิทธิภ าพ โดยตัวแปรปั จจัย
คุณลักษณะภารกิจของกลุ่ม ความหลากหลายของความรูแ้ ละทักษะในทีม และความต้องการหรือ
แรงกดดันจากภายนอกจะส่งอิทธิพลทําให้ก ารบูรณาการของกระบวนการกลุ่มมีประสิทธิผลและ
นํ า ไปสู่ พ ฤติ ก รรมสร้า งนวัต กรรมของทีม ในที่สุ ด และปั จ จัย ภายนอกยัง มีอิ ท ธิพ ลโดยตรงต่ อ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของทีมอีกด้วยเนื่องจากความจําเป็ นในการปรับตัวขององค์การต่างๆ
ให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลง
การวัดพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ในการทบทวนเอกสารการวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลนัน้ มีแบบวัดทีส่ ร้าง
ขึน้ โดยสก๊อต; และบรูช (Scott; & Bruce. 1994) เป็ นแบบวัดที่นํามาใช้กบั วิศวกร นักวิทยาศาสตร์
และช่างเทคนิคในหน่ วยงานวิจยั และพัฒนาขององค์ใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยขัน้ ตอนในการสร้าง
เริม่ ต้ น ใช้ว ิธ ีก ารสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารของหน่ ว ยงานในมุ ม มองเกี่ย วกับ นวัต กรรมและให้กํ าหนด
พฤติกรรมทีค่ ดิ ว่าเป็ นเรือ่ งสําคัญสําหรับการสร้างนวัตกรรมและหลังจากปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ
แล้วนํ ามาสร้างเป็ นแบบวัดโดยใช้กระบวนการสร้างนวัตกรรมของคานเตอร์ (Kanter. 1988) เป็ น
ฐานสําหรับตัง้ ข้อคําถาม พนักงานทีอ่ าสาสมัครมาตอบแบบวัด จํานวน 172 คน (จาก 189 คน) ซึง่ มี
ทัง้ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคคละกันไป เป็ นแบบวัด มาตรประเมินค่า 5 อันดับ ตัง้ แต่
“ไม่เคยเลย” จนถึง “บ่อยที่สุด” โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้ าเป็ นผูป้ ระเมิน มีขอ้ คําถามทัง้ หมด
6 ข้อ องค์ประกอบเดียว ตัวอย่างข้อคําถามเช่น “พัฒนาแผนและกํ าหนดการในการนํ าความคิด
ใหม่ๆ มาปฏิบตั ”ิ เป็ นต้น ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาคของแบบวัดเท่ากับ 0.89 นอกจากนี้
สก็อต; และบรูช (Scott; & Bruce. 1994) ยังได้ใช้ประวัติส่ วนบุ คคลที่อ งค์ก ารได้บนั ทึก ไว้ว่าโดย
เฉลีย่ เป็ นรายปี แล้วผูถ้ ูกประเมินได้สร้างสิง่ ประดิษฐ์ตามทีบ่ นั ทึกไว้เป็ นจํานวนเท่าใดและเมื่อทําการ
ทดสอบหาความสัมพันธ์พบว่าพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทีไ่ ด้คะแนนจากแบบวัดโดยหัวหน้ากับ
จํานวนสิง่ ประดิษฐ์ทท่ี าํ ได้มคี วามสัมพันธ์กนั (r = 0.33, p< .001)
แบบวัดที่เป็ นที่นิยมใช้กนั ได้แก่แบบวัดของแจนเซน (Janssen. 2000)ซึ่งได้ปรับปรุงจาก
แบบวัด ของสก็อ ต; และบรูช (Scott; & Bruce. 1994) โดยนํ ามาใช้ก ับ พนั ก งานจากหลากหลาย
หน่ วยงานในอุ ตสาหกรรมอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์ จํานวน 170 คน (170 จาก 392 คน)
เป็ น แบบวัด มาตรประเมิน ค่ า 7 อัน ดับ ตัง้ แต่ “ไม่ เคยเลย” จนถึง “สมํ่าเสมอ” ประกอบด้ว ย 3
องค์ประกอบๆ ละ 3 ข้อคําถาม รวม 9 ข้อคําถาม ตัวอย่างข้อคําถามเช่น ด้านการสร้างความคิด
“ค้นหาวิธกี ารทํางานหรือเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการทํางาน” ด้านการสนับสนุ นความคิด “พยายาม
หาทางให้ความคิดใหม่ๆ ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิให้ดําเนินการ” ด้านการทําความคิดให้เป็ นจริง
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“ประเมิน อัต ถประโยชน์ ข องความคิด ที่เป็ นนวัต กรรม” แต่ เนื่ อ งจากองค์ป ระกอบแต่ ล ะด้า นมี
ความสัมพันธ์กนั สูงจึงรวมให้เหลือ เพียงองค์ประกอบเดียวโดยค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ า
เท่ากับ 0.95 ในครัง้ แรกแจนเซน (Janssen. 2000) ได้ให้หวั หน้ าและพนักงานประเมินแบบวัดนี้ทงั ้
สองฝ่ ายแต่ หลังจากพิจารณาเหตุ ผลว่า เรื่องนี้พนักงานรู้ขอ้ มูลที่จะประเมินมากกว่าหัวหน้ า และ
เหตุผลอื่นๆ ประกอบแล้วเขาได้เลือกใช้แบบวัดทีพ่ นักงานประเมินตนเองในการวิจยั ครัง้ นัน้
แบบวัดทีจ่ ะนํ ามากล่าวเพิม่ เติมได้แก่แบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของเดอยอง; และ
เดนฮาโทค (de Jong; & den Hartog. 2010) ซึ่ ง กระบวนการสร้า งแบบวัด เริ่ม จากการสํ า รวจ
เบื้องต้นกับพนักงานวิชาชีพ 81 คนร่วมกับหัวหน้ าของพนักงานวิชาชีพ ผู้นัน้ โดยใช้แนวคิดของ
สก็อ ต; และบรูช (Scott; & Bruce. 1994), แจนเซน (Janssen. 2000) และ เคลย์เซน; และสตรีท
(Kleysen; & Street. 2001) จากข้อคําถามตัง้ ต้น 17 ข้อ หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ได้แบบวัดเบือ้ งต้นมีขอ้ คําถาม 10 ข้อ ทีม่ ี 4 องค์ประกอบ ได้ค่าความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิ ์ครอนบาค
แอลฟ่ า มากกว่า 0.70 ตัวอย่างข้อคําถามเช่น ด้านการสํารวจความคิด “มีความสงสัยว่าจะทําให้สงิ่
ต่างๆ ดีขน้ึ ได้อย่างไร” ด้านการสร้างความคิด “เริม่ ค้นหาวิธกี ารทํางาน เทคนิคหรือเครือ่ งมือใหม่ ”
ด้านสนับสนุ นความคิด “พยายามสร้างความเชื่อมันคนในองค์
่
การสนับสนุ นความคิดเชิงนวัตกรรม”
ด้านการนําความคิดมาปฏิบตั ิ “มีส่วนร่วมในการนํ าความคิดมาปฏิบตั ”ิ จากนัน้ จึงได้นําแบบวัดฉบับ
นี้ไปตรวจสอบความเทีย่ งตรงในการศึกษาครัง้ แรกทําการสํารวจข้อมูลสองครัง้ โดยครัง้ สุดท้ายสํารวจ
ข้อมูลจากพนักงาน 703 คน จากองค์การหลายแห่ง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันพบว่า
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลทีเ่ หมาะสมควรมีเพียงองค์ประกอบเดียว
นอกจากนี้ยงั มีแบบวัดอื่นๆ อีกหลายฉบับ เช่น แบบวัดของเคราท์ (Krause. 2004) เป็ น
ต้น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความหมายของพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับทีมที่มคี วามหมาย
เช่นเดียวกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จะใช้แบบวัดพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลของแจนเซน (Janssen. 2000) โดยนํ ามาทําการปรับปรุงข้อคําถามและระดับ
อ้างอิงให้สอดคล้องกับบริบทของการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับ
ทีมในการวิจยั ครัง้ นี้ต่อไป

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ผลการวิจยั เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรมในระดับประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพ
ยุโรป 16 ประเทศ โดยสํารวจจากกิจการทัง้ หมดกว่า 90,000 บริษทั ในการตัดสินใจในการสร้างและ
นํ านวัตกรรมมาปฏิบตั พิ บว่านวัตกรรมส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity) และการดําเนินงาน
(Performance) ทีด่ ขี น้ึ (Hashi; & Stojcic. 2013) การวิจยั เกีย่ วกับนวัตกรรมในช่วงก่อนปี 1990 นัน้
จะมุ่งศึกษาการแบ่งประเภทของนวัตกรรม เช่นนวัตกรรมทางการบริหารและนวัตกรรมทางเทคนิค
(Damanpour. 1987) นวัตกรรมแบบเปลีย่ นแปลงทันทีและนวัตกรรมแบบค่อยเป็ นค่อยไป (Nord; &
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Tucker. 1987) แต่ อ ย่างไรก็ต ามมีก ารสังเคราะห์งานวิจยั จํานวน 23 เรื่อ ง ที่จดั ทําขึ้น ระหว่างปี
1960-1988 ที่ศึก ษาผลของปั จจัย และตัว แปรปรับ ที่ส่ ง ผลต่ อ นวัต กรรมขององค์ก าร โดยพบว่ า
องค์ก ารที่ม ีอ งค์ค วามรู้ด้า นเทคนิ ค มาก (องค์ค วามรู้น้ี อ าจอยู่ในตัว คน ลิข สิท ธิ ์ หรือ เครื่อ งมือ
เครื่องจักร) (ค่าความสัมพันธ์เฉลี่ย 0.466) มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา (0.394) การสื่อสารกับ
ภายนอกองค์การ (0.362) การมีทรัพยากรเพียงพอ (0.139) ส่งผลทําให้องค์การเหล่านัน้ สามารถ
สร้างนวัตกรรมได้ดกี ว่าองค์การที่มสี งิ่ เหล่านี้น้อยกว่า สําหรับในด้านตัวแปรปรับพบว่าองค์การที่ม ี
องค์ความรูด้ า้ นเทคนิคควรเป็ นองค์การด้านการผลิตหรือการให้บริการ ส่วนองค์การทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญ
หลากหลายสาขาควรสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ และองค์การที่มกี ารสื่อสาร
กับภายนอกนัน้ ควรจะได้ประโยชน์ จากนวัตกรรมด้านการบริหารมากกว่าด้านอื่นๆ (Damanpour.
1991) และการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมระดับองค์การกับขนาดขององค์การ ผลการ
สังเคราะห์ง านวิจยั 53 เรื่อ ง ที่จดั ทํ าขึ้นระหว่างปี 1970-2001 ในวารสารสาขาวิชาบริห ารธุ รกิจ
พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างขนาดขององค์การกับการสร้างนวัตกรรม (Camison-Zornoza;
et al. 2004)
รายงานการสัง เคราะห์ ง านวิจ ยั เกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ นวัต กรรมในระดับ ทีม จาก
งานวิจ ัย 91 เรื่อ ง ที่ทํ า ขึ้น ก่ อ นหรือ ระหว่ า งเดือ นมีน าคมปี 2007 ซึ่ง ผลการสัง เคราะห์โ ดยใช้
แบบจําลองปั จจัยนํ าเข้า-กระบวนการ-ผลลัพ ธ์ (I-P-O) โดยตัวแปรทํานายนวัตกรรมของทีมด้าน
ปั จจัยนํ าเข้าหรือส่วนประกอบและโครงสร้างของทีม ที่มอี ทิ ธิพ ลมากที่สุดคือการที่สมาชิกในทีมมี
เป้ าหมายที่จะต้อ งพึ่ง พาอาศัยซึ่งกัน และกันหากเป้ าหมายของสมาชิก คนใดไม่สําเร็จก็จะทําให้
เป้ าหมายของสมาชิก คนอื่น ไม่ สําเร็จไปด้ว ย (ค่ าความสัม พันธ์ 0.208) ขนาดของทีมคือ จํานวน
สมาชิกในแต่ละทีม (0.158) ความหลากหลายสมาชิกของทัมในด้านบทบาท วิชาชีพ การศึกษา อายุ
งาน ความรู้และทักษะหรือความเชี่ยวชาญ (0.139) สําหรับตัวแปรทํานายนวัตกรรมของทีมด้าน
กระบวนการของทีม นั ้น ได้ แ ก่ การมีว ิส ัย ทัศ น์ คือ การที่ส มาชิก ของที ม มีว ิส ัย ทัศ น์ เข้า ใจใน
วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างนวัตกรรมของทีม (0.493) การสื่อสารกับภายนอก (0.475)
การสนับสนุ นนวัตกรรม หมายถึงการที่สมาชิกของทีมรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นให้มผี ลงานในการ
สร้างนวัตกรรม (0.470) ในด้านตัวแปรปรับ (Moderators) พบว่าการรับรูก้ ระบวนการของทีมของ
สมาชิกในทีมมีผลต่อความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยรวมของทีมมากกว่าความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมส่วนบุคคลของสมาชิก (Hulsheger; Anderson; & Salgado. 2009)
รายงานการสังเคราะห์งานวิจยั พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลทีด่ ําเนินการวิจยั
โดยแฮมมอนด์ และคนอื่นๆ (Hammond.; et al. 2011) ได้ขอ้ สรุปว่าปั จจัยเชิงสาเหตุหรือตัวทํานาย
พฤติกรรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ คคลแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปั จจัยส่วนบุ คคล เช่ น
บุ ค ลิก ภาพ การรับ รู้ค วามสามารถเกี่ย วกับ การสร้างสรรค์ กลุ่ ม แรงจูง ใจ เช่ น แรงจูง ใจภายใน
แรงจูงใจภายนอก กลุ่มปั จจัยเกี่ยวกับงาน เช่น การมีอสิ ระในงาน ความซับซ้อนของงาน และกลุ่ม
สุดท้ายคือกลุ่มปั จจัยบริบทสภาพแวดล้อม เช่น ภาวะผูน้ ํ า บรรยากาศนวัตกรรม การสนับสนุ นจาก
หัวหน้ า ทัง้ นี้ทงั ้ 4 กลุ่มมีค่าอิทธิพลอยู่ระหว่าง 0.4 - 0.38 นอกจากนี้ยงั มีการสังเคราะห์งานวิจยั ที่
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เกี่ย วข้อ งกับ อายุ ข องพนั ก งานและอายุ งานในองค์ก าร (Age and Organizational tenure) จาก
งานวิจยั ทัง้ หมด 96 เรื่อ ง โดยร้อ ยละ 92 เป็ นงานวิจยั ที่ทํ าขึ้นตัง้ แต่ ปี 2000 เป็ นต้ น มา ผลการ
สังเคราะห์พบว่าพนักงานทีม่ อี ายุมากและอายุงานในองค์การมากมิได้มพี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการ การสร้างความคิด การสนั บ สนุ น ความคิด และการนํ าความคิด ไปปฏิบ ัติน้ อ ยกว่ า
พนักงานที่มอี ายุน้อยและอายุงานในองค์ก ารน้ อย นอกจากนี้มหี ลัก ฐานเพียงเล็ก น้ อ ยที่แ สดงว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของพนักงานและอายุงานในองค์การกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม อีกทัง้
พนั ก งานหรือ คนงานที่ม ีอ ายุม ากและอายุ ง านในองค์ก ารมากยังคงปฏิบ ัติง านในเรื่อ งการสร้าง
นวัตกรรมได้ (Ng; & Feldman. 2013) สําหรับตัวแปรทํานายอื่นๆ ยังไม่พบว่ามีบทความเผยแพร่
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงกําหนดให้พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมเป็ นตัวแปรพหุระดับ
โดยตัวแปรพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ ค คลจะได้รบั อิทธิพ ลทางตรงจากความ ยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับบุคคล การรับรูค้ วามสามารถของตน การเปิ ดรับประสบการณ์ การมีอสิ ระในงาน
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา และการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การ นอกจากนี้ยงั ได้รบั อิทธิพ ล
ทางอ้อมจากการรับรูค้ วามสามารถของตน การเปิ ดรับประสบการณ์ การมีอสิ ระในงาน การมีโอกาส
เรียนรู้และพัฒ นาและการรับรู้การสนับสนุ นขององค์ก ารโดยผ่ านความยึดมันผู
่ ก พันในงานระดับ
บุคคล ในขณะเดียวกันก็ได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจาก ภาวะผู้นําที่แท้จริง และได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมข้ามระดับจากภาวะผู้นําที่แท้จริง และความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมโดยผ่านความยึด
มันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมได้รบั อิทธิพ ลทางตรงจากความหลากหลายด้าน
ความรู้และทักษะของทีม ขนาดของทีม ภาวะผู้นําที่แท้จริง การรับรู้ความสามารถของทีม ความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม และความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม ในขณะเดียวกันได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม ขนาดของทีม ภาวะผู้นําทีแ่ ท้จริง การ
รับรูค้ วามสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม

5. ทฤษฎี วิ ธีการวิ จยั แบบพหุระดับในองค์การ
เพื่อความเข้าใจในแนวคิดในการออกแบบการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ
ทฤษฎี วิธ ีก ารวิจยั แบบพหุ ระดับ ในองค์ก ารโดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1 หลัก การ
พืน้ ฐานสําหรับทฤษฎีพหุระดับในองค์การ ส่วนที่ 2 ทฤษฎีองค์การแบบพหุระดับและการวิจยั ส่วนที่
3 หลัก การสําหรับ การกําหนดข้อ มูล จําเพาะ (Specification) ของแบบจําลอง โดยจะกล่ าวเรีย ง
ตามลําดับไป ดังนี้
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ส่วนที่ 1 หลักการพื้นฐานสําหรับทฤษฎีพหุระดับในองค์การ
โคซโลวสกี้; และไคลน์ (Kazlowski; & Klein. 2000: 6-11) ได้อ้า งถึงแนวคิด พื้น ฐานที่
รองรับมุมมองทฤษฎีพ หุระดับในองค์การว่ามาจากทฤษฎีระบบทัวไป
่ (General systems theory:
GST) ซึ่งทฤษฎีน้ีมอี ิทธิพ ลอย่างมากต่ อองค์ความรู้ต่างๆ ในศตวรรษที่ 20 เช่ น von Bertalanffy
(1972) โดยแนวความคิดเรื่องระบบต่างๆ เริม่ ต้นขึน้ มาจากโลกทัศน์ ของกลุ่ม Aristotelian ในเรื่อง
องค์รวม (Holistic) นัน่ คือ “ส่วนรวมทัง้ หมดของสิง่ ใดย่อมใหญ่ หรือมากกว่าผลรวมของส่วนย่อยๆ
ของสิ่ง นั ้น ” (The whole is greater than the sum of its parts) โดยเป้ าหมายของทฤษฎี ร ะบบ
ทัวไปนี
่ ้มุ่งหวังทีจ่ ะสร้างหลักการทีเ่ ป็ นเอกภาพขององค์ความรู้ สามารถอ้างอิงได้เป็ นการทัวไปของ
่
ปรากฏการณ์ในทุกสาขาวิชาการ
หลักการต่างๆ ของระบบต่างๆ จะแสดงให้เห็นได้ถงึ ความสอดคล้องหรือความเหมือนใน
เชิงตรรกะ (Analogies or logical homology) นั น่ คือ แนวคิด หรือ ตัว แปรอย่ างเดีย วกัน (Identical
concepts: that is isomorphism) สองแน วคิ ด ขึ้ น ไป เชื่ อ ม โยงความสั ม พั น ธ์ คู่ ข น าน กั น ใน
ปรากฏการณ์ ของระบบที่ต่ างกัน (von Bertalanffy. 1972) หรือ ต่ างระดับกัน ซึ่ง ระบบต่ างๆ ของ
องค์ก ารก็ม ีเป้ าหมายที่จะมีโครงสร้าง (ตัว แปรอย่ างเดีย วกัน ) และกระบวนการ (การเชื่อ มโยง
ความสัมพันธ์) ทีส่ อดคล้องกัน เช่นเดียวกัน (Katz; & Kahn. 1966)
ทฤษฎี ระบบทัว่ ไปมีอิท ธิพ ลอย่า งมากต่ อ มุ ม มองทัง้ ของนั ก วิช าการทางด้า นจุล ภาค
(Micro) ซึ่งศึกษาทางด้านจิตวิทยาเช่นออลพ๊อท (Allport. 1954) หรือนักวิชาการทางด้านมหภาค
(Macro) ซึ่งศึกษาทางด้านสังคมวิทยาเช่นพาร์สนั (Parson. 1956; 1960) แต่อทิ ธิพลนี้ก็เป็ นเพียง
แค่อุปมาอุปมัย (Metaphor: ความเข้าใจโดยอาศัยประสบการณ์ จากสิง่ อื่นซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกับ
ปรากฏการณ์ ท่ศี ึกษา (ทิพย์วรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ . 2556)) ที่ช้ใี ห้เห็นถึงความสําคัญ แต่ ยงั ขาด
ความเฉพาะเจาะจง รูปแบบ การนิ ยามที่ถูก ต้อง จึงยังไม่สามารถทดสอบความเป็ นศาสตร์ได้ใน
ขณะนัน้ ในขณะเดียวกันทฤษฎีระบบทัวไปแสดงให้
่
เห็นถึงแนวทางอันมีคุณค่าแต่ยงั ขาดการพัฒนา
หลัก การที่ ส ามารถทดสอบได้ (Testable principles) ในศาสตร์ ข ององค์ ก าร (Organizational
sciences) (Roberts; Hulin; & Rousseau. 1978) และนี่ เองจึงเป็ น ที่ม าของความสนใจในการทํ า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ในองค์การทีช่ น้ี ําโดยมุมมองพหุระดับ (The multilevel perspective)
หลักการพื้นฐานของมุมมองเกี่ยวกับระดับต่ างๆ คือการยอมรับว่าปรากฏการณ์ ท่รี ะดับ
จุลภาคเกิดขึน้ ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของปรากฏการณ์ในระดับมหภาค ซึง่ บ่อยครัง้ ปรากฏขึน้
(Emerge) ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) และการมีพลวัต (Dynamics) ของสิง่ ต่างๆ ในระดับที่
ตํ่ากว่า และตามที่กล่าวแล้วว่านักวิชาการทัง้ สองระดับต่างมีพน้ื ฐานในศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน โดยใน
มุมมองนักวิชาการด้านมหภาคจะมีสมมติฐานว่าพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนัน้ มีแบบแผนและนัน่
คือพฤติกรรมของบุคคลในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เงื่อนไข และลักษณะทางประชากรศาสตร์อย่าง
เดียวกันจะแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกัน ดังนัน้ จึงมุ่งเน้ นไปที่การตอบสนองที่มลี กั ษณะรวมกันหรือ
เป็ นกลุ่ ม (Aggregate or collective) มอร์กี ส ัน ; และฮอฟมานน์ (Morgeson; & Hofmann. 1999:
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251) ได้ให้ความหมายของ collective ว่าเป็ นการผสมผสานกันระหว่างการพึ่งพาอาศัยและต้องมี
เป้ าหมายเดียวกันเป็ นตัวชีน้ ํ า โดยนักวิชาการด้านมหภาคจะละเลยต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
แต่ละคน (Individual variation) ในทางตรงกันข้ามมุมมองนักวิชาการด้านจุลภาคจะมีสมมติฐานว่า
พฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน และนัน่ คือจะสนใจหรือมุง่ เน้นถึงความแตกต่าง
ระหว่างคุณลักษณะของบุคคลแต่ละคนซึ่งมีผลต่อการตอบสนองของบุคคลที่แตกต่างกัน แต่ถ้าไป
สนใจหรือมุ่งเน้นไปทีก่ ารรวมกันหรือมองเป็ นกลุ่มจะทําให้บดบังความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละ
คนซึง่ มีความหมายในตัวเองทีส่ าํ คัญอย่างมาก (Kozlowski; & Klein. 2000: 7)
เห็น ได้ชดั ว่ ามุม มองใดมุ ม มองหนึ่ ง ไม่ ส ามารถที่จะอธิบ ายพฤติก รรมองค์ก ารได้อ ย่ าง
ครบถ้วน โดยมุมมองทางด้านมหภาคจะละเลยความหมายของพฤติกรรมบุคคล การรับรู้ อารมณ์
ความรูส้ กึ และปฏิสมั พันธ์ท่ที ําให้เกิดปรากฏการณ์ ในระดับที่สูงกว่า เพราะจริงๆ แล้วพฤติกรรม
ต่างๆ บุคคลเป็ นผู้แสดงหรือกระทําไม่ใช่ตวั องค์การ ในขณะที่มุมมองด้านจุลภาคจะละเลยปั จจัย
ทางด้านบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้เกิดผลของความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลแต่ ล ะคนอัน นํ า ไปสู่ ก ารตอบสนองร่ ว มกัน (Collective responses) ซึ่ง ในที่สุ ด ก่ อ ให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ในระดับมหภาค (Kozlowski; & Klein. 2000: 7; citing Roberts; Hulin; & Rousseau.
1978; Rousseau. 1985; Klein; Dansereau; & Hall. 1994; House et al. 1995)
นอกจากนี้ นั ก วิจ ยั ในมุ ม มองมหภาคมีแ นวโน้ ม หรือ ชอบที่จ ะใช้ต ัว ชี้ว ัด รวม (Global
measures) หรือข้อมูลที่ได้จากผลรวม (Aggregate data) ทําให้ไม่สามารถนํ าผลการวิจยั ไปใช้ใน
หน่ วยการวิเคราะห์ทต่ี ่ ํากว่าได้ ซึง่ เป็ นปั ญหาที่เรียกว่า Ecological fallacies ในทางกลับกันนักวิจยั
ในมุมมองจุลภาคก็มกั จะใช้กระบวนการแทรกแซง (Interventions) หรือเครื่องมือที่ต้องการผลใน
ระดับองค์การหรือระดับกลุ่มโดยใช้ผลการวิจยั ทีค่ น้ พบด้วยข้อมูลทีน่ ํ ามาวิเคราะห์ในระดับบุคคล ซึง่
เป็ นปั ญหาทีเ่ รียกว่า Atomistic fallacies (Kozlowski; & Klein. 2000: 8)
ดังนัน้ การรวมกันระหว่างมุมมองมหภาคและจุลภาคน่ าจะก่ อให้เกิด การบูรณาการใน
ศาสตร์ขององค์การมากขึ้น ต่อมาเฮ้าส์; รุสโซ; และโทมัส-ฮันท์ (House; Rousseau; & ThomasHunt. 1995) ได้เสนอระดับใหม่ซ่งึ เรียกว่าเมโส (Meso) ที่สามารถให้ความหมายที่ว่าศาสตร์ของ
องค์การนัน้ จะต้องมีทงั ้ ระดับมหภาคและจุลภาค ซึง่ มีความเป็ นไปได้ในการสร้างศาสตร์ขององค์การ
ที่ม ีค วามเข้มแข็งทางด้านทฤษฎีแ ละสามารถในการนํ าข้อ ค้นพบไปปฏิบ ัติได้อ ย่างเป็ น จริงและ
ถูกต้อง จึงมีความจําเป็ นที่นักวิชาการหรือนักวิจยั จะต้องมุ่งเน้ นไปที่ปรากฏการณ์ ท่มี คี วามสําคัญ
อย่างโดดเด่ น สร้างกรอบแนวคิด และทําการประเมินแบบหลายระดับ และต้องให้ค วามสนใจกับ
กระบวนการจากบนลงล่ าง (Top-down processes) นัน่ คือ ปรากฏการณ์ ของอิทธิพ ลของแนวคิด
หรือตัวแปรในระดับมหภาคที่มตี ่อแนวคิดหรือตัวแปรในระดับจุลภาค และกระบวนการจากล่างขึน้
บน (Bottom-up processes) นัน่ คือกระบวนการที่แนวคิดหรือตัวแปรในระดับจุลภาคที่เกิดรวมตัว
ก่ อให้เกิดเป็ นปรากฏการณ์ ในระดับมหภาคที่เรียกว่าการรวมกลุ่ม (Collective) ซึ่งปรากฏการณ์
แบบนี้เองทีเ่ ป็ นหัวข้อแกนกลางหรือเป็ นหัวข้อหลักของการศึกษาทฤษฎีระบบทัวไป
่ (Kozlowski; &
Klein. 2000: 8-9)
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เลวิน (Kozlowski; & Klein. 2000: 9; citing Lewin. 1951) ระบุ ว่ าในความพยายามที่จ ะ
สร้างกรอบแนวคิดและศึกษาองค์การทีเ่ ป็ นระบบต่างๆ แบบพหุระดับนัน้ ได้อาศัยพืน้ ฐานของมุมมอง
ปฏิส ัม พัน ธ์ นิ ย ม (Interactionist perspective) นั ก ปฏิ ส ัม พัน ธ์ นิ ย มมองว่ า พฤติก รรมบุ ค คลเป็ น
ผลรวมมาจากทัง้ ปั จจัย ด้านความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลและปั จจัย ด้านสถานการณ์ ห รือ บริบ ท
สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการรวมหรือบวกกัน การคูณ หรือการสัมพันธ์กนั (Schneider.
1981; Terborg. 1981) โดยมุมมองปฏิสมั พันธ์นิยมนี้มอี ทิ ธิพลต่อการวิจยั องค์การอย่างกว้างขวาง
มีบทบาทสูงต่อการวิจยั เรื่อง “บรรยากาศ” และตัวแปรแรกๆ ที่มุ่งเน้ นให้ความสนใจคือบรรยากาศ
องค์การ (Organizational Climate) (Kozlowski; & Klien; 2000; Mathieu; & Chen. 2011: 611)
ต่อมาเจมส์; และโจนส์ (Kozlowski; & Klein. 2000: 9-10; citing James; & Jones. 1974)
ได้ ส ร้า งกรอบแนวคิ ด หรือ นิ ย ามบรรยากาศองค์ ก ารโดยแยกปั จจัย สถานการณ์ ห รือ บริบ ท
สภาพแวดล้อมที่เป็ นสาเหตุ ของบรรยากาศองค์ก ารระดับองค์ก ารออกจากปั จจัยเชิงจิต วิทยา ที่
เกี่ยวกับการรับรูบ้ รรยากาศองค์การที่เป็ นระดับบุคคล และยังได้ยนื ยันว่าการรับรูใ้ นระดับบุคคลที่
สอดคล้องกัน (Homologeneous perceptions) ระหว่างบุคคลในองค์การสามารถรวม (Aggregated)
การรับรูน้ นั ้ เพื่อแสดงถึงบรรยากาศทีเ่ ป็ นตัวแปรในระดับองค์การได้
ในการวิจยั เพื่อ พัฒ นามุมมองเรื่อ งระดับต่ างๆ ในองค์ก ารที่ก ล่าวมานี้ (ที่ก ล่ าวมาเป็ น
ตัวอย่างเดียวซึ่งยังมีอีก มาก (Kozlowski; & Klein. 2010: 79)) โดยแมททิว และเฉิ น (Mathieu; &
Chen. 2011: 274) ได้ ย กตัว อย่ างไว้ ได้ แ ก่ ตัว แปรเกี่ย วกับ ความรู้ส ึก (Affect) (George. 1990;
George; & James. 1993) ภาวะผู้ นํ า (Avolio; & Bass. 1995; Schriesheim; Cogliser; & Neider.
1995) และตัวแปรพนักงานที่มคี วามสามารถสูง (Employees’ talents) (Becker; & Huselid. 2006;
Wright; & Boswell. 2002) ซึ่งงานวิจยั เพื่อ พัฒ นาเหล่ านี้ ได้ให้ป ระโยชน์ ท่สี ําคัญ เกี่ยวกับมุมมอง
เรื่อ งระดับในศาสตร์ขององค์ก าร 2 เรื่อ ง เรื่องแรกคือปั จจัยทางด้านกลุ่มและด้านองค์ก ารที่เป็ น
บริบทสภาพแวดล้อมและก่ อให้เกิด การรับรู้ ทัศ นคติ และพฤติกรรมของบุค คลนัน้ ผู้วจิ ยั จําเป็ น
จะต้องนํ ามารวมในแบบจําลองเพื่อการศึกษาพฤติก รรมองค์การ และเรื่องที่สองคือ กระบวนการ
ต่างๆ ทางด้านสังคม-จิตวิทยาของบุคคลต่างๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นเป็ นปรากฏการณ์ ในระดับ
กลุ่ม หน่ วยงานและองค์การ ก็มคี วามจําเป็ นจะต้องนํามารวมในแบบจําลองเพื่อการศึกษาพฤติกรรม
องค์การเช่นเดียวกัน (Kozlowski; & Klein. 2000: 10-11)
ส่วนที่ 2 ทฤษฎีองค์การแบบพหุระดับและการวิ จยั
กระบวนการพื้นฐานในเชิงทฤษฎีซ่งึ เป็ นหลัก การในการพัฒนาทฤษฎีพ หุ ระดับ มีด งั นี้
(Kozlowski; & Klein. 2000: 11-26)
หลัก การที่ 1 ในการพัฒ นาทฤษฎี ค วรเริ่ม ต้ น ด้ ว ยการออกแบบและให้ คํ า นิ ย ามแก่
ปรากฏการณ์เชิงทฤษฎี และตัวแปรภายใน (Endogeneous construct) ทีส่ นใจหรือเป็ นตัวแปรหลัก
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ในการวิจยั ควรเริม่ ต้นที่ตวั แปรภายในหรือตัวแปรตาม (Dependent variable) ที่ต้องการ
ทําความเข้าใจ ซึง่ เป็ นตัวขับเคลื่อนระดับต่างๆ ตัวแปรต่างๆ และเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ ดังนัน้
ต้องมีทฤษฎีรองรับ
หลักการที่ 2 แบบจําลองเชิงทฤษฎีพหุระดับเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ ขององค์การเป็ น
ส่ ว นใหญ่ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม แบบจํ า ลองพหุ ร ะดับ อาจไม่ ม ีค วามจํ า เป็ นในการออกแบบ ถ้ า
ปรากฏการณ์ท่เี ป็ นแกนกลางของความสนใจของผูว้ จิ ยั (ก) ไม่ได้ถูกกระทบโดยอิทธิพลของหน่ วย
ต่างๆ ที่ระดับสูงกว่าในองค์การ (ข) ไม่ได้สะท้อนไปถึงการกระทําหรือการรูค้ ดิ ของหน่ วยต่างๆ ที่
ระดับ ตํ่ ากว่า ในองค์ก าร และ/หรือ (ค) มีอ งค์ค วามรู้ท างด้านองค์ก ารที่ส นั บสนุ นเพียงเล็ก น้ อ ย
ทฤษฎีพหุระดับไม่ได้มคี วามจําเป็ นหรือเป็ นทฤษฎีทด่ี กี ว่าทฤษฎีระดับเดียว ในกรณีท่ี ตัว
แปรทีน่ กั วิจยั สนใจไม่ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรในระดับทีส่ ูงกว่า และ/หรือไม่ได้มอี ทิ ธิพลต่อ ตัวแปร
ในระดับที่ต่ ํากว่า และ/หรือมีทฤษฎีท่ไี ม่เข้มแข็งหรืองานวิจยั ที่รองรับเพียงเล็กน้ อย นักวิจยั จึงไม่
จําเป็ นต้องออกแบบงานวิจยั ของตนให้เป็ นการวิจยั แบบพหุระดับ ซึ่งเป็ นการสิ้นเปลืองทรัพยากร
โดยใช่เหตุ
หลักการที่ 3 จริงๆ แล้วทุกปรากฏการณ์ในองค์การเกิดขึน้ ภายใต้บริบทหรือระดับทีส่ งู กว่า
ซึ่งบ่อยครัง้ ถ้าไม่ส่งอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ก็ต้องส่งอิทธิพลปรับ (Moderating effect) ต่ อ
กระบวนการหรือผลลัพธ์ในระดับทีต่ ่ ํากว่า ดังนัน้ ลักษณะสําคัญของบริบทสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้อง
และอิทธิพลจากระดับทีส่ งู กว่าควรรวมอยูใ่ นแบบจําลองเชิงทฤษฎี
แต่ ล ะระดั บ ต่ า งๆ ในองค์ ก ารล้ ว นแล้ ว แต่ ฝั งหรือ อยู่ ภ ายใต้ (Embedded) บริบ ท
สภาพแวดล้อมในระดับทีส่ งู กว่า เช่นบุคคลอยู่ภายใต้กลุ่ม กลุ่มอยูภ่ ายใต้องค์การ องค์การอยูภ่ ายใต้
กลุ่มอุ ตสาหกรรม เป็ นต้น โดยพื้นฐานแล้วที่เราเรียกว่ากระบวนการจากบนลงล่างคือหน่ วยหรือ
ระดับที่สูงกว่าอาจมีอทิ ธิพลต่อหน่ วยหรือระดับทีต่ ่ ํากว่าในสองทางคือ (1) ส่งอิทธิพลโดยตรง และ/
หรือ (2) ส่งอิทธิพลปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
หลักการที่ 4 ปรากฏการณ์ ในระดับสูงกว่าเป็ นจํานวนมากได้ปรากฏขึ้น (Emerge) จาก
บุคลิก ลักษณะ การรู้คดิ พฤติกรรม อารมณ์ ความรูส้ ึก และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุค คลต่ างๆ
ดังนัน้ การสร้างกรอบความคิดของปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ (Emergent) ทีร่ ะดับสูงกว่าควรระบุทฤษฎี
รองรับ ธรรมชาติและรูปแบบของกระบวนการจากล่างขึน้ บนทีเ่ กิดขึน้
กระบวนการจากล่างขึน้ บนอธิบายถึงการทีต่ วั แปรในระดับตํ่ากว่าปรากฏขึน้ มา (Emerge)
เพื่อก่อรูป (Form) เป็ นปรากฏการณ์ การรวมกลุ่ม (Collective phenomena) ซึง่ ทฤษฎีท่สี ามารถใช้
อธิบายได้ เช่นทฤษฎีไร้ระเบียบ ทฤษฎีความซับซ้อน (Theories of chaos, Complexity) ที่มองว่า
การปรากฏขึ้ น (Emergence) นี้ เ ป็ นทั ้ง กระบวนการและโครงสร้ า ง โดยทํ า ความเข้ า ใจว่ า
ส่วนประกอบ (ตัวแปร) ระดับตํ่ากว่ามีพลวัตและวิธกี ารปฏิสมั พันธ์กนั ตลอดเวลาได้อย่างไร จึงทําให้
เกิดปรากฏการณ์รวมกลุ่มในระดับทีส่ งู กว่า
การปรากฏขึ้น (Emergence) สามารถอธิบายลักษณะทางด้านคุณ ภาพที่แตกต่ างกันได้
สองแบบที่ต่อเนื่องกัน นัน่ คือ Composition และ Compilation (Kozlowski; & Klein. 2000) (ในการ
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อธิบายเรือ่ งการปรากฏขึน้ (Emergence) นี้ มีนักวิชาการหลายท่านทีไ่ ด้เสนอ Typology ในการแบ่ง
ออกเป็ นแบบต่างๆ กัน ที่มคี วามสอดคล้องในความหมายแต่แตกต่างกันเพียงการจําแนกแยกย่อย
ธรรมชาติแ ละรูป แบบของตัว แปรเท่ า นัน้ เช่ น Composition models (Chan. 1998), Bottom-Up
processes (Bliese. 2000), และ Compositional models (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ซึ่งใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั จะใช้ Typology ที่เสนอโดยเฉิ น และคณะ (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004:
280-285) ซึง่ จะได้อธิบายโดยละเอียดในส่วนที่ 3
หลักการที่ 5 การกําหนดหน่ วยระดับกลุ่ม (กลุ่มที่เป็ นทางการหรือกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ)
ควรจะต้องอ้างอิงทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับปรากฏการณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สนใจ
องค์การเป็ นระบบสังคม ซึง่ ปรากฏการณ์ต่างๆ อาจสามารถกําหนดหน่ วยระดับกลุ่มทีไ่ ม่
เป็ นไปตามหน่ วยระดับกลุ่มตามการจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ เช่นรูปแบบการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ข้ามกลุ่มของบุคคลต่างกลุ่มกัน (เป็ นรูปแบบของกลุ่มทีไ่ ม่เป็ นทางการ) ส่งอิทธิพลให้เกิดความเห็น
สอดคล้องเกี่ยวกับบรรยากาศขององค์การ ดังนัน้ ในการกําหนดหน่ วยระดับกลุ่มจึงต้องยึดติดกับ
ธรรมชาติของปรากฏการณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สนใจ โดยต้องไม่ยดึ ติดกับการจัดกลุ่มที่เป็ นทางการตามผังการ
บริหารองค์การเท่านัน้
หลักการที่ 6 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างตัวแปรจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้มาก
ในกรณีทต่ี วั แปรต่างระดับกันมีความใกล้ชดิ (Proximity) รวมอยู่ดว้ ยกัน (Inclusion) ฝั งตัวอยูภ่ ายใต้
(Embeddedness) ระดับทีส่ งู กว่า หรือจับคู่ระดับสูงกับระดับตํ่าโดยตรง (Directly coupled) ทัง้ นี้เกิด
จากสิง่ ทีเ่ รียกว่าความเข้มแข็งของความเหนียวแน่ น (Bond strength)
หลักการที่ 7 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างตัวแปรจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้มาก
ในกรณีทเ่ี กิดมีปฏิสมั พันธ์ท่แี ข็งแกร่งระหว่างโครงสร้าง กระบวนการ และความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กันระหว่างเนื้อหาเรือ่ งราวทีส่ นใจทีอ่ ยูต่ ่างระดับกัน
ความเข้ม แข็ง ของความเหนี ย วแน่ น และตัว แปรในระดับ ต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้อ งกัน (Bond
strength) จะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ข้ามระดับ ในกรณีท่ีตวั แปรต่ างระดับกันมีความใกล้ชดิ กัน
มากกว่าตัวแปรต่างระดับทีม่ รี ะยะห่างจากกัน เช่นหัวหน้าโดยตรงย่อมมีอทิ ธิพลต่อลูกน้ องมากกว่า
หัวหน้าของหน่ วยงานอื่น) หรือกรณีทต่ี ้องพึง่ พาผลงานระหว่างกัน เช่นสัดส่วนของผลงานในระดับที่
ตํ่ากว่าที่มสี ่วนทําให้เกิดผลงานในระดับที่สูงกว่า หรือกรณีท่ปี รากฏการณ์ ในระดับตํ่ากว่าเกิดขึ้น
ภายใต้ปัจจัยด้านบริบทหรือกระบวนการซึง่ มีจุดกําเนิดที่ระดับสูงกว่าในระบบขององค์การ เช่นการ
ทํางานของหน่ วยงานในระดับตํ่ากว่าอยู่ภายใต้เป้ าหมาย นโยบาย โครงสร้างองค์การเดียวกันซึ่ง
เป็ นระดับทีส่ งู กว่า
หลักการที่ 8 ปรากฏการณ์หนึ่งๆ อาจมีจุดกําเนิดในระดับสูงกว่าหรือระดับตํ่ากว่า ขึน้ กับ
สมมติฐานของผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับช่วงเวลาหรือรอบระยะเวลา (Cycle) ของเหตุการณ์นนั ้ ๆ ซึง่ จะเป็ น ตัว
ชีน้ ําทิศทางและอิทธิพลของปรากฏการณ์นนั ้ ๆ ในองค์การ
ตัวอย่าง เช่นวัฒนธรรมองค์การเป็ นตัวแปรที่ถ้าองค์การใดๆ อยู่ในช่วงเวลาตัง้ องค์การ
ใหม่ๆ หรืออยู่ในช่วงเวลาปรับเปลีย่ นนโยบาย กลยุทธ์ใหม่ๆ การก่อตัวของวัฒนธรรมองค์การจะมี
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พื้น ฐานมาจากกระบวนการจากล่ า งขึ้น บนหรือ เป็ น กระบวนการการปรากฏขึ้น มา (Emergent
processes) แต่ ถ้าองค์การนัน้ ตัง้ มาอย่างยาวนานมีความมันคงจนกลายเป็
่
นตํานาน และไม่มกี าร
ปรับเปลีย่ นใดๆ สมาชิกใหม่ในองค์การจะถูกถ่ายทอดทางสังคมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมองค์การนี้เพื่อ
แสดงพฤติกรรมตามที่องค์การคาดหวัง ดังนัน้ อิทธิพ ลของวัฒนธรรมองค์การในลักษณะนี้จงึ เป็ น
อิทธิพลแบบบนลงล่างหรือเป็ นอิทธิพลแบบข้ามระดับ
หลักการที่ 9 ในการออกแบบการวิจยั ควรคํานึงถึงหน่ วยของเวลา (Time scale) ในแต่ละ
ระดับ ที่แ ตกต่ างกัน โดยอิท ธิพ ลของกระบวนการจากบนลงล่ างจะส่ ง ผลปรากฏให้เห็น ได้อ ย่าง
รวดเร็วกว่าอิทธิพลของกระบวนการจากล่างขึน้ บน
ปรากฏการณ์ ในระดับตํ่ากว่ามีแ นวโน้ มที่จะมีพ ลวัต เร็วกว่าพลวัต ของปรากฏการณ์ ใน
ระดับสูง ซึ่งเป็ นการง่ายที่จะพบการเปลี่ยนแปลงในสิง่ ต่างๆ ที่อยู่ในระดับตํ่ากว่า ดังนัน้ นักวิจยั จึง
นิยมที่จะศึกษาแบบจําลองในรูปแบบอิทธิพลข้ามระดับมากกว่าแบบจําลองรูปแบบอื่นๆ โดยจาก
การสํารวจของคอสต้า; และคนอื่น (Costa; et al. 2013) พบว่าร้อยละ 43 (57 จาก 132 เรื่อง)ของ
งานวิจยั เชิงประจักษ์ แบบพหุ ระดับในสาขาวิชาพฤติกรรมองค์การเป็ นการศึกษาแบบจําลองข้าม
ระดับ ตัวอย่างเช่น แบบจําลองประสิทธิผลของการฝึ กอบรมที่มุ่งเน้ นการฝึ กทักษะการปฏิบตั งิ าน
ตัวแปรระดับสูงกว่า เช่นบรรยากาศการถ่ายโอน (Transfer Climate) จะส่งผลต่อความสามารถของ
ผู้รบั การฝึ ก อบรมทัก ษะนี้ ได้รวดเร็วกว่าประสิทธิผ ลที่จะเกิด กับองค์ก ารซึ่งต้ อ งการระยะเวลาที่
มากกว่านันเอง
่
หลักการที่ 10 จังหวะ ย่างก้าว ความพร้อมเพรียงของกระบวนการทีเ่ ชื่อมโยงทัง้ สองระดับ
(Entrainment) มีความสําคัญต่อการออกแบบการวิจยั และต้องการความถูกต้องแม่นยําของทฤษฎี
การวัดค่า เพื่อจะเก็บข้อมูลได้ตรงช่วงจังหวะ ย่างก้าวและความพร้อมเพรียงของกระบวนการนัน้ ๆ
ในองค์ค วามรู้สําหรับกลุ่มหรือ ทีม แนวคิดในเรื่องความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่าง
ระดับจะไม่เป็ นลักษณะที่ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ (Uniform) ตลอดเวลา อาจจะมีบางช่วงเวลาที่ต้องการ
ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าบางช่วงเวลา หรือจังหวะของการทํางานจะต้องสอดคล้อง
กันพอดี เช่น การได้รบั ความช่วยเหลือทันทีจากผูบ้ งั คับบัญชาจะทําให้งานเดินได้สะดวกและรวดเร็ว
หรือการได้รบั งบประมาณในช่วงเวลาทันพอดีตรงตามกําหนดการทํางาน เป็ นต้น
หลัก การที่ 11 การพัฒ นาแบบจําลองพหุ ระดับต้อ งมีคําอธิบายเกี่ยวกับสมมติฐานหรือ
ทฤษฎีต่างๆ ในการพัฒนาแบบจําลอง
การพัฒนาแบบจําลองพหุระดับจําเป็ นต้องมีการคําอธิบายเกี่ยวกับสมมติฐานต่ างๆ เช่น
เหตุใดจึงใช้แนวคิดกระบวนการจากบนลงล่างและไม่ใช้กระบวนการจากล่างขึน้ บน เหตุใดการรับรู้
บรรยากาศองค์ก ารของสมาชิก ในระดับตํ่ ากว่ าไม่ส ามารถก่ อ ให้เกิด การรับ รู้ร่ว มกัน ของสมาชิก
ทัง้ หมด (Shared unit climate) การทีต่ ้องให้เหตุผลนี้เนื่องจาก ในศาสตร์ขององค์การ มีสาขาวิชาที่
แยกย่อยออกไป เช่นจิตวิทยาอุ ตสาหกรรมและองค์การ หรือทฤษฎีองค์การ เป็ นต้น การไม่ระบุ
สมมติฐานในทฤษฎีพหุระดับอาจเป็ นทีเ่ ข้าใจของนักวิชาการในสาขาเดียวกันแต่ไม่เป็ นทีเ่ ข้าใจของ
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นักวิชาการในสาขาอื่นๆ อีกประการหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับยังเป็ นที่ถกเถียงใน
แวดวงวิชาการอยู่ จึงต้องทําความกระจ่างให้กบั ผูอ้ ่านงานวิจยั ของตนเองให้มากทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 หลักการสําหรับการกําหนดข้อมูลจําเพาะ (specification) ของแบบจําลอง
ในหัวข้อนี้นักวิชาการพหุระดับในยุคต้นๆ เช่นรุสโซ (Rousseau. 1985) ได้แนะนํานักวิจยั
พหุระดับให้พจิ ารณาเกีย่ วกับเรื่องระดับต่างๆ 3 เรื่อง คือ ระดับของทฤษฎี (Level of theory) ระดับ
การวัด (Level of measurement) และระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Level of analysis) ซึ่งบางส่วนได้
กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ในการทบทวนเอกสารส่วนที่ 3 นี้ ผู้วจิ ยั จะใช้แนวทางของ
โคซโลวสกี;้ และไคลน์ (Kozlowski; & Klein. 2000: 26-32) เป็ นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อถกเถียงหรือปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั แบบพหุระดับส่วนมากมีพน้ื ฐานมาจากความ
ผิดพลาดในการกําหนดข้อมูลจําเพาะ (Misspecifications) หรือความผิดพลาดในความสอดคล้องกัน
(Misalignments) ระหว่างสามระดับ คือ (1) ระหว่ างระดับ ของตัว แปร (Level of construct) หรือ
ระดับของทฤษฎี คือระดับที่ผู้วจิ ยั ต้องการขยายผลการวิจยั ไปสู่ประชากรเป้ าหมาย (2) การวัดตัว
แปร หรือระดับของการวัด (Level of measurement) คือระดับที่ได้ขอ้ มูลมาจากประชากรเป้ าหมาย
และ(3) ความเป็ นตัวแทนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Representation for analysis) ความไม่สอดคล้องนี้
เป็ นปั ญหาของการออกแบบการวิจยั ที่มหี ลายระดับ แต่กเ็ ป็ นปั ญหาสําหรับการวิจยั แบบระดับเดียว
ด้วยเช่นกันถ้ามีตวั แปรทีป่ รากฏขึน้ จากการรวมกลุ่ม (Emergent constructs) ตัวอย่างของความไม่
สอดคล้อ งเช่ น การใช้ว ิธ ีรวมเป็ น กลุ่ ม อย่า งไม่ ม ีเหตุ ผ ล (Blind aggregation) ที่ทํ า ให้เ กิด ความ
ผิดพลาด (Fallacies) ต่างๆ หรือการให้ผทู้ ข่ี าดความรูห้ รือประสบการณ์มาเป็ นตัวแทนเพื่อให้ขอ้ มูล
ทีจ่ ะประเมินคุณลักษณะทีส่ นใจให้เป็ นระดับกลุ่มเป็ นต้น
ความผิดพลาดในการกําหนดข้อมูลจําเพาะและความผิดพลาดในความสอดคล้องกันนี้ ทํา
ให้ ค วามเที่ย งตรงเชิ ง โครงสร้า ง (Construct validity) มีคุ ณ ภาพลดลงและเป็ นปั ญ หาในเรื่อ ง
ความสามารถในการขยายผลการวิจยั ไปสู่ประชากรเป้ าหมายกลุ่มอื่นๆ (Generalizability) ดังนัน้ ใน
การสร้างแบบจําลองเชิงทฤษฎีแบบพหุระดับนักวิจยั จึงมีความจําเป็ นต้องนิยามตัวแปร ให้ตรงตาม
ทฤษฎีว่าเป็ นตัวแปรระดับใด ต้องการขยายผลไปสู่ประชากรเป้ าหมายใด ต่อมาต้องวัดค่าตัวแปรให้
ถูกต้องตรงตามระดับในแบบจําลอง และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารทางสถิตแิ ละค่าสถิตใิ ห้ถูกต้อง
สอดคล้องกันโดยปราศจากความผิดพลาดตามทีก่ ล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ แล้วนักวิจยั จึงต้องทํา ความ
เข้าใจเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
ตัวแปรกลุ่มในทฤษฎีพหุระดับ (Unit level constructs in multilevel theory)
ตัวแปรที่สําคัญในทฤษฎีพหุระดับก็คอื ตัวแปรในระดับหน่ วยที่สูงกว่าระดับบุคคลนัน่ คือ
ระดับกลุ่ม โดยโคซโลวสกี้; และไคลน์ (Kozlowski; & Klein. 2000: 29-32) ได้แบ่งตัวแปรระดับกลุ่ม
ออกเป็ น 3 แบบ คือ
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1. Global unit properties รูปแบบของตัวแปรกลุ่มแบบ Global นี้มจี ดุ กําเนิดและแสดงให้
เห็นได้ทร่ี ะดับกลุ่มไม่ได้มจี ดุ กําเนิดอยูใ่ นระดับบุคคลโดยการรับรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ พฤติกรรม
หรือ ปฏิส ัม พัน ธ์ ของบุ ค คลต่ างๆ ตัว แปรกลุ่ ม แบบนี้ เช่ น ขนาดของกลุ่ ม บทบาทหน้ า ที่ข อง
หน่ ว ยงานเช่ น การตลาด การผลิต ยอดขายของทีม เป็ น ต้ น ตัว แปรแบบ Global จะไม่ม ีค วาม
แปรปรวนภายในกลุ่ม (Within unit) นันคื
่ อจะเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มได้เพียงอย่างเดียว
2. Shared unit properties รูปแบบของตัวแปรกลุ่มแบบ Shared นี้มจี ดุ กําเนิดอยูใ่ นระดับ
บุคคลโดยมีการรับรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ คุณ ค่า การรูค้ ดิ พฤติกรรม ที่ร่วมกันระหว่างสมาชิก
กลุ่มจากการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Social interactions) และมีพลวัต (Dynamics) ดังนัน้ ตัวแปรนี้
จะเหมือนการมีความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกันทัง้ กลุ่ม ตัวแปร
กลุ่มแบบ Shared นี้ขน้ึ กับ Composition models of emergence ซึ่งมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่เป็ นหลัก
คือ Isomorphism ของตัวแปรต่างระดับทีม่ เี นื้อหา ความหมายและความเทีย่ งตรง เชิงโครงสร้างของ
ตัวแปรนัน้ ในทุกระดับร่วมกันหรือเป็ นแบบเดียวกัน ตัวแปรแบบนี้เช่น ภาวะผูน้ ํา หรือกระบวนการ
ทางจิตวิทยาอื่นๆ เป็ นต้น ดังนัน้ ในการที่นักวิจยั จะระบุว่าตัวแปรที่สนใจนัน้ เป็ นแบบ Shared unit
properties จึง ต้ อ งมีก ระบวนการทางทฤษฎี ใ นการอธิบ ายความสมเหตุ ส มผล (Justity) ของ
ความเห็นพ้องต้องกัน หรือ ความสอดคล้อง (Agreement) ความคงเส้น คงวาหรือ ความน่ าเชื่อถือ
(Reliability) ที่ป รากฏขึ้น ในคุ ณ ลัก ษณะของระดับ บุ ค คลและกระบวนการมีป ฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
สมาชิกด้วยกัน
3. Configural unit properties รูปแบบของตัวแปรกลุ่มแบบ Configural นี้มจี ุดกําเนิดอยู่
ในระดับบุคคลเช่นเดียวกัน รูปแบบนี้ได้แก่ ก ารจัดเรียง การมีรูปแบบของคุณ ลักษณะต่ างๆ ของ
บุค คลภายในกลุ่มที่ไม่ได้มคี วามสอดคล้องกัน เป็ นเรื่องของความแตกต่ างกันที่มสี ่วนกลายเป็ น
รู ป แบบของความเป็ นกลุ่ ม ได้ ตั ว แปรรู ป แบบ Configural นี้ ไ ม่ ไ ด้ ม ี ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของ
Isomorphism และกระบวนการรวมตั ว กัน เป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดีย วกัน ทั ง้ กลุ่ ม แบบ Composition
(Coalescing processes of composition) แ ต่ เป็ น แ บ บ ก ระบ ว น ก ารข อ งค ว าม ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
(Discontinuity) และความซั บ ซ้ อ นที่ ไ ม่ เ ป็ นเส้ น ตรงแบบ Compilation(Complexity nonlinear
processes of compilation) ตั ว แปรแบบ Configural นี้ แบ่ ง ย่ อ ยออกเป็ นสองแบบคื อ แบบ
คุณลักษณะทีบ่ รรยายได้ (Descriptive characteristics) ซึง่ สามารถปรากฏให้เห็นได้ชดั เจน เช่น ตัว
แปรความหลากหลาย (Diversity) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนคือ เพศ อายุ
อาชีพ เป็ นต้น ส่วนอีกแบบนัน้ คือ แบบตัวแปรแฝง (Latent constructs) เป็ นตัวแปรที่ไม่สามารถ
เห็นได้ชดั เจนแต่เป็ นคุณลักษณะภายในตัวบุคคล เช่นตัวแปรความหลากหลาย ตัวอย่างคือทัศนคติ
หรือ ค่ า นิ ย มของบุ ค คลต่ างๆ เป็ น ต้ น นั ก วิจ ยั ผู้ ส นใจตัว แปรระดับ กลุ่ ม แบบนี้ ก็ ต้ อ งอธิบ ายใน
กระบวนการทฤษฎีให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน้ รวมกันแล้วมีส่วนทําให้คุณลักษณะของ
ความเป็ นกลุ่มปรากฏขึน้ ได้อย่างไร
นอกจากนี้ บลีส (Bliese. 2000: 369-376) ได้อธิบายถึงรูปแบบ Fuzzy composition ของ
ตัวแปรกลุ่มที่เกิดจากกระบวนการ Composition แต่ ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงในเรื่อง Isomorphism
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นัน่ คือการเกิดปรากฏการณ์ท่โี ครงสร้าง (ตัวชี้วดั หรือองค์ประกอบ) ตัวแปรในระดับกลุ่มเหมือนกัน
เพียงบางส่ว นกับโครงสร้างตัว แปรในระดับ บุ ค คล (Partial isomorphic situations) โดยที่แนวคิด
ทฤษฎีของตัวแปรกลุ่ ม กับตัวแปรระดับบุ ค คลยังคงเชื่อ มโยงกัน ทัง้ นี้ มโี อกาสเกิด ขึ้น ได้เสมอๆ
เพราะโอกาสที่ Isomorphism ที่ แ ท้ จ ริง จะเกิ ด ขึ้น ได้ น้ อ ยมาก (Bliese. 2000: 368, 370; citing
Firebaugh. 1978) อีกความหมายหนึ่งของตัวแปรที่เกิดจาก Fuzzy composition นัน้ สามารถวัดได้
จากการใช้เครื่อ งมือ วัด เดียวกัน แต่ มคี วามหมายที่แ ตกต่ างกัน ที่ระดับ การวิเคราะห์ต่ างกัน เช่ น
ชัวโมงการทํ
่
างานเฉลี่ยของพนักงานกับชัวโมงการทํ
่
างานเฉลี่ยของกลุ่มงาน (Chen; Mathieu; &
Bliese. 2004: 286) และความแตกต่ า งหลัก ๆ นั ้น เป็ นเพราะตั ว แปรกลุ่ ม ที่ เ กิ ด ขึ้น จากการ
Aggregate มีอทิ ธิพลของบริบทในระดับกลุ่มซึง่ ไม่ได้ตรวจพบโดยตัวแปรระดับบุคคล และระดับของ
ความแตกต่ า งนั ้น ก็ ค ื อ ความคลุ ม เครือ ของกระบวนการ Composition (The fuzziness of the
composition process) และนักวิจยั ก็จะต้องเผชิญ กับตัวแปรกลุ่มที่มาจาก Fuzzy composition อยู่
บ่อยๆ
โดยสรุปเป็ นหลักการได้ว่า นักวิจยั ทีส่ ร้างแบบจําลองทีม่ ตี วั แปรในระดับกลุ่มจะต้องแสดง
ให้เห็น ว่ าตัว แปรกลุ่ ม เหล่ านั น้ เป็ น ตัว แปรประเภทใด ระหว่ าง Global, Shared, Configural unit
properties หรือ Fuzzy composition ซึ่ง รูป แบบต่ างๆ นี้ จ ะเป็ น ตัว ขับ เคลื่อ นแบบของการวัด ค่ า
(Form of measurement) และเป็ นตัวแทนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Representation for analyses)
ระดับการวัดตัวแปร (Level of Measurement)
ระดับการวัดตัว แปร คือระดับซึ่งผู้วจิ ยั จะต้อ งดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล ให้ต รงตาม
ระดับของตัวแปรนัน้ ๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนดไว้ เช่นตัวแปรในระดับบุคคลควรประเมินจากข้อมูลของบุคคล
แต่ ต วั แปรในระดับกลุ่ มอาจประเมิน ได้จากข้อ มูล ของระดับ กลุ่มหรือข้อ มูล ระดับบุ ค คลได้ โดยมี
รายละเอียดแยกตามประเภทของตัวแปร ดังนี้ (Kozlowski; & Klein. 2000: 32-38)
1. ตัว แปรในระดับ บุ ค คล ตามที่ก ล่ า วแล้ ว ว่ า ควรประเมิน จากข้อ มู ล ของบุ ค คล เช่ น
พนั ก งานประเมิน ด้ ว ยตั ว เองในเรื่อ งความพึ ง พอใจในงาน ความตั ง้ ใจลาออก หรือ การรับ รู้
ความสามารถของตน เป็ นต้นหรือในบางกรณีอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณลักษณะบางอย่างของ
บุค คลได้ แต่ ค วรจะเป็ นคุ ณ ลักษณะที่สามารถสังเกตเห็นได้ชดั เจนหรือ ผู้ประเมินสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่สําคัญได้ เช่นหัวหน้ าหรือผู้บงั คับบัญชาจะบรรยายพฤติกรรมการทํางานของลูกน้ อง หรือ
บางกรณีผู้วจิ ยั สามารถใช้แฟ้ มประวัตขิ องบุคคลที่บนั ทึกลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ
เป็ นต้น ได้โดยทีค่ ุณภาพของข้อมูลเท่าเทียมกับการให้ขอ้ มูลด้วยตนเอง
2. ตัวแปรกลุ่มแบบ Global properties การวัดตัวแปรในระดับกลุ่มมีความซับซ้อนและ
เป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่ ตวั แปรกลุ่มแบบ Global properties นี้ จะมีค วามซับซ้อนและถกเถียงกัน
น้อยที่สุด โดยนิยามแล้วตัวแปรแบบนี้สามารถสังเกตเห็นได้ เป็ นการบรรยายคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัว แปรกลุ่ ม แบบ Global properties ไม่ ไ ด้ ป รากฏขึ้น จากประสบการณ์ ทัศ นคติ ค่ า นิ ย มและ
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คุณ ลักษณะของบุค คล ดังนัน้ จึงไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องให้บุคคลทัง้ หมดในกลุ่มเป็ นผู้ให้ข้อมูลนี้
เพียงมีผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวก็สามารถให้ข้อมูลที่สงั เกตเห็นได้หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเข้าถึง
ข้อ มูล สําคัญ หรือ เกี่ย วข้อ งของกลุ่ม ได้เช่ นเดียวกัน เช่ น ผู้อํ านวยการฝ่ ายขายสามารถให้ข้อ มูล
ยอดขายของบริษทั ได้ หรือหัวหน้ากลุ่มสามารถให้ขอ้ มูลผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมของกลุ่มได้ ทัง้ ๆ
ที่ขอ้ มูลยอดขายของบริษทั เป็ นข้อมูลระดับองค์การ และข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมของกลุ่ม
เป็ นข้อมูลระดับกลุ่มก็ตาม
3. ตัวแปรกลุ่มแบบ Shared properties การวัดตัวแปรกลุ่มแบบนี้ ปรากฏขึน้ จากการรับรู้
อารมณ์ความรูส้ กึ และการตอบสนองร่วมกันของบุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่ม จุดกําเนิดในเชิงทฤษฎีของ
ตัวแปรแบบนี้อยู่ในระดับจิตวิทยา (บุคคล) ดังนัน้ การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินจึงต้องสอดคล้องกับ
ระดับที่เป็ นจุด กําเนิ ด นัน่ คือ ข้อ มูล ที่ใช้วดั ตัวแปรกลุ่มแบบ Shared properties จึงต้องประเมินที่
ระดับ บุ ค คลและจะต้ อ งมีห ลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง ลัก ษณะของ “การร่ ว มกั น ” หรือ สอดคล้ อ งกั น
(Sharedness) ของสมาชิกภายในกลุ่ม เมื่อมีการรวมคะแนน (Aggregate) ในกลุ่มแล้วจะใช้ค่าเฉลีย่
(Mean) เป็ นค่ า คะแนนของกลุ่ ม เช่ น การรับ รู้ บ รรยากาศองค์ ก ารของพนั ก งานในองค์ ก ารมี
ลักษณะร่วมกันคือสมาชิกแต่ละคนให้คะแนนในแต่ละด้านของบรรยากาศองค์การในระดับใกล้เคียง
กัน ดังนัน้ จึงต้องมีการประเมินความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ความเหมือน (Similarity) หรือ
ความสอดคล้องกัน (Agreement) ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม (rwg) และการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ (ICC1
และ ICC2)
4. ตัวแปรกลุ่มแบบ Configural properties การวัดตัวแปรกลุ่มแบบนี้ปรากฏขึน้ จากบุคคล
แต่ไม่ได้มาจากการรวมกันจนกลายเป็ นลักษณะของการร่วมกันหรือสอดคล้องกันแต่เป็ นข้อมูลใน
ระดับบุคคลนํ ามาสรุปรวมเพื่อบรรยายรูปแบบหรือการก่อร่าง (Configuration) ตามทีส่ มาชิกในกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการก่อขึน้ ซึ่งตัวแปรกลุ่มรูปแบบนี้ไม่จาํ เป็ นต้องมีการประเมินความเห็นพ้องต้องกัน
ความเหมือนหรือความสอดคล้องระหว่างสมาชิกกลุ่ม ค่าวัดทีใ่ ช้เป็ นตัวแทนแสดงคุณสมบัตขิ องตัว
แปรกลุ่ มแบบนี้ ข้นึ กับ นิ ยามเชิงทฤษฎีของตัว แปร เช่ นค่ ามากที่สุด หรือ น้ อ ยที่สุด (Maximum or
minimum) ดัช นี ท่ี ใ ช้ ว ัด ความผั น แปร (Indices of variation) การวิเ คราะห์ เ ครือ ข่ า ย (Network
analyses) หรือ แบบจําลองที่ไ ม่ เป็ น เส้น ตรง (Nonlinear models) ต่ างๆ เป็ น ต้น ทัง้ นี้ ไม่นิ ยมใช้
ค่าเฉลีย่ (Mean) เนื่องจากมีความคลุมเครือและอาจมีปัญหาในการเป็ นตัวแทนตัวแปรในระดับทีส่ ูง
กว่า ตัวอย่างเช่นความหลากหลายของอายุสมาชิกในกลุ่ม เป็ นต้น
สําหรับกรอบแนวคิดในการระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่มมีนักวิชาการพหุระดับวาง
แ น ว ท างไว้ ห ล าย ท่ าน เช่ น Typology of composition models (Chan. 1998); Typology of
emergence (Kozlowski; & Klein. 2000); Bottom-up processes (Bliese. 2000); และ The nature
of aggregate-level constructs (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) โดยในงานวิจยั นี้ จะนํ าแนวทาง
ของเฉิน; แมททิว; และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) มากล่าวไว้ในทีน่ ้ี โดยใช้ตวั อย่างตัว
แปรในระดับกลุ่มคือ ผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม และนําเสนอด้วยตัวอย่าง การนิยาม วิธกี ารวัด การ
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สร้างคะแนนระดับ กลุ่ ม และการตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด (นํ าชัย ศุ ภ ฤกษ์ ชยั สกุ ล . 2558) แบ่ ง
ออกเป็ น 6 แบบ ได้แก่
1. แบบจํา ลองการวัด โดยเลือ กคะแนนในกลุ่ ม (Selected score model) รูป แบบนี้ จ ะ
พิจารณาถึงคุณลักษณะทีจ่ ะนํ ามารวม เช่น ความสามารถของกลุ่มหรื อบุคลิกภาพของกลุ่ม โดยจะใช้
คะแนนของผูป้ ระเมิ นในระดับบุ คคลค่าใดค่าหนึ่ งเป็ นตัวแทนคะแนนของกลุ่ม ตัวอย่างตัวแปรเช่ น
บุคลิกภาพของกลุ่ม เป็ นต้น
ตัวอย่าง ผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม
นิยาม คือผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ุดของสมาชิกในกลุ่ม
วิธกี ารวัด วัดจากการให้สมาชิกในทีมตอบข้อคําถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานของ
ตนเอง
การสร้างคะแนนระดับกลุ่ม นําคะแนนของสมาชิกทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีทส่ี ุด หรือมีผล
การปฏิบตั งิ านตํ่าทีส่ ุด (ในกรณีเป็ นสมาชิกทีท่ ําให้ผลการปฏิบตั งิ านมีขอ้ จํากัด) มาเป็ นคะแนนระดับ
กลุ่ม
การตรวจสอบคุณ ภาพการวัด ไม่ ต้ อ งตรวจสอบความสอดคล้อ ง (Agreement) และ
ความเชื่อมัน่ (Reliability)
2. แบบจําลองการวัด แบบรวมคะแนนในกลุ่ม (Summary index model) รูปแบบนี้ ไม่ ม ี
เงื่อนไขของประสบการณ์ร่วมกัน (Sharedness of experience) หรือต้องการความเห็นพ้องต้องกัน
หรือการพึง่ พาระหว่างกันแต่ อย่างใด ดังนัน้ ส่วนใหญ่จงึ ใช้ค่าสถิตบิ รรยายเช่น การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางหรือค่ารวมตัวอย่างตัวแปร เช่น ประสบการณ์ทาํ งานของกลุ่ม เป็ นต้น
ตัวอย่าง ผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม
นิยาม จํานวนผลงานทีส่ มาชิกของกลุ่มทําได้สาํ เร็จทัง้ หมด
วิธกี ารวัด วัดจากการให้สมาชิกในกลุ่มตอบข้อคําถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านของ
ตนเองทีท่ าํ ได้สาํ เร็จ
การสร้างคะแนนระดับกลุ่ม นํ าคะแนนของสมาชิกทัง้ หมดของทีมมารวมกันเพื่อสร้าง
เป็ นคะแนนตัวแปรระดับกลุ่ม
การตรวจสอบคุณ ภาพการวัด ไม่ ต้ อ งตรวจสอบความสอดคล้อ ง (Agreement) และ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ในระดับกลุ่ม แต่ควรตรวจสอบความเชื่อมันในระดั
่
บบุคคล (ในกรณีท่ี ทํา
ได้)
3. แบบจําลองการวัดฉันทามติคะแนนในกลุ่ม (Consensus model) รูปแบบนี้จะเป็ นตัว
แปรทีพ่ บมากในการวิจยั องค์การ โดยปกติจะเก็บข้อมูลจากการรับรูข้ องบุคคล (บุคคลเป็ นจุดอ้างอิง)
แต่เน้นไปทีค่ ุณลักษณะทีแ่ สดงร่วมกันหรือมีประสบการณ์ร่วมกัน ตัวอย่างตัวแปร เช่น บรรยากาศ
ของกลุ่ม เป็ นต้น
ตัวอย่าง ผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม
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นิยาม ผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านของสมาชิกในกลุ่มทีส่ อดคล้องร่วมกัน
วิธ ีก ารวัด วัด จากการให้ส มาชิก ในกลุ่ มตอบข้อ คําถามเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิง านของ
ตนเอง
การสร้างคะแนนระดับกลุ่ม นําคะแนนทัง้ หมดในกลุ่มมารวมกันหรือหาค่าเฉลีย่
การตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด ต้ อ งตรวจสอบความสอดคล้ อ ง (Agreement) ของ
คะแนนในกลุ่ม และตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของคะแนนระดับกลุ่ม
4. แบบจําลองการวัดที่เปลี่ยนจุดอ้างอิงการประเมิน (Referent-shift model) รูปแบบนี้ม ี
จุ ด สํ า คัญ ที่ต้ อ งทราบคือ ตัว แปรกลุ่ ม จะมีค วามหมาย (Meanings) เหมือ นกัน ในทุ ก ระดับ การ
วิเคราะห์ แต่ รูปแบบนี้ จะต่ างกับ Consensus model ตรงที่รูปแบบนี้ ใช้ก ารรวม (Aggregate) คือ
กลุ่ ม เป็ น จุ ด อ้ างอิง ของตัว แปร (Construct’s referent) ไม่ใช่ บุ ค คลเป็ น จุด อ้างอิงเหมือ นรูป แบบ
Consensus model ตัวอย่างตัวแปร เช่นบรรยากาศของกลุ่ม หรือความสามารถของกลุ่ม เป็ นต้น
ตัวอย่าง ผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม
นิยาม ผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านร่วมกันของกลุ่ม
วิธกี ารวัด วัดจากการให้สมาชิกของกลุ่มตอบข้อคําถามเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม
(อ้างอิงกลุ่ม ไม่ใช่อา้ งอิงสมาชิกผูต้ อบคําถาม)
การสร้างคะแนนระดับกลุ่ม นําคะแนนในกลุ่มมารวมกันหรือหาค่าเฉลีย่
การตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด ต้ อ งตรวจสอบความสอดคล้อ ฃ (Agreement) ของ
คะแนนในกลุ่ม และตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของคะแนนระดับกลุ่ม
5. แบบจําลองการวัดความแตกต่างภายในกลุ่ม (Dispersion model) รูปแบบนี้เน้นความ
ผันแปร (Variability) หรือ คุณลักษณะทีต่ ้องมีการแจกแจงของค่าคะแนนในระดับบุคคลมากกว่าทีจ่ ะ
ใช้ค่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ตัวอย่างตัวแปรเช่น ความหลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์
ของกลุ่ม ความหลากหลายของการรูค้ ดิ เป็ นต้น
ตัวอย่าง ความหลากหลายของอายุสมาชิกในกลุ่ม
นิยาม ความแตกต่างของอายุระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
วิธกี ารวัด วัดจากการให้สมาชิกในกลุ่มตอบข้อคําถามเกีย่ วกับอายุของตนเอง
การสร้างคะแนนระดับกลุ่ม นํ าคะแนนในกลุ่มมาคํานวณเพื่อสร้างเป็ นคะแนนความ
แตกต่าง เช่น ค่าความแปรปรวน (Variance) หรือ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด ไม่ต้อ งตรวจสอบความสอดคล้อ ง (Agreement) และ
ความเชื่อมัน่ (Reliability)
6. แบบจํ า ลองการวัด คุ ณ สมบั ติ ข องกลุ่ ม (Aggregate properties model) รู ป แบบนี้
ตัวชี้วดั ของตัวแปรระดับกลุ่มจะอยู่ในระดับวิเคราะห์ระดับกลุ่มเป็ นการเก็บข้อมูลโดยตรงที่ระดับ
กลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลควรเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ข้าถึงข้อมูลทีถ่ ูกต้อง อาจเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาในกลุ่ม และมีขอ้
ควรระวังคือตัวชี้วดั ที่ใช้จะต้องเพียงพอที่จะเป็ นตัวแทนและผู้ท่ใี ห้ขอ้ มูลต้องใช่และมีความรูจ้ ริงๆ
ตัวอย่างตัวแปร เช่น ยอดขายของกลุ่ม เป็ นต้น
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ตัวอย่าง ขนาดของกลุ่ม
นิยาม จํานวนสมาชิกในกลุ่ม
วิธกี ารวัด วัดจากการให้สมาชิกในกลุ่มทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการจะวัดได้ถูกต้องทีส่ ุด
การสร้างคะแนนระดับกลุ่ม นํ าคะแนนที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลมาใช้เป็ นคะแนนตัวแปรระดับ
กลุ่ม

การตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด ไม่ ต้ อ งตรวจสอบความสอดคล้ อ ง (Agreement) ควร
ตรวจสอบความเชื่อมันคะแนนระดั
่
บกลุ่ม (ในกรณีทท่ี าํ ได้)
โดยสรุปเป็ นหลักการได้ว่า ไม่มวี ธิ ใี ดวิธเี ดียวดีท่สี ุดที่สามารถจะวัดตัวแปรในระดับกลุ่ม
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั รูปแบบของตัวแปรระดับกลุ่ม ทฤษฎี ที่ใช้พจิ ารณาว่าควรนิยามและประเมินอย่างไร
กฎโดยทัวไปนั
่ น้ ตัวแปรกลุ่มแบบ Global properties หรือ Aggregate properties model ควรได้รบั
การประเมินและเป็ นตัวแทนในระดับกลุ่ม สําหรับตัวแปรกลุ่มแบบ Shared หรือ Consensus หรือ
Referent-shift model และ Configural หรือ Dispersion model ควรได้รบั การประเมินที่ระดับที่เป็ น
จุ ด กํ า เนิ ด ซึ่ ง รู ป แบบของการปรากฏขึ้ น (Emergence) ซึ่ ง จะสะท้ อ นใน Dapa aggregation,
combination (เป็ นเส้น ตรงหรือ ไม่ เป็ น เส้นตรง) และ Representation (มีจุด ที่บ รรจบกัน หรือ เป็ น
รูปแบบ)
การแบ่งประเภทของแบบจําลองพหุระดับ (Types of multilevel models)
แบบจําลองเชิงทฤษฎีใช้บรรยายความสัมพัน ธ์ระหว่างตัว แปร ในมุมมองพหุระดับนั น้
แบบจําลองจึงมีความสําคัญทีร่ ะดับของตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลอง แบบจําลองพหุระดับ สามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ แบบจําลองระดับเดียว (Single-level models) และแบบจําลองข้ามระดับ
(Cross-level models) (Kozlowski; & Klein. 2000: 38-45)
แบบจํา ลองระดั บ เดี ย ว คื อ แบบจํ า ลองที่ กํ า หนดข้ อ มู ล จํ า เพาะ (Specify) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีร่ ะดับทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ระดับเดียว เช่น ระดับบุคคล ซึง่ จะ
พบได้ในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยจะกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับบุคคลทุกตัวแปร
โดยไม่นําตัวแปรระดับอื่นทีส่ งู กว่าเข้ามาอยู่ในแบบจําลอง เช่นตัวแปรบริบทสภาพแวดล้อม เป็ นต้น
ดัง นั ้น การไม่ นํ า ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาร่ ว มในแบบจํ า ลองทํ า ให้ เ กิ ด อคติ ใ นการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (เช่นค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจะลําเอียง) นอกจากนี้ยงั
มี ระดับกลุ่ม คือแบบจําลองทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ จากระดับบุคคล โดยสามารถแบ่งย่อยออกได้
3 รูป แบบ หรือ ในบางกรณี อ าจจะอยู่ในระดับ ผสม คือ รูป แบบแรกเป็ น การสร้างความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรรวม (Global constructs) สองตัวแปร เช่ นความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของทีมกับ
ยอดขายของทีม ในกรณีน้ีการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถใช้ผูท้ ่ใี ห้ขอ้ มูลได้ดที ่สี ุดเพียงคนเดียวก็ได้
รูปแบบที่สองเป็ นแบบจําลองที่ดูซบั ซ้อนมากขึน้ ได้แก่ แบบจําลองระดับกลุ่มทีร่ วมตัวแปร Shared
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Constructs เข้ามาด้วย เช่น บรรยากาศของทีมมีความสัมพันธ์กบั การเรียนรูข้ องทีม กรณีน้ีตวั แปร
ทัง้ สองมีจุด กําเนิ ดในระดับบุ คคลแต่ ปรากฏขึ้นจากการมีปฏิส มั พันธ์ของการรูค้ ิด ความรู้สกึ และ
พฤติก รรมระหว่ า งสมาชิก กลายเป็ น ตัว แปร Shared ความซับ ซ้อ นจึง เกิด ขึ้น จากกระบวนการ
Composition และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวแปร shared รูปแบบนี้อาจเป็ นรูปแบบผสม
(Mixed) ในกรณี ท่มี ตี ัวแปรรวม Global เข้ามาอยู่ในแบบจําลองร่วมกับตัวแปรแบบ Shared ด้วย
เช่ น ความสัมพัน ธ์ระหว่ างขนาดของทีมกับการเรียนรูเ้ ป็ น ทีม (Team learning) เป็ นต้ น รูป แบบ
สุ ด ท้ ายเป็ น แบบจํา ลองที่ม ี (Configural constructs) คือ แบบจํา ลองระดับ กลุ่ ม ที่ม ีต ัว แปรที่ม ีจุ ด
กําเนิดในระดับบุคคลแต่ ใช้กระบวนการ compilation ทําให้กลายเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม เช่นความ
หลากหลายในความสามารถในการทํางานของสมาชิกในกลุ่มทํานายผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่มหรือ
ทีมได้
แบบจําลองข้ามระดับคือแบบจําลองทีบ่ รรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ ตัว
แปรตามที่อ ยู่ต่ า งระดับ การวิเคราะห์ โดยปกติแ ล้ว จะพบได้ในปรากฏการณ์ ข ององค์ ก าร เช่ น
แบบจําลองบรรยายอิทธิพลจากบนลงล่างของตัวแปรระดับกลุ่มกับตัวแปรผลลัพธ์ในระดับที่ต่ ํากว่า
เช่นระดับกลุ่มมีอทิ ธิพลต่อระดับบุคคล แต่อทิ ธิพลข้ามระดับแบบจากล่างขึน้ บนยังมีน้อยมาก ทัง้ นี้
เนื่องจากข้อจํากัดในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบจําลองข้ามระดับแบ่งออกได้เป็ น 4 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบแรกคือแบบจําลองอิทธิพลทางตรงข้ามระดับ (Cross-level direct-effect models)
รูปแบบนี้จะพบมากทีส่ ุดในงานวิจยั เชิงประจักษ์ (Costa et al., 2013) และยังแยกย่อยได้อกี คือการ
ที่ต ัว แปรระดับกลุ่ มในรูป แบบ Global, Shared หรือ Configural ส่ งผลโดยตรงข้ามระดับ (Direct
effect cross level) มายังระดับบุคคล เช่นภาวะผูน้ ํ าการเปลีย่ นแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลหรืออาจจะเป็ นตัวแปรระดับที่สูงกว่าระดับกลุ่มก็ได้ กรณีเป็ นตัวแปรในระดับองค์การ เช่น
นโยบายองค์การส่งผลต่ อผลการปฏิบตั งิ านในระดับบุคคล หรือตัวแปรระดับองค์การและ/หรือตัว
แปรกลุ่มมีอทิ ธิพลข้ามระดับประกอบกับตัวแปรระดับบุคคลก็มอี ทิ ธิพลทางตรงมายังตัวแปรระดับ
บุ ค คลตัว แปรเดีย วกัน พร้อ มๆ กัน เรีย กว่ า (Mixed-determinant cross level) เช่ น นโยบายเงิน
รางวัล (ตัวแปรระดับองค์การ) ภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ า (ตัวแปรระดับกลุ่ม) และการ
มุง่ อนาคตควบคุมตน (ตัวแปรระดับบุคคล) ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล (ระดับบุคคล) หรือ
อาจจะเป็ นแบบจําลองทีต่ วั แปรระดับองค์การหรือตัวแปรกลุ่มเพียงตัวแปรเดียวแต่ส่งผลต่อตัวแปร
องค์การ/กลุ่มและส่งผลข้ามระดับมายังตัวแปรระดับบุคคลด้วยพร้อมๆ กัน เรียกว่า (Mixed effect)
เช่นกลยุทธ์องค์การ (ระดับองค์การ) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ (ระดับองค์การ) และยังส่งผลข้าม
ระดับมายังรูปแบบความคิดของทีม (Team mental model) (ระดับกลุ่ม)และส่งผลข้ามระดับมายังผล
การปฏิบตั งิ านของบุคคล (ระดับบุคคล) อีกด้วยเป็ นต้น
รูปแบบที่สองคือแบบจําลองตัวแปรปรับข้ามระดับ (Cross-level moderator models) คือ
แบบจําลองที่กําหนดข้อมูลจําเพาะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวั แปรในระดับตํ่ากว่า (สมมติว่าเป็ น
ระดับบุคคล) เปลีย่ นแปลงไปตามคุณลักษณะของตัวแปรปรับทีอ่ ยู่ในระดับทีส่ ูงกว่า (ระดับหัวหน้ า)
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เช่นความสัมพันธ์ระหว่างระดับสติปัญญาของพนักงานกับผลการปฏิบตั งิ านจะเปลีย่ นแปลงไปตาม
การสนับสนุ นทรัพยากรในการทํางานของหัวหน้ า นัน่ คือการสนับสนุ นทรัพยากรในการทํางานของ
หัวหน้า เช่นการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ทจ่ี าํ เป็ น การให้คําปรึกษาหรือเป็ นพีเ่ ลีย้ งหรือสอนงาน จะทํา
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสติปัญญากับผลการปฏิบตั งิ านเปลีย่ นแปลงไป โดยพนักงานทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุ นฯมากกว่าแม้ว่ามีระดับสติปัญญาตํ่าจะมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ กี ว่าพนักงานทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุ นฯน้อยกว่า
รูปแบบที่สามคือ Cross-level frog-pond models คือแบบจําลองกรณีท่อี ทิ ธิพลของสิง่ ที่
อยู่ในระดับตํ่ากว่าจะขึ้นกับว่าสิง่ นัน้ อยู่ภายใต้ขนาดของสภาพแวดล้อมในระดับที่สูงกว่ามากน้ อย
เพียงใด เช่นความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการมีอทิ ธิพลชีน้ ํ าการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีม่ กี ารศึกษาจบปริญญาโทเขาอาจจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาของกลุ่มที่สมาชิกมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่าเป็ นส่วนมาก แต่อาจจะไม่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลยในกรณีทเ่ี ขาอยูใ่ นกลุ่มทีส่ มาชิกของกลุ่มมีการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เป็ นส่วนมาก เป็ นต้น
รูป แบบที่ส่ีค ือ Homologous multilevel models คือ แบบจํา ลองกรณี ท่ีคู่ ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัวแปรหรือมากกว่ามีสมมติฐานว่าความสัมพันธ์นัน้ จะคงอยู่ในทุ ก ระดับการ
วิเคราะห์ ทัง้ ระดับบุคคล กลุ่ม และ/หรือองค์การ แบบจําลองรูปแบบนี้มหี ลักฐานในเชิงประจักษ์ยงั
น้อยอยู่ แต่มตี วั อย่างเช่น Efficacy-performance spirals (Lindsley; Brass; & Thomas. 1995) เป็ น
กรณีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถกับผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถหมุนวน
ขึน้ ไป (Spiral) ในระดับที่สูงกว่า ในกรณีท่แี บบจําลองรูปแบบนี้สามารถขยายผลการทดสอบเพื่อ
อ้างอิงไปได้ทุกระดับการวิเคราะห์ได้แล้วจะเป็ นแบบจําลองที่มมี คี วามโดดเด่นและมีอํานาจในการ
อธิบายได้ดโี ดยใช้ตวั แปรน้ อยที่สุด (Parsimonious) และทําให้ทฤษฎีมคี วามลุ่มลึกมากขึ้น(Chen;
Bliese; & Mathieu. 2005: 376) เป้ าหมายในการศึกษาปรากฏการณ์ขององค์การคือศึกษาอิทธิพลที่
มีต่อ ผลการปฏิบตั ิงานในระดับบุ คคล กลุ่ม องค์ก าร ดังนัน้ แบบจําลองนี้ จะเป็ นข้อ มูลพื้นฐานที่ม ี
ประโยชน์และน่ าสนใจ และจะเป็ นการขยายองค์ความรูท้ างด้านศาสตร์ขององค์การให้ก้าวหน้าต่อไป
โดยเฉิน; บลีส; และแมททิว (Chen; Bliese; & Mathieu. 2005: 377-378) ระบุว่ามีสมมติฐานสําคัญ
สองประการที่รองรับรูปแบบนี้คอื ประการแรกทฤษฎีของตัวแปรในแบบจําลองนี้ยงั คงเป็ นทฤษฎี
เดียวกันในทุกระดับการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ผูว้ จิ ยั ต้องยอมรับก่อนว่าการรับรูค้ วามสามารถของ
ตน ซึ่งเป็ นตัวแปรระดับบุคคลและการรับรู้ความสามารถของทีม ซึ่งเป็ นตัวแปรระดับทีมยังคงใช้
ทฤษฎีพ้ืนฐานเดียวกัน และประการที่ส องเพื่อ ที่จะทํ าให้ก ารอธิบ ายความสัมพันธ์ต ามทฤษฎีม ี
ความหมายเหมือนกันในทุกระดับการวิเคราะห์ ดังนัน้ ความสัมพันธ์น้ีจะต้องทดสอบเปรียบเทียบ
กันได้ว่าเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
ทัง้ นี้เวทเทน; ฟี ลนิ ; และคิงส์ (Whetten; Felin; & King. 2009) กล่าวว่าเนื่องจากในการทํา
การวิจยั เกี่ยวกับองค์การซึ่งเน้ นการ “ประยุกต์” มักจะมีการยืมแนวคิดทฤษฎี (Theory borrowing)
จากสาขาวิชาอื่นๆ เช่นจิตวิทยา สังคมวิทยา หรือเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น โดยในการยืมทฤษฎีจาก
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สาขาวิชาอื่นๆ นี้ แบ่ งเป็ นสองแบบคือการยืมแบบแนวตัง้ (Vertical borrowing) คือการใช้ทฤษฎี
ก่อกําเนิดในระดับการวิเคราะห์หนึ่งมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ในอีกระดับการวิเคราะห์หนึ่งที่อยู่ใน
บริบ ทเดียวกัน เช่ น ทฤษฎีระบบของพฤติก รรมที่ได้รบั การจูงใจในทีมงาน (A system theory of
motivated behavior in work teams) (Chen; & Kanfer. 2006) ใช้ท ฤษฎีแ รงจูงใจในระดับ บุ ค คล
สร้างกรอบแนวคิดในระดับทีม และการยืมแบบแนวนอน (Horizontal borrowing) คือการใช้ทฤษฎีท่ี
เกิดขึน้ ในบริบทสังคมหนึ่งมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ในอีกบริบทสังคมหนึ่งซึ่งเป็ นระดับวิเคราะห์
เดีย วกัน เช่ น ทฤษฎี ค วามเท่ า เทีย ม (Equity theory) (Mowday. 1991) ใช้ อ ธิบ ายแรงจู ง ใจของ
พนั ก งานลู ก จ้า งในองค์ ก ารที่แ ตกต่ างกัน แต่ ส ิ่ง ที่สํ า คัญ ในการนํ า ไปปฏิบ ัติก็ ค ือ ผู้ ว ิจ ยั จะต้ อ ง
ตรวจสอบความเท่ าเทีย มในบทบาท (Functional equivalence) (Morgeson; & Hofmann. 1999)
ซึง่ ใช้เป็ นมาตรฐานทีเ่ หมาะสมสําหรับการยืมทฤษฎีขา้ มระดับหรือต่างบริบท
กลยุท ธ์การวิ เคราะห์ข้อ มูล (Analytic strategies) หรือ ระดับการวิ เคราะห์ (Level
of analysis)
ในการวิเคราะห์แบบพหุระดับมีเทคนิคการวิเคราะห์หลายเทคนิค ได้แก่การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (Analysis of covariance: ANCOVA) และการวิเคราะห์บริบทโดยใช้ก ารวิเคราะห์
ถดถอยโดยประมาณค่ า กํ า ลัง สองน้ อ ยที่สุ ด แบบธรรมดา (Ordinary least square: OLS), การ
วิเคราะห์แบบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม (Within-and-between analysis: WABA), การวิเคราะห์
แบบจําลองอิทธิพลสุ่มพหุระดับ (Multilevel random-coefficient modeling) เช่นแบบจําลองลดหลัน่
เชิงเส้นตรง (Hierarchical linear modeling: HLM), และการวิเคราะห์โครงสร้างความผันแปรร่ว ม
พหุ ร ะดั บ (Multilevel covariance structure analysis (MCSA หรือ MCA) (Kozlowski; & Klein.
2000: 48) ซึ่ ง MCA นี้ เ ป็ นการวิเ คราะห์ ท่ีผ สมผสานทั ง้ การวิเ คราะห์ HLM กั บ การวิเ คราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ (Structural Equation Modeling: SEM) เข้าด้วยกัน ที่สามารถ
ขจัด ข้ อ จํ า กั ด ของการวิเ คราะห์ ท ัง้ สองแบบได้ โดย HLM มีข้ อ จํ า กัด เกี่ ย วกับ การวิเ คราะห์
ความสัม พัน ธ์ข องความคลาดเคลื่อ นในการวัด (Measurement error) สํ าหรับ SEM มีข้อ จํากัด
เกีย่ วกับการวิเคราะห์แยกอิทธิพลของข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะลดหลันเป็
่ นระดับๆ ลงมา
เทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ นี้แตกต่างกันไปตามข้อตกลงเบื้องต้นที่ใช้เป็ นพื้นฐานรองรับ
เชิงทฤษฎีและการออกแบบเพื่อตอบปั ญหาการวิจยั ที่แตกต่างกัน จึงไม่มเี ทคนิคใดเทคนิคเดียวที่
ดีกว่าหรือเหนือกว่าเทคนิคอื่นๆ หรือใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้ในทุกกรณี ดังนัน้ ในการเลือกเทคนิคทีใ่ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุระดับจึงขึน้ กับปั ญหาการวิจยั และการตัง้ สมมติฐานของผูว้ จิ ยั แนวทางที่ด ี
ที่สุดในการทดสอบข้อมูลพหุระดับนัน้ จะขึ้นอยู่กบั ทฤษฎีท่ใี ช้ช้นี ํ า หากมีความชัดเจนและเข้มแข็ง
การเลือ กตัว อย่าง การเก็บข้อ มูล มีประสิท ธิผ ล การวิเคราะห์ข้อ มูล ก็จะมีประสิท ธิผ ลตามกันไป
(Kozlowski; & Klein. 2000: 48, 51) แต่ จากการทบทวนเอกสารของผู้วจิ ยั พบว่ามีก ลยุทธ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุ ระดับที่ได้รบั ความนิยมอยู่มากในปั จจุบนั ได้แก่ การวิเคราะห์แบบจําลอง
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ลดหลันเชิ
่ งเส้น ตรง (HLM) และการวิเคราะห์โครงสร้างความผันแปรร่ว มพหุ ระดับ (MCA) หรือ
เรีย กอี ก ชื่อ หนึ่ ง ว่ า การวิเ คราะห์ แ บบจํ า ลองสมการโครงสร้า งพหุ ร ะดับ (Multilevel structural
equation modeling: MSEM) ซึ่งต่ อไปในงานวิจยั นี้ จะใช้คําว่า MSEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
พหุระดับโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลพหุระดับนี้
ต้องดําเนินการในสองรูปแบบคือ ผู้วจิ ยั ต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวแปรพหุระดับหรือ ตัว
แปรในระดับทีส่ งู กว่าระดับบุคคลก่อนแล้วจึงทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของ ตัวแปร
พหุระดับต่อไป
การต รวจสอบ ค วาม เที่ ยงต รงของตั ว แป รพ หุ ร ะดั บ (Multilevel construct
validation) หรือการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพการวัดตัวแปรระดับกลุ่ม
เนื่องจากความสําคัญของความสอดคล้องกันระหว่างระดับทฤษฎี ระดับการวัด และระดับ
การวิเคราะห์ ดังนัน้ ก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์แบบพหุระดับ เฉิน; แมท
ทิว; และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ได้แนะนํ ากรอบการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ
ตั ว แ ป รพ หุ ระดั บ (A framework for conducting multi-level construct validation) ใน ก รณี ที่
งานวิจยั ทีจ่ ะกระทํานัน้ มีตวั แปรแบบพหุระดับ (มีความแปรปรวนทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มอยู่
ในแบบจําลองตามสมมติฐาน) หรือตัวแปรระดับเดียวที่เป็ นตัวแปรกลุ่ม (ผู้วจิ ยั สนใจเฉพาะความ
แปรปรวนระดับกลุ่มในแบบจําลองตามสมมติฐาน) เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีค่าคะแนนของตัวแปรอยู่
ตรงกับ ระดับ การวิเคราะห์ท่ีแ ตกต่ างกัน โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดัง นี้ (Chen; Mathieu; &
Bliese. 2004: 277-278)
ขัน้ ตอนที่ 1 การกํ าหนดนิ ย ามตัว แปรที่ศึก ษา (Construct definition) ประกอบด้ว ย 3
ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
ก. นิยามความหมายของตัวแปรทีศ่ กึ ษาในแต่ละระดับวิเคราะห์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทําการระบุว่าตัวแปรแต่ละตัวแปรมีกม่ี ติ ิ (Dimensions) มีมติ เิ ดียว
(Unidimensional) หรือ หลายมิติ (Multidimensional) รู ป แบบตัว ชี้ว ัด แบบ Formative หรือ แบบ
Summative โดยอ้างอิงจากทฤษฎีซง่ึ เป็ นทีม่ าของตัวแปร
ข. ทําการระบุธรรมชาติ (Nature) ของตัวแปรทีใ่ ช้เป็ นตัวแทนอย่างไร ใช้การวัด
แนวโน้ ม เข้าสู่ ส่ ว นกลาง (Central tendency) หรือ คะแนนรวม (Summary scores) หรือ ใช้ ก าร
กระจายตัว (Variability) ของข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 การเชื่อมโยงธรรมชาติของตัวแปรในการสร้างคะแนนของตัวแปรระดับกลุ่ม
(Articulation of the nature of the aggregate construct) ขั ้น ต อ น นี้ ดํ า เนิ น ก ารโด ย คํ า นึ งถึ ง
ธรรมชาติและแนวทางการปฏิบตั ใิ นการกําหนดว่าวิธกี ารสร้างคะแนนของตัวแปรแบบใดจะมีความ
เหมาะสมในการนํ ามาใช้วดั ตัวแปรนี้ในระดับที่สูงกว่า (กลุ่ม)ในการระบุรปู แบบของตัวแปรในระดับ
กลุ่ ม (Type of level-unit constructs) โดยจะใช้ว ิธ ีก ารของโคซโลวสกี้; และไคล์น (Kozlowski; &
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Klein. 2000: 29) หรือแบบจําลองการสร้างคะแนนระดับกลุ่ม (Composition models) ตามวิธกี าร
ของฉาง (Chan. 1998: 236) หรือNature of aggregate-level constructs ตามวิธกี ารของเฉิน; แมท
ทิว; และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 281)
ขัน้ ตอนที่ 3 การวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวแปรในทุกระดับการวิเคราะห์
(Psychometric properties of construct across levels of analysis) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย
ได้แก่
ก. ทําการตรวจสอบความเหมือนกัน (Similar) ของโครงสร้างองค์ประกอบในทุกระดับการ
วิเคราะห์โดยใช้ก ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) หรือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel Confirmatory Factor Analysis: MCFA)
ข. ทําการประเมินความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ของตัวชีว้ ดั ของตัวแปร
ทีท่ ําการศึกษาทุกระดับการวิเคราะห์เช่นการใช้ค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach’s alpha
coefficient) หรือการลดความเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง (Construct reliability)
ค. ทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในกลุ่ม (Within-unit agreement) ของคําตอบของ
ผูต้ อบทีส่ ามารถนําไปใช้วเิ คราะห์ในระดับทีส่ งู กว่า (Justifies) โดยใช้ค่า Average rwg(j)
ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่ างกลุ่ ม ของตัว แปร (Construct variability
between unit) ขัน้ ตอนนี้ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ทํ า ให้ แ น่ ใ จว่ า ค่ า คะแนนของตั ว แปรที่ ศึ ก ษามีค วาม
แปรปรวนเพียงพอ (Sufficiently vary) ที่ระดับการวิเคราะห์ท่แี ตกต่างกันโดยในการวิเคราะห์ใช้ค่า
ICC1 และ ICC2
อนึ่งในการใช้ค่าสถิติ ICC1 และ ICC2 ในการตรวจสอบในขัน้ ตอนนี้นัน้ ลี บรีตนั และเซน
เตอร์ (LeBreton and Senter. 2008: 840) กล่าวว่าในการใช้ค่า ICCs ดังกล่าวที่ใช้ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการรวมค่ า (Justify aggregation) เพีย งอย่ า งเดีย วอาจทํ า ให้ ก ารตัด สิน ใจ
ผิด พลาด จึง ควรใช้ด้ว ยความเข้าใจและระมัด ระวัง ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากค่ า ICC1 และ ICC2 นั น้ เป็ น
ค่ า สถิ ติ ท่ี แ สดงถึ ง ความสอดคล้ อ ง (Interrater agreement: IRA) และความเชื่ อ มัน่ (Interrater
reliability: IRR) ในเวลาเดียวกัน (LeBreton and Senter. 2008: 822) แต่ค่าสถิติ ICC2 นี้อาจได้รบั
ยกระดับให้มคี ่าสูงขึ้นได้ถ้าขนาดของสมาชิกในกลุ่มใหญ่ ข้นึ หรือเพิ่มขึ้น (LeBreton and Senter.
2008: 833) ดังนัน้ และค่าสถิติ ICC2 ที่มคี ่าตํ่าหมายความว่าความสอดคล้องและความเชื่อมันมี
่ ค่ า
ตํ่ า ตั ว ใดตั ว หนึ่ ง หรือ ตํ่ า ทัง้ คู่ (LeBreton and Senter. 2008: 838) ในการพิ จ ารณาเกณฑ์ ก าร
ตัดสินใจจะได้กล่าวในบทที่ 3
ขัน้ ตอนที่ 5 วิเคราะห์บทบาทของตัวแปรในทุก ระดับการวิเคราะห์ (Construct function
across level of analysis) ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
ก. ระบุ ต ัว แปรเชิง สาเหตุ ตัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ และตัว แปรผลลัพ ธ์ ของตัว แปรที่
ทําการศึกษาในทุกระดับการวิเคราะห์
ข. ทําการทดสอบความเหมือ น (Similarities) และความไม่เหมือ น (Dissimilarities) ใน
ความสัมพันธ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศกึ ษาทีร่ ะดับการวิเคราะห์ท่แี ตกต่างกัน (ตามทีก่ ําหนดในข้อ
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ก. โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ HLM หรือ MSEM) ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้คอื การทดสอบสมมติฐานที่
ผูว้ จิ ยั ตัง้ ไว้
การวิ เคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรพหุระดับ
(Multilevel structural equation modeling: MSEM)
สําหรับ เทคนิ ค การวิเคราะห์แ บบ MSEM นั น้ สัง วร งัด กระโทก (2543; 2545) ได้ส รุป
ความเป็ นมาของการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อขจัดข้อจํากัดของ HLM และ SEM โดยมีการ
รวมศักยภาพในการวิเคราะห์พ หุระดับของ HLM กับศักยภาพในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุ ของ SEM เข้าด้วยกัน จากจุด เริม่ ต้นของมิวเทน (Muthen. 1989; 1994) ในบทความเรื่อ ง
Latent variables modeling in heterogenous population. แ ล ะ Multilevel covariance structure
analysis. ตามลําดับ หลังจากนัน้ แคปแพลน; และเอลเลียต (Kaplan; & Elliott. 1997) ใช้แนวคิด
ของมิวเทน (Muthen. 1989; 1994) ประยุก ต์วธิ กี ารวิเคราะห์พ หุ ระดับรวมกับแบบจําลองสมการ
โครงสร้างเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อจํากัดของทัง้ สองวิธแี ละรวมข้อดีของการวิเคราะห์ทงั ้ สองวิธไี ว้ดว้ ย
โดยเรีย กการวิเคราะห์ แ บบนี้ ว่ า แบบจํ า ลองสมการโครงสร้า งพหุ ร ะดับ (Multilevel structural
equation model หรือ Multilevel SEM) ซึ่ ง แสดงรายละเอี ย ดและวิ ธ ี ก ารพร้ อ มตั ว อย่ า งไว้ ใ น
บทความชื่ อ A didactic example of multilevel structural equation modeling applicable to the
study of organizations. (Kaplan; & Elliott. 1997: 1)
เทคนิ คการวิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบพหุระดับ (MSEM) มีขนั ้ ตอนการวิเคราะห์ 4
ขัน้ ตอน (Muthen. 1994: 387-389) คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบดัง้ เดิมโดยใช้แบบจําลองโครงสร้าง
ความแปรปรวนร่วมรวม (Conventional factor analysis of sample covariance matrix total)
ขัน้ ตอนที่ 2 การประมาณค่ า ความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม (Estimation of between
variation)
ขัน้ ตอนที่ 3 การประมาณค่าโครงสร้างภายในกลุ่ม (Estimation of within structure) และ
ขัน้ ตอนที่ 4 การประมาณค่าโครงสร้างระหว่างกลุ่ม (Estimation of between structure)
ในขัน้ ตอนชุดต่อไปผูว้ จิ ยั นํ าผลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 3 และ 4 มาทําการวิเคราะห์ร่วมกันเป็ น
แบบจําลองพหุระดับ เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานตามทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ไว้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทัง้ สองระดับพร้อมๆ กันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปทําการวิเคราะห์
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเทคนิคการวิเคราะห์น้ีแล้ว แต่กย็ งั มีขอ้ จํากัดบางประการ เช่น การที่
แบบจําลองยังไม่สามารถระบุอทิ ธิพลทางอ้อมได้โดยตรง และถึงแม้จะระบุอทิ ธิพลทางอ้อมได้ แต่
ไม่สามารถใช้ได้กบั แบบจําลองที่มตี วั แปรคันกลางในรู
่
ปแบบต่ างๆ กันได้ (Preacher; Zyphur; &
Zhang. 2010: 214)

124
ดังนัน้ พรีเชอร์ ไซเฟอร์และชาง (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) ได้พฒ
ั นาเทคนิค
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีม่ ตี วั แปรคันกลาง
่
ซึง่ มีประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (MSEM) สองประการคือ 1) แสดงให้เห็นว่า
แบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับสามารถแยกตัวแปรต่างๆ (Variables)และอิทธิพล (Effects)
ไปสู่แต่ ละระดับและให้ผลลัพ ธ์ของอิทธิพลทางอ้อมได้ถูกต้อ งมากกว่าสําหรับข้อมูลแบบลดหลัน่
(Hierarchical data) และ 2) แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับสามารถประยุกต์
การวิเคราะห์แบบจําลองที่มตี วั แปรคันกลางและตั
่
วแปรผลลัพธ์ท่ปี ระเมินในระดับที่ 2 (ระดับกลุ่ม)
ได้ ซึง่ การวิเคราะห์ม ี 4 ขัน้ ตอน ตามทีป่ ิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์ (2558) สรุปไว้ คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 กําหนดแบบจําลองตามสมมติฐานของการวิจยั แบบพหุระดับทีเ่ หมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของการวัดตัวแปรในระดับกลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดสอบและปรับแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (ระดับบุคคล)
ขัน้ ตอนที่ 4 ทดสอบและปรับแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ มพร้อมกับ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (ระดับกลุ่ม)
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีวธิ กี ารวิจยั พหุระดับในองค์การมาทัง้ หมด ผู้วจิ ยั
เห็นว่าเป็ นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์ในองค์การโดยคํานึงถึงปรากฏการณ์ทงั ้ ในระดับ มห
ภาคและจุลภาค ประกอบกับมีแนวทางของระดับทฤษฎี (ระดับตัวแปร) ระดับการวัดตัวแปร และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุระดับโดยใช้แบบจําลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับที่มตี วั แปร
คันกลาง
่
ดังนัน้ เพื่อความเทีย่ งตรงและน่ าเชื่อถือของผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้ทฤษฎีวธิ กี ารวิจยั
พหุระดับในการกําหนดระดับตัวแปร ความเทีย่ งตรงของตัวแปร และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูว้ จิ ยั
จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงของตัวแปรพหุระดับทีน่ ํ าเสนอโดยเฉิน; แมททิว; และบลีส
(Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) และวิเคราะห์แ บบจําลองสมการโครงสร้างความสัม พัน ธ์ พหุ
ระดับที่นําเสนอโดยมิวเทน (Muthen. 1994) และ พรีเชอร์ ไซเฟอร์และชาง (Preacher; Zyphur; &
Zhang. 2010) โดยผสมผสานขัน้ ตอนต่างๆ นี้เป็ นชุดเดียวกัน

6. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั สนใจศึก ษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของความยึด มัน่
ผูกพันในงานทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ในองค์การ โดยทีอ่ งค์การ
คือระบบที่เป็ นพหุระดับ (Kozlowski; & Klein. 2000: 3) อธิบายถึงตัวแปรบริบทสภาพแวดล้อมใน
ระดับสูงกว่าจะมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรในระดับตํ่ากว่า (Top-down processes: Contextual influences)
และการที่ตวั แปรในระดับบุคคลที่เกิดจากการรูค้ ดิ ความรูส้ กึ พฤติกรรมและคุณลักษณะต่างๆ ของ
บุคคลมีการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม แลกเปลีย่ น หรือการขยายผล จนปรากฏเป็ นตัวแปรในระดับกลุ่ม
(Bottom-up processes: Emergence) ดังนัน้ เพื่อการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ ได้ถูก ต้องยิง่ ขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์แบบพหุระดับ
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โดยแบ่งเป็ นสองระดับคือระดับบุคคลและระดับทีมรายละเอียดการกําหนดตัวแปรและการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ต่างๆ มีดงั นี้
จากพื้นฐานของมุมมองนักปฏิสมั พันธ์นิยมที่ระบุว่าพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ขึน้ กับความ
แตกต่ างระหว่างบุคคลและสถานการณ์ หรือบริบทหรือปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน (Schneider. 1981;
Terborg. 1981) และในการทีจ่ ะอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ นัน้ การสร้างกรอบ
แนวคิ ด แบบตั ว แปรอิ ส ระ (Independent variables) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตั ว แปรตาม (Dependent
variables) โด ย ต รงยั ง ไม่ เ พี ย งพ อ (Mathieu; DeShon; & Bergh. 2008: 205; citing Tolman.
1938) การทําความเข้าใจตัวแปรทีเ่ ป็ นกระบวนการ (Process) หรือตัวแปรคันกลาง
่
(Mediator) จึง
มีค วามสําคัญ (Mathieu; Deshon; & Bergh. 2008: 203) จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเรื่องความยึดมันผู
่ กพันในงานจนถึงปั จจุบนั พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ศกึ ษาวิจยั มี
หลักฐานเชิงประจักษ์สามารถสร้างแบบจําลองเชิงสาเหตุและผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานคือ
แบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Bakker; & Demerouti. 2008) ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานในฐานะเป็ นตัวแปรคันกลางในระดั
่
บบุคคลทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อนกระบวนการ
ของแรงจูงใจที่นําตัวแปรเชิงสาเหตุ ด้านทรัพยากรงาน (Job resources) ได้แก่ การมีอิสระในงาน
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒ นา และการรับรู้ก ารสนับสนุ นขององค์การ และด้านทรัพ ยากรบุ ค คล
(Personal resources) ได้แก่ การเปิ ด รับประสบการณ์ การรับรู้ค วามสามารถของตน นํ าไปสู่ผ ล
การปฏิบตั งิ านอันตัวแปรผลลัพธ์ของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลได้แก่ พฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคล
จากองค์ความรูท้ ่กี ้าวหน้ามากขึน้ มีการศึกษาความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม และด้วย
ความรูใ้ นทฤษฎีพหุระดับในกระบวนการจากล่างขึน้ บน (Bottom-up processes) แบบจําลอง การ
ป ราก ฏ ค ว า ม ยึ ด มั น่ ผู ก พั น ใน งาน ข อ งที ม (A model for the emergence of team work
engagement) (Costa; Passos; & Bakker. 2014a) และแบบจํ า ลองความยึด มัน่ ผู ก พั น ของที ม
(The team engagement model)(Richardson; & West. 2010) ได้ ถู ก พั ฒ น าขึ้ น โด ย ทั ้ ง ส อ ง
แบบจําลองนี้อาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดประสิทธิผลของทีม (Team Effectiveness) ซึ่งทีมคือ
ระบบย่อ ยในองค์ก ารประกอบด้ว ย ปั จจัย นํ าเข้า-ตัว แปรคัน่ กลาง-ผลผลิต -ปั จจัยนํ าเข้า (InputMediator-Output-Input: IMOI) (Ilgen; et al. 2005) ประกอบกับ แบบจําลองนวัต กรรมของทีม (A
model of team innovation) (West. 2002; West; Sacramento; & Fay. 2006) จึงเป็ นที่มาของการ
กําหนดตัวแปรในระดับทีมที่เป็ นตัวแปรคันกลางคื
่
อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม สําหรับตัว
แปรปั จ จัย นํ าเข้า ได้แ ก่ ภาวะผู้นํ า ที่แ ท้ จ ริง การรับ รู้ค วามสามารถของทีม ความปลอดภัย เชิง
จิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของทีม ส่วนการกําหนด
ตัวแปรผลลัพธ์ของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมได้แก่ พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม

126

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
126

Scanned by CamScanner

128
นวัตกรรมของทีมและหลักฐานเชิงประจักษ์ซ่งึ เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยในระดับบุคคลผูว้ จิ ยั จึง
กําหนดให้ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลเป็ นตัวแปรคันกลางส่
่
งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล (Agarwal. 2014a; 2014b) และได้รบั อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิง
สาเหตุ 5 ตั ว แปรได้ แ ก่ การรับ รู้ ค วามสามารถของตน (Halbesleben. 2010) การเปิ ดรับ
ประสบการณ์ (De Mello; & Wildermuth. 2010) การมีอสิ ระในงาน (De Spiegelaere; et al. 2014)
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (Sulea; et al. 2012) และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Reis;
Hoppe; & Schroder. 2015; Bakker; & Demerouti. 2007) นอกจากนี้ตวั แปรเชิงสาเหตุ ดงั กล่าวนี้
ยังส่งอิทธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ ค คลด้วย (Dorner. 2012; Raja; &
Johns. 2010; Ramamoorthy; et al. 2005; Pundt; Martins; & Nerdinger. 2010; Bakker; &
Demerouti. 2008)
ในระดับทีม ผู้วจิ ยั กํ าหนดให้ค วามยึด มันผู
่ กพันในงานระดับทีมเป็ นตัวแปรคันกลางส่
่
ง
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม (Richardson; & West. 2010) และได้รบั
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรผู้นําทีแ่ ท้จริง (Walumbwa; et al. 2010) การรับรูค้ วามสามารถของทีม
(Vera; et al. 2014) ความปลอดภั ย เชิ ง จิต วิ ท ยาของที ม (Richardson; & West. 2010) ความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม (West. 2002) และขนาดของทีม (Hill. 1982) ตัวแปรเชิง
สาเหตุดงั กล่าวยังส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมด้วย (Carne; Jaklic;
& Skerlavaj. 2013; Gully; et al. 2002; Richardson; & West. 2010) จากหลัก การของทฤษฎี
พหุระดับเกีย่ วกับอิทธิพลทางตรงหรืออิทธิพลปรับต่อตัวแปรในระดับทีต่ ่ ํากว่า (Kozlowski; & Klein.
2000: 14) ดังนั น้ ผู้ว ิจยั จึง กําหนดอิท ธิพ ลข้ามระดับ จากระดับทีมสู่ระดับ บุ ค คล โดยความยึด มัน่
ผูกพันในงานระดับทีมส่งอิทธิพลทางตรงข้ามระดับต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล (Tims;
et al. 2013; Bakker; et al. 2006) ในขณะเดียวกันภาวะผู้นําที่แท้จริงส่งอิทธิพลทางตรงข้ามระดับ
ต่ อ ความยึด มัน่ ผู ก พั น ในงานระดับ บุ ค คล (Walumbwa; et al. 2010) และพฤติ ก รรมการสร้า ง
นวัตกรรมระดับบุคคล (Zhou; et al. 2014)

7. สมมติ ฐานในการวิ จยั
อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้อมระดับบุคคล
(H1) ความยึด มัน่ ผู ก พั น ในงานระดับ บุ ค คลได้ ร ับ อิ ท ธิพ ลทางตรงจาก การเปิ ดรับ
ประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
(H2) พฤติกรรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ คคล ได้รบั อิทธิพ ลทางตรงจากความยึด มัน่
ผูกพันในงานระดับบุคคล การเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถในตน การมีอสิ ระในงาน
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
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(H3) พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ ค คล ได้รบั อิทธิพ ลทางอ้อมจากการเปิ ด รับ
ประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถในตน การมีอิสระในงาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
และการมีโอกาสเรีย นรู้แ ละพัฒ นา โดยผ่ านความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับ บุ ค คลเป็ น ตัว แปร
คันกลาง
่
อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้อมระดับทีม
(H4) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง การ
รับรูส้ ามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของ
ทีม และขนาดของทีม
(H5)พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก ความยึดมัน-ผู
่ กพัน
ในงานระดับทีม ภาวะผู้นําที่แท้จริง การรับรูค้ วามสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของ
ทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของทีม
(H6) พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ ทีม ได้รบั อิท ธิพ ลทางอ้ อ มจาก ภาวะผู้ นํ า ที่
แท้จริง การรับรู้ความสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้าน
ความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของทีม โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมเป็ นตัวแปร
คันกลาง
่
อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้อมข้ามระดับ
(H7) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากความยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับทีม และภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
(H8) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากภาวะผูน้ ํ า
ทีแ่ ท้จริง
(H9) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากภาวะผูน้ ํ า
ทีแ่ ท้จริง โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
(H10) พฤติกรรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ ค คล ได้รบั อิทธิพ ลทางอ้อมข้ามระดับจาก
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม และภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริง โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุคคล

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยในแต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น พนั ก งานประจําของบริษัท แห่ งหนึ่ งในกลุ่ ม
ซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งประกอบกิจการผลิตคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างที่ทําจากคอนกรีต โดย
ต้องมีอายุงานไม่ต่ ํากว่า 1 ปี และปฏิบตั งิ านอยูใ่ นกิจการต่างๆ ทีผ่ ลิตคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างทีท่ ํา
จากคอนกรีต และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เฉพาะในประเทศไทย ประกอบด้ว ยกิจ การภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ กรุงเทพฯ กิจการคอนกรีตสําเร็จรูป
กิจการผลิตวัตถุดบิ หน่ วยงานนวัตกรรมและเทคโนและยี หน่ วยงานฝ่ ายบริหารและสํานักกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และต้องเป็ นสมาชิกในทีมซึ่งได้รบั มอบหมายในการปรับปรุงงานและ/หรือสร้างนวัตกรรม
โดยการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ที่ค รอบคลุมสินค้าและบริการ หรือ กระบวนการทํางาน หรือรูปแบบ
ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์การ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ ทีมต่างๆ เหล่านี้จะเป็ นทีมที่
มีผลงานสําเร็จแล้วหรือเป็ นทีมทีก่ ําลังทําการปรับปรุงงานและสร้างนวัตกรรมอยู่ในระหว่างปี 2559 2560 โดยมีสมาชิกในแต่ ละทีมไม่น้อยกว่า 6 คน มีจํานวน 248 ทีม รายละเอียดจํานวนพนักงาน
แสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวนประชากรพนักงานของบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างทีใ่ ช้ในการ
วิจยั

หน่ วยงาน
กิจการกรุงเทพ
กิจการภาคเหนือ
กิจการภาคใต้
กิจการภาคตะวันตก
กิจการภาคตะวันออก
กิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจการคอนกรีตสําเร็จรูป
กิจการผลิตวัตถุดบิ
ฝ่ ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝ่ายบริหารและสํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การ
รวมทัง้ สิน้

จํานวน
พนักงานประจํา
ของบริษทั
363
233
198
189
223
254
174
103
231
1,968

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั น้ ภู ม ิ (Stratified
sampling) โดยในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจําเป็ นต้องมี
ผลงานเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้เกณฑ์การนําผลงานของทีมสร้างนวัตกรรมเข้าประกวดเพื่อรับ
รางวัลในระดับกิจการแต่ละกิจการเป็ นตัวแปรในการแบ่งชัน้ ภูม ิ แบ่งออกเป็ น 9 ชัน้ ภูมจิ าํ แนกตาม
กิจการและหน่ วยงานที่มกี ารจัดประกวดผลงานของทีมสร้างนวัตกรรมตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น และ
ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยให้เจ้าหน้าที่ผูป้ ระสานงานเป็ น
ผูส้ ุ่มทีมพร้อมทัง้ สุ่มสมาชิกในแต่ละทีม (ยกเว้นหัวหน้าทีม) อย่างน้อยทีมละ 6 คน รวมเป็ นจํานวน
ทีมตามแบบแผนการสุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 90 ทีม รวมสมาชิก 540 คน รายละเอียดตามตาราง 2
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ตาราง 2 จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการเลือกตัวอย่าง

หน่ วยงาน

กิจการกรุงเทพ
กิจการภาคเหนือ
กิจการภาคใต้
กิจการภาคตะวันตก
กิจการภาคตะวันออก
กิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจการคอนกรีตสําเร็จรูป
กิจการผลิตวัตถุดบิ
ฝ่ ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝ่ายบริหาร
และสํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การ
รวมทัง้ สิน้

จํานวนที ม
ทัง้ หมด
ระหว่างปี
2559-2560
36
36
34
28
26
28
25
19
16
248

จํานวนที ม
จํานวนที มที่
จํานวนที มตาม
เข้าประกวด
แบบแผนการ
ผลงานระหว่าง
เลือกตัวอย่าง
ปี 2559-2560
26
10
23
10
26
10
22
10
19
10
20
10
18
10
15
10
12
10
181

90

เนื่องจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างในด้านจํานวนทีมและสมาชิกภายในทีมมีความสําคัญต่อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอํานาจการทดสอบ อีกทัง้ ต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่พอเพียงต่อการวิเคราะห์แบบจําลอง
สมการโครงสร้า ง (Structural equation modeling: SEM) และการวิเคราะห์ พ หุ ระดับ (Multilevel
analysis) ซึ่งมีขอ้ แนะนํ าในเรื่องจํานวนกลุ่มตัวอย่างไว้ว่า ในกรณีท่แี บบจําลองสมการโครงสร้างมี
ความซับซ้อน โดยมีตวั แปรจํานวนมาก (8 ตัวแปร ขึ้นไป) (Hair; et al. 2010: 662) และข้อตกลง
เบื้อ งต้ น ในเรื่อ งการแจกแจงแบบปกติ (Normality assumption) ไม่ เ ป็ นปั ญ หาสํ า หรับ ข้อ มู ล ที่
รวบรวมมา (Tabachnick; & Fidell. 2013: 719; citing Hu; et al. 1992) ขนาดตัวอย่างควรมีจาํ นวน
500 ตัวอย่างขึน้ ไป ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับทีส่ องหรือระดับทีมนัน้ กรณีมกี ารศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลข้ามระดับ ฮ๊อซ (Hox. 2010: 235) ได้เสนอให้ใช้กฎในทางปฏิบตั ิ (Rule of thumb) 100/10
นัน่ คือควรมีจํานวนทีมอย่างน้ อย 100 ทีม และแต่ ละทีมประกอบด้วยสมาชิกทีมละ 10 คน แต่ ถ้า
จํานวนทีมเพิม่ มากขึน้ จํานวนสมาชิกในแต่ละทีมก็ลดน้อยลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านัน้ แมส; &
ฮ๊อซ (Maas; & Hox. 2005) ได้ระบุว่ากลุ่มควรมีอย่างน้ อย 50 กลุ่มขึน้ ไป ดังนัน้ สําหรับในการวิจยั
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ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้เก็บข้อมูลมาทัง้ หมด 62 กลุ่ม รวมสมาชิก 398 คน รายละเอียดตามตาราง 3 จึงเป็ น
ขนาดตัวอย่างทีเ่ พียงพอต่อการวิจยั ในครัง้ นี้
ตาราง 3 จํานวนทีมและสมาชิกในทีมทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ลําดับ

หน่ วยงาน
กิจการกรุงเทพ
กิจการภาคเหนือ
กิจการภาคใต้
กิจการภาคตะวันตก
กิจการภาคตะวันออก
กิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจการคอนกรีตสําเร็จรูป
กิจการผลิตวัตถุดบิ
ฝ่ ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝ่ายบริหาร
และสํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การ
รวมทัง้ สิน้

จํานวนที มและสมาชิ กในทีม
ที่เก็บข้อมูลได้จริ ง
สมาชิ ก
ทีม
ที่ให้ข้อมูล
9
65
8
47
9
41
6
34
7
56
7
49
6
41
5
39
5
26
62

398

2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามสําหรับพนักงาน ประกอบไปด้วยตัวแปร
ต่างๆกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคม ภูมหิ ลังข้อมูลของพนักงานทีเ่ ป็ นสมาชิกของทีม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรระดับบุคคล ประกอบด้วยข้อคําถามสําหรับวัด
ตัวแปรต่างๆ ดังนี้ การเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน การมี
โอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุ ค คลและพฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ บุ ค คล และตัว แปรระดับ ทีม ที่ป ระเมิน โดยใช้ต ัว
พนักงานเป็ นจุดอ้างอิง (พนักงานประเมินตามความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของตนเอง) ได้แก่
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรระดับทีม ที่ประเมินโดยใช้ทมี เป็ นจุดอ้างอิง
(พนักงานประเมินในฐานะเป็ นตัวแทนของทัง้ ทีม) ประกอบด้วยข้อคําถามสําหรับวัดตัวแปรต่ างๆ
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ดังนี้ ภาวะผู้นําที่แ ท้จริง การรับรู้ค วามสามารถของทีม ความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับทีม และ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม
ขัน้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพขษงเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีขนั ้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสนับสนุ นรวมถึงงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การวิจยั เพื่อให้ได้ความรูแ้ ละทําความเข้าใจสามารถใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนิยามเชิงทฤษฎี
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและเชื่อมโยงกับวิธกี ารวัดตัวแปรในระดับทีมหรือพหุระดับ
ขัน้ ตอนที่ 2 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการวัดตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจยั และ/หรือแบบวัดทีเ่ คยมีผู้สร้างและนํ ามาใช้ในการวัดตัวแปรนัน้ ๆ มาก่อน ในกรณีท่มี ผี ู้สร้างไว้
แล้วมากกว่าหนึ่งฉบับจะทําการพิจารณาเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของแบบวัดแต่ละฉบับใน
มิตขิ องความทันสมัย ความสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทของการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อเลือกใช้โดย
นํามาปรับ ผสมผสาน เพิม่ /ลด ข้อคําถาม
ขัน้ ตอนที3่ สร้างแบบวัดตัวแปรที่จะใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ให้ครบถ้วนตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั
ขัน้ ตอนที่4 นํ าแบบวัดทัง้ หมดไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้าน
เนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและจิตวิทยาองค์การ ด้านการวิจยั และผู้ม ี
ประสบการณ์การทํางานสร้างนวัตกรรมจํานวน 9 ท่าน (รายชื่อตามภาคผนวก ข) ทําการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content validity) โดยในแต่ ล ะแบบวัด ได้ ร ับ การตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ละท่านให้คะแนนและข้อเสนอแนะ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทําการปรับปรุง
แก้ไขข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ และปรับปรุงข้อคําถามทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้อ คํ า ถามและวัต ถุ ป ระสงค์ (Index of item-objective congruence: IOC) ที่ต่ํ า กว่ า 0.50
(สุวมิ ล ติรกานันท์.2551: 166) ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
ขัน้ ตอนที่ 5 นํ าแบบวัดทีผ่ ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จํานวน 50 คน
ขัน้ ตอนที่ 6 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมือ วัด โดยการใช้ ก ารวิเ คราะห์ รายข้อ เพื่ อ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดด้วยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม (Item-total correlation) ร่วมกับการตรวจสอบความเชื่อมันของแบบวั
่
ด (Reliability) โดยจะทํา
การวิเคราะห์ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาคแอลฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า 0.70 (สุ ว ิม ล ติ ร กานั น ท์ . 2551: 181; อ้ า งอิ ง จาก
Nunnally. 1978) ผู้วจิ ยั จะใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงแก้ไขแบบ
วัดให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ก่อนนํ าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดยจะพิจารณาปรับปรุงหรือตัดข้อคําถามที่ม ี
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมตํ่ากว่า 0.30 (สุวมิ ล ติรกานันท์.2551: 153)

135
ขัน้ ตอนที่ 7 นํ าข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
Validity) ของแบบวัด ทุ ก ตัว แปร (ยกเว้น ตัว แปรชีว สัง คม และขนาดของทีม ) ด้ว ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อยืนยันว่าแบบวัดตัวแปรแต่ละตัว
แปรที่ไ ด้ พ ัฒ นาขึ้น จากแนวคิด ทฤษฎี ต่ า งๆ นั ้น มีอ งค์ ป ระกอบเป็ นไปตามโครงสร้า งนิ ย าม
ปฏิบตั กิ ารที่ได้กําหนดไว้ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องของทัง้ แบบจําลองในการวิจยั
ครัง้ นี้ใช้เกณฑ์ทแ่ี นะนํ าโดยไคลน์ (Kline. 2016: 269) ประกอบด้วยชุดค่าสถิตทิ ดสอบไคสแควร์และ
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนขัน้ ตํ่า 4 รายการ รวมทัง้ ค่าสถิติ Tucker-Lewis Index: TLI ดังนี้
1. สถิตทิ ดสอบแบบจําลอง (Model test statistic) ค่าไคสแควร์(Chi-square) พร้อมแสดง
จํานวนองศาอิสระ (Degrees of freedoms) และค่ าความน่ าจะเป็ น (p-value) เกณฑ์ท่ใี ช้ป ระเมิน
ความสอดคล้องกลมกลืนคือค่าสถิตไิ คสแควร์ไม่มนี ัยสําคัญที่ระดับ .05 (ค่าความน่ าจะเป็ น .05 ขึน้
ไป)
2. ดัชนีความกลมกลืนโดยประมาณ (Approximate fit indexes) 4 ดัชนี ได้แก่
2.1 Steiger-Lind Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA; Steiger,
1990) เกณฑ์ ท่ีใ ช้ ป ระเมิน ความสอดคล้ อ งกลมกลืน ที่ย อมรับ ได้ ค ือ น้ อ ยกว่ า หรือ เท่ า กับ .08
(Browne; and Cudeck. 1993)
2.2 Bentler Comparative Fit Index (CFI; Bentler, 1990) เกณฑ์ท่ีใช้ป ระเมิน ความ
สอดคล้องกลมกลืนทีย่ อมรับได้คอื มากกว่าหรือเท่ากับ .90 (McDonald; and Marsh. 1990)
2.3 Tucker-Lewis Index (TLI) เกณฑ์ท่ใี ช้ประเมินความสอดคล้องกลมกลืนที่ยอมรับ
ได้คอื มากกว่าหรือเท่ากับ .90 (Bentler. 1990)
2.4 Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินความ
สอดคล้องกลมกลืนทีย่ อมรับได้คอื น้อยกว่าหรือเท่ากับ .08 (Browne; and Cudeck. 1993)
ในกรณีแบบจําลองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จะปรับแบบจําลอง
โดยใช้ ว ิ ธ ี ก ารตั ด ข้ อ คํ า ถามพิ จ ารณาจากค่ า ดั ช นี ก ารปรับ ปรุ ง โมเดล (Modification indices)
โดยประมาณที่ 4.0 หรือมากกว่า (Hair; et al.2010: 712) ร่วมกับการตัดข้อคําถามที่มคี ่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงตัดข้อคําถามทีม่ ใี จความใกล้เคียงกัน สัมพันธ์กนั สูง สามารถทดแทนกันได้
ออกไปครัง้ ละหนึ่ งข้อ และจะดําเนินการปรับแบบจําลองจนกระทังมี
่ ค วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงในการวัด (Construct validity) โดยในตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) จะพิจารณาตามเกณฑ์ของแฮร์; และคนอื่นๆ (Hair.; et
al. 2010: 709-710) กล่าวคือ 1) นํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ค่ าที่ยอมรับได้ไม่ต่ ํ ากว่ า
0.30 (Brown. 2006) และมีนัยสําคัญ (Wang.; & Wang. 2012: 39) 2) ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของ
ตัว บ่ ง ชี้ท่ี ต ัว แปรแฝงสามารถอธิบ ายได้ (Average Variance Extracted: AVE) ไม่ ต่ ํ า กว่ า 0.50
(Hair.; et al. 2010: 709) และ 3) ค่าความเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง (Construct reliability: CR) ไม่ต่ ํากว่า
0.60 (Hair.; et al. 2010: 710) และในกรณี ท่ตี ัวแปรที่วเิ คราะห์มหี ลายองค์ประกอบจะตรวจสอบ
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ความเที่ ย งตรงเชิ ง จํ า แนก (Discriminant validity) ด้ ว ยการเปรีย บเที ย บแบบจํ า ลองหลาย
องค์ป ระกอบที่ก ลมกลืน แล้ว กับ แบบจําลองที่ม ีอ งค์ป ระกอบเดีย ว เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาทํ า การ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของไคสแควร์ระหว่างสองแบบจําลองมีนยั สําคัญ ถือว่าผ่านเกณฑ์
รายละเอียดและตัวอย่างแบบวัดตัวแปรที่ ใช้ในการวิ จยั ครัง้ นี้
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (work engagement)
ในการสร้างวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีมนี้ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่
ปรับ มาจากแบบวัด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน (Utrecht Work Engagement Scale: UWES) ของ
ชอยฟี ล ิและเบ็ค เคอร์ (Schaufeli; & Bakker. 2010: 17; citing Schaufeli; & Bakker. 2003) นํ ามา
แปลและปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ โดยแบ่งออกเป็ น
3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบแรกด้านความกระตือรือร้น (Vigor) 6 ข้อคําถามองค์ประกอบทีส่ อง
คือด้านความทุ่มเทอุทศิ (Dedication) 5 ข้อคําถาม และองค์ประกอบสุดท้ายคือด้านความจดจ่อใส่ใจ
(Absorption) 6 ข้อคําถาม รวมข้อคําถาม 17 ข้อ โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริง
ที่สุ ด (6 คะแนน) จนถึง ไม่ จ ริง เลย (1 คะแนน) โดยจัด ทํ า ขึ้น เป็ น สองฉบับ มีเนื้ อ หาข้อ คํ าถาม
เหมือนกัน แต่ปรับการใช้สรรพนามแต่ละฉบับให้เหมาะสมกับระดับอ้างอิงคือระดับบุคคลหรือระดับ
ที ม (Reference shift model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 283; Chan. 1998: 238-239)
สํ าหรับ พนั ก งานที่ไ ด้ ค ะแนนสู ง กว่ า แสดงว่ าเป็ น พนั ก งานที่ม ีค วามยึด มันผู
่ ก พัน ในงานสูงกว่ า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า สําหรับแบบสอบถามฉบับอ้างอิงระดับทีม หลังจากการตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลในการรวมกัน (Justifies aggregation) ของคะแนนแล้วทีมที่ได้ค ะแนนเฉลี่ยสูงกว่ า
แสดงว่าเป็ นทีมทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่า IOC มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทัง้
17 ข้อ หลังจากนํ าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือด้านความเชื่อ มัน่ พบว่าแบบวัด
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.400 - 0.780 และมีค่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.885 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบจําลองการวัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดความยึด
= 793.772 , df = 116 , p value =
มันผู
่ ก พันในงานยังไม่สอดคล้องกับข้อ มูลเชิงประจักษ์
.0000 , RMSEA = .121 , CFI = .784 , TLI = .775, SRMR = .095) ดัง นั น้ ผู้ ว ิจ ยั จึง พิจ ารณาตัด
ข้อความคําถามที่มคี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วาม
ซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อคําถามทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อ
คําถาม จนแบบจําลองการวัด มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืน
= 7.815 , df = 6 , p value = 0.2519 ,RMSEA = 0.028 , CFI =
ของโครงสร้างการวัด ดัง นี้
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0.998 , TLI = .995 , SRMR = 0.010 พบว่ าดัช นี ค วามกลมกลืน ทุ ก ค่ าผ่ า นเกณฑ์ จึง สรุป ได้ว่ า
แบบจําลองการวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากนัน้ พิจารณา
ความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = 0.886 และค่าAVE = .669 แสดงว่า ข้อคําถามหรือ
ตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่านํ้ าหนัก
ขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง
.698 - .887เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการวัด ที่ม ี
องค์ประกอบเดียวไม่กลมกลืนมากกว่าแบบจําลองการวัดทีม่ ี 3 องค์ประกอบ โดยพิจารณาได้จากค่า
่ กพันในงานยังคง
Δ 229.726 Δ =3 และ มีนัยสําคัฉ ดังนัน้ แบบจําลองการวัดความยึดมันผู
เป็ น 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 6 ข้อ
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับทีม มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชีย่ วชาญ พบว่ามีค่า IOCอยู่ระหว่าง .5 - 1 จํานวน 17
ข้อ หลังจากนํ าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .320 - .668 และมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .895 แสดงว่าแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับ
ได้ หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลอง
การวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลอง
การวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีมยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( = 375.950 , df
= 101 , p value = 0.0000 , RMSEA = .083 , CFI = .912 , TLI = .907, SRMR = .051 ) ดัง นั ้น
ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาตัดข้อความคําถามที่มคี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมไปถึง
ข้อคําถามที่มคี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อคําถามที่มคี วามสัมพันธ์กนั สูงออกไป โดยทํา
การตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองความยึด มันผู
่ ก พันในงานของทีม มีความกลมกลืนกับ
= 4.918 , df = 6 ,
ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ มีค่ าดัช นี ค วามกลมกลืน ของโครงสร้า งการวัด ดัง นี้
pvalue = .5544, CFI = 1.000, TLI = 1.003 , RMSEA =0.000, SRMR = 0.010 พบว่าดัชนีความ
กลมกลืนทุกค่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีมมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR =
0.752และค่า AVE = 0.607 แสดงว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝง
ในด้านที่ต ัว แปรสังเกตนัน้ จะวัด สําหรับค่ านํ้ าหนัก ขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่ าค่ า
นํ้าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง .703 - .847เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
จํา แนก ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า แบบจํา ลองการวัด ที่ม ีอ งค์ป ระกอบเดีย วไม่ ก ลมกลืน มากกว่ า
= 51.721และค่า Δ = 3 มี
แบบจําลองการวัดที่ม ี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่า Δ
นัยสําคัญ ดังนัน้ แบบจําลองการวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีมยังคงเป็ น 3องค์ประกอบเช่นเดิม
และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 6 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลและระดับทีม
ด้านความกระตือรือร้น
ข้อคําถามระดับบุคคล
ก. เมือ่ มีอุปสรรค ฉันจะค้นหาวิธกี ารให้การทํางานของท่านมีความราบรื่น
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข. เมือ่ มีอุปสรรค สมาชิกในทีมจะค้นหาวิธกี ารให้การทํางานของทีมมีความราบรื่น
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ด้านความทุ่มเทอุทศิ
ข้อคําถามระดับบุคคล
ค. ฉันรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในงานทีฉ่ ันได้ทาํ
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข้อคําถามระดับทีม
ง. สมาชิกในทีมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในงานทีไ่ ด้รว่ มกันทํา
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

139
ด้านความจดจ่อใส่ใจ
ข้อคําถามระดับบุคคล
จ. ฉันรูส้ กึ ว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในระหว่างทีท่ ่านทํางาน
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ฉ. สมาชิกในทีมรูส้ กึ ว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในระหว่างทีไ่ ด้ทํางานร่วมกัน
1
ไม่จริงเลย

2
ไม่จริง

3
ค่อนข้างไม่จริง

4
ค่อนข้างจริง

5
จริง

6
จริงทีส่ ดุ

เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน
ลดหลันลงมาจนถึ
่
ง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณี เป็ นข้อคําถามทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทางตรงข้ามกับข้อคําถามในทางบวก
การรับรู้ความความสามารถของตน (Self-efficacy)
ในการสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีมนี้ ผู้วจิ ยั จะ
สร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนขึน้ มาใหม่ตามแนวคิดของแบนดูร่า (Bandura. 1986) ให้
มีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบตั กิ ารและบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้โดยเป็ นการ
วัด ความมันใจว่
่ าพนัก งานบริษัท มีค วามมันใจในความสามารถที
่
่จะสร้างนวัต กรรมในระดับ ใดมี
องค์ประกอบเดียว ประกอบด้วยข้อคําถาม 13 ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ มาก
ที่สุ ด (6 คะแนน) จนถึ ง น้ อ ยที่สุ ด (1 คะแนน) โดยจัด ทํ า ขึ้น เป็ น สองฉบับ มีเ นื้ อ หาข้อ คํ า ถาม
เหมือนกัน แต่ปรับการใช้สรรพนามแต่ละฉบับให้เหมาะสมกับระดับอ้างอิงคือระดับบุคคลบุคคลหรือ
ระดั บ ที ม (Reference shift model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 283; Chan. 1998: 238239) สําหรับ พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นพนักงานทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนสูง
กว่ าพนั ก งานที่ไ ด้ค ะแนนตํ่ ากว่ า และหลัง จากการตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลในการรวมกัน
(justifies aggregation) ของคะแนนแล้ว ทีม ที่ได้ค ะแนนเฉลี่ยสูงกว่าแสดงว่าเป็ นทีมที่มกี ารรับ รู้
ความสามารถของทีมสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ความรับ รู้ค วามสามารถของตน มีข นั ้ ตอนดัง นี้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 ข้อ หลังจาก
นํ า ไปทดลองใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้ า นความเชื่ อ มัน่ พบว่ า แบบวัด การรับ รู้
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ความสามารถของตน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .683 - 747 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
.847 แสดงว่ าแบบวัด ที่พ ัฒ นาขึ้นมีคุ ณ ภาพด้านความสอดคล้อ งภายในอยู่ในระดับ ที่ยอมรับ ได้
หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการ
วัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
= 408.331 , df = 54 , p value = 0.0000, CFI = .899, TLI =879 , RMSEA
ประจัก ษ์ ดัง นี้
=0.128, SRMR =0.048 ดัง นั น้ ผู้ว ิจยั จึง พิจารณาตัด ข้อ ความคํ าถามที่ม ีค่ านํ้ าหนั ก องค์ป ระกอบ
(Factor Loading) ตํ่ า รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํ้าซ้อนกับข้อ คําถามอื่นๆ และข้อคําถามที่ม ี
ความสัมพันธ์กนั สูงออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง มีความกลมกลืนกับ
= 4.384 , df = 5 , p
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัดดังนี้
value = 0.4956 , CFI = 1.000, TLI = 1.001 , RMSEA =0.000, SRMR =0.010 พบว่าดัชนีความ
กลมกลืนทุ ก ค่าผ่ านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัด มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = .878และค่าAVE = .591 แสดง
ว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
สําหรับค่านํ้ าหนักขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถาม
รายข้ออยูร่ ะหว่าง .738 - .839 มีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 5 ข้อ
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัด การรับ รู้ค วามสามารถระดับ ทีม มีข นั ้ ตอนดัง นี้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ หลังจาก
นํ า ไปทดลองใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้ า นความเชื่ อ มัน่ พบว่ า แบบวัด การรับ รู้
ความสามารถของทีม มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง.727 - .812 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
.952 แสดงว่ าแบบวัด ที่พ ัฒ นาขึ้นมีคุ ณ ภาพด้านความสอดคล้อ งภายในอยู่ในระดับ ที่ยอมรับ ได้
หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการ
วัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ( = 484.114, df = 65, p value = 0.0000 , CFI = 0.897, TLI 870= ,RMSEA =0.127
, SRMR = 0.044) ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงพิจารณาตัดข้อความคําถามที่มคี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) ตํ่ า รวมไปถึ ง ข้ อ คํ า ถามที่ ม ี ค วามซํ้ า ซ้ อ นกั บ ข้ อ คํ า ถามอื่ น ๆ และข้ อ คํ า ถามที่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั สูงออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง มีความกลมกลืนกับ
= 32.965, df = 14, p
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัดดังนี้
value = 0.0029 , CFI = 0.989, TLI = 0.983 , RMSEA =0.058 , SRMR = 0.019 พ บ ว่ า ดั ช นี
ความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีค่า เพียงตัวเดียวทีม่ นี ัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุคอื ค่าสถิตไิ คสแควร์มคี วามอ่อนไหวต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง ยิง่ กลุ่มตัวอย่าง
มากขึ้นโอกาสที่จะมีนัยสําคัญ ทางสถิติย่อมมีมากขึ้น (Kline. 2005: 136) แต่ เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ดัชนีตวั อื่นๆ แล้วทุกค่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัด มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = .927และค่า AVE = .617
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แสดงว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะ
วัด สําหรับค่ านํ้ าหนัก ขององค์ประกอบของตัว แปรสังเกต พบว่ าค่ านํ าหนั ก องค์ประกอบของข้อ
คําถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .745 - .853 มีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 7 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ความสามารถของทีม
ข้อคําถามระดับบุคคล
ก. ฉันสามารถใช้บุคลากร เครือ่ งมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสร้างความรู้
1
มากทีส่ ดุ

มาก

2
ค่อนข้างมาก ค่อนข้าง
น้อย

น้อย

3

4

5

6

น้อยทีส่ ดุ

ข้อคําถามระดับทีม
ข. สมาชิกในทีมสามารถใช้บุคลากร เครือ่ งมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสร้างความรู้
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข้อคําถามระดับบุคคล
ค. ฉันสามารถตัง้ เป้ าหมายและกําหนดวิธกี ารดําเนินการให้สาํ เร็จ
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข้อคําถามระดับทีม
ง. สมาชิกในทีมสามารถตัง้ เป้ าหมายและกําหนดวิธกี ารดําเนินการให้สําเร็จ
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ
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ข้อคําถามระดับบุคคล
จ. ฉันสามารถสร้างและแบ่งปั นข้อมูลผ่านข้อเขียนหรือการพูดคุย
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข้อคําถามระดับทีม
ฉ. สมาชิกในทีมสามารถสร้างและแบ่งปั นข้อมูลผ่านข้อเขียนหรือการพูดคุย
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน มากทีส่ ุด 6 คะแนน
ลดหลันลงมาจนถึ
่
ง น้ อ ยที่สุ ด 1 คะแนน ในกรณี เป็ นข้อ คําถามทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทางตรงข้ามกับข้อคําถามในทางบวก
การเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to experience)
ในการสร้างแบบวัดการเปิ ดรับประสบการณ์ ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดการเปิ ดรับประสบการณ์ของ
อภิรดี ปราสาททรัพย์ (2550)ที่ปรับมาจากเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ The International Personality
Item Pool Scales Measuring: the NEO Domains (IPIP Scales) ใน ส่ ว น ข อ ง ก า ร เปิ ด รั บ
ประสบการณ์ นํามาปรับปรุงให้มคี วามสอดคล้องกับบริบ ทและกลุ่มตัว อย่างในการศึก ษาครัง้ นี้ ม ี
องค์ประกอบเดียว ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 10 ข้อซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่
จริง ที่สุ ด (6 คะแนน) จนถึง ไม่ จ ริง เลย (1 คะแนน) พนัก งานที่ไ ด้ค ะแนนเฉลี่ย สูงกว่าแสดงว่ า
พนักงานนัน้ เป็ นผูท้ ม่ี กี ารเปิ ดรับประสบการณ์สงู กว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัดการเปิ ด รับประสบการณ์ มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ ามีค่ า IOC มากกว่ า .50 ทุ ก ข้อ หลังจากนํ าไป
ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดการเปิ ดรับประสบการณ์
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง.673 - .828 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .898 แสดงว่าแบบวัด
ที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูล
จริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการวัด โดยการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน พบว่ าแบบจําลองการวัด ยังไม่ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ( =
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170.921, df = 35, p value = 0.0000, CFI = .821, TLI = .809, RMSEA = 0.140 , SRMR =
0.075) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาตัดข้อความคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตํ่า
รวมไปถึงข้อคําถามทีม่ คี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อคําถามทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงออกไป
โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า
= 4.335, df = 2, p value = 0.1144, CFI =
ดัช นี ค วามกลมกลืน ของโครงสร้างการวัด ดัง นี้
0.996, TLI = 0.988, RMSEA = 0.054 , SRMR = 0.015 พบว่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ทุ ก ค่ า ผ่ า น
เกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัด มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณา
ความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = .805 และค่า AVE = .582 แสดงว่า ข้อคําถามหรือ
ตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่านํ้ าหนัก
ขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง
.645 - .887 และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการเปิ ดรับประสบการณ์
ข้อคําถาม
ก. ฉันไม่เคยคิดวาดภาพในอนาคตไม่ว่าเรือ่ งใดๆ (ข้อความทางลบ)
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข. ฉันเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน
ลดหลันลงมาจนถึ
่
ง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณี เป็ นข้อคําถามทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทางตรงข้ามกับข้อคําถามในทางบวก
การมีอิสระในงาน (Job autonomy)
ในการสร้างแบบวัดการมีอสิ ระในงาน ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามการออกแบบงาน (The Work
Design Questionnaire: WDQ) ที่ป รับ มาจากแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้น ตามแนวคิด ของมอร์กีส นั ;
และฮัมฟรีย์ (Morgeson; & Humphrey. 2006: 1337) นํ ามาแปลและปรับให้มคี วามสอดคล้อ งกับ
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บริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบแรก
คือ การมีอิส ระในการกํ าหนดตารางงาน องค์ป ระกอบที่ส องคือ การมีอิส ระในการตัด สิน ใจ และ
องค์ประกอบสุดท้ายคือ การมีอสิ ระในวิธกี ารทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 9 ข้อ ซึ่งเป็ น
มาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานที่
ได้ค ะแนนเฉลี่ยสูง กว่ าแสดงว่ าพนั ก งานนัน้ เป็ น ที่รบั รู้ว่าตนเองมีอิส ระในงานสูงกว่าพนัก งานที่
คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัด การมีอิส ระในงาน มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชีย่ วชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ หลังจากนํ าไปทดลองใช้
เพื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้านความเชื่อ มัน่ พบว่ าแบบวัด การมีอิส ระในงาน มีค่ าอํ านาจ
จํ า แนกรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง .457 - .611 และมีค่ า ความเชื่ อ มัน่ เท่ า กับ .782 แสดงว่ า แบบวัด ที่
พัฒนาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง
และภายหลัง การตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้า งของแบบจํา ลองการวัด โดยการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว่ า แบบจํ า ลองการวั ด ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์
( = 94.747, df = 24, p value = 0.0000, CFI = 0.940, TLI = .922, RMSEA = 0.086 , SRMR
= 0.050) ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงพิจารณาตัดข้อความคําถามที่มคี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
ตํ่า รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อคําถามที่มคี วามสัมพันธ์กนั สูง
ออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์
= 9.269, df = 6, p value = 0.1590,
โดยมีค่ าดัชนี ค วามกลมกลืน ของโครงสร้างการวัด ดังนี้
CFI = 0.995, TLI = 0.988, RMSEA = 0.037 , SRMR = 0.021พบว่ าดัช นี ค วามกลมกลืน ทุ ก ค่ า
ผ่ านเกณฑ์ ดังนั น้ จึงสรุป ได้ว่ าแบบจําลองการวัด มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ เมื่อ
พิจารณาความเชื่อ มันของตั
่
ว แปรแฝง พบว่ ามีค่ า CR = .726 และค่ า AVE = .576 แสดงว่ า ข้อ
คําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่า
นํ้ าหนักขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่
ระหว่าง .631 - .904 เมือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการ
วัด ที่มอี งค์ประกอบเดียวไม่กลมกลืนเท่าแบบจําลองการวัดที่ม ี 3องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่า
Δ = 139.6และค่ า Δ = 3มีนั ย สํ าคัญ ดัง นั น้ แบบจําลองการวัด ยัง คงเป็ น 3องค์ป ระกอบ
เช่นเดิม และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 6 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดการมีอิสระในงาน
ข้อคําถาม
ด้านการมีอสิ ระในการกําหนดตารางงาน
ก. ฉันวางกําหนดการการทํางานด้วยตัวเอง
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ด้านการมีอสิ ระในการตัดสินใจ
ก. ฉันสามารถริเริม่ หรือใช้ดุลยพินิจในการทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ด้านการมีอสิ ระในวิธกี ารทํางาน
ค. ฉันไม่สามารถปรับเปลีย่ นวิธกี ารทํางานตามทีต่ อ้ งการได้ (ข้อความทางลบ)
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน
ลดหลันลงมาจนถึ
่
ง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณี เป็ นข้อคําถามทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทางตรงข้ามกับข้อคําถามในทางบวก
การมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา (Learning opportunity and development)
ในการสร้างแบบวัดการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดบรรยากาศการเรียนรู้
(The learning climate questionnaire: LCQ) ซึ่ง สร้างขึ้น ตามแนวคิด ของบาร์ท รัม ; และคนอื่น ๆ
(Bartram; et al. 1993) นํ ามาแปลและปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีองค์ประกอบเดียว ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูง
กว่าแสดงว่าพนักงานนัน้ เป็ นผูท้ ม่ี โี อกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาสูงกว่าพนักงานทีค่ ะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
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การหาคุณภาพของแบบวัดการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ ามีค่ า IOC มากกว่ า .50 ทุ ก ข้อ หลังจากนํ าไป
ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละ
พัฒนา มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง.672 - .738 จํานวน 4 ข้อ และตํ่ากว่า .30 อยู่ 1 ข้อ จึง
ตัด ออก และมีค่ า ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ .866 แสดงว่ า แบบวัด ที่พ ัฒ นาขึ้น มีคุ ณ ภาพด้ า นความ
สอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบ
ความตรงเชิง โครงสร้างของแบบจําลองการวัด โดยการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืนยัน พบว่ า
แบบจําลองการวัดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัด
= 4.479, df = 2, p value = 0.1065, CFI = 0.997, TLI = 0.990 , RMSEA = 0.056 ,
ดั ง นี้
SRMR = 0.011 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่าผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปร
แฝง พบว่ า มี ค่ า CR = .868 และค่ า AVE = .622 แสดงว่ า ข้ อ คํ า ถามหรือ ตั ว แปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่านํ้าหนักขององค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .728 - .819 และมี
จํานวนข้อคําถามจํานวน 4 ข้อคงเดิม
ตัวอย่างแบบวัดการมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
ข้อคําถาม
ก. ฉันได้รบั การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับงาน
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข. ฉันได้เรียนรูง้ านใหม่ นอกเหนือจากงานในหน้าที่
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน
ลดหลันลงมาจนถึ
่
ง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณี เป็ นข้อคําถามทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทางตรงข้ามกับข้อคําถามในทางบวก
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การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (Perceived organizational support)
ในการสร้างแบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบ
วัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การของนํ าชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล (2550) ที่สร้างขึน้ ตามแนวคิดและ
เครื่องมือวัดของไอเซนเบอเกอร์; และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1997: 815) และปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีองค์ประกอบเดียว ประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 8 ข้อ ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริง
เลย (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าแสดงว่าพนักงานนัน้ เป็ นทีร่ บั รูว้ ่าตนเองได้รบั การ
สนับสนุ นขององค์การสูงกว่าพนักงานทีค่ ะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัด การรับรู้ก ารสนับสนุ นขององค์ก าร มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ หลังจาก
นําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดการับรูก้ ารสนับสนุ น
ขององค์การ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .644 - .758 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .869
แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจาก
นําไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการวัด โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
( = 230.243, df = 20, p value = 0.0000, CFI = 0.897, TLI =.885 , RMSEA =0.163 ,
SRMR = 0.049)ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึง พิจารณาตัด ข้อ ความคําถามที่มคี ่ านํ้ าหนัก องค์ป ระกอบ (Factor
Loading) ตํ่ า รวมไปถึ ง ข้ อ คํ า ถามที่ ม ี ค วามซํ้ า ซ้ อ นกั บ ข้ อ คํ า ถามอื่ น ๆ และข้ อ คํ า ถามที่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั สูงออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
= 15.899, df = 5, p
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัดดังนี้
value = 0.0071, CFI = 0.988, TLI = 0.976 , RMSEA =0.074 , SRMR = 0.020พบว่าดัชนีความ
กลมกลืน เกือ บทุ ก ตัว ผ่ านเกณฑ์ มีเพียงดัช นี ค่ า เพียงตัว เดียวที่ม ีนัย สําคัญ ทางสถิติ ซึ่งไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุคอื ค่าสถิตไิ คสแควร์มคี วามอ่อนไหวต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง ยิง่ กลุ่มตัวอย่าง
มากขึ้นโอกาสที่จะมีนัยสําคัญ ทางสถิติย่อมมีมากขึ้น (Kline. 2005: 136) แต่ เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ดัชนีตวั อื่นๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = .871และค่าAVE = .576
แสดงว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะ
วัด สําหรับค่ านํ้ าหนัก ขององค์ประกอบของตัว แปรสังเกต พบว่ าค่ านํ้ าหนั ก องค์ประกอบของข้อ
คําถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง .686 - .836 และมีจาํ นวนข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้กาสนับสนุนจากองค์การ
ข้อคําถาม
ก. ฉันเชื่อว่าบริษทั จะเอาเปรียบในกรณีทม่ี โี อกาสจะกระทําได้ (ข้อความทางลบ)
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

ข. ฉันเชื่อว่าบริษทั จะให้ความช่วยเหลือในกรณีทฉ่ี นั ประสบปั ญหาในการทํางาน
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ

เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน
ลดหลันลงมาจนถึ
่
ง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณี เป็ นข้อคําถามทางลบ การให้ค ะแนนเป็ นไปใน
ทางตรงข้ามกับข้อคําถามในทางบวก
ภาวะผูน้ ําที่แท้จริ ง (Authentic leadership)
ในการสร้างแบบวัด ภาวะผู้นําที่แท้จริง ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัด ภาวะผู้นํา
ของนีลเลอร์; และชรีสไฮม์ (Neider; & Schriesheim. 2011: 1149) ทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดภาวะผูน้ ํ า
ที่แ ท้ จ ริง ของวาลัม วา; และคนอื่ น ๆ (Walumbwa; et al. 2008) นํ า มาแปลและปรับ ให้ ม ีค วาม
สอดคล้อ งกับ บริบ ทและกลุ่ ม ตัว อย่ างในการศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ แบ่ งออกเป็ น 4 องค์ป ระกอบคือ
องค์ประกอบแรกด้านการตระหนักในตนเอง องค์ประกอบที่สองด้านการสร้างความสัมพันธ์อย่าง
โปร่งใส องค์ประกอบทีส่ ามด้านการจัดการเกี่ยวกับข่าวสารอย่างสมดุลและระมัดระวัง องค์ประกอบ
สุด ท้ายด้านการมีศีล ธรรมภายในตนเอง ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 14 ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) เนื่องจากความหมาย
ของภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงถูกกําหนดโดยการรับรูร้ ว่ มกัน และข้อคําถามอ้างอิงหัวหน้าทีม ผูว้ จิ ยั จะใช้ค่า
คะแนนการรับรู้โดยสมาชิก ทัง้ หมดในทีมหลังจากการทดสอบความสมเหตุ ส มผลในการรวมกัน
(Justifies aggregation) ของคะแนนแล้วเป็ นตัวแทนค่าคะแนนภาวะผู้นําที่แท้จริง (Referent-shift
model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 283; Chan. 1998: 238-239) โด ย หั ว ห น้ าที ม ที่ ได้
คะแนนเฉลีย่ สูงแสดงว่าหัวหน้าทีมผูน้ นั ้ มีภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงสูงกว่าหัวหน้าทีมทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ภาวะผู้นําที่แท้จริง มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชีย่ วชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ หลังจากนํ าไปทดลองใช้
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เพื่อตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดภาวะผู้นําที่แท้จริง มีค่ าอํานาจ
จํ า แนกรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง .635 - .824 และมีค่ า ความเชื่ อ มัน่ เท่ า กั บ .912 แสดงว่ า แบบวัด ที่
พัฒนาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง
และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการวัดภาวะผู้นําที่แท้จริง โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
( = 620.995, df = 98, p value = 0.0000, CFI = 0.901, TLI = 896, RMSEA = 0.116 ,
SRMR = 0.042) ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงพิจารณาตัด ข้อความคําถามที่มคี ่ านํ้ าหนัก องค์ประกอบ (Factor
Loading) ตํ่ า รวมไปถึ ง ข้ อ คํ า ถามที่ ม ี ค วามซํ้ า ซ้ อ นกั บ ข้ อ คํ า ถามอื่ น ๆ และข้ อ คํ า ถามที่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั สูงออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง มีความกลมกลืนกับ
= 33.349, df = 14, p
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัดดังนี้
value = 0.0026, CFI = 0.991, TLI = 0.982 , RMSEA = 0.059 , SRMR = 0.015พบว่าดัชนีความ
กลมกลืน เกือ บทุ ก ตัว ผ่ านเกณฑ์ มีเพียงดัช นี ค่ า เพียงตัว เดียวที่ม ีนัย สําคัญ ทางสถิติ ซึ่งไม่
เป็ น ไปตามเกณฑ์ สาเหตุ ค ือ ค่ าสถิติ ไคสแควร์ม ีค วามอ่ อ นไหวต่ อ ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ าง ยิง่ กลุ่ ม
ตัวอย่างมากขึน้ โอกาสที่จะมีนัยสําคัญทางสถิตยิ ่อมมีมากขึ้น (Kline. 2005: 136) แต่ เมื่อพิจารณา
ร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัดภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริง
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR =
0.845และค่าAVE = 0.7355 แสดงว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝง
ในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่านํ้ าหนักขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ า
หนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง .751 - .924 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
จํา แนก ผลการวิเคราะห์ พ บว่ า แบบจํา ลองการวัด ที่ม ีอ งค์ ป ระกอบเดีย วไม่ ก ลมกลืน เท่ า เท่ า
แบบจําลองการวัด ที่ม ี 4องค์ป ระกอบ พิจารณาได้จากค่ า Δ = 294.971 และค่ า Δ = 6 มี
นัยสําคัญ ดังนัน้ แบบจําลองการวัดยังคงเป็ น 4องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลัง
จากการปรับจํานวน 8 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดภาวะผูน้ ําที่แท้จริ ง
ข้อคําถาม
ด้านการตระหนักในตนเอง
ก. หัวหน้าทีมขอข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากสมาชิกในทีม
1

2

3

4

5

6

ไม่จริงเลย

ไม่จริง

ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง

จริง

จริงทีส่ ดุ
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ด้านการสร้างความสัมพันธ์อย่างโปร่งใส
ข. หัวหน้าทีมพูดชัดเจนต่อสมาชิกในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการสื่อความหมาย
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ด้านการจัดการเกีย่ วกับข่าวสารอย่างสมดุลและระมัดระวัง
ค. หัวหน้าทีมชอบให้สมาชิกในทีมเสนอความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหรือท้วงติง
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ด้านการมีศลี ธรรมในตนเอง
ง. เมือ่ มีแรงกดดัน หัวหน้าทีมมักโอนอ่อนผ่อนตามแม้เป็ นเรือ่ งไม่ถูกต้องกับทีม (ข้อความ
ทางลบ)
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เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน ลดหลัน่
ลงมาจนถึง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณีเป็ นข้อคําถามทางลบ การให้คะแนนเป็ นไปในทางตรงข้าม
กับข้อคําถามในทางบวก
ความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของทีม (Team psychological safety)
ในการสร้างแบบวัดความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบ
วัดความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดของเอ็ดมอนด์สนั (Edmondson. 1999:
382) นํ ามาแปลและปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มี
องค์ประกอบเดียว ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 7 ข้อ ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่
จริงที่สุด (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) เนื่องจากความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
ความหมายถูกกําหนดร่วมกันระหว่างสมาชิก ของทีม (Shared assignment of meanings among
individuals) โดยการรับรูร้ ว่ มกัน ผูว้ จิ ยั จะใช้ค่าคะแนนการรับรูโ้ ดยสมาชิกทัง้ หมดในทีมหลังจากการ
ทดสอบความสมเหตุ ส มผลในการรวมกัน แล้ว เป็ น ตัว แทนค่ า คะแนนในระดับ ทีม (Consensus
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model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 282-3; Chan. 1998: 237-238) โดยที ม ที่ ไ ด้ ค ะแนน
เฉลีย่ สูงแสดงว่าทีมนัน้ มีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาสูงกว่าทีมทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
การหาคุณ ภาพของแบบวัดความปลอดภัยเชิงจิต วิทยาของทีม มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ หลังจาก
นํ าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดความปลอดภัยเชิง
จิตวิทยาของทีม มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง.722 - .812 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .952
แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจาก
นํ าไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการวัด โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
( = 50.617, df = 14, p value = 0.000, CFI = .924, TLI = 908, RMSEA = 0.081 , SRMR =
0.050 ) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาตัดข้อความคําถามทีม่ คี ่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตํ่า
รวมไปถึงข้อคําถามทีม่ คี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อคําถามทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงออกไป
โดยทําการตัด ออกทีล ะข้อ คําถาม จนแบบจําลอง มีค วามกลมกลืน กับข้อ มูลเชิงประจัก ษ์ (Just= 0.000, df = 0, p value =
identified) โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัดดังนี้
n.a., CFI = 1.000, TLI = 1.000, RMSEA = 0.000 , SRMR = 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุก
ค่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัด มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ
พิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = .772และค่าAVE = .530 แสดงว่า ข้อคําถาม
หรือ ตัว แปรสังเกตมีค วามสัม พัน ธ์เฉพาะตัว แปรแฝงในด้านที่ต ัว แปรสัง เกตนั น้ จะวัด สําหรับ ค่ า
นํ้ าหนักขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่
ระหว่าง .706 - .748และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 3 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของที ม
ข้อคําถาม
ก. ฉันสามารถนําเสนอปั ญหาหรือประเด็นทีย่ งุ่ ยากลําบากใจให้ทมี รับฟั งได้
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ข. เป็ นการยากทีฉ่ นั จะได้รบั ความช่วยเหลือจากสมาชิกอื่นๆ ในทีม (ข้อความทางลบ)
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เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน ลดหลัน่
ลงมาจนถึง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณีเป็ นข้อคําถามทางลบ การให้คะแนนเป็ นไปในทางตรงข้าม
กับข้อคําถามในทางบวก
ความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของทีม (Team knowledge and skill
diversity)
ในการสร้างแบบวัดความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับ
มาจากแบบวัดความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของกลุ่มงานของตรีทพิ บุญแย้ม (2554) ที่
สร้ า งขึ้น ตามแนวคิ ด ของแจนเซ่ น ; และฮวง (Janssen; & Huang. 2008) และปรับ ให้ ม ี ค วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มี 2 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบด้าน
ความหลากหลายของความรู้ และองค์ป ระกอบด้า นความหลากหลายของทัก ษะและความคิด
ประกอบด้วยข้อคําถาม 12 ข้อ ซึ่งเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผู้วจิ ยั จะใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) ของคะแนนความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะที่รบั รูโ้ ดยสมาชิกทัง้ หมดในกลุ่ม (Consensus model) เป็ นตัวแทนค่าคะแนนในระดับทีม
(Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 282-3; Chan. 1998: 237-8) โดยทีมที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่ า
แสดงว่าทีมนัน้ มีความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมสูงกว่าทีมทีไ่ ด้ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม มีขนั ้ ตอนดังนี้
คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 จํานวน
10 ข้อ หลังจากนํ าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือด้านความเชื่อ มัน่ พบว่าแบบวัด
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .395 - .626
และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .802 แสดงว่าแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายใน
อยู่ในระดับ ที่ย อมรับ ได้ หลังจากนํ าไปเก็บ ข้อ มูล จริง และภายหลัง การตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของแบบจําลองการวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
= 165.354, df = 34, p
พบว่ าแบบจําลองการวัด ยังไม่ส อดคล้อ งกับข้อ มูลเชิงประจัก ษ์ ดังนี้
value = 0.0000, CFI = .885, TLI = 847, RMSEA = 0.099 , SRMR = 0.061ดั ง นั ้ น ผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง
พิจารณาตัดข้อความคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตํ่า รวมไปถึงข้อคําถามที่
มีความซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อคําถามทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงออกไป โดยทําการตัดออกที
ละข้อคําถาม จนแบบจําลอง มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Just-identified) โดยมีค่าดัชนี
= 0.000, df = 0, p value = n.a., CFI = 1.0, TLI
ความกลมกลืน ของโครงสร้างการวัด ดัง นี้
=1.000 , RMSEA = 0.000 , SRMR = 0.000 พบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึง
สรุปได้ว่าแบบจําลองการวัด มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของ
่
ตัวแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = 0.7175 และค่าAVE = 0.5655 แสดงว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่านํ้าหนักขององค์ประกอบ
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ของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง .564 - .894 เมื่อ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการวัด ทีม่ อี งค์ประกษบเดียว
ไม่ ก ลมกลืน เท่ าแบบจําลองการวัด ที่ม ี องค์ป ระกอบ พิจารณาได้จากค่ า Δ = 85.964และค่ า
Δ = 1 มีนัยสําคัญ ดังนัน้ แบบจําลองการวัดคงเหลือองค์ประกอบเดียว และมีจาํ นวนข้อคําถาม
ภายหลังจากการปรับจํานวน 3 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของทีม
ข้อคําถาม
ด้านความหลากหลายของความรู้
ก. ความรูใ้ นการทํางานของเพื่อนร่วมทีมของฉันมีความหลากหลายอย่างมาก
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ด้านความหลากหลายของทักษะและความคิด
ข. ฉันและเพื่อนในทีมต่างก็มวี ธิ กี ารทํางานในแบบฉบับของตัวเอง
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เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน จริงทีส่ ุด 6 คะแนน ลดหลัน่
ลงมาจนถึง ไม่จริงเลย 1 คะแนน ในกรณีเป็ นข้อคําถามทางลบ การให้คะแนนเป็ นไปในทางตรงข้าม
กับข้อคําถามในทางบวก
ขนาดของทีม (Team size)
ขนาดของทีมเป็ นการสอบถามข้อเท็จจริง โดยผูว้ จิ ยั จะให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็ นผูก้ รอก
ตัวเลขจํานวนสมาชิกทัง้ หมดของทีม ซึ่งก็คอื ขนาดของทีม โดยทีมที่มตี วั เลขมากกว่าเป็ นทีมที่ม ี
ขนาดใหญ่ กว่าทีมที่มตี วั เลขน้ อยกว่าตัวแปรนี้เป็ นตัวแปรในระดับกลุ่มโดยตรง คือมีจุดกําเนิดใน
ระดับกลุ่ม ดังนัน้ การใช้ผรู้ ขู้ อ้ มูลทีถ่ ูกต้องเพียงคนเดียวสามารถให้ขอ้ มูลได้ (Aggregate properties
model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 284)
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พฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม (Innovative work behavior)
ในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับทีมนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบ
วัดที่ปรับมาจากแบบวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและเครื่องมือวัดของ
แจนเซน (Janssen. 2000) นํามาแปลและปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย3 ขัน้ ตอน/งาน ได้แก่ การสร้างความคิด การสนับสนุ นความคิดและ
การทําความคิดให้เป็ นจริง มีขอ้ คําถาม 9 ข้อ ซึง่ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 อันดับ ตัง้ แต่ สมํ่าเสมอ
(6คะแนน) จนถึง ไม่เคยเลย (1 คะแนน) โดยมีเนื้อหาข้อคําถามเหมือนกับระดับบุคคล แต่ปรับการ
ใช้ ส รรพนามให้ เหมาะสมกับ ระดับ อ้ า งอิง คือ ระดับ บุ ค คลบุ ค คลหรือ ระดับ ทีม (Reference shift
model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 283; Chan. 1998: 238-239) สํ า หรั บ พ นั ก งาน ที่ ไ ด้
คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นพนักงานทีม่ กี ารแสดงพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้
คะแนนตํ่ากว่า และหลังจากการตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการรวมกัน(justifies aggregation)
ของคะแนนแล้ว ทีมทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าแสดงว่าเป็ นทีมทีม่ พี ฤติกรรมสร้างนวัตกรรมสูงกว่าทีม
ทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํ่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ
การตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ ามีค่ า IOC มากกว่ า .50 ทุ ก ข้อ
หลังจากนํ าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมระดับบุ คคล มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .535 - .678 และมีค่ าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ .874 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูล จริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบจําลองการวัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดยังไม่สอดคล้อง
กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ( = 58.094 , df =13, p value= 0.0000 , CFI = 0.960, TLI = .936,
RMSEA = 0.093 , SRMR = 0.046) ดัง นั ้น ผู้ ว ิจ ยั จึง พิจ ารณาตัด ข้อ ความคํ า ถามที่ม ีค่ า นํ้ า หนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตํ่า รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อ
คําถามที่มคี วามสัมพันธ์ก ันสูงออกไป โดยทําการตัด ออกทีละข้อ คําถาม จนแบบจําลอง มีค วาม
=22.787
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัดดังนี้
, df =12, p value= 0.0296 , CFI = 0.991, TLI = 0.983 , RMSEA = 0.048 , SRMR = 0.020
พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีค่า เพียงตัวเดียวทีม่ นี ัยสําคัญทาง
สถิติ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุคอื ค่าสถิตไิ คสแควร์มคี วามอ่อนไหวต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง ยิง่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมากขึ้น โอกาสที่จ ะมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ย่ อ มมีม ากขึ้น (Kline. 2005: 136) แต่ เ มื่อ
พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัด มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = 0.833
และค่าAVE = 0.657 แสดงว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้าน
ที่ต ัวแปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่ านํ้ าหนัก ขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนัก
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องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง .712 - .849 เมื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจําแนก
ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการวัด ทีม่ อี งค์ประกอบเดียวกลมกลืนเท่าแบบจําลองการวัดทีม่ ี 3
องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่า Δ = 334.939 และค่า Δ = 3 มีนัยสําคัญ ดังนัน้ แบบจําลอง
การวัดยังคงเป็ น องค์ประกอบ 3 เช่นเดิม และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 8ข้อ
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ หลังจาก
นําไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือด้านความเชื่อมัน่ พบว่าแบบวัดพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง.560 - .709 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
.873 แสดงว่ าแบบวัด ที่พ ัฒ นาขึ้นมีคุ ณ ภาพด้านความสอดคล้อ งภายในอยู่ในระดับ ที่ยอมรับ ได้
หลังจากนํ าไปเก็บข้อมูลจริง และภายหลังการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการ
วัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ ดัง นี้ ( = 89.601, df = 24, p = 0.0000 , CFI = 0.943, TLI = , RMSEA = 0.083 ,
SRMR = 0.086 ) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาตัดข้อความคําถามทีม่ คี ่าองค์ประกอบ (Factor Loading)
ตํ่า รวมไปถึงข้อคําถามที่มคี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ และข้อคําถามที่มคี วามสัมพันธ์กนั สูง
ออกไป โดยทําการตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์
= 22.787, df = 12, p = 0.0296 , CFI =
โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโครงสร้างการวัดดังนี้
0.991, TLI = .983 , RMSEA = 0.048 , SRMR = 0.020 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ มีเพียงดัชนีค่า เพียงตัวเดียวที่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ สาเหตุคอื
ค่ าสถิติไ คสแควร์ม ีค วามอ่ อ นไหวต่ อ ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ าง ยิ่ง กลุ่ ม ตัว อย่ างมากขึ้น โอกาสที่จ ะมี
นัยสําคัญทางสถิตยิ ่อมมีมากขึน้ (Kline. 2005: 136) ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการวัด มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่ามีค่า CR = 0.813
และค่าAVE = 0.662 แสดงว่า ข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรแฝงในด้าน
ที่ต ัวแปรสังเกตนัน้ จะวัดสําหรับค่ านํ้ าหนัก ขององค์ประกอบของตัวแปรสังเกต พบว่าค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง .656 - .925เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก
ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการวัด ที่มอี งค์ประกอบเดียวกลมกลืนเท่าแบบจําลองการวัดที่ม ี
องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่า Δ = 215.098 และค่า Δ 3 มีนัยสําคัญ ดังนัน้ แบบจําลอง
การวัดคงเหลือ 2 องค์ประกอบ และมีจาํ นวนข้อคําถามภายหลังจากการปรับจํานวน 7 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับทีม
ขัน้ ตอนการสร้างความคิด
ข้อคําถามระดับบุคคล
ก. ฉันค้นหาวิธกี าร เทคนิค หรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทํางานใหม่ๆ
1

2

3

4

5

6

ไม่เคยเลย

นานๆ ครัง้

บางครัง้

ค่อนข้างบ่อย

บ่อยครัง้

สมํ่าเสมอ

ข้อคําถามระดับทีม
ข. สมาชิกในทีมค้นหาวิธกี าร เทคนิค หรือเครือ่ งมือ ทีใ่ ช้ในการทํางานใหม่ๆ
1

2

3

4

5

6

ไม่เคยเลย

นานๆ ครัง้

บางครัง้

ค่อนข้างบ่อย

บ่อยครัง้

สมํ่าเสมอ

ขัน้ ตอนการสนับสนุ นความคิด
ข้อคําถามระดับบุคคล
ค. ความคิดแปลกใหม่ของฉันได้รบั ความเห็นชอบให้ดาํ เนินการในขัน้ ต่อไป
1

2

3

4

5

6

ไม่เคยเลย

นานๆ ครัง้

บางครัง้

ค่อนข้างบ่อย

บ่อยครัง้

สมํ่าเสมอ

ข้อคําถามระดับทีม
ง. ความคิดแปลกใหม่ของสมาชิกในทีมได้รบั ความเห็นชอบให้ดําเนินการในขัน้ ต่อไป
1

2

3

4

5

6

ไม่เคยเลย

นานๆ ครัง้

บางครัง้

ค่อนข้างบ่อย

บ่อยครัง้

สมํ่าเสมอ
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ขัน้ ตอนการทําความคิดให้เป็ นจริง
ข้อคําถามระดับบุคคล
จ. ฉันสามารถแปลงความคิดใหม่ๆ ของทีมให้เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้และมีประโยชน์
1

2

3

4

5

6

ไม่เคยเลย

นานๆ ครัง้

บางครัง้

ค่อนข้างบ่อย

บ่อยครัง้

สมํ่าเสมอ

ข้อคําถามระดับทีม
ฉ. สมาชิกในทีมสามารถแปลงความคิดใหม่ๆ ของทีมให้เป็ นสิง่ ที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้และมี
ประโยชน์
1

2

3

4

5

6

ไม่เคยเลย

นานๆ ครัง้

บางครัง้

ค่อนข้างบ่อย

บ่อยครัง้

สมํ่าเสมอ

เกณฑ์การให้คะแนน เมือ่ เป็ นข้อคําถามในทางบวก ให้คะแนน สมํ่าเสมอ6คะแนน
ลดหลันลงมาจนถึ
่
ง ไม่เคยเลย 1 คะแนน ในกรณีเป็ นข้อคําถามทางลบ การให้คะแนนเป็ นไปใน
ทางตรงข้ามกับข้อคําถามในทางบวก

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขแบบวัดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั นํ าแบบวัดทัง้ หมดไป
ดําเนิ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยดําเนิ นการพิทกั ษ์ สทิ ธิ ์กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากได้รบั อนุ มตั แิ ล้ว (หมายเลขการรับรอง SWU/E-038/2560)
ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทําหนังสือ ขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อ มูลในการวิจยั จากสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้ตดิ ต่อขอความร่วมมือในการดําเนินการเก็บ
ข้อมูลกับพนักงานบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ขัน้ ตอนที่ 2 นํ าหนังสือขอความอนุ เคราะห์ฯดังกล่าวไปติดต่ อกับเจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบ
ของบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างเพื่อขอรับการอนุ มตั ิ
ขัน้ ตอนที่ 3 หลังจากได้รบั อนุ มตั ิ เข้าพบผูป้ ระสานงานเพื่อแนะนํ าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์
วิธดี ําเนินการวิจยั และปรึก ษารายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งมอบแบบสอบถามพร้อ ม
เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ซึง่ เป็ นเอกสารชีแ้ จง
รายละเอียดของโครงการวิจยั และเพื่อให้ทราบสิทธิของผู้มสี ่วนร่วมในการวิจยั จากนัน้ ผู้วจิ ยั นํ าไป
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เก็บข้อมูลตามทีไ่ ด้นัดแนะวันเวลา ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ครบถ้วนนํ ามาวิเคราะห์ต่อไปได้รวมทัง้ สิน้ 62
กลุ่ม จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล 398 คน

4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
ดําเนินการเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 เป็ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ส่ ว นที่ 2 เป็ น การวิเคราะห์ เพื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ วัด เพื่อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ตรวจสอบค่าความน่ า
เชื่อมันด้
่ วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค และตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความเชื่อมันด้
่ วยค่าความเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง ซึง่ เป็ น
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวัดตามวิธกี ารปกติ
ส่วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับด้วย
โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล Mplus 7.4 โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงของตัวแปรพหุระดับและตัวแปรระดับ
ทีมตามวิธกี ารของเฉิน; แมททิว; และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) เนื่องจากขัน้ ตอนที่ 1
การนิยามความหมาย องค์ประกอบตัวแปร และระบุค่าวัดทีเ่ ป็ นตัวแทน และขัน้ ที่ 2 กําหนดแนวทาง
การปฏิบตั วิ ธิ กี ารสร้างคะแนนของตัวแปรได้ดําเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้วในบทที่ 1 และ 2 โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจะเริม่ ต้นในขัน้ ตอนที่ 3 และขัน้ ตอนที่ 4 คือ การวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัว
แปรตามระดับ การวิเคราะห์ โดยใช้ ก ารวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ร ะดับ (Multilevel
Confirmatory Factor Analysis: MCFA) สํ า หรับ ตั ว แปรพ หุ ร ะดั บ เพื่ อตรวจสอบโครงสร้ า ง
องค์ประกอบว่าเป็ นการเกิดตัวแปรกลุ่มในลักษณะใด จากนัน้ ทําการประเมินความเชื่อมันตั
่ วแปร
แผง (Construct reliability) และค่า AVE และทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในกลุ่ม (Withinunit agreement หรือ Interrater agreement: IRA) ของคํ า ตอบของผู้ ต อบว่ า สามารถนํ า ไปใช้
วิเคราะห์ในระดับทีส่ ูงกว่าโดยใช้ค่า average rwg(j) ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่มของตัวแปร หรือความเชื่อมันของค่
่
าคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่ม (Interrater reliability: IRR) ขัน้ ตอน
นี้ดําเนินการโดยสร้างความแน่ ใจว่าค่าคะแนนของตัวแปรที่ศกึ ษามีความแปรปรวนอย่างเพียงพอ
(Sufficiently vary) ที่ระดับการวิเคราะห์ท่แี ตกต่ างกันทําการวิเคราะห์โดยใช้ค่า ICC1 และ ICC2
ทัง้ นี้จะใช้โปรแกรม R “Multilevel Package” ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป
เกณฑ์การตัดสินใจสําหรับตัวแปรที่จุดกําเนิดอยู่ในระดับบุคคลแต่มกี ารสร้างคะแนน
เพื่อใช้เป็ นตัวแปรในระดับทีม (Shared unit properties) ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
เชื่อมันของตั
่
วแปรพหุระดับเหล่านี้ ผู้วจิ ยั ใช้ก ารตรวจสอบจากค่ าสถิติท่เี กี่ยวข้องกับเทคนิ คการ
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วิเคราะห์พหุระดับ ในส่วนของการตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่มได้แก่ ค่าดัชนี rwg Index
(James.; Demaree.; & Wolf. 1984) ซึ่งเป็ นการประเมินว่าคะแนนของสมาชิก ภายในทีมมีค วาม
ใกล้เคียงหรือสอดคล้อ งกันหรือไม่เมื่อเทียบกับความสอดคล้องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในการที่จะ
ตัด สินว่าคะแนนมีค วามสอดคล้องกันมากเพียงพอที่จะนํ ามาสร้างเป็ นคะแนนของทีมหรือไม่ ใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาคือ ค่า rwg ควรมีค่าใกล้ 0.70 หรือมากกว่า จึงจะถือว่าตัวแปรนัน้ มีความ
สอดคล้อ งกัน เพีย งพอที่จ ะสร้างเป็ น ตัว แปรทีม ได้ (Klein; et al. 2000: 517; Chen; Mathieu; &
Bliese. 2004: 288) เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือวัด ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั เลือ กใช้ค่ า rwg(j) ซึ่ง
เป็ นค่าสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์คะแนนที่ได้มาจากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ (Bliese, 2000:
351; James; Demaree; & Wolf. 1984: 88)
สําหรับ การวิเคราะห์เพื่อ ตรวจสอบความเชื่อ มันของคะแนนเฉลี
่
่ย ของทีม จะใช้ค่ า
สหสัมพันธ์ภายในชัน้ (Intraclass Correlation: ICCs) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่า ICC1 และ
ICC2 โดยทัง้ 2 ค่ า สามารถใช้ป ระเมิน ความสอดคล้อ งและความเชื่อ มัน่ (IRA + IRR) ในเวลา
เดีย วกัน (LeBreton; & Senter. 2008: 822) สํ า หรับ ค่ า ICC1 มีค วามเหมาะสมสํ า หรับ ข้ อ สรุ ป
เกี่ยวกับ IRA + IRR โดยใช้คะแนนของบุคคลใดบุค คลหนึ่ง (Individual raters) แต่ ICC2 มีความ
เหมาะสมสําหรับข้อสรุปเกี่ยวกับ IRA + IRR ของคะแนนเฉลี่ยที่ประเมินโดยกลุ่ม (Group mean
rating) เมื่อ เป็ น เช่ น นี้ ล ีบ รีต ัน ; และเซนเตอร์ (LeBreton.; & Senter. 2008: 833, 839) ระบุ ว่ า ใน
บริบทของการวิจยั แบบพหุระดับนัน้ จะใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ การใช้ค่า ICC1 เพื่อแปล
ความหมายเป็ นทัง้ IRA + IRR จึงไม่เหมาะสม นอกจากนี้บลีส (Bliese. 2000) ได้แปลความหมาย
ค่า ICC1 เป็ น ค่ าวัด ขนาดอิท ธิพ ล ซึ่งหมายความว่ าเป็ น สัด ส่ ว นของความแปรปรวนที่ส ามารถ
อธิบายได้ดว้ ยความเป็ นสมาชิกกลุ่ม นันคื
่ อความเป็ นกลุ่มมีอทิ ธิพลต่อการให้คะแนนของสมาชิกเป็ น
ร้อยละเท่าไร ซึ่งลีบรีตนั ; และเซนเตอร์ก็เห็นด้วยในแนวทางนี้ เกณฑ์การตัดสินจะใช้ค่าร้อยละห้า
หรือ .05 (Dyer.; et al. 2005: 155) ซึง่ เป็ นหลักฐานทีพ่ อเพียงสําหรับการแสดงถึงอิทธิพลของความ
เป็ นกลุ่ ม (LeBreton; & Senter. 2008: 838) บลี ส (Bliese.2000: 361) ยั ง กล่ า วต่ อไปว่ า จาก
ประสบการณ์ของเขา จะพบค่า ICC1 อยู่ระหว่าง .05 - .20 และไม่เคยพบค่าทีม่ ากกว่า .30 สําหรับ
การประเมินความเชื่อมันของค่
่
าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนัน้ ค่า ICC2 มีความเหมาะสมมากกว่าแต่
นักวิจยั ก็ต้องคํานึงด้วยว่าค่า ICC2 จะสูงได้นัน้ ย่อมหมายถึง IRA + IRR จะต้องมีค่าสูงทัง้ สองค่า
(LeBreton; & Senter. 2008: 838) อย่างไรก็ตามเกณฑ์การตัดสินมักนิยมใช้เกณฑ์ทวไปเกี
ั่
่ยวกับ
ความเชื่อมันคื
่ อใช้เกณฑ์ .70 ขึน้ ไป ซึง่ แลนซ์; และคนอื่นๆ (Lance; et al. 2006) ได้ตงั ้ ข้อสังเกตุถงึ
การใช้ค่า .70 มาเป็ นเกณฑ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และลีบรีตนั ; และเซนเตอร์ (LeBreton; &
Setnter. 2008: 833, 839) กล่าวว่าค่ า ICC2 สามารถจะมีค่ าสูงขึ้นได้ถ้ามีก ารเพิ่มขนาดของผู้ให้
ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ดังนัน้ จึงได้ให้ขอ้ แนะนําการตัง้ เกณฑ์ตดั สินว่าควรคํานึงถึงผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการ
ใช้เกณฑ์ท่ีสูงหรือ ตํ่ าเกิน ไป อย่างไรก็ต ามในการวิจยั ครัง้ นี้ เกณฑ์ท่ใี ช้ในการพิจารณาค่ า ICC2
เป็ น ไปในลัก ษณะเดีย วกัน กับ เกณฑ์ ท่ีใช้ ในการพิจ ารณาค่ าความเชื่อ มัน่ อื่น ๆ โดยที่ห ากมีค่ า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 (Klein; et al.2000: 521) แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของทีมที่สร้างจากบุคคล
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หลายๆ คน มีความเชื่อ มันเพี
่ ยงพอหรือสามารถยอมรับเป็ นตัวแปรกลุ่มได้ (หรือหมายความว่ า
ค่ าเฉลี่ย ของแต่ ล ะกลุ่ ม มีค วามแตกต่ างกัน ) ในกรณี ค่ า ICC2 ที่คํานวณได้ต่ ํ ากว่ า .70 ผู้ว ิจยั ได้
พิจารณาร่วมกับค่า rwg(j) และ ICC1 และทฤษฎีของตัวแปรในการประเมินความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่
รายกลุ่ม (Group Means) มาใช้เป็ นคะแนนตัวแปรกลุ่ม
2. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของ
ตัวแปรเชิงสาเหตุของความผูกพันในงานและผลทีม่ ตี ่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ซึง่ เป็ นแบบจําลอง
ตามสมมติฐานของการวิจยั โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขัน้ ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัว
แปรระดับทีม (Within-Group agreement หรือ Interrater agreement: IRA) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนระหว่างทีม หรือความเชื่อมันของคะแนนเฉลี
่
ย่ กลุ่ม (Construct variability between units
หรือ Interrater reliability: IRR) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) เพื่อวิเคราะห์แบบจําลองระดับบุคคลและ
ระดับ ทีม พร้อ มๆ กัน ตามแนวทางของมิว เทน (Muthen. 1994) และการวิเ คราะห์ แ บบจําลอง
โครงสร้างความสัม พัน ธ์พ หุ ร ะดับ ที่ม ีต ัว แปรคัน่ กลางตามแนวทางของพรีเ ชอร์; และคนอื่น ๆ
(Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010; Preacher; Zhang; & Zyphur. 2011) การวิเ คราะห์ ใ นข้ อ นี้
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานทีผ่ ูว้ จิ ยั ตัง้ ไว้ในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
ซึ่ง เป็ น ขัน้ ตอนที่ 5 หรือ ขัน้ ตอนสุ ด ท้ายตามวิธ ีก ารของเฉิ น ; และคนอื่นๆ โดยการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป Mplus 7.4 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ พัฒ นาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันในงานทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
ของพนักงานบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มผลิตซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง โดยในการนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจะเรียงลําดับการนําเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรพหุระดับ
3. ผลการวิเคราะห์แ บบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แ ละผลพหุ ระดับของ
ความยึด มันผู
่ ก พันในงานที่มตี ่ อ พฤติก รรมการสร้างนวัตกรรมของพนัก งานบริษัท โดยแบ่ งเป็ น
4 ส่วน ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์สถิตบิ รรยายของตัวแปรสังเกตุทใ่ี ช้ในการศึกษา
3.2 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล
3.3 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองเชิงโครงสร้างสัมพันธ์พหุระดับ
3.4 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลโดยรวมและอิทธิพลข้าม
ระดับ
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1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ม.6 ปวช. ปวส.
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน (ปี )
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านตํ่าสุด 2 ปี
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านสูงสุด 36 ปี
ระดับพนักงาน
ปฏิบตั กิ าร
บังคับบัญชา/วิชาชีพ
บริหาร
ประเภทของทีม
QC Problem solving: PS
Task Achieving: TA
Kaizen
จํานวนกลุ่ม
จํานวนสมาชิกต่อกลุม่ (คน)

จํานวน

ร้อยละ

299
99

75.10
24.9

11
165
222

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

34.84

8.69

11.47

8.40

2.8
41.5
55.8

263
135
00

66.1
33.9
00

29
13
20
62

41.2
25.6
33.2
8.532

จากตาราง 4 กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 75:
25) มีอายุเฉลี่ย 34.8 ปี ระดับการศึกษา ม6 ปวช ปวส มากที่สุด รองลงมาคือปริญ ญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรีน้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 56: 42: 2) ระยะเวลาปฏิบตั งิ านเฉลีย่ 11.47 ปี เป็ นพนักงานระดับ
ปฏิบ ัติก ารมากกว่ าพนัก งานระดับ บังคับบัญ ชาและวิชาชีพ (ร้อ ยละ 66: 34) ประเภทของทีมทํ า
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กิจ กรรมเป็ นประเภท QC problem solving มากที่สุ ด รองลงมาคือ Kaizen และประเภท Task
Achieving น้ อยที่สุด (ร้อยละ 41: 33: 26) จํานวนกลุ่มที่เก็บข้อมูลได้ 62 กลุ่ม จํานวนสมาชิกเฉลี่ย
ต่อ 1 กลุ่ม 8.5 คน
เกณฑ์ในการตัดสินหรือประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างแบบจําลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์นัน้ ควรใช้ดชั นีความกลมกลืนหลายๆ ดัชนี และดัชนีนัน้ ๆ ควรมาจากประเภท
หรือมุมมองในเรื่องความกลมกลืนทีแ่ ตกต่างกัน (นํ าชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. ม.ป.ป.: 23) ดังนัน้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้แนวทางของไคลน์ (Kline. 2016: 269) ทีไ่ ด้เสนอแนะชุดค่าสถิตคิ วามสอดคล้อง
กลมกลืนขัน้ ตํ่า 4 รายการ ซึง่ ควรรายงานไว้ในผลการวิเคราะห์ และในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เพิม่ ค่า
ดัชนี ค วามกลมกลืน โดยประมาณ (Approximate fit indexes) Tucker-Lewis Index (TLI; Tucker.;
& Lewis. 1973) รายละเอียดค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน มีดงั นี้
1. สถิตทิ ดสอบแบบจําลอง (Model test statistic) ค่าไคสแควร์ (Chi-square) พร้อมแสดง
จํานวนองศาอิส ระ (Degrees of freedoms) และค่ าความน่ าจะเป็ น (p-value) เกณฑ์ท่ใี ช้ประเมิน
ความสอดคล้องกลมกลืนคือค่าสถิตไิ คสแควร์ไม่มนี ยั สําคัญทีร่ ะดับ .05 (ค่าความน่ าจะเป็ น .05 ขึน้
ไป)
2. ดัชนีความกลมกลืนโดยประมาณ (Approximate fit indexes) 4 ดัชนี ได้แก่
2.1 Steiger-Lind Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA; Steiger,
1990) เกณฑ์ ท่ีใ ช้ ป ระเมิน ความสอดคล้อ งกลมกลืน ที่ย อมรับ ได้ ค ือ น้ อ ยกว่ า หรือ เท่ า กับ .08
(Browne; and Cudeck. 1993)
2.2 Bentler Comparative Fit Index (CFI; Bentler, 1990) เกณฑ์ท่ีใ ช้ป ระเมิน ความ
สอดคล้องกลมกลืนทีย่ อมรับได้คอื มากกว่าหรือเท่ากับ .90 (McDonald; and Marsh. 1990)
2.3 Tucker-Lewis Index (TLI; Tucker.; & Lewis. 1973) เกณฑ์ ท่ี ใ ช้ ป ระเมิน ความ
สอดคล้องกลมกลืนทีย่ อมรับได้คอื มากกว่าหรือเท่ากับ .90 (Bentler. 1990)
2.4 Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) เกณฑ์ท่ใี ช้ป ระเมิน ความ
สอดคล้องกลมกลืนทีย่ อมรับได้คอื น้อยกว่าหรือเท่ากับ .08 (Browne; and Cudeck. 1993)
เพื่อให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับค่าสถิตหิ รือสิง่ ต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อ งกับ สถิติ ผู้ว ิจยั ได้ใ ช้ส ัญ ลัก ษณ์ แ ทนค่ าสถิติแ ละสิ่ง ต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ สถิติในการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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สัญลักษณ์ หรือตัวอักษร
SD
SE

ความหมาย
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Arithmetic mean)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error)

χ2

ค่าสถิตไิ คสแควร์ (Chi-square statistics)

X

df

องศาอิสระ (Degree of freedom)
R2
สัมประสิทธิ ์การทํานาย (Coefficient of determination)
β
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (Standardized coefficient)
W หรือต้วห้อย wระดับบุคคล (Individual level) หรือ ภายในกลุ่ม (Within group)
B หรือตัวห้อย b ระดับกลุ่ม (Group level) หรือ ระหว่างกลุ่ม (Between group)
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดตัวอักษรแทนชื่อตัวแปรต่างๆ และใช้เป็ น
สัญลักษณ์ไว้ดงั นี้

2. ผลการวิ เคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรพหุระดับ
เป็ นการการตรวจสอบความเที่ ย งตรงของตั ว แปรพหุ ร ะดั บ (Multilevel construct
validation) เนื่ องจากความสําคัญ ของความสอดคล้อ งกัน ระหว่างระดับทฤษฎี ระดับการวัด และ
ระดับการวิเคราะห์ ดังนัน้ ก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์แบบพหุระดับ เฉิน;
แมททิว; และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ได้แนะนํ ากรอบการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
ของตั ว แปรพหุ ร ะดับ (A framework for conducting multi-level construct validation) ในกรณี ท่ี
งานวิจยั ที่จะกระทํานัน้ มีตวั แปรระดับกลุ่มที่ได้รบั การยกระดับจากตัวแปรระดับบุคคล ในงานวิจยั
ประกอบด้วยภาวะผูน้ ํ าที่แท้จริง ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม การรับรูค้ วามสามารถของทีม
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม และพฤติกรรม
การสร้า งนวัต กรรมระดับ ทีม เพื่อ แสดงให้ เห็น ว่ ามีค่ า คะแนนของตัว แปรอยู่ ต รงกับ ระดับ การ
วิเคราะห์ท่แี ตกต่ างกัน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 277278)
ขัน้ ตอนที่ 1 การกํ าหนดนิ ย ามตัว แปรที่ศึก ษา (Construct definition) ประกอบด้ ว ย 3
ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
ก. นิยามความหมายของตัวแปรทีศ่ กึ ษาในแต่ละระดับวิเคราะห์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ข. ทําการระบุว่าตัวแปรแต่ละตัวแปรมีกม่ี ติ ิ (Dimensions) มีมติ เิ ดียว
(Unidimensional) หรือ หลายมิติ (Multidimensional) รูป แบบตัว ชี้ว ัด แบบ Formative หรือ แบบ
Summative โดยอ้างอิงจากทฤษฎีซง่ึ เป็ นทีม่ าของตัวแปร
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ค. ทําการระบุธรรมชาติ (Nature) ของตัวแปรที่ใช้เป็ นตัวแทนอย่างไร ใช้การวัดแนวโน้ ม
เข้าสู่ส่ วนกลาง (Central tendency) หรือ คะแนนรวม (Summary scores) หรือ ใช้ก ารกระจายตัว
(Variability) ของข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 การเชื่อมโยงธรรมชาติของตัวแปรในการสร้างคะแนนของตัวแปรระดับกลุ่ม
(Articulation of the nature of the aggregate construct) ขั ้น ต อ น นี้ ดํ า เนิ น ก ารโด ย คํ า นึ งถึ ง
ธรรมชาติและแนวทางการปฏิบตั ใิ นการกําหนดว่าวิธกี ารสร้างคะแนนของตัวแปรแบบใดจะมีความ
เหมาะสมในการนํ ามาใช้วดั ตัวแปรนี้ในระดับทีส่ ูงกว่า (กลุ่ม) ในการระบุรปู แบบของตัวแปรในระดับ
กลุ่ ม (Type of level-unit constructs) โดยจะใช้ว ิธ ีก ารของโคซโลวสกี้; และไคล์น (Kozlowski; &
Klein. 2000: 29) หรือแบบจําลองการสร้างคะแนนระดับกลุ่ม (Composition models) ตามวิธกี าร
ของฉาง (Chan. 1998: 236) หรือNature of aggregate-level constructs ตามวิธกี ารของเฉิน; แมท
ทิว; และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 281) ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารของเฉิน; แมท
ทิว; และบลีส (2004) โดยในสองขัน้ ตอนแรกนี้ได้ดาํ เนินการไปแล้วในบทที่ 1 และบทที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 3 การวัดคุณ ลักษณะทางจิตวิทยาของตัวแปรในทุกระดับการวิเคราะห์ (Psyc
hometric properties of construct across levels of analysis) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย
ได้แก่
ก. ทําการตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ (Factor structure) ขัน้ ตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์
โครงสร้างองค์ประกอบ (Factor structure) ของตัวแปรทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มพร้อมๆ กัน
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งบลีส (Bliese. 2000: 365-376) ระบุว่าตัว
แปรกลุ่ม มีอทิ ธิพลทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างระดับจากล่างขึน้ บนมีความเป็ นกลุ่มเกิดขึน้ ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ใน 3 ประเภท คือ 1)เกิดขึ้นจากการที่สมาชิก มีล กั ษณะคล้ายคลึงกัน (Composition process) 2)
เกิดขึน้ จากสมาชิกของกลุ่มมีลกั ษณะแตกต่างกันแต่มคี วามสัมพันธ์กนั (Compilation process) และ
3) ตัวแปรกลุ่มเกิดขึน้ จากสมาชิกของกลุ่มมีลกั ษณะเหมือนกันเพียงบางส่วน (Fuzzy composition-Partially isomorphic situations) โดยในการวิเคราะห์น้ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุ
ระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) โดยจะใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในระดับบุคคลของตัวแปรนัน้ ๆ เป็ นฐานในการวิเคราะห์ เกณฑ์การพิจารณาได้แก่ ค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ทีย่ อมรับได้ไม่ต่ ํากว่า 0.30 (Brown. 2006) และมีนยั สําคัญ (Wang.;
& Wang. 2012: 39)
ข. ทําการประเมินความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) หรือการประเมินความ
เชื่อมัน่ ของตัวชีว้ ดั ของตัวแปรทีท่ าํ การศึกษาทุกระดับการวิเคราะห์โดยใช้ค่าค่าความเชื่อมันตั
่ วแปร
แฝง (Construct reliability: CR) ระดับผ่านเกณฑ์ต้องไม่ต่ ํากว่า 0.60 (Hair.; et al. 2010: 710) และ
ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average variance extracted: AVE) ที่ไม่ต่ ํากว่า 0.50 (Hair.; et
al. 2010: 709)
ค. ทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคะแนนระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Inter-Member
agreement หรือ Interrater Agreement: IRA) เพื่อ แสดงหลัก ฐานความสอดคล้อ งในคํ าตอบของ
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ผู้ตอบที่สามารถจะนํ าไปใช้วเิ คราะห์ในระดับที่สูงกว่า (Justifies) ได้โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (rwg(j)) ระดับผ่านเกณฑ์คอื .70 ขึน้ ไป (Klein, et al. 2000: 517)
ขัน้ ตอนที่ 4 ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Construct variability between unit)
หรือการตรวจสอบความเชื่อมันของค่
่
าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Inter-Member reliability หรือ Interrater
reliability: IRR) ขัน้ ตอนนี้ ดํ า เนิ น การเพื่อ ทํ า ให้ แ น่ ใ จว่ า ค่ า คะแนนของตัว แปรที่ศึ ก ษามีค วาม
แปรปรวนเพียงพอ (Sufficiently vary) ที่ระดับการวิเคราะห์ท่แี ตกต่างกันโดยในการวิเคราะห์ใช้ค่า
ดัชนีสหสัมพันธ์ภายในชัน้ (Intra-Class Correlation: ICCs) 2 ดัชนี ได้แก่ ICC1 เพื่อวิเคราะห์ขนาด
อิทธิพ ลของความเป็ นกลุ่มหรือสัดส่วนความแปรปรวนในคะแนนผู้ประเมินภายในกลุ่มที่สามารถ
อธิบายได้ด้วยความเป็ นกลุ่ม ระดับผ่านเกณฑ์คอื .05 ขึน้ ไป (Dyer; Hanges; & Hall, 2005: 155)
และ ICC2 เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมันในคะแนนเฉลี
่
ย่ ของกลุ่มจะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มในระดับใด
หรือเป็ นความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ จากคะแนนของผูป้ ระเมินภายในกลุ่ม ระดับผ่านเกณฑ์คอื .70 ขึน้
ไป (Klein.; et al. 2000: 518) อย่างไรก็ตามสําหรับค่าดัชนี ICC2 นัน้ จะผันแปรไปตามค่า ICC1 ที่
ปรับด้วยจํานวนสมาชิกต่อกลุ่ม นันคื
่ อค่า ICC2 จะเพิม่ ขึน้ มากน้อยเพียงใดเมื่อเพิม่ ขนาดสมาชิกต่อ
กลุ่ ม จะขึ้น กับ ค่ า ICC1 ที่เป็ น ฐานในการคํ านวณ (Bliese. 2000: 356-357; Klein.; & Kozlowski.
2000: 225) หรือ กล่าวได้อีก แบบหนึ่ ง ว่ าผู้ว ิจยั สามารถยกระดับ ค่ า ICC2 ได้ด้ว ยการเพิ่ม ขนาด
สมาชิก ต่ อ กลุ่ ม (LeBreton.; & Senter. 2008: 833) ดัง นัน้ ในกรณี ท่ีค่ า ICC2 มีค่ าไม่ ผ่ านเกณฑ์
ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาค่า rwg(j) และค่า ICC1 และทฤษฎีตวั แปรในการตัดสินใจประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 5 วิเคราะห์บทบาทของตัวแปรในทุ กระดับการวิเคราะห์ (Construct function
across level of analysis) ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
ก. ระบุ ต ัว แปรเชิงสาเหตุ ตัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ และตัว แปรผลลัพ ธ์ ของตัว แปรที่
ทําการศึกษาในทุกระดับการวิเคราะห์ (การกําหนดสมมติฐานในการวิจยั )
ข. ทําการทดสอบความเหมือ น (Similarities) และความไม่ เหมือ น (Dissimilarities) ใน
ความสัมพันธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตัวแปรทีศ่ กึ ษาที่ระดับการวิเคราะห์ทแ่ี ตกต่างกัน (ตามที่กําหนดในข้อ
ก. โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ HLM หรือ MSEM)
สําหรับในขัน้ ตอนที่ 5 ในการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นการทดสอบสมมติฐานแบบจําลองทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้
ตัง้ ไว้
ต่ อ ไปนี้ เป็ น ผลการวิเคราะห์ เพื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพการวัด ของตัว แปรระดับ ทีม ที่ถู ก
ยกระดับมาจากระดับบุคคล เนื่องจากในขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 ได้ดําเนินการไปตามที่สร้างแล้ว ซึ่งจะ
ไม่กล่าวซํ้าในที่น้ีอกี ลําดับต่อไปจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 3 และขัน้ ตอนที่ 4 พร้อมๆ กัน คราวละ
หนึ่งตัวแปร กล่าวคือ ก.การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ ข. การประเมินความสอดคล้องภายใน
หรือการประเมินความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค. การประเมินความสอดคล้องระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่ม และประเมินความเชื่อมันของคะแนนเฉลี
่
ย่ ระหว่างกลุ่ม
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2.1 ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน พหุระดับ ความยึ ด มันผู
่ กพัน ในงาน
ระดับทีม
ผู้ว ิจยั ได้นําแบบจําลองการวัดตัวแปรความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับทีมที่ประเมินโดย
สมาชิก ในทีม ที่ส อดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ แ ล้ว มาเป็ นแบบจําลองตามสมมติฐาน
สําหรับแบบจําลองการวัดในระดับทีม นัน่ คือแบบจําลองโครงสร้างการวัดตัวแปรทัง้ ในการวิเคราะห์
ระดับบุคคลและระดับทีมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบและมีจาํ นวนข้อคําถามเท่ากัน เมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกับแบบจําลองตามสมมติฐานแล้วพบค่าดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจําลองตามสมมติฐานดังตาราง 5
ตาราง 5 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับ
ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (แบบจําลองตามสมมติฐาน 3 องค์ประกอบทัง้ ในระดับ
บุคคลและระดับทีม)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
6.214,12, .8131
.000
1.000
1.000
.011
.038

การแปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรความยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับทีม ตามแบบจําลองสมมติฐาน 3 องค์ประกอบทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มนัน้
มีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ แ ล้ว (χ2= 6.214, dƒ= 12, p value = 0.8131, RMSEA=
0.000, CFI= 1.000, TLI = 1.000, SRMR W = 0.011,SRMR B = 0.038) แต่ อ งค์ ป ระกอบทัง้ 3 มี
ความสัมพันธ์กนั สูงมาก ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้ปรับแบบจําลองโดยการรวมทัง้ 3 องค์ประกอบให้เหลือ
องค์ประกอบเดียว และจากการปรับแบบจําลองการวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
ที่ผู้วจิ ยั คาดว่ามีความสอดคล้องดีแล้ว ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองหลังการปรับเป็ นไป
ตามตาราง 6 ดังนี้
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับ
ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p-value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
6.367, 15, .9729
0.000
1.000
1.027
.011
.050

การแปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมที่มกี ารปรับแล้ว พบว่าแบบจําลองดังกล่าวมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่ได้ตงั ้ ไว้ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า
ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมที่วเิ คราะห์ระดับบุคคลประกอบด้วย3องค์ประกอบ 6 ข้อ
คําถาม แต่ เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ในระดับทีมแล้ว พบว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมมี
เพียงองค์ประกอบเดียว แต่ม ี 6 ข้อคําถามเช่นเดียวกัน การที่องค์ประกอบของตัวแปรเดียวกันใน
ระดับบุคคลและระดับทีมมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันหรือมีขอ้ คําถามแตกต่างกันเช่นนี้ เป็ นตัวแปร
กลุ่มตามแนวคิดของกระบวนการเกิดตัวแปรระดับกลุ่มแบบ Fuzzy composition process (Bliese.
2000: 369) สําหรับการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยค่านํ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความ
เชื่อมันตั
่ วแปรแฝง ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีส่ กัดได้ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมาชิก
และการตรวจสอบความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่ม จะนําเสนอในตาราง 7 ดังนี้
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ตาราง 7 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานระดับทีม
ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Within group: W)
(Between group: B)
ข้อ
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
คําถาม
PPCR/AVE β
SE
Z
CR/AVE
SE Z
β
value
value
V2
0.670 0.060 11.141 0.000 .648/.480 0.922 0.091 10.189 0.001
V6
0.715 0.049 14.538 0.000
0.940 0.162 5.807 0.000
D9
0.854 0.035 24.348 0.000 .830/.709 0.835 0.148 5.629 0.000
.957/.592
D10 0.831 0.035 23.721 0.000
0.934 0.089 10.455 0.000
A14 0.765 0.042 18.272 0.000 .744/.592 0.937 0.105 8.940 0.000
A15 0.775 0.047 16.564 0.000
0.748 0.137 5.478 0.000
χ2= 6.367*, dƒ= 15, p value = 0.9844, RMSEA= 0.000, CFI= 1.000, TLI = 1.027,
SRMR W = 0.011, SRMR B = 0.050 , rwg(j) = 0.8810 ,ICC1 = 0.16 , ICC2 = 0.55
จากตาราง 7 พบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามในระดับบุคคลอยูร่ ะหว่าง 0.670
- 0.854 ทุกข้อมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนในระดับทีมมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.748 - 0.940 ทุกข้อมีนยั สําคัญ
ทางสถิติเช่นเดียวกัน เมื่อตรวจสอบค่ าความเชื่อ มันในการวั
่
ด ตัวแปรแฝง (Construct reliability:
CR) ของแต่ละองค์ประกอบแล้วพบว่า ในระดับบุคคลองค์ประกอบด้านความกระตือรือร้นมีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.648 และค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีส่ กัดได้ (Average variance extracted: AVE) มี
ค่าเท่ากับ 0.48 องค์ประกอบด้านความทุ่มเทอุทศิ มีค่า CR = .830, AVE = .709 และองค์ประกอบ
ด้านความจดจ่อใส่ใจ มีค่า CR = 0.744, AVE = 0.592 ส่วนแบบจําลองการวัดในระดับทีมมีค่า CR
= 0.957, AVE = 0.592
ผลการวิเคราะห์ด ชั นี ท่ีใช้วดั ความสอดคล้อ งในคะแนนของผู้ประเมินภายในกลุ่ มได้ค่า
rwg(j) = 0.8810 ดัช นี ท่ีใช้ว ดั สัด ส่ ว นความแปรปรวนในคะแนนผู้ป ระเมิน ภายในกลุ่ ม ที่ส ามารถ
อธิบ ายได้ด้วยความเป็ นกลุ่ มได้ค่ า ICC1 = 0.16 และดัชนี ท่ีใช้ว ดั ความเชื่อ มันของค่
่
าเฉลี่ยจาก
คะแนนของผูป้ ระเมะนภายในกลุ่มได้ค่า ICC2 = 0.55 แสดงว่าข้อคําถามเหล่านี้มคี วามแปรปรวนใน
ระดับกลุ่ม มีคุณภาพการวัดทีส่ ามารถนํ าข้อคําถามไปสร้างคะแนนความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัว
แปรระดับกลุ่มเพียงพอ และสามารถนํ าไปวิเคราะห์ระดับกลุ่มได้ ถึงแม้ค่า ICC2 จะตํ่ากว่าเกณฑ์
โดยสาเหตุ อาจเนื่องมาจากจํานวนผู้ประเมินในแต่ละกลุ่มในการวิจยั ครัง้ นี้มนี ้ อย (6.4 คน/ทีม) แต่
ICC2 สามารถยกระดับให้มคี ่าสูงขึน้ ได้ด้วยการเพิม่ จํานวนผู้ประเมินในแต่ละกลุ่ม อีกทัง้ ค่า rwg(j)
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และค่า ICC1 ผ่านเกณฑ์ ประกอบกับตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมมีทฤษฎีรองรับที่
เข้มแข็ง มีงานวิจยั ทีใ่ ช้ตวั แปรนี้ในระดับกลุ่มบ้างแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนําตัวแปรนี้ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์
แบบพหุระดับต่อไป การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันใน
งานระดับทีมสามารถแสดงเป็ นภาพประกอบ 10 ได้ดงั นี้
1.000

TWE

V6
.149

D9
.117

.551

V6

1.000

.748***
A16
.440

.123

D10

.400

.414

.310

.854***

WEI1W

A15
.128

.271

D9

.715***

.937***

.934***
D10

.303
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V2
.670***

.835***
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.922***
V2

A14

A15
.765***

.831***

.775***

WEI3W

WEI2W
1.000

1.000
.760***

.779***
.845**

ภาพประกอบ 10 โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับความยึดมันผู
่ กพันในงาน
WEI1
WEI2
WEI3
TWE

=
=
=
=

ด้านความกระตือรือร้น
ด้านความทุ่มเทอุทศิ
ด้านความจดจ่อใส่ใจ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม

ระดับทีม
ระดับบุคคล
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2.2 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ พฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ระดับทีม
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบจําลองการวัดตัวแปรพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมทีป่ ระเมินโดย
สมาชิก ในทีม ที่ส อดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ แ ล้ว มาเป็ นแบบจําลองตามสมมติฐาน
สําหรับแบบจําลองการวัดในระดับทีม นัน่ คือแบบจําลองโครงสร้างการวัดตัวแปรทัง้ ในการวิเคราะห์
ระดับบุคคลและระดับทีมประกอบด้วย 2 องค์ประกอบและมีจาํ นวนข้อคําถามเท่ากัน เมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกับแบบจําลองตามสมมติฐานแล้วพบค่าดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจําลองตามสมมติฐานดังตาราง 8
ตาราง 8 ค่ าดัชนี ค วามกลมกลืน ในการประเมินความสอดคล้อ งของแบบจําลองการวัด พหุ ระดับ
ตัวแปรพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม (แบบจําลองตามสมมติฐาน 2 องค์ประกอบทัง้ ใน
ระดับบุคคลและระดับทีม)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
104.703, 26, .0000
0.087
.943
.925
.044
.119

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมระดับทีม ซึ่งเป็ นแบบจําลองสมมติฐาน 2 องค์ประกอบทัง้ ในระดับบุคคลและระดับ
กลุ่มนัน้ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนหลายค่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
กํ าหนดไว้ (χ2= 104.703, dƒ= 26, p value = 0.0000, RMSEA= 0.087, CFI= .943, TLI =.925 ,
SRMR W = 0.044, SRMR B = 0.119) ผู้ว ิจ ยั จึง ได้ทํ าการปรับ แบบจําลองให้ม ีค วามกลมกลืน กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถามที่มคี วามหมายซํ้าซ้อน ไม่ชดั เจนและมีลกั ษณะวัดตัว
แปรอื่นซึง่ ในแบบจําลองนี้ไม่ต้องการวัด รวมถึงการพิจารณาจํานวนองค์ประกอบของการวัดตัวแปร
ในระดับทีมเพื่อให้ได้แบบจําลองที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ให้มากที่สุด และจากผลการปรับ
แบบจําลองการวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับที่ผู้วจิ ยั คาดว่ามีความสอดคล้องดี
แล้ว ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองหลังการปรับเป็ นไปตามตาราง 9 ดังนี้
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ตาราง 9 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับ
ตัวแปรพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p-value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
26.486, 24, .3290
.016
.998
.996
.019
.055

การแปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมทีม่ กี ารปรับแล้ว พบว่าแบบจําลองดังกล่าวมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้
ว่าตัวแปรพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมทีว่ เิ คราะห์ระดับบุคคลประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
7 ข้อคําถาม แต่เมือ่ พิจารณาการวิเคราะห์ในระดับทีมแล้ว พบว่าพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับ
ทีมมีเพียงองค์ประกอบเดียว แต่ม ี 7 ข้อคําถามเช่นเดียวกัน การที่องค์ประกอบหรือข้อคําถามของ
ตัวแปรเดียวกันในระดับบุคคลและระดับทีมทีแ่ ตกต่างกันเช่นนี้ เป็ นไปตามแนวคิดของกระบวนการ
เกิด ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ที่เ รีย กว่ า Fuzzy composition process (Bliese. 2000: 369) สํ า หรับ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความเชื่อ มันตั
่ วแปรแฝง
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมาชิก และการตรวจสอบ
ความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่ม จะนําเสนอในตาราง 10 ดังนี้
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ตาราง 10 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรม
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุม่
(Within group: W)
(Between group: B)
ข้อ
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
คําถาม
PPCR/AVE
SE
Z
CR/AVE
SE
Z
β
β
value
value
INN2 0.465 0.051 9.131 0.000
0.891 1.523 0.585 0.558
INN 4 0.711 0.060 11.846 0.000
0.944 0.286 3.307 0.001
.721/.398
INN 5 0.671 0.070 9.565 0.000
0.994 0.292 3.401 0.001
INN6 0.649 0.069 9.356 0.000
0.882 0.646 1.365 0.172 .985/.906
INN7 0.770 0.056 13.848 0.000
0.972 0.217 4.482 0.000
INN8 0.800 0.040 20.055 0.000 .828/.616 .0992 0.309 3.213 0.001
INN9 0.785 0.037 23.530 0.000
0.984 0.288 3.422 0.001
χ2= 26.486, dƒ= 24, p value = 0.3290, CFI= 0.998, TLI = 0.996, RMSEA= 0.016, SRMR W = 0.025,
SRMR B = 0.061, rwg(j) = .9384, ICC1 = .06, ICC2 = .30

จากตาราง 10 พบว่ าค่ านํ้ าหนั ก องค์ป ระกอบของข้อ คําถามในระดับบุ ค คลอยู่ระหว่าง
0.465 - 0.800 ทุกข้อมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนในระดับทีมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.822 - 0.994 ทุกข้อมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ ยกเว้นข้อ INN6 ไม่มนี ัยสําคัญ ในเรื่อ งนี้ โบเวนและเกา (ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์ .
2558; อ้างอิงจาก Bowen.; & Guo. 2011) กล่ าวว่ าหากค่ านํ้ าหนั ก องค์ป ระกอบในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสูงพอ (มากกว่า .30) ถึงแม้ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตกิ ส็ ามารถใช้ขอ้ คําถามนัน้
วิเคราะห์ต่อไปได้ เมื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR)
ของแต่ ละองค์ประกอบแล้วพบว่า ในระดับบุคลองค์ประกอบด้านการสร้างสนับสนุ นความคิดมีค่า
ความเชื่อ มันเท่
่ ากับ 0.721 และค่ าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ส กัด ได้ (Average variance extracted:
AVE) มีค่าเท่ากับ 0.398 และองค์ประกอบด้านการทําความคิดให้เป็ นจริง มีค่า CR = 0.828, AVE
= 0.616 ส่วนแบบจําลองการวัดในระดับทีมมีค่า CR = 0.985, AVE = 0.906
ผลการวิเคราะห์ด ชั นี ท่ีใช้วดั ความสอดคล้อ งในคะแนนของผู้ประเมินภายในกลุ่ มได้ค่า
rwg(j) = 0.9384 ดัช นี ท่ีใช้ว ดั สัด ส่ ว นความแปรปรวนในคะแนนผู้ป ระเมิน ภายในกลุ่ ม ที่ส ามารถ
อธิบ ายได้ด้วยความเป็ นกลุ่ มได้ค่ า ICC1 = 0.06 และดัชนี ท่ีใช้ว ดั ความเชื่อ มันของค่
่
าเฉลี่ยจาก
คะแนนของผู้ประเมินภายในกลุ่มได้ค่า ICC2 = 0.30 แสดงว่าข้อคําถามเหล่านี้มคี วามแปรปรวนใน
ระดับกลุ่ม มีคุณ ภาพการวัดที่สามารถนํ าข้อคําถามไปสร้างคะแนนพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
ระดับทีมเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มเพียงพอ และสามารถนําไปวิเคราะห์ระดับกลุ่มได้ ถึงแม้ค่า ICC2 จะ
ตํ่ากว่าเกณฑ์โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจากจํานวนผู้ประเมินในแต่ละกลุ่มในการวิจยั ครัง้ นี้มนี ้ อย (6.4

174
คน/ทีม) แต่ ICC2 สามารถยกระดับให้มคี ่าสูงขึน้ ได้ด้วยการเพิม่ จํานวนผู้ประเมินในแต่ละกลุ่ม อีก
ทัง้ ค่า rwg(j) และค่า ICC1 ผ่านเกณฑ์ ประกอบกับตัวแปรพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมมี
ทฤษฎีรองรับ ที่เข้ม แข็ง มีง านวิจ ยั ที่ใช้ต ัว แปรนี้ ในระดับ กลุ่ ม บ้ างแล้ว ผู้ว ิจยั จะนํ าตัว แปรนี้ ไ ป
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุระดับต่อไป การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปร
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมสามารถแสดงเป็ นภาพประกอบ 11 ได้ดงั นี้

1.000

TINO

INN2

INN4
.205

INN5
.108

INN4

INN2
.465**

INN6
.011

.494

.784

.882

.994**

.944**

.891

INN7
.223

.711**

.671**

INN6

INN9

.770**

.383

.359
INN8

INN7

.032

.015

.407

.649**

.984**

.992
INN8

.055

.579

.549

INN5

.972**

.800***

INN9
.785***

INI2W

INI1W
1.000

1.000
.783

ภาพประกอบ 11 โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
INI1 =
INI2 =
TINO =

การสร้างและสนับสนุนความคิด
การทําความคิดให้เป็ นจริง
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม

ระดับทีม
ระดับบุคคล
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2.3 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ การรับรู้ความสามารถระดับ
ทีม
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบจําลองการวัดตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถระดับทีมทีป่ ระเมินโดยสมาชิก
ในทีม ที่สอดคล้อ งกลมกลืนกับข้อ มูลเชิงประจัก ษ์ แ ล้วมาเป็ น แบบจําลองตามสมมติฐานสําหรับ
แบบจําลองการวัดในระดับทีม นัน่ คือแบบจําลองโครงสร้างการวัดตัวแปรทัง้ ในการวิเคราะห์ระดับ
บุ ค คลและระดับ ทีม ประกอบด้ว ย 1 องค์ ป ระกอบและมีจํานวนข้อ คํ าถามเท่ า กัน เมื่อ วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกับแบบจําลองตามสมมติฐานแล้วพบค่าดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจําลองตามสมมติฐานดังตาราง 11
ตาราง 11 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุ ระดับ
ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถระดับทีม (แบบจําลองตามสมมติฐาน 1 องค์ประกอบทัง้ ในระดับ
บุคคลและระดับทีม)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
60.084, 28, .0004
.054
.980
.970
.025
.063

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์พ บว่ าแบบจําลองการวัด พหุ ระดับ ของตัว แปรการรับ รู้
ความสามารถ ซึ่งเป็ นแบบจําลองสมมติฐาน 1 องค์ประกอบทัง้ ในระดับบุค คลและระดับกลุ่มนัน้
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้ ยกเว้น
ค่าสถิตไิ คสแควร์ทม่ี นี ยั สําค้ญ (χ2= 60.084, dƒ= 28, p value = .004, RMSEA= .054, CFI= .980,
TLI =.979 , SRMR W = .025, SRMR B = 0.063) แต่ ต ามที่ไ ด้ ก ล่ า วไว้ใ นการวิเคราะห์เชิง ยืน ยัน
ระดับบุคคลว่าค่าสถิตไิ คสแควร์มคี วามอ่อนไหวต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างและมีนัยสําคัญได้ง่ายถ้ากลุ่ม
ตัว อย่ า งมีข นาดใหญ่ (Kline. 2005: 136) แต่ เ มื่อ พิ จ ารณาจากค่ า ดัช นี อ่ืน ๆ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
พิจารณา ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถระดับทีมที่วเิ คราะห์ระดับบุคคล
ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 7 ข้อคําถาม เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ในระดับทีมแล้ว พบว่าการรับรู้
ความสามารถระดับทีมมีเพียงองค์ประกอบเดียว และมี 7 ข้อ คําถามเช่นเดียวกัน ค่าดัชนี ค วาม
กลมกลืนของแบบจําลองยังคงเป็ นเช่นเดิมตามตาราง 12
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับ
ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถระดับทีม (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p-value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
60.084, 28, .0004
.054
.980
.970
.025
.063

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถระดับทีม พบว่าแบบจําลองดังกล่าวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
การที่องค์ประกอบและข้อคําถามของตัวแปรเดียวกันในระดับบุคคลและระดับทีมมีความเหมือนกัน
เช่นนี้ เป็ นไปตามแนวคิดของกระบวนการเกิดตัวแปรระดับกลุ่ม ที่เรียกว่า composition process
(Bliese. 2000: 367) สําหรับการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
ค่าความเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีส่ กัดได้ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
สมาชิก และการตรวจสอบความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่ม จะนําเสนอในตาราง 13 ดังนี้
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ตาราง 13 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของการรับรู้
ความสามารถระดับทีม
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Within group: W)
(Between group: B)
ข้อ
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
คําถาม
PPCR/AVE
SE
Z
CR/AVE
SE
Z
β
β
value
value
SA1 0.742 0.031 23.780 0.000
0.786 0.098 8.063 0.000
SA 2 0.697 0.041 17.124 0.000
0.998 0.069 14.484 0.000
SA 4 0.722 0.034 21.307 0.000
0.989 0.061 16.259 0.000
SA 9 0.781 0.029 26.836 0.000 .907/511 0.905 0.070 13.002 0.000 .985/*674
SA 10 0.836 0.021 39.351 0.000
0.921 0.056 16.368 0.000
SA 11 0.807 0.027 29.971 0.000
0.660 0.158 4.184 0.000
SA 13 0.758 0.028 27.563 0.000
0.838 0.116 7.242 0.000
χ2= 60.084*, dƒ=28,p value = 0.0004,CFI= 0.980, TLI = 0.970, RMSEA= 0.054, SRMR W = 0.025,
SRMR B = 0.063 rwg(j) = .8789, ICC1 = .14, ICC2 = .51

จากตาราง 13 พบว่ าค่ านํ้ าหนั ก องค์ป ระกอบของข้อ คําถามในระดับบุ ค คลอยู่ระหว่าง
0.697 - 0.836 ทุกข้อมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนในระดับทีมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.786 - 0.998 ทุกข้อมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR)
ขององค์ป ระกอบแล้ว พบว่ า ในระดับ บุ ค คลมีค่ าความเชื่อ มันเท่
่ ากับ 0.907 และค่ าเฉลี่ย ความ
แปรปรวนที่ส กัดได้ (Average variance extracted: AVE) มีค่าเท่ากับ 0.511 ส่วนแบบจําลองการ
วัดในระดับทีมมีค่า CR = 0.985, AVE = 0.674
ผลการวิเคราะห์ด ชั นี ท่ีใช้วดั ความสอดคล้อ งในคะแนนของผู้ประเมินภายในกลุ่ มได้ค่า
rwg(j) = 0.8789 ดัช นี ท่ีใช้ว ดั สัด ส่ ว นความแปรปรวนในคะแนนผู้ป ระเมิน ภายในกลุ่ ม ที่ส ามารถ
อธิบ ายได้ด้วยความเป็ นกลุ่ มได้ค่ า ICC1 = 0.14 และดัชนี ท่ีใช้ว ดั ความเชื่อ มันของค่
่
าเฉลี่ยจาก
คะแนนของผู้ประเมินภายในกลุ่มได้ค่า ICC2 = 0.51 แสดงว่าข้อคําถามเหล่านี้มคี วามแปรปรวนใน
ระดับกลุ่ม มีคุณภาพการวัดที่สามารถนํ าข้อคําถามไปสร้างคะแนนการรับรูค้ วามสามารถระดับทีม
เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มเพียงพอ และสามารถนํ าไปวิเคราะห์ระดับกลุ่มได้ ถึงแม้ค่า ICC2 จะตํ่ากว่า
เกณฑ์โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจากจํานวนผูป้ ระเมินในแต่ละกลุ่มในการวิจยั ครัง้ นี้มนี ้อย (6.4 คน/ทีม)
แต่ ICC2 สามารถยกระดับให้มคี ่าสูงขึ้นได้ด้วยการเพิ่มจํานวนผู้ประเมินในแต่ ล ะกลุ่ ม อีก ทัง้ ค่ า
rwg(j) และค่า ICC1 ผ่านเกณฑ์ ประกอบกับตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของทีมมีทฤษฎีรองรับที่
เข้มแข็ง มีงานวิจยั ที่ใช้ตวั แปรนี้ในระดับกลุ่มแล้ว ผู้วจิ ยั จะนํ าไปวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์แบบพหุ
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ระดับต่อไป การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถระดับทีม
สามารถแสดงเป็ นภาพประกอบ 12 ได้ดงั นี้
1.000

TSE

.998***

.786***
SA1

SA2

.449

SA1

SA4

.005

.381

.989***

.742***

.181

.697***

SA9

.722***

.660***

.781***

.836***

SA13

.564

SA11

.807***

.758***

1.000

ภาพประกอบ 12 โครงสร้างองค์ประกอบการรับรูค้ วามสามารถ
การรับรูค้ วามสามารถของตน
การรับรูค้ วามสามารถของทีม

.425

SA13

SEI

SEI =
TSE =

.298

.349

.300

SA10

.838***

SA11

.152

.390

.479

SA4

.921***
SA10

SA9

.022

.514

SA2

.905***

ระดับทีม
ระดับบุคคล
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2.4 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ ของภาวะผูน้ ําที่แท้จริง
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบจําลองการวัดตัวแปรของภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงทีส่ อดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจัก ษ์ แล้วมาเป็ นแบบจําลองตามสมมติฐานสําหรับแบบจําลองการวัด ในระดับทีม นัน่ คือ
แบบจําลองโครงสร้างการวัดตัวแปรทัง้ ในการวิเคราะห์ระดับบุ ค คลและระดับทีมประกอบด้วย 4
องค์ป ระกอบและมีจํานวนข้อ คํ าถามเท่ ากัน เมื่อ วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ระดับ กับ
แบบจําลองตามสมมติฐานแล้วพบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานดังตาราง 14
ตาราง 14 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับ
ตัวแปรของภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (แบบจําลองตามสมมติฐาน 4 องค์ประกอบทัง้ ในระดับบุคคลและ
ระดับทีม)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2,df,p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
46.97, 29, .0187
.039
.993
.978
.024
.816

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปรของภาวะผูน้ ํ า
ที่แ ท้จริง ซึ่งเป็ นแบบจําลองสมมติฐาน 4 องค์ประกอบทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มนัน้ ยังไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ (χ2=
46.97, dƒ= 20, p value = .0187, RMSEA= .039, CFI= .993, TLI =.978 , SRMR W = .024,
SRMR B = .816) ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การปรับแบบจําลองให้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้
วิธกี ารตัดข้อคําถามทีม่ คี วามหมายซํ้าซ้อน ไม่ชดั เจนและมีลกั ษณะวัดตัวแปรอื่นซึง่ ในแบบจําลองนี้
ไม่ต้อ งการวัด รวมถึงการพิจารณาจํานวนองค์ประกอบของการวัด ตัวแปรในระดับ ทีมเพื่อ ให้ได้
แบบจําลองทีส่ อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ให้มากทีส่ ุด และจากผลการปรับแบบจําลองการวัดและ
วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ระดับ ที่ผู้ว ิจยั คาดว่ ามีค วามสอดคล้อ งดีแ ล้ว ค่ าดัช นี ค วาม
กลมกลืนของแบบจําลองหลังการปรับเป็ นไปตามตาราง 15
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ตาราง 15 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับ
ตัวแปรของภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง(แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนีความกลมกลืน
χ2, df, p-value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
71.963, 26, .0000
.067
.982
.960
.015
.115

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
ของภาวะผู้นําที่แ ท้จริงที่มกี ารปรับแล้ว พบว่าแบบจําลองดังกล่ าวมีความกลมกลืนกับข้อ มูลเชิง
ประจัก ษ์ โดยค่ าดัช นี ส่ ว นใหญ่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารพิจารณาที่ไ ด้ต ัง้ ไว้ ยกเว้น ค่ าสถิติไ คสแควร์ท่ีม ี
นั ย สํ า คัญ และค่ า สถิติ SRMR B ที่ม ากกว่ า .08 จึง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ แต่ ต ามที่ไ ด้ ก ล่ า วไว้ใ นการ
วิเคราะห์เชิงยืนยันระดับบุ ค คลว่ าค่ าสถิติไคสแควร์มคี วามอ่ อ นไหวต่ อขนาดกลุ่ มตัว อย่างและมี
นัยสําคัญ ได้ง่ายถ้ากลุ่ มตัว อย่างมีขนาดใหญ่ (Kline. 2005: 136) และมีค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ ในความ
แปรปรวนร่วมของส่วนเหลือ (Mean absolute covariance residual) สูงกว่าเกณฑ์เล็กน้ อย แต่ค่า
ดัชนีอ่ ืนๆ ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังนัน้ จึงพอจะสรุปได้ว่าตัวแปรภาวะผู้นําที่แท้จริงที่วเิ คราะห์
ระดับบุคคลประกอบด้วย4องค์ประกอบ 8 ข้อคําถาม แต่เมือ่ พิจารณาการวิเคราะห์ในระดับทีมแล้ว
พบว่าภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงมีเพียงองค์ประกอบเดียว แต่ม8ี ข้อคําถามเช่นเดียวกัน การทีอ่ งค์ประกอบ
ของตัว แปรเดีย วกัน ในระดับ บุ ค คลและระดับ ทีม ที่แ ตกต่ า งกัน เช่ น นี้ เป็ นไปตามแนวคิด ของ
กระบวนการเกิด ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ที่เดีย วว่ า Fuzzy composition process (Bliese. 2000: 369)
และสําหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความเชื่อมัน่
ตัวแปรแฝง ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีส่ กัดได้ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมาชิก และการ
ตรวจสอบความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่ม จะนําเสนอในตาราง 16 ดังนี้
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ตาราง 16 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Within group: W)
(Between group: B)
ข้อ
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
คําถาม
PPSE
Z
CR/AVE
SE
Z
CR/AVE
β
β
value
value
A2
0.857 0.025 33.0922 0.000
0.858 0.197 4.364 0.000
.827/.705
A3
0.823 0.030 27.330 0.000
0.873 0.797 1.096 0.273
R5
0.890 0.025 35.861 0.000
0.866 0.196 4.421 0.000
.878./784
R6
0.881 0.021 42.322 0.000
0.978 0.127 7.675 0.000
.879/.857
M9
0.916 0.015 60.990 0.000
0.994 0.096 10.372 0.000
.889/.801
M10 0.874 0.017 50.999 0.000
0.980 0.139 7.029 0.000
I13
0.732 0.045 16.408 0.000
0.935 0.188 4.961 0.000
.758/.611
I16
0.829 0.032 26.114 0.000
0.911 0.113 8.071 0.000
χ2=71.963*, dƒ= 26, p value = 0.0000, CFI= 0.982, TLI = 0.960, RMSEA= 0.067, SRMR W = 0.015,
SRMR B = 0.115, rwg(j) = .8698, ICC1 = .06, ICC2 = .29

จากตาราง 16 พบว่ าค่ านํ้ าหนั ก องค์ป ระกอบของข้อ คํ าถามในระดับ บุ ค คลอยู่ระหว่ าง
0.670 - 0.854 ทุกข้อมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนในระดับทีมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.823 - 0.916 ทุกข้อมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ ยกเว้นข้อ A3 ไม่มนี ัยสําคัญ ในเรื่องนี้โบเวนและเกา (Bowen.; & Guo. 2011)
กล่าวว่าหากค่านํ้ าหนักองค์ประกอบในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสูงพอ (มากกว่า .300)
ถึงแม้ไม่มนี ัยสําคัญ ทางสถิตกิ ็สามารถใช้ข้อคําถามนัน้ วิเคราะห์ต่อไปได้ เมื่อ ตรวจสอบค่าความ
เชื่อ มันในการวั
่
ด ตัว แปรแฝง (Construct reliability: CR) และค่ าเฉลี่ย ความแปรปรวนที่ส กัด ได้
(Average variance extracted: AVE) ขององค์ ป ระกอบด้ า นการตระหนั ก ในตนเองมีค่ า CR =
0.827, AVE = .705 องค์ประกอบด้านการสร้างความสัมพันธ์มคี ่ า CR = .878, AVE = .784 ด้าน
การจัดการข้อมูลมีค่า CR = 0.889, AVE = 0.801, และองค์ประกอบด้านการมีศลี ธรรม คุณธรรม มี
ค่า CR = 0.758, AVE = 0.611 ส่วนแบบจําลองการวัดในระดับทีมมีค่า CR = 0.879, AVE = 0.857
ผลการวิเคราะห์ด ัชนี ท่ีใช้วดั ความสอดคล้อ งในคะแนนของผู้ป ระเมินภายในกลุ่ มได้ค่ า rwg(j) =
0.8698 ดัชนีทใ่ี ช้วดั สัดส่วนความแปรปรวนในคะแนนผูป้ ระเมินภายในกลุ่มทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ย
ความเป็ น กลุ่ ม ได้ค่ า ICC1 = 0.06 และดัช นี ท่ีใช้ว ัด ความเชื่อ มันของค่
่
าเฉลี่ย จากคะแนนของผู้
ประเมินภายในกลุ่มได้ค่า ICC2 = 0.29 แสดงว่าข้อคําถามเหล่านี้มคี วามแปรปรวนในระดับกลุ่ม มี
คุ ณ ภาพการวัด ที่ส ามารถนํ าข้อคําถามไปสร้างคะแนนภาวะผู้นําที่แ ท้จริงเป็ นตัวแปรระดับ กลุ่ ม
เพียงพอ และสามารถนํ าไปวิเคราะห์ระดับกลุ่มได้ ถึงแม้ค่า ICC2 จะตํ่ากว่าเกณฑ์โดยสาเหตุอาจ
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เนื่องมาจากจํานวนผู้ประเมินในแต่ละกลุ่มในการวิจยั ครัง้ นี้มนี ้ อย (6.4 คน/ทีม) แต่ ICC2 สามารถ
ยกระดับให้มคี ่าสูงขึ้นได้ด้วยการเพิม่ จํานวนผู้ประเมินในแต่ละกลุ่ม อีกทัง้ ค่า rwg(j) และค่า ICC1
ผ่านเกณฑ์ ประกอบกับตัวแปรภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงระดับทีมมีทฤษฎีรองรับทีเ่ ข้มแข็ง มีงานวิจยั ที่ใช้
ตัว แปรนี้ ในระดับ กลุ่ ม บ้ างแล้ว ผู้ว ิจยั จะนํ าไปวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์แ บบพหุ ระดับ ต่ อ ไป การ
วิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ร ะดับ ของตัว แปรภาวะผู้ นํ า ที่ แ ท้ จ ริง สามารถแสดงเป็ น
ภาพประกอบ 13 ได้ดงั นี้
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ภาพประกอบ 13 โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
AL1
AL2
AL3
AL4
AUL

=
=
=
=
=

การตระหนักในตนเอง
การสร้างความสัมพันธ์
การจัดการข้อมูล
การมีศลี ธรรมและคุณธรรม
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง

ระดับทีม
ระดับบุคคล
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2.5 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ ความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของทีม และความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของทีม
เนื่องจากตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมและตัวแปรความปลอดภัย
เชิงจิต วิท ยาของทีม ที่ได้ผ่ านการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืนยันในระดับบุ ค คลมาแล้ว ผลการ
วิเคราะห์พบว่าในแบบจําลองการวัดของทัง้ สองตัวแปรไม่เหลือจํานวนองศาอิสระ (Just-identified
model) เพื่อการปรับแบบจําลองต่อไป ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบจําลองการวัดตัวแปรความหลากหลาย
ด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมและตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาทีส่ อดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แล้วมาเป็ นแบบจําลองตามสมมติฐานสําหรับแบบจําลองการวัดเดียวกันในระดับทีม นัน่
คือแบบจําลองโครงสร้างการวัดตัวแปรทัง้ สองในการวิเคราะห์ระดับบุคคลและระดับทีมประกอบด้วย
2 องค์ประกอบ (ตัวแปรละ 1 องค์ประกอบ) และมีจํานวนข้อคําถามในแต่ ละตัวแปร/ระดับเท่ากัน
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับกับแบบจําลองตามสมมติฐานแล้วพบค่าดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานดังตาราง 17
ตาราง 17 ค่าดัชนี ความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัด พหุ ระดับ
ตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
ของทีม (แบบจําลองตามสมมติฐานทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
10.562, 16, .8357
.000
1.000
1.002
.023
.101

การแปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 17 ผลการวิเ คราะห์ พ บว่ า แบบจํา ลองการวัด พหุ ร ะดับ ของตัว แปรความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม ซึ่งเป็ นแบบจําลองสมมติฐาน 2 องค์ประกอบทัง้ ในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มนัน้ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่าผ่าน
เกณฑ์ท่กี ํ าหนดไว้ (χ2= 10.562, dƒ= 16, p value = 0.8357, RMSEA= 0.000, CFI= 1.000, TLI
=1.020 , SRMR W = 0.023, SRMR B = 0.101 ยกเว้ น ค่ า สถิ ติ SRMR between ที่ สู ง กว่ า เกณฑ์
และจากผลที่ได้ปรับแบบจําลองการวัด และวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ ระดับ โดยผู้วจิ ยั
จําเป็ นต้องตัดตัวชี้วดั ของตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมออกไป 1 ตัวชีว้ ดั (SA4) ทัง้ นี้
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เนื่องจากตัวชีว้ ดั ดังกล่าวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบตํ่ากว่าเกณฑ์ยอมรับ (.230) หลังการปรับดังกล่าว
ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองหลังการปรับเป็ นไปตามตาราง 18
ตาราง 18 ค่าดัชนี ความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัด พหุ ระดับ
ตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
ของทีม (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p-value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
10.887, 17, .8624
0.000
1.000
1.021
.023
.115

การแปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไมผ่านเกณฑ์

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมและความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมที่มกี ารปรับ
แล้ว พบว่ าค่ าดัช นี ผ่ านเกณฑ์ ก ารพิจ ารณาที่ไ ด้ต ัง้ ไว้ทุ ก ตัว ยกเว้น ค่ า สถิติ SRMR between ที่
มากกว่า .08 ดัชนีตวั นี้จงึ ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉลีย่ สัมบูรณ์ในความแปรปรวนร่วมของส่วนเหลือ
(Mean absolute covariance residual) ยังสูงกว่าเกณฑ์เล็ก น้ อย แต่ ค่ าดัชนี อ่ ืนๆ ผ่ านเกณฑ์ก าร
พิจารณา เมื่อนํ าค่าสถิตคิ วามสอดคล้องกลมกลืนอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา จึงพอจะสรุปได้ว่า
ตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมและตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
ที่วเิ คราะห์ระดับบุคคลประกอบด้วย 2องค์ประกอบ (ตัวแปรละ 1 องค์ประกอบ) 6 ข้อคําถาม (ตัว
แปรละ 3 ข้อคําถาม) แต่ เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ในระดับทีมแล้ว พบว่าความหลากหลายด้าน
ความรู้แ ละทัก ษะของทีม มีอ งค์ป ระกอบเดียว มี 3 ข้อ คํ าถามเช่ นเดิม เป็ น ตัว แปรระดับ กลุ่ ม ที่
เรีย กว่ า composition process (Bliese. 2000: 367) แต่ ต ั ว แปรความปลอดภั ย เชิ ง จิต วิท ยามี
องค์ประกอบเดียว มี 2 ข้อคําถาม เป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม ที่เรียกว่า Fuzzy composition process
(Bliese. 2000: 369) สําหรับการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ค่าความเชื่อมันตั
่ วแปรแฝง ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีส่ กัดได้ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
สมาชิก และการตรวจสอบความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่ม จะนําเสนอในตาราง 19 ดังนี้
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ตาราง 19 ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของตัวแปรความหลากหลายด้าน
ความรูแ้ ละทักษะของทีมและตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
ระดับบุคคล/ภายในกลุม่
ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Within group: W)
(Between group: B)
ข้อ
(Standardized estimate)
(Standardized estimate)
คําถาม
PPCR/AVE
SE
Z
CR/bg
SE
Z
β
β
value
value
DIK1 0.555 0.090 6.163 0.000
0.980 0.269 3.645 0.000
DIK2 0.742 0.117 6.325 0.000 .651/.388 0.790 0.250 3.156 0.000 .809/.604
DIK5 0.554 0.082 6.734 0.000
0.478 0.361 1.324 0.186
SA1 0.740 0.057 12.882 0.000
0.918 0.624 1.471 0.141
SA4 0.747 0.052 14.355 0.000 .788/.554
.682/.540
SA6 0.747 0.044 16.790 0.000
0.488 0.600 0.813 0.416
χ2= 10.887 dƒ= 17, p value = 0.8624, CFI= 1.000, TLI = 1.021, RMSEA= 0.000, SRMR W = 0.023,
SRMR B = 0.115, rwg(j) = .8700, ICC1 = .21, ICC2 = .63 / rwg(j) = .8236, ICC1 = .11, ICC2 = .44

จากตาราง 19 พบว่าในส่วนของนํ้ าหนักองค์ประกอบ ตัวแปรความหลากหลายด้านความรู้
และทักษะของทีมมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามในระดับบุคคลอยู่ระหว่าง 0.554 - 0.742
มีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติทุ ก ข้อ ส่ ว นในระดับ ทีม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.478 - 0.980 มีนั ย สําคัญ ทางสถิติ
ยกเว้นข้อ DIK5 ไม่มนี ยั สําคัญ (p value = .186) และตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามในระดับบุคคลอยู่ระหว่าง 0.740 - 0.747 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ุก
ข้อ ส่วนในระดับทีมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.488 - 0.918 ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ (p value .141 และ .416
ตามลําดับ) สําหรับ ข้อ คําถามที่ไม่ม ีนัยสําคัญ ทางสถิตินัน้ โบเวน; และเกา (ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์ .
2558. อ้างอิงจาก Bowen.; & Guo. 2011) กล่ าวว่ าหากค่ านํ้ าหนั ก องค์ป ระกอบในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสูงพอ (มากกว่า .30) ถึงแม้ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตกิ ส็ ามารถใช้ขอ้ คําถามนัน้
วิเคราะห์ ต่ อ ไปได้ ในส่ ว นของการตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มันในการวั
่
ด ตัว แปรแฝง (Construct
reliability: CR) และค่ า เฉลี่ย ความแปรปรวนที่ส กัด ได้ (Average variance extracted: AVE) ใน
แบบจําลองการวัดระดับบุคคลของตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมมีค่า CR =
0.651, AVE = .388 แบ บ จํ า ล องก ารวั ด ใน ระดั บ ที ม มี ค่ า CR = 0.809, AVE = 0.604 ส่ ว น
แบบจําลองการวัดระดับบุคคลของตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีค่า CR = .788, AVE
= .554 และแบบจําลองการวัดระดับทีมมีค่า CR = 0.682, AVE = 0.540

186
ผลการวิเคราะห์ด ัช นี ท่ีใช้ว ดั ความสอดคล้อ งในคะแนนของผู้ป ระเมิน ภายในกลุ่ ม ของ
ตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมได้ค่า rwc(j) = 0.8700 ดัชนีท่ใี ช้วดั สัดส่วน
ความแปรปรวนในคะแนนผู้ประเมินภายในกลุ่มทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ยความเป็ นกลุ่มได้ค่า ICC1
= 0.21 และดัชนีทใ่ี ช้วดั ความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ จากคะแนนของผูป้ ระเมินภายในกลุ่มได้ค่า ICC2 =
0.63 และตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมได้ค่า rwg(j) = 0.8236 ค่าดัชนีแสดงสัดส่ว น
ความแปรปรวนในคะแนนผู้ประเมินภายในกลุ่มทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ยความเป็ นกลุ่มได้ค่า ICC1
= 0.11 และค่าความเชื่อมันของค่
่
าเฉลี่ยจากคะแนนของผู้ประเมินภายในกลุ่มได้ค่า ICC2 = 0.44
แสดงว่าข้อคําถามเหล่านี้มคี วามแปรปรวนในระดับกลุ่ม มีคุณภาพการวัดทีส่ ามารถนํ าข้อคําถามไป
สร้างคะแนนความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมและความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มเพียงพอ และสามารถนํ าไปวิเคราะห์ระดับกลุ่มได้ ถึงแม้ค่า ICC2 จะตํ่ากว่า
เกณฑ์โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจากจํานวนผูป้ ระเมินในแต่ละกลุ่มในการวิจยั ครัง้ นี้มนี ้อย (6.4 คน/ทีม)
แต่ ICC2 สามารถยกระดับให้มคี ่าสูงขึ้นได้ด้วยการเพิ่มจํานวนผู้ประเมินในแต่ ล ะกลุ่ ม อีก ทัง้ ค่ า
rwg(j) และค่า ICC1 ผ่ านเกณฑ์ ประกอบกับตัวแปรความหลากหลายด้านความรู้และทัก ษะและ
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีทฤษฎีรองรับที่เข้มแข็ง มีงานวิจยั ที่ใช้ตวั แปรนี้ในระดับกลุ่ม
บ้างแล้ว ผู้วจิ ยั จะนํ าตัว แปรทัง้ สองไปวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์แ บบพหุ ระดับต่ อ ไป การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของตัวแปรความหลากหลายด้านทักษะและความรูแ้ ละตัวแปรความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมสามารถแสดงเป็ นภาพประกอบ 14 ได้ดงั นี้
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ภาพประกอบ 14 โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม
และความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
DIV W =
DIV B =
SAF W =
SAF B =

ความหลากหลายด้านความรูร้ ะดับบุคคล
ความหลากหลายด้านความรูข้ องทีม
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาระดับบุคคล
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม

3. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและผลพหุระดับ
ของความยึดมั ่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับ
ของตัวแปรเชิงเหตุและผลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน ผู้วจิ ยั ได้แบ่งการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์
เป็ น 4 ส่วนดังนี้1) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตบิ รรยายของตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษา 2) ผลการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล 3) ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับและ 4) ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวม
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ของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงเหตุและผลพหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันใน
งาน
จากวัต ถุ ประสงค์ก ารวิจยั ที่ต้อ งการศึก ษาความสัมพัน ธ์เชิง สาเหตุ พ หุ ระดับของความ
ยึด มันผู
่ ก พันในงานที่มตี ่ อ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรม ผู้ว ิจยั ได้ต รวจสอบแบบจําลองการวัด
ตัวแปรต่างๆ และตรวจสอบคุณ ภาพการวัดตัวแปรระดับทีม เพื่อแสดงหลักฐานในการยืนยันว่ามี
ความสมเหตุ สมผลต่อการยกระดับข้อมูลขึ้นเป็ นคะแนนตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงสําหรับการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับที่เป็ นแบบจําลองสมมติฐานหลักในการวิจยั
ครัง้ นี้ ผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ มูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์และทดสอบแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ต่อไปได้ ซึ่งในการวิเคราะห์และทดสอบแบบจําลอง
โครงสร้า งความสัม พัน ธ์พ หุ ระดับ นี้ จะใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์ ส มการโครงสร้างแบบพหุ ระดับ
(MSEM) โดยมีการวิเคราะห์ 4 ขัน้ ตอน (Muthen. 1994: 387-389) คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบดัง้ เดิมโดยใช้แบบจําลองโครงสร้าง
ความแปรปรวนร่วมรวม (Conventional factor analysis of sample covariance matrix total)
ขัน้ ตอนที่ 2 การประมาณค่ า ความแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม (Estimation of between
variation)
ขัน้ ตอนที่ 3 การประมาณค่าโครงสร้างภายในกลุ่ม (Estimation of within structure) และ
ขัน้ ตอนที่ 4 การประมาณค่าโครงสร้างระหว่างกลุ่ม (Estimation of between structure)
จากขัน้ ตอนทีก่ ําหนดไว้ 4 ขัน้ ตอนนัน้ จนถึงขณะนี้ผวู้ จิ ยั ได้ดําเนินการแล้ว 2 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และขัน้ ตอนที่ 2 การประมาณค่าความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ ม ในขัน้ ตอนชุ ดต่ อ ไป ผู้วจิ ยั นํ าผลที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 มาทําการวิเคราะห์ใน
ขัน้ ตอนที่ 3 และ 4 ตามลําดับ โดยขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าโครงสร้างภายใน
กลุ่ม (ระดับบุคคล) และขัน้ ตอนที่ 4 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าโครงสร้างระหว่างกลุ่ม (ระดับ
ทีม) แต่ ในขัน้ ตอนที่ 4 นี้ จะนํ าผลจากขัน้ ตอนที่ 3 เข้าร่ว มวิเคราะห์ด้วยพร้อ มๆกัน เพื่อ ทําการ
ทดสอบสมมติฐานตามที่ผู้วจิ ยั ตัง้ ไว้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ สองระดับพร้อมกัน
โดยในการวิเคราะห์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป Mplus
ตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี้สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่มตามระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ตัวแปรระดับบุคคล ตัวแปรระดับทีม ตัวแปรระดับทีมที่ยกระดับจากตัวแปรระดับบุคคล ตัว
แปรแต่ละระดับนัน้ จะประกอบไปด้วยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต โดยในการนํ าเสนอผลการวิจยั
ครัง้ นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดชื่อตัวแปรและอักษรย่อทีใ่ ช้แทนตัวแปรดังกล่าว
ไว้ดงั ต่อไปนี้
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ตัวแปรระดับบุคคล
ตัวแปรแฝง
การรับรูค้ วามสามารถของตน
การเปิ ดรับประสบการณ์
การมีอสิ ระในงาน

การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล

อักษรย่อ
SEI
OPI
IDI

LEI
SUI
WEI

พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล INI

ตัวแปรระดับทีม
ตัวแปรแฝง
ขนาดของทีม

ตัวแปรสังเกต
อักษรย่อ
การรับรูค้ วามสามารถของตน
SEI1
การเปิ ดรับประสบการณ์
OPI1
การกําหนดแผนงาน
IDI1
การเลือกวิธที าํ งาน
IDI2
การมีอสิ ระในการตัดสินใจ
IDI3
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
LEI1
การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การ SUI1
ความกระตือรือร้น
WEI1
ความทุ่มเทอุทศิ
WEI2
ความจดจ่อใส่ใจ
WEI3
การสร้างความคิด
INI1
การสนับสนุ นความคิด
INI2
การทําความคิดให้เป็ นจริง
INI3

อักษรย่อ ตัวแปรสังเกต
TSIZE ขนาดของทีม

อักษรย่อ
T_SIZE

ตัวแปรระดับทีมที่ยกระดับจากคะแนนตัวแปรระดับบุคคล
ตัวแปรแฝง
อักษรย่อ ตัวแปรสังเกต
อักษรย่อ
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
AUL
การตระหนักในตนเอง
AL1
การสร้างความสัมพันธ์อย่างโปร่งใส AL2
การจัดการเกีย่ วกับข่าวสารอย่างสมดุล
และระมัดระวัง
AL3
การมีศลี ธรรมในตนเอง
AL4
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
SAF ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม SAF1
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะ DIV
ความหลากหลายด้านความรู้
DK1
ความหลากหลายด้านทักษะและความคิด DS2
การรับรูค้ วามสามารถของทีม
TSE การรับรูค้ วามสามารถของทีม
TSE1
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ตัวแปรแฝง
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม

พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม

อักษรย่อ
TWE

TINO

ตัวแปรสังเกต
ความกระตือรือร้น
ความทุ่มเทอุทศิ
ความจดจ่อใส่ใจ
การสร้างความคิด
การสนับสนุ นความคิด
การทําความคิดให้เป็ นจริง

อักษรย่อ
TWE1
TWE2
TWE3
TINO1
TINO2
TINO3

3.1 ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิ ติเชิ งบรรยายของตัวแปรสังเกตที่ ใช้ในการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิตบิ รรยายของตัวแปรสังเกตในการวิจยั โดยแสดงค่าสถิตบิ รรยาย
ของตัวแปรสังเกตซึง่ ประกอบด้วยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดของตัวแปร
สังเกตระดับบุคคลในตาราง 20 และค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับทีม ในตาราง 21
ค่าสถิ ติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับที มที่ใช้ศึกษา
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ตาราง 20 ค่าสถิตบิ รรยายของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล
ค่าเบีย่ งเบน ค่า
มาตรฐาน สูงสุด

ค่า
ตํ่าสุด

ตัวแปร

ค่าเฉลีย่

การรับรูค้ วามสามารถของตน (SEI1)
การเปิ ดรับประสบการณ์ (OPI)
การมีอสิ ระในงาน (IDI)
การกําหนดแผนงาน (IDI1)
การเลือกวิธกี ารทํางาน (IDI2)
การมีอสิ ระในการตัดสินใจ (IDI3)
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (OPI1)
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (SUP1)
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล (WEI)
- ความกระตือรือร้น (WEI1)
- ความทุ่มเทอุทศิ (WEI2)
- ความจดจ่อใส่ใจ (WEI3)
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล (INI)
- การสร้างความคิด (INI1)
- การสนับสนุ นความคิด (INI2)
- การทําความคิดให้เป็ นจริง (INI3)

4.71
4.77

0.67
0.69

6
6

2
2

4.57
4.60
4.57
4.77
4.55

0.58
0.65
0.58
0.69
0.74

6
6
6
6
6

2
2
2
2
1

4.92
5.07
4.83

0.60
0.63
0.67

6
6
6

2
2
2

5.03
4.94
4.69

0.67
0.68
0.76

6
6
6

2
2
2

จากตาราง 20 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ค่าคะแนนตัวแปรต่าง ๆ อยู่ระหว่าง 4.55 5.07 ตัวแปรสังเกตที่มคี ่าสูงสุดคือ ความทุ่มเทอุทศิ และตัวแปรที่มคี ะแนนตํ่าสุดคือ การรับรูก้ าร
สนับสนุ นขององค์การ
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ตาราง 21 ค่าสถิตบิ รรยายของตัวแปรสังเกตระดับทีม
ตัวแปร
ขนาดของทีม (SIZE) (คน/ทีม)
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (AUL)
- การตระหนักในตนเอง (AL1)
- การสร้างความสัมพันธ์อย่างโปร่งใส (AL2)
- การจัดการเกี่ยวกับข่าวสารอย่างสมดุล (AL3)
- การมีศลี ธรรมในตนเอง (AL4)
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม (SAF)
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะ (DIV)
- ความหลากหลายของความรูแ้ ละความคิด (DK1)
- ความหลากหลายของทักษะ (DS2)
การรับรูค้ วามสามารถของทีม (TSE)
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (TWE)
- ความกระตือรือร้น (TWE1)
- ความทุ่มเทอุทศิ (TWE2)
- ความจดจ่อใส่ใจ (TWE 3)
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม (TINO)
- การสร้างความคิด (TINO 1)
- การสนับสนุ นความคิด (TINO 2)
- การทําความคิดให้เป็ นจริง (TINO 3)

ค่าเฉลีย่
8.78

ค่าเบีย่ งเบน ค่า
มาตรฐาน สูงสุด
1.24
12

ค่า
ตํ่าสุด
6

4.72
4.64
4.34
4.23
4.69

.40
.50
.47
.47
.39

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

4.56
4.54
4.49

.47
.37
.46

6
6
6

1
1
1

4.85
4.83
4.796

.40
.41
.43

6
6
6

1
1
1

4.68
4.74
4.58

.34
.28
.35

6
6
6

1
1
1

จากตาราง 21 ตัวแปรสังเกตระดับทีมมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 4.23 - 4.85 ตัวแปรสังเกตระดับ
ทีมทีม่ คี ่าสูงสุดคือความกระตือรือร้น , และตํ่าสุดคือการจัดการกับข่าวสารอย่างสมดุล

ตาราง 22 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. SEI1
2. OPI1
3. IDI1

1
.083
.103*

1
.059

1

4. IDI2

.092

.122*

.334**

1

5. IDI3

.036

.158**

.294**

.421**

1

6. LEI1

.821**

.187

.101*

.101*

.064

1

7. SUP1

.608**

.083

.026

.109*

.005

.561**

1

8. WEI1

.355**

.243**

.187**

.180**

.168**

.360**

.324**

1

9. WEI2

.247**

.242**

.164**

.165**

.156**

.287**

.249**

.504**

1

10. WEI3

.384**

.216*

.144**

.201**

.210**

.384**

.331**

.555***

.470**

1

11. INI1

.224**

.105*

.159**

.100*

.136**

.245**

.315**

.296**

.357**

.235**

1

12. INI2

.224**

.083

.116*

.154**

.168**

.202**

.251**

.259**

.267**

.244**

.432**

1

13. INI3

.172**

.173**

.106*

.208**

.201**

.161**

.292**

.286**

.307**

.343**

.534**

.571**

13

1

*p < .05, **p < .01
จากตาราง 22 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับบุคคลในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่มคี ่าแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีลําดับทีร่ ะดับ 0.05 ต่อ 9 ตัว มีนยั สําคัญ ทีร่ ะดับ .01 ตัว 58 ค่า โดนตัวแปรเชิงสาเหตุดา้ น
การรับรูค้ วามสามารถของตนดับการเรียนรูแ้ ละ โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ = .821 มีนัยสําคัญที่ลําดับ .01 รองลงมาคือการรับรูค้ วามา
สามารถของตน ดับการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์ประกอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ = .608 มีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .01
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ตาราง 23 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับทีม

TWE1
TWE2
TWE3
TINO1
TINO2
TINO3
TSE
AL1
AL2
AL3
AL4
SAF
DIV
T_SIZE

TWE1

TWE2

TWE3

TINO1

TINO2

TINO3

TSE

AL1

AL2

AL3

AL4

SAF

DIV

T_SIZE

1
.778**
.744**
.183**
.164**
.110*
.124*
.174**
.098
.102*
-.022
.544**
.206**
.055

1
.724**
.273**
.192**
.083
.087
.090
-.005
.032
.017
.558**
.062
.166**

1
.225**
.213**
.164**
.218**
.072
.072
.115*
.086
.521**
.015
.090

1
.481**
.371**
.256**
.211**
.307**
.322**
.333**
.140**
.098
-.057

1
.735**
.247**
.182**
.248**
.304**
.397**
.391**
.180**
-.192**

1
.388**
.268**
.386**
.398**
.518**
.294**
.200**
-.077

1
.628**
.728**
.778**
.686**
.151**
.293**
.004

1
.782**
.697**
.552**
.054
.221**
.079

1
.768**
.578**
.075
.301**
-.021

1
.809**
.145**
.341**
.036

1
.174*
.291**
.035

1
.258**
.154**

1
.037

1

*p < .05, **p < .01
จากตาราง 23 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับบุคคลในภาพรวมพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทัง้ หมด คู่มคี ่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 8 ค่า และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.1 ตัว 58
ค่า โดยตัวแปรเชิงสาเหตุภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงกับการรับรูค้ วามสามารถของทีม มีความสัมพันธ์สูงสุดค่าสหสัมพันธ์ = .778 รองลงมาคือ ความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมกับความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับที่ มีค่าสหสัมพันธ์ = .558
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3.2 ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล
วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในขัน้ ตอนที่ 3 นี้จะเป็ นการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างในระดับ
บุคคล เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแบบจําลองสมมติฐานตามภาพประกอบ 15 ซึ่ง
ในการวิเคราะห์น้ีจะใช้วธิ กี ารประมาณค่าแบบ MLR (Maximum likelihood with robust statistics)
ซึง่ เป็ นวิธกี ารประมาณค่าทีส่ ามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่อาจละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับการแจกแจงแบบ
ปกติ หลังจากการวิเคราะห์แบบจําลองในครัง้ แรกค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจําลอง
เป็ นไปตามตาราง 24

OPI1

OPI

SEI1

SEI

WEI1

WEI2

WEI3

IDI1
IDI2

INI1

IDI

WEI

INI

IDI3

INI2
INI3

LEI1

LEI

SUI1

SUI

ภาพประกอบ 15 แบบจําลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล
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ตาราง 24 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล (แบบจําลอง
สมมติฐาน)
ดัชนีความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
63.377, 37, .0013
.046
.979
.970
.030

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 24 เมื่อ พิจ ารณาดัชนี ค วามกลมกลืน ของแบบจําลองสมมติฐานโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับบุคคลที่ตงั ้ ไว้ ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวยังไม่มคี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในทุกดัชนี สาเหตุเนื่องจากค่าสถิติไคสแควร์มนี ัยสําคัญ ในรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์แบบจําลองในครัง้ แรก พบว่าตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
(SUI) การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (LEI) และ การรับรูค้ วามสามารถของตน (SEI) มีความสัมพันธ์
ค่ อ นข้างสู ง จึง ทํ าให้ เมทริก ซ์ค วามแปรปรวนร่ว ม PSI ไม่ เป็ น บวก ดัง นั น้ ผู้ว ิจ ยั จึง ทํ าการปรับ
แบบจําลองโดยการพิจารณาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ย วข้อ งที่น่าจะสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์
ประกอบกับคําแนะนํ าจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Model modification indices) เมื่อทําการปรับ
ในแต่ละประเด็นและวิเคราะห์ผลใหม่ทุกครัง้ ทีม่ กี ารปรับ จนกระทังได้
่ แบบจําลองความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระดับบุคคลที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็ นแบบจําลองทีส่ ามารถอธิบาย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดที ่สี ุด ดังแสดงในภาพประกอบ 16 รายละเอียดของการปรับแบบจําลองและ
ผลการปรับแต่ละประเด็นได้ดงั นี้
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.350**

SUI

LEI

.150**

SEI

.439*

OPI

.245**

.818**

-.097

WEI

.422**

INI

.297**

IDI

.180*
-.005
-.103

ภาพประกอบ 16 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับ
บุคคล (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
1. การปร้บบทบาทของตัวแปร
1.1 ตั ว แปรการมีโ อกาสเรีย นรู้ แ ละพั ฒ นา (LEI) ตามที่ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า ตั ว แปรนี้ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (SUI) กับตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถ
ของตน (SEI) ซึ่งในเชิงทฤษฎีแล้วการเรียนรูแ้ ละพัฒนาจะทําให้ผูเ้ รียนมีโอกาสสังเกตตัวแบบที่ได้
ไปเรียนรู้ การได้เห็นผู้อ่ นื ประสบความสําเร็จหรือ รับทราบวิธ ีการทํางานใหม่ๆ จะทําให้ต นเองมี
ความมันใจในความสามารถของตนเพิ
่
่มมากขึ้นด้วย (Bandura. 1986) นอกจากนี้ ตามทฤษฎีการ
ปกป้ องทรัพ ยากร (The Conservation of resource: COR) เสนอว่ า บุ ค คลจะพ ยายามเพิ่ ม
ทรัพยากรในการทํางานตลอดเวลาเช่นการหาโอกาสเรียนรูท้ กั ษะการทํางานใหม่ๆ ซึง่ เป็ นการเพิม่
ความสามารถในการทํางาน (Hobfoll. 2002) ดังนัน้ จึงมีความสมเหตุ ส มผลที่จะปรับตัวแปรการมี
โอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาให้เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุหรือตัวแปรอิสระของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถ
ของตน
1.2 ตัวแปรการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (SUI) ในเชิงทฤษฎีการทีพ่ นักงานได้รบั
รูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การในด้านการให้ความช่วยเหลือให้การศึกษา สนับสนุ นงบประมาณ และมี
ระบบพี่เลี้ยงช่วยจะทําให้พนักงานมีความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถเพิม่ มากขึน้ และพนักงานก็
พร้ อ มจะตอบแทนองค์ ก ารด้ ว ยการทุ่ ม เทความพยายามในการทํ า งาน (Eisenberger; &
Stinglhambger. 2011) นอกจากนี้จากผลการวิจยั พบว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การมีอทิ ธิพล
ทางอ้ อ มต่ อ ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานผ่ า นตัว แปรคัน่ กลางคือ การรับ รู้ค วามสามารถของตน
(Caesens; & Stinglhamber. 2014) ดัง นั ้น จึง มีค วามสมเหตุ ส มผลที่จ ะปรับ ตัว แปรการรับ รู้ก าร
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สนับสนุ นขององค์การให้เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุหรือตัวแปรอิสระของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถ
ของตน
2. การตัดเส้นอิทธิพลตามสมมติฐานออก
ตามที่ผู้วจิ ยั ได้ปรับบทบาทของตัวแปรการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาและตัวแปรการ
รับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การให้เป็ นตัวแปรสาเหตุของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตน ทําให้ม ี
ข้อพิจารณาต่อไปว่าจะยังคงเส้นอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรทัง้ สองมายังตัวแปรความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานไว้ต่อไปหรือไม่ จากผลการปรับแบบจําลองโดยการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรการมีโอกาส
เรียนรู้ในการพัฒนา การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์ก าร และการรับรูค้ วามสามารถของตนที่มตี ่ อ
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน พบว่าหากผู้วจิ ยั ยังคงเส้นอิทธิพลไว้ตามสมมติฐานเดิม ผลการวิเคราะห์
พบว่าตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนจะไม่มอี ทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานอีกต่อไป ซึ่ง
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอทางทฤษฎี ต ามแบบจํ า ลองความยึด มัน่ ผู ก พั น ในงาน (Bakker; &
Demerouti. 2008) และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารมา และในกรณีทผ่ี ูว้ ยั ปรับ
แบบจําลองโดยการตัดเส้นอิทธิพลตามสมมติฐานทัง้ สองเส้นออกจากแบบจําลอง ผลการวิเคราะห์
พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานอย่างมีนัยสําคัญ
ซึง่ เป็ นไปตามข้อเสนอทางทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้อทิ ธิพลจากตัวแปรการมีโอกาส
เรียนรูแ้ ละพัฒนาและตัวแปรการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การที่มตี ่ อความยึดมันผู
่ กพันในงานก็
ยัง คงปรากฏอยู่แ ละมีนั ย สํ าคัญ ทางสถิติเช่ น เดิม แต่ จ ะแสดงในลัก ษณะของอิท ธิพ ลทางอ้ อ ม
(Indirect effect) โดยผ่านการรับรูค้ วามสามารถของตนแทน ดังนัน้ จึงมีความสมเหตุสมผลที่จะตัด
เส้นอิทธิพลตามสมมติฐานทัง้ สองเส้นออกจากแบบจําลองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่ต้องการ
แบบจําลองที่มเี ส้นอิท ธิพ ลน้ อ ยแต่ ส ามารถอธิบ ายปรากฏการณ์ ได้ด ีเท่ ากับ แบบจําลองที่ม ีเส้น
อิทธิพลมาก (Parsimony model)
หลังจากทําการปรับแบบแล้วจําลองตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์
แบบจํ า ลองระดับ บุ ค คลอี ก ครัง้ หนึ่ ง ตามลํ า ดับ แนวทางการปรับ ค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล ปรากฏตามตาราง 25
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ตาราง 25 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล (แบบจําลองที่
ปรับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
76.381, 52, .0155
.0034
.985
.978
.032

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 25 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลที่
ผ่านการปรับแบบจําลองแล้ว พบว่าค่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์
ที่มนี ัยสําคัญ ที่ระดับ .05 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับบุ คคลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว แต่อย่างไรก็ตามแบบจําลองนี้ยงั ไม่สามารถแปลผลตีความ
ได้ เนื่องจากต้องสารสนเทศในแบบจําลองนี้ไปเป็ นปั จจัยนํ าเข้าเพื่อการวิเคราะห์แบบจําลองพหุ
ระดับต่อไป
3.3 ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองเชิ งโครงสร้างพหุระดับ
การวิเคราะห์แ บบจําลองพหุ ระดับ คือ การวิเคราะห์ ข้อ มูล ในระดับ บุ ค คลและระดับ ทีม
พร้อมๆ กัน โดยสามารถสร้างเป็ นแบบจําลองตามสมมติฐาน ดังภาพประกอบ
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T SIZE
DIV
SAF

TWE

TSE

TINO

C

AUL
C

C
WEIB

INIB
ระดับทีม
ระดับบุคคล

SUI
SEI
LEI
OPI

WEI

INI

IDI

ภาพประกอบ 17 แบบจําลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
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ตามภาพประกอบ 17 ผู้วจิ ยั ได้กําหนดให้มอี ิทธิพลข้ามระดับ (Cross-level effects) จาก
ระดับทีมมาสู่ระดับบุ คคล ตามสมมติฐานได้แก่ ต ัวแปรภาวะผู้นําที่แ ท้จริง (AUL) ส่งอิทธิพ ลข้าม
ระดับมาสู่ตวั แปรความยึดมันผู
่ กพันในงาน (WEI) และพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม (INI) และตัว
แปรความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (TWE) ส่งอิทธิพลข้ามระดับมาสู่ตวั แปรความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานระดับบุคคล (WEI) ซึง่ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่สามารถกระทําได้โดยตรง (ในแบบจําลองตาม
ภาพจะไม่ปรากฏเส้นอิทธิพลดังกล่าว) ในทางปฏิบตั ิจะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากอิทธิพลของตัว
แปรระดับทีมที่มตี ่อความแปรปรวนที่เกิดขึน้ ในระดับทีมของตัวแปรระดับบุคคลที่ผู้วจิ ยั คาดว่าจะ
ได้รบั อิทธิพลข้ามระดับมา (เนื่องจากอิทธิพลทางอ้อมที่อาจจะเกิดมีข้นึ จะเป็ นอิทธิพลทางอ้อมใน
ระดับ ทีม เท่ า นั ้น (Preacher.; Zyphur.; & Zhang. 2010: 213)) ดัง นั ้น ในการทํ า ให้ ต ัว แปรระดับ
บุคคลมีความแปรปรวนในระดับทีม ผูว้ จิ ยั ได้กระทําโดยการรวมค่า (Aggregate) ตัวแปรเป็ นคะแนน
เฉลี่ยรายทีมเพื่อยกระดับคะแนนขึน้ เป็ นตัวแปรระดับทีม โดยใช้แนวทางการวัดตัวแปรระดับกลุ่ม
ของเฉิน; แมททิว; และบลีส (Chen; & Mathieu; & Bliese. 2004) ตามแบบจําลองการวัดแบบรวม
คะแนนในกลุ่ม (Summary index model) ซึ่งไม่มขี อ้ ตกลงเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการรับรูร้ ่วมกันทีจ่ ะต้อง
สอดคล้องกันระหว่างสมาชิก สามารถนํ าคะแนนตัวแปรระดับทีมนี้ ไปวิเคราะห์ตามวัต ถุ ประสงค์
ต่อไปได้ (นํ าชัย ศุ ภฤกษ์ชยั สกุล. 2560: 252) ตัวแปรทัง้ สองดังกล่าวคือ WEI B (แทนความยึดมัน่
ผูกพันในงาน) และ INI B (แทนพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม) โดยเส้นอิทธิพลข้ามระดับดังกล่าวจะมี
เครื่องหมาย "c" กํากับอยูท่ ุกเส้น จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับได้ค่าดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจําลอง ตามตาราง 26 ดังนี้
ตาราง 26 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงสาเหตุ
และผลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน (แบบจําลองตามสมมติฐาน)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
199.989, 131, .0001
.036,
.953,
.943
.029
.077

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 26 เมื่อ พิจ ารณาดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจําลองสมมติฐานโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับทีต่ งั ้ ไว้ ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในทุกดัชนี ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์ซ่งึ มีนัยสําคัญ ในรายละเอียดแบบจําลองดังกล่าวผล
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การวิเคราะห์ในครัง้ แรกพบว่า เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรแฝง PSI ไม่เป็ นบวก และค่า
อิทธิพลในแบบจําลองหลายค่าไม่เป็ นไปตามทฤษฎีท่ไี ด้ทบทวนเอกสารมา ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทําการ
ปรับแบบจําลองโดยการพิจารณาแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องที่น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ประกอบกับคําแนะนํ าจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Model modification indices) เมื่อทําการปรับ
ในแต่ละประเด็นและวิเคราะห์ผลใหม่ทุกครัง้ ทีม่ กี ารปรับ จนกระทังได้
่ แบบจําลองความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างพหุระดับที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็ นแบบจําลองที่สามารถอธิบาย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดที ่สี ุด ดังแสดงในภาพประกอบ 16 รายละเอียดของการปรับแบบจําลองและ
ผลการปรับแต่ละประเด็นมีดงั นี้
1. การตัดเส้นอิทธิพลตามสมมติฐานทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญ
ในการทดสอบแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับในครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดเส้นอิทธิพลตามสมมติฐาน (ภาพประกอบ 15 ) หลังจากทําการทดสอบด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์แล้ว แม้ว่าค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์แต่ดว้ ยสาเหตุท่ี
เส้นอิทธิพลตามสมมติฐานบางเส้นไม่มนี ัยสําคัญและ/หรือการคงเส้นอิทธิพลนี้ไว้ทําให้เส้นอิทธิพล
อื่นมีค่าทีไ่ ม่เป็ นไปตามทฤษฎีทน่ี ํ ามากําหนดเป็ นสมมติฐาน ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองตัดเส้นอิทธิพลดังกล่าว
ครัง้ ละ 1 เส้น แล้วทดสอบความกลมกลืนใหม่ โดยสรุปผูว้ จิ ยั ได้ตดั เส้นอิทธิพลตามสมมติฐานออก
จากแบบจําลองตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 เส้นอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม (TINO) ที่มาจากตัวแปรการ
รับรูค้ วามสามารถระดับทีม (TSE) โดยในเชิงทฤษฎีแล้วมีงานสังเคราะห์การวิจยั หลายฉบับทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของทีมกับประสิทธิผลของทีม และมีค่าอิทธิพล
อยู่ในระดับปานกลาง (Gully.; et al. 2002; Stajkovic; Lee; & Nyberg. 2009) แต่เป็ นการวิเคราะห์
ในแบบ 2 ตั ว แปร ซึ่ ง ไม่ ม ี ต ั ว แปรอื่ น เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง และค่ า สหสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรับ รู้
ความสามารถของทีมและพฤติกรรมการสร้างนวัต กรรมในการวิจยั ครัง้ นี้ ก็อ ยู่ในระดับปานกลาง
เช่ น เดียวกัน (.345) แต่ เมื่อ นํ าการรับ รู้ค วามสามารถของทีม มาทดสอบร่ว มกับ ตัว แปรอื่น ๆ ใน
แบบจํ า ลองพหุ ร ะดับ ครัง้ นี้ แ ล้ ว พบว่ า ค่ า อิ ท ธิพ ลนี้ เ ป็ นลบและไม่ ม ีนั ย สํ า คัญ ประกอบกับ ค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของทีมและภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงอยูใ่ นระดับสูง (.829)
เมื่อทัง้ สองตัวแปรนี้ร่วมกันอยูใ่ นแบบจําลองซึง่ เป็ นตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
ระดับทีม ทําให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทงั ้ สองนี้อยู่ในลักษณะผิดปกติ กล่าวคือค่าอิทธิพลของ
ภาวะผู้นําที่แท้จริงสูงกว่า 1 (1.053) และค่าอิทธิพลของการรับรูค้ วามสามารถของทีมควรจะเป็ น
บวกแต่กลับติดลบ (-.551) แสดงถึงความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดความสัมพันธ์กนั เองสูงระหว่างตัวแปร
สาเหตุ ซึง่ เป็ นการละเมิดข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้อง
พิจารณาตัดเส้นอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุน้อี อกไปหนึ่งเส้น และเนื่องจากภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงเป็ นตัว
แปรระดับทีมที่สําคัญในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงพิจารณาตัดเส้นอิทธิพลของการรับรูค้ วามสามารถ
ของทีมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมออกจากแบบจําลอง
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1.2 เส้นอิทธิพ ลที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม (TINO) ที่มาจาก
ตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม (SAF) โดยในเชิงทฤษฎีแล้วความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
ของทีมมีความสัมพันธ์กบั พฤติก รรมการสร้างนวัตกรรมของทีม (Edmondson & Mogelof. 2006;
Baer; & Frese. 2003) แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
และความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (.610) เมื่อทัง้ สองตัวแปรนี้
ร่วมกันอยู่ในแบบจําลองซึ่งเป็ นตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม ทําให้ค่า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทงั ้ สองนี้อยู่ในลักษณะผิดปกติ กล่าวคือค่าอิทธิพลของความปลอดภัยเชิง
จิตวิทยาสูงกว่า 1 (1.410) และค่าอิทธิพลของความยึดมันผู
่ กพันในงานควรจะเป็ นบวกแต่ กลับติด
ลบ (-.870) แสดงถึงความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดความสัมพันธ์กนั เองสูงระหว่างตัวแปรสาเหตุ ซึ่งเป็ น
การละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงต้องพิจารณาตัด
เส้นอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุน้ีออกไปหนึ่งเส้น และเนื่องจากความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปร
หลัก ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั จึงพิจารณาเส้น อิท ธิพ ลของความปลอดภัยเชิงจิต วิท ยาที่ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
1.3 เส้น อิท ธิพ ลที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรม (TINO) ที่มาจากตัว แปร
ขนาดของทีม (TSIZE) ตัวแปรขนาดของทีมเป็ นส่วนประกอบของทีม ทีมที่มสี มาชิกมากกว่าจะได้
ประโยชน์ จากความเชีย่ วชาญ ทรัพยากรทีไ่ ด้รบั มากกว่าทีมทีม่ ขี นาดเล็กกว่า (Hill. 1982) และการ
เพิม่ ขนาดของทีมจะทําให้ทมี มีประสิทธิผลเป็ นที่พอใจและมีประสิทธิภาพสูง (Stewart. 2006) และ
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั พบว่าขนาดของทีมผลต่อนวัตกรรมระดับทีม อย่างไรก็ตามทีมที่มขี นาด
ใหญ่ ก็อ าจพบปั ญ หาของการหลบเลี่ยง หรืออู้งานทําให้ประสิทธิผ ลของทีมตํ่ าลงได้เช่นเดียวกัน
(Hulsheger; Anderson; & Salgado. 2009) และยัง ไม่ ม ีฉั น ทามติใ นนิ ย ามความหมายของคํ าว่ า
"ขนาด" ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ทผ่ี ลการวิจยั ครัง้ นี้จะพบไม่พบอิทธิพลทีม่ นี ัยสําคัญระหว่างขนาด
ของทีมกับ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ ทีม และค่ าสหสัมพัน ธ์ระหว่ างขนาดของทีม และ
พฤติก รรมการสร้า งนวัต กรรมในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ก็ อ ยู่ใ นระดับ ตํ่ า มาก (-.080) หลัง จากผู้ว ิจ ัย ได้
เปรียบเทียบแบบจําลองทีค่ งเส้นอิทธิพลนี้กบั แบบจําลองทีต่ ดั เส้นอิทธิพลนี้พบว่าค่าอิทธิพลอื่นๆ ใน
แบบจําลองแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อคํานึงถึงแบบจําลองทีป่ ระหยัด (Parsimony
model) ผูว้ จิ ยั จึงตัดเส้นอิทธิพลนี้ออกจากแบบจําลอง
2. การเพิม่ เส้นอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถระดับทีม (TSE) ทีม่ าจาก
ตัวแปรภาวะผู้นําที่แท้จริง (AUL) โดยหลังจากทําการทดสอบด้วยข้อ มูลเชิงประจัก ษ์แล้วผลจาก
รายงานการวิเคราะห์ในครัง้ แรกได้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองและเมื่อผูว้ จิ ยั ได้
พิจารณาความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีแล้วพบว่ามีความเป็ นเป็ นได้ทจ่ี ะเป็ นเส้นอิทธิพลเพื่อเชื่อมโยง
ให้อทิ ธิพลทางอ้อมปรากฏเด่นชัดยิง่ ขึน้ คือเส้นความสัมพันธ์จากตัวแปรภาวะผู้นําที่แท้จริงและการ
รับรูค้ วามสามารถของทีม ในการนี้ผู้วจิ ยั จึงได้ทบทวนเอกสารเพิม่ เติมเกี่ยวกับอิทธิพลของภาวะ
ผูน้ ํ าทีม่ ตี ่อกระบวนการจูงใจในระดับทีม โดยผู้นําที่แท้จริงสามารถเป็ นที่พ่งึ และให้ความเชื่อมันต่
่ อ
สมาชิกว่าจะได้รบั การสนับสนุ นและเห็นคุณค่าในความสามารถของสมาชิก และชอบให้สมาชิกแสดง
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ความคิด เห็น ใหม่ๆ ซึ่งท้าทายวิธ ีก ารเดิม และมุ่งหวังให้ส มาชิก ทํ าความคิด นัน้ ให้เป็ นจริง ด้ว ย
วิธกี ารเช่นนี้จะทําให้สมาชิกในทีมรับรู้ความสามารถของทีม (Zhou. 2014) และจากข้อ เสนอทาง
ทฤษฎีของเฉิน; และคานเฟอร์ (Chen; & Kanfer. 2006) กล่าวว่าภาวะผูน้ ํ าเป็ นตัวแปรทางบริบทที่
มีความสําคัญที่สุดต่อกระบวนการจูงใจของทัง้ บุคคลและทีม และตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของ
ทีมสามารถกล่าวได้ว่าอยู่ในกระบวนการจูงใจเพราะหากรับรูว้ ่ามีความสามารถก็จะมีแนวโน้ มที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่พ ึงประสงค์ ดังนัน้ การที่มขี ้อมูลในเชิงสถิติของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคู่ต ัวแปร
ดังกล่าวมานํ าเสนอในรายงานการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดเส้นอิทธิพลเพิม่ ขึน้ กล่าวคือเส้นอิทธิพล
ทีส่ ่งผลต่อตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของทีมทีม่ าจากตัวแปรภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริง
หลังจากทําการปรับแบบแล้วจําลองตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้วจิ ยั ทําการวิเคราะห์
แบบจํ า ลองพหุ ร ะดับ โดยสรุ ป อีก ครัง้ หนึ่ ง ค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจํ า ลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์พหุระดับ ปรากฏตามภาพประกอบ 18 และตาราง 27 ดังต่อไปนี้
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.117

TSIZ

DIV
-.258

SAF
TSE
.911**

-.055
.965**
.461

TWE

.370*

TINO

.161

INIB

-.445
.037

AUL
.691**

WEIB
.374*
.632**

ระดับทีม
ระดับบุคคล

.350**

SUI
LEI

.150*
.818**

SEI

.439**

OPI

.245**

-.097

WEI

.422**

INI

.297**

IDI

.180*
-.005
-.103

ภาพประกอบ 18 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุ
ระดับ (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)

206
ตาราง 27 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปร
เชิงสาเหตุและผลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2, df, p value
RMSEA
CFI
TLI
SRMR within
SRMR between

เกณฑ์
P> 0.05
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ
107.316, 69, .0022
.037
.976
.960
.034
.071

การแปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 27 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับที่
ผ่ านการปรับ ตามที่ได้ ก ล่ าวมาแล้ว ข้างต้ น พบว่ าค่ า ดัช นี ต่ างๆ มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง
ประจัก ษ์ ทุ ก ค่ า ยกเว้ น ค่ า สถิ ติ ไ คสแควร์ท่ี ม ีนั ย สํ า คัญ ในระดับ .05 ดัง นั ้น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี
หลังจากผู้วจิ ยั ได้แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันใน
งานแล้ว ต่อไปนี้ผู้วจิ ยั ได้สรุปค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
และอิทธิพลรวมจําแนกตามตัวแปรสาเหตุ และจําแนกตามตัวแปรผล ดังแสดงในตาง 28 และ 29
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ตาราง 28 ขนาดอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรสาเหตุทม่ี ผี ลต่อตัวแปรผลในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับ
บุคคลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ตัวแปรผล

SEI
TE

DE

.818**
.150*
-

.818**
.150**
-

IE

WEI
TE

DE

-

.359**
.066**
.439**
.245**
.297**
-

.439**
.245**
.297**
-

IE

INI
TE

DE

IE

.359**
.066*
-

-.031
.363**
.088*
.098*
.306**
.422**

-.103**
.350**
-.097**
-.005**
.180**
.422**

-.072**
.013
.185**
.103**
.125**
-

ตัวแปรสาเหตุ

LEI
SUI
SEI
OPI
IDI
WEI
R2

.850*

.429**

.365**

หมายเหตุ
1. TE = อิทธิพลรวม (Total effect), DE = อิทธิพลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
2. * p < .05, ** p < .01
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ตาราง 29 ขนาดอิทธิพ ลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรสาเหตุ ท่มี ผี ลต่ อตัวแปรผลในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ตัวแปรผล

TSE
TE

DE

IE

TWE
TE

.911**
.830**

-

-.024
.461
.965**
-.258
-.055
-

DE

IE

TINO
TE

-.445
.461
.965**
-.258
-.055
.830**

.420
-

.623**
.173
.363*
.020
- .021
.376*
-

DE

IE

WEI B
TE

.632**
.117
.376*
.674**

-.009*
.173
.363*
-.097*
-.021*
-

.690**
.017
.036
-.010*
-.002*
.037
-

DE

IE

INI B
TE

.691**
.037
.485**

-.001*
.017
.036
-.010*
-.002*
-

.485**
.003
.006
-.002*
.000
.006
.161

DE

IE

.374*'

.111
.003
.006
-.002*
.000
.006
-

ตัวแปรสาเหตุ

AUL
TSE
SAF
DIV
T SIZE
TWE
WEI B
R2

.911**
)
-

.161
.250*

หมายเหตุ
1. TE = อิทธิพลรวม (Total effect), DE = อิทธิพลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
2. * p < .05, ** p < .01
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จากตาราง 28 และ 29 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีมของ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงสาเหตุและผลของความยึดมันผู
่ กพันใน
งานที่ป รับ แบบจําลองแล้ว ผลการวิจ ยั ที่สําคัญ พบว่ าความยึ ด มันผู
่ ก พัน ในงานเป็ นตัว แปร
คันกลาง
่
ส่งผ่านอิทธิพลเชิงสาเหตุโดยสมบูรณ์ (Complete mediator) ในระดับบุคคลระหว่างการ
รับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน และการเปิ ดรับประสบการณ์กบั ตัวแปรพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรม และในระดับทีมระหว่างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมกับพฤติกรรมการสร้าง
นวัต กรรมระดับ ที ม และตัว แปรภาวะผู้นํ า ที่ แ ท้ จ ริ ง เป็ นตั ว แปรเชิ งสาเหตุ ที่ ส ํ า คัญ ที่ สุ ด
(ค่าอิทธิพลรวมสูง) ทีส่ ่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและทีม การรับรู้
ความสามารถของทีม อีกทัง้ ยังมีอิทธิพ ลข้ามระดับต่ อความยึดมันผู
่ ก พันในงานระดับบุ คคลและ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลอีกด้วย ในขัน้ นี้จะรายงานขนาดอิทธิพลทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม
โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน จําแนกประเภทอิทธิพลในระดับบุคคล อิทธิพ ลในระดับทีม และอิทธิพลข้าม
ระดับ ดังนี้

อิ ทธิ พลในระดับบุคคล
1. ตัวแปรตามการรับรูค้ วามสามารถของตน (SEI) พบว่าได้รบั อิทธิพลรวมเรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (LEI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.818**
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (SUI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.150*
โดยทัง้ 2 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนได้ถงึ ร้อยละ 85.00
2. ตัวแปรตามความยึดมันผู
่ กพันในงาน (WEI) พบว่าได้รบั อิทธิพลรวมเรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
การรับรูค้ วามสามารถของตน (SEI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.439**
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (LEI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.359**
การมีอสิ ระในงาน (IDI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.297**
การเปิ ดรับประสบการณ์ (OPI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.245**
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (SUI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.066
โดยทัง้ 5 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ได้รอ้ ยละ 42.90
3. ตัวแปรตามพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล (INI) พบว่าได้รบั อิทธิพ ลรวม
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
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ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (WEI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.422**
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ (SUI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.363**
การมีอสิ ระในงาน (IDI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.306**
การเปิ ดรับประสบการณ์ (OPI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.098
การรับรูค้ วามสามารถของตน (SEI)
ค่าอิทธิพลรวม 0.088
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (LEI)
ค่าอิทธิพลรวม -0.031
โดยทัง้ 6 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้
ร้อยละ 36.50
อิ ทธิ พลในระดับทีม
1. ตั ว แปรตามการรับ รู้ค วามสามารถของที ม (TSE) พบว่ า ได้ ร ับ อิ ท ธิพ ลรวมเรีย ง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (AUL)
ค่าอิทธิพลรวม 0.911**
โดยตัว แปรภาวะผู้นํ าที่แ ท้จริง สามารถร่ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของการรับ รู้
ความสามารถของทีมได้ถงึ ร้อยละ 83.00
2. ตัวแปรตามความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับทีม (TWE) พบว่าได้รบั อิทธิพ ลรวมเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม (SAF)
ค่าอิทธิพลรวม 0.965**
การรับรูค้ วามสามารถของทีม (TSE)
ค่าอิทธิพลรวม 0.461
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (AUL)
ค่าอิทธิพลรวม -.024
ขนาดของทีม (TSIZE)
ค่าอิทธิพลรวม -.055
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม (DIV) ค่าอิทธิพลรวม -.258
โดยทัง้ 5 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้
ร้อยละ 83.00
3. ตัวแปรตามพฤติก รรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม (TINO) พบว่าได้รบั อิทธิพ ลรวม
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (AUL)
ค่าอิทธิพลรวม 0.623**
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (TWE)
ค่าอิทธิพลรวม 0.376*
ค่าอิทธิพลรวม 0.363*
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม (SAF)
การรับรูค้ วามสามารถของทีม (TSE)
ค่าอิทธิพลรวม 0.173
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม (DIV) ค่าอิทธิพลรวม 0.020
ขนาดของทีม (TSIZE)
ค่าอิทธิพลรวม -0.021
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โดยทัง้ 6 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้
ร้อยละ 67.40
อิ ทธิ พลข้ามระดับ
่ กพันใน
1. ตัวแปรตามความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม (WEI B ) ตัวแปรตามความยึดมันผู
ของทีม (WEI B ) นี้เป็ นตัวแปรระดับทีมทีไ่ ด้รบั การยกระดับมาจากวัดตัวแปรกลุ่มตามแบบจําลองการ
วัดแบบรวมคะแนนในกลุ่ม (Summary index model) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อทิ ธิพลแบบข้ามระดับ
(Cross-level effect) ผลการวิเคราะห์พบว่าได้รบั อิทธิพลข้ามระดับรวม เรียงตามลําดับจากมากไป
หาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (AUL)
ค่าอิทธิพลรวม 0.690**
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน (TWE)
ค่าอิทธิพลรวม 0.037
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม (SAF)
ค่าอิทธิพลรวม 0.036
การรับรูค้ วามสามารถของทีม (TSE)
ค่าอิทธิพลรวม 0.017
ขนาดของทีม (TSIZE)
ค่าอิทธิพลรวม -0.002
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม (DIV) ค่าอิทธิพลรวม -0.010
โดยทัง้ 6 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้
ร้อยละ 48.50
2. ตัวแปรตามพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของทีม (INI B ) ตัวแปรตามพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมของทีม (INI B ) นี้เป็ นตัวแปรระดับทีมที่ได้รบั การยกระดับมาจากวัดตัวแปรกลุ่มตาม
แบบจําลองการวัดแบบรวมคะแนนในกลุ่ม (Summary index model) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อทิ ธิพล
แบบข้ามระดับ (Cross-level effect) ผลการวิเคราะห์พ บว่าได้รบั อิทธิพ ลรวม เรียงตามลําดับจาก
มากไปหาน้อยจากตัวแปรสาเหตุรายตัวแปร กล่าวคือ
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง (AUL)
ค่าอิทธิพลรวม 0.485**
ค่าอิทธิพลรวม 0.161
ความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม (WEI B )
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (TWE)
ค่าอิทธิพลรวม 0.006
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม (SAF)
ค่าอิทธิพลรวม 0.006
การรับรูค้ วามสามารถของทีม (TSE)
ค่าอิทธิพลรวม 0.003
ค่าอิทธิพลรวม 0.000
ขนาดของทีม (TSIZE)
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม (DIV) ค่าอิทธิพลรวม -0.002
โดยทัง้ 7 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
ได้รอ้ ยละ 25.00
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3.4 ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม อิ ทธิ พลโดยรวมและอิ ทธิ พล
ข้ามระดับ
จากผลการวิเคราะห์และสารสนเทศที่ได้มาเป็ นแสดงถึงอิทธิพ ลทางตรงที่ได้มาจากค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่านัน้ ซึง่ ยังไม่ครบถ้วน ในความเป็ นจริงยังมีอทิ ธิพลทางอ้อมเกิดขึน้
ได้อกี ด้วย อีกทัง้ ค่าอิทธิพลรวมเป็ นเท่าใดยังไม่ทราบ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลที่
ตัวแปรเชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานในฐานะตัวแปรคันกลางและส่
่
งผลต่อตัวแปร
ตามคือ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรม ได้แ ก่ อิท ธิพ ลทางตรง (Direct effect) อิท ธิพ ลทางอ้อ ม
(Indirect effect) และอิทธิพลโดยรวม(Total effect) ของตัวแปรเชิงสาเหตุ และผลของความยึดมัน่
ผูกพันในงานในแต่ละเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 30
ตาราง 30 รายละเอียดผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของ
ตัวแปรเชิงสาเหตุและผล จําแนกตามคู่ตวั แปร
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from SUI to WEI
Total
Total indirect
Specific indirect SUI → SEI → WEI
Direct effect
SUI → WEI
-Within-Group
Effects from LEI to WEI
Total
Total indirect
Specific indirect LEI → SEI → WEI
Direct effect
LEI → WEI
-Within-Group
Effects from OPI to WEI
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
OPI → WEI
-Within-Group

Estimate SE

Z

P

0.066
0.066
0.066
0.000

0.034
0.034
0.034
0.000

1.915
1.915
1.915
0.000

0.056
0.056
0.056
0.000

0.359
0.359
0.359
0.000

0.051
0.051
0.051
0.000

7.031
7.031
7.031
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.245
0.000
0.000
0.245

0.062
0.000
0.000
0.062

3.934
0.000
0.000
3.934

0.000
1.000
0.000
0.000
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from SEI to WEI
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
SEI → WEI
-Within-Group
Effects from IDI to WEI
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
IDI → WEI
-Within-Group
Effects from SUI to INI
Total
Total indirect
Specific indirect SUI → SEI → INI
SUI → SEI → WEI → INI
Direct effect
SUI → INI
-Within-Group
Effects from LEI to INI
Total
Total indirect
Specific indirect LEI → SEI → INI
LEI → SEI → WEI → INI
Direct effect
LEI → INI
-Within-Group

Estimate SE

Z

P

0.439
0.000
0.000
0.439

0.054
0.000
0.000
0.054

8.180
0.000
0.000
8.180

0.000
1.000
0.000
0.000

0.297
0.000
0.000
0.297

0.088
0.000
0.000
0.088

3.383
0.000
0.000
3.383

0.001
1.000
0.000
0.001

0.363
0.031
-0.015
0.028
0.350

0.095
0.026
0.031
0.017
0.097

3.817
0.505
-0.467
1.668
3.620

0.000
0.614
0.641
0.095
0.000

-0.031
0.072
-0.079
0.152
-0.103

0.097
0.147
0.155
0.039
0.192

-0.316
0.490
-0.512
3.860
-0.537

0.752
0.642
0.609
0.000
0.591
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from OPI to INI
Total
Total indirect
Specific indirect OPI → WEI → INI
Direct effect
OPI → INI
-Within-Group

Estimate SE

Z

P

0.098
0.103
0.103
-0.005

0.064
0.039
0.039
0.060

1.536
2.682
2.682
-0.084

0.125
0.007
0.007
0.933

Effects from SEI to INI
Total
Total indirect
Specific indirect SEI → WEI → INI
Direct effect
SEI → INI

0.088
0.185
0.185
-0.097

0.179
0.047
0.047
0.191

0.492
3.946
3.946
-0.510

0.622
0.000
0.000
0.610

Effects from IDI to INI
Total
Total indirect
Specific indirect IDI → WEI → INI
Direct effect
IDI → INI

0.306
0.125
0.125
0.180

0.094
0.040
0.040
0.100

3.236
3.153
3.153
1.803

0.001
0.002
0.002
0.071

0.422
0.000
0.000
0.422

0.087
0.000
0.000
0.087

4.866
0.000
0.000
4.866

0.000
1.000
0.000
0.000

-Within-Group

-Within-Group

Effects from WEI to INI
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
WEI → INI
-Within-Group
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from AUL to TSE
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
AUL → TSE
-Within-Group
Effects from AUL to TWE
Total
Total indirect
Specific indirect AUL → TSE → TWE
Direct effect
AUL → TWE

-0.024
0.420
0.420
-0.445

Effects from TSE to TWE
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
TSE → TWE
Effects from SAF to TWE
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
SAF → TWE

-Between-Group

-Between-Group

-Between-Group

Estimate SE

Z

P

0.911
0.000
0.000
0.911

20.075
0.000
0.000
20.075

0.000
0.000
0.000
0.000

0.131
0.349
0.349
0.387

-0.184
1.204
1.204
-1.150

0.854
0.228
0.228
0.250

0.461
0.000
0.000
0.461

0.376
0.000
0.000
0.376

1.228
0.000
0.000
1.228

0.219
1.000
0.000
0.219

0.965
0.000
0.000
0.965

0.140
0.000
0.000
0.140

6.886
0.000
0.000
6.886

0.000
1.000
0.000
0.000

0.045
0.000
0.000
0.045
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from DIV to TWE
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
DIV → TWE

-0.258
0.000
0.000
-0.258

Effects from TSIZE to TWE
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
TSIZE → TWE

-0.055
0.000
0.000
-0.055

-Between-Group

-Between-Group

Estimate SE

Z

P

0.166
0.000
0.000
0.166

-1.551
0.000
0.000
-1.551

0.121
1.000
0.000
0.121

0.125
0.000
0.000
0.125

-0.441
0.000
0.000
-0.441

0.659
1.000
0.000
0.659

Effects from AUL to TINO
Total
Total indirect
Specific indirect AUL → TWE → TINO
AUL → TSE → TWE → TINO
Direct effect
AUL → TINO

0.623
-0.009
-0.167
-0.158
0.632

0.168
0.049
0.154
0.142
0.175

3.714
-0.185
-1.085
1.116
3.608

0.000
0.853
0.278
0.264
0.000

Effects from TSE to TINO
Total
Total indirect
Specific indirect TSE → TWE → TINO
Direct effect
TSE → TINO

0.173
0.173
0.173
0.000

0.153
0.153
0.153
0.000

1.136
1.136
1.136
0.000

0.256
0.256
0.256
0.000

-Between-Group

-Between-Group
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from SAF to TINO
Total
Total indirect
Specific indirect SAF → TWE → TINO
Direct effect
SAF → TINO

Estimate SE

Z

P

0.363
0.363
0.363
0.000

0.176
0.176
0.176
0.000

2.062
2.062
2.062
0.000

0.039
0.039
0.039
0.000

Effects from DIV to TINO
Total
Total indirect
Specific indirect DIV → TWE → TINO
Direct effect
DIV → TINO

0.020
-0.097
-0.097
0.117

0.284
0.082
0.082
0.266

0.071
-1.182
-1.182
0.440

0.943
0.237
0.237
0.660

Effects from TSIZE to TINO
Total
Total indirect
Specific indirect TSIZE → TWE → TINO
Direct effect
TSIZE → TINO

-0.021
-0.021
-0.021
0.000

0.048
0.048
0.048
0.000

-0.428
-0.428
-0.428
0.000

0.669
0.669
0.669
0.000

Effects from TWE to TINO
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
TWE → TINO

0.376
0.000
0.000
0.376

0.168
0.048
0.000
0.168

2.242
0.000
0.000
2.242

0.025
1.000
0.000
0.025

-Between-Group

-Between-Group

-Between-Group

-Between-Group
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Estimate
Effects from AUL to WEI B
Total
0.690
Total indirect
-0.001
Specific indirect AUL → TWE → WEI B
-0.017
AUL → TSE → TWE → 0.016
WEI B
Direct effect
0.691
AUL → WEI B
-Between-Group

SE

Z

P

0.103
0.005
0.052
0.049

6.705
-0.166
-0.322
0.321

0.000
0.868
0.748
0.748

0.103

6.738

0.000

Effects from TSE to WEI B
Total
Total indirect
Specific indirect TSE → TWE → WEI B
Direct effect
TSE → WEI B

0.017
0.017
0.017
0.000

0.054
0.054
0.054
0.000

0.322
0.322
0.322
0.000

0.748
0.748
0.748
0.000

Effects from SAF to WEI B
Total
Total indirect
Specific indirect SAF → TWE → WEI B
Direct effect
SAF → WEI B

0.036
0.036
0.036
0.000

0.102
0.102
0.102
0.000

0.355
0.355
0.355
0.000

0.722
0.722
0.722
0.000

Effects from DIV to WEI B
Total
Total indirect
Specific indirect DIV → TWE → WEI B
Direct effect
DIV → WEI B

-0.010
-0.010
-0.010
0.000

0.029
0.029
0.029
0.000

-0.355
-0.355
-0.355
0.000

0.738
0.738
0.738
0.000

-Between-Group

-Between-Group

-Between-Group
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from TSIZE to WEI B
Total
Total indirect
Specific indirect TSIZE → TWE → WEI B
Direct effect
TSIZE → WEI B

-0.002
-0.002
-0.002
0.000

Effects from TWE to WEI B
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
TWE → WEI B

0.037
0.000
0.000
0.037

-Between-Group

-Between-Group

Estimate SE

Effects from AUL to INI B
Total
0.485
Total indirect
0.111
Specific indirect AUL → WEI B → INI B
0.111
AUL → TWE → WEI B → -0.003
INI B
AUL → TSE → TWE → 0.003
WEI B → INI B
Direct effect
0.375
AUL → INI B
-Between-Group

Effects from TSE to INI B
Total
0.003
Total indirect
0.003
Specific indirect TSE → TWE → WEI B → 0.003
INI B
Direct effect
0.000
TSE → INI B
-Between-Group

Z

P

0.008
0.008
0.008
0.000

-0.272
-0.272
-0.272
0.000

0.786
0.786
0.786
0.000

0.105
0.008
0.000
0.105

0.357
0.000
0.000
0.357

0.721
1.000
0.000
0.721

0.099
0.110
0.110
0.008

4.890
1.011
1.011
-0.340

0.000
0.312
0.312
-0.734

0.007

0.340

0.734

0.153

2.442

0.015

0.008
0.008
0.008

0.340
0.340
0.340

0.734
0.734
0.734

0.000

0.000

0.000
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Estimate
Effects from SAF to INI B
Total
0.006
Total indirect
0.006
Specific indirect SAF → TWE → WEI B → 0.006
INI B
Direct effect
0.000
SAF → INI B

Z

P

0.016
0.016
0.016

0.369
0.369
0.369

0.712
0.712
0.712

0.000

0.000

0.000

0.005
0.005
0.005

-0.343
-0.343
-0.343

0.732
0.732
0.732

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.001
0.001
0.001

-0.277
-0.277
-0.277

0.782
0.782
0.732

0.000

0.000

0.000

0.000

0.006
0.006
0.006
0.000

0.016
0.016
0.016
0.000

0.371
0.371
0.371
0.000

0.710
0.710
0.710
0.000

-Between-Group

Effects froi DIV to INI B
Total
-0.002
Total indirect
-0.002
Specific indirect DIV → TWE → WEI B → -0.002
INI B
Direct effect
0.000
DIV → INI B
-Between-Group

Effects from TSIZE to INI B
Total
Total indirect
Specific indirect TSIZE → TWE → WEI B →
INI B
Direct effect
TSIZE → INI B
-Between-Group

Effects from TWE to INI B
Total
Total indirect
Specific indirect TWE → WEI B → INI B
Direct effect
TWE → INI B
-Between-Group

SE
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ตาราง 30 (ต่อ)
อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effects from WEI B to INI B
Total
Total indirect
Specific indirect
Direct effect
WEI B → INI B
-Between-Group

Estimate SE
0.161
0.000
0.000
0.161

0.151
0.000
0.000
0.151

Z

P

1.064
0.000
0.000
1.064

0.287
1.000
0.000
0.287

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลรวม (อิทธิพลทางตรง: DE + อิทธิพลทางอ้อม: IE
= อิทธิพ ลรวม: TE) ของคู่ต ัวแปรที่ส่ งอิทธิพ ล ในระดับบุ ค คล ระดับทีม และข้ามระดับ ตามเส้น
อิทธิพลในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานทีป่ รับ
แล้ว แสดงเป็ นรายคู่ตวั แปร ทีม่ คี ่าอิทธิพลรวมเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
ระดับบุคคล
อัน ดับ 1 การมีโ อกาสเรีย นรู้แ ละพัฒ นากับ การรับ รู้ค วามสามารถของตน ค่ า อิท ธิพ ล
0.818**
0.439**
0.422**

อัน ดับ 2 การรับ รู้ค วามสามารถของตนกับ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน ค่ าอิท ธิพ ลรวม
อัน ดับ 3 ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานกับ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรม ค่ าอิท ธิพ ลรวม

อันดับ 4 การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ค่าอิทธิพล
รวม 0.363**
อัน ดับ 5 การมีโ อกาสเรีย นรู้แ ละพัฒ นากับ ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงาน ค่ าอิท ธิพ ลรวม
0.359**
ระดับทีม
อันดับ 1 ความปลอดภัยเชิงจิต วิทยาของทีมกับความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม ค่า
อิทธิพลรวม 0.965**
อันดับ 2 ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงกับการรับรูค้ วามสามารถของทีม ค่าอิทธิพลรวม 0.911**
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0.623**

อันดับ 3 ภาวะผู้นําที่แท้จริงกับพฤติกรรมการสร้างนวัต กรรมระดับทีม ค่ าอิทธิพ ลรวม

อันดับ 4 ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม ค่า
อิทธิพลรวม 0.376*
อันดับ 5 ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยากับความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม ค่าอิทธิพลรวม
0.363*

0.485**

อิ ทธิ พลข้ามระดับ
อันดับ 1 ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงกับความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม ค่าอิทธิพลรวม 0.690**
อัน ดับ 2 ภาวะผู้นํ าที่แ ท้จริง กับ พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมของทีม ค่ าอิท ธิพ ลรวม

หลังจากที่ผู้วจิ ยั ได้ทดสอบและปรับแบบจําลองจนได้แบบจําลองที่กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เป็ นอย่างดีแล้ว ต่อไปนี้เป็ นการแสดงภาพเปรียบเทียบระหว่างแบบจําลองตามสมมติฐาน
ตัง้ ต้นและแบบจําลองสุดท้ายหลังการปรับ ดังแสดงในภาพประกอบ 19 และ 20
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ภาพประกอบ 19 แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันในงานตาม
สมมติฐาน

224
.117

TSIZ

DIV
-.258

SAF
TSE
.911**

-.055
.965**
.461

TWE

.370*

TINO

.161

INIB

-.445
.037

AUL
.691**

WEIB
.374*
*632**

ระดับทีม
ระดับบุคคล

.350**

SUI
LEI

.150*
.818**

SEI

.439**

OPI

.245**

-.097

WEI

.422**

INI

.297**

IDI

.180*
-.005
-.103

ภาพประกอบ 20 แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันในงานหลังการ
ปรับแบบจําลอง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาและทดสอบแบบจํ า ลองโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลพหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันในงานที่มตี ่ อพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมของพนักงานบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง โดยมีตวั แปรในแบบจําลอง
พหุ ระดับ ประกอบด้ว ย ตัว แปรเชิง สาเหตุ ระดับ บุ ค คลได้แ ก่ การเปิ ด รับ ประสบการณ์ การรับ รู้
ความสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาและการรับรูก้ ารสนับสนุ นของ
องค์การ ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับทีมประกอบด้วย ภาวะผูน้ ํ าที่แท้จริง การรับรูค้ วามสามารถของทีม
ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมและขนาดของทีม
โดยมีตวั แปรคันกลางได้
่
แก่ความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ระดับบุคคลและระดับทีม ในส่วนตัวแปร
ผลได้แก่พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับทีม ในบทนี้เป็ นการนํ าเสนอภาพรวม
ของการวิจยั โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็ น 4 หัวข้อ
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. กระบวนการวิ จยั โดยสรุป

1.1 ความมุ่งหมายของการวิ จยั
เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับทีมของ
พนักงานบริษทั

1.2 สมมติ ฐานในการวิ จยั
อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้อมระดับบุคคล
1. (H1) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก การเปิ ดรับ
ประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
2. (H2) พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล การเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถในตน การมี
อิสระในงาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
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3. (H3) พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจาก
การเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถในตน การมีอสิ ระในงาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นของ
องค์ก าร และการมีโอกาสเรียนรู้แ ละพัฒ นา โดยผ่ านความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับ บุ ค คลเป็ น
ตัวแปรคันกลาง
่
อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้อมระดับทีม
4. (H4) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
การรับรูส้ ามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะ
ของทีม และขนาดของทีม
5. (H5) พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก ความยึดมัน่
ผู ก พัน ในงานระดับ ทีม ภาวะผู้ นํ าที่แ ท้ จ ริง การรับ รู้ค วามสามารถของทีม ความปลอดภัย เชิง
จิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของทีม
6. (H6) พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจาก ภาวะผูน้ ํา
ที่แท้จริง การรับรูค้ วามสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม ความหลากหลายด้าน
ความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของทีม โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมเป็ นตัวแปร
คันกลาง
่
อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้อมข้ามระดับ
7. (H7) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจาก
่ กพันในงานระดับทีม และภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
ความยึดมันผู
8. (H8) พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจาก
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
่ กพันในงานระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจาก
9. (H9) ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง โดยผ่านความยึดมันผู
10. (H10) พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจาก
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม และภาวะผู้นําที่แท้จริง โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุคคล
1.3 ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นพนักงานประจําของบริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่ม ซิ
เมนต์และวัสดุก่อสร้าง ซึง่ ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างทีท่ าํ จากคอนกรีต โดยต้องมี
อายุงานไม่ต่ ํากว่า 1 ปี ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในกิจการต่ างๆ ที่ผลิตคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างที่ทําจาก
คอนกรีต และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เฉพาะในประเทศไทย ประกอบด้ว ยกิจการภาคเหนื อ ภาค

227
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ กรุงเทพฯ กิจการคอนกรีตสําเร็จรูป
กิจการผลิตวัตถุดบิ หน่ วยงานนวัตกรรมและเทคโนและยี หน่ วยงานฝ่ ายบริหารและสํานักกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และต้องเป็ นสมาชิกในทีมซึ่งได้รบั มอบหมายในการปรับปรุงงานและ/หรือสร้างนวัตกรรม
โดยการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ที่ค รอบคลุมสินค้าและบริการ หรือ กระบวนการทํางาน หรือรูปแบบ
ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์การ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ ทีมต่างๆ เหล่านี้จะเป็ นทีมที่
มีผลงานสําเร็จแล้วหรือเป็ นทีมทีก่ ําลังทําการปรับปรุงงานและสร้างนวัตกรรมอยู่ในระหว่างปี 2559 2560 โดยมีสมาชิกในแต่ละทีมไม่น้อยกว่า 6 คน มีจาํ นวน 248 ทีม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั น้ ภู ม ิ (Stratified
sampling) โดยในการศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการสร้างนวัต กรรม จําเป็ นต้อ งมี
ผลงานเชิงประจักษ์ดงั นัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้เกณฑ์การนํ าผลงานของทีมสร้างนวัตกรรมเข้าประกวดเพื่อรับ
รางวัลในระดับกิจการแต่ละกิจการเป็ นตัวแปรในการแบ่งชัน้ ภูม ิ แบ่งออกเป็ น 9 ชัน้ ภูมจิ าํ แนกตาม
กิจการและหน่ วยงานที่มกี ารจัดประกวดผลงานของทีมสร้างนวัตกรรมตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น และ
ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยให้เจ้าหน้าที่ผูป้ ระสานงานเป็ น
ผูส้ ุ่มทีมพร้อมทัง้ สุ่มสมาชิกในแต่ละทีม (ยกเว้นหัวหน้าทีม) อย่างน้อยทีมละ 6 คน รวมเป็ นจํานวน
ทีม ตามแบบแผนการสุ่ ม ตัว อย่างทัง้ สิ้น 90 ทีม รวมสมาชิก 540 คน โดยผู้ว ิจยั เก็บข้อ มูล มาได้
ทัง้ หมด 62 ทีม รวมสมาชิก 398 คน
ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิ จยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือตัวแปรระดับบุคคล และตัวแปร
ระดับทีม แบ่งเป็ นกลุ่มตัวแปร 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุ ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับ
บุคคล ประกอบด้วย การเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระในงาน การ
มีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ กลุ่มทีส่ องตัวแปรเชิงสาเหตุระดับทีม
ประกอบด้วย ภาวะผูน้ ํ าที่แท้จริง การรับรูค้ วามสามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของทีม กลุ่มที่สามเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ประกอบด้วย ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล และความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม กลุ่มที่ส่ี
เป็ นตัวแปรผล ประกอบด้ว ย พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ บุ ค คล และพฤติก รรการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม
1.4 เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามสําหรับพนักงานแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ซึง่ ใช้วดั ตัวแปรทัง้ หมด 14 ตัวแปร แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถามทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ เครื่องมือที่ใช้วดั ตัวแปรทุกตัวในการวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่ งมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
คะแนนรวมรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การตรวจสอบความเชื่อมันของแบบวั
่
ด
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และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
factor analysis: CFA)
1.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อ ผู้ ว ิจ ยั ได้ร บั แบบสอบถามที่ม ีข้อ มูล ครบถ้ ว นสมบู รณ์ ถู ก ต้ อ งและเพีย งพอต่ อ การ
วิเคราะห์ด้วยวิธกี ารทางสถิตแิ ล้วผู้วจิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะดําเนินการเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 เป็ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ ตัวแปรระดับทีมที่
พนั ก งานเป็ น ผู้ให้ข้อ มูล ได้แ ก่ ต ัว แปร ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับ ทีม พฤติก รรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม การรับรูค้ วามสามารถระดับทีม ภาวะผู้นําทีแ่ ท้จริง ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม โดยทําการตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบพหุ
ระดับโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ เกณฑ์ท่ใี ช้ในการพิจารณาคือค่าดัชนีความกลมกลืม
่ วแปร
ได้แก่ ค่าสถิตไิ คสแควร์, RMSEA, CFI, TLI, SRMR W และ SRMR B ตรวจสอบความเชื่อมันตั
แฝงได้แก่ ค่า CR และค่าดัชนีความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้คอื AVE และทําการตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลในการยกระดับคะแนนเป็ นตัวแปรระดับทีม โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
คะแนนสมาชิกภายในกลุ่มด้วยค่า rwg(j) ตรวจสอบสัดส่วนความแปรปรวนของคะแนนสมาชิก ที่
อธิบายได้ดว้ ยความเป็ นกลุ่ม ด้วยค่า ICC1 และตรวจสอบความเชื่อมันของคะแนนเฉลี
่
ย่ ของคะแนน
สมาชิกกลุ่มด้วยค่า ICC2
ส่วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินการดังนี้
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ ผูว้ จิ ยั นํ า
ข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของคะแนนตัวแปรระดับทีมและการวิเคราะห์ความเชื่อมันของ
่
คะแนนเฉลี่ยทีมมาทําการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์แบบจําลองระดับบุคคลและระดับทีมพร้อมๆ กัน
ตามแนวทางของมิวเทน (Muthen. 1994) และการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ พหุ
ระดับ ที่ม ีต ัว แปรคัน่ กลางตามแนวทางของพรีเชอร์แ ละคนอื่น ๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang.
2010; Preacher; Zhang; & Zyphur. 2011 ที่ส รุป ไว้โ ดยปิ ย รัฐ ธรรมพิท ัก ษ์ (2558) ทัง้ นี้ ใ นการ
วิเคราะห์จะใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Mplus 7.4 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2. สรุปผลการวิ จยั
กล่าวโดยเฉพาะสําหรับการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้ หมดทัง้ หมดตัง้ ไว้ 10
ข้อ จากผลการวิจยั พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน 7 ข้อ ส่วนสมมติฐานอื่นๆ อีก 3 ข้อ ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตาราง 31 ดังนี้
ตาราง 31 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติ ฐานในการวิ จยั
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
1. ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลทางตรง เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน
จากการเปิ ดรับประสบการณ์การรับรูค้ วามสามารถของตน
การมีอสิ ระในงาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ และ
การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
2. พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับบุ ค คล ได้รบั อิท ธิพ ล เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน
ทางตรงจาก ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานระดับ บุ ค คล การ
เปิ ด รับ ประสบการณ์ การรับ รู้ค วามสามารถในตน การมี
อิสระในงาน การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ และการมี
โอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
3. พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพล เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน
ท างอ้ อ ม จากก ารเปิ ดรั บ ป ระสบ การณ์ การรับ รู้
ความสามารถในตน การมีอิส ระในงาน การรับ รู้ก าร
สนับสนุ นขององค์การ และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา
โดยผ่ านความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับบุ ค คลเป็ นตัว
แปรคันกลาง
่
4. ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมได้รบั อิทธิพลทางตรง เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน
จาก ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
การรับรูส้ ามารถของทีม ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของ
ทีม ความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และ
ขนาดของทีม
5. พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ ทีม ได้รบั อิท ธิพ ล เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน
ทางตรงจาก ความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับทีม ภาวะ
ผู้ นํ า ที่ แ ท้ จ ริง การรับ รู้ค วามสามารถของทีม ความ
ปลอดภัย เชิง จิต วิท ยาของทีม ความหลากหลายด้า น
ความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของทีม
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ตาราง 31 (ต่อ)
สมมติ ฐานในการวิ จยั
6. พฤติก รรมการสร้างนวัต กรรมระดับ ทีม ได้รบั อิท ธิพ ล
ทางอ้อมจาก ภาวะผูน้ ํ า ทีแ่ ท้จริง การรับรูค้ วามสามารถ
ของที ม ความปลอดภั ย เชิ ง จิต วิท ยาของที ม ความ
หลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม และขนาดของ
ทีม โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมเป็ นตัว
แปรคันกลาง
่
7. ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานระดับ บุ ค คลได้ ร ับ อิ ท ธิพ ล
ทางตรงข้ามระดับจากความยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับ
ทีม และภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
8. พฤติ ก รรมสร้า งนวัต กรรมระดับ บุ ค คลได้ ร บั อิท ธิพ ล
ทางตรงข้ามระดับจาก ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
9. ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานระดับ บุ ค คลได้ ร ับ อิ ท ธิพ ล
ทางอ้อมข้ามระดับจากภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงโดยผ่านความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม
10. พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมข้ามระดับจากความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
ทีม และภาวะผู้นําที่แท้จริง โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานระดับบุคคล

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน

เป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

สรุปผลการวิจยั ในภาพรวมผูว้ จิ ยั จะนําเสนอไปตามแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้ประกอบพนักงานซึง่ เป็ นสมาชิกในทีมปรับปรุงงานและ/
หรือทีมสร้างนวัตกรรม ทัง้ หมด 398 คน 62 ทีม ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ
75.25) มีอายุเฉลีย่ 34.84 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับม.6 ปวช. ปวส. รองลงมาจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด (ร้อยละ 55.8 ) เป็ นพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารมากกว่าพนักงานระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ (ร้อยละ 66.1 ) ลักษณะของทีมเป็ นทีม
ประเภท QC problem solving มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประเภท Kaizen และเป็ นประเภท Task
achieving น้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 41:33:25 ) จํานวนสมาชิกทีใ่ ห้ขอ้ มูลเฉลีย่ 6.4 คนต่อทีม
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2.2 ผลการวิ เคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรพหุระดับ
ในขัน้ ตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์ตวั แปรทีม่ จี ดุ กําเนิดในระดับบุคคลแต่ได้รบั อิทธิพลจากความ
เป็ นกลุ่ม ทําให้สามารถยกระดับการตีความขึน้ เป็ นตัวแปรพหุระดับได้และผู้วจิ ยั กําหนดให้เป็ นตัว
แปรในระดับทีมโดยจะวิเคราะห์ใน 3 ด้าน คือ โครงสร้างองค์ประกอบ ความสอดคล้อ งระหว่าง
สมาชิก และความเชื่อมันของคะแนนเฉลี
่
ย่ ระหว่างกลุ่ม
1. ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงาน
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) แสดงว่าความ
ยึด มันผู
่ ก พันในงานระดับทีมในการวิเคราะห์ระดับทีมมีคุ ณ ลัก ษณะของความเป็ น กลุ่ มประเภท
Fuzzy composition process โดยที่ในระดับบุคคลมี 3 องค์ประกอบ 6 ข้อคําถาม ส่วนความยึดมัน่
ผูกพันในงานระดับทีมเมื่อวิเคราะห์ในระดับทีมมีเพียงองค์ประกอบเดียว แต่ม ี 6 ข้อคําถามเช่นเดิม
ค่ า ดั ช นี ต่ า งๆ มี ด ั ง นี้ χ2= 6.367*, dƒ= 15, p value = 0.9844, RMSEA= 0.000, CFI= 1.000,
SRMR W = 0.011, SRMR B = 0.050, CR = 0.752, AVE = 0.607 rwg(j) = 0.8810 ,ICC1 = 0.16 ,
ICC2 = 0.55
2. ตัวแปรพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม
จากผลการวิเคราะห์ โ ครงสร้างองค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ระดับ (MCFA) แสดงว่ า
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม ในการวิเคราะห์ระดับทีมมีคุณลักษณะของความเป็ นกลุ่ม
ประเภท Fuzzy composition process โดยที่ในระดับ บุ ค คลมี 3 องค์ป ระกอบ 7 ข้อ คํ าถาม ส่ ว น
ระดับทีมเมื่อวิเคราะห์ในระดับทีมมีเพียงองค์ประกอบเดียว แต่ม ี 7 ข้อคําถามเช่นเดิม ค่าดัชนีต่างๆ
มี ดั ง นี้ χ2= 63.179*, dƒ= 23, p value = 0.0000, CFI= 0.972, RMSEA= 0.066, SRMR W =
0.019, SRMR B = 0.055, CR = 0.984, AVE = 0.899, rwg(j) = .9384, ICC1 = .06, ICC2 = .30
3. ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของทีม
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) แสดงว่าการ
รับ รู้ค วามสามารถของทีม ในการวิเคราะห์ ร ะดับ ทีม มีคุ ณ ลัก ษณะของความเป็ น กลุ่ ม ประเภท
composition process โดยที่ใ นระดับ บุ ค คลมี 1 องค์ป ระกอบ 6 ข้อ คํ าถาม ส่ ว นในระดับ ทีม มี 1
องค์ ป ระกอบ มี 6 ข้ อ คํ า ถามเช่ น เดิ ม ค่ า ดั ช นี ต่ า งๆ มีด ัง นี้ χ2= 60.084*, dƒ=28,p value =
0.0000,CFI= 0.980, RMSEA= 0.054, SRMR W = 0.025, SRMR B = 0.063, CR = 0.927, AVE =
0.617, rwg(j) = .8789, ICC1 = .14, ICC2 = .51
4. ตัวแปรภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริง
จากผลการวิเคราะห์ โ ครงสร้างองค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ระดับ (MCFA) แสดงว่ า
ตัวแปรภาวะผู้นําที่แท้จริงในการวิเคราะห์ระดับทีมมีคุณลักษณะของความเป็ นกลุ่มประเภท Fuzzy
composition process ในระดั บ บุ ค คลมี 4 องค์ ป ระกอบ 8 ข้ อ คํ า ถาม ในระดั บ ที ม มี เ พี ย ง
องค์ประกอบเดียว แต่ม ี 8 ข้อคําถามเช่นเดิม ค่าดัชนีต่างๆ มีดงั นี้ χ2=71.963*, dƒ= 26, p value =
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0.0000, CFI= 0.982, RMSEA= 0.067, SRMR W = 0.015, SRMR B = 0.115, CR = 0.878, AVE
= 0.784, rwg(j) = .8698, ICC1 = .06, ICC2 = .29
5. ตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
จากผลการวิเคราะห์ โ ครงสร้างองค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ระดับ (MCFA) แสดงว่ า
ตัวแปรตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมในการวิเคราะห์ระดับทีมมีคุณลักษณะของความ
เป็ นกลุ่มประเภท Fuzzy composition process ในระดับบุค คลมี 1 องค์ประกอบ 3 ข้อ คําถาม ใน
ระดับทีมมีองค์ประกอบเดียว แต่ม ี 2 ข้อคําถาม ค่าดัชนีต่างๆ มีดงั นี้ χ2= 10.887 dƒ= 17, p value
= 0.8624, CFI= 1.000, TLI = 1.021, RMSEA= 0.000, SRMR W = 0.023, SRMR B = 0.115,
rwg(j) = .8236, ICC1 = .11, ICC2 = .44
6. ตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม
จากผลการวิเคราะห์ โครงสร้างองค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พหุ ระดับ (MCFA) แสดงว่ า
ตัวแปรความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมในการวิเคราะห์ระดับทีมมีคุณ ลักษณะของ
ความเป็ นกลุ่มประเภท Fuzzy composition process ในระดับบุคคลมี 1 องค์ประกอบ 3 ข้อคําถาม
ในระดับทีมมีเพียงองค์ประกอบเดียว แต่ม ี 3 ข้อคําถามเช่นเดิม ค่าดัชนีต่างๆ มี χ2= 10.887 dƒ=
17, p value = 0.8624, CFI= 1.000, TLI = 1.021, RMSEA= 0.000, SRMR W = 0.023, SRMR B =
0.115, rwg(j) = .8700, ICC1 = .21, ICC2 = .63
2.3 ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของความยึดมัน่
ผูกพันในงานที่มีผลต่อพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตเิ ชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตในการวิจยั
จากผลการตรวจสอบภาพรวมของค่ าสถิติพ้ืน ฐานพบว่ า ขนาดของทีม เฉลี่ย 8.7 คน
ตัว แปรสังเกตระดับบุ ค คลมีค่ าเฉลี่ยอยู่ระหว่ าง 4.55 – 5.07 โดยตัว แปรสังเกตระดับ บุ ค คลที่ม ี
ค่าสูงสุดคือ ความทุ่มเทอุ ทศิ และการสร้างความคิด ส่วนตัวแปรสังเกตระดับบุคคลที่มคี ่าตํ่าสุดคือ
การรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์กร ส่วนภาพรวมของค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตุ ระดับทีมนัน้
พบว่ า จะมีค่ า เฉลี่ย อยู่ ร ะหว่ า ง 4.23 - 4.85 โดยตัว แปรสัง เกตระดับ ที ม ที่ ม ีค่ า สู ง สุ ด คือ ความ
กระตื อ รือ ร้น ส่ ว นตัว แปรสัง เกตระดับ ทีม ที่ม ีค่ า ตํ่ า สุ ด คือ การมีศีล ธรรมในตัว เอง สํ า หรับ ค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับบุคคล คู่ความสัมพันธ์ทม่ี คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สูงสุดคือ การ
มี เรียนรูแ้ ละ กับ การรับรูค้ วามสามารถของตน และคู่ความสัมพันธ์ท่มี คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ตํ่าสุดคือ การรับรู้การสนับสนุ นขององค์กรกับพฤติก รรมการสร้างนวัตกรรม และ ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรในระดับ ที ม คู่ ค วามสัม พัน ธ์ ท่ีม ีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ สู ง สุ ด คื อ การรับ รู้
ความสามารถของทีม กับภาวะผู้นําที่แท้จริง คู่ความสัมพันธ์ท่มี คี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ต่ ําสุดคือ
ขนาดของทีมกับการรับรูค้ วามสามารถของทีม
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2. ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล
ภายหลัง จากการปรับ แบบจํ า ลองตามสมมติ ฐ านเพื่ อ ให้ ไ ด้ แ บบจํ า ลองที่ ด ีท่ี สุ ด
แบบจําลองนี้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี (χ2 76.381, df 52, p value .0155,
RMSEA .0034, CFI .985, SRMR .032) โดยในการปรับ แบบจํ า ลองนั ้น ผู้ ว ิจ ัย ได้ ดํ า เนิ น การ
พิจารณาจากเหตุ ผ ลในเชิง ทฤษฎีแ ละจากเหตุ ผ ลในเชิง สถิติ โดยทํ าการปรับ แบบจําลองใน 2
ประเด็น คือ 1) ปรับตัว แปรการมีโอกาสเรียนรู้แ ละพัฒ นาให้เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุ ข องการรับ รู้
ความสามารถของตน และ 2) ปรับ ตัว แปรการรับรู้ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ก ารให้เป็ นตัว แปรเชิง
สาเหตุของการรับรูค้ วามสามารถของตนนอกจากนัน้ เป็ นไปตามแบบจําลองตามสมมติฐานเดิม
3. ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงสาเหตุและ
ผลของความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ภายหลังจากการปรับแบบจําลองตามสมมติฐานระดับบุคคลจนกระทังได้
่ แบบจําลองทีด่ ี
ที่สุ ด มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ เป็ น อย่ า งดีแ ล้ว ผู้ว ิจ ยั จึงได้ว ิเคราะห์แ บบจํา ลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ คือการประกอบแบบจําลองระดับบุคคลและระดับทีมเข้าด้วยกัน
และทําการวิเคราะห์พร้อมกัน จากนัน้ ได้ดําเนินการปรับแบบจําลองเพื่อให้ได้แบบจําลองที่ดที ่สี ุด
จนกระทังได้
่ แบบจําลองทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 81.497, df 61, p value .0409,
RMSEA .0029, CFI .987, SRMR W .034, SRMR B .041) โดยในการปรับแบบจําลองนัน้ ผู้วจิ ยั ได้
ดําเนินการพิจารณาจากเหตุผลในเชิงทฤษฎีและจากเหตุผลในเชิงสถิติ โดยทําการปรับแบบจําลอง
ใน 3 ประเด็น คือ 1) การตัดเส้นอิทธิพลของตัวแปรในแบบจําลองตามสมมติฐานและ 2) การเพิม่
เส้น อิท ธิพ ลของตัว แปรในแบบจําลองตามสมมติฐ านนอกจากนั น้ เป็ น ไปตามแบบจําลองตาม
สมมติฐานเดิมทัง้ นี้พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองพหุระดับ โดยสามารถจําแนกได้
เป็ น 3 ประเภทตามระดับการวิเคราะห์ ดังนี้
3.1 อิทธิพลของตัวแปรระดับบุคคล
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับ
บุ ค คลแล้ ว พบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างตัว แปรต่ า งๆ พร้อ มทัง้ ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
3.1.1 การรับรู้ความสามารถของตน ได้รบั อิทธิพ ลอย่างมีนัยสําคัญ จากการรับรู้
การสนับสนุ นจากองค์การ และ การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (ค่าอิทธิพล 0.818, 0.150 ตามลําดับ)
ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ตงั ้ สมมติฐานไว้เนื่องจากเป็ นอิทธิพลทีไ่ ด้มาจากการปรับแบบจําลองตามสมมติฐาน ตัว
แปรทัง้ สองสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรูค้ วามสามารถของตนได้รอ้ ยละ 85.00
3.1.2 ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล ได้รบั อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญจากการ
รับ รู้ค วามสามารถของตน การมีอิส ระในงาน และการเปิ ด รับ ประสบการณ์ (ค่ าอิท ธิพ ล 0.439,
0.297, และ 0.245ตามลําดับ ) ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ต ัง้ ไว้ ตัว แปรทัง้ สามสามารถร่ว มกัน
อธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้รอ้ ยละ 42.90
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3.1.3 พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุค คล ได้รบั อิทธิพ ลอย่างมีนัยสําคัญ
จากความยึด มัน่ ผู ก พั น ในงาน การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร (ค่ า อิท ธิพ ล 0.422, 0.350
ตามลํ าดับ ) ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ต ัง้ ไว้ แต่ ได้ รบั อิท ธิพ ลที่ไ ม่ ม ีนั ย สํ า คัญ จาก การเปิ ด รับ
ประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน และการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา (ค่าอิทธิพล -0.005,
-0.097, -0.103 ตามลําดับ) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ อย่างไรก็ตาม ทัง้ หกตัวแปรสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 36.50
3.2 อิทธิพลของตัวแปรระดับทีม
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับ
ทีมแล้ว พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ พร้อมทัง้ ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
3.2.1 การรับรูค้ วามสามารถของทีม ได้รบั อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจากภาวะผู้นํา
ที่แท้จริง (ค่าอิทธิพล 0.911) ผู้วจิ ยั ไม่ได้ตงั ้ สมมติฐานไว้เนื่องจากเป็ นอิทธิพลที่ได้มาจากการปรับ
แบบจําลองตามสมมติฐาน ตัวแปรนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรูค้ วามสามารถของ
ทีมได้รอ้ ยละ 83.00
3.2.2 ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมได้รบั อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจากความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม (ค่าอิทธิพล 0.965) เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ตัวแปรนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมได้รอ้ ยละ 83.00
3.2.3 พฤติ ก รรมการสร้า งนวัต กรรมระดับ ที ม (TINO) ได้ ร ับ อิ ท ธิพ ลอย่ า งมี
นัยสําคัญจาก ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (ค่าอิทธิพล 0.376) เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
3.3 อิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้
ระดับบุคคลและระดับทีมแล้วพบความสัมพันธ์ขา้ มระดับทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
3.3.1 ความยึด มันผู
่ กพันในงานระดับบุ ค คล และพฤติก รรมการสร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคลได้รบั อิทธิพลข้ามระดับอย่างมีนัยสําคัญจากภาวะผู้นําที่แท้จริง (ค่าอิทธิพล 0.691 และ
.374 ตามลําดับ) เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ แต่ ได้รบั อิทธิพลข้ามระดับอย่างไม่มนี ัยสําคัญจาก
ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีม (ค่าอิทธิพล 0.037) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ตัวแปรทัง้
สองนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลได้รอ้ ยละ 48.50
3.4 อิทธิพลของตัวแปรทีพ่ บทัง้ ในการวิเคราะห์ระดับบุคคลและระดับทีม
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้
ระดับบุคคลและระดับทีมแล้วพบความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ เหมือนกันทัง้ ในการวิเคราะห์ระดับบุคคลและ
ระดับทีมได้แก่พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญจากความยึดมัน่
ผูกพันในงานทัง้ ในการวิเคราะห์ระดับบุคคลและระดับทีม (ค่าอิทธิพลในระดับบุคคล 0.422 และค่า
อิทธิพลในระดับทีม 0.376)
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3. การอภิ ปรายผลการวิ จยั
แบบจําลองในการวิจยั ครัง้ นี้พฒ
ั นาขึน้ จากการบูรณาการองค์ความรูแ้ ละทฤษฎี ในส่วนของ
การออกแบบการวิจยั ใช้ทฤษฎีพหุระดับในองค์การ เนื่องจากจุดมุง่ หมายและลักษณะอย่างหนึ่งของ
งานวิ จยั ทางพฤติ กรรมศาสตร์คือการใช้ ในแนวทางสหวิ ท ยาการ โดยบูรณาการความรูจ้ าก
ศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นในการศึกษาปรากฏการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุ ษย์ (ดุษฎี โยเหลา.
2559; ยุทธนา ไชยจูกุล. 2559) การนํ าตัวแปรจากทฤษฎีทม่ี ุมมองการอธิบายพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันมาศึกษาร่วมกันในงานวิจยั เป็ นการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรูท้ ม่ี จี ุดมุ่งหมายในการอธิบาย
พฤติกรรมของบุคคลให้ละเอียดและครอบคลุม ด้วยเหตุน้ีงานวิจยั พหุระดับจึงเป็ นแบบแผนการวิจยั
หนึ่งทีม่ คี วามเหมาะและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (นํ าชัย ศุภฤกษ์ชยั
สกุล. 2560) ข้อดี ของการวิ จยั แบบพหุระดับมีหลายประการ ได้แก่ ประการแรกในเชิงแนวคิด จะ
ป้ องกันการสรุปผลเกิดความผิดพลาดในการนํ าสารสนเทศในระดับสูงกว่าบุคคลมาเป็ นข้อสรุปใน
ระดับบุคคล (Ecology fallacy) และความผิดพลาดในการสารสนเทศระดับบุคคลมาเป็ นข้อสรุปใน
ระดับ ที่สู ง กว่ าบุ ค คล (Atomistic fallacy) ประการที่ส องในเชิง สถิ ติ การสุ่ ม ตัว อย่ างแบบหลาย
ขัน้ ตอน การศึก ษาปรากฏการณ์ ท่ีมโี ครงสร้างลดหลัน่ เช่น แผนก ส่ ว น ฝ่ าย จะซ้อนอยู่ภ ายใต้
องค์การเดียวกัน บุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้โครงสร้างเดียวกันจะมีความเชื่อ ค่านิยม อารมณ์ความรูส้ กึ และ
พฤติกรรมทีใ่ กล้เคียงกัน เป็ นเหตุให้ละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็ นอิสระของข้อมูล เมื่อนํ าข้อมูล
มาสรุปผลทางสถิตทิ าํ ให้มอี คติ เกิดความผิดพลาดในแบบที่ 1 กล่าวคือข้อสรุปมีนัยสําคัญได้งา่ ย ซึง่
การวิจยั แบบพหุระดับจะวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีการแบ่งความแปรปรวนของข้อมูลออกเป็ นระดับได้
อย่างชัดเจนสามารถแยกวิเคราะห์ได้ (Hox. 2010: 3) ประการทีส่ าม การวิจยั แบบพหุระดับสามารถ
ให้สารสนเทศที่มากกว่าการวิจยั แบบระดับเดียว เช่นข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลในระดับที่สูงกว่าบุคคล
ความสัมพันธ์ขา้ มระดับ หรือมีค่คู วามสัมพันธ์ทเ่ี หมือนกันในทุกระดับการวิเคราะห์ เป็ นต้น จากข้อดี
ทีก่ ล่าวมาแล้ว ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้การออกแบบการวิจยั ให้เป็ นการวิจยั แบบพหุระดับจึงมีความ
เหมาะสม
ในส่วนของการศึกษาปรากฏการณ์ทงั ้ ในระดับทีมและระดับบุคคลใช้แบบจําลองความยึด
มันผู
่ กพันในงานและแบบจําลองนวัตกรรมของทีม ผลการวิจยั พบว่าเมื่อแบบจําลองตามสมมติฐาน
ได้รบั การปรับโดยการเพิม่ /ลดเส้นอิทธิพลแล้ว แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็ นอย่างดี เมื่อมองในภาพรวม แบบจําลองนี้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทส่ี นับสนุ นแนวคิดความยึด
มั น่ ผู ก พั น ในงาน (Bakker; & Demerouti. 2008) ที่ เ สนอแนะให้ ทํ า ความเข้ า ใจและศึ ก ษ า
ปรากฏการณ์ เกี่ยวกับความยึดมันผู
่ กพันในงานในระดับบุคคล และแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันของ
ทีม (Richardson; & West. 2010) ซึ่งในการวิ จยั ครัง้ นี้ ใช้ องค์ประกอบที่ มีส่วนเกี่ยวข้องสําคัญ
ในบริ บทของการทํางานสร้างนวัตกรรมในองค์การที่ เป็ นบริ ษทั เอกชนด้านการผลิ ตซิ เมนต์
และวัสดุก่อสร้าง โดยแยกองค์ประกอบสําคัญทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานเป็ น 3 ส่วน คือ
ทีม ผูน้ ํ า และพนักงาน ในแต่ละส่วนได้นําเอาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความยึดมัน่
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ผูกพันในงานมาใช้ในการกําหนดตัวแปร สําหรับระดับทีม เป็ นตัวแปรทีส่ ะท้อนถึงส่วนประกอบของ
ทีมที่มสี ่วนสนับสนุ นให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในงาน สําหรับผู้นํานัน้ ผู้วจิ ยั ใช้ภาวะผู้นําที่แท้จริง
(Authentic leadership) ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของการทํางานเป็ นทีมในลัก ษณะโครงการ
ไม่ใช่งานประจํา คือการสร้างนวัตกรรม เมือ่ ดําเนินการเสร็จได้ผลตามวัตถุประสงค์แล้วทีมก็สลายไป
หรืออาจประกอบทีมใหม่ขน้ึ มา ซึ่งภาวะผู้นําที่แท้จริงมิได้ใช้อิทธิพลจูงใจจากอํานาจบังคับบัญ ชา
(Position power) จึงเป็ นตัวแปรทีเ่ หมาะสมในบริบทนี้ ในส่วนพนักงานใช้ปัจจัยทางด้านทรัพยากร
จากบุ ค คล (Personal resources) ซึ่งเป็ นจิต ลัก ษณะหรือจิตตามสถานการณ์ และปั จจัยทางด้าน
ทรัพยากรจากงาน (Job resources) ซึง่ เป็ นสภาพแวดล้อมทีเ่ กื้อหนุ นในการปฏิบตั งิ าน ผลการวิจยั
พบว่ามีความสอดคล้องกับคําอธิบายในทางทฤษฎีทน่ี ํ ามาศึกษา ในการอภิปรายผลการวิจยั ผู้วจิ ยั
จะอภิปรายในภาพรวมทีส่ ําคัญก่อน และแบ่งการอภิปรายผลออกเป็ น 3 หัวข้อหลักตามทีไ่ ด้จาํ แนก
ไว้ในการนําเสนอผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในภาพรวม ผลการวิ จยั นี้ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความยีดมันผู
่ กพันในงาน
และภาวะผู้นําที่ แท้ จริ งได้เป็ นอย่างดี จากผลการวิจยั ทีส่ าํ คัญประการหนึ่งคือ ความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานเป็ นตัวแปรคันกลางแบบสมบู
่
รณ์ (Complete mediator) ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม โดย
ในระดับบุคคลเป็ นตัวแปรคันกลางส่
่
งผ่านอิทธิพลระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตน การมีอสิ ระ
ในงาน การเปิ ดรับประสบการณ์กบั พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคล ในขณะทีร่ ะดับทีมเป็ น
ตัวแปรคันกลางส่
่
งผ่านอิทธิพลระหว่างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมกับพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมระดับทีม ความยึดมันผู
่ กพันในจึงเป็ นตัวแปรศูนย์กลางที่ สาํ คัญที่สุดที่จะส่งเสริมให้
พนักงานมีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในระดับสูง เพราะลําพังตัวแปรเชิงสาเหตุด้านทรัพยากร
จากบุ ค คลและทรัพ ยากรจากงาน ประกอบกับ ปั จจัย บริบ ทเช่ น ภาวะผู้นํ าที่แ ท้ จริง จะทํ าให้ เกิด
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็ นรูปธรรมและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์นนั ้ จะต้อง
ผ่านกลไกทางจิตวิทยาคือความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นสื่อกลางหรือตัวแปรคันกลาง
่
โดยตัวแปร
คันกลางมี
่
ค วามสําคัญ ในการช่ ว ยอธิบ ายว่ าเพราะเหตุ ใด (Why) ความสัมพันธ์น้ี จงึ เกิด ขึ้น หรือ
ความสัมพันธ์น้ีเกิดขึน้ ได้อย่างไร (How) ในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม/ทีม หรือองค์การ
ความยึดมันผู
่ กพันในงานจึงมีความสําคัญมาก เมื่อเข้าใจกลไกทางจิตวิทยานี้แล้วจะสามารถสร้าง
แบบฝึ ก หลักสูตร ต่างๆ เพื่อใช้พฒ
ั นา หรือยับยัง้ กลไกนี้ได้ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับข้อเสนอเชิง
ทฤษฎีของแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงานทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม ที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์น้ีในบริบทของประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยในระดับบุคคล ผลการวิจยั
พบว่าการเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน เป็ นทรัพยากรจากบุคคล (Personal
resources) เป็ นปั จจัยสาเหตุก่อให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในงานที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในกระบวนการ
จูงใจโดยมีความเชื่อในความสามารถว่าจะทํางานใดได้สําเร็จย่อมขึน้ กับความรูแ้ ละทักษะทีต่ นเองมี
ถ้าเชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะทําให้เกิดอารมณ์ในเชิงบวกสามารถทํางานเพลิดเพลินจนลืมเวลา
ได้ ในบางครัง้ การเรียนรู้จากตัว แบบเช่ น ผู้นํา ก็จะทํ าให้บุ ค คลนั น้ เชื่อ ว่ าตนเองมีค วามสามารถ
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เช่นเดียวกันก็มคี วามทุ่มเทอุทศิ ต่องานที่จะทําเนื่องจากความคาดหวังในผลลัพธ์ นอกจากนี้บุคคล
นั น้ จะรู้ส ึก มีพ ลังในการทํ างานเนื่ อ งจากได้รบั แรงจูง ใจทางอารมณ์ ห รือ การกระตุ้ น ทางร่างกาย
(Sweetman; & Luthans. 2010) บุ ค คลที่ ม ีคุ ณ ลัก ษณะเปิ ดรับ ประสบการณ์ จ ะมีป ระสบการณ์
หลากหลายชอบให้คุณ ค่ากับวิธกี ารใหม่ๆ บุคคลที่มกี ารเปิ ดรับประสบการณ์ สูงก็จะรูส้ กึ มีพลังใน
ความอยากรูอ้ ยากเห็นและทุ่มเทพยายามเพื่อหาความรูห้ รือสิง่ ใหม่ๆ โดยใช้เวลานานๆ อย่างไม่รตู้ วั
จึงมีค วามยึด มันผู
่ ก พันในงาน (Akhtar; et al. 2015) ในบริบทที่ทํางานจริงในบริษัทนั น้ พนัก งาน
สามารถมีแหล่งให้เรียนรูเ้ พื่อเพิม่ ความสามารถของตนได้มากเช่นการเห็นเพื่อนร่วมงานทํางาน การ
ได้รบั การฝึ กอบรม การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน สําเร็จในการทํางานครัง้ ก่ อนๆ
เหล่านี้เป็ นบ่อเกิดของการรับรูค้ วามสามารถทําให้พนักงานรูส้ กึ มีทรัพยากรในการทํางานมากขึน้ อีก
ทัง้ ในบริบ ทของประชากรที่ศึก ษานี้ บ ริษัท มีน โยบายในการทํ าโครงการปรับ ปรุง งานและสร้า ง
นวัต กรรมในลักษณะให้พ นักงานมีอิสระในการคิดโครงการเป็ น bottom up activity พนักงานจึงมี
โอกาสในการกํ าหนดแผนงาน วิธกี ารทํางาน การตัด สินใจซึ่งทําให้พ นัก งานรู้ส ึก ได้เป็ นเจ้าของ
ผลงานมีพ ลัง ต้องการทํางานด้วยความทุ่มเทพยายาม ภูมใิ จในผลงานที่ได้ทํา เป็ นการสร้างการ
เติบโตและเรียนรู้ จึงมีความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Bakker; & Demerouti. 2008) ในขณะเดียวกันเมื่อ
พนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงานสูงขึน้ ก็จะมีพลังและทุ่มเทพยายามทํางานอย่างเต็มทีก่ ่อให้เกิด
พฤติกรรมริเริม่ ส่วนบุคคล คิดสร้างสรรค์แก้ปัญ หาเดิมๆ (George; & Zhou. 2001) การมีอิสระใน
งานทําให้เกิดความยืดหยุ่นมีส่วนช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Parker; Wall; & Cordery. 2001)
การมีอสิ ระในงานทําให้สามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที (Chen; & Aryee. 2007) และคิดวิธแี ก้ไขปั ญหา
อันส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในที่สุด (Vinarski-Peretz; & Carmeli. 2011) ผลการวิจยั
ในครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางหรื
่
อเป็ นตัวแปร
สาเหตุ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการสร้ า งนวัต กรรม (Christian; & Slaughter. 2007; Gorgievski;
Moriano; & Bakker. 2014; De Spiegelaere; et al. 2014; Park; et al 2014) ในส่ ว นของการเป็ น
ตัวแปรคันกลางแบบสมบู
่
รณ์ในระดับทีมระหว่างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยากับพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมนัน้ สามารถอธิบายได้ในวัฒนธรรมไทย ความกลัวในเรือ่ งการถูกต่อต้าน ลงโทษ จากการ
ฟ้ องหรือกล่าวให้รา้ ยลับหลังเป็ นสิง่ ที่มอี ยู่ทวไปในสั
ั่
งคมไทย แต่ในกลุ่มของพนักงานบริษทั แห่งนี้
เป็ นบริษัทเอกชนที่มรี ะบบการจัด การที่มปี ระสิทธิผ ล มีระเบียบกฎเกณฑ์ชดั เจน บริษัทมีค วาม
เข้มแข็งอยู่ดว้ ยระบบ ดังนัน้ สมาชิกในทีมจึงมีความมันใจในเรื
่
่องการแสดงความคิดเห็น ซึง่ บริษทั มี
นโยบายทีช่ ดั เจนว่าจะไม่ถูกลงโทษใดๆ จากการทํางานเป็ นทีมปรับปรุงงานหรือสร้างนวัตกรรม จึง
ทําให้พนักงานรูส้ กึ ปลอดภัย มีพลังการทํางาน ทุ่มเทพยายาม ทํางานเต็มความสามารถเกิดความ
ยึดมันผู
่ กพัน และมีผลงานในการสร้างนวัตกรรมในที่สุด ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับข้อเสนอในเชิง
ทฤษฎีในแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม (Richardson; & West. 2010)
จากผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับตัวแปรเชิงสาเหตุ พบว่าภาวะผู้นําที่แท้จริ งเป็ นตัวแปรสาเหตุ
ที่สาํ คัญที่ สดุ ในแบบจําลองนี้เนื่องจากมีขนาดอิทธิพลรวมต่อตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองตัง้ แต่ปาน
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กลางไปจนถึงสูงมากที่สุด ได้แก่อทิ ธิพลรวมข้ามระดับต่อตัวแปรพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของ
ทีม (INI B ) ความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีม (WEI B ) (สองตัวแปรนี้ต้องแปลความหมายเป็ นระดับ
บุคคลเมื่อต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลข้ามระดับในกรณีทต่ี วั แปรระดับทีมส่งอิทธิพลมา)
นอกจากนี้ยงั มีอิทธิพ ลรวมส่งผลต่ อพฤติก รรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม (TINO) และการรับรู้
ความสามารถของทีม อีก ด้ว ย เหตุ ผ ลที่ภ าวะผู้นํ าที่แ ท้จริงมีอิท ธิพ ลมากขนาดนัน้ ในบริบ ทของ
ประชากรกลุ่มนี้ สามารถอภิปรายได้ว่าในกระบวนการใช้อทิ ธิพลของผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงนัน้ ผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริง
จะแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมและความเชื่อโดยเปิ ดเผยเพื่อให้ผตู้ ามมีความเชื่อถือในความสัมพันธ์
ระหว่างกัน จะทําการนําโดยการแสดงแบบอย่างของความโปร่งใสในการตัดสินใจซึง่ จะทําให้ผตู้ ามมี
ความประทับใจและให้ความเชื่อถือ (Walumbwa; et al. 2010) การทําตนเป็ นแบบอย่างนี้แสดงให้
เห็นถึงความยึดมันในการทํ
่
างานของผูน้ ําซึง่ จะเป็ นแนวทางให้ผตู้ ามมีความยึดมันผู
่ กพันในงาน รูส้ กึ
มีพลังการทํางาน ต้องการเรียนรูจ้ ากผู้นํา นอกจากนี้ยงั ต้องการคําแนะนํ า กล้าโต้แย้งด้วยเหตุผล
เนื่องจากผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงจะแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ทีต่ รงไปตรงมาไม่เสแสร้ง คําพูดตรงกับการกระทํา
และการตระหนักในตนเองของผูน้ ํ าทําให้มคี วามเข้าใจในผลกระทบของตนทีม่ ตี ่อผูต้ ามและสามารถ
ปรับท่าทีและพฤติกรรมของตนให้เข้ากับความต้องการของผู้ตามได้ สิง่ เหล่านี้จะทําให้ผูต้ ามรูส้ กึ มี
พลังต้องการทํางาน ทุ่มเทอุ ทศิ รู้สกึ ภูมใิ จที่ได้ทํางานร่วมกัน (Gill; & Caza. 2015) ในบริบทของ
ประชากรที่ศกึ ษาเป็ นพนักงานบริษทั และทีมที่ประกอบขึน้ มาจากหลายแผนกเพื่อทํางานโครงการ
เพื่อปรับปรุงงานหรือสร้างนวัตกรรม ผูน้ ํ าทีมหรือหัวหน้าทีมไม่มอี ํานาจบังคับบัญชาโดยตรง ดังนัน้
การใช้อทิ ธิพลเพื่อใจจึงอยูใ่ นลักษณะใช้ตวั ตนทีแ่ ท้จริงสร้างความน่ าเชื่อถือ อิทธิพลนี้จงึ ซึมซับทัง้ ใน
ลักษณะเป็ นรายบุคคลและเมื่อทํางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงยังส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีมสามารถอธิบายได้ว่าการที่ผนู้ ํ าสามารถผูกพันสมาชิกโดย
ยังคงเป็ นทีพ่ ง่ึ และให้ความหวังซึง่ จะนําไปสู่ความเชื่อถือของสมาชิกว่าจะได้รบั การสนับสนุ นแลเห็น
คุณ ค่าในความสามารถของสมาชิก (ค่าอิทธิพ ลรวมต่ อตัวแปรการรับรู้ความสามารถของทีมนี้สูง
มาก) ดัง นัน้ ผู้ต ามชอบที่จะแสดงความคิด เห็น ใหม่ๆ ซึ่ง ท้าทายวิธ ีก ารเดิม ๆ และมุ่ งมันที
่ ่จะทํ า
ความคิดนัน้ ๆ ให้เป็ นจริงตามคําชักชวนของผู้นําที่พ ร้อมจะให้การสนับสนุ น (Zhou. 2014; citing
Janssen. 2004; Shalley; & Gilson. 2004; Tu; & Lu. 2013) นอกจากนี้ผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงจะเรียกร้องให้
สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นโดยไม่มขี ้อจํากัด ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ตามมันว่
่ าผู้นําจะเป็ นที่พ่งึ พาและ
น่ าเชื่อถือทัง้ ในด้านการให้ความคิดเห็นและการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Walumbwa; et al. 2008) จาก
เหตุผลทีก่ ล่าวมานี้เป็ นข้อยืนยันผลการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงได้เป็ นอย่างดี
ผลการวิจ ยั ที่น่ าสนใจของการวิจ ยั ครัง้ นี้ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคู่ ต ัว แปรที่เกิด ขึ้น ทัง้
เหมือ นกัน และไม่ เ หมือ นกัน ในการวิเ คราะห์ ร ะดับ บุ ค คลและระดับ ทีม ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ต าม
แบบจําลองสมมติฐานมีคู่ตวั แปรทีไ่ ด้รบั การกําหนดให้มีความสัมพันธ์กนั ทัง้ ในระดับบุคคลและ
ระดับที ม ได้แก่ความยึดมันผู
่ กพันในงานมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
ในการวัด ตัวแปรระดับบุ ค คลผู้ว ิจยั ใช้แ บบวัด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในงานและพฤติก รรมการสร้าง

239
นวัตกรรม (WEI, INI) โดยข้อคําถามทีใ่ ช้วดั เป็ นแบบอ้างอิงตนเอง (Self reference) ตัวอย่างคําถาม
เช่น "ฉันรูส้ กึ ว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในระหว่างทีฉ่ นั ทํางาน" หากเป็ นการวัดในระดับทีมจะใช้
ข้อคําถามแบบอ้างอิงทีม (Team reference) ตัวอย่างข้อคําถามเช่น "สมาชิกในทีมรูส้ กึ ว่าเวลาได้
ผ่านไปอย่างรวดเร็วในระหว่างทีไ่ ด้ทํางานร่วมกัน" จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันทีจ่ ุดอ้างอิง และ
การเกิดตัวแปรกลุ่มลักษณะนี้เรียกว่า Shared properties โดยทีมจะต้องมีความใกล้ชดิ เกี่ยวพัน มี
ปฏิบตั ิสมั พันธ์ ความเชื่อ ความรูส้ กึ พฤติกรรมร่วมกันแต่ จุดกําเนิดยังคงเป็ นระดับบุคคล แต่ เกิด
เป็ นทีม/กลุ่มขึ้นจากการรับรู้ อารมณ์ ความรูส้ กึ และการตอบสนองร่วมกันจนมีความสอดคล้องกัน
ของพนักงานทีเ่ ป็ นสมาชิกของทีม (Sharedness) กระบวนการแพร่กระจายทางอารมณ์ (Emotional
contagion) ทํางานอย่างมีประสิทธิผล ถ่ายทอดความคิด การรับรู้ อารมณ์ ความรูส้ กึ ไปมาระหว่าง
สมาชิก ได้ด ี ทํ าให้มคี วามสอดคล้องระหว่างกัน แล้วนํ าคะแนนมาคํานวณค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างเป็ น
คะแนนระดับกลุ่ม และตรวจสอบความสอดคล้อง/ความเชื่อมันของคะแนนที
่
ไ่ ด้ วิธกี ารนี้เป็ นการวัด
ตัวแปรกลุ่มตามแบบจําลองการวัดที่เปลีย่ นจุดอ้างอิงการประเมิน (Referent-shift model) ตัวแปรที่
ได้คอื ความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม(TWE, TINO)
ดังนัน้ ความเป็ นกลุ่มในลักษณะนี้ ค วามสําคัญ จึ งอยู่ที่ ต้องมี ค วามสอดคล้ องในความรับรู้
ร่วมกัน ถ้าขาดสิง่ นี้ความเป็ นกลุ่มจะหายไป และการสร้างนวัตกรรมของทีมได้นัน้ มีความจําเป็ นที่
กระบวนการสร้างความคิด การสนับสนุ นความคิด และการทําความคิด ให้เป็ นจริงของสมาชิก จะ
ไม่ใช่กระบวนการที่ต่างคนต่างทํา แต่จะต้องเป็ นกระบวนการที่จะต้องร่วมกันทํา ใช้การผนึกกําลัง
ความคิด กําลังกาย และอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วมกัน อิทธิพลของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับทีมทีม่ ี
ต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมนัน้ สอดคล้องกับข้อเสนอเชิงทฤษฎีความยึดมันผู
่ กพันใน
งานระดับ ที ม (Richardson; & West. 2010) เป็ นอย่ า งดี ส่ ว นความสัม พัน ธ์ ใ นระดับ บุ ค คลนั ้น
สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อพนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงานจะมีประสบการณ์ความรูส้ กึ ในเชิงบวก
มีความสุข เบิกบาน กระตือรือร้น มีแรงจูงใจให้ปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ มะนอกเหนือจากหน้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิผล (Bakker; Demerouti; & Verbeke. 2004) และมีค วามคิดริเริม่ มีพ ลังทุ่ มเทพยายาม
ทํางานอย่างเต็มทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมริเริม่ ส่วนบุคคล คิดวิธแี ก้ไขปั ญหาอันจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล (Vinarski-Peretz; & Carmeli. 2011) คู่ความสัมพันธ์ทเ่ี หมือนกัน
ทัง้ ในระดับ บุ ค คลและระดับ ที ม นี้ โ คชโลวสกี้แ ละไคลน์ (Kozlowski; & Klein. 2000: 44) เรี ย ก
ความสัมพันธ์แบบนี้ ว่า Homologous multilevel relationship (Kezlowski: & Klein. 2000:4445) หรือ ความเท่ าเทียมในบทบาทของตัว แปรพหุ ระดับ (Functional equivalent) (Morgeson; &
Hofmann. 1999) ซึ่งเป็ นการขยายขอบเขตการอธิบ ายในเชิงทฤษฎีจากจิต วิทยาความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล (Individual differences psychology) ไปสู่จติ วิทยาสังคม (Social psychology)
ในทางกลับกัน ผลการวิจยั กรณีท่วี ดั ความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีมกับพฤติกรรมการ
สร้างนวัต กรรมของทีม (WEI B , INI B ) เป็ นตัวแปรกลุ่มตามแบบจําลองการวัดแบบรวมคะแนนใน
กลุ่ ม (Summary index model) คือ การนํ าค่ า คะแนนที่ไ ด้จ ากการวัด ด้ว ยข้อ คํ า ถามแบบอ้ า งอิง
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ตนเองมาคํานวณค่าเฉลีย่ และไม่ตอ้ งตรวจสอบความสอดคล้อง/ความเชื่อมันของค่
่
าคะแนนทีไ่ ด้จาก
สมาชิก เนื่ อ งจากตามแบบจําลองการวัด แบบรวมคะแนนในกลุ่มไม่มเี งื่อ นไขในการตรวจสอบฯ
ผูว้ จิ ยั นํ ามาวิเคราะห์เป็ นค่าคะแนนตัวแปรกลุ่มทันที จะไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญจากตัว
แปรคู่น้ี ค่าอิทธิพ ลมีอยู่แต่ ไม่ถึงระดับที่มนี ัยสําคัญ ซึ่งตัวแปรกลุ่มประเภทนี้ เกิดจากการรวมค่า
คะแนนของแต่ละคนโดยไม่มกี ารรับรูร้ ่วมกัน ไม่เน้ นการสอดประสาน เป็ นทีมที่ต่างคนต่างทํางาน
ทีม่ าจับกลุ่มรวมกัน กระบวนการแพร่กระจายทางอารมณ์ (Emotional contagion) ไม่มปี ระสิทธิผล
ไม่สามารถถ่ายทอดให้เกิดการรับรูร้ ่วมกันได้ ความสัมพันธ์ท่แี สดงออกมาเป็ นค่าอิทธิพลจึงมีน้อย
จากผลการวิจ ยั นี้ แ สดงให้ เ ห็น อย่ า งชัด เจนว่ า ในกระบวนการของทีม นั น้ การทํ า งานเป็ นที ม
(Teamwork) ที่ มีการสอดประสานรับรู้ร่วมกันจะเป็ นกุญ แจสําคัญ ในการสร้างความยึดมัน่
ผูกพันในงานและส่งอิ ทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรมระดับที มของสมาชิ กในที มได้
ดีกว่าการเป็ นที มที่ ต่างคนต่ างทําขาดการสอดประสาน ความคิ ด อารมณ์ ความรู้สึกระหว่าง
กัน หรืออี กนัยหนึ่ งการวัดตัวแปรกลุ่มตัวเดี ยวกันแต่ ใช้ วิธีวดั ที่ แตกต่ างกันทําให้ อาํ นาจใน
การอธิ บายตัวแปรแตกต่างกันจึงทําให้ผลการวิ จยั มีความแตกต่างกัน
3.1 การอภิปรายผลการวิเคราะห่คุณภาพของตัวแปรพหุระดับ
3.1.1 ลักษณะความเป็ นกลุ่มพิจารณาได้จากโครงสร้างองค์ประกอบ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ ค ือ ตัว แปรระดับ ทีม ที่ไ ด้รบั การประเมิน ในระดับ บุ ค คลและได้ร บั การวิเ คราะห์ โ ครงสร้า ง
องค์ประกอบในระดับบุคคลและทีมพร้อมกัน และได้รบั การประเมินความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน
ภายในกลุ่ม ประเมินความเชื่อมันของค่
่
าเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มที่จะนํ ามาใช้ในการวิเคราะห์เป็ นตัวแปร
ระดับกลุ่มได้ มีทงั ้ หมด 6 ตัวแปร เมื่อจําแนกตามประเภทลักษณะความเป็ นกลุ่มพบว่ามีลกั ษณะ
ความเป็ น กลุ่ม ประเภท Fuzzy composition process 4 ตัวแปร ได้แ ก่ ความยึด มันผู
่ ก พันในงาน
ระดับทีม พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ภาวะผูน้ ํ าที่แท้จริงและความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม
และความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีม กล่าวคือมีโครงสร้างองค์ประกอบและ/หรือข้อ
คํ า ถามที่ แ ตกต่ า งกั น ในการวัด ตั ว แปรในระดับ บุ ค คลและระดั บ ที ม มี 2 ตั ว แปรคื อ การรับ รู้
ความสามารถของทีมและความหลากหลายด้านความรูแ้ ละทักษะของทีมทีม่ ลี กั ษณะความเป็ นกลุ่ม
แบบ Composition process นัน้ ผู้วจิ ยั ขออภิปรายว่า โดยหลักการของการยกระดับการอธิบายตัว
แปรโดยการนิยามความหมายให้มคี วามเหมือนกันทัง้ ในระดับบุคคลและในระดับกลุ่มนัน้ จะอาศัย
การยืมแนวคิดทฤษฎีจากศาสตร์สาขาอื่นเนื่องจากในการทําการวิจยั เกี่ยวกับองค์การซึ่งเน้ นการ
“ประยุกต์” มักจะมีการยืมแนวคิดทฤษฎี (Theory borrowing) จากสาขาวิชาอื่นๆ เช่น สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น โดยในการยืมทฤษฎีจากสาขาวิชาอื่นๆ ในกรณีน้ีเป็ นการขยายขอบเขตของ
จิตวิทยา ทัง้ นี้ เวทเทน; ฟี ลนิ ; และคิงส์ (Whetten; Felin; & King. 2009) กล่ าวว่ า การยืมแนวคิด
ทฤษฎีแบ่งเป็ นสองแบบคือการยืมแบบแนวตัง้ (Vertical borrowing) คือการใช้ทฤษฎีก่อกําเนิดใน
ระดับ การวิเคราะห์ห นึ่ ง มาใช้อ ธิบ ายความสัม พัน ธ์ใ นอีก ระดับ การวิเคราะห์ ห นึ่ ง ที่อ ยู่ใ นบริบ ท
เดียวกัน เช่นทฤษฎีระบบของพฤติกรรมทีไ่ ด้รบั การจูงใจในทีมงาน (A system theory of motivated
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behavior in work teams) (Chen; & Kanfer. 2006) ใช้ท ฤษฎีแ รงจูง ใจในระดับ บุ ค คลสร้างกรอบ
แนวคิดในระดับทีม และการยืมแบบแนวนอน (Horizontal borrowing) คือการใช้ทฤษฎีท่เี กิดขึน้ ใน
บริบทสังคมหนึ่งมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ในอีกบริบทสังคมหนึ่งซึง่ เป็ นระดับวิเคราะห์เดียวกัน เช่น
ทฤษฎีความเท่าเทียม (Equity theory) (Mowday. 1991) ใช้อธิบายแรงจูงใจของพนักงานลูกจ้างใน
องค์การทีแ่ ตกต่างกัน ในกรณีการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการยืมแนวคิดทฤษฎีมาใช้แบบแนวตัง้ คือต้องการ
ยกระดับการวิเคราะห์ต ัวแปรจากระดับบุ คคลไปสู่ระดับทีม และแต่ ละตัวแปรมีทฤษฎีรองรับการ
ยกระดับตัวแปรจากระดับบุคคลไปสู่ระดับกลุ่มหรือทีมและมีบทความวิจยั ทีล่ งตีพมิ พ์ตวั แปรเหล่านี้
มาแล้วทัง้ สิ้น ซึ่งผลการวิจยั ก็แตกต่ างกันออกไป แต่ อย่างไรก็ตามบลีส (Bleise. 2000: 369-376)
ระบุว่าเป็ นการยากทีต่ วั แปรที่ได้รบั การประเมินในระดับบุคคลและมีการรวมค่าเพื่อยกระดับเป็ นตัว
แปรระดับกลุ่มจะมีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ (Equivalent) ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะเหมือนกัน
บางส่ ว น (Partially isomorphic situations) หรือ Fuzzy composition process ความหมายคื อ
คะแนนทีป่ ระเมินข้อคําถามต่างๆ โดยสมาชิกนัน้ ได้รบั ผลกระทบไม่มากก็น้อยจากความเป็ นสมาชิก
กลุ่ ม หรือ บริบ ทสภาพแวดล้อ มที่ส มาชิก ในกลุ่ ม นั น้ อาศัย อยู่ หากได้รบั ผลกระทบ จึง ทํ าให้เกิด
กระบวนการ Fuzzy composition ขึ้น ซึ่งจะสะท้อนด้วยค่า ICC1 หมายความว่า ค่ า ICC1 ดังนัน้
จุดสําคัญของการยกระดับการวิเคราะห์ตวั แปรซึ่งผู้วจิ ยั ให้นิยามความหมายเหมือนกันทัง้ ในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มและเป็ นตัวแปรที่มลี กั ษณะการเกิดขึน้ จากการรับรูร้ ่วมกัน (shared) โดยการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเดียวกันจนทําให้ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของสมาชิก
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (Emergence) คือการนํ าไปปฏิบตั ิ โดยผู้วจิ ยั จะต้องตรวจสอบความเท่า
เที ย ม ใน บ ท บ า ท (Functionally equivalence) (Morgeson; & Hofmann. 1999) (Functionally
equivalence เป็ นแนวทางหนึ่งในการยอมรับว่าตัวแปรนัน้ ๆ มีระดับการวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่ง
ระดับ) นัน่ คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีมของคู่ความสัมพันธ์
คู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งใช้เป็ นมาตรฐานทีเ่ หมาะสมสําหรับการยืมทฤษฎีขา้ มระดับหรือต่างบริบท (Whetten;
Felin; & King. 2009) ดัง นั น้ ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ก ารพบลัก ษณะของการเกิ ด ตัว แปรกลุ่ ม แบบ
Fuzzy composition process จึ ง เป็ นเรื่ อ งปกติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ในการวิ จ ยั เกี่ ย วกับ ตัว แปรใน
องค์การ เช่นในงานวิจยั ของณัฐวุฒ ิ อรินทร์ (2555) ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์ (2558) สมหญิง ลมูลพักตร์
(2558) และวิภ าพร ตัน สวัส ดิ ์ (2559) และ ที่ศึ ก ษาตัว แปรความเหนี ย วแน่ น ของกลุ่ ม (Group
cohesion) ผลปรากฏพบว่าเป็ นตัวแปรกลุ่มแบบ Fuzzy composition process ทัง้ 4 เรือ่ ง
3.1.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของคะแนนผูป้ ระเมินภายในกลุ่ม สัดส่วนความ
แปรปรวนคะแนนผูป้ ระเมินภายในกลุ่มทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ยความเป็ นกลุ่ม และความเชื่อมันของ
่
ค่าเฉลีย่ จากคะแนนของผูป้ ระเมินภายในกลุ่ม
หลังจากที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบของตัวแปรระดับทีม
แล้ว ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรทัง้ หกตัวตามทีไ่ ด้กล่าวมาในหัวข้อ 3.1.1 ได้รบั คะแนนประเมินความ
สอดคล้องระหว่างสมาชิกในทีม (rwg(j)) คะแนนสัดส่วนความแปรปรวนทีส่ ามารถอธิบายได้จากการ
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เป็ นสมาชิกกลุ่มหรืออีกนัยหนึ่งเป็ นดัชนีชว้ี ดั ความเชื่อมันการทดแทนกั
่
นได้ของคะแนนประเมินโดย
สมาชิก (ICC1) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดทุกตัวแปร สองดัชนีน้ีแสดงถึงความสอดคล้องระหว่าง
คะแนนสมาชิกภายในกลุ่มและค่าคะแนนทีป่ ระเมินโดยสมาชิกสามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่ม ี 1 ดัชนี
ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ นัน่ คือ ICC2 ตรวจสอบความเชื่อมันของคะแนนเฉลี
่
ย่ ระหว่างกลุ่มแล้วพบว่ามีความ
แตกต่างกันน้ อย ผู้วจิ ยั ขออภิปรายว่า สําหรับการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมันของคะแนน
่
เฉลี่ยของทีม ที่ ใช้ค่ าสหสัม พัน ธ์ภ ายในชัน้ (Intraclass Correlation: ICCs) ซึ่งประกอบด้ว ยการ
วิเคราะห์ค่า ICC1 และ ICC2 โดยทัง้ 2 ค่า สามารถใช้ประเมินความสอดคล้องและความเชื่อมัน่
(Interrater agreement: IRA + Interrater reliability: IRR) ในเวลาเดีย วกัน (LeBreton.; & Senter.
2008: 822) สําหรับค่า ICC1 มีความเหมาะสมสําหรับข้อสรุปเกี่ยวกับ IRA + IRR โดยใช้คะแนน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Individual raters) แต่ ICC2 มีความเหมาะสมสําหรับข้อสรุปเกี่ยวกับ IRA
+ IRR ของคะแนนเฉลี่ยที่ประเมินโดยกลุ่ม (Group mean rating) เมื่อเป็ นเช่นนี้ลบี รีตนั ; และเซน
เตอร์ (LeBreton.; & Senter. 2008: 833, 839) ระบุว่าในบริบทของการวิจยั แบบพหุระดับนัน้ จะใช้
ผู้ให้ข้อ มูล เป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ การใช้ค่ า ICC1 เพื่อ แปลความหมายเป็ นทัง้ IRA + IRR จึงไม่
เหมาะสม นอกจากนี้บลีส (Bliese. 2000) ได้แปลความหมายค่า ICC1 เป็ นค่าวัดขนาดอิทธิพล ซึ่ง
หมายความว่าเป็ นสัดส่วนของความแปรปรวนทีส่ ามารถอธิบายได้ดว้ ยความเป็ นสมาชิกกลุ่ม นัน่ คือ
ความเป็ นกลุ่มมีอทิ ธิพลต่อการให้คะแนนของสมาชิกเป็ นร้อยละเท่าไร ซึ่งลีบรีตนั ; และเซนเตอร์ก็
เห็นด้วยในแนวทางนี้ เกณฑ์การตัดสินจะใช้ค่าร้อยละห้าหรือ .05 (Dyer.; et al. 2005: 155) ซึง่ เป็ น
หลัก ฐานที่พ อเพียงสําหรับการแสดงถึงอิทธิพ ลของความเป็ นกลุ่ ม (LeBreton.; & Senter. 2008:
838) บลีส (Bliese.2000: 361) ยัง กล่ า วต่ อ ไปว่ า จากประสบการณ์ ข องเขา จะพบค่ า ICC1 อยู่
ระหว่าง .05 - .20 และไม่เคยพบค่าที่มากกว่า .30 สําหรับการประเมินความเชื่อมันของค่
่
าคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มนัน้ ค่า ICC2 มีความเหมาะสมมากกว่าแต่นักวิจยั ก็ต้องคํานึงด้วยว่าค่า ICC2 จะสูง
ได้ นั ้น ย่ อ มหมายถึ ง IRA + IRR จะต้ อ งมี ค่ า สู ง ทั ง้ สองค่ า (LeBreton.; & Senter. 2008: 838)
อย่างไรก็ตามเกณฑ์การตัดสินมักยึดติดและนิยมใช้เกณฑ์ทวไปเกี
ั่
่ยวกับความเชื่อมันคื
่ อใช้เกณฑ์
.70 ขึ้นไป ซึ่งแลนซ์; และคนอื่นๆ (Lance.; et al. 2006) ได้ต งั ้ ข้อ สังเกตุ ถึงการใช้ค่ า .70 มาเป็ น
เกณฑ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และลีบรีตนั ; และเซนเตอร์ (LeBreton.; & Setnter. 2008: 833,
839) กล่าวว่าค่า ICC2 สามารถจะมีค่าสูงขึน้ ได้ถา้ มีการเพิม่ ขนาดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละกลุ่ม ดังนัน้
จึงได้ให้ขอ้ แนะนํ าการตัง้ เกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพการวัดตัวแปรระดับกลุ่ม ควรคํานึ งถึงผลลัพธ์ที่
เกิ ดจากการใช้ เกณฑ์ที่ สูงหรือ ตํ่าเกิ นไป ในกรณี ค่า ICC2 ที่ ค ํานวณได้ ตํ่ากว่า .70 นั กวิ จยั
ควรพิ จารณาค่า ICC2 ร่วมกับค่า rwg(j) และ ICC1 และความเข้มแข็งของทฤษฎี ของตัวแปร
ในการประเมิ นความสมเหตุสมผลในการยกระดับคะแนนตัวแปรระดับบุคคลมาเป็ นตัวแปร
กลุ่ม และผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี นื่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะทําให้สน้ิ เปลือง
ทรัพยากรมากกว่าการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานกว่าด้วย
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3.2 การอภิปรายผลอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจําลองพหุระดับ
จากผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงสาเหตุ
และผลของความยึดมันผู
่ กพันในงานทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดีแล้ว พบว่ามี
ประเด็นทีจ่ ะใช้ในการอภิปรายผลจําแนกออกเป็ น 5 กลุ่มตามประเภทของอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่
เกิดขึน้ ประกอบด้วย 1) อิทธิพลของตัวแปรระดับบุคคล 2) อิทธิพลของตัวแปรระดับทีม 3) อิทธิพล
ของตัวแปรข้ามระดับ 4) อิทธิพลของตัวแปรที่พบทัง้ ในการวิเคราะห์ระดับบุ คคลและในระดับทีม
และ 5) อิท ธิพ ลของตัว แปรที่พ บเฉพาะในการวิเคราะห์ระดับ บุ ค คลแต่ ไ ม่ พ บในระดับ ทีม ซึ่ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยสรุปในระดับบุคคลผลวิจยั แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสําคัญของความยึดมันผู
่ กพันใน
งานในการเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่
่
างปั จจัยภายใน ภายนอก กับพฤติกรรม SEI เป็ นตัวแปรอยู่ใน
กระบวนการจูงใจ (Motivation process)
1. อิทธิพลของตัวแปรระดับบุคคล
จากผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับบุคคลสามารถนํ ามา
อภิปรายประเด็นสําคัญในภาพรวมก่อน ดังนี้ ผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็ นตัว
แปรคันกลางแบบสมบู
่
รณ์ (Complete mediator) ระหว่างการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาและความยึด
มันผู
่ กพันในงานระดับบุคคลประเด็นนี้ สามารถอภิปรายได้อย่างชัดเจนว่าในบริบทของประชากร
เป้ าหมายคือบริษทั ในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างนัน้ พนักงานได้รบั โอกาสในเรียนรูแ้ ละพัฒนาเป็ น
ประจําและเป็ นนโยบายของบริษัทที่มกี ํ าหนดจํานวนวันที่ต้อ งเข้ารับการอบรมพัฒ นาต่ อ ปี เปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้รอ้ งขอไปฝึกอบรมในสาขาหรือด้านทีต่ นเองสนใจ มีหอ้ งสมุดให้พนักงานศึกษา
ค้นกว้าสิง่ เหล่านี้ทําให้พนักงานมีความรูค้ วามสามารถและทักษะเพิม่ ขึน้ ทําให้พนักงานรูส้ กึ มีพลังที่
จะทํางาน และจะทํางานด้วยความทุ่มเท และมีความยึดมันผู
่ กพันในงานในระดับสูง นอกจากนี้ยงั มี
ประเด็นย่อยเกีย่ วกับคู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในระดับบุคคล ดังจะได้อภิปราย ต่อไปนี้
ประเด็น ที่ 1 จากผลการวิจ ยั ที่พ บว่ า การรับ รู้ค วามสามารถของตนได้ ร บั อิท ธิพ ล
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญจากการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาและการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การ
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานพบว่าการมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนามีอทิ ธิพลต่ อ
การรับรูค้ วามสามารถของตนมาก ทัง้ นี้สามารถอภิปรายได้ว่าทฤษฎีการรูค้ ดิ ทางสังคมของแบนดูร่า
แนวทางในการทีท่ ําให้ผใู้ ดผูห้ นึ่งสามารถรับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถหรือไม่มาจากการสังเกตจาก
ตัวแบบ ดังนัน้ หากพนักงานได้มโี อกาสเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และได้รบั การพัฒนาจากการฝึ กอบรม ดูงาน
มีร่ ะบบพีเ่ ลีย้ งหรือผูฝ้ ึกสอน จะทําให้พนักงานสามารถพิจารณาตนเองได้ว่าเมือ่ เห็นตัวแบบทําในสิง่
ทีต่ นไม่เคยทําหรือได้รบั คําแนะนํ าต่างๆ แล้ว จะทําให้คนรูส้ กึ มีความสามารถกระทํางานใดงานหนึ่ง
ให้ประสบความสําเร็จได้ ในขณะเดียวกันการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การก็มสี ่วนทีใ่ ห้พนักงานมี
ความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถได้เช่นกัน ในกรณีทอ่ี งค์การหรือบริษทั ให้การสนับสนุ นเกี่ยวกับ
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เครื่องมือในการทํางาน ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการที่พนักงานจะต้องทํา
การปรับปรุงงานหรือสร้างนวัตกรรม
ประเด็นที่ 2 จากผลการวิจยั ที่พบว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานได้รบั อิทธิพ ลทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญจากการรับรูค้ วามสามารถของตน การเปิ ดรับประสบการณ์ และการมีอสิ ระในงาน
ผลการวิ จ ัย ในชุ ด นี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ Overall Model of Work Engagement (Bakker; &
Demerouti. 2008)ทีม่ ขี อ้ เสนอว่าการทีบ่ ุคคลใดๆ มีทรัพยากรบุคคล (การรับรูค้ วามสามารถของตน,
การเปิ ด รับประสบการณ์ ) และทรัพ ยากรงาน (การมีอิส ระในงาน) จะก่ อ ให้เกิดกระบวนการของ
แรงจู ง ใจ ในที่ น้ี ค ื อ ความยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานและส่ ง ผลดีต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านในที่ สุ ด การรับ รู้
ความสามารถของตนทําให้คนรูส้ กึ มีพลังต้องการทํางาน ต้องการเอาชนะอุปสรรคในการทํางาน และ
ทํางานได้ต่อเนื่องนานๆ จนลืมเวลา
จากผลการวิจ ยั ที่พ บว่ า พฤติก รรมการสร้า งนวัต กรรมได้ร บั อิท ธิพ ลทางอ้ อ มอย่ า งมี
นัยสําคัญผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงานจากตัวแปรการเปิ ดรับประสบการณ์ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตน การมีอสิ ระในงาน การมีโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา การทีต่ วั แปรทัง้ สีส่ ่งอิทธิพลทางอ้อมอย่าง
มีนัยสําคัญแต่กลับส่งอิทธิพลทางตรงอย่างไม่มนี ัยสําคัญ ในเชิงทฤษฎีสามารถอธิบายได้ว่าปั จจัย
ทรัพ ยากรบุ ค คล เช่ น การรับ รู้ค วามสามารถของตน การเปิ ด รับ ประสบการณ์ นั น้ เพียงลําพัง ไม่
สามารถอธิบายพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผูป้ ระเมินในความสําคัญกับ
กระบวนการแรงจูงใจมากกว่า นัน่ คือตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ สี่ตวั แปรนี้เมื่อได้รบั เพิม่ มากขึน้ จะทําให้
บุคคลนัน้ เกิดแรงจูงใจ มีพลังมีความทุ่มเท ทํางานจนลืมเวลาและผลทีไ่ ด้กค็ อื ตัวผลการปฏิบตั งิ านที่
ดี การมีทรัพยากรจากงานและบุคคลมาก ๆ จะช่วยเสริมส่งกระบวนการจูงใจ โดยมีตวั แปรความยึด
มันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางหรื
่
อเป็ นแรงจูงใจ
2. อิทธิพลของตัวแปรระดับทีม
จากผลการวิจยั ที่พ บว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีอิทธิพ ลต่ อ ความยึดมัน่
ผู ก พั น ในงานระดับ ที ม ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต ั ง้ ไว้ ตามผลการวิจ ัย ของเอ็ ด มอนสัน
(Edmondson. 1999) ทีพ่ บว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีผลต่อการเรียนรูก้ ารทํางานในทีม
เป็ นงานวิจยั เริม่ ต้นของตัวแปรความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีม เนื่องจากถ้าสมาชิกในทีมรูส้ กึ มี
ความปลอดภัยต่อความเสี่ยงในการถูกให้รา้ ยหรือมีภยั จากการออกความคิดเห็น ให้ความร่วมมือ
หรือลงมือทํางานให้กบั ทีมแล้วจะทําให้สมาชิกในทีมเกิดแรงจูงใจหรือความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
ทีม ที่จะมุ่ง มันทํ
่ างานให้ทีมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ คาห์น (Kahn. 1990) ยังเชื่อ ว่าความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาเป็ นปั จจัยทางจิตตัวหนึ่งทีช่ ่วยส่งเสริมให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันของบุคคล ซึง่
ผลการวิจ ยั ครัง้ นี้ มคี วามสอดคล้อ งกับ ทฤษฎีท งั ้ สองนี้ อ ย่ างมาก นอกจากนี้ ค วามปลอดภัยเชิง
จิตวิทยายังมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีม นัน่ หมายความว่าความยึด
มันผู
่ กพันในงานระดับทีมเป็ นตัวแปรคันกลางอย่
่
างสมบูรณ์ (Complete mediator) ระหว่างความ
ปลอดภัยเชิงจิตวิทยากับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
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3. อิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าอิทธิพลข้ามระดับแบบ Top down ภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงมีอทิ ธิพล
ข้ามระดับต่ อความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับบุคคล พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ สามารถอภิปรายได้ว่า ภาวะผู้นําเป็ นตัวแปรบริบทสภาพแวดล้อมที่
สําคัญในการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล (Hackman. 1992.;Chen. & Kanfer. 2006:
252) จากทฤษฎีภาวะผูน้ ํ าต่างๆ ล้วนแล้วแต่มขี อ้ เสนอว่าภาวะผู้นําแบบต่างๆ เป็ นปั จจัยสําคัญใน
ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านที่ดโี ดยผ่านกระบวนการสร้างแรงจูงใจของผู้ใต้บงั คับบัญชา แต่ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาอิทธิพลของภาวะผู้นําต่อกลไกที่อธิบายการเกิดพฤติกรรมการปรับปรุงงานและ
สร้างนวัตกรรมจึงมีความสอดคล้องและเป็ นการขยายขอบเขตการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นํากับผลการปฏิบตั งิ านของผู้ตามได้ดยี งิ่ ขึน้ และภาวะผู้นําที่ แท้ จริ งในบริ บทของการทํางาน
ด้วยที มและการทํางานเป็ นรายบุคคล ซึ่ งเป็ นงานโครงการและเป็ นงานที่ ได้ รบั มอบหมาย
เป็ นพิ เศษ เช่ น การสร้ างนวัต กรรมหรื อ การปรับ ปรุงงานนี้ ผู้นํ าไม่ มี อ ํานาจบัง คับ บัญ ชา
โดยตรง ต้ อ งอาศัย การใช้ อิ ท ธิ พ ลจูง ใจด้ ว ยการเปิ ดเผยตัว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง เป็ นแบบอย่ า ง
ตระหนั กในตนเอง ใช้ ค วามสัมพัน ธ์และมี ค วามเที่ ย งธรรม พิ จารณาตัด สิ น ใจด้ วยความ
รอบคอบในการจูงใจ จะทําให้ สมาชิ กของที มคล้อยตามและส่ งผลต่อสมาชิ กเป็ นรายบุคคล
ด้วย

4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
1. การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการบูรณาการแนวคิดในแบบจําลองความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุคคลและระดับทีม โดยเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในบริบทของพนักงาน
บริษทั แห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง จากผลการวิจยั สามารถยืนยันและสนับสนุนให้เห็นว่า
ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นเรื่องหนึ่งที่มคี วามสําคัญต่อแรงจูงใจในการทํางานในบริบทของบริษทั
ในกลุ่มการผลิตซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างตามวัฒนธรรมไทยได้เป็ นอย่างดี โดยความยึดมันผู
่ กพันใน
งานเป็ นตัวแปรศูนย์กลางที่สําคัญที่สุดในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุต่างๆ ไปยังตัวแปร
ผลทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม และโดยทีต่ วั แปรความยึดมันผู
่ กพันในงานสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปั จ จัย สาเหตุ ใ นระดับ ทีม ได้ถึง ร้อ ยละ 83 ในขณะที่ในระดับ บุ ค คลอธิบ ายความ
แปรปรวนของปั จจัยสาเหตุได้เพียงร้อยละ 42.90 แสดงว่าปั จจัยสาเหตุในระดับบุคคลที่ก่อให้เกิด
ความยึดมันผู
่ กพันในงานยังมีท่ไี ม่ได้นํามาวิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนัน้ การขยายขอบเขตของ
การอธิบายแนวคิดทฤษฎีความยึดมันผู
่ กพันในงานอาจกระทําได้โดย การเพิ่มปั จจัยสาเหตุ ลงใน
แบบจําลองระดับบุคคลเพื่อขยายอํานาจการอธิบายความสําคัญของความยึดมันผู
่ กพันในงานระดับ
บุคคล ซึ่งมีงานวิจยั ที่ได้ดําเนินการในแนวทางนี้แล้วเช่นงานวิจยั ของรัตติกรณ์ จงวิศาลและนํ าชัย
ศุภฤกษ์ ชยั สกุ ล (2560) ที่ได้นําตัวแปร "สมรรถนะ" (Competence) ซึ่งเป็ นตัวแปรทรัพยากรจาก
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บุ ค คล (Personal resources) มาต่ อ ยอดในแบบจํ า ลองข้ อ เรีย กร้อ ง-ทรัพ ยากรจากงาน (JobDemands Resources Model) ทําให้สามารถอธิบายความสําคัญ ของความยึด มันผู
่ กพันในงานใน
บริบทของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลไม่แสวงหากําไร ได้ถงึ ร้อยละ 63.00 ในเชิงทฤษฎีการหา
ตัวแปรที่เป็ นเงื่อนไข หรือกลุ่มตัวแปรทีเ่ ป็ นเงื่อนไขมาอธิบายการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของอํานาจการ
อธิบายของความยึดมันผู
่ กพันในงานว่าจะเปลีย่ นแปลงไปในทางเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในกลุ่มประชากร
กลุ่มใด (Who) หรือเปลีย่ นแปลงไปในช่วงเวลาใด (When) โดยการใช้ตวั แปรกํากับหรือตัวแปรปรับ
หรือใช้ช่อื อื่นใด (Moderators) จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการขยายขอบเขตการอธิบายความสําคัญ
ของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั เสนอให้มกี ารขยายขอบเขตการอธิบายแนวคิดทฤษฎี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานทีม่ อี ยูใ่ ห้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นกลไกในการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุ ต่ างๆ ในแบบจําลองกับพฤติก รรมการปรับปรุงงานและสร้างนวัตกรรม
แสดงให้เห็นความสําคัญในความเป็ นศูนย์กลางของความยึดมันผู
่ กพันในงานในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
การเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันในงานกับแนวคิดการสร้างนวัตกรรม และตัวแปรที่
แสดงความสําคัญ อย่ างเด่ น ชัด ขึ้น มาในผลการวิจยั ครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่ ภ าวะผู้นํ าที่แ ท้ จริง และแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้นําในปั จจุบนั มีหลากหลาย เช่นภาวะผู้นําผู้รบั ใช้ (Servant leadership) ภาวะผู้นํา
เสริม พลัง อํ านาจ (Empowering leadership) ภาวะผู้นํ าเชิง จริย ธรรม (Ethical leadership) ผู้ว ิจ ยั
เสนอว่ามีวามน่ าสนใจว่าการนํ าทฤษฎีภาวะผูน้ ํ ารูปแบบตามทีก่ ล่าวมานี้หรือรูปแบบอื่นทีใ่ หม่กว่านี้
มาเชื่อมโยงเพื่อเพิม่ อํานาจการอธิบายของแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันในงาน
4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั
1. จากผลการวิจยั ทีส่ ามารถสนับสนุ นให้เห็นว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นเรื่องหนึ่งทีม่ ี
ความสําคัญต่ อแรงจูงใจในการทํางานในบริบทของบริษัทในกลุ่มการผลิตซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ตามวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้เป็ นอย่างดี โดยความยึดมันผู
่ กพันใน
งานเป็ นตัวแปรศูนย์กลางที่สําคัญที่สุดในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุต่างๆ ไปยังตัวแปร
ผลคือพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับทีม เป็ นการยืนยันว่าความยึดมัน่
ผูกพันในงานเป็ นเรื่องที่สําคัญสําหรับบริบทการทํางาน พฤติกรรมองค์การ จิตวิทยาองค์การและ
อุตสาหกรรม และการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ จากข้อค้นพบทีว่ ่าการเปิ ดรับประสบการณ์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงาน สืบเนื่องจากในความเข้าใจ
ของบุคคลทัวไปการที
่
ค่ นจะมีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมได้นัน้ จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ข้อนี้
เป็ นความจริง แต่ความคิดสร้างสรรค์เป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ทีย่ ากในการได้รบั การฝึกฝน
อบรมและได้ผลในเวลาที่รวดเร็ว ฝึ กฝนเพิม่ ทักษะทําได้แต่ใช้เวลา แต่ขอ้ ค้นพบของการวิจยั ครัง้ นี้
พบว่านอกจากความคิดสร้างสรรค์ หรือคุณลักษณะการเปิ ดรับประสบการณ์แล้ว ความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานยังมีส่วนสําคัญในการเป็ นศูนย์การที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม นัน่ คือพนักงาน
นอกจากจะต้ อ งมีค วามคิด สร้างสรรค์แ ล้ว ยังต้อ งการพนัก งานที่ม ีพ ลังการทํางาน ไม่ย่อ ท้อ ต่ อ
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อุปสรรค มีความทุ่มเทพยายาม ทํางานด้วยความภาคภูมใิ จ มีความสุข และทํางานอย่างต่อเนื่อง ก็
สามารถทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิผลได้ ดังนัน้ จึงสามารถนํ าแนวคิดความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับทฤษฎีอ่นื เช่นการนําแนวคิดความยึดมันผู
่ กพันใน
งานไปขยายเชื่อมโยงกับตัวแปรพฤติก รรมอื่นๆ ในบริบทของประเทศไทย เช่นพฤติกรรมความ
ซื่อตรง (Integrity behavior) พฤติกรรมการเป็ นคนดี พฤติกรรมการดําเนินชีวติ โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น หรืออาจจะศึกษาต่ อยอดในเชิงเปรียบเทียบความยึดมันผู
่ กพันในงาน
ระหว่างพนักงานบริษทั เอกชนกับพนักงานของรัฐ หรือเปรียบเทียบกับกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้ได้
คําตอบว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานของประชากรทีศ่ กึ ษาในบริบทสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันจะมี
มิตใิ นด้านความยึดมันผู
่ กพันในงานในด้านปั จจัยสาเหตุทแ่ี ตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
2. จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบพหุระดับพบว่าตัวแปรบางตัวแปรเหลือ
ข้อคําถามที่ใช้ในการวัดน้อย อันเนื่องมาจากมีขอ้ คําถามไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงแบบจําลองการ
วัดให้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องได้รบั การแก้ไขโดยการรวมการวิเคราะห์สองตัว
แปรในคราวเดียวกันและดัชนีความกลมกลืนบางตัวไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเป็ นการช่วยเพิม่ จํานวนองศา
อิสระ (Degree of freedom) ดังนัน้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่ อไป ผู้วจิ ยั เสนอว่า นักวิจยั ควร
พิจารณาเพิม่ ข้อคําถามในตัวแปรทีค่ าดว่าจะได้รบั คําตอบหรือค่าคะแนนทีม่ คี วามแตกต่างกัน หรือมี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามในองค์ประกอบเดียวกันไม่มากพอ ทัง้ นี้สามารถพิจารณาได้จากค่า
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม หรือค่าความเชื่อมัน่ เพื่อให้ได้จาํ นวนข้อคําถามที่สามารถจะทํา
การปรับปรุงแบบจําลองการวัดในกรณีท่ตี ้องตัดข้อคําถามออก อย่างไรก็ตามการสร้างข้อคําถามที่
มากเกินไปจะสร้างความไม่สะดวกต่อผูต้ อบแบบสอบถามจนเป็ นเหตุให้การตอบมีลกั ษณะทีไ่ ม่ตรง
กับความเชื่อ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของผู้ตอบที่ผู้วจิ ยั ต้องการจะวัดตัวแปรนัน้ ๆ ซึ่งในกรณีน้ี
ผูว้ จิ ยั จะต้องพิจารณาความสมดุลข้อดีขอ้ เสีย (Trade off) ในเรือ่ งนี้ดว้ ย
3. จากผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมันของคะแนนเฉลี
่
ย่ จากคะแนนของผู้ประเมินภายใน
กลุ่ ม (ICC2) ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ขอเสนอแนะให้ ใ ช้ แ นวทางของลีบ รีต ั น ; และเซนเตอร์
(LeBreton; & Senter. 2008: 833-834) ที่ แ นะนํ าให้ ผู้ ว ิ จ ั ย คํ า นวณ ค่ า rwg(j) ICC1 และ ICC2
ออกมาก่ อ นภายหลังได้ข้อมูล จากการนํ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ หากค่ าดัชนี ท ัง้ สองมีค่ าตํ่ า
(หมายถึงยังไม่เป็ นทีพ่ งึ พอใจของผูว้ จิ ยั ) แสดงว่าการวัดตัวแปรกลุ่มในการวิจยั ครัง้ นัน้ ๆ อาจจะขาด
ความสอดคล้อ งและความเชื่อ มันอย่
่ างใดอย่างหนึ่ งหรือทัง้ สองอย่าง (ทัง้ นี้ เพราะเหตุ ว่าค่ าดัชนี
ICC1 และ ICC2 เป็ น ค่ าดัช นี แ บบ IRA + IRR ในเวลาเดียวกัน ) โดยผู้ว ิจยั อาจยกระดับค่ าดัช นี
ดังกล่ าวได้ด้วยการเพิ่มขนาดตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกในแต่ ล ะกลุ่ม (Group size) ด้วยการคํานวณ
ขนาดตัวอย่างทีเ่ ป็ นสมาชิกในแต่ละกลุ่มใหม่ตามที่ต้องการ แล้วนํ าไปเก็บข้อมูลให้ได้ตามจํานวนที่
คํานวณไว้ (ในความเป็ นจริงอาจเก็บข้อมูลน้ อยกว่าที่วางแผนไว้ก็ได้ ถ้าผลการคํานวณค่าดัชนีใน
ครัง้ แรกมีค่าเป็ นทีน่ ่ าพอใจ) ด้วยวิธกี ารนี้จะเป็ นการช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบพหุระดับมีความ
สมบูรณ์และได้ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นอย่างดี
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4.3 ข้อเสนอแนะในทางปฏิ บตั ิ
จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็ นตัวแปรคันกลางส่
่
งผ่านอิทธิพลเชิง
สาเหตุแบบสมบูรณ์ (Complete mediator) เป็ นตัวแปรศูนย์กลางทีส่ ําคัญทีส่ ุด หรือเป็ นกลไกในการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรูค้ วามสามารถของตน การเปิ ดรับประสบการณ์ และการมีอสิ ระ
ในงาน กับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม เป็ นข้อสรุปที่สําคัญของการวิจยั ครัง้ นี้ และสืบเนื่องจากที่
ได้กล่าวไว้ในบทนํ าว่า มีพนักงานเพียงร้อยละ 13 เท่านัน้ ที่มคี วามยึดมันผู
่ กพันในงาน อีกประการ
หนึ่งด้วยแนวคิดประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลได้ชูแผนงานการพัฒนา
ทางด้านการสร้างนวัตกรรมเป็ นทางออกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และในบริบทของ
บริษทั เอกชนในกลุ่มผลิตซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้องรับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น ทางรถไฟความเร็วสูง ทางรถไฟรางคู่ ถนนหนทาง สะพาน กลุ่มอาคารในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ผู้บริหารคงต้องการเสริมสร้างให้พ นักงานทํากิจกรรมปรับปรุงงานและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสร้างสิง่ ใหม่ท่มี ปี ระโยชน์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์การสูงสุด
จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีนโยบายและแนวทางในการยกระดับความยึดมันผู
่ กพันในงานของพนักงานให้เพิม่
มากขึ้น โดยที่ท ราบจากผลการวิจ ัย แล้ ว ว่ า การที่ค วามยึด มัน่ ผู ก พัน ในงานจะเพิ่ ม มากขึ้น ได้
จําเป็ นต้องส่งเสริมให้การรับรูค้ วามสามารถ การเปิ ดรับประสบการณ์ และการมีอสิ ระในงานเพิม่ มาก
ขึน้ ด้วย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจําเป็ นต้องมีกจิ กรรม หลักสูตรการพัฒนา การรับรูค้ วามสามารถของตน ซึ่ง
จะเกิดขึน้ ได้หลายแนวทางเช่นการมีพเ่ี ลีย้ ง สร้างตัวแบบ และต้องมีนโยบายทีเ่ ป็ นรูปธรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความต้องการเปิ ดรับสิง่ ใหม่ๆ กล้าทดลองทําสิง่ ใหม่ๆ ท้าทายความคิด
เดิมๆ รักการเปลีย่ นแปลง กระตุ้นให้เกิดสร้างความคิดใหม่ๆ อีกทัง้ ต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับ
การให้อสิ ระในการกําหนดแผนงาน วิธกี ารทํางาน และการตัดสินใจในการที่พ นักงานจากการทํา
กิจกรรมปรับปรุงงานและสร้างนวัต กรรม และข้อ เสนอแนะในทางปฏิบตั ิในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั
เสนอแนะให้ผู้บริหารใช้แนวทางของชอยฟี ล;ี และซาลาโนวา (Schaufeli; & Salanova. 2010) ใน
การพัฒนาความยึดมันผู
่ กพันในงานโดยใช้วธิ กี ารในเชิงบวก (Positive interventions) โดยการใช้กล
ยุท ธ์ท างด้านพฤติก รรม (Behavioral strategies) ซึ่ง สามารถจะกระทํ าได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิผ ลต่ อ
พนักงานและทีมงานในสถานทีท่ าํ งาน ดังนี้
1. การสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมีค วามเมตตาต่ อ เพื่อ นร่ ว มงาน (Being kind to others)
เนื่องจากการกระทําดังกล่าวมีผลให้ตนเองมีความสุข ได้รบั การตอบรับในเชิงบวกเช่นเดียวกัน และ
เป็ นการกระตุ้นการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงาน เช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเพื่อให้ได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว ในพฤติกรรมในเชิงบวกต่างๆ เหล่านี้ ผูบ้ ริหารอาจจะกําหนดให้
มีวนั พิเศษในแต่ละสัปดาห์เพื่อแสดงความเมตตากรุณา และมีความอ่อนโยนต่อกันเป็ นประจํา
2. การกล่ า วคํ า "ขอบคุ ณ " หรือ แสดงความซาบซึ้ ง ในการได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลื อ
(Expressing gratitude) การกล่าวขอบคุณ จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ ในเชิงบวกของบุคคล เป็ น
การเพิม่ ความเหนียวแน่ นทางสังคม และทําให้บรรยากาศหรืออารมณ์ ในสถานที่ทํางานเป็ นไปด้วย
ความชื่นมืน่ ยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน
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3. การเรียนรูท้ ่จี ะให้อภัย (Learning to forgive) สิง่ นี้จะทําให้ความรูส้ กึ ที่ต้องการแก้แค้น
และตอบโต้ดว้ ยความรุนแรงลดน้อยลง พนักงานทีร่ จู้ กั ให้อภัยจะเป็ นผูม้ คี วามสุข และเข้ากับคนอื่นๆ
ได้ด ี และจะทําให้ทุกคนในทีท่ ํางานนัน้ รูส้ กึ ปลอดภัยว่า การกระทําของตนจะได้รบั การอภัยถ้าการทํา
ความผิดพลาดนัน้ เป็ นไปโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
4. การแบ่งปั นข่าวดี (Sharing good news) การแบ่งปั นข่าวดีหรือบอกข่าวดีเมื่อพนักงาน
แต่ละคนได้รบั ทราบจะเป็ นประสบการณ์ในเชิงบวกและจะเพิม่ อารมณ์ในเชิงบวก และยิง่ มีแต่ข่าวดี
ความรู้สกึ ในเชิงบวกก็ยงิ่ เพิ่มมากขึ้นเพราะข่าวดีเป็ นสิ่งที่ทุก คนต้องการจะจํา เช่ นการประกาศ
ความสําเร็จของเพื่อนร่วมงานให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้ทราบเป็ นวิธกี ารที่มปี ระสิทธิผลให้การ
เสริมสร้างความยึดมันผู
่ กพันในงาน และเป็ นการเพิม่ พลังใจ (Team spirit) ของทีม เพราะสิง่ นี้คอื
การแพร่กระจายทางอารมณ์เพื่อเพิม่ ความยึดมันผู
่ กพันในงานของทีมอีกด้วย
5. การเอาใจใส่ความสัมพันธ์ทางสังคม (Nurturing social relationship) สิง่ ที่สําคัญ ที่สุด
ของบทบาทความสัมพันธ์ทางสังคมคือการสนับสนุ นช่วยเหลือผู้อ่นื เมื่อเวลาที่เขาต้องการหรือรูส้ กึ
ยากลําบาก ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ทางอารมณ์ ทางข่าวสาร หรือทางกายภาพ จะช่วยให้
ทุก ฝ่ ายมีค วามเป็ นอยู่ท่ีดขี ้นึ มีความสุ ข และเป็ นที่แน่ ชดั ว่าการสนับสนุ นทางสังคมมีอิทธิพ ลต่ อ
ความพึงพอใจในงาน ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงพฤติกรรมทีจ่ ะช่วยให้พนักงานและทีมงาน
มีความยึดมันผู
่ กพันในงานได้รบั การพัฒนาให้มเี พิม่ มากขึน้ สําหรับกลยุทธ์ขององค์การทางด้านการ
ใช้นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์กส็ งิ่ ที่ควรกระทําอยู่แล้ว เช่น การจัดฝึ กอบรม การวางแผน
อาชีพ การออกแบบงาน ทัง้ หมดจะเป็ นการทําให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันในงานได้ทงั ้ สิน้
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ําทีแ่ ท้จริงเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี าํ คัญทีส่ ุด เป็ นข้อสรุป
ที่ชดั เจนว่าภาวะผูน้ ํ าเป็ นปั จจัยบริบทสภาพแวดล้อมที่มคี วามสําคัญต่อกลไกของกระบวนการเกิด
แรงจูงใจให้มพี ฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมหรือการปรับปรุงงาน ในบริบทสังคมไทยผูน้ ํ าทีม่ ลี กั ษณะ
ความแท้จริง จะต้องเป็ นผู้นําที่ตระหนักในตนเองแสดงจุดแข็งจุดด้อยของตนเองให้สมาชิกเห็น มี
การร่วมปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจ ให้ข่าวสารกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และประการสําคัญความ
แท้จริงของตัวตนของผู้นําคือความตรงไปตรงมา คิดอย่างไรทําอย่างนัน้ พูดอย่างไรทําอย่างนัน้ มี
คุณธรรมเกี่ยวกับความซื่อตรง จะเป็ นผูน้ ํ าทีผ่ ูต้ ามให้ความเคารพรัก ศรัทธา ต้องการทีจ่ ะทําตามใน
สิง่ ที่ผู้นําต้องการ โดยที่ผู้นําคนนัน้ อาจจะไม่ใช่คนเก่ งที่สุด แต่ ความเป็ นคนตรง เปิ ดเผยตัวตนให้
สมาชิกได้ทราบ รับรูก้ ็จะทําให้สมาชิกหรือผู้ตามยินดีท่จี ะทําในสิง่ ที่ผู้นําต้องการ หรือผู้นําคนนัน้ มี
อิทธิพ ลต่ อ ผู้ต ามโดยไม่ต้อ งใช้อํ านาจบังคับ บัญ ชามาบัง คับ ให้ทํ า ผู้ว ิจยั เสนอว่ าผู้บ ริห ารควรมี
หลักสูตรหรือการฝึ กอบรมเพื่อสร้างลักษณะของความแท้จริงในตัวตนของหัวหน้าทีมสร้างนวัตกรรม
ให้ม ีค วามเป็ น ผู้นํ า ที่แ ท้จ ริง นอกเหนื อ จากการฝึ ก อบรมพัฒ นาภาวะผู้นํ าในรูป แบบอื่น ๆ จาก
คําแนะนํ าของอะวอลีโอ; และลูธานส์ (Avolio; & Luthans. 2006) กล่าวว่าในการพัฒนาภาวะผู้นําที่
แท้ จ ริง นั ้น ควรพัฒ นาใน 3 หัว ข้ อ โดยหัว ข้ อ แรกคื อ การพัฒ นาการตระหนั ก ในตนเอง (Self
awareness) คือ การทราบว่ าตัว ตนที่แ ท้จริง ของตนเป็ น อย่างไร กระทํ าได้โดยการตัง้ คําถามต่ อ
หัวหน้ าทีมเกี่ยวกับแก่ นแท้ของค่านิยมในชีวติ คืออะไร หัวหน้ าทีมทราบเกี่ยวกับข้อมูลของเพื่อน
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ร่วมงานที่สนิทที่สุดหรือไม่ อย่างไร แรงจูงใจในการทํางาน ความปรารถนาในด้านต่างๆ จุดแข็ง
จุดอ่อนของตนเอง ข้อมูลความคิดของเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับความคิดเห็นในวิธกี ารนํ าของตัวเอง ถ้า
หัวหน้ าทีมได้มโี อกาสไปท่องเที่ยวในวัฒนธรรมอื่นๆ สิง่ ที่เขาต้องการทําความเข้าใจมากที่สุดคือ
อะไร เป็ นต้น คําตอบจากคําถามเหล่านี้จะช่วยให้หวั หน้ าทีมนํ าไปพิจารณาสร้างความตระหนักใน
ตนเอง หัวข้อทีส่ องคือการพัฒนาการกํากับตนเอง (Self regulation) โดยผูน้ ําทีส่ ามารถกํากับตนเอง
ได้นัน้ จะต้องมีกระบวนการในการรักษาตัวตนทีแ่ ท้จริงของตนไว้ให้มนคงและอยู
ั่
่ในทิศทางทีถ่ ูกต้อง
ซึ่งหัวหน้ าทีมสามารถทําได้โดยการกําหนดขอบเขตของการกระทําหรือไม่กระทํา สิง่ ใดยอมรับได้
สิง่ ใดยอมรับไม่ได้ให้ชดั เจน (Red zones) หากละเมิดก็มแี นวทางการจัดการทีแ่ น่นอน ซึง่ สมาชิกใน
ที ม ต้ อ งทราบเป็ นอย่ า งดี หั ว ข้ อ สุ ด ท้ า ยคื อ การพั ฒ นาทุ น ทางจิต วิท ยาเชิ ง บวก (Positive
psychology: PsyCap) ในตัวหัวหน้ าทีม โดยให้ความสําคัญกับตัวแปรในองค์ประกอบของทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก 3 ตัวแปร คือ ความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ด ี (Optimism) และการปรับฟื้ น
คืนสภาพ (Resiliency) โดยทัง้ สามตัวแปรนี้ จะได้รบั การพัฒ นาผ่ านการตระหนัก ในตนเอง หาก
หัวหน้าทีมได้รบั การพัฒนาในสามหัวข้อนี้จะทําให้ภาวะผูน้ ํ าทีแ่ ท้จริงมีระดับทีส่ งู ขึน้
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาของทีมมีอทิ ธิพลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
ในงานระดับทีม และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมระดับทีมนัน้ ผู้วจิ ยั เสนอว่า
ผูบ้ ริหารจะต้องมีนโยบายในระดับองค์การที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและถ่ายทอดผ่านผู้บญ
ั ชา
ตามลําดับชัน้ และผ่านหัวหน้าทีมสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับความมันใจของพนั
่
กงานว่าจะได้รบั ความ
คุ้มครอง ได้รบั การเคารพ ได้รบั ความไว้วางใจ ไม่ให้ได้รบั ผลในทางลบจากการทํางาน ทัง้ ในด้าน
การแสดงความคิด เห็น การให้ค วามร่ว มมือ หรือ การลงมือ กระทํ า หรือ ไม่ ก ระทํ า ในความเป็ น
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เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
ด้วยกระผมกําลังอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์ประกอบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จึงใคร่ขอ
ความอนุ เคราะห์และความร่วมมือจากท่านให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามที่แบบมานี้โดยปฏิบตั ิ
ตามคําชี้แ จงในใบสอบถามแต่ ล ะตอน ซางขอให้ท่ านอ่ านคํ าถามแต่ ล ะข้อ ให้เข้าใจอย่างชัด เจน
ขอให้ ท่านตอบตามความเป็ นจริ ง และ ขอให้ ตอบครบทุกข้อ โดยไม่ต้องระบุช่อื สกุล ของท่าน
อนึ่ง กะผมขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับเพื่อเป็ นประโยชน์ในการวิจยั เท่านัน้
การวิเคราะห์ข้อ มูล จะทํ าในภาพรวมของกลุ่ ม ผู้ต อบทัง้ หมด และการตอบแบบสอบถามจะไม่ ม ี
ผลกระทบใดๆทัง้ สิน้ ต่อท่าน ทัง้ นี้ขอขอบพระคุณทีท่ ่านสละเวลาอันมีค่าแก่การวิจยั ครัง้ นี้
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ล
นิสติ ระดับปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คําชี้แจงส่วนที่ 1
แบบสอบถามชุดนี้เป็ นแบบสอบถามปั จจัยสาเหตุของแรงจูงใจในการทํางานทีม่ ผี ลต่อการ
ทํากิจกรรมปรับปรุงงาน หรือสร้างนวัตกรรม (Kaizen หรือเรียกชื่ออื่นๆ ) ทัง้ ที่เป็ นส่วนบุคคลและ
เป็ นทีม กรุณากรอกข้อความและทําเครือ่ งหมาย ลงในช่อง  ตามความจริงของท่าน
1. หน่ วยงานทีท่ ่านสังกัด
(บริษทั ) ....................................................................................................................
(กิจการ/ฝ่ าย) ...........................................................................................................
(ภาค/ส่วน/สํานักงาน) .............................................................................................
(แผนก) ....................................................................................................................
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. อายุ...................ปี
4. อายุงาน.............ปี
5. ระดับการศึกษา
 ม.6, ปวช., ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
6. ระดับพนักงาน
 ปฏิบตั กิ าร
 บังคับบัญชา/วิชาชีพ
 บริหาร
7. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม คือ..................................................................................................
8. ประเภททีมของท่าน
 QC problem solving: PS
 Task Achieving: TA
 Automation Kaizen
 Karakuri Kaizen
 Invention Kaizen
 Innovation Team
 Suggestion
9. จํานวนสมาชิกในทีมทัง้ หมด.............................................คน
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คําชี้แจงส่วนที่ 2
โปรดพิ จ ารณาแต่ ล ะข้ อ แล้ ว ทํ า เครื่อ งหมาย ล้ อ มตั ว เลขที่ ต รงกับ ความคิ ด
ความรู้สึกและพฤติ กรรมของท่านเองมากทีส่ ุดเพียง 1 ตัวเลข และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
1 = ไม่จริงทีส่ ุด
2 = ไม่จริง
3 = ค่อนข้างไม่จริง
4 = ค่อนข้างจริง
5 = จริง
6 = จริงทีส่ ุด
1. ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมในการทํางานของท่าน
1. ฉันทํางานด้วยพลังทีม่ อี ย่างเต็มเปี่ ยม
2. งานทีท่ าํ อยูใ่ นปั จจุบนั มีความหมายต่อฉันมาก
3. เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะทีฉ่ นั กําลังทํางาน
xxx ………………………………………
2. ความเชื่อของท่านเกีย่ วกับศักยภาพในตัวท่าน
1. ฉันสามารถค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการปรับปรุงงาน
2. ฉันสามารถสามารถยอมรับความเห็นของผู้อ่ ืนเรื่องปรับปรุง
งาน
3. ฉันสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื
xxx ………………………………………
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6
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3

4
4

5
5

6
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

5

6

5

6

5
5

6
6

3. พฤติกรรมของท่านเกีย่ วกับการทํากิจกรรมสร้างนวัตกรรม (หรือกิจกรรมปรับปรุงงานอื่น)
1. ฉั น เขีย นข้อ เสนอแนะความคิด ใหม่ ๆ เกี่ ย วกับ สิ่ง ที่จ ะเป็ น 1 2 3 4
ปั ญหาในอนาคต
2. ฉั น มีเ ทคนิ ค การนํ า เสนอให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ทํ า ให้ เ พื่ อ น 1 2 3 4
ร่วมงานสนับสนุ นความคิดของฉัน
3. ฉันแปลงความคิดใหม่ๆ จนเป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง
1 2 3 4
xxx ………………………………………
1 2 3 4
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4. ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของท่านเกีย่ วกับความคล่องตัว(ยืดหยุน่ ) ในการทํางาน
1. ฉันได้รบั อนุ ญาตให้วางแผนการทํางานด้วยตัวเอง
2. ฉันมีอํานาจในการตัดสินใจเกีย่ วกับงานทีท่ ํา
3. ฉันมีโอกาสและมีอสิ ระในการทํากําหนดวิธกี ารทํางาน
(กําหนดได้เอง)
xxx ………………………………………
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3
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4
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4
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5. ความเชื่อ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของท่านเกีย่ วกับโอกาสในการพัฒนาตนเอง
1. ฉันได้รบั การฝึกอบรมเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ เพื่องานในหน้าที่ 1 2
2. ผู้บงั คับบัญ ชาเปิ ดโอกาสฉันร้องขอเพื่อพิจารณาไปฝึ กอบรม 1 2
นอกสถานทีใ่ นเรือ่ งทีส่ นใจ
3. ผูบ้ งั คับบัญชาสอบถามความต้องการพัฒนาตัวเองของฉัน
1 2
xxx ………………………………………
1 2
6. ความเชื่อของท่านเกีย่ วกับการสนับสนุ นในการทํางานและทํากิจกรรม
1. บริษัท มีเครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ อย่ างเพีย งพอต่ อ การทํ างานให้ 1
เกิดผลสัมฤทธิ ์
2. ในการเขี ย นข้ อ เสนอแนะ หรือ ทํ า การปรับ ปรุ ง งานให้ ม ี 1
ประสิทธิภาพดีขน้ึ บริษทั จะพิจารณารางวัลให้ตามสมควร
3. ในการทํางานเป็ นทีมเพื่อปรับปรุงงาน บริษัทจะมีงบประมาณ 1
และให้คาํ ปรึกษาอย่างเพียงพอ
xxx ………………………………………
1
7. ความเชื่อ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมเกีย่ วกับตัวท่าน
1. ฉั น ชอบแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง วิเ คราะห์ หาเหตุ ผ ล และ
แลกเปลีย่ นเพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์
2. ฉันเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
3. ฉันชอบถามเมือ่ ยังไม่เข้าใจ
xxx ………………………………………
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8. ความเชื่อและความรูส้ กึ ของท่านเกีย่ วกับการทํางานในทีม
1. หากฉันทําสิง่ ใดผิดจะได้รบั การปลอบใจจากสมาชิกในทีม
2. ฉั นรู้ส ึก ปลอดภัย (จากการถู ก ตําหนิ กล่ าวโทษ) จากความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในการทํางานให้กบั ทีม
3. ฉั น รู้ ส ึ ก ส บ าย ใจเพ ราะไม่ มี ส ม าชิ ก ค น ใด ส งสั ย เรื่ อ ง
ความสามารถในสิง่ ทีฉ่ นั เชีย่ วชาญ
xxx ………………………………………
9. ความคิดและความรูส้ กึ ของท่านเกีย่ วกับโครงสร้างของทีม
1. สมาชิกในทีมมีความรูแ้ ตกต่างกัน
2. ฉันมีความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างไปจากสมาชิกในทีม
3. ฉันและสมาชิกในทีมมีทกั ษะและความชํานาญในการทํางาน
แตกต่างกัน
xxx ………………………………………
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คําชี้แจงส่วนที่ 3:
การตอบคําถามทุกข้อต่อไปนี้ให้ท่านตอบในฐานะเป็ นตัวแทนของทีม
10. ความคิดความรูส้ กึ และพฤติกรรมของทีมโดยรวม
1. ทีมของฉันทํางานด้วยพลังทีม่ อี ย่างเต็มเปี่ ยม
2. หัวข้อเรื่องการปรับปรุงงานที่ทําอยู่ในปั จจุบนั มีความหมายต่อ
สมาชิกในทีมของฉัน
3. เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะทีท่ มี กําลังทํางานร่วมกัน
xxx ………………………………………
11. ความเชื่อของทีมโดยรวมเกีย่ วกับศักยภาพของทีม
1. สมาชิก ในที ม มีค วามสามารถค้ น พบโอกาสใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงงาน
2. สมาชิกในทีมสามารถยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นใน
เรือ่ งการปรับปรุงงาน
3. ทีมของฉันสามารถทํางานร่วมกับทีมอื่นๆ
xxx ………………………………………
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12. พฤติกรรมของสมาชิกในทีมโดยรวมเกีย่ วกับการทํากิจกรรมสร้างนวัตกรรม
1. สมาชิกในทีมร่วมกันเสนอความคิดใหม่เกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเป็ น
1 2
2. การทํางานเป็ นทีมทําให้เพื่อนร่วมงานต่ างสนับสนุ นความคิด 1 2
ใหม่ของทีม
3. สมาชิกในทีมร่วมกันแปลงความคิดใหม่ๆ ให้เป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ 1 2
จริง
xxx ………………………………………
1 2
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13. ความคิด ความรูส้ กึ ของสมาชิกในทีมโดยรวมเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องหัวหน้าทีมทีม่ ตี ่อทีม (ไม่ใช่
ต่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง)
1. หัวหน้าทีมขอทราบข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงตัวเอง
1 2 3 4 5
2. หัวหน้าทีมรับฟั งทุกมุมมองก่อนได้ขอ้ สรุป
1 2 3 4 5
3. หัวหน้าทีมกระทําการตามคําพูด
1 2 3 4 5
xxx ………………………………………
1 2 3 4 5

6
6
6
6
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1.พรรณี บุญประกอบ
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.ศิรชิ ยั พงษ์วชิ ยั
ข้าราชการบํานาญ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3.ฉัฐวีณ์ สิทธิศิ์ รอรรถ
อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
4.วิธญ
ั ญา วัณโณ
อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
5.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์
อาจารย์สถาบันพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
อาจารย์สถาบันพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.บุญญาดา นาสมบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร บริหารญีป่ ่ ุน
มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ ่ นุ
8.สาธิต เชือ้ อยู่นาน
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
9.นายธนกร ปทุมรัตนะ
วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญการสร้าง
นวัตกรรมและกิจกรรมการเพิม่
ผลผลิต

ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
(ศ. /รศ. /ผศ. /ดร. /อ.)

ประเภท
เครื่องมือ

หัวหน้ าหน่ วยงานที่ ให้
ทําหนังสือถึง

ดร.

แบบสอบถาม

-

รศ.

แบบสอบถาม

-

รศ.ดร.

แบบสอบถาม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.

แบบสอบถาม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.

แบบสอบถาม

ผศ.ดร.

แบบสอบถาม

ดร.

แบบสอบถาม

ผู้อํานวยการสถาบัน วิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อํานวยการสถาบัน วิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดี ค ณะบริห ารธุ ร กิ จ สถาบั น
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ ุน

ดร.

แบบสอบถาม

คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจัด การและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา

-

แบบสอบถาม

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิต
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
(SCG)
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ภาคผนวก ค
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปร

301
ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร
ค่า
นํ้าหนัก
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงาน
องค์ประกอบ: ความกระตือรือร้น
1. ฉันค้นหาวิธกี ารทํางานให้มคี วามราบรื่นแม้มอี ุปสรรค
.698**
2. ฉันทํางานด้วยความพยายามไม่ยอ่ ท้อ
.882**
องค์ประกอบ: ความทุ่มเทอุทิศ
3. ฉันรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ลงมือทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
.843**
4. งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีความท้าทายความสามารถของฉัน
.766**
องค์ประกอบ: ความจดจ่อใส่ใจ
5. ฉันมีส่วนร่วมกับงานทีท่ าํ อยูเ่ ป็ นอย่างมาก
.819**
6. ฉันทํางานอย่างกระตือรือร้น
.887**
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตน
ตัวแปรสังเกต

ค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝง

.881

.881
7. ฉันสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื เพื่อการปรับปรุงงาน
.738**
8. ฉันสามารถคิดหัวข้อ และวิธกี ารปรับปรุงงาน
.758**
9. ฉันสามารถจัดการกับปั ญหาต่ างๆที่เป็ นอุ ปสรรคในการปรับปรุง .819**
งาน
10. ฉันสามารถตัง้ เป้ าหมายและวัดผลสําเร็จของการปรับปรุงงาน
.753**
11. ฉันสามารถแปลงความคิดการปรับปรุงงานให้เป็ นรูปธรรมและ .774**
เป็ นจริงจนสามารถนําไป)ปฏิบตั ไิ ด้
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
องค์ประกอบ: การสร้างและสนับสนุนความคิ ด
12. ฉันผลักดันความคิดแปลกใหม่ของฉันจนได้รบั ความเห็นชอบให้ .850**
ดําเนินการในขัน้ ต่อไป
13. ฉันมีวธิ ที ําให้ผบู้ งั คับบัญชาสนใจและพิจารณาในความคิดใหม่ๆ .813**
ของฉัน

.817
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ตัวแปรสังเกต

ค่า
นํ้าหนัก

ค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝง

องค์ประกอบ: การทําความคิ ดให้เป็ นจริง
14. ฉันแปลงความคิดใหม่ๆจนเป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง
.810**
15. ฉันนําความคิดใหม่ๆมาทดลองปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ
.849**
16. ฉั น ประเมิน ข้อ ดีข้ อ เสีย ของความคิด ใหม่ ๆ ที่ ป ฏิ บ ัติ ไ ด้ และ .804**
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ เสมอ
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรความปลอดภัยเชิ งจิ ตวิ ทยาของทีม

.860

.772
17. หากฉันทําสิง่ ใดผิดจะได้รบั การปลอบใจจากสมาชิกในทีม
.731**
18. ฉั น รู้ส ึก ปลอดภัย (จากการถู ก ตํ า หนิ ก ล่ า วโทษ) จากความ .706**
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในการทํางานให้กบั ทีม
19. สมาชิกจะสนับสนุ นความพยายามในการทํางานให้หบั ทีมของฉัน
.748**
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรความหลากหลายด้านความรู้และทักษะของทีม
.753
20. สมาชิกในทีมประกอบด้วยผูเ้ รียนจบมาในหลายสาขาวิชา
689**
21. ความรูใ้ นการทํางานของสมาชิกในทีมมีความหลากหลาย
.780**
22. ฉันมีความรูแ้ ตกต่างจากสมาชิกในทีมจนสามารถช่วยทีมทํางาน .517**
เป็ นอย่างดี
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรการเปิ ดรับประสบการณ์
.805
23. ฉันชอบทดลองทําสิง่ ใหม่ ๆ
.645**
24. ฉันกล้ารับผิดเมือ่ ทําผิดพลาด
.839**
25. ฉันชอบถามเมือ่ ยังไม่เข้าใจ
.887**
26. ฉันไม่ยดึ ติดกับความสําเร็จทีเ่ คยทํามาแล้ว
.636**
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรการมีอิสระในงาน
องค์ประกอบ: การกําหนดแผนงาน
.670
27. ฉันวางกําหยดการ การทํางานด้วยตัวเอง
.631**
28. ฉันได้รบั อนุ ญาตให้วางแผนการทํางานด้วยตัวเอง
.748**

303
ตาราง 32 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบ: การตัดสิ นใจ
29. ฉันสามารถริเริม่ หรือใช้ดุลพินิจในการทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
30. ฉันมีอํานาจในการตัดสินใจเกีย่ วกับงานทีท่ าํ
องค์ประกอบ: การเลือกวิ ธีการทํางาน
31. ฉันมีโอกาสและมีอสิ ระในการกําหยดวิธกี ารทํางาน (กําหนดได้
เอง)
32. ฉันมาสามรถปรับเปลี่ยนวิธ ีก ารทํ างานได้ต ามความเหมาะสม
(กรณีเกิดปั ญหา)
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรการมีโอกาส

ค่า
นํ้าหนัก

ค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝง

.741
.875**
.650**
.767
.904**
.662**

.868
33. ฉันได้รยั การฝึกอบรมเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ เพื่องานในหน้าที่
.819**
34. ฉันมีโอกาสทีเ่ รียนรูง้ านใหม่ๆ (ในหน่ วยงานอื่น)
.728**
35. ผู้บงั คับบัญชาเปิ ดโอกาสฉันร้องขอไปฝึ กอบรมนอกสถานที่ใน .802**
เรือ่ งทีส่ นใจ
36. ผูบ้ งั คับบัญชาสอบถามความต้องการพัฒนาตัวเองของฉัน
.805**
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนขององค์กร
.871
37. บริษทั ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเพียงพอให้กบั พนักงาน
ทีท่ าํ งานให้กบั บริษทั
38. ถ้าฉันประสอบปั ญหาจากการทํางาน บริษทั จะให้ความช่วยเหลือ
39. ถ้าเกิดความผิดพลาดจากการทํางานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ บริษทั จะไม่
มีการพิจารณาลงโทษ
40. ในการเขี ย นข้ อ เสนอแนะ หรื อ ทํ า การปรับ ปรุ ง งานให้ ม ี
ประสิทธิภาพดีขน้ึ บริษทั จะพิจารณารางวัลให้ตามสมควร
41. ในการทํางานเป็ นทีมเพื่อ ปรับปรุงงาน บริษัทจะมีงบประมาณ
และให้คาํ ปรึกษาอย่างเพียงพอ

.686**
.765**
.836**
.803**
.696**
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ค่า
นํ้าหนัก
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันของทีม
องค์ประกอบ: ความกระตือรือร้นของทีม
42. ทีมของฉันมีความกระฉับกระเฉงในการทํางาน
.703**
43. ทีมของฉันทํางานด้วยความพยายามไม่ทอ้ ถอย
.714**
องค์ประกอบ: ความทุ่มเทอุทิศของทีม
44. หัวข้อเรื่องการปรับปรุงงานทีได้รบั มอบหมายทําให้ทมี ของฉัน .843**
เกิดแรงบันดาลใจ
45. ทีมของฉันรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ทาํ การปรับปรุงงานเรือ่ งนี้
.847**
องค์ประกอบ: ความจดจ่อใส่ใจของทีม
46. สมาชิกในทีมมีความสุขในขณะทํางานร่วมกัน
.789**
47. สมาชิกมีส่วนร่วมกับงานทีท่ มี กําลังทําอยู่
.769**
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของทีม
ตัวแปรสังเกต

ค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝง

.668

.833

.755

.927
48. สมาชิกในทีมมีความสามารถค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการปรับปรุง
งาน
49. สมาชิกในทีมสามารถยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นใน
เรือ่ งการปรับปรุงงาน
50. สมาชิกในทีมสามารถสร้างความสัมพันธ์ห รือเครือข่ายระหว่าง
กันเพื่อการปรับปรุงงาน
51. ทีมสามารถจักการปั ญ หาต่ างๆ ที่เป็ นอุ ปสรรคในการปรับปรุง
งานของทีม
52. สมาชิก ในทีม สามารถตัง้ เป้ าหมายและวัด ผลสํ า เร็จ ของการ
ปรับปรุงงาน
53. สมาชิกในทีมสามารถยอมรับความเสีย่ งในเรือ่ งต่างๆทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุงงาน
54. สมาชิกในทีมสามารถแปลงความคิดในการปรับปรุงงานให้เป็ น
รูปธรรมและเป็ นจริงจนสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้

.754**
.745**
.767**
.799**
.853**
.783**
.754**
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ค่า
ค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝง
นํ้าหนัก
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรมของทีม
องค์ประกอบ: การสร้างและสนับสนุนความคิ ดของทีม
.737
55. สมาชิก ในทีม ร่ว มกัน ค้น หาวิธ ีก าร เทคนิ ค หรือ เครื่อ งทอการ .474**
ทํางานใหม่ๆ
56. การทํางานเป็ นทีมทําให้เพื่อนร่วมงานต่างสนับสนุ นความคิดใหม่ .734**
ของทีม
57. ที ม นํ า เสนอความคิด ใหม่ ข องทีม จนได้ ร บั ความเห็ น ชอบให้ .691**
ดําเนินการในขัน้ ต่อไป
58. สมาชิก ในทีม มีว ิธ ีทํ า ให้ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาสนใจและพิจ ารณาใน .651**
ความคิดใหม่ๆ
องค์ประกอบ: การทําความคิ ดให้เป็ นจริงของทีม
.839
59. สมาชิกในทีมร่วมกันแปลงความคิดใหม่ๆให้เป็ นสิงที่ปฏิบตั ิได้ .790**
จริง
60. สมาชิกในทีมร่วมกันมีวธิ นี ํ าความคิดใหม่มาทดลองปฏิบตั อิ ย่าง .809**
เป็ นระบบ มีแผนงาน ขัน้ ตอนการทํางาน
61. สมาชิกในทีมประเมินข้อดีขอ้ เสียของความคิดใหม่ๆที่ปฏิบตั ไิ ด้ .792**
และปรับปรุงให้ดขี น้ึ อยูเ่ สมอ
ผลวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวแปรภาวะผู้นําที่แท้จริ ง
องค์ประกอบ: การตระหนักในตนเอง
.827
62. หัว หน้ าทีม แสดงความสามารถให้ ส มาชิก ได้รบั ทราบว่ าตนมี .857**
ศักยภาพเพียงใด
63. หัวหน้าทีมแสดงออกให้สมาชิกเห็นว่าเขาเข้าใจในจุดแข็งจุดอ่อน .824**
ของตนเอง
องค์ประกอบ: การสร้างความสัมพันธ์
.880
64. หัวหน้าทีมสื่อสารกับสมาชิกอย่างชัดเจนเสมอ
.890**
65. หัวหน้าทีมยอมรับเมืษ่ เกิดข้อผิดพลาด
.883**
ตัวแปรสังเกต
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ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบ: การจัดการข้อมูล
66. หัวหน้าทีมชอบให้สมาชิกในทีมเสนอความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหรือ
ท้วงติงได้
67. หัวหน้าทีมรับฟั งทุกมุมมองก่อนได้รบั ข้อสรุป
องค์ประกอบ: การมีศีลธรรมและคุณธรรม
68. หัวหน้าทีมคิด รูส้ กึ อย่างไรก็แสดงออกอย่างนัน้
69. หัวหน้าทีมกระทําการตามคําพูด
*p< .05

ค่าความเชื่อมันใน
่
การวัดตัวแปรแฝง

.899
.924**
.885**
.774
.751**
.838**

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2560

นายไพฑูรย ฮั่นตระกูล
16 มิถุนายน 2496
กรุงเทพมหานคร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
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