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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และพฤติกรรมย่อยของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และ
พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี ท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานซ่อม
บ ารุงอากาศยานบริษทัมหาชนแห่งหน่ึง จ านวน 336 คน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 3 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ี
ท าการศึกษา แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และแบบสอบถามการ
แลกเปล่ียนความรู้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งเหมาะสมขององคป์ระกอบท่ี
ใชใ้นการวดัตวัแปร และใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
 1) โมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น พฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี มีความตรงเชิงโครงสร้าง หรือมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์



(4) 

 2) โมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั และการ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั มีความตรงเชิงโครงสร้าง หรือมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และพฤติกรรมยอ่ยของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร 4 พฤติกรรม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น พฤติกรรมการค านึงถึง
ผูอ่ื้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อการแลกเปล่ียนความรู้ ส่วนพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นไม่พบว่าส่งผลต่อการแลกเปล่ียน
ความรู้ โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอ านาจในการท านายการแลกเปล่ียนความรู้ 
เท่ากบั 67% 
 ผลท่ีพบน้ีท าให้ระบุไดว้า่ การแลกเปล่ียนความรู้ตอ้งอาศยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ต่อองค์การจึงเป็นพฤติกรรมท่ีองค์การควรส่งเสริม หรือพฒันาให้เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรมี
การศึกษากบัพนักงานในกลุ่มอ่ืน เพื่อคน้หาโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ 
และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีแน่ชดัในบริบทสังคมไทยต่อไป 
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 The objective of this paper were (1) to study the structural model of Organizational 
citizenship behaviors (OCB) and Knowledge sharing. (2) to develop the structural equation model 
of Organizational citizenship behaviors and Knowledge sharing (3) to examine of goodness of 
fitting to the empirical data. (4) to examine the influence of Organizational citizenship behaviors 
on Knowledge sharing. The study was conducted on 336 Aircraft Technicians in a Public 
Company. The data obtaining from the testing of Organizational citizenship behaviors and 
Knowledge sharing having reliability between 0.79 – 0.90. Data analysis were Confirmatory 
factor analysis (CFA) and Structural equation modeling (SEM).  
 The major results were as following: 

1) The structural model of Organizational citizenship behaviors and five components of 
Organizational citizenship behaviors was fit to the empirical data. 

2) The structural model of Knowledge sharing was fit to the empirical data.  
3) Organizational citizenship behaviors and only four components of Organizational 

citizenship behaviors include Altruism, Courtesy, Civic Virtue and Conscientiousness has 
influence on Knowledge sharing. And the Organizational citizenship behaviors accounted for 
67% of variance in Knowledge sharing. 

Results of this study could suggest the organization to promote Organizational 
citizenship behavior to increase Knowledge sharing. 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาอยา่งยิ่งจาก ผศ.ดร. สมบติั 
กุสุมาวลี อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดส้ละเวลาให้แนวคิด ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนแกไ้ข
ข้อบกพร่องในการท าวิจัยอย่างละเอียดด้วยความเอาใจใส่ทุ่มเทอย่างดีตลอดมา ขอกราบ
ขอบพระคุณ รศ.ดร. บงัอร โสฬส ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ความรู้ทางดา้น
การวจิยัเชิงปริมาณ ตลอดจนค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบัผูว้ิจยัท่ีไม่อาจจะกล่าว
ได้หมดใน ณ ท่ีน้ี ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. พชัรี ศรีสังข์ จากสาขาสังคมวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ กรรมการสอบ ท่ีกรุณาสละเวลาตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของงานวิจยั ขอ้ค าถามในงานวิจยั และให้ค  าแนะน า ความรู้ทางดา้นการท าวิจยัท่ีท าให้งานวิจยัใน
คร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีอนุมติัทุน
สนบัสนุนวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเจา้หน้าท่ีคณะพฒันาทรัพยากรณ์มนุษยทุ์กท่านท่ีช่วยดูแลเอาใจใส่
ช่วยเหลือผูว้ิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคุณมณฑาทิพย ์ทิมประทุม(นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ) ท่ีคอย
เป็นธุระในการติดต่อทางราชการเป็นอยา่งดีตลอดมา และขอขอบพระคุณกลุ่มพนกังานซ่อมบ ารุง
อากาศยานท่ีเสียสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถาม รวมทั้งเจา้หน้าท่ีพนักงานทุกท่านท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณคุณจุฑาริณี จันทร์ศรีท่ีมีส่วนช่วยในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ขอขอบคุณคุณรุ่งอรุณ สมญัญา ท่ีคอยเป็นเพื่อน และช่วยเหลือ
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคน ท่ีห่วงใย ถามไถ่ความเป็นไปของวิทยานิพนธ์ 
และให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเสมอมา ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถจะกล่าวถึงไดห้มดในท่ีน้ี สุดทา้ย ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณญาติพี่นอ้งสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีคอยให้ก าลงัใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคุณ
พ่อประหยดั และคุณแม่ไพรินทร์ สาลี ท่ีคอยอบรมเล้ียงดู ให้ความรัก ความห่วงใย คอยสนบัสนุน
ให้ก าลังใจในการเรียนของลูกชายคนน้ีเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท าให้ผูว้ิจยัมีก าลังใจ มีความ
พยายามกา้วขา้มอุปสรรคนานาประการไดจ้นถึงทุกวนัน้ี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเจา้ของเอกสารและผลงานวจิยัท่ีผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงถึงทุก
ท่าน รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ท่ีอาจจะยงัไม่ไดก้ล่าวถึง ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณทุกท่านอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

 อิสรภาพ สาลี 
 สิงหาคม 2557 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 
 ความรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนบัจากทศวรรษท่ี 1990 การจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) กลายเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจทั้งในกลุ่มผูว้ิจยัดา้นธุรกิจ ท่ี
ปรึกษา รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์การพฒันาองค์การ ซ่ึงมีความเห็นเช่นเดียวกนัวา่ บริษทัต่างๆ
ควรพิจารณาถึงการสร้างความรู้ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรู้ท่ีมี
ความจ าเป็นต่อพนกังานเพื่อการพฒันาพนกังานใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในหลากหลายอาชีพไม่วา่จะเป็น
ในกลุ่มของ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ แพทย ์นักเขียน นักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอ่ืนท่ีตอ้งการความสร้างสรรคใ์นการสร้างผลงาน (Von Krogh, Ichijo and Nonaka, 
2000:1) ปัจจุบนัความรู้ไดก้ลายเป็นกุญแจส าคญัสู่ความส าเร็จ และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ดงันั้น
องค์การจึงควรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบซ่ึงจะท าให้
กระบวนการในการคน้หา สร้าง รวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน และใชค้วามรู้ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัขององคก์าร ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว (จิรประภา อคัรบวร และคณะ, 2552) รวมทั้งเป็น
แนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัคิด นกัวิชาการหลายท่านว่าเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาองคก์าร เช่น Peter F. Drucker (1992:23 อา้งถึงใน Edvinsson and Malone, 1997) ท่ีไดก้ล่าว
ไว้ว่า “ความมั่งคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่งคั่งของมนุษย์ คือ ความรู้ถ้าเราน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับงานท่ีเรารู้อยู่แล้วว่างานนั้ นท าอย่างไร เราจะได้ส่ิงท่ีเราเรียกว่า “ผลิตผล” 
(Productivity) ถา้เราน าความรู้มาประยุกตใ์ช้กบังานท่ีคิดข้ึนใหม่ และไม่เหมือนใครเราจะไดส่ิ้งท่ี
เราเรียกว่า “นวตักรรม” (Innovation) จะเห็นไดว้่ามีเพียงความรู้เท่านั้นท่ีท าให้เราสามารถบรรลุ
จุดประสงคใ์นการสร้าง “ผลิตผล” และ “นวตักรรม”  เช่นเดียวกบัค ากล่าวของ Wriston (1992: 19) 
ในหนังสือท่ีทรงอิทธิพลด้านการจดัการความรู้ ช่ือ “The Twilight of Sovereignty” ที่กล่าวว่า 
“องคป์ระกอบใหม่ของความมัง่คัง่ไม่ใช่วตัถุ แต่คือขอ้มูล ความรู้ ท่ีสามารถน าไปสร้างมูลค่าให้กบั
งานได้” นอกจากน้ีองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ Honda, Canon, 
Matsushita, Sharp, World Bank, Xerox และ British Petroleum ก็ให้ความส าคญักบัการจดัการ
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ความรู้ (Knowledge Management) เช่นเดียวกนั (Wah, 1999 ;  Nonaka and Takeuchi, 1995) โดยมี
การน าความรู้ท่ีมีอยู่หรือท่ีได้จากการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การจดัระบบความรู้ (Knowledge 
Codification)การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และการน าความรู้ไปใช้ (Knowledge 
Use) เป็นตน้ (Wah,1999;  Nonaka and Takeuchi, 1995) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีองค์การต่างๆให้ความ
ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ แนวคิดการจดัการความรู้ของ Nonaka 
and Takeuchi (1995) โดย Nonaka and Takeuchi (1995) ไดแ้บ่งความรู้ไวเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1)
ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 
โดยผา่นการบนัทึกในลกัษณะต่างๆ เช่น คู่มือ หนงัสือ กระดาษ รูปภาพ วตัถุ เสียง และ2)ความรู้ท่ี
ฝ่ังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้พฒันาข้ึนเฉพาะบุคคล 
ผา่นประสบการณ์ การศึกษา คน้ควา้ ฝึกฝน และพรสวรรคท่ี์อยูใ่นตวับุคคล เป็นความรู้ท่ีจบัตอ้งได้
ยาก ซ่ึง Nonaka and Tahenchi (1995) ไดเ้สนอ โมเดล SECI คือ Socialization, Externalization, 
Combination และInternalization โมเดล SECI เป็นโมเดลท่ีอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงความรู้ 
(Knowledge Conversion) โดยผา่นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีเป็นนยัและความรู้ท่ี
เห็นไดช้ดัเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเป็นวงจร โดยการแลกเปล่ียนความรู้เป็นองค์ประกอบหน่ึง
ของโมเดล SECI โดยเฉพาะในกระบวนการ Socialization ท่ีเป็นกระบวนการ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ทกัษะ แนวคิด ของผูท่ี้ส่ือสารระหว่างกนั หรือถ่ายทอดจากสมองคนๆ หน่ึงไปสู่
สมองคนอีกหลายๆคน และExternalization ซ่ึงเป็นเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีอยูภ่ายใน
บุคคลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถถ่ายทอดใหเ้ขา้ใจไดง่้าย นอกจากน้ี Nonaka and Konno (1998) ได้
น าเสนอแนวคิดอีกแนวคิดหน่ึงท่ีส าคญั และน ามาใช้ร่วมกบัโมเดล SECI ในการจดัการความรู้
ภายในองคก์าร คือ แนวคิดท่ีเรียกวา่ “Ba” (ค าวา่ “Ba” เป็นการออกเสียงค าในภาษาญ่ีปุ่นหมายถึง 
สถานท่ี) เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงสถานท่ีท่ีคนในองค์การสามารถส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งกนัได ้โดยสถานท่ีดงักล่าวอาจจะเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ภายในองค์การ หรือภายนอกองคก์ารก็
ได ้
 จากการศึกษาแนวคิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) โดยเฉพาะแนวคิดของ 
Nonaka และ Takeuchi พบวา่ทั้งแนวคิดโมเดล SECI (Nonaka and Takeuchi, 1995) และแนวคิด 
“Ba” (Nonaka and Konno, 1998) ดงัท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ทั้ง 2 แนวคิดมีการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการจดัการความรู้ จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี
จะศึกษาการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัและประโยชน์ของการ
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แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ท่ีมีต่อองค์การ จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) พบวา่มีน าตวั
แปรต่างๆมาการศึกษาร่วมกบัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ไวม้ากมาย อาทิ 
การศึกษาเจตคติต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Yang, 2008) การศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก
และแรงจูงใจภายในต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Lin, 2007) การศึกษาเคร่ือข่ายทางสังคม ความเช่ือ
ใจทางสังคม และการมีเป้าหมายร่วมกนักบัการแลกเปล่ียนความรู้ (Chow and Chan, 2008) รวมทั้ง
การศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Teh and Sun, 2012)  ซ่ึงมีปัจจยัหน่ึงซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีผู ้วิจ ัยให้ความสนใจ คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior: OCB) เน่ืองจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็นพฤติกรรมท่ี
อาจช่วยเพิ่มผลส าเร็จขององคก์ารเพราะพฤติกรรมดงักล่าวเปรียบเสมือน “ส่ิงหล่อล่ืน” กลไกทาง
สังคม (Social Machinery) ขององค์การลดความฝืดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
(Bormam and Motovidlo, 1993; Smith Organ, and Near, 1983 quoted in Podsakoff, Ahearne and 
Mackenzie, 1997) จากความส าคญัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational 
Citizenship Behavior) ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทขององค์การใน
สังคมไทย 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) เป็น
พฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีเกิดจากการตดัสินใจท าด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนงานใน
องคก์าร เป็นการท าดว้ยความเต็มใจ ไม่อยูภ่ายใตร้ะบบการให้รางวลัหรือผลตอบแทนจากองคก์าร 
(Extra-Role Behavior) นอกเหนือจากงานตามหน้าท่ีซ่ึงได้รับมอบหมายจากองค์การ (In-role 
Behavior) (Organ, 1991)  ซ่ึง Organ (1991) ไดแ้บ่งรูปแบบการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารไว ้5 
รูปแบบ คือพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ
พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเป็น
พฤติกรรมท่ีมีประโยชน์กับองค์การ เน่ืองจากจะสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการขององคก์ารไดด้ว้ยเหตุผลท่ีว่า 1) ช่วยสนบัสนุนการท างานของเพื่อนร่วมงาน 2) ช่วย
เพิ่มคุณภาพในงานบริหารจดัการ 3) ช่วยให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 4) ช่วย
ลดความขดัแยง้ในการท างาน 5) เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน 6) เพิ่มความสามารถขององคก์ารในการดึงดูด และรักษาพนกังานท่ีดีให้กบัองคก์าร 7) 
เพิ่มสมรรถภาพในผลการปฏิบติังานขององคก์าร 8) เพิ่มความสามารถขององคก์ารในการปรับตวั
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รับการเปล่ียนแปลงภายนอก  และ9) ก่อให้เกิดสังคมในการท างานท่ีมีความผูกพนัแน่นแฟ้น 
(Organ, Podsakoff and Mackenzie, 2006) นกัวิชาการในต่างประเทศไดมี้การน าพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) มาศึกษาในประเด็นต่างๆอย่าง
กวา้งขวาง อาทิเช่น การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารกบับรรยากาศในองคก์ารท่ี
เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค ์(Organizational Climates for Creativity) ในสหรัฐอเมริกาของ Cilla 
(2011) การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกบัการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบั
สมาชิก(Leader Member Exchange) การมอบอ านาจ(Empowerment) และสมรรถนะ (Competency) 
ในการท างานท่ีมาเลเซีย ของ Jim, Hi, Shing, Lin, Yamin and Kadar Khan. (2013) เป็นตน้ รวมทั้ง
น าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมาเป็นตัวแปรหลักในการศึกษาวิจัยเพื่อหา
ความสัมพนัธ์ และอิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ในองคก์ารในประเทศต่างๆ 
เช่น การศึกษาของ Lin (2008) ไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
(Organizational Citizenship Behavior) ที่มีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ใน
องคก์รธุรกิจในไตห้วนั ส่วน Al-Zu’bi (2011) ไดศึ้กษาในเร่ืองเดียวกนักบั Lin (2008) ในบริบท
ของบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศจอร์แดน เป็นต้น ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ภายในประเทศไทยพบวา่มีผูศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational 
Citizenship Behavior) ในประเด็นอ่ืนท่ีต่างออกไป เช่น ในงานวจิยัของ ชีวภาส ทองปาน และถวลัย ์
เนียมทรัพย์ (2555) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) งานวิจยัของ สิฐสร กระแสร์สุนทร (2554) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) เป็นตน้ ส่วนการคน้ควา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ 
วารสาร รวมทั้งงานวิจยัท่ีมีในประเทศไทย ผูว้ิจยัไม่พบวา่มีผูศึ้กษาอิทธิพล หรือความสัมพนัธ์ของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) ท่ีมีต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ในบริบทขององคก์ารในสังคมไทย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจในการศึกษาว่าหากเป็นในบริบทของสังคมไทยท่ีมีความแตกต่างทั้งทางดา้นพฤติกรรมการ
แสดงออกทางสังคม วฒันธรรม ในบริบทขององคก์ารธุรกิจท่ีแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังท่ีผ่าน
มา อาทิ ในการศึกษาของ Teh and Yong (2011) ในธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึง
ในประเทศมาเลเซีย   และการศึกษาของ Al-Zu’bi (2011) ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตยาใน
ประเทศจอร์แดน เป็นตน้ การศึกษาในคร้ังน้ียงัเป็นการศึกษาคร้ังแรกในบริบทของสังคมไทยโดย
ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาองค์การท่ีมีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับในสังคมไทย รวมทั้งเป็น
องคก์ารท่ีให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้ในองค์การ บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น
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บริษทัหน่ึงท่ีแสดงออกถึงคุณสมบติัดงักล่าวได้ครบถ้วน โดยเฉพาะการให้ความส าคญัการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีกล่าววา่ “สร้างความแข็งแกร่ง
ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความส าคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีด
ความสามารถ ทกัษะ และความรับผดิชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผกูพนัต่อองคก์ร เพื่อให้พนกังาน 
ท างานอย่างเต็มศกัยภาพ ” ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นขั้นตอน และองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัต่อการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น คือ การจดัการความรู้ (Aggestam, 2006; สมบติั 
กุสุมาวลี, 2554)  จากเหตุผลดงักล่าว บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) จึงเป็นองคก์ารท่ีเหมาะสม
ในการศึกษาในคร้ังน้ี 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาบริษทั การบินไทย จ ากดั ( มหาชน ) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกดักระทรวงคมนาคม ด าเนินกิจการในดา้นการบินพาณิชยใ์นประเทศ และระหวา่งประเทศ 
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เป็นรัฐวสิาหกิจของชาติ ท่ีด าเนินกิจการแข่งขนักบั
ต่างประเทศ ในธุรกิจการบินโลก บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) กล่าวไดว้า่เป็นบริษทัหน่ึงท่ี
ใหค้วามส าคญักบัการจดัการความรู้ นอกจากภารกิจของบริษทัฯท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ในการศึกษา
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ สกล บุญสิน (2555) พบวา่การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของบริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน จากทั้งหมด 16 ขั้นตอนจาก
แนวคิดการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ Marquardt (1996) โดย 9 ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนแลว้ ไดแ้ก่ 
1) มีความมุ่งมัน่ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 2) ท าให้เกิดการผนึกก าลงัเพื่อการเปล่ียนแปลง 
3) เช่ือมต่อการเรียนรู้เขา้กบัการด าเนินธุรกิจขององคก์าร 4) ส่ือสารวิสัยทศัน์เก่ียวกบัองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ออกไปทัว่ทั้งองคก์าร 5) ปฏิรูปวฒันธรรมองคก์ารให้เป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้และ
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง 6) ท าให้เกิดการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ 7) แสวงหาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด เพื่อการเรียนรู้ท่ียอดเยี่ยมท่ีสุด 8) วดัผลการเรียนรู้และแสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จในการเรียนรู้ และ 9) ปรับตวั ปรับปรุงและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่วนการสร้างองคก์าร
แห่งการเรียนรู้อีก 7 ขั้นตอนท่ียงัไม่เกิดข้ึน หรือท่ีไม่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) ประเมินก าลงั
ความสามารถขององค์การในระบบย่อยต่างๆของตวัแบบองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบ 2) 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการคิดและการกระท าอย่างเป็นระบบ 3) ผูน้ าจะตอ้งสาธิตและเป็น
แบบอยา่งของความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อการเรียนรู้ 4) ก าหนดกลยทุธ์เพื่อการเรียนรู้ทัว่ทั้งองคก์าร 5) ลด
ระบบราชการลง และท าให้โครงสร้างขององคก์ารมีความคล่องตวัมากข้ึน 6) ขยายการเรียนรู้ไปสู่
สายโซ่ธุรกิจทั้งหมด และ7) สร้างชยัชนะให้ไดใ้นระยะสั้นๆ ซ่ึงบริษทั การบินไทยจ ากดั (มหาชน) 
ไดเ้ร่งท าการพฒันาเพื่อใหข้ั้นตอนดงักล่าวเกิดข้ึนไดค้รบทุกขั้นตอน จากการศึกษาของสกล บุญสิน 
(2555) จะเห็นได้ว่าบริษทัการบินไทยจ ากดั (มหาชน) มีลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
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โดยเฉพาะ ขั้นตอนท่ี 6 คือการท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัใน
การจดัการความรู้อยา่งหน่ึงตามแนวคิด ตวัแบบ SECI ท่ี Nonaka and Takeuchi (1995) ไดก้ล่าวไว้
จึงเป็นองค์การท่ีเหมาะสมในการศึกษาในคร้ังน้ี   นอกจากน้ีจากการสังเกต และจากการสัมภาษณ์
พนักงานระดบัหัวหน้างานในส่วนของสถานท่ีในบริษทัการบินไทยพบว่ามีสภาพแวดล้อมการ
ท างานเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้ หรือมีสถานท่ีท่ีพนกังานสามารถใช้ในการพบปะแลกเปล่ียน
ความรู้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด “Ba” ของ Nonaka and Konno (1998) และหากพิจารณาลึกไป
ในประเด็นดงักล่าวบริษทัการบินไทย มีพื้นท่ีท่ีให้พนกังานไดพ้บปะกนั และอาจจะเป็นสถานท่ีท่ี
พนกังานใชใ้นการแลกเปล่ียนความรู้ได ้ เช่น สนามกีฬา ห้องพกัพนกังาน ร้านอาหาร และชมรม 
เป็นตน้ ในส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีควรเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขั้นตอน
ในการท างานท่ีตอ้งอาศยัการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีการส่ือสารระหว่างกนั มีการท างานใน
ลกัษณะทีมงาน มีผลงานร่วมกนั ไม่ใช่ระบบการท างานแบบเด่ียวตวัคนเดียว (เช่น พนกังานขาย
ตรง) จากการศึกษาขอ้มูลหน่วยงานต่างๆของบริษทั และการสัมภาษณ์พนกังานระดบัหวัหนา้งาน
พบวา่งานในกลุ่มช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจในการน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ในการศึกษา เน่ืองจากในการด าเนินการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 1 ล า จ  าเป็นตอ้งใชพ้นกังานหลายฝ่าย 
อาทิ ช่างระบบไฟฟ้า ช่างระบบเคร่ืองยนต ์ช่างระบบอ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน เป็นตน้  ใน
การซ่อมบ ารุงแต่ละคร้ังทุกฝ่ายจะส่งทีมงานของตนเองเข้ามาซ่อมบ ารุงในระบบท่ีฝ่ายนั้นๆ
รับผิดชอบ และในแต่ละฝ่ายจะตอ้งท างานประสานกนัเพื่อให้ทุกระบบของเคร่ืองบินสามารถ
ท างานได้อย่างสมบูรณ์ จึงจะสามารถส่งเคร่ืองบินข้ึนบินไดต้ามก าหนด ดงันั้นจากการพิจารณา
กลุ่มพนกังานภายในบริษทัการบินไทยท่ีเหมาะสมในการวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่ พนกังานการบินไทย
ในกลุ่มช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินเป็นกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมอยา่งยิ่งในการเป็นกลุ่มตวัอยา่งส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปสัมภาษณ์หัวหน้างานของฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน พบว่าส่ิงท่ี
ส าคญัของพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ท่าอากาศสุวรรณ
ภูมิ ในการท างาน คือ ความรู้ และทกัษะท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานไดค้วามรู้ และ
ทกัษะดงักล่าวไดรั้บการถ่ายทอดมาจากการเรียน การฝึกอบรม หนงัสือคู่มือ รวมทั้งความรู้ท่ีไดจ้าก
ประสบการณ์การท างาน นอกจากน้ีในการท างานซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินยงัตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียน
ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานตลอดเวลาการท างาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบิน และสามารถด าเนินการซ่อมบ ารุงไดเ้สร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด กล่าวไดว้า่พนกังานช่าง
การบินไทยจึงเป็นกลุ่มท่ีมีทั้งการปฏิสัมพนัธ์กนัในการท างาน มีการส่ือสาร และมีการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกัน (Altruism) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัองค์ประบอกหน่ึงของพฤติกรรมการเป็น
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สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) รวมทั้งมีการแสดงออกถึง
พฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั (Knowledge Sharing) ในการท างาน อาทิเช่น การ
ส่งต่อขอ้มูลท่ีเก่ียวงานในระหว่างกะการท างาน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างาน เช่น  
แนวทางการซ่อมบ ารุง หรือข้อมูลในการซ่อมบ ารุง เพื่อให้การซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินไม่มีความ
ผิดพลาดและสามารถซ่อมไดเ้สร็จทนัตามเป้าหมายจากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงเลือกพนกังานฝ่าย
ซ่อมบ ารุงอากาศยานของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา เพื่อให้
ทราบถึงระดบัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior) รวมทั้งระดบัของการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ของพนกังานฝ่ายซ่อม
บ ารุงอากาศยานการบินไทย ว่ามีความสัมพนัธ์กันมากน้อยเพียงไร และพฤติกรรมดังกล่าวมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไรเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ใน
องคก์ารต่อไป 
 จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมานั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ และอิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) ที่มีต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และเพื่อให้สามารถเขา้ใจไดถึ้งโครงสร้างองค์ประกอบ
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ดงัเช่นในงานวิจยัในต่างประเทศ (Lin, 2008; Ramasamy 
and Thamaraiselvan, 2011) ที่ศึกษาตวัแปรทั้งสองน้ี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) และศึกษาลึกไปถึงองค์ประกอบย่อยของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้เป็นรายพฤติกรรม 
เพื่อให้เขา้ใจลึกไปถึงองค์ประกอบย่อยว่าองค์ประกอบใดของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้มากท่ีสุด เน่ืองจากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) สามารถทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสังเกตได ้(ขอ้
ค าถามในแบบสอบถาม) และตวัแปรแฝง (ตวัแปรในการวจิยั) และเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีนิยม
ใช้กนัอย่างกวา้งขวางในการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ (Baumgartner and Homburg, 1995; 
Shook et al., 2004 quoted in Ramasamy and Thamaraiselvan, 2011) ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั
จึงใช้การวิจยัเชิงปริมาณดว้ยวิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling) เพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ทั้งเชิงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing) และเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งเชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
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ในบริบทของพนักงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) โดยใช้
แบบสอบถามค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดบั (Six-Point Likert Scales) ร่วมกบัการใช้
ค  าถามปลายเปิด เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบ และลักษณะของการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ของพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานของบริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) การวิจยัใน
คร้ังน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร และนักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ได้เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)  และการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และสามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นการ
พฒันาปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อให้ความรู้ซ่ึง
เปรียบเสมือน “สินทรัพยอ์นนัต์” (The Infinite Asset) (Groff and Jones, 2003: 2) ไดเ้พิ่มพูน และ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานของพนกังาน รวมทั้ง
อาจน าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ตลอดจนสร้างศกัยภาพความไดเ้ปรียบทางการแข่งขั้น
กบัคู่แข่งทางธุรกิจใหอ้งคก์ารสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียน
ความรู้ของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัมหาชน 
 1.2.2  เพื่อพฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร ท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทั 
มหาชน 
 

1.3 ขอบเขตและวธิีการศึกษา 
 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ พนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการซ่อมบ ารุงอากาศยานประกอบด้วย 
พนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบัฐานปฏิบติัการและสถานี จ านวน 430 คน  และพนกังาน
ฝ่ายปฏิบติัการซ่อมบ ารุงอากาศยานลานจอด จ านวน 698 คน รวมทั้งหมดจ านวน 1,128 คน 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตวัแปรตน้ คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ประกอบดว้ย 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
(Altruism) 2) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอื้่น (Courtesy) 3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
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(Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ5) พฤติกรรมการส านึกใน
หน้าที่ (Conscientiousness) ตวัแปรตามคือ การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ประกอบดว้ย 1) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) และ2) การแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
 1.4.1  ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ทราบแนวทางการ
พฒันาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และ
แนวทางการพฒันาการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ของพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน  
 1.4.2  บริษทัการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ทราบแนวทางการพฒันาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และแนวทางการพฒันาการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ของพนกังานภายในบริษทั 
 1.4.3  เพื่อเป็นขอ้มูลให้องค์การต่างๆไดน้ าไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ในองคก์ารต่างๆใหมี้มากยิง่ข้ึน  
 1.4.4  เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ทางวชิาการเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
(Organizational Citizenship Behavior) และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
 1.4.5  ผลของการศึกษาใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจยัเชิงลึกในงานวิจยัในเร่ืองน้ีต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 



บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การศึกษาเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ารกบัการแลกเปล่ียนความรู้ของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทั มหาชน ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจยัจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอ
ตามล าดบัดงัน้ี 

2.1  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 2.1.1 ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 2.1.2 องคป์ระกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 2.1.3 ความส าคญัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
2.2  การแลกเปล่ียนความรู้ 
 2.2.1 ความหมายของการแลกเปล่ียนความรู้ 
 2.2.2 ลกัษณะของการแลกเปล่ียนความรู้ 
 2.2.3 ความส าคญัของการแลกเปล่ียนความรู้ 
2.3  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และการแลกเปล่ียนความรู้ 
2.4  สมมติฐานการวจิยั 
2.5  การพฒันากรอบแนวคิดการวจิยั 
  

2.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
 
2.1.1 ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
การศึกษาเอกสารงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ

(Organizational Citizenship Behavior: OCB) มีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  
Katz and Kahn (1978) Organ (1988 quoted in Podsakoff, Mackenzie, Paine and 

Bachrach, 2000) Schnake (1991 quoted in Spector, 1996) Greenberg and Baron (1997) Robbins 
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(2001) และ George and Jones (2002) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร
ไปในทางเดียวกันว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การเป็นพฤติกรรมท่ีบุคลากรปฏิบัติ
นอกเหนือบทบาทท่ีถูกก าหนดหรือตกลงไว ้อาจเป็นไปไดท่ี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร
น้ีอาจถูกระบุไวใ้นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัแต่จะพบเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น (Katz and Kahn, 1978) และ
ไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบการให้รางวลัหรือลงโทษ (Organ, 1988 quoted in Podsakoff et al., 2000) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองอย่างไม่เป็นทางการในการให้
ความร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือ และให้ความเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน (Katz and Kahn, 1978) โดย
บุคลากรมีความเต็มใจปฏิบติัเพื่อประโยชน์ขององคก์าร (Organ, 1988 quoted in Podsakoff et al., 
2000 ; Schnake, 1991 quoted in Spector, 1996)รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลต่อองคก์าร
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองค์การท่ีมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลาบุคลากรมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่ม
มากข้ึน (Robbins, 2001: 21) และพฤติกรรมน้ียงัช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานขององค์การให้
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน (Greenberg and Baron, 1997) ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าการท่ีบุคลากร
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การจะช่วยให้องค์การสามารถอยูร่อดได ้(George 
and Jones, 2002) และประสบความส าเร็จ (Robbins, 2001: 21) จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมน้ีเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการขององค์การ เน่ืองจากถ้าขาดพฤติกรรมน้ีแล้วระบบต่างๆ ของ
องค์การจะไม่สามารถด าเนินการไปไดด้ว้ยดี (Katz and Kahn, 1978) พฤติกรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่  
พฤติกรรมการตรงต่อเวลา การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การอาสาช่วยท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่ตอ้ง
ร้องขอการใหค้  าแนะน าท่ีสร้างสรรคต่์อการพฒันาปรับปรุงหน่วยงาน และการไม่ปล่อยเวลางานให้
สูญเปล่า (Schnake, 1991 quoted in Spector, 1996)ความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ หมายถึงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การท่ีแสดงออกนอกเหนือ
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยท่ีองค์การไม่ได้ก าหนดข้ึน แต่เกิดจากบุคคลนั้นกระท าด้วย
ความเตม็ใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารและน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ 

 
2.1.2  องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ  
การศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ มีนักวิชาการเสนอการจ าแนก

องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ดงัน้ี Smith, Organ, and Near (1983 
quoted in Organ, Podsakoff and Mackenzie 2006: 247-250) จ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องคก์ารไวเ้ป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ 1)พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) เป็นพฤติกรรมของบุคลากร
ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่องคก์าร เช่น การปฏิบติังานแทนผูร่้วมงานท่ีไม่สามารถท าได ้การสมคัรใจ
ช่วยเหลืองานโดยไม่ไดร้้องขอ การช่วยสอนงานแก่บุคลากรท่ีมาปฏิบติังานใหม่ การช่วยเหลือ
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เพื่อนร่วมงานท่ีมีงานลน้มือ การช่วยเหลืองานผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ และ2)พฤติกรรมการยินยอม
ปฏิบติัตาม (General Compliance) เป็นพฤติกรรมของบุคลากรท่ีมีความส านึกต่อหน้าท่ี มี
พฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เช่น การตรงต่อเวลา การไม่ใช้เวลางานไปท าประโยชน์
ส่วนตวั การรักษาทรัพยส์มบติัขององค์การ การเอาใจใส่สร้างช่ือเสียงให้กบัองค์การ การเขา้ร่วม
กิจกรรมขององคก์ารซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีบุคลากรท่ีดีขององคก์ารควรปฏิบติั 

ในปี 1988 Williams (1988 quoted in Bolon, 1997: 224) ไดแ้บ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 1)พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงต่อ
บุคคล (Organizational Citizenship Behavior Directed Toward Individual: OCBDTI) เป็น
พฤติกรรมท่ีมีประโยชน์เฉพาะต่อบุคคล เช่น การช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีเก่ียวกบังาน หรือช่วยแกปั้ญหา
ในการปฏิบติังาน และ2)พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงต่อองค์การ
(Organizational Citizenship Behavior Directed Toward Organization: OCBDTO) เป็นพฤติกรรมท่ี
มีประโยชน์ต่อองคก์ารโดยทัว่ไป เช่น การอุทิศเวลาให้กบัองคก์าร การให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆขององคก์าร การปกป้ององคก์าร และรักษาช่ือเสียงขององคก์าร เป็นตน้ 

ต่อมา Organ (1991) ได้จ  าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior: OCB) ในรูปแบบท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนโดยแบ่งออกเป็น 5 พฤติกรรม ไดแ้ก่ 1)
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกท่ีให้ความช่วยเหลือผูร่้วมงาน
ทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ช่วยเหลือผูร่้วมงานในกรณีท่ีท างานไม่เสร็จตามก าหนด หรือมี
งานลน้มือ ช่วยแนะน าผูม้าปฏิบติังานใหม่ ในการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 2)พฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกในการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ค านึงถึงผูอ่ื้น เพื่อ
ป้องกนัการเกิดปัญหาท่ีเก่ียวกบัการท างาน เน่ืองจากการท างานทุกคนตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
การกระท าหรือการตดัสินใจของบุคคลหน่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูร่้วมงานได ้
ดังนั้ นต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อความรู้สึก ความต้องการของผู ้อ่ืน รวมทั้ งการแบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกนั 3)พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมความอดทน
ต่อปัญหา ความยากล าบาก ความเครียด และความกดดนัด้วยความเต็มใจ ทั้งท่ีสามารถเรียกร้อง
ความเป็นธรรมหรือร้องทุกขไ์ด ้แต่การร้องทุกขจ์ะเพิ่มภาระให้กบัผูบ้ริหารและอาจเกิดการโตเ้ถียง
กนัจนละเลยการปฏิบติังาน บุคลากรจึงอดทนอดกลั้นดว้ยความเต็มใจ 4)พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององคก์ารอยา่งสร้างสรรค ์เขา้ร่วมประชุมรวมทั้งเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงองคก์าร เป็นผูท่ี้ยดึในแนวทางการพฒันาองคก์าร และ5)พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 
(Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคลากรยอมรับกฎระเบียบ และขอ้ก าหนดขององคก์าร
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ทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มีความตรงต่อเวลาท างาน อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององคก์าร รวมถึงไม่ใชเ้วลางานไปท ากิจธุระส่วนตวั 

Borman and Motowidlo (1993, 1997 quoted in Podsakoff et al., 2000) อธิบายถึง
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร เป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)การให้ความ
ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือต่อผูอ่ื้น (Helping and Cooperating with Others) ไดแ้ก่ พฤติกรรม
การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ ผูใ้ช้บริการ รวมทั้งการค านึงถึงผูอ่ื้น 2)การอดทนอดกลั้น การ
สนบัสนุน และปกป้ององค์การ (Enduring, Supporting and Defending Organization) ไดแ้ก่
พฤติกรรมจงรักภกัดีต่อองคก์าร ค านึงถึงเป้าหมายขององคก์าร รวมทั้งการเป็นตวัแทนขององคก์าร
ดว้ยความเต็มใจ 3)การเคารพกฎระเบียบ และขอ้ปฏิบติั (Following Organizational Rules and 
Procedures) ได้แก่ การปฏิบติัตามกฎขอ้ก าหนด และนโยบายขององค์การ 4)ความศรัทธา และ
ความพยายาม (Persisting with Enthusiasm and Extra Effort) ไดแ้ก่ การมีความพยายามในการ
ท างานปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จแมจ้ะตอ้งพบอุปสรรคหรือความไม่สะดวกสบาย
ต่างๆและ 5) อาสาช่วยเหลือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังาน (Volunteering to Carry Out Task Activity) 
ไดแ้ก่การให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่องคก์ารเป็นผูริ้เร่ิมและรับผิดชอบแมกิ้จกรรมนั้นจะเป็น
ส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ี 

นอกจากน้ีใบบริบททางสังคมท่ีต่างออกไป Farh, Zhong and Organ (2004) ไดแ้บ่ง
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารตามวฒันธรรมจีนออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่
พฤติกรรมของตนเองพฤติกรรมต่อกลุ่มพฤติกรรมขององคก์ารและพฤติกรรมต่อสังคมดงัน้ี 
  1) พฤติกรรมของตนเอง (Self-Domain) ประกอบไปดว้ย (1) การศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเอง (Self-learning) คือ การมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ปรับปรุงและพฒันาทกัษะการท างานของตวัเอง
อยูเ่สมอเพื่อน าทกัษะเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ในการท างานให้กบัองคก์าร (2) ความทุ่มเทในการ
ท างาน (Taking Initiative) คือ ความตั้งใจและอุทิศตนให้กบัการท างานในองคก์ารอาทิเช่นการให้
ความร่วมมือในการท างานการท างานเกินเวลาการมีความกระตือรือร้นในการท างานการแบ่งปัน
ขอ้มูลต่างๆในการท างานเป็นตน้ และ (3) การรักษาความสะอาด (Keeping Workplace Clean) คือ 
การช่วยรักษาความสะอาดในองคก์าร 

  2) พฤติกรรมต่อกลุ่ม (The Group Domain) ประกอบไปดว้ย (1) ความสามคัคี 
(Interpersonal Harmony) คือ พฤติกรรมของพนกังานในองคก์ารท่ีช่วยให้เกิดความสมานฉนัทห์รือ
ความสามคัคีในท่ีท างาน และ (2) การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน (Helping Co-Workers) คือ 
พฤติกรรมท่ีพนกังานเตม็ใจใหก้ารช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในองคก์ารไม่วา่จะเป็นการช่วยเหลือบุคคลท่ี
มีความเก่ียวขอ้งในการท างานและไม่เก่ียวขอ้งในการท างานของตน 
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   3) พฤติกรรมขององคก์าร (The Organization Domain) ประกอบไปดว้ย (1) การ
แสดงความคิดเห็น (Voice) คือ ความกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร เพื่อท่ีจะ
ปรับปรุงและพฒันาองค์การให้ดียิ่งข้ึน (2) การมีส่วนร่วมในองคก์าร (Participation in Group 
Activities) คือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือกบัองคก์ารในการท ากิจกรรมต่างๆขององคก์ารอยา่ง
รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในกลุ่มสายงานเดียวกนัหรือกิจกรรมท่ีกระท าร่วมกนัทั้งองค์การ 
(3) การส่งเสริมช่ือเสียงขององคก์าร (Promotion Company) คือ การสร้างการสนบัสนุนการรักษา 
และการปกป้องช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ขององคก์ารให้ดีอยู่เสมอ และ (4) การป้องกนัและการ
ประหยดัทรัพยากรขององคก์าร (Protecting and Saving Company Resources) คือ พฤติกรรมการ
ช่วยองค์การประหยดัทรัพยากรต่างๆเช่นเงินขอ้มูลทุนทางสังคมเป็นตน้นอกจากน้ียงัรวมถึงการ
ช่วยเหลือ และป้องกนัอนัตรายต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นองคก์าร เช่น ไฟไหม ้น ้าท่วม เป็นตน้ 

   4) พฤติกรรมต่อสังคม (Society Domain) ประกอบไปด้วย (1) การเขา้ร่วมท า
สวสัดิการทางสังคม (Social Welfare Participation) คือ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการบริการ
สาธารณะชนขององคก์ารอยา่งรับผิดชอบ และ (2) การยอมรับบรรทดัฐานของสังคม (Compliance 
with Social Norms in the Society) คือการมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับรรทดัฐาน หรือกฎระเบียบ
ต่างๆในสังคม เช่น ความซ่ือสัตยก์ารรักษาสัญญาเป็นตน้ 

Farh et al. (2004) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร
ดา้นพฤติกรรมต่อสังคม (Society Domain) ซ่ึงประกอบดว้ยการเขา้ร่วมท าสวสัดิการทางสังคม 
(Social Welfare Participation) และการยอมรับบรรทดัฐานของสังคม (Compliance with Social 
Norms in the Society) วา่เป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์ารในประเทศจีนเท่านั้น เน่ืองจากประเทศจีน
เคยมีการปกครองในรูปแบบสังคมคอมมิวนิสต์ท่ีมีรัฐบาลส่วนกลางท่ีมีมาตรการให้ผูป้ระกอบการ
ตอ้งมีภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการร่วมกนัปลูกตน้ไมก้ารร่วมกนั
บริจาคเลือดของพนกังานในองค์การ ฯลฯ โดยมาตรการน้ีมีไวเ้พื่อสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีระหว่าง
รัฐบาลกบัผูป้ระกอบการส่งผลให้พนกังานในแต่ละองคก์ารตอ้งร่วมกนัช่วยเหลือองค์การของตน
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บอยา่งครบถว้นตามท่ีรัฐบาลมอบหมาย 

โดยสรุปการศึกษาองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารจากนกัวิชาการ
ทั้งหลายขา้งตน้ สามารถน ามาวิเคราะห์การแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มนักวิชาการท่ีแบ่งองค์ประกอบตามลักษณะการแสดง
พฤติกรรม และ2)กลุ่มนักวิชาการท่ีแบ่งองค์ประกอบตามจ านวนบุคคลและสภาพแวดล้อม ดัง
ตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1  องคป์ระกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 
 

นักวชิาการ 
องค์ประกอบของ 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ 
1.  แบ่งองค์ประกอบตามลกัษณะพฤตกิรรม  
 Smith, Organ, and Near (1983 quoted in Organ et al., 
2006: 247-250) 

1.พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
2.พฤติกรรมการยนิยอมปฏิบติัตาม 

 Organ (1991)  
 

1.พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
2.พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
3.พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น  
4.พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ  
5.พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี  

 Borman and Motowidlo (1993, 1997 quoted  in  
Podsakoff et al., 2000) 

1.การใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือผูอ่ื้น 
2.การสนบัสนุนและปกป้ององคก์าร 
3.การเคารพกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติั 
4.ความศรัทธาและความพยายาม 
5. อาสาช่วยเหลือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังาน 

2. แบ่งองค์ประกอบตามจ านวนบุคคล และสภาพแวดล้อม  
 Williams (1988 quoted in Bolon, 1997: 224)  
 

1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารท่ี
เก่ียวเน่ืองโดยตรงต่อบุคคล 
2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารท่ี
เก่ียวเน่ืองโดยตรงต่อองคก์าร 

 Farh et al. (2004) 1.พฤติกรรมของตนเอง 
2.พฤติกรรมต่อกลุ่ม 
3.พฤติกรรมขององคก์าร 
4.พฤติกรรมต่อสงัคม 

 
การศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกขององคก์ารจากนกัวิชาการทั้งหลายขา้งตน้ พบวา่การแบ่งองคป์ระกอบของ Organ (1991) 
มีเน้ือหาครอบคลุมครบถว้น  และมีความเช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์ารของนกัวชิาการท่านอ่ืนดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2  องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ Organ (1991) 
 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ  
(Organ, 1991) 

นักวชิาการ 

1. พฤตกิรรมการให้ความช่วยเหลอื (Altruism) Organ (1991) 
Organ et al. (2006) 
Williams (1988 quoted in Bolon, 1997: 224) 
Smith, Organ, and Near (1983 quoted in 
Organ et al., 2006: 247-250) 
Borman and Motowidlo (1993, 1997 quoted 
in Podsakoff et al., 2000) 
Farh et al (2004) 

2. พฤตกิรรมการค านึงถึงผู้อืน่ (Courtesy) Organ (1991) 
3. พฤตกิรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) Organ (1991) 

Borman and Motowidlo (1993, 1997 quoted 
in Podsakoff et al., 2000) 

4. พฤตกิรรมการให้ความร่วมมอื (Civic virtue) Organ (1991) 
Smith, Organ, and Near (1983 quoted in 
Organ et al., 2006: 247-250) 
Williams (1988 quoted in Bolon, 1997: 224) 
Borman and Motowidlo (1993, 1997 quoted 
in Podsakoff et al., 2000) 
Farh et al (2004) 

5. พฤตกิรรมการส านึกในหน้าที ่(Conscientiousness) Organ (1991) 
Smith, Organ, and Near (1983 quoted in 
Organ et al., 2006: 247-250) 
Williams (1988 quoted in Bolon, 1997: 224) 
Borman and Motowidlo (1993, 1997 quoted 
in Podsakoff et al., 2000) 
Farh et al (2004) 

 
นอกจากน้ีการแบ่งองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ Organ 

(1991) ยงัเป็นองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีไดรั้บความนิยมในการ
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น ามาใชใ้นการศึกษาอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมในการน ามาใชเ้ป็นตวัแปรหลกั
ในการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารกบัการแลกเปล่ียนความรู้ท่ี
ศึกษากนัในต่างประเทศ อาทิการศึกษาของ Lin (2008), Al-Zu’bi (2011) และ Ramasamy and 
Thamaraiselvan (2011) เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารของ Organ (1991) มาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
 

2.1.3 ความส าคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอาจช่วยเพิ่มผลส าเร็จขององค์การเพราะ

พฤติกรรมดงักล่าวเปรียบเสมือน “ส่ิงหล่อล่ืน” กลไกทางสังคม (Social Machinery) ขององคก์าร
ช่วยลดความฝืด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  เน่ืองจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร ลดความจ าเป็นในการดูแลรักษาทรัพยากรขององค์การลดความเสียหาย รวมทั้งการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรโดยเกิดผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตให้กบัเพื่อนร่วมงาน และระบบการจดัการ ช่วยให้เกิดแนวทาง และการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยการประสานกิจกรรมระหว่างสมาชิกในทีมงาน และขา้มกลุ่มงาน ช่วยเพิ่ม
ความสามารถขององคก์ารท่ีจะดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีดีท่ีสุด (Talent) โดยการท าให้องคก์ารเป็น
สถานท่ีน่าท างานมากข้ึน (Bormam and Motovidlo, 1993; Smith et al., 1983 quoted in Podsakoff 
et al., 1997) 

นอกจากความส าคญัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามท่ี Bormam and 
Motovidlo (1993 quoted in Podsakoff et al., 1997) และSmith et al., (1983 quoted in Podsakoffet 
al., 1997) ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารยงัมีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอีกดว้ย เช่น การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
ในองคก์าร เป็นตน้ (Lin, 2008; Al-Zu’bi, 2011; Teh and Yong, 2011; Aliei, Ashrafi and Aghayan, 
2011; Teh and Sun, 2012; Ramasamy and Thamaraiselvan, 2011) 
 

2.2 ความรู้ และการแลกเปลีย่นความรู้ 
 

2.2.1 ความหมายของการแลกเปลีย่นความรู้ 
การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การแลกเปล่ียน และเรียนรู้ (Share 

and Learn) (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547; วิจารณ์ พานิช, 2548) ซ่ึง Connelly and Kelloway 
(2003) และ Lee (2001) ให้ความหมายการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นไปในทาง
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เดียวกนัว่ากระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอด และรับเอาความรู้ร่วมกบัแหล่งหรือบุคคลอ่ืนโดย 
Aridichvili, Page and Wentling (2003) กล่าววา่ การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) มีทั้ง
การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit 
Knowledge) และร่วมกนัสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยการให้ และการรับความรู้ควบคู่
กนัไป ส่วน Nonaka and Takeuchi (1995) ให้ความหมายในลกัษณะท่ีต่างออกไป คือกล่าววา่การ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นสภาพท่ีพนกังานสามารถหาความรู้จากประสบการณ์
ตรง ส าหรับใชใ้นการท างานโดยเนน้ไปท่ีความรู้จากประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) แต่ไม่
ละเลยความรู้จากต ารา (Explicit Knowledge) 
 

2.2.2 ลกัษณะของการแลกเปลีย่นความรู้ 
Nonaka and Takeuchi (1995) กล่าววา่ความรู้ถูกสร้างจากความเช่ือและความศรัทธาจนเกิด 

ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสารท่ีไหลเวียนอยู ่ความรู้ (Knowledge) ไดถู้ก
แยกออกจากกนัคร้ังแรกโดย Polanyi นกัเคมี นกัเศรษฐศาสตร์ และนกัปรัชญาชาวฮงัการี โดยแบ่ง
ความรู้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1)ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge) และ2)ความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit 
Knowledge) ซ่ึงกล่าวไวใ้นหนงัสือ The Tacit Dimension ในปี 1966 (uit, 1999: 99) ลกัษณะส าคญั
ของความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge) มีลกัษณะเป็นความรู้หรือทกัษะท่ีสามารถรวบรวม
จดัเก็บ และถ่ายทอดอยา่งเป็นหลกัการ ไดโ้ดยง่าย มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการใช้
ร่วมกนัในรูปแบบต่างๆ สามารถ ส่ือสารและเผยแพร่ได้อย่างสะดวกอาจอยู่ในรูปของเอกสาร
ทฤษฏี คู่มือ บทเรียน จดหมาย ข่าว กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน หรือระบบส่ือต่างๆ  (Nonaka and 
Takeuchi, 1995) 

ส่วนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเป็นทกัษะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล
ท่ีเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ ความเช่ือ ความช านาญ ทกัษะ พรสวรรค ์สัญชาติญาณของแต่ละ
บุคคล หรือความคิดสร้างสรรคจ์ากการปฏิบติังาน กล่าวไดว้า่เป็นความรู้แบบนามธรรม ตอ้งอาศยั
การถ่ายทอดโดยการ ติดต่อส่ือสาร การให้ค  าแนะน า การให้ค  าปรึกษา การสอนงานจากผูช้  านาญ
งานดา้นนั้นๆ (Nonaka and Takeuchi, 1995) 
 การล าดับของความรู้มี 4 ขั้นตอน เร่ิมท่ีหน่วยพื้นฐานท่ีเรียกว่า “ข้อมูล” (Data) เป็น
ข้อเท็จจริง เป็นตัวเลขต่างๆ หรือข้อมูลดิบท่ียงัไม่ได้ผ่านการแปรความส่วน “สารสนเทศ” 
(Information) เป็นขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการอธิบาย สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ ใน
การบริหารจดัการในขั้นตอนของการตดัสินใจ ในขณะท่ี “ความรู้” (Knowledge) คือ สารสนเทศ ท่ี
ผา่นกระบวนการคิด การเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจ และน าไปใช้
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ประโยชน์ในการสรุป และตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดยไม่จ  ากดัช่วงเวลา กล่าวคือ ความรู้ 
คือ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง เป็นสารสนเทศท่ีน าไปใช้ในการปฏิบติังานได้ เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินพฤติกรรม การกระท า และวิธีการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น และปัญญา (Wisdom) คือ ความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีอยูใ่นตวัคนก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการน าไปใช ้ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 

ภาพที ่2.1 แสดงล าดบัของขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา  
แหล่งทีม่า: Bellinger, Castro and Mills, 2004. 
 

Nonaka, Toyama and Konno (2000) ผูน้  าเสนอแนวคิดการสร้างความรู้ (Knowledge 
Creation) กล่าวว่า การสร้างความรู้ คือ กระบวนการของการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัของแต่ละบุคคล ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองของบุคคล และ
สภาพแวดลอ้ม เพื่อท าใหเ้กิดความรู้ ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 
 1) สถานท่ีท่ีบุคคลจะมามีปฏิสัมพนัธ์กนัถึงขั้นถ่ายทอดความรู้กนั ภาษาญ่ีปุ่นใชค้  า
วา่ “Ba” ซ่ึงแปลวา่ สถานท่ี ส าหรับกระบวนการสร้างหรือถ่ายทอดความรู้ อาจจะก าหนดไว ้เป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ หรือให้มีข้ึนโดยฉับพลนัแล้วแต่กรณีมี3 ลกัษณะให้เลือก คือ 1)แบบ
สถานท่ีจริง (Physical Space) 2)แบบสถานทีจ าลอง (Virtual Space) เช่น ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network) และ3)แบบสถานท่ีในสมองบุคลากร (Mental Space) คือ การน าความคิดไป
ใส่ไวเ้พื่อใหคิ้ดต่อ 
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 2) มีกระบวนการ SECI ในสถานท่ีอยา่งต่อเน่ือง (รายละเอียดอยู่หน้า 21) คือ ไป
พบปะบุคลากรผูป้ฏิบติังานภายใน และบุคคลภายนอก เพื่อให้ได ้Tacit Knowledge แปลง Tacit 
Knowledge ท่ีไดม้าให้เป็น Explicit Knowledge น า Explicit Knowledge ท่ีแปลงมาแลว้ มาเขา้สู่
ระบบ น า Explicit Knowledge ท่ีมีอยู ่แลว้ และ น า Explicit Knowledge ทั้งหลายเหล่านั้นส่งถ่ายไป
ยงับุคลากรทัว่ทั้งองคก์าร กลายเป็น Tacit Knowledge ของบุคลากรทั้งหมด น าโดย KM Manager 
 3) ระบบทรัพยสิ์นความรู้ (Knowledge Assets) และน าไปใชง้านอยา่งมีคุณค่า มีทั้ง
การรับเขา้ น าออกใช ้การท าให้เกิด “Ba” อยา่งต่อเน่ือง ทรัพยสิ์นความรู้มี 5 แบบ คือ (1) ความรู้ท่ี
อยูใ่นรูปทกัษะ วธีิการท างาน เกิดจากประสบการณ์ (2) แนวคิด (3) ความรู้ท่ีเป็นระบบอยูแ่ลว้ เช่น 
ความรู้ทางเทคโนโลยี (4) ความรู้ท่ีก าลงัใชง้านอยู่ในกระบวนการท างาน และ (5) ความรู้ในการ
จดัระบบความรู้ท่ีไดน้ าเขา้มา  
 Nonaka Toyama and Konno (2000) เสนออีกว่าส่ิงท่ีอาจช่วยในการสร้างบรรยากาศท่ี
สนับสนุนให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัมี 8 อย่าง คือ 1) สร้างบรรยากาศแบบตามสบาย 
(Autonomy) 2) สร้างปัญหาเพื่อให้ช่วยกันคิดเพื่อหาทางออก เช่น เสนอแนวคิดท่ีขดัแยง้ไวใ้ห ้
วิจารณ์ (Creative chaos) 3) น าเสนอขอ้มูลของบริษทัท่ีหลากหลายมากเกินกว่างานในหน้าท่ีของ
บุคลากร เพื่อให้เกิดการวิพากษว์ิจารณ์แบบล ้าเส้นบา้ง จะเกิดการใชค้วามคิดริเร่ิม (Redundancy)  
4) น าเสนอขอ้มูลขององคก์ารท่ีขดัแยง้กนัเอง แต่ตอ้งพองามตามความจ าเป็น  (Requisite variety) 
5) บรรยากาศแห่งความรัก หรือ ความเป็นมิตร (Love) 6) ความเอาใจใส่กนัและกนั (Care) 7) ความ 
ไวว้างใจกนั (Trust) และ8) ความผูกพนักบัเป้าหมายงานร่วมกนั (Commitment) ทั้งน้ีการมี
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคลากรเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง การสร้างความรู้ของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทั้งในระดบัเล็ก (Micro) และระดบัใหญ่ (Macro) เร่ิมจากบุคคลไปสู่บุคคล จากบุคคล
ไปสู่กลุ่มบุคคล ผ่านความแตกต่างซ่ึงกนัและกนั รวมไปถึงการเก็บรวบรวม ปรับเปล่ียนและการ
สร้างความรู้ใหม่จนกลายมาเป็นสติปัญญา (Wisdom) ท่ีสามารถประยุกต์พฒันาความรู้ท่ีมีอยู่ใน
ระบบงานของตนเองได ้Nonaka and Takeuchi (1995) จึงไดเ้สนอเป็นแนวคิดโมเดลเกลียวความรู้ 
(SECI’s Model) คือ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization ซ่ึงสามารถ
เรียกปฏิสัมพนัธ์ของความรู้ว่า การเปล่ียนแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) โดยผ่าน
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีเป็นนัย  (Explicit) และความรู้ท่ี เห็นได้ชัดเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองเป็นวงจรดงัน้ี 
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ภาพที ่2.2โมเดล SECI  
แหล่งทีม่า: Nonaka, 2010 อา้งถึงใน วจิารณ์ พานิช, 2553. 
 

 1) Socialization (จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge) เป็นกระบวนการ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทกัษะ แนวคิด ของผูท่ี้ส่ือสารระหวา่งกนั หรือถ่ายทอดความรู้จากสมอง
บุคคลหน่ึง ไปสู่สมองของบุคคลอ่ืนอีกหลายๆคน โดยการจดัให้บุคคลลากรมามีปฏิสัมพนัธ์ 
(Socialize) ซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบต่างๆ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย หรือให้ได้
ประสบการณ์ โดยสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) การ
สับเปล่ียนหมุนเวียนงานหรือหนา้ท่ี (Job Rotation) การยืมตวับุคลากรมาช่วยงาน การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ การจดัเวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้โดยท่ีบุคคลสามารถรับความรู้ท่ีเป็นนยัได้
จากการสังเกต การลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบติั 

 2) Externalization (จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge) เป็น
กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีอยู่ภายในบุคคล (Tacit Knowledge) ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถ
ถ่ายทอดให้เขา้ใจได้ง่าย หรือความรู้ท่ีเขา้รหัส (Explicit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนกนัไดโ้ดยง่ายผา่นวิธีการดา้นเทคโนโลยี ส่ือสารและสารสนเทศ รวมทั้งสามารถน าไป



22 
 

จดัเก็บได้ เช่น เปล่ียนความรู้หรือทกัษะให้อยู่ในรูปแบบของตวัอกัษรรูปภาพ แผนผงั ฟังก์ชั่น
สมการ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการสร้างความรู้ 

 3) Combination (จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge) เป็น 
กระบวนการรวมความรู้ในแขนงต่างๆ ท่ีเป็นความรู้ท่ีเห็นได้ชัดเข้าด้วยกัน แล้วน ามาสร้างจดั
หมวดหมู่เป็นความรู้ใหม่ เช่น การจดัท าเอกสาร ต ารา หนงัสือ จดัท าฐานความรู้ รวมทั้งการท าสมุด
หนา้เหลืองโดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะช่วยใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน เป็นตน้ 

 4) Internalization (จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge) เป็น
กระบวนการเรียนรู้จากการกระท าซ่ึงเป็นการเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีอยู่ในรูปของเอกสาร ให้
อยูใ่นรูปของทกัษะหรือความสามารถของบุคคล ให้กลบัไปเป็นความรู้โดยนยัท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล
นั้นๆ เป็นการ “จารึก” ความรู้เห็นไดช้ดั เป็นความรู้ท่ีฝังลึกในสมองคน เช่น น าความรู้ท่ีเรียนรู้มา
ไปปฏิบติัจริง 

สรุปได้ว่าการเกิดความรู้เป็นกระบวนการท่ีหมุนเวียนท่ีเคล่ือนท่ีได้ตามกระบวนการ 
เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral: SECI) กล่าวคือ ความรู้ท่ีฝังลึกมิไดมี้การบนัทึกให้เป็นรูปธรรม 
จึงตอ้งหาวิธีน ามาใช้ให้ไดม้ากท่ีสุด แนวทางหน่ึงคือการใช้ช่องทางการล่ือสารดว้ยกระบวนการ 
ทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัแลว้น ามาบนัทึกลง ใน
ส่ือต่างๆ ใหเ้ป็นความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมหรือความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัความรู้ท่ีเป็นวิทยาการมากๆ จะมีการ 
บนัทึกลงในส่ือท่ีหลากหลายท าให้ยากแก่การจดักลุ่ม ดงันั้นจึงตอ้งหาวิธีการหลอมรวมความรู้ 
ดงักล่าวให้เป็นหมวดหมู่เพี่อให้ผูอ่ื้นสามารถเรียนรู้ และน าความรู้โปใช้ในการปฏิบติังานไดแ้ละ 
ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานนั้นจะก่อให้เกิดความรู้ท่ีฝังลึกข้ึนใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนความรู้และส่งต่อเพื่อให้เป็นความรู้ท่ีเห็นได้ชัดต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการอ านวยความสะดวก ในแต่ละ
กระบวนการของการปรับเปล่ียนความรู้ (Nonaka, Reinmoeller and Toyama, 2000) และ 
เทคโนโลยสีารสนเทศก็จะเปล่ียนแปลงไปตามเกลียวความรู้ ดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3 แสดงตวัอยา่งเทคโนโลยท่ีีใชส้นบัสนุนในกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
แหล่งทีม่า: Huang and Liaw, 2004. 

 
นอกจากน้ี Nonaka and Takeuchi (1995) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้าง และการแลกเปล่ียน

ความรู้ ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) การแบ่งปันความรู้ท่ีเป็นนัย (Sharing Tacit Knowledge) ความรู้ท่ีเป็นนยัถูก

แบ่งปัน ผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้(Socialization: การพบปะ) ของทีมโครงการหรือชุมชน
ขนาดเล็กของความรู้ซ่ึงสมาชิกของชุมชนไม่เพียงแต่เขา้ใจความหมายของสถานการณ์การแบ่งปัน 
ของกนัและกนั และพิสูจน์ความเช่ือเก่ียวกบัว่าจะปฏิบติัในสถานการณ์นั้นได้อย่างไรเน่ืองจาก
ความรู้ท่ีเป็นนยัเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก ประสบการณ์ของบุคคลและกระบวนการทั้งมวล ซ่ึงไม่ใช่ 
เป็นการง่ายในการท่ีจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอ่ืนดงันั้นแนวทางท่ีจะใช้ในการแบ่งปันความรู้คือ (1) 
การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) สมาชิกสังเกตงานท่ีอยูใ่นมือ และ ทกัษะของผูอ่ื้นในการ
แกปั้ญหา ผูส้ังเกตจะแบ่งปันความเช่ือเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัและไม่ไดป้ฏิบติั ดงันั้นจึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสมาชิกในการปฏิบติัในสถานการณ์เดียวกนั (2) การสังเกตโดยตรงและการ
บรรยาย (Direct Observation and Narration) สมาชิก สังเกตงานท่ีอยูใ่นมือ และไดรั้บค าแนะน า
เพิ่มเติมจากสมาชิกอ่ืนเก่ียวกบักระบวนการของการแก้ปัญหานั้น บ่อยคร้ังในรูปแบบของการ
พรรณนาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเหมือนกัน (3) การเลียนแบบ (Imitation) สมาชิกพยายามท่ีจะ
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เลียนแบบงานโดยอยู่บนพื้นฐาน ของการสังเกตโดยตรงของบุคคลอ่ืน (4) การทดลองและการ
เปรียบเทียบ (Experimentation and Comparison) สมาชิก ทดลองใชส้ถานการณ์หลายๆ แบบ และ
สังเกตผูเ้ช่ียวชาญในท่ีท างาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย และ (5) การ
ปฏิบติัร่วมกนั (Joint Execution) สมาชิกชุมชนร่วมกนัในการแกไ้ขงานและ ผูท่ี้มีประสบการณ์มาก
จะใหค้  าแนะน า และแนวคิดเก่ียวกบัการท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของคน ท่ีมีประสบการณ์นอ้ย 

 2) การสร้างแนวคิด (Creating Concepts) ซ่ึงจดัอยู่ในกระบวนการของการสกดั
ความรู้ จากบุคคล (Externalization: การถอดความรู้) ในขั้นตอนน้ีชุมชนพยายามท่ีจะท าความรู้ของ
พวก เขาใหเ้ป็นความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั กระบวนการในการสร้างแนวคิดใหม่เกิดข้ึนดว้ยภาษาท่ีจะใชท้ั้ง
ในการ ส่ือสารประสบการณ์ใหม่ๆ และให้แนวทางความคิดใหม่ๆ Nonaka and Takeuchi (1995) 
กล่าววา่ ภาษาท่ีเป็นรูปร่างจะใชก้ารอุปมาและเปรียบเทียบ เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการสร้างแนวคิด 
การอุปมาเป็นชนิดหน่ึงของส่ือแนวคิดท่ีใช้ได้สะดวกในการท าแนวคิดและการส่ือสารให้เป็น
รูปร่าง 

3) การพิสูจน์ความถูกต้องของแนวคิด (Justifying Concepts) ซ่ึงจัดอยู่ใน
กระบวนการ ของการสกดัความรู้จากบุคคล (Externalization : การถอดความรู้) หลงัจากท่ีแนวคิด
ถูกสร้างข้ึน มาแล้วก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินแนวคิดนั้นชุมชนจะตอ้งน าเสนอแนวคิดของ
ชุมชนและเปิด การสนทนาเก่ียวกบัแนวคิด ก่อนท่ีจะมีการพิสูจน์แนวคิด ชุมชนและผูมี้ส่วนร่วม
คนอ่ืนๆ เป็นต้อง เห็นด้วยกับเง่ือนไขแนวคิดจะถูกทบทวนในด้านผลกระทบท่ีมีต่อกลยุทธ์
ความก้าวหน้า ผูมี้ส่วนร่วม ในการพิสูจน์แนวคิดจะต้องเช่ือว่าความรู้ถูกสร้าง เพื่อท่ีจะสร้าง
ประสิทธิภาพของการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

4) การสร้างตน้แบบ (Building a Prototype) ซ่ึงจดัอยู่ในกระบวนการของการ
จดัระบบความรู้ (Combination: การผสมความรู้) ตน้แบบเป็นรูปแบบท่ีจบัตอ้งไดข้องแนวคิด และ
เกิดข้ึนจากการรวบรวมแนวคิด ผลิตภณัฑอ์งคป์ระกอบและขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนดว้ยแนวคิดใหม่ 

5) การดึงความรู้ไปใช ้(Cross-Leveling Knowledge) ซ่ึงจดัอยูใ่นกระบวนการของ 
การดึงความรู้ใปใช ้(Internalization: การซึมซบัความรู้) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน จะ
อยูใ่นรูปของนวตักรรม ผลิตภณัฑ์บริการหรือความรู้ใหม่ กลยุทธ์ความกา้วหนา้ สามารถยกระดบั
ของความรู้ตลอดทั้งองคก์าร 

นอกจากแนวคิดการแลกเปล่ียนความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (1995) แลว้ ผูว้ิจยัพบ
แนวคิดอ่ืนท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ท่ีแตกต่าง
ออกไปจากแนวคิดของNonaka and Takeuchi (1995) คือ แนวคิดของ Oinas-Kukkonen (2002) ซ่ึง
เป็นนกัวชิาการอีกท่านท่ีไดศึ้กษาวธีิการสร้าง และการแลกเปล่ียนความรู้ในบริบทขององคก์าร และ
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ไดส้ร้างโมเดลการสร้างความรู้ขององค์การ หรือ โมเดล 7C โดยเป็นโมเดลท่ีอธิบายถึงการสร้าง
องคค์วามรู้ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ารดงัภาพท่ี 2.4 

 

 
 

ภาพที ่2.4 โมเดลการสร้างความรู้ขององคก์าร หรือ โมเดล 7C  
แหล่งทีม่า: Oinas-Kukkonen, 2002. 

 
โมเดลการสร้างความรู้ขององคก์าร หรือ โมเดล 7C Oinas-Kukkonen, (2002) อธิบายโดย

แบ่งการสร้างความรู้ออกเป็น 3 บริบทใหญ่ๆดงัน้ี 
 1) บริบทเทคโนโลยี (Technology Context) ซ่ึงช่วยในการเช่ือมต่อ (Connection) 

และช่วยท าให ้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ากผูใ้ชห้ลายๆ คนในเวลาพร้อมๆ กนั (Concurrency) 
 2) บริบทภาษา (Language Context) เป็นการจดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ย

ความรู้ เพื่อใหผู้ใ้ชใ้ดเ้รียนรู้ (Comprehension) และการติดต่อส่ือสาร (Communication) 
 3) บริบทองคก์าร (Organizational Context) ช่วยในการสร้างแนวคิดซ่ึงเกิดข้ึนมา

จาก ความร่วมมือกัน (Collaboration) ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตความรู้และผูบ้ริโภค
ความรู้ ภายในทีมของผูท่ี้ท  างานร่วมกนั (Conceptualization) 

โดย Oinas-Kukkonen (2002) อธิบายวา่กระบวนการทั้ง 6c ขา้งตน้จะน าไปสู่การเจริญงอก
งามของความรู้ในองค์การไปพร้อมๆกนั (Togetherness) และเกิดการสั่งสมความรู้ขององค์การ 
(Collective Intelligence)หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นความทรงจ าขององคก์าร (Organizational Memory)
โดยสรุปการศึกษาองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การจากนกัวิชาการทั้งหลาย
ขา้งตน้ สามารถน ามาวิเคราะห์การแบ่งองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารได้
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ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มนกัวชิาการท่ีแบ่งองคป์ระกอบตามการแสดงการแลกเปล่ียนความรู้ และ
2)กลุ่มนกัวชิาการท่ีแบ่งองคป์ระกอบตามบริบทในการแลกเปล่ียนความรู้ ดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที ่2.3  ลกัษณะของการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

นักวชิาการ องค์ประกอบของการแลกเปลีย่นความรู้ 

แบ่งองค์ประกอบตามการแสดงการแลกเปลีย่นความรู้ 
Nonaka and Tahenchi (1995) 1.Socializationคือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้จาก Tacit 

Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge 
2.Externalization คือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้จาก 
Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge 
3.Combination คือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้จาก 
Explicit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge 
4.Internalization คือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้จาก 
Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge 

แบ่งองค์ประกอบตามบริบทในการแลกเปลีย่นความรู้ 
Oinas-Kukkonen(2002)  1.บริบทเทคโนโลย(ีTechnology context)  

 1.1การเช่ือมต่อ (Connection)  
 1.2การเขา้ถึงขอ้มูล (Concurrency) 
2.บริบทภาษา (Language context)  
 2.1การจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยความรู้ 
(Comprehension)  
 2.2การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
3.บริบทองคก์าร (Organizational context)  
 3.1ความร่วมมือกนั (Collaboration)  
 3.2การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิตความรู้และผูบ้ริโภค
ความรู้ ภายในทีมของผูท่ี้ท  างานร่วมกนั (Conceptualization) 
 ทั้ง 6c ขา้งตน้จะน าไปสู่การเจริญงอกงามของความรู้ใน
องคก์ารไปพร้อมๆกนั (Togetherness) และเกิดการสั่งสม
ความรู้ขององคก์าร (Collective Intelligence) 
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การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความรู้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดว้่า การแลกเปล่ียนความรู้ของบุคคลอยู่บนพื้นฐานเดียวกนั คือ ประเภท
ของความรู้ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้ท่ีเห็นไดเ้ห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge) และ ความรู้ท่ีเป็นนยั 
(Tacit Knowledge) ตามแนวคิดของ Polanyi (1996 อา้งถึงใน uit, 1999: 99) และ Nonaka and 
Takeuchi (1995) 

ดงันั้นการแลกเปล่ียนความรู้ในการวิจยัใคร้ังน้ีจึงสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะตาม
ประเภทของความรู้ไดด้งัน้ี 

 1) การแลกเปล่ียนความรู้ในความรู้ท่ีเห็นได้ชัด (Explicit Knowledge Sharing) 
ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถปรากฎชดัเจนอยูใ่นรูปแบบของ ส่ือ 
สัญลกัษณ์ หนงัสือคู่มือ เอกสาร ฐานขอ้มูล ซ่ึงการแลกเปล่ียนความรู้ชนิดน้ีจะมุ่งเน้นไปในการ
ถ่ายทอดความรู้ลงบนส่ือความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ และการจดัเก็บให้น าไปใชไ้ด้
โดยสะดวก หรือการรวบรวมใหม่ เพื่อให้สามารถน าความรู้มาใช้ในเวลาท่ีต้องการดังนั้ น
เทคโนโลยีจึงมีบทบาทช่วยในการแลกเปล่ียนความรู้ประเภทน้ี เช่น การจดัท าฐานขอ้มูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือเป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ผ่าน
เทคโนโลยียต่์างๆ เป็นตน้ (Nonaka and Takeuchi, 1995; Polanyi, 1966 อา้งถึงใน Lee, 2001; 
Oinas-Kukkonen, 2002) 

 2) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) เน่ืองจากความรู้ท่ี
เป็นนยั (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ส่วนบุคคล มีความเฉพาะเจาะจง และสามารถส่ือสารออกมา
เป็นค าพูด หรือผา่นงานเขียน สัญลกัษณ์ หรือส่ือต่างๆไดย้าก ดงันั้นการถ่ายทอดและไดรั้บความรู้
จากทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความคิด ตอ้งมีวิธีการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอด และรับ
ความรู้ โดยผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั มีการฝึกปฏิบติัร่วมกนั หรือการมีประสบการณ์ร่วมกนั 
อาทิ ท างานรวมกนัเป็นทีม ชุมชนนกัปฏิบติั ระบบพี่เล้ียง เป็นตน้ (Nonaka and Takeuchi, 1995; 
Polanyi, 1966 อา้งถึงใน Lee, 2001; Oinas-Kukkonen, 2002)  
 
 2.2.3 ความส าคัญของการแลกแปลี่ยนความรู้ 
 การศึกษาของ Matthews and Shulman (2001) เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความรู้ พบวา่ การ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีต่างสาขาวิชา หรือความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั สามารถช่วยใน
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถท าให้เกิดการคิดคน้ผลงานใหม่ กระบวนการใหม่ ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีมีมกัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาได ้ 
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2.3  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ และการแลกเปลีย่นความรู้ 
 
จากการศึกษาเอกสารเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ผูว้ิจยัพบงานวิจยั
ท่ีศึกษาตวัแปรดงักล่าวเฉพาะในวารสารเผยแพร่งานวิจยัในต่างประเทศซ่ึงมีการศึกษาวิจยัตวัแปร
ดงักล่าวในบริบทของสังคมท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งกลุ่มประชากรท่ีหลากหลายในประเทศต่างๆ โดย
สามารถสรุปไดร้ายละเอียดวธีิการศึกษาวจิยั และผลการวจิยัดงัน้ี 

Lin (2008) ไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัศึกษาภาคพิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัไตห้วนั (MIS) ท่ีมีประสบการณ์
ในการท างาน และท างานเต็มเวลาในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในไตห้วนั จ  านวน 500 คน โดย 
Lin (2008) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) 
ทั้ ง 5 องค์ประกอบ คือ 1)พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 2)พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
(Courtesy) 3)พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4)พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic 
Virtue) และ5)พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) โดยพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) ทุกองค์ประกอบมีอิทธิพลต่อการแลกเปล่ียน
ความรู้ (Knowledge Sharing) มีความสดคลอ้งกบัการศึกษาของ Ramasamy and Thamaraiselvan (2011)  
ท่ีไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship 
Behavior) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัในอินเดีย 3 แห่ง ไดแ้ก่ SASTRA, St. Joseph’s College และ Bishop Heber College ท่ี
ท  างานเต็มเวลาในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในอินเดีย จ านวน 181 คน และผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ทั้ง 5 องค์ประกอบ มี
อิทธิพลทางบวกต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เช่นเดียวกนั 

ส่วนในการศึกษาของ Al-Zu’bi (2011) ซ่ึงได้ศึกษาถึงอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)  ทั้ง 5 องค์ประกอบ ที่มีต่อ
การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เช่นเดียวกนักบั Lin (2008) และ Ramasamy and 
Thamaraiselvan (2011) กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัของ Al-Zu’bi (2011) คือ พนกังานในอุตสาหกรรม
การผลิตยา ประเทศจอร์แดน (Jordan) จ านวน 193 คน แต่ผลการศึกษามีความแตกต่างกบังานวิจยั
ของกบั Lin (2008) และ Ramasamy and Thamaraiselvan (2011) เน่ืองจากพบวา่มีเพียง พฤติกรรม
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การช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการส านึก
ในหนา้ท่ี (Conscientiousness) ท่ีมีอิทธิพลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เท่านั้น 
 นอกจากน้ี มีการศึกษาในการศึกษาพฤติกรรมการเ ป็นสมาชิก ท่ี ดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) กบัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ในลกัษณะ
ท่ีต่างออกไป อาทิ ในการศึกษาของ Teh and Yong (2011) Teh and Sun (2012) และ Aliei et al. 
(2011)   การศึกษาของ Teh and Yong (2011) เป็นการศึกษาถึงบทบาทของการรับรู้คุณค่าของ
ตนเอง พฤติกรรมตามบทบาท และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior) ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิด ความตัง่ใจในการแลกเปล่ียนความรู้ และการแลกเปล่ียน
ความรู้ (Knowledge Sharing) ในระดบัปัจเจกบุคคลของพนักงานฝ่ายสารสนเทศ (Information 
Systems Personnel) ของบริษทัขา้มชาติ (Multinational Company) ท่ีด าเนินกิจการอุตสาหกรรม
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศมาเลเซีย3 บริษทัไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 116 คนนอกจาก
การศึกษาในบริบทท่ีแตกต่างจากงานวจิยัอ่ืนแลว้ งานวิจยัของ Teh and Yong (2011) มีขอ้น่าสังเกต
อีกประการท่ีแตกต่างจากการวิจยัอ่ืนคือไม่มีการจ าแนกองค์ประกอบย่อยของ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) อยา่งชดัเจนมีเพียงแต่การนิยามและ
สรุปจากแนวคิดมาเป็นแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวดัพฤติกรรมเท่านั้น จากการศึกษาพบวา่บทบาท
ของการรับรู้คุณค่าของตนเอง พฤติกรรมตามบทบาท และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแลกเปล่ียนความรู้ 
และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ส่วนในการศึกษาของ Teh and Sun (2012) ได้
ศึกษาถึงอิทธิพลของการมีส่วนร่วมในงาน (Job Involvement) ความพึงพอใจในการท างาน (Job 
Satisfaction) ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การ (Organizational Citizenship Behavior)  ที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ของพนักงานท่ีท างานเก่ียวกบัระบบสาระสนเทศ (Information System 
Personnel) ของบริษทัท่ีมีการด าเนินการดา้นจดัการความรู้ และเป็นบริษทัท่ีติดอนัดบัในFortune 
500 ในปี 2010 จ านวน 116 คน ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมในงาน (Job Involvement) ความ
พึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) มีอิทธิพลเชิง
บวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อ การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ของพนกังาน ส่วน 
Aliei et al. (2011) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) กบัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยได้
ก าหนดองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
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Behavior) ไวแ้ตกต่างกับงานวิจยัอ่ืน โดยมีองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior) ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1)พฤติกรรมการ
ช่วยเหลือ (Helping Behavior) 2)พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 3)พฤติกรรมการ
จงรักภ ักดีต่อองค์การ (Organizational Loyalty)  4)พฤติกรรมการยินยอมต่อองค์การ 
(Organizational Compliance) 5)พฤติกรรมความสร้างสรรคส่์วนบุคคล (Individual Initiative) 6)
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ7)พฤติกรรมการพฒันาตนเอง (Self-
Development) โดยการศึกษาของ Aliei et al. (2011) ไดศึ้กษากบัผูจ้ดัการและพนกังานจ านวน 114 
คน จากองคก์ารต่างๆในอิหร่าน (Iran) ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
(Organizational Citizenship Behavior)ทั้ง 7 องค์ประกอบมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)  

การศึกษาวิจัย เ ก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior) และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ของนกัวิจยัหลายท่าน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยพบวา่
ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั (Aliei et al., 2011) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
(Organizational Citizenship Behavior) และองคป์ระกอบย่อยทั้ง 5 องคป์ระกอบมีอิทธิพลต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Lin, 2008; Ramasamy and Thamaraiselvan, 2011; Al-Zu’bi, 2011; Teh and 
Yong, 2011; Teh and Sun, 2012) นอกจากน้ีการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ท่ีมีอิทธิพลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ของ Lin, (2008) และ Ramasamy and Thamaraiselvan (2011) ไดใ้ชว้ิธีการวิจยัทางสถิติ
แบบการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ซ่ึงการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) นอกจากจะใชเ้พื่อการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior) ทั้ง 5 องคป์ระกอบท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Ramasamy and Thamaraiselvan, 2011) 
แลว้ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) สามารถทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีสังเกตได ้และตวัแปรแฝง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีนิยมใชก้นั
อยา่งกวา้งขวางในการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ (Baumgartner and Homburg, 1995; Shook et 
al., 2004 quoted in Ramasamy and Thamaraiselvan, 2011) ดงันั้นในการศึกษาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) กับการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ในคร้ังน้ี วเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรทั้งหมดและวเิคราะห์อิทธิพลของ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ และตรวจสอบโมเดลท่ี
พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยใช้หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) ดงันั้นผูว้จิยัจึงสรุปเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 

 

2.4 สมมติฐานการวจิัย 
 
จากการสังเคราะห์ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) ท าใหก้ าหนดเป็นสมมติฐานการวจิยัไวด้งัน้ี 

3.3.1 โมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship 
Behavior) และองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 2)พฤติกรรม
การค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 3 )พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ5) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนมีความตรง หรือมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3.3.2 โมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)ไดแ้ก่ 1) การแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) และ2) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit 
Knowledge Sharing) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีความตรง หรือมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3.3.3 โมเดลการวิจยัตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior) และองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 2) 
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ5)  พฤติกรรมการส านึกในหน้า ท่ี  
(Conscientiousness) มีอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
ไดแ้ก่ 1) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) และ2) การแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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2.5 การพฒันากรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) รวมทั้ งพฤติกรรมย่อยทั้ง 5 
พฤติกรรม ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 2) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอื้่น 
(Courtesy) 3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
(Civic Virtue) และ5) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) มีอิทธิพลต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) มี
องคป์ระกอบยอ่ย 2 องคป์ระกอบ คือ การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) 
และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็น
กรอบแนวคิดการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 
อายงุาน, อาชีพก่อนท างานในบริษทัการบินไทย 

 

 

การแลกเปลีย่นความรู้ 
 

การแลกเปลีย่น
ความรู้ทีเ่ห็นได้ชัด 

การแลกเปลีย่น
ความรู้ทีเ่ป็นนัย 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 

พฤติกรรมการช่วยเหลอืผู้อื่น 

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 

พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อืน่ 

พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 

พฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ 



 

 

บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปร และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกบัการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อให้
การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณโดยในบทน้ี
จะอธิบายถึงวธีิการศึกษาท่ีใชใ้นการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี  

3.1 วธีิการศึกษา  
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 ค  าจ  ากดัความท่ีใชใ้นงานวจิยั 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.5 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.6 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม  
3.7 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

3.1 วธิีการศึกษา 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร

งานวจิยัและบทความเชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีสามารถน ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 

3.1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานบริษทัการบินไทย
จ ากดั (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการซ่อมบ ารุงอากาศยานประกอบดว้ย 
พนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบัฐานปฏิบติัการและสถานีจ านวน 430 คน ประกอบดว้ย 1)
ฝ่าย Hangar Maintenance มีพนกังานทั้งหมดจ านวน 271 คน และ2) ฝ่าย Customer Handling 
พนกังานทั้งหมดจ านวน 159 คน และพนกังานฝ่ายปฏิบติัการซ่อมบ ารุงอากาศยานลานจอดจ านวน 
698 คน รวมทั้งหมดจ านวน 1,128 คน 

กลุ่มตวัอย่างได้จากประชากรดงักล่าว โดยค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการเปิดตาราง
ของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan, 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความคลาด
เคลื่อน 5% ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 291 คนจากนั้นใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษัทการบินไทย N n 

1. ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับฐานปฏิบัติการและ
สถานี 

430 111 

 1.1 ฝ่าย Hangar Maintenance 271 70 
 1.2 ฝ่าย Line station and Customer Handling 159 41 
2. ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยานลานจอด 698 180 

รวม 1128 291 

 
3.3 ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในงานวจิัย 
 

การเลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง พนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ท่ีมีการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานหรือการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินทั้ งความรู้ที่ เป็น
นยั (Tacit Knowledge) และความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge) กบัเพื่อนร่วมงานซ่ึงกนัและ
กนั 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB) 
หมายถึง พฤติกรรมของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีแสดงออกนอกเหนือบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบโดยท่ีองค์การไม่ได้ก าหนดข้ึน แต่เกิดจากบุคคลนั้นกระท าด้วยความเต็มใจเพื่อ
ประโยชน์ต่อองคก์าร 

พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น  (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานซ่อมบ ารุง
อากาศยานท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมงานทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ช่วยเหลือผูร่้วมงานใน
กรณีท่ีท างานไม่เสร็จตามก าหนด หรือมีงานล้นมือ ช่วยแนะน าผูม้าปฏิบติังานใหม่ ในการใช้
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้  

พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อืน่ (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานในการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ค านึงถึงผูอ่ื้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาท่ีเก่ียวกับการท างาน 
เน่ืองจากการท างานทุกคนตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การกระท าหรือการตดัสินใจของบุคคล
หน่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูร่้วมงานได้ ดังนั้ นต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อ
ความรู้สึก หรือความตอ้งการของผูอ่ื้น รวมทั้งการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั 

พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น  (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานซ่อม
บ ารุงอากาศยานท่ีมีความอดทนต่อปัญหา ความยากล าบาก ความเครียดและความกดดนั ดว้ยความ
เต็มใจ ท่ีสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่การร้องทุกข์จะเพิ่มภาระให้กับ
ผูบ้ริหารและอาจเกิดการโตเ้ถียงกนัจนละเลยการปฏิบติังาน บุคลากรจึงอดทนอดกลั้นดว้ยความเต็ม
ใจ 

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ  (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมของพนกังานซ่อมบ ารุง
อากาศยานท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การอย่าง
สร้างสรรค์ เขา้ร่วมประชุมเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงองคก์ารยึดแนวปฏิบติั
ในการพฒันาองคก์าร 

พฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พนกังานซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานมีพฤติกรรมยอมรับกฎระเบียบและขอ้ก าหนดขององคก์ารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
มีความตรงต่อเวลาท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลทรัพยสิ์นขององคก์ารไม่ใชเ้วลางานไปท ากิจ
ธุระส่วนตวั 
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3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

3.4.1 แบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม

(Questionnaires) ท่ีประกอบไปดว้ย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามดงัน้ี 
ส่วนท่ี1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภูมิหลงัทางการศึกษา และระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
ส่วนท่ี2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยครอบคลุมพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 2) 
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ5)  พฤติกรรมการส านึกในหน้า ท่ี  
(Conscientiousness) ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ค าถามมาจากแบบสอบถามของ Podsakoff, Mackenzie, 
Moorman and Fetter (1990) มาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา ประกอบดว้ยขอ้
ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดบัจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด (Six-Point Likert Scales) 
จ  านวนทั้งส้ิน 24 ขอ้ดงัน้ี 

 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1, 10, 13, 15 
และ23 เป็นขอ้ค าถามทางบวกทั้งหมด 

 2) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) จ  านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 5, 8, 14, 17 
และ20 เป็นขอ้ค าถามทางบวกทั้งหมด 

 3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 2, 4, 7, 
16 และ19 เป็นขอ้ค าถามทางลบทั้งหมด 

 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) จ  านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 6, 9, 11 
และ12 เป็นขอ้ค าถามทางบวกทั้งหมด 

 5) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) จ  านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3, 
18, 21, 22 และ24 เป็นขอ้ค าถามทางบวกทั้งหมด 

ส่วนท่ี3 แบบสอบถามการแลกเปล่ียนความรู้ โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้น า
แบบสอบถามของ Bock, Zmud, Kim and Lee (2005) Lee (2001) และAkgün, Keskin and Günsel 
(2007) มาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 6 ระดบัจากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด (Six-Point Likert Scales) จ านวนทั้งส้ิน 7 ขอ้ ดงัน้ี 
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 1) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) จ านวน 5 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-5 เป็นขอ้ค าถามเชิงบวกทั้งหมด 

 2) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) จ  านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ท่ี 6-9 เป็นขอ้ค าถามทางบวกทั้งหมด 

ส่วนท่ี4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความรู้ โดยใช้ขอ้ค าถามแบบเลือกได้
หลายค าตอบ โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง แล้วน าแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา โดยเป็นขอ้
ค าถามทั้งหมดจ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี 

 1) สถานท่ีท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนความรู้ เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกไดห้ลายค าตอบ 
จ านวน 1 ขอ้ 

 2) ช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนความรู้ เป็นขอ้ค าถามแบบเลือกได้
หลายค าตอบ จ านวน 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด 
 
3.4.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดโดยผูว้จิยัก าหนดค าตอบแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ ปฏิบติัทุกคร้ัง ปฏิบติัเป็นประจ า ปฏิบติั
เป็นบางคร้ัง ปฏิบติันานๆคร้ัง ปฏิบติันอ้ยมาก และไม่เคยปฏิบติัเลย ถา้ขอ้ค าถามเป็นค่าบวกให้
คะแนน 6 5 4 3 2 และ1 ตามล าดบั ส่วนถา้ขอ้ค าถามเป็นค่าลบใหค้ะแนน 1 2 3 4 5 และ6 
ตามล าดบั 
 

3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากคณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไปยงับริษัทการบินไทย จ ากัด มหาชน โดยช้ีแจง
วตัถุประสงค์ของการวิจยัและการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงเข้าไปแจกแบบสอบถามแต่ละ
บุคคลรวมทั้งขอความกรุณาจากแผนกบุคคล และพนกังานระดบัหวัหน้างานของแต่ละหน่วยงาน
เป็นผูเ้ก็บใหจ้ากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไว ้และขอเขา้ไปรับแบบสอบถามท่ีตอบแลว้คืน 
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3.6 การสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 

3.6.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหา
องค์ประกอบท่ีชดัเจนของตวัแปรและเพื่อคน้หาแบบสอบถามท่ีใช้วดัตวัแปรดงักล่าวท่ีมีมาก่อน
เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหรือปรับพฒันาขอ้ค าถามให้เหมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

3.6.2 ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีดดัแปลงและผ่านการปรับปรุงจากแบบวดัท่ีเคยใชม้าก่อน แลว้
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ความความครอบคลุมของเน้ือหาและการใช้
ภาษาพร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.6.3 น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการตรวจความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิและได้รับการ
ปรับปรุงแกไ้ขและผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช้
กบัพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ดอนเมือง 

3.6.4 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือโดย 
 3.6.4.1 การหาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญท าการ

ตรวจสอบความครอบคลุมและความชดัเจนของเน้ือหาท่ีตอ้งการวดักบัขอ้ค าถามท่ีใช้ในเคร่ืองมือ
อีกทั้งความเหมาะสมของขอ้ค าถามในบริบทของประเทศไทยเม่ือผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้
พยายามท าการศึกษาในเร่ืองน้ีมาอยา่งละเอียดไม่มีขอ้โตแ้ยง้ก็สามารถยืนยนัความตรงตามเน้ือหา
ของแบบส ารวจรูปแบบการคิดท่ีผูว้จิยัประยกุตข้ึ์นไดโ้ดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามกบัจุดมุ่งหมายในการวดั (Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงดชันี IOC มีหลกัการให้
คะแนนดงัน้ี 

-1 หมายถึงขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 
0 หมายถึงไม่อาจตดัสินวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งหรือไม่สอคลอ้ง 
1 หมายถึงขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 

 การคดัเลือกขอ้ค าถามนั้นจะเลือกขอ้ค าถามท่ีมีดชันี IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (ศิริชยั
กาญจนวาสี, 2547) ผลการวิเคราะห์พบวา่แบบวดัรูปแบบการคิดมีค่า IOC 0.50 ข้ึนไปทุกขอ้โดย
ผูเ้ช่ียวชาญใหป้รับแกเ้ชิงภาษาให้มีความกระชบัและตรงกบัเน้ือหาของตน้ฉบบัท่ีเป็นภาษาองักฤษ
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

 3.6.4.2 น าแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’ Alpha Coefficient) ของแบบวดัแต่ละฉบบัดงัน้ี 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารจ านวน 24 ขอ้ พบค่าสัมประสิทธ์ิ



39 
 

 

แอลฟาเท่ากบั .79 และ2) แบบสอบถามเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความรู้จ านวน 9 ขอ้ พบค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .90 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบบัได้ค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่อยูใ่นระหวา่ง .79 - .90 ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ท่ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 3.6.4.3 หลังจากการท่ีปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามท่ีผ่านการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามและน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการแล้วจึงจัดท า
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชจ้ริง 
 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ผูว้ิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม SPSS และ
โปรแกรม AMOS โดยใชส้ถิติต่างๆดงัน้ี 

3.7.1 การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือใช้ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) 

3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชต้ารางความถ่ี (Frequency Table) และ
ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่งวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามวเิคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและวิเคราะห์รูปแบบการ
แลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์าร 

3.7.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.7.3.1 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ระดบัความ
เบ ้(Skewness: SK) และค่าความโด่ง (Kurtosis: KU) 

 3.7.3.2 วเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างในองคป์ระกอบโมเดลการวิจยัโดยใชก้าร
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของทั้ง 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และการแลกเปล่ียนความรู้ 

 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ผูว้ิจยัจะตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปร (Linearity) ในการวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นจรงระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson's correlation) เพื่อให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์
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โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) จะพิจารณาวา่ตวัแปรอิสระตอ้งมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) กับตวัแปรตาม และความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
ดว้ยกนันั้นไม่สูงเกิน .80 ถา้หากตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กนัสูงผูว้จิยัจะตดัตวัแปรนั้นออกหรืออาจ
มีการรวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงเขา้ด้วยกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาว่าตวัแปรสองตวัมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในระดบัใด พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ซ่ึงมีเกณฑ์กวา้งๆ 
ดงัน้ี (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2543) 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ระดบัความความสัมพนัธ์ 

r  ≥ |.8| สูง 
|.6| ≤ r < |.8| ค่อนขา้งสูง 
|.4| ≤ r < |.6| ปานกลาง 
|.2| ≤ r < |.4| ค่อนขา้งต ่า 

r < |.2| ต ่า 
  
 นอกจากค่าสหสัมพนัธ์ดงักล่าวยงัมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมวา่ตวั
แปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ ดว้ยสถิติวิเคราะห์ 1) ค่าสถิติ Bartlett’s 
Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์นั้นเป็นเมทริกซ์
เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
.05 ซ่ึงแสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของประชากรไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และเมทริกซ์นั้นมีความ
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป และ2) ค่าดชันี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
เป็นดชันีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์บางส่วน (Partial Correlation) ระหวา่ง
ตวัแปรแต่ละคู่ เม่ือขจดัความแปรปรวนของตวัแปรอ่ืนๆ ออกไปแลว้วา่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง
ตวัแปรมากพอ (Measure of Sampling Adequacy) ท่ีจะน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ ถา้หาก
ค่า KMO มีคาใกล ้1 แสดงวา่มีความเหมาะสมมาก ส่วนค่าท่ีนอ้ยกวา่ .50 เป็นค่าท่ีไม่เหมาะสมและ
ไม่สามารถยอมรับได ้รายละเอียดเกณฑค์่าดชันี KMO เป็นดงัน้ี 
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ค่าดชันี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ระดบัความเหมาะสม 
KMO  ≥ .90 ดีมาก 

.80 ≤ KMO < .90 ดี 

.70 ≤ KMO < .80 ปานกลาง 

.60 ≤ KMO < .70 นอ้ย 

.50 ≤ KMO < .60 นอ้ยมาก 
KMO < .50 ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได ้

 
 3.9.3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรทั้ งหมดและวิเคราะห์อิทธิพลของ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ และตรวจสอบโมเดลท่ี
พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยใช้หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) 

 ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  (Structural 
Equation Modeling: SEM) ถา้โมเดลท่ีวเิคราะห์ไดไ้ม่มีความตรง ผูว้ิจยัจะปรับโมเดล และวิเคราะห์
ใหม่ การปรับแกไ้ขจะด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของโปรแกรมโดยพิจารณาจากดชันีปรับรูปแบบ 
(Modification indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัศึกษามาจากเอกสาร และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จนกวา่จะไดโ้มเดลท่ีมีความตรง โดยการพิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษใ์ชเ้กณฑด์ชันีตามขอ้สรุปดงัน้ี 

  1) Chi-square (  ) ค่าไคสแควร์ หรือ    ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ค่า
ทดสอบค่า Degree of Freedom (df) และค่า Probability (p) (Hoyl, 1955) ซ่ึงเป็นค่าท่ีใชต้ดัสินความ
เหมาะสมของโมเดลสมมติฐานแบบ Alternative Hypothesis (มีความแตกต่างระหว่าง Ê และ S) 
แทนการทดสอบแบบ Null hypothesis (ไม่มีความแตกต่างระหวา่ง Ê และ S) ถา้ค่า    ท่ีทดสอบ
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (ค่า p-value มีค่ามากกว่า 0.05) จะสรุปได้ว่าขอ้มูลท่ีเก็บได้ไม่มีความ
แตกต่างกนั (ปฏิเสธสมมติฐานแบบ Alternative Hypothesis และยอมรับว่าไม่มีควมแตกต่าง
ระหวา่ง Ê และ S) หรือจะกล่าววา่ไม่มีความแตกต่างหรือมีความแตกต่างนอ้ยมาก แสดงวา่ขอ้มูลท่ี
ไดเ้ก็บรวบรวมจากการใชแ้บบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัโมเดลสมมติฐานท่ีก าหนด 

  2) Chi-Square Statistic Comparing the Tested Model and the Independent 
Model with the Structure Model (  /DF) เป็นค่า    หารดว้ยค่า Degree of Freedom โดยค่าท่ีได้
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นอ้ยกวา่ 2 เป็นค่าท่ีดี และเขา้ใกลห้รือเท่ากบั 1 จะเป็นค่าท่ีดีท่ีสุด (Carmines and McIver 1981: 80; 
Byrne, 1989: 55) 

  3) Goodness of Fit Index (GFI) ใชป้ระเมินสัดส่วนของความแปรปรวน
ร่วมท่ีใชโ้ดยแบบจ าลอง (Tanaka and Huba, 1985) (ถ้าค่า GFI = 1 จดัว่าสอดคล้องสมบูรณ์ 
เป้าหมายคือ GFI > 0.9)  

  4) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เป็นค่าท่ีแสดง
ความไม่เหมาะสมของโมเดล (Badness of Fit Index) ค่าท่ีเป็น 0 คือค่าท่ีแสดงถึงโมเดลท่ีดีท่ีสุด ค่า 
RMSEA ตอ้งมีค่านอ้ยกวา่ 0.08 (Browne and Cudeck, 1993) 

  5) The Comparative Fit Index (CFI) ใช้ประมาณ “Relative Non-
Centrality” และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้ CFI คือมาตรวดัน้ีเป็นดชันีท่ีถูกกระทบน้อยท่ีสุด
เมื่อเทียบกบัมาตรวดัอ่ืนๆ (Hu and Bentler, 1995:85) (ค่า CFI เขา้ใกล้ 1 ถือเป็นค่าที่ดี (the 
better of fit) เป้าหมายคือ > 0.9) ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2  ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืน และเกณฑร์ะดบัความกลมกลืน 

 
ค่าสถิตวิดัระดบัความกลมกลนื เกณฑ์ระดบัความกลมกลนื 

ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 
(Chi-square statistic comparing the tested model and the independent 
model with the structure model: CMIN/df) 

< 2 

ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) > 0.05 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

< 0.05 = สอดคลอ้งดี 
0.05 – 0.08 = พอใชไ้ด ้
0.08 – 0.10 = ไม่ค่อยดี 
> 0.10 = สอดคลอ้งไม่ดี 

 
ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) > 0.9 
ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) > 0.9 
ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

> 0.9 

 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์ารกบัการแลกเปล่ียนความรู้ของพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัมหาชน” ผูว้จิยั
ไดน้ าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรการวจิยั 
4.3 ผลการวเิคราะห์ความตรงโมเดลการวดั 
4.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและการแลกเปล่ียนความรู้
ของพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)” ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
จากพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 336 ชุด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 325 คน (ร้อยละ 96.7) และเป็น
เพศหญิง จ านวน 11 คน (ร้อยละ 3.3) อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 
109 คน (ร้อยละ 32.4) อายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 96 คน (ร้อยละ 28.6) อายุ 51 ปี ข้ึนไป จ านวน 
95 คน (ร้อยละ 28.3) และอายุระหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 36 คน (ร้อยละ 10.7) ตามล าดบั สถานภาพ
สมรสของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 226 คน (ร้อยละ 
67.3) สถานภาพโสด จ านวน 85 คน (ร้อยละ 25.3) สถานภาพอย่าร้างจ านวน 13 คน (ร้อยละ 3.9) 
สถานภาพแยกกนัอยู ่จ  านวน 8 คน (ร้อยละ 2.4) สถานภาพหมา้ย จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.9) และมี
ผูไ้ม่รายงานขอ้มูล จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.3) ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่
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ในระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 188 คน (ร้อยละ 56) ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 121 คน (ร้อยละ 36) ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท จ านวน 23 คน (ร้อยละ 6.8) 
และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.2) ตามล าดับ ภูมิหลัง
การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากการรับราชการทหาร จ านวน 141 คน (ร้อย
ละ 42) จบการศึกษามาจากสถาบนัการบินพลเรือน จ านวน 94 คน (ร้อยละ 28) จบการศึกษามาจาก
มหาวิทยาลยัรัฐเละเอกชน จ านวน 92 คน (ร้อยละ 27.4) และมีผูไ้ม่รายงานขอ้มูล จ านวน 9 คน 
(ร้อยละ 2.7) ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปฎิบติังานอยู่ในระดบัปฏิบติัการ จ านวน 261 คน 
(ร้อยละ 77.7) ปฎิบติังานอยูใ่นระดบัหวัหน้างาน จ านวน 68 คน (ร้อยละ 20.2) และมีผูไ้ม่รายงาน
ขอ้มูล จ านวน 7 คน (ร้อยละ 2.1) ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
 

ตวัแปร 
พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 325 96.7 
 หญิง 11 3.3 
อายุ   
 21-30 36 10.7 
 31-40 109 32.4 
 41-50 96 28.6 
 51 ปีข้ึนไป 95 28.3 
สถานภาพสมรส   
 โสด 85 25.4 
 สมรส 226 67.5 
 อยา่ร้าง 13 3.9 
 แยกกนัอยู ่ 8 2.4 
 หมา้ย 3 0.9 
ระดบัการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 121 36 
 ปริญญาตรี 188 56 
 ปริญญาโท 23 6.8 
 ปริญญาเอก 4 1.2 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 

ตวัแปร 
พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภูมหิลงัทางการศึกษา   
 มหาวทิยาลยัรัฐ/เอกชน 92 27.5 
 ทหาร 141 42.2 
 สถาบนัการบินพลเรือน 94 28.1 
ระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบัน   
 ระดบัหวัหนา้งาน 68 20.5 
 ระดบัปฏิบติัการ 261 78.9 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน และค่าสหสัมพนัธ์ของตัวแปรการวจิัย 
 
 4.2.1 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ  
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (OCB) วดัจากตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 5 
องค์ประกอบดงัน้ี1)พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอื้่น (Altruism) 2)พฤติกรรมการค านึงถึงผูอื้่น 
(Courtesy) 3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
(Civic Virtue) และ5)พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) เม่ือพิจารณาขอ้มูลค่าสถิติ
พื้นฐาน พบว่า พนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ีมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.91) รองลงลงมาคือพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (ค่าเฉล่ีย = 4.71) พฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น (ค่าเฉล่ีย = 4.05) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (ค่าเฉล่ีย = 3.48) และพฤติกรรมการ
อดทนอดกลั้น (ค่าเฉล่ีย = 2.84) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตวั
แปรทุกตวั พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 12.42-15.8 ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั ยกเวน้พฤติกรรมการอดทน
อดกลั้นท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายมากกวา่ตวัแปรอ่ืนคือ 19.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ค่าสถิติพืน้ฐานขององค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
 

ตวัแปร 
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง (N = 336) 

 ̅ S.D. CV (%) Min Max SK KU 
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 4.71 0.62 13.16 2.60 6.00 -0.425 0.317 
2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 4.05 0.52 12.84 2.00 4.80 -0.791 0.858 
3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 2.84 0.54 19.01 0.60 3.60 -0.818 0.640 
4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) 3.48 0.55 15.80 2.00 4.50 -0.515 0.073 
5. พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) 4.91 0.61 12.42 3.00 6.00 -0.387 0.067 

 
 เม่ือทดสอบระดบัความเบ ้(Skewness: SK) (ตารางท่ี 4.2) พบว่า ทุกตวัแปรมีค่าความเบ้
แตกต่างจากศูนย ์และมีค่าเป็นลบ (Negatively Skewed) แสดงวา่ขอ้มูลมีค่าความเบแ้ตกต่างจากโคง้
ปกติ และมีการแจกแจงเป็นเบซ้้าย ส่วนค่าความโด่ง (Kurtosis: KU) ท่ีแตกต่างจากศูนย ์และมีค่า
เป็นบวก แสดงว่าขอ้มูลมีค่าความโด่งแตกต่างจากโค้งปกติ และมีการแจกแจงลักษณะสูงโด่ง 
(Leptokurtic) 
 
 4.2.2 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
 การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) มีตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบย่อย 2 
องค์ประกอบคือ 1)การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) และ2)การ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) เม่ือพิจารณาขอ้มูลค่าสถิติพื้นฐาน พบว่า 
พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานมีค่าเฉล่ียของการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งสองด้านในระดับท่ี
ใกล้เคียงกนั โดยการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.52) และการ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นได้ชัดมีค่าเฉล่ียในระดับรองลงมา (ค่าเฉล่ีย = 4.41) เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตวัแปรทุกตวั พบว่ามีค่าใกล้เคียงกนัคืออยู่ระหว่าง 16.81 – 
18.37 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ค่าสถิติพืน้ฐานขององค์ประกอบการแลกเปลีย่นความรู้ 
 

ตวัแปร 
ค่าสถิตขิองกลุ่มตวัอย่าง (N = 336) 

 ̅ S.D. CV (%) Min Max SK KU 
1. การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั 
    (Explicit Knowledge Sharing) 

4.41 0.81 18.37 1.00 6.00 -0.492 0.621 

2. การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั 
    (Tacit Knowledge Sharing) 

4.52 0.76 16.81 2.00 6.00 -0.334 0.428 

 
 เม่ือทดสอบระดบัความเบ ้(Skewness: SK) (ตารางท่ี 4.3) พบวา่ ตวัแปรการแลกเปล่ียนความรู้
ท่ีเห็นได้ชัด และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย  มีค่าความเบ้แตกต่างจากศูนย์ และมีค่าเป็นลบ 
(Negatively Skewed) แสดงวา่ขอ้มูลมีค่าความเบแ้ตกต่างจากโคง้ปกติ และมีการแจกแจงเป็นเบซ้้าย 
ส่วนค่าความโด่ง (Kurtosis: KU) ท่ีแตกต่างจากศูนย ์และมีค่าเป็นบวก แสดงวา่ขอ้มูลมีค่าความโด่ง
แตกต่างจากโคง้ปกติ และมีการแจกแจงลกัษณะสูงโด่ง (Leptokurtic) 
 
 4.2.3 ผลการวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตัวแปรในการวจัิย 
 ผลการวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัยพบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ 33 ตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมด 528 คู่มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 และ .05 จ  านวน 419 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก 434 
คู่  และความสัมพันธ์ทางลบ 94 คู่  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .704 เป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ Tac1 (แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน) กบัตวัแปรสังเกต
ได ้Tac2 (แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่าสุดมีค่า
เท่ากบั .002 เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้Alt1 (ช่วยเหลือผูมี้ภาระงานลม้มือ) กบัตวั
แปรสังเกตได ้Spo1 (อดทนไม่เรียกร้อง) สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Approx. 
Chi-Square = 5049.096, df = 528, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Kaiser-Meyer-Olkin ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล้ 1 (KMO: 
Measure of Sampling Adequacy = .892) แสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั
ไม่ เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากพอท่ีจะน ามาวิ เคราะห์
องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุได ้
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.4 
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 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ท่ีอยู่ในองค์ประกอบ
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) พบวา่ทุกคู่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงว่าตวัแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กันจริง ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .176 ถึง .472 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้ตวัแปรสังเกตไดต้วัใด
มีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรสังเกตไดต้วัใดมีขนาดลดต ่าลง 
ตวัแปรสังเกตไดต้วัอ่ืนก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย และขนาดความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า (.2 > r) 
จนถึงระดบัปานกลาง (.4 ≤ r < .6) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ท่ีอยู่ในองค์ประกอบ
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 จ านวน 8 คู่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  านวน 1 คู่ และไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจ านวน 1 คู่  แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่ใน
องค์ประกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กนัจริงยกเวน้คู่ความสัมพนัธ์ระหว่าง Cou1 (หลีกเล่ียงการสร้าง
ปัญหาใหผู้อ่ื้น) กบั Cou3 (ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น)  ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .079 ถึง .529 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้ตวัแปร
สังเกตไดต้วัใดมีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรสังเกตไดต้วัใดมี
ขนาดลดต ่าลง ตวัแปรสังเกตไดต้วัอ่ืนก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย และขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
ต ่า (.2 > r) จนถึงระดบัปานกลาง (.4 ≤ r < .6) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ท่ีอยู่ในองค์ประกอบ
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 จ  านวน 9 คู่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  านวน 1 คู่ แสดงวา่
ตวัแปรสังเกตไดใ้นองค์ประกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กนัจริง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 
.155 ถึง .526 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้ตวัแปรสังเกตไดต้วัใดมีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวั
หน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรสังเกตไดต้วัใดมีขนาดลดต ่าลง ตวัแปรสังเกตไดต้วั
อ่ืนก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย และขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า (.2 > r) จนถึงระดบัปานกลาง (.
4 ≤ r < .6) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ท่ีอยู่ในองค์ประกอบ
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 จ  านวน 5 คู่ และไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจ านวน 1 คู่ แสดงว่าตวั
แปรสังเกตได้ส่วนใหญ่ในองค์ประกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กนัจริง ยกเวน้คู่ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
Civ1 (ทนัต่อการเปล่ียนแปลง) กบั Civ2 (เขา้ร่วมประชุมเสมอ)  ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ  แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบน้ีมีความสัมพันธ์กันจริง ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .098 ถึง .420 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้ตวัแปร
สังเกตไดต้วัใดมีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรสังเกตไดต้วัใดมี
ขนาดลดต ่าลง ตวัแปรสังเกตไดต้วัอ่ืนก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย และขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
ต ่า (.2 > r) จนถึงระดบัปานกลาง (.4 ≤ r < .6) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ท่ีอยู่ในองค์ประกอบ
พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) พบวา่ทุกคู่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบน้ีมีความสัมพันธ์กันจริง ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .160 ถึง .512 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้ตวัแปร
สังเกตไดต้วัใดมีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรสังเกตไดต้วัใดมี
ขนาดลดต ่าลง ตวัแปรสังเกตไดต้วัอ่ืนก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย และขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
ต ่า (.2 > r) จนถึงระดบัปานกลาง (.4 ≤ r < .6) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดท่ี้อยูใ่นองคป์ระกอบการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) พบวา่ทุกคู่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงว่าตวัแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กันจริง ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .285 ถึง .704 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ ถา้ตวัแปรสังเกตไดต้วัใด
มีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรสังเกตไดต้วัใดมีขนาดลดต ่าลง 
ตวัแปรสังเกตไดต้วัอ่ืนก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย และขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า (.2 
≤ r < .4) จนถึงระดบัค่อนขา้งสูง (.6 ≤ r < .8) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท านาย (OCB) กับตวัแปรตาม
องคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) แยกพิจารณาได ้5 กลุ่มดงัน้ี 
  1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) กบัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) พบวา่คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ  านวน 44 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์สูงสุดมีค่าเท่ากบั .573 และมีขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (.4 ≤ r < .6) เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ Alt2 (ช่วยเหลือผูต้้องการความช่วยเหลือ) กับ Tac2 
(แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 
.133 เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ Alt4 (เต็มใจในการช่วยเหลือผูอ่ื้น) กบั Exp1 
(แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน) และทุกคู่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนันัน่คือ ถา้ตวัแปรหน่ึงมี
ขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรหน่ึงมีขนาดลดต ่าลง อีกตวัแปร
หน่ึงก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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  2) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) กบัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) พบวา่คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ  านวน 30 
คู่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  านวน 7 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุดมีค่าเท่ากบั .441 
และมีขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (.4 ≤ r < .6) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
สังเกตได ้ Cou4 (ปฏิบติังานตามขั้นตอน) กบั Tac2 (แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่าสุดมีค่าเท่ากบั .006 เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกต
ได ้Cou2 (ค  านึงถึงการกระท าท่ีอาจกระทบผูอ่ื้น) กบั Exp1 (แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน) และส่วน
ใหญ่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนันั่นคือ ถา้ตวัแปรหน่ึงมีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมี
ขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรหน่ึงมีขนาดลดต ่าลง อีกตวัแปรหน่ึงก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.6 
  3)  พฤติกรรมการอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship) กับการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) พบว่าคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 จ  านวน 19 คู่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  านวน 2 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุดมีค่า
เท่ากบั -.308 เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ Spo5 (ไม่คน้หาขอ้ผิดพลาดของบริษทั) 
กบั Exp4 (แลกเปล่ียนเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่าสุด
มีค่าเท่ากบั -.005 เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ไม่ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ (Spo3) 
กบั Exp4 (แลกเปล่ียนเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน) และส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์
เป็นลบ หรือมีความสัมพนัธ์ผกผนักนันัน่คือ ถา้ตวัแปรหน่ึงมีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาด
ลดลง หรือหากตวัแปรหน่ึงมีขนาดลดต ่าลง อีกตวัแปรหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึน ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.6 
  4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) กับการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) พบวา่ทุกคู่มีความสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุดมีค่าเท่ากบั .491  และมีขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (.4 ≤ r < .6) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ Civ4 (ติดตามข่าวสารในองคก์าร) 
กบั Exp5 (แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากส่ือต่างๆ)   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่าสุดมีค่าเท่ากบั .164 
เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้Civ3 (รักษาภาพลกัษณ์องคก์าร) กบั Exp1 (แลกเปล่ียน
เอกสารรายงาน) และทุกคู่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ ถ้าตวัแปรหน่ึงมีขนาด
เพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรหน่ึงมีขนาดลดต ่าลง อีกตวัแปรหน่ึงก็
จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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  5) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) กับการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) พบว่าคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 จ  านวน 37 คู่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  านวน 1 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุดมีค่า
เท่ากบั .381 และมีขนาดความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า (.2 ≤ r < .4) เป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ Con2 (ตั้งใจพฒันางานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ)  กบั Tac4 (แลกเปล่ียนเทคนิค
เฉพาะตัวท่ีได้จากการฝึกอบรม ) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต ่ า สุดมีค่า เท่ ากับ .052 เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ Con2 (ตั้ งใจพฒันางานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ) กบั Exp1 
(แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน) และส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนันัน่คือ ถา้ตวัแปร
หน่ึงมีขนาดเพิ่มข้ึน อีกตวัหน่ึงก็จะมีขนาดเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากตวัแปรหน่ึงมีขนาดลดต ่าลง อีกตวั
แปรหน่ึงก็จะมีขนาดลดต ่าลงดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 ข้อสรุปเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดใ้นองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัระดบัค่อนขา้งต ่า (.2 ≤ r < .4) จนถึงระดบัค่อนขา้งสูง (.6 ≤ r < .8) และมีทิศทางเดียวกนั ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับตัวแปรตามองค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้
ความสัมพนัธ์ส่วนใหญ่มีนยัส าคญัทางสถิติ ขนาดความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า (.2 ≤ r < .4) 
ถึงระดบัปานกลาง (.4 ≤ r < .6) 
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ตารางที ่ 4.4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 336) 
 

 Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Cou1 Cou2 Cou3 Cou4 Cou5 Sop1 Spo2 Spo3 Spo4 Spo5 Civ1 Civ2 Civ3 Civ4 Con1 Con2 Con3 Con4 Con5 Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 Exp5 Tac1 Tac2 Tac3 Tac4 

Alt1 1                                 

Alt2 .449** 1                                

Alt3 .158** .252** 1                               

Alt4 .176** .472** .280** 1                              

Alt5 .268** .455** .236** .407** 1                             

Cou1 -.930 .161** .018 .242** .087 1                            

Cou2 .218** .469** .184** .298** 
.302** 

.216** 1                           

Cou3 .084 .257** .112** .360** .210** .079 .330** 1                          

Cou4 .167** .487** .201** .339** .430** .170** .415** .239** 1                         

Cou5 .272** .374** .238** .283** .336** .126* .378** .313** .529** 1                        

Spo1 .002 -.007 -.027 -.023 -.065 -.141** .274* .188** .004 .162** 1                       

Spo2 .076 .071 .008 .054 .046 -.101 .256** .268** .085 .199** .526** 1                      

Spo3 .109* .045 -0.85 .120* .149** -.040 .103 .216** .132* .186** .341** .478** 1                     

Spo4 .025 -.126* .027 -.193** -.126* -.195** .011 .046 -.236 -.052 .343** .318** .158** 1                    

Spo5 -.057 .210** -.228** -.099 -.190** -039 -.005 *.067 -.247** -.281** .196** .155** .139* .375** 1                   

Civ1 .277** .356** .116* .212** .362** .034 .176** .177** .257** .259** .060 .142** .248** .044 -.187** 1                  

Civ2 .040 .182** .213** .185** .124* .077 .073 -.055 .179** .061 -.297** -.205** -.228** -.189** -.117* .098 1                 

Civ3 .215** .597** .261** .448** .373** .162** .448** .315** .502** .369** .090 .183** .145** -.121* -.189** .251** .168** 1                

Civ4 .326** .528** .299** .276** .428** -.026 .264** .103 .399** .340** -.045 .060 .062 -.053 -.244** .401** .251** .420** 1               

Con1 .373** .448** .101 .189** .257** .078 .166** -.011 .324** .219** -.104 -.002 .113* -.126* -.143** .477** .157** .325** .397** 1              

Con2 .029 .358** .061 .262** .320** .174** .260** .243** .505** .252** -.064 .080 .115* -.274** -.315** .141** .040 .404** .162** .214** 1             

Con3 .042 .214** .028 .121* .237** .123* .104 .142** .300** .192** -112* -.012 .138* -.185** -.112* .076 -.004 .265** .055 .160** .356** 1            

Con4 .184** .359** .187** .353** 
.515** 

.027 .288** .300** .412** .339** .093 .166** .260** -.026 -.133* .322** .049 .424** .291** .299** 
.380** 

.417** 1           

Con5 .140* .386** .261** .441** .479** .185** .379** .290** .396** .293** .135* .241** .270** -.061 -.031 .172** .010 .543** .219** .212** .374** .318** .512** 1          

Exp1 .278** .293** .302** .133* .343** -.081 .006 .029 .136* .136* -.130* -.029 -.029 .017 -.171* .270** .213** .164** .360** .240** .052 .064 .193** .055 1         

Exp2 .343** .393** .295** .260** .457** -.023 .160** .163** .284** .196** -.079 .049 .027 -.013 -.233** .273** .236** .265** .481** .311** .199** .094 .303** .230** .702** 1        

Exp3 .327** .454** .266** .425** .420** .111* .279** .149** .356** .221** -.152** -.025 -.012 -.210** -.202** .197** .245** .317** .404** .231** .276** .072 .186** .284** .388** .549** 1       

Exp4 .221** .446** .250** .418** .384** .109* .225** .176** .352** .261** -.156** -.069 -.005 -230** -.308** .293** .248** .331** .420** .267** .228** .093 .244** .289** .331** .405** .580** 1      

Exp5 .357** .417** .295** .270** .438** .044 .126* .009 .317** .223** -.287** -.207** -.059 -.228** -.250** .291** .377** .282** .491** .341** .139* .166** .166** .149** .478** .431** .517** .605** 1     

Tac1 .291** .500** .279** .490** .471** .109* .263** .156** .414** .331** -.157** -.067 .045 -.204** -.253** .271** .276** .411** .428** .277** .267** .153** .300** .280** .325** .414** .515** .576** .606** 1    

Tac2 .315** .573** .314** .498** .432** .159** .304** .132* .441** .338** -.181** -.062 .041 -.242** -.285** .296** .302** .460** .470** .326** .266** .146** .267** .286** .383** .448** .644** .593** .637** .704** 1   

Tac3 .232** .456** .296** .342** .389** .072 .243** .210** .402** .329** -.075 -.017 -.023 -.110* -.264** .264** .207** .378** .406** .246** .290** .058 .305** .282** .352** .451** .541** .545** .504** .544** .668** 1  

Tac4 .204** .390** .300** .365** .399** .102 .238** .175** .310** .291** -.047 -.029 .037 -.103 -.261** .179** .207** .366** .375** .153** .381** .148** .368** .359** .285** .379** .468** .471** .432** .522** .556** .638** 1 

Mean 4.71 4.78 4.26 4.94 4.87 4.61 4.86 5.36 5.10 4.93 4.37 4.55 5.29 3.59 3.15 4.42 3.23 5.05 4.45 4.84 4.79 4.72 4.98 5.20 4.24 4.30 4.60 4.55 4.38 4.66 4.39 4.48 4.56 

 
หมายเหตุ:           ตาราง ท่ี  4.5,          ตารางท่ี 4.6,           ตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่ 4.5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 336) 
 

 Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Cou1 Cou2 Cou3 Cou4 Cou5 Sop1 Spo2 Spo3 Spo4 Spo5 Civ1 Civ2 Civ3 Civ4 
Alt1 1                   
Alt2 .449** 1                  
Alt3 .158** .252** 1                 
Alt4 .176** .472** .280** 1                
Alt5 .268** .455** .236** .407** 1               
Cou1 -.093 .161** .018 .242** .087 1              
Cou2 .218** .469** .184** .298** .302** .216** 1             
Cou3 .084 .257** .112** .360** .210** .079 .330** 1            
Cou4 .167** .487** .201** .339** .430** .170** .415** .239** 1           
Cou5 .272** .374** .238** .283** .336** .126* .378** .313** .529** 1          
Spo1 .002 -.007 -.027 -.023 -.065 -.141** .274* .188** .004 .162** 1         
Spo2 .076 .071 .008 .054 .046 -.101 .256** .268** .085 .199** .526** 1        
Spo3 .109* .045 -0.85 .120* .149** -.040 .103 .216** .132* .186** .341** .478** 1       
Spo4 .025 -.126* .027 -.193** -.126* -.195** .011 .046 -.236 -.052 .343** .318** .158** 1      
Spo5 -.057 .210** -.228** -.099 -.190** -039 -.005 *.067 -.247** -.281** .196** .155** .139* .375** 1     
Civ1 .277** .356** .116* .212** .362** .034 .176** .177** .257** .259** .060 .142** .248** .044 -.187** 1    
Civ2 .040 .182** .213** .185** .124* .077 .073 -.055 .179** .061 -.297** -.205** -.228** -.189** -.117* .098 1   
Civ3 .215** .597** .261** .448** .373** .162** .448** .315** .502** .369** .090 .183** .145** -.121* -.189** .251** .168** 1  
Civ4 .326** .528** .299** .276** .428** -.026 .264** .103 .399** .340** -.045 .060 .062 -.053 -.244** .401** .251** .420** 1 
Mean 4.71 4.78 4.26 4.94 4.87 4.61 4.86 5.36 5.10 4.93 4.37 4.55 5.29 3.59 3.15 4.42 3.23 5.05 4.45 
S.D. 0.800 0.887 1.089 0.968 0.868 1.425 0.987 0.896 0.819 0.878 1.195 1.216 0.968 1.562 1.128 0.974 1.308 0.859 1.067 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .892 
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 5049.096, df = 528, p = 0.000 

 

หมายเหตุ: * p < .05 ** p < .01 
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ตารางที ่ 4.6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 336)  
 

 Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Cou1 Cou2 Cou3 Cou4 Cou5 Sop1 Spo2 Spo3 Spo4 Spo5 Civ1 Civ2 Civ3 Civ4 

Con1 .373** .448** .101 .189** .257** .078 .166** -.011 .324** .219** -.104 -.002 .113* -.126* -.143** .477** .157** .325** .397** 
Con2 .029 .358** .061 .262** .320** .174** .260** .243** .505** .252** -.064 .080 .115* -.274** -.315** .141** .040 .404** .162** 
Con3 .042 .214** .028 .121* .237** .123* .104 .142** .300** .192** -112* -.012 .138* -.185** -.112* .076 -.004 .265** .055 
Con4 .184** .359** .187** .353** .515** .027 .288** .300** .412** .339** .093 .166** .260** -.026 -.133* .322** .049 .424** .291** 
Con5 .140* .386** .261** .441** .479** .185** .379** .290** .396** .293** .135* .241** .270** -.061 -.031 .172** .010 .543** .219** 
Exp1 .278** .293** .302** .133* .343** -.081 .006 .029 .136* .136* -.130* -.029 -.029 .017 -.171* .270** .213** .164** .360** 
Exp2 .343** .393** .295** .260** .457** -.023 .160** .163** .284** .196** -.079 .049 .027 -.013 -.233** .273** .236** .265** .481** 
Exp3 .327** .454** .266** .425** .420** .111* .279** .149** .356** .221** -.152** -.025 -.012 -.210** -.202** .197** .245** .317** .404** 
Exp4 .221** .446** .250** .418** .384** .109* .225** .176** .352** .261** -.156** -.069 -.005 -230** -.308** .293** .248** .331** .420** 
Exp5 .357** .417** .295** .270** .438** .044 .126* .009 .317** .223** -.287** -.207** -.059 -.228** -.250** .291** .377** .282** .491** 
Tac1 .291** .500** .279** .490** .471** .109* .263** .156** .414** .331** -.157** -.067 .045 -.204** -.253** .271** .276** .411** .428** 
Tac2 .315** .573** .314** .498** .432** .159** .304** .132* .441** .338** -.181** -.062 .041 -.242** -.285** .296** .302** .460** .470** 
Tac3 .232** .456** .296** .342** .389** .072 .243** .210** .402** .329** -.075 -.017 -.023 -.110* -.264** .264** .207** .378** .406** 
Tac4 .204** .390** .300** .365** .399** .102 .238** .175** .310** .291** -.047 -.029 .037 -.103 -.261** .179** .207** .366** .375** 

Mean 4.71 4.78 4.26 4.94 4.87 4.61 4.86 5.36 5.10 4.93 4.37 4.55 5.29 3.59 3.15 4.42 3.23 5.05 4.45 
S.D. 0.800 0.887 1.089 0.968 0.868 1.425 0.987 0.896 0.819 0.878 1.195 1.216 0.968 1.562 1.128 0.974 1.308 0.859 1.067 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .892 
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 5049.096, df = 528, p = 0.000 

 
หมายเหตุ:  * p < .05 ** p < .01 
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ตารางที ่ 4.7 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ียน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 336)  
 

 Con1 Con2 Con3 Con4 Con5 Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 Exp5 Tac1 Tac2 Tac3 Tac4 
Con1 1              
Con2 .214** 1             
Con3 .160** .356** 1            
Con4 .299** .380** .417** 1           
Con5 .212** .374** .318** .512** 1          
Exp1 .240** .052 .064 .193** .055 1         
Exp2 .311** .199** .094 .303** .230** .702** 1        
Exp3 .231** .276** .072 .186** .284** .388** .549** 1       
Exp4 .267** .228** .093 .244** .289** .331** .405** .580** 1      
Exp5 .341** .139* .166** .166** .149** .478** .431** .517** .605** 1     
Tac1 .277** .267** .153** .300** .280** .325** .414** .515** .576** .606** 1    
Tac2 .326** .266** .146** .267** .286** .383** .448** .644** .593** .637** .704** 1   
Tac3 .246** .290** .058 .305** .282** .352** .451** .541** .545** .504** .544** .668** 1  
Tac4 .153** .381** .148** .368** .359** .285** .379** .468** .471** .432** .522** .556** .638** 1 
Mean 4.84 4.79 4.72 4.98 5.20 4.24 4.30 4.60 4.55 4.38 4.66 4.39 4.48 4.56 
S.D. 1.042 0.941 1.015 0.757 0.811 1.171 1.063 0.947 0.926 1.096 0.841 0.981 0.904 0.892 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .892 
Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square = 5049.096, df = 528, p = 0.000 

 
หมายเหตุ:  * p < .05 ** p < .01 
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4.3 ผลวเิคราะห์ความตรงของโมเดลการวดั 
 
 การวิเคราะห์ในส่วนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ 1 คือ โมเดลการวดัของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)  และการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความตรง หรือมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 
 การวิเคราะห์โมเดลการวดัมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของ
โมเดลการวดัซ่ึงเป็นโมเดลสมมติทางทฤษฎี (Proposed Model) วา่มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือไม่ หรือตวัแปรท่ีสังเกตได้ (Observed Variable) สามารถวดัตวัแปรแฝง 
(Latent Variable) ไดห้รือไม่ เน่ืองจากตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นตวัแปรท่ีสร้างมาจากทฤษฎี ไม่
สามารถวดัไดโ้ดยตรงตอ้งวดัทางออ้มจากตวัแปรท่ีสังเกตได้ การวิจยัคร้ังน้ีมีโมเดลการวดัท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลถือเป็นตวัแปรแฝง 7  ตวัแปร ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
(Organizational Citizenship Behavior)  ซ่ึงมีองคป์ระกอบไปดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปรดงัน้ี 1) ตวัแปร
แฝงดา้นพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 2) ตวัแปรแฝงดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
(Courtesy) 3) ตวัแปรแฝงดา้นพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) ตวัแปรแฝงดา้น
พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) และ5) ตวัแปรแฝงดา้นพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 
(Conscientiousness) และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) มีตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ยอ่ย 2 องคป์ระกอบคือ 1) ตวัแปรแฝงดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge 
Sharing) และ2)ตวัแปรแฝงดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) ทั้งน้ี
ก่อนน าตวัแปรแฝงน าไปใช้ในการวิเคราะห์จ าเป็นตอ้งตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวั
แปรแฝงดงักล่าวก่อน วิธีทางสถิติคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ดว้ยโปรแกรม AMOS ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ในระดบัต่อไป หากผลวิเคราะห์พบวา่โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่าข้อมูลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึง
พิจารณาได้จากค่า     ท่ีไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติ ดัชนีว ัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit 
Index: GFI) เป็นตน้ ถา้โมเดลท่ีไดไ้ม่มีความตรง ผูว้จิยัจะปรับโมเดลแลว้วิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้
ใช้ขอ้เสนอแนะท่ีโปรแกรมรายงานหลงัจากการเสร็จส้ินการค านวณโดยพิจารณาจากดชันีปรับ
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รูปแบบ (Modification Indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งจนกวา่จะไดโ้มเดลท่ีมีความตรง 
 
 4.3.1 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลพฤติกรรมการช่วยเหลอืผู้อืน่ (Altruism) 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organ, 1991) และตวัแปรสังเกตไดที้่พฒันามาจาก
แนวคิดของ Podsakoff Mackenzie, Moorman and Fetter (1990) โดยพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
(Altruism) มีตวัแปรสังเกตได้ 5 ตวั ไดแ้ก่ 1) ช่วยเหลือผูมี้ภาระงานลม้มือ (Alt1) 2) ช่วยเหลือผู ้
ตอ้งการความช่วยเหลือ (Alt2) 3) ช่วยปฏิบติังานแทนกบัผูที้่ขาดงาน (Alt3) 4) เต็มใจในการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น (Alt4) และ5) ช่วยเหลือพนกังานใหม่ (Alt5) 
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ พบวา่ไดค้่า     = 
298.200, df = 6, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .778) แสดงให้
เห็นวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และมีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได ้
ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity  และค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ใน

โมเดลพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 
ค่าสถิต ิและค่าดชันีทีต่รวจสอบ ค่าสถิตโิมเดล 

Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square = 298.200 
df = 6 
p = .000 

KMO: Measure of Sampling Adequacy  .778 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดับเดียว (Single Level CFA Model) ด้วย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 5.426, df = 4,  p = .246, 
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ดชันี RMSEA = .033, GFI = .994, CFI = .995, TLI = .981 และ  /df = 1.356 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะ
ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI 
และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตาม
ตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 20.432 5.426 
ค่าองศาอิสระ (df) 5 4 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 4.086 1.356 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.001 0.246 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน 
(RMSEA) 

0.096 0.033 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.976 0.994 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.947 0.995 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.894 0.981 

  
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 
5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ี
มีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ได้แก่ ช่วยเหลือผูต้อ้งการความช่วยเหลือ (Alt2)  (β = .71) 
รองลงมาไดแ้ก่ เต็มใจในการช่วยเหลือผูอ่ื้น(Alt4)  (β = .66) ช่วยเหลือพนกังานใหม่ (Alt5)  (β = 
.63) ช่วยปฏิบติังานแทนกบัผูท่ี้ขาดงาน(Alt3)  (β = .38) และช่วยเหลือผูมี้ภาระงานลม้มือ (Alt1) 
(β = .35)   ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ค่าสถิติของโมเดลการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 

ตวัแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัระดบัเดยีว  
(Single Level CFA Model) 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ 

(β) 
SE Z    

Averages 
Group 
Means 

1.ช่วยเหลือผูมี้ภาระงานลม้มือ (Alt1)  0.35** 0.11 4.67 0.12 4.71 
2.ช่วยเหลือผูต้อ้งการความช่วยเหลือ (Alt2) 0.71** 0.14 8.10 0.51 4.78 
3.ช่วยปฏิบติังานแทนกบัผูท่ี้ขาดงาน (Alt3) 0.38** 0.14 5.51 0.15 4.26 
4.เตม็ใจในการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Alt4) 0.66** 0.15 8.07 0.44 4.94 
5.ช่วยเหลือพนกังานใหม่ (Alt5) 0.63** - - 0.40 4.87 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
 

 ผลการตรวจสอบดงักล่าวแสดงวา่ โมเดลการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) มี
ความตรงเชิงโครงสร้างซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 5 ตวั โดยตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัมี
ความส าคญัในการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น และมีค่าเป็นบวก หมายถึง พนกังานท่ีมี
คุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดสูง ก็จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นสูงดว้ย ใน
ขณะเดียวกนัพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดต ่า ก็จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นต ่าดว้ย ตามภาพท่ี 4.1 
 

 
     = 5.426,   /df = 1.356, df = 4,  p = .246,  

RMSEA = .033, GFI = .994, CFI = .995, TLI = .981 (Standardize Estimates)  
 

ภาพที ่4.1 โมเดลการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
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 4.3.2 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อืน่ (Courtesy) 
 ตัวแปรสังเกตได้ท่ีใช้ในการวัดพฤติกรรมการค านึงถึงผู ้อ่ืน (Courtesy)  ซ่ึ ง เป็น
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organ, 1991) และตวัแปรสังเกตไดท่ี้
พฒันามาจากแนวคิดของ Podsakoff et al. (1990) โดยพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) มีตวั
แปรสังเกตได ้5 ตวั ไดแ้ก่ 1)หลีกเล่ียงการสร้างปัญหาให้ผูอ่ื้น (Cou1) 2)ค านึงถึงการกระท าท่ีอาจ
กระทบผูอ่ื้น (Cou2) 3)ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น Cou3) 4)ปฏิบติังานตามขั้นตอน (Cou4) และ5)ใส่ใจใน
การกระท าของตนเอง (Cou5) 
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix)หรือไม่ พบว่าไดค้่า     = 
259.653, df = 10, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .716) แสดงให้
เห็นวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และมีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได ้
ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO)ใน

โมเดลพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
 
ค่าสถิต ิและค่าดชันีทีต่รวจสอบ ค่าสถิตโิมเดล 

Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square = 259.653 
df = 10 
p = .000 

KMO: Measure of Sampling Adequacy  .716 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบว่าโมเดลการวดัพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 4.021, df = 3,  p = .259, 
ดชันี RMSEA = .032, GFI = .995, CFI = .996, TLI = .986 และ  /df = 1.340 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะ
ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI 
และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตาม
ตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 14.691 4.021 
ค่าองศาอิสระ (df) 5 3 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 2.938 1.340 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.012 0.259 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน 
(RMSEA) 

0.076 0.032 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.983 0.995 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.961 0.996 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.923 0.986 

 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 5 
ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ีมี
น ้าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ปฏิบติังานตามขั้นตอน (Cou4) (β = .74) รองลงมาไดแ้ก่ ใส่ใจ
ในการกระท าของตนเอง (Cou5)  (β = .72) ค านึงถึงการกระท าท่ีอาจกระทบผูอ่ื้น (Cou2)  (β = 
.55) ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น (Cou3)  (β = .38) และหลีกเล่ียงการสร้างปัญหาให้ผูอ่ื้น (Cou1) (β = .20)   
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ค่าสถิติของโมเดลการวดัพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
 

ตวัแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัระดบัเดยีว  
(Single Level CFA Model) 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ 

(β) 
SE Z    

Averages 
Group 
Means 

1.หลีกเล่ียงการสร้างปัญหาใหผู้อ่ื้น (Cou1) 0.20** 0.16 3.10 0.04 4.61 
2.ค านึงถึงการกระท าท่ีอาจกระทบผูอ่ื้น (Cou2) 0.55** 0.12 7.52 0.30 4.86 
3.ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น (Cou3) 0.38** 0.10 5.49 0.14 5.36 
4.ปฏิบติังานตามขั้นตอน (Cou4) 0.74** - - 0.54 5.10 
5.ใส่ใจในการกระท าของตนเอง (Cou5) 0.72** 0.13 8.12 0.52 4.93 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
 

 ผลการตรวจสอบดงักล่าวแสดงวา่ โมเดลการวดัพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) มี
ความตรงเชิงโครงสร้างซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 5 ตวั โดยตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัมี
ความส าคัญในการวดัพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น และมีค่าเป็นบวก หมายถึง พนักงานท่ีมี
คุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดสูง ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นสูงดว้ย ใน
ขณะเดียวกนัพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดต ่า ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูอ่ื้นต ่าดว้ย ตามภาพท่ี 4.2 
 

 
     = 4.021,   /df = 1.340, df = 3,  p = .259,  

RMSEA = .032, GFI = .995, CFI = .996, TLI = .986 (Standardize Estimates)  
 

ภาพที ่4.2 โมเดลการวดัพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
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 4.3.3 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 
 ตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organ, 1991) และตวัแปรสังเกตไดท่ี้
พฒันามาจากแนวคิดของ Podsakoff et al. (1990) โดยพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น มีตวัแปรสังเกต
ได ้ 5 ตวั ไดแ้ก่ 1)อดทนไม่เรียกร้อง (Spo1) 2)ไม่บ่นกบัปัญหาเพียงเล็กนอ้ย (Spo2) 3)ไม่ท าเร่ือง
เล็กใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่ (Spo3) 4)มองโลกในแง่ดี (Spo4) และ5)ไม่คน้หาขอ้ผดิพลาดของบริษทั 
(Spo5) 
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix)หรือไม่ พบวา่ไดค้่า     = 
304.928, df = 10, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .692) แสดงให้
เห็นวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และมีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได ้
ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO)ใน

โมเดลพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
 
ค่าสถิต ิและค่าดชันีทีต่รวจสอบ ค่าสถิตโิมเดล 

Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square = 304.928 
df = 10 
p = .000 

KMO: Measure of Sampling Adequacy  .692 

  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 5.533, df = 3,  p = .137, 
ดชันี RMSEA = .050, GFI = .994, CFI = .991, TLI = .972  และ  /df = 1.844 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
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เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าเท่ากบั .05 ถืออยูใ่นเกณฑ์
พอใชไ้ด ้และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 43.069 5.533 
ค่าองศาอิสระ (df) 5 3 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 8.614 1.844 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.137 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน 
(RMSEA) 

0.151 0.050 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.951 0.994 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.872 0.991 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.744 0.972 

 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้นจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 
5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ี
มีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ไม่บ่นกบัปัญหาเพียงเล็กนอ้ย (Spo2) (β = .85) รองลงมา
ไดแ้ก่ อดทนไม่เรียกร้อง (Spo1)  (β = .62) ไม่ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ (Spo3) (β = .56) มอง
โลกในแง่ดี (Spo4)  (β = .37) และไม่คน้หาขอ้ผิดพลาดของบริษทั (Spo5) (β = .21)   ตามล าดบั 
ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ค่าสถิติของโมเดลการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
 

ตวัแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัระดบัเดยีว  
(Single Level CFA Model) 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ

(β) 
SE Z    

Averages 
Group 
Means 

1. อดทนไม่เรียกร้อง (Spo1) 0.62** 0.90 3.41 0.39 4.37 
2.ไม่บ่นกบัปัญหาเพียงเลก็นอ้ย (Spo2) 0.85** 1.25 3.39 0.72 4.55 
3.ไม่ท าเร่ืองเลก็ใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่ (Spo3) 0.56** 0.66 3.37 0.31 5.29 
4. มองโลกในแง่ดี (Spo4) 0.37** 0.66 3.62 0.14 3.59 
5.ไม่คน้หาขอ้ผิดพลาดของบริษทั (Spo5) 0.21** - - 0.05 3.15 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
 

 ผลการตรวจสอบดังกล่าวแสดงว่า โมเดลการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้ น
(Sportsmanship) มีความตรงเชิงโครงสร้างซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 5 ตวั โดยตวั
แปรสังเกตไดทุ้กตวัมีความส าคญัในการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น และมีค่าเป็นบวก หมายถึง 
พนกังานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดสูง ก็จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
สูงด้วย ในขณะเดียวกนัพนักงานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตได้ด้านใดต ่า ก็จะส่งผลให้มี
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้นต ่าดว้ย ตามภาพท่ี 4.3 
 

 
   = 5.533,   /df = 1.844, df = 3,  p = .137, 

RMSEA = .050, GFI = .994, CFI = .991, TLI = .972 (Standardize Estimates)  
 

ภาพที ่4.3 โมเดลการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
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 4.3.4 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) 
 ตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวดัพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organ, 1991) และตวัแปรสังเกตไดท่ี้
พฒันามาจากแนวคิดของ Podsakoff et al. (1990) โดยพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ มีตวัแปร
สังเกตได ้ 4 ตวั ไดแ้ก่ 1)ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (Civ1) 2)เขา้ร่วมประชุมเสมอ (Civ2) 3)รักษา
ภาพลกัษณ์องคก์าร (Civ3) และ4)ติดตามข่าวสารในองคก์าร (Civ4)  
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix)หรือไม่ พบวา่ไดค้่า     = 
149.581, df = 6, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่ามากกวา่ .50 (KMO = .643) แสดง
ใหเ้ห็นวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และมีความสัมพนัธ์
กนัระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ได ้ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO)ใน

โมเดลพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 
 
ค่าสถิต ิและค่าดชันีทีต่รวจสอบ ค่าสถิตโิมเดล 

Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square = 149.581 
df = 6 
p = .000 

KMO: Measure of Sampling Adequacy  .643 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว (Single Level CFA Model) ด้วย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 1.172, df = 2,  p = .557, 
ดชันี RMSEA = .000, GFI = .998, CFI = 1.00, TLI = 1.017  และ  /df = .586 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
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ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ .05 และ  /df มีค่า
นอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 1.172 1.172 
ค่าองศาอิสระ (df) 2 2 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 0.586 0.586 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.557 0.557 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(RMSEA) 

0.000 0.000 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.998 0.998 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

1.000 1.000 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index  (NNFI) 

1.017 1.017 

 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 4 
ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ีมี
น ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ติดตามข่าวสารในองคก์าร (Civ4) (β = .84) รองลงมาไดแ้ก่ 
รักษาภาพลกัษณ์องคก์าร (Civ3)  (β = .51) ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (Civ1)  (β = .48) และเขา้ร่วม
ประชุมเสมอ (Civ2)  (β = .29) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 ค่าสถิติของโมเดลการวดัพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 
 

ตวัแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัระดบัเดยีว  
(Single Level CFA Model) 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ

(β) 
SE Z    

Averages 
Group 
Means 

1.ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (Civ1)  0.48** 0.10 5.51 0.23 4.42 
2.เขา้ร่วมประชุมเสมอ (Civ2) 0.29** 0.11 4.07 0.09 3.23 
3.รักษาภาพลกัษณ์องคก์าร (Civ3) 0.51** 0.09 5.40 0.26 5.05 
4.ติดตามข่าวสารในองคก์าร (Civ4) 0.84** - - 0.70 4.84 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
 

 ผลการตรวจสอบดงักล่าวแสดงวา่ โมเดลการวดัพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic 
Virtue)  มีความตรงเชิงโครงสร้างซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 4 ตวั โดยตวัแปรสังเกต
ไดทุ้กตวัมีความส าคญัในการวดัพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ และมีค่าเป็นบวก หมายถึง 
พนกังานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดสูง ก็จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมการใหค้วาม
ร่วมมือสูงดว้ย ในขณะเดียวกนัพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดต ่า ก็จะส่งผล
ใหมี้พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือต ่าดว้ย ตามภาพท่ี 4.4 
 

 
   = 1.172,   /df = .586, df = 2,  p = .557,  

RMSEA = .000, GFI = .998, CFI = 1.000, TLI = 1.017 (Standardize Estimates)  
 

ภาพที ่4.4 โมเดลการวดัพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
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 4.3.5 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลพฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ 
(Conscientiousness) 

 ตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวดัพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organ, 1991) และตวัแปรสังเกตไดท่ี้
พฒันามาจากแนวคิดของ Podsakoff et al. (1990) โดยพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ มีตวัแปร
สังเกตได ้5 ตวั ไดแ้ก่ 1)ท างานตามหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด (Con1) 2)ตั้งใจพฒันางานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
(Con2) 3)หยุดพกังานตามเวลาท่ีก าหนด (Con3) 4)ปฏิบติัตามกฎอย่างเคร่งครัด (Con4) และ5)
ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง (Con5) 
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix)หรือไม่ พบว่าไดค้่า     = 
291.505, df = 10, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .760) แสดงให้
เห็นวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และมีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได ้
ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO)ใน

โมเดลพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 
 
ค่าสถิต ิและค่าดชันีทีต่รวจสอบ ค่าสถิตโิมเดล 

Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square = 291.505 
df = 10 
p = .000 

KMO: Measure of Sampling Adequacy  .760 

 
 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 7.690, df = 5,  p = .174, 
ดชันี RMSEA = .040, GFI = .991, CFI = .991, TLI = .981  และ  /df = 1.538 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
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นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ .05 และ  /df มีค่า
นอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 7.690 7.690 
ค่าองศาอิสระ (df) 5 5 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 1.538 1.538 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.174 0.174 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(RMSEA) 

0.040 0.040 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.991 0.991 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.991 0.991 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.981 0.981 

 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 
5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ี
มีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด (Con4) (β = .76) รองลงมา
ไดแ้ก่ ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง (Con5)  (β = .65) ตั้งใจพฒันางานให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ (Con2) (β = 
.55) หยุดพกังานตามเวลาท่ีก าหนด (Con3)  (β = .54) และท างานตามหนา้ท่ีอยา่งดีท่ีสุด (Con1) )  
(β = .36) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.22 
 
 
 



71 
 

ตารางที ่4.22 ค่าสถิติของโมเดลการวดัพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 
 

ตวัแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัระดบัเดยีว  
(Single Level CFA Model) 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ

(β) 

SE Z    

Averages 
Group 
Means 

1.ท างานตามหนา้ท่ีอยา่งดีท่ีสุด (Con1) 0.36** 0.13 5.48 0.13 4.84 
2.ตั้งใจพฒันางานใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ (Con2) 0.55** 0.13 7.81 0.30 4.79 
3.หยดุพกังานตามเวลาท่ีก าหนด (Con3) 0.54** 0.13 7.72 0.29 4.72 
4.ปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด (Con4) 0.76** 0.12 9.07 0.58 4.98 
5.ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง (Con5) 0.65** - - 0.48 5.20 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
 

 ผลการตรวจสอบดังกล่าวแสดงว่า  โมเดลการว ัดพฤติกรรมการส านึกในหน้า ท่ี 
(Conscientiousness) มีความตรงเชิงโครงสร้างซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 5 ตวั โดย
ตวัแปรสังเกตได้ทุกตวัมีความส าคญัในการวดัพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี และมีค่าเป็นบวก 
หมายถึง พนักงานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตได้ด้านใดสูง ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
ส านึกในหนา้ท่ีสูงดว้ย ในขณะเดียวกนัพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดต ่า ก็จะ
ส่งผลใหมี้พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีต ่าดว้ย ตามภาพท่ี 4.5 
 

 
    = 7.690,   /df = 1.538, df = 5,  p = .174,  

RMSEA = .040, GFI = .991, CFI = .991, TLI = .981 (Standardize Estimates)  
 

ภาพที ่4.5 โมเดลการวดัพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 
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 4.3.6 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) 

 ตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational 
Citizenship Behavior) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organ, 
1991) และตวัแปรสังเกตไดท่ี้พฒันามาจากแนวคิดของ Podsakoff et al. (1990) โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ
รวมตัวแปรสังเกตได้ตามองค์ประกอบย่อยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) โดยแยกเป็นรายพฤติกรรมไดด้งัน้ี  
  1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) ไดจ้ากค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตได ้5 
ตวัแปร ดงัน้ี (1)ช่วยเหลือผูมี้ภาระงานลม้มือ (Alt1) (2)ช่วยเหลือผูต้อ้งการความช่วยเหลือ (Alt2) 
(3)ช่วยปฏิบัติงานแทนกับผู ้ท่ีขาดงาน (Alt3) (4)เต็มใจในการช่วยเหลือผู ้อ่ืน (Alt4) และ
(5)ช่วยเหลือพนกังานใหม่ (Alt5) 
  2) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) ไดจ้ากค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั
แปร ดงัน้ี (1)หลีกเล่ียงการสร้างปัญหาให้ผูอ่ื้น (Cou1) (2)ค านึงถึงการกระท าท่ีอาจกระทบผูอ่ื้น 
(Cou2) (3)ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น Cou3) (4)ปฏิบติังานตามขั้นตอน (Cou4) และ(5)ใส่ใจในการกระท า
ของตนเอง (Cou5) 
  3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ไดจ้ากค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกต
ได ้5 ตวัแปร ดงัน้ี (1)อดทนไม่เรียกร้อง (Spo1) (2)ไม่บ่นกบัปัญหาเพียงเล็กน้อย (Spo2) (3)ไม่ท า
เร่ืองเล็กใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่ (Spo3) (4)มองโลกในแง่ดี (Spo4) และ(5)ไม่คน้หาขอ้ผิดพลาดของบริษทั 
(Spo5) 
  4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) ไดจ้ากค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกต
ได้ 4 ตัวแปร ดังน้ี (1)ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (Civ1) (2)เข้าร่วมประชุมเสมอ (Civ2) (3)รักษา
ภาพลกัษณ์องคก์าร (Civ3) และ(4)ติดตามข่าวสารในองคก์าร (Civ4)  
  5) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) ไดจ้ากค่าเฉล่ียของตวัแปร
สังเกตได้ 5 ตวัแปร ดงัน้ี (1)ท างานตามหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด (Con1) (2)ตั้งใจพฒันางานให้ดีข้ึนอยู่
เสมอ (Con2) (3)หยดุพกังานตามเวลาท่ีก าหนด (Con3) (4)ปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด (Con4) และ
(5)ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง (Con5) 
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix)หรือไม่ พบว่าไดค้่า     = 
554.202, df = 10, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .772) แสดงให้
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เห็นวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และมีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได ้
ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที ่4.23 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO)ใน

โมเดลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 
ค่าสถิต ิและค่าดชันีทีต่รวจสอบ ค่าสถิตโิมเดล 

Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square = 554.202 
df = 10 
p = .000 

KMO: Measure of Sampling Adequacy  .772 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว (Single Level CFA Model) ด้วย
โปรแกรม AMOS พบว่าโมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความตรงเชิง
โครงสร้าง โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 5.484, df = 
3,  p = .140, ดชันี RMSEA = .050, GFI = .994, CFI = .995, TLI = .985  และ  /df = 1.828 ซ่ึงค่า 
p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA มีค่าเท่ากบั .050 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์
พอใชไ้ด ้และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร 

 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 38.411 5.484 
ค่าองศาอิสระ (df) 5 3 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 7.682 1.828 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.140 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(RMSEA) 

0.141 0.050 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.958 0.994 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.939 0.995 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.878 0.985 

 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปร
สังเกตไดท้ั้ง 5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
โดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) (β = 
.81) รองลงมาไดแ้ก่ พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) (β = .79) พฤติกรรมการค านึงถึง
ผูอ่ื้น (Courtesy) (β = .71) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) (β = .69) และ
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) (β = .20) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.25 
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ตารางที ่4.25 ค่าสถิติของโมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 

ตวัแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัระดบัเดยีว  
(Single Level CFA Model) 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ

(β) 

SE Z    

Averages 
Group 
Means 

1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 (Altruism) 

0.81** 0.10 12.32 0.66 4.71 

2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
 (Courtesy) 

0.71** 0.08 11.17 0.50 4.05 

3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
 (Sportsmanship) 

0.20** 0.08 3.11 0.04 2.84 

4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 
 (Civic Virtue) 

0.79** 0.09 12.13 0.62 3.48 

5. พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 
 (Conscientiousness) 

0.69** - - 0.47 4.91 

 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
 

 ผลการตรวจสอบดงักล่าวแสดงวา่ โมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
(Organizational Citizenship Behavior) มีความตรงเชิงโครงสร้างซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัแปร
สังเกตไดท้ั้ง 5 ตวั โดยตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัมีความส าคญัในการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) และมีค่าเป็นบวก หมายถึง พนกังานท่ีมี
คุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดสูง ก็จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีสูงดว้ย ใน
ขณะเดียวกนัพนกังานท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรสังเกตไดด้า้นใดต ่า ก็จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารต ่าดว้ย ตามภาพท่ี 4.6 
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    = 5.484, df = 3,   /df = 1.828, p = .140,  
RMSEA = .050, GFI = .994, CFI = .995, TLI = .985 (Standardize Estimates)  

 
ภาพที ่4.6 โมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 
 4.3.7 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการว ัดการแลกเปล่ียนความรู้ในการวิจัยคร้ังน้ีวดัจากตัวแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยของความรู้ 2 องคป์ระกอบ  (Polanyi, 1966 อา้งถึงใน uit, 1999:99) และ Nonaka 
and Tahenchi (1995)) และในต่ละองคป์ระกอบมีตวัแปรสังเกตไดท่ี้พฒันามาจากแนวคิดของของ 
Bock et al (2005), Lee (2001) และAkgün (2007) ดงัน้ี   
  1) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) มีตวัแปรสังเกต
ได ้5 ตวั ไดแ้ก่ (1)แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน (Exp1) (2)แลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน 
(Exp2)  (3)แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3) (4)แลกเปล่ียนเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวใน
การท างาน (Exp4)   และ(5)แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากส่ือต่างๆ (Exp5)   
  2) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) มีตวัแปรสังเกตได ้
จ านวน 4 ตวั ไดแ้ก่ (1)แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1) (2)แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ี
เก่ียวข้องกบัการท างาน (Tac2) (3)แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกันและกัน(Tac3) และ
(4)แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) 
 ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix)หรือไม่ พบวา่ไดค้่า     = 
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1676.834, df = 36, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .879) 
แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมี
ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรมากพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างได ้ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.26 
 
ตารางที ่4.26 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO)ใน

โมเดลการแลกเปล่ียนความรู้ 
 
ค่าสถิต ิและค่าดชันีทีต่รวจสอบ ค่าสถิตโิมเดล 

Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square = 1676.834 
df = 36 
p = .000 

KMO: Measure of Sampling Adequacy  .879 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัหลายปัจจยั (Multi-group CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณา
จากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 32.124, df = 21,  p = .057, ดชันี 
RMSEA = .040, GFI = .980, CFI = .993, TLI = .989 และ  /df = 1.530 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือ
โมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ 
GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตาราง
ท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัหลายปัจจยัของโมเดลการแลกเปล่ียน
ความรู้ 

 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 232.794 32.124 
ค่าองศาอิสระ (df) 26 21 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 8.954 1.530 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.057 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(RMSEA) 

0.154 0.040 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.877 0.980 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.875 0.993 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.828 0.989 

  
 เม่ือพิจารณาความส าคญัขององค์ประกอบแต่ละตวัแปรสังเกตได้ในโมเดลการวดัการ
แลกเปล่ียนความรู้จากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนักองค์ประกอบ (β) ของตวัแปรทั้ง 2 ตวัพบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิน ้ าหนักองค์ประกอบมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 ทุกตวัแปรโดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนัก
ความส าคัญสูงสุดในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นได้ชัด (Explicit Knowledge 
Sharing) คือ แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากส่ือต่างๆ (Exp5) (β = 0.79) รองลงมาไดแ้ก่ แลกเปล่ียน
ขั้นตอนในการท างาน (Exp3) (β = 0.77)  เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4) (β 
= 0.76)  แลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) (β = 0.57)  และแลกเปล่ียนเอกสารรายงาน 
(Exp1) (β = 0.47) ตามล าดบั ส่วนตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักความส าคญัสูงสุดในโมเดลการวดัการ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท างาน (Tac2) (β = 0.89) รองลงมาไดแ้ก่ แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1) (β = 0.79) 
แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) (β = 0.74)  และแลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวั
ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4)  (β = .64) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.28 
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ตารางที ่4.28 ค่าสถิติของโมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 

ตวัแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิตผิลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัหลายปัจจัย 
(Multi-group CFA Model) 

น ้าหนัก 
องค์ประกอบ  

(β) 
SE Z    

Averages 
Group 
Means 

การแลกเปลีย่นความรู้ทีเ่ห็นได้ชัด      
 1.แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน (Exp1)  0.47** - - 0.22 4.24 
 2.แลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) 0.57** 0.10 10.67 0.32 4.30 
 3.แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3)  0.77** 0.17 8.10 0.60 4.60 
 4.เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)    0.76** 0.16 8.16 0.57 4.55 
 5.แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากส่ือต่างๆ (Exp5) 0.79** 0.18 8.94 0.62 4.38 
การแลกเปลีย่นความรู้ทีเ่ป็นนัย      
 1.แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1)  0.79** - - 0.62 4.66 
 2.แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) 0.89** 0.75 17.53 0.79 4.39 
 3.แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) 0.74** 0.71 14.14 0.54 4.48 
 4.แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) 0.64** 0.72 11.91 0.41 4.56 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง = 0.92** 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
 

 ผลการตรวจสอบดังกล่าวแสดงว่า โมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing: KS)ซ่ึงวดัจากองคป์ระกอบยอ่ย 2 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1)การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั 
(Explicit Knowledge Sharing) มีตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั และ2)การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั 
(Tacit Knowledge Sharing) มีตวัแปรสังเกตได ้จ านวน 4 ตวั เป็นโมเดลท่ีมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
ตามภาพท่ี 4.7 
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    = 32.124 , df = 21 ,  p = .057 ,   /df = 1.530 ,  

RMSEA = .040 , GFI = .980 , CFI = .993, TLI = .989 (Standardize Estimates)  
 

ภาพที ่4.7 โมเดลการวดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ 

 
 การวเิคราะห์ในส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบค าถามวจิยัขอ้ 3 คือ โมเดลสมการโครงสร้าง
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) และการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความตรง หรือมีความสอดคล้องกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior) ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 2) พฤติกรรมการค านึงถึง
ผูอ่ื้น (Courtesy) 3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ (Civic Virtue) และ5) พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อตวัแปรการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ท่ีมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) การ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) และ2) การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็น
นยั (Tacit Knowledge Sharing) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติหรือไม่ โดยผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์
โมเดลเพื่อทดสอบสมมติฐานเป็นรายพฤติกรรมดงัน้ี 
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 4.4.1 ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรม
การช่วยเหลอืผู้อืน่ทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตัวแปรพฤติกรรมการช่วยเหลือผู ้อ่ืน 
(Altruism) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบวา่โมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า    = 40.316, df = 29,  p = .079, RMSEA = 
.034, GFI = .962, CFI = .993, TLI = .989 และ   /df = 1.390 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ
การยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือโมเดล
การวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมี
ค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.29 
 
ตารางที ่4.29 ค่าสถิติ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ี

ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 366.513 40.316 
ค่าองศาอิสระ (df) 74 29 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 4.953 1.390 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.079 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน 
(RMSEA) 

0.109 0.034 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.869 0.962 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.870 0.993 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.841 0.989 

 
 ภายหลงัจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์แลว้ ประเด็น
ส าคญัต่อมาคือ การพิจารณาค่าพารามิเตอร์น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ



82 
 

วดัการแลกเปล่ียนความรู้ ผลการวิเคราะห์ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัระดบัเดียวในตอนท่ีผ่านมาคือ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั 
(ค่าสถิติ |Z| > 2.58) แสดงวา่ทั้ง 2 องคป์ระกอบ และตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีบ่ง
บอกถึงการแลกเปล่ียนความรู้ และมีความส าคญัเกือบเท่าเทียมกนั โดยองคป์ระกอบการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเป็นนยัมีความส าคญัมากท่ีสุด (β = .99) และองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นได้
ชดัมีความส าคญัในระดบัรองลงมา (β = .93) 
 เม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้
(Knowledge Sharing)  พบวา่พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism)  มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 
(ค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลมีเคร่ืองหมายบวก) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อการแลกเปล่ียน
ความรู้(Knowledge Sharing) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเท่ากบั .90 (p < .01) หมายความวา่ 
ผูท่ี้มีพฤติกรรมการช่วยเหลือผู ้อ่ืน (Altruism) สูงข้ึนจะส่งผลให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) สูงข้ึนดว้ยตามตารางท่ี 4.30 ตารางท่ี 4.31 และภาพท่ี 4.9 
 ผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ เม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปร
อิสระพบวา่ องคป์ระกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง
กนั โดยองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย 
และรองลงมา คือองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัใกลเ้คียง
กนัมาก โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยู่ในองค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ี
เป็นนยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) แลกเปล่ียนเทคนิคในการ
ท างาน (Tac1) แลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้จากส่ือต่างๆ (Exp5) แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน 
(Exp3) เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)  แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึง
กนัและกนั (Tac3) และแลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวั
แปรอิสระพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึน  
 โดยตัวแปรทั้ งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ไดร้้อยละ 81 (   = .81) 
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ตารางที ่4.30 ขนาดอิทธิพลทางตรง ในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ี
ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 

 
ตวัแปรท านาย อทิธิพลทางตรง 

พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 0.90** 
   = 40.316, df = 29,  p = .079,   /df = 1.390, RMSEA = .034, GFI = .962,  

CFI = .993, TLI = .989 (Standardize Estimates) 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
 

ตารางที ่4.31 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของโมเดลการวดัตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างการ
แลกเปล่ียนความรู้ของตวัแปรพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

 

ตวัแปรสังเกตได้ 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ 

(β) 

SE Z    

โมเดลการวดัพฤตกิรรมการช่วยเหลอืผู้อืน่ (Altruism) - - - - 
 1. ช่วยเหลือผูต้อ้งการความช่วยเหลือ (Alt2) 0.70** 0.12 9.73 0.50 
 2. ช่วยปฏิบติังานแทนกบัผูท่ี้ขาดงาน (Alt3) 0.16** 0.13 6.19 0.16 
 3. ช่วยเหลือพนกังานใหม่ (Alt5) 0.39** - - 0.39 
โมเดลการวดัการแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing)     

1. การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) 0.93** - - 0.86 
 1.1 แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3)  0.77** - - 0.59 
 1.2 เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4) 0.76** 0.07 13.51 0.58 
 1.3 แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากส่ือต่างๆ (Exp5) 0.79** 0.09 13.09 0.62 

2. การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit) 0.99** - - 0.97 
 2.1 แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1)  0.80** - - 0.64 
 2.2 แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) 0.88** 0.07 18.06 0.78 
 2.3 แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) 0.75** 0.07 13.83 0.56 
 2.4 แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) 0.64** 0.07 12.23 0.42 
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ = 0.81 

 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
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   = 366.513, df = 74,   /df = 4.953,  p = .000,  
RMSEA = .109, GFI = .869, CFI = .870, TLI = .841 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.8  โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
  (โมเดลเร่ิมตน้) 
 

 
 

   = 40.316, df = 29,   /df = 1.390, p = .079, 
RMSEA = .034, GFI = .962, CFI = .993, TLI = .989 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.9  โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
  (โมเดลสุดทา้ย) 
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 4.4.2 ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรม
การค านึงถึงผู้อืน่ทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล น้ีเป็นการศึกษาการท านายตัวแปรพฤติกรรมการค านึงถึงผู ้อ่ืน 
(Courtesy) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบวา่โมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า    = 51.376, df = 37, p = .058, RMSEA = 
.034, GFI = .973, CFI = .990, TLI = .985 และ   /df = 1.389 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ
การยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือโมเดล
การวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมี
ค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.32 
 
ตารางที ่4.32 ค่าสถิติ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ี

ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 311.950 51.376 
ค่าองศาอิสระ (df) 74 37 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 4.216 1.398 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.058 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(RMSEA) 

0.098 0.034 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.887 0.973 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.883 0.990 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.856 0.985 

 
 ภายหลงัจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์แลว้ ประเด็น
ส าคญัต่อมาคือ การพิจารณาค่าพารามิเตอร์น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
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วดัการแลกเปล่ียนความรู้ ผลการวิเคราะห์ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัระดบัเดียวในตอนท่ีผ่านมาคือ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั 
(ค่าสถิติ |Z| > 2.58) แสดงวา่ทั้ง 2 องคป์ระกอบ และตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีบ่ง
บอกถึงการแลกเปล่ียนความรู้ และมีความส าคญัเกือบเท่าเทียมกนั โดยองคป์ระกอบการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเป็นนยัมีความส าคญัมากท่ีสุด (β = .99) และองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นได้
ชดัมีความส าคญัในระดบัรองลงมา (β = .88) 
 เม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้
(Knowledge Sharing)  พบวา่พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (ค่า
สัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลมีเคร่ืองหมายบวก) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการแลกเปล่ียนความรู้
(Knowledge Sharing) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเท่ากบั .66 (p < .01) หมายความวา่ ผูท่ี้มี
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) สูงข้ึนจะส่งผลให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) สูงข้ึนดว้ยตามตารางท่ี 4.33 ตารางท่ี 4.34 และภาพท่ี 4.11 
 ผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ เม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปร
อิสระพบวา่ องคป์ระกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง
กนั โดยองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย 
และรองลงมา คือองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัใกลเ้คียง
กนั โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยู่ในองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็น
นยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนขั้นตอน
ในการท างาน (Exp3) แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึง
กนัและกนั (Tac3) เล่าเร่ืองความส าเร็จและล้มเหลวในการท างาน (Exp4) แลกเปล่ียนเทคนิค
เฉพาะตวัท่ีได้จากการฝึกอบรม (Tac4) และแลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) 
ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปรอิสระพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การแลกเปล่ียน
ความรู้สูงข้ึน  
 โดยตัวแปรทั้ งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ไดร้้อยละ 43 (   = .43) 
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ตารางที ่4.33 ขนาดอิทธิพลทางตรง ในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีส่งผล
ต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 

 
ตวัแปรท านาย อทิธิพลทางตรง 

พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 0.66** 
   = 51.376, df = 37,   /df = 1.389, p = .058, RMSEA = .034, GFI = .973, 

CFI = .990, TLI = .985 (Standardize Estimates) 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
 

ตารางที ่4.34 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของโมเดลการวดัตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างการ
แลกเปล่ียนความรู้ของตวัแปรพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 

 

ตัวแปรสังเกตได้ 
น ้าหนัก 

องค์ประกอบ 
(β) 

SE Z    

โมเดลการวัดพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อืน่ (Courtesy)     
 1.หลีกเล่ียงการสร้างปัญหาให้ผูอ่ื้น (Cou1) 0.25** - - 0.06 
 2.ค านึงถึงการกระท าท่ีอาจกระทบผูอ่ื้น (Cou2) 0.55** 0.41 3.67 0.30 
 3.ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น (Cou3) 0.31** 0.26 3.09 0.10 
 4.ปฏิบติังานตามขั้นตอน (Cou4) 0.77** 0.47 3.73 0.59 
โมเดลการวัดการแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing)     
1.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) 0.88** - - 0.78 

 1.1 แลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) 0.61** - - 0.37 
 1.2 แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3)  0.82** 0.12 10.28 0.68 
 1.3 เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)    0.77** 0.11 9.82 0.59 
 2.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit) 0.99** 0.15 8.01 0.99 
 2.1 แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1)  0.79** - - 0.63 
 2.2 แลกเปล่ียนขอ้มลูสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) 0.88** 0.08 17.06 0.77 
 2.3 แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) 0.77** 0.08 13.75 0.59 
 2.4 แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) 0.65** 0.07 12.08 0.42 
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ = 0.43 

 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
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   = 311.950, df = 74,   /df = 4.216, p = .000,  
RMSEA = .098, GFI = .887, CFI = .883, TLI = .856 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.10 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
  (โมเดลเร่ิมตน้) 

 

 
 

   = 51.376, df = 37,   /df = 1.389, p = .058,  
RMSEA = .034, GFI = .973, CFI = .990, TLI = .985 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.11 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
  (โมเดลสุดทา้ย) 
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 4.4.3 ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรม
การอดทนอดกลั้นทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตัวแปรพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
(Sportsmanship) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบว่า
โมเดลไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า    = 391.553, df = 74, p = .000, 
RMSEA = .113, GFI = .858, CFI = .884, TLI = .809 และ   /df = 5.291 แมว้า่ผูว้จิยัจะปรับโมเดล
และวิเคราะห์ใหม่ โดยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของโปรแกรมโดยพิจารณาจากดัชนีปรับ
รูปแบบ (Modification indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัศึกษามาจากเอกสารและการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งแต่ไม่สามารถไดโ้มเดลท่ีมีความตรง และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เน่ืองจากค่า p 
ไม่มากพอท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือไม่สามารถยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าสูงกวา่ .05 และ  /df มีค่า
มากกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.35 
 
ตารางที ่4.35 ค่าสถิติ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นท่ี

ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ ค่าสถิตขิองโมเดล 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 391.553 
ค่าองศาอิสระ (df) 74 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 5.291 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน (RMSEA) 0.113 
ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) 0.858 
ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 0.884 
ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI)  หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 0.809 

 
 ภายหลงัจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์แลว้ ประเด็น
ส าคญัต่อมาคือ การพิจารณาค่าพารามิเตอร์น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
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วดัการแลกเปล่ียนความรู้ พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตวั
แปรสังเกตไดใ้นโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากเกินกวา่ค่าสถิติ
มาตรฐาน คือ ตวัแปรการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) มีค่า    เกินกวา่ 1 (   = 1.25) 
ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดใ้นทางทฤษฎี และไม่สามารถยอมรับได ้
 เม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้
(Knowledge Sharing)  พบวา่พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)  มีอิทธิพลทางตรงเชิง
ลบ (ค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลมีเคร่ืองหมายลบ) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการแลกเปล่ียน
ความรู้(Knowledge Sharing) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเท่ากบั -.23 (p < .01) หมายความวา่ 
ผูท่ี้มีพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) น้อยจะส่งผลให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) สูงข้ึนซ่ึงไม่สอดคล้องกบัทฤษฎี โดยตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ไดเ้พียงร้อยละ 5 (   = .05) 
ตามตารางท่ี 4.36 ตารางท่ี 4.37 และภาพท่ี 4.12 
 ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้่าโมเดลทฤษฎีไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือ
โมเดลการวดัไม่มีความตรงเชิงโครงสร้าง เน่ืองจากค่า p ไม่มากพอท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) การวิเคราะห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI พบวา่โมเดลมีค่านอ้ยกวา่ .9 ค่าดชันี RMSEA มีค่าสูงกวา่ .05 รวมถึง  /df 
มีค่ามากกวา่ 2 นอกจากน้ีในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีค่าสถิติ    มากเกินค่ามาตรฐาน 
(  ≤ 1 และ    ≥  0) โดยตวัแปรการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) มีค่า    = 1.25 
ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดใ้นทางทฤษฎี และไม่สามารถยอมรับได ้
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ตารางที ่4.36 ขนาดอิทธิพลทางตรง ในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นท่ี
ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 

 
ตวัแปรท านาย อทิธิพลทางตรง 

พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น -.23 
   = 391.553, df = 74,   /df = 5.291, p = .000, RMSEA = .113, GFI = .858,  

CFI = .884, TLI = .809 (Standardize Estimates) 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
 

ตารางที ่4.37 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของโมเดลการวดัตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างการ
แลกเปล่ียนความรู้ของตวัแปรพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 

 

ตัวแปรสังเกตได้ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ (β) 
SE Z    

โมเดลการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)     
1.อดทนไม่เรียกร้อง (Spo1) 0.70** 0.48 4.90 0.49 
2.ไม่บ่นกบัปัญหาเพียงเล็กนอ้ย (Spo2) 0.74** 0.51 4.92 0.55 
3.ไม่ท  าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ (Spo3) 0.53** 0.31 4.62 0.28 
4.มองโลกในแง่ดี (Spo4) 0.47** 0.46 4.44 0.22 
5.ไม่คน้หาขอ้ผิดพลาดของบริษทั (Spo5) 0.32** - - 0.10 

โมเดลการวดัการแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing)     
1.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) 1.12** - - 1.25 

 1.1 แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน (Exp1)  0.56** - - 0.32 
 1.2 แลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) 0.64** 0.11 9.01 0.41 
 1.3 แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3)  0.76** 0.11 10.00 0.57 
 1.4 เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)    0.75** 0.11 9.93 0.56 
 1.5 แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดจ้ากส่ือต่างๆ (Exp5) 0.77** 0.13 10.10 0.59 
 2.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit) 0.81** 0.18 4.09 0.66 
 2.1 แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1)  0.78** - - 0.60 
 2.2 แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) 0.87** 0.08 16.98 0.76 
 2.3 แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) 0.77** 0.07 14.73 0.59 
 2.4 แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) 0.68** 0.07 12.74 0.46 
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ = .05 

 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
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   = 391.553, df = 74,   /df = 5.291, p = .000,  
RMSEA = .113, GFI = .858, CFI = .884, TLI = .809 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.12 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 4.4.4 ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตวัแปรพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic 
Virtue)  ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบวา่โมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า    = 49.787, df = 38, p = .095, RMSEA = 
.030, GFI = .975, CFI = .992, TLI = .988 และ   /df = 1.310 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ
การยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือโมเดล
การวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมี
ค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.38 
 
ตารางที ่4.38 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการให้ความร่วมมือท่ี

ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 310.333 49.787 
ค่าองศาอิสระ (df) 62 38 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 5.005 1.310 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.095 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(RMSEA) 

0.109 0.030 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.882 0.975 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.877 0.992 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.845 0.988 

 
 ภายหลงัจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์แลว้ ประเด็น
ส าคญัต่อมาคือ การพิจารณาค่าพารามิเตอร์น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
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วดัการแลกเปล่ียนความรู้ ผลการวิเคราะห์ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัระดบัเดียวในตอนท่ีผ่านมาคือ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั 
(ค่าสถิติ |Z| > 2.58) แสดงวา่ทั้ง 2 องคป์ระกอบ และตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีบ่ง
บอกถึงการแลกเปล่ียนความรู้ และมีความส าคญัเกือบเท่าเทียมกนั โดยองคป์ระกอบการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเป็นนยัมีความส าคญัมากท่ีสุด (β = .98) และองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นได้
ชดัมีความส าคญัในระดบัรองลงมา (β = .94) 
 เม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้
(Knowledge Sharing)  พบวา่พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวก (ค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลมีเคร่ืองหมายบวก) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการแลกเปล่ียน
ความรู้(Knowledge Sharing) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเท่ากบั .85 (p < .01) หมายความวา่ 
ผูท่ี้มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  สูงข้ึนจะส่งผลให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) สูงข้ึนดว้ยตามตารางท่ี 4.39 ตารางท่ี 4.40 และภาพท่ี 4.14 
 ผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ เม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปร
อิสระพบวา่ องคป์ระกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง
กนั โดยองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย 
และรองลงมา คือองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัใกลเ้คียง
กนั โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยู่ในองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็น
นยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนเทคนิค
ในการท างาน (Tac1) แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึง
กนัและกนั (Tac3) เล่าเร่ืองความส าเร็จและล้มเหลวในการท างาน (Exp4) แลกเปล่ียนเทคนิค
เฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน (Exp1) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปร
อิสระพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึน  
 โดยตัวแปรทั้ งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ไดร้้อยละ 73 (   = .73) 
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ตารางที ่4.39 ขนาดอิทธิพลทางตรงในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือท่ี
ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 

 
ตวัแปรท านาย อทิธิพลทางตรง 

พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 0.85** 
   = 49.787, df = 38,   /df = 1.310, p = .095, RMSEA = .030, GFI = .975,  

CFI = .992, TLI = .988 (Standardize Estimates) 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
 

ตารางที ่4.40 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของโมเดลการวดัตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างการ
แลกเปล่ียนความรู้ของตวัแปรพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 

  

ตัวแปรสังเกตได้ 
น ้าหนัก 

องค์ประกอบ 
(β) 

SE Z    

โมเดลการวัดพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)       
1.ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (Civ1)  0.40** 0.08 6.64 0.16 
2.เขา้ร่วมประชุมเสมอ (Civ2) 0.37** 0.12 5.66 0.14 
3.รักษาภาพลกัษณ์องคก์าร (Civ3) 0.60** 0.08 8.55 0.36 
4.ติดตามข่าวสารในองคก์าร (Civ4) 0.67** - - 0.45 

โมเดลการวัดการแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing)     
1.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) 0.94** - - 0.88 

 1.1 แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน (Exp1) 0.48** - - 0.23 
 1.2 แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3)  0.76** 0.16 8.30 0.58 
 1.3 เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)    0.76** 0.15 8.26 0.57 
 2.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit) 0.98** 0.16 7.68 0.96 
 2.1 แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1)  0.79** - - 0.63 
 2.2 แลกเปล่ียนขอ้มลูสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) 0.88** 0.08 17.32 0.78 
 2.3 แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) 0.76** 0.08 13.73 0.58 
 2.4 แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม (Tac4) 0.65** 0.07 12.14 0.42 
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ = .73 

 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
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   = 310.333, df = 62,   /df = 5.005, p = .000,  
RMSEA = .109, GFI = .882, CFI = .887, TLI = .845 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.13 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียน 
  ความรู้ (โมเดลเร่ิมตน้) 

 

 
 

   = 49.787, df = 38,   /df = 1.310, p = .095,  
RMSEA = .030, GFI = .975, CFI = .992, TLI = .988 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.14 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียน 
  ความรู้ (โมเดลสุดทา้ย) 
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 4.4.5 ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรม
การส านึกในหน้าทีท่ีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตัวแปรพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบว่า
โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า    = 31.450, df = 21, p = .066, 
RMSEA = .039, GFI = .980, CFI = .991, TLI = .985 และ   /df = 1.498 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือ
โมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ 
GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตาราง
ท่ี 4.41 
 
ตารางที ่4.41 ค่าสถิติ ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีท่ี

ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 384.631 31.450 
ค่าองศาอิสระ (df) 74 21 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 5.198 1.498 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.066 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน 
(RMSEA) 

0.112 0.039 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.864 0.980 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.853 0.991 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.819 0.985 
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 ภายหลงัจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์แลว้ ประเด็น
ส าคญัต่อมาคือ การพิจารณาค่าพารามิเตอร์น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
วดัการแลกเปล่ียนความรู้ ผลการวิเคราะห์ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัระดบัเดียวในตอนท่ีผ่านมาคือ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั 
(ค่าสถิติ |Z| > 2.58) แสดงวา่ทั้ง 2 องคป์ระกอบ และตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีบ่ง
บอกถึงการแลกเปล่ียนความรู้ และมีความส าคญัเกือบเท่าเทียมกนั โดยองคป์ระกอบการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัมีความส าคญัมากท่ีสุด (β = .95) และองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็น
นยัมีความส าคญัในระดบัรองลงมา (β = .94) 
 เม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้
(Knowledge Sharing)  พบวา่พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวก (ค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลมีเคร่ืองหมายบวก) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเท่ากบั .55 (p < .01) 
หมายความว่า ผูท่ี้มีพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) สูงข้ึนจะส่งผลให้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) สูงข้ึนดว้ยตามตารางท่ี 4.42 ตารางท่ี 4.43 และภาพท่ี 4.16 
 ผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ เม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปร
อิสระพบวา่ องคป์ระกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง
กนั โดยองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย 
และรองลงมา คือองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัใกลเ้คียง
กนั โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยู่ในองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็น
นยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนเทคนิค
ในการท างาน (Tac1) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) เล่าเร่ืองความส าเร็จ
และลม้เหลวในการท างาน (Exp4) แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3) แลกเปล่ียนเอกสาร
คู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปรอิสระพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึน  
 โดยตัวแปรทั้ งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ไดร้้อยละ 30 (   = .30) 
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ตารางที ่4.42 ขนาดอิทธิพลทางตรง ในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ีท่ี
ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 

 
ตวัแปรท านาย อทิธิพลทางตรง 

พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 0.55** 

   = 31.450, df = 21,   /df = 1.498,  p = .066, RMSEA = .039, GFI = .980,  
CFI = .991, TLI = .985 (Standardize Estimates) 

 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
 

ตารางที ่4.43 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของโมเดลการวดัตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างการ
แลกเปล่ียนความรู้ของตวัแปรพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี 

 

ตวัแปรสังเกตได้ 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ 

(β) 

SE Z    

โมเดลการวดัพฤตกิรรมการส านึกในหน้าที ่(Conscientiousness)     
1.ตั้งใจพฒันางานใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ (Con2) 0.55** 0.12 7.68 0.30 
2.ปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด (Con4) 0.71** 0.11 8.54 0.50 
3.ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง (Con5) 0.71** - - 0.50 

โมเดลการวดัการแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing)     
1.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) 0.95** - - 0.90 

 1.1 แลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) 0.57** - - 0.33 
 1.2 แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3)  0.73** 0.11 10.78 0.64 
 1.3 เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)    0.77** 0.12 9.66 0.69 
 2.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit) 0.94** 0.15 7.47 0.89 
 2.1 แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1)  0.83** - - 0.69 
 2.2 แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) 0.84** 0.08 15.61 0.71 
 2.3 แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) 0.80** 0.08 13.87 0.64 
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ = .30 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
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   = 384.631, df = 74,   /df = 5.198, p = .000,  
RMSEA = .112, GFI = .864, CFI = .853, TLI = .819 (Standardize Estimates) 

ภาพที ่4.15 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
  (โมเดลเร่ิมตน้) 

 

 
 

   = 31.450, df = 21,   /df = 1.498, p = .066,  
RMSEA = .039, GFI = .980, CFI = .991, TLI = .985 (Standardize Estimates) 

ภาพที ่4.16 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
  (โมเดลสุดทา้ย) 
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 4.4.6 ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM)  ดว้ยโปรแกรม 
AMOS ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า    = 
31.899, df = 21, p = .060, RMSEA = .039, GFI = .980, CFI = .993, TLI = .988 และ   /df = 
1.519 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือการยอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผล
การวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 
และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 ตามตารางท่ี 4.44 
 
ตารางที ่4.44 ค่าสถิติ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 

ค่าสถิตทิีต่รวจสอบ 
ค่าสถิตขิอง 
โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิตขิอง 
โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (  ) 422.585 31.899 
ค่าองศาอิสระ (df) 74 21 
ค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าองศาอิสระ (  /df) 5.711 1.519 
ระดบัความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.060 
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความต่างโดยประมาน  
(RMSEA) 

0.119 0.039 

ค่าดชันีช้ีวดัระดบัความกลมกลืน  
(Goodness of Fit Index: GFI) 

0.848 0.980 

ดงัชนีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

0.863 0.993 

ดชันี Trucker-Lewis Index (TLI) 
หรือท่ีเรียกวา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0.831 0.988 
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 ภายหลงัจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์แลว้ ประเด็น
ส าคญัต่อมาคือ การพิจารณาค่าพารามิเตอร์น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
วดัการแลกเปล่ียนความรู้ ผลการวิเคราะห์ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัระดบัเดียวในตอนท่ีผ่านมาคือ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั 
(ค่าสถิติ |Z| > 2.58) แสดงวา่ทั้ง 2 องคป์ระกอบ และตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีบ่ง
บอกถึงการแลกเปล่ียนความรู้ และมีความส าคญัเกือบเท่าเทียมกนั โดยองคป์ระกอบการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเป็นนยัมีความส าคญัมากท่ีสุด (β = .98) และองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นได้
ชดัมีความส าคญัในระดบัรองลงมา (β = .94) 
 เม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้
(Knowledge Sharing)  พบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship 
Behavior) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (ค่าสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลมีเคร่ืองหมายบวก) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิขนาด
อิทธิพลเท่าก ับ .82 (p< .01) หมายความว่า ผูที้่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
(Organizational Citizenship Behavior) สูงข้ึนจะส่งผลให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) สูงข้ึนดว้ยตามตารางท่ี 4.45 ตารางท่ี 4.46 และภาพท่ี 4.18 
 ผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ เม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปร
อิสระพบวา่ องคป์ระกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง
กนั โดยองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย 
และรองลงมา คือองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัใกลเ้คียง
กนั โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยู่ในองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็น
นยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนเทคนิค
ในการท างาน (Tac1) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) แลกเปล่ียนขั้นตอนใน
การท างาน (Exp3) และเล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวั
แปรอิสระพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การแลกเปล่ียนความรู้
สูงข้ึน  
 โดยตัวแปรทั้ งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ไดร้้อยละ 67 (   = .67) 
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ตารางที ่4.45 ขนาดอิทธิพลทางตรง ในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 

 
ตวัแปรท านาย อทิธิพลทางตรง 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 0.82** 
   = 31.899, df = 21,   /df = 1.519, p = .060, RMSEA = .039, GFI = .980,  

CFI = .993, TLI = .988 (Standardize Estimates) 
 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01 
 

ตารางที ่4.46 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของโมเดลการวดัตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างการ
แลกเปล่ียนความรู้ของตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

ตวัแปรสังเกตได้ 

น า้หนัก 
องค์ประกอบ 

(β) 

SE Z    

โมเดลการวดัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ (OCB)     
1.พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 0.89** - - 0.79 
2.พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 0.65** 0.05 12.60 0.42 
3.พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) 0.75** 0.05 15.07 0.57 
4.พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) 0.60** 0.08 11.10 0.36 

โมเดลการวดัการแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Sharing)     
1.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) 0.94** - - 0.88 

 1.1 แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3)  0.77** - - 0.59 
 1.2 เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)    0.76** 0.07 13.30 0.57 
 2.การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit) 0.98** 0.08 12.19 0.96 
 2.1 แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1)  0.80** - - 0.64 
 2.2 แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) 0.88** 0.07 17.34 0.78 
 2.3 แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) 0.76** 0.07 13.80 0.57 
   ของสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ = .67 

 
หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, |Z| > 1.96 หมายถึง p < .05, |Z| > 2.58 หมายถึง p < .01 
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   = 422.585, df = 74,   /df = 5.711, p = .000,  
RMSEA = .119, GFI = .848, CFI = .863, TLI = .831 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.17 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการ 
  แลกเปล่ียนความรู้ (โมเดลเร่ิมตน้) 
 

 
 

   = 31.899, df = 21,   /df = 1.519, p = .060,  
RMSEA = .039, GFI = .980, CFI = .993, TLI = .988 (Standardize Estimates) 

 
ภาพที ่4.18 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการ 
  แลกเปล่ียนความรู้ (โมเดลสุดทา้ย) 



บทที ่5 
 

อภปิรายผล 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive) ในลกัษณะของการศึกษาความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุ (Causal Relationship)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างของการแลกเปล่ียนความรู้ของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้งน้ีกรอบความคิดการวจิยัอยูใ่นรูปโมเดลสมการโครงสร้าง
การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีแสดงความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิ งเส้นระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารกบัตวัแปรสังเกตไดข้องการแลกเปล่ียนความรู้ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ พนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 336 คน ประกอบไปด้วยพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบัฐาน
ปฏิบติัการและสถานีจ านวน 145 คน และพนกังานฝ่ายปฏิบติัการซ่อมบ ารุงอากาศยานลานจอด
จ านวน 191 คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการเปิดตารางของ
เครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and  Morgan 1970) จากนั้นใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ฝ่ายเป็นเกณฑ์การแบ่งชั้นหลงัจากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีจ  าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ตวัแปรท านาย คือ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB) และ
องคป์ระกอบยอ่ยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารไดแ้ก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
(Altruism) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) และ2) ตวัแปรตาม คือ การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน 4 ฉบบัได้แก่ 1) 
แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
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การศึกษา ภูมิหลงัทางการศึกษา และระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนั 2) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ประกอบด้วย พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) 3) เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการแลกเปล่ียนความรู้ ประกอบดว้ย การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั 
และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย และ4) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประกอบดว้ย สถานท่ีท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนความรู้ และช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ในการ
แลกเปล่ียนความรู้เม่ือวิเคราะห์ค่าความเที่ยงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Cofficient) พบวา่ ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามในแต่ละมาตรวดัมีค่าความเท่ียงอยูร่ะหวา่ง 
.79 ถึง .90 แสดงวา่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้เพื่อศึกษาลกัษณะการแจกแจงและการกระจายตวัของตวัแปรโดยใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows ส่วนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของตวัแปรในการวิเคราะห์องคป์ระกอบดว้ยค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่า
ดชันี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows และส่วนท่ี 3 เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจยัไดแ้ก่ 1) การตรวจความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวดัตวัแปรแฝง
โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 2) การวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างโดยพิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์จากค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืนและการวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าขนาด
ของอิทธิพลของตวัแปรท านายท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ โดยใชโ้ปรแกรม AMOS 

จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัก าหนดสมมติฐานการวิจยัไว ้2 
ประการคือ 1) ตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และทั้ง 5 องค์ประกอบย่อย คือ 
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) พฤติกรรมการ
อดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมการมี
ความส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) สามารถใช้ท านายการพฒันาการแลกเปล่ียนความรู้ได้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 2)โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ี
ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนน่าจะมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
  
 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1.1  ผลการวเิคราะห์สถิติพืน้ฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 5.1.1.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior: OCB) ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1)พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) 
2)พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 3)พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4)
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ5)พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) พบว่า ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ีมากท่ีสุด รองลงลงมาคือ
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และ
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตวัแปร
ทุกตวั พบว่ามีค่าอยู่ในระดับไม่แตกต่างกนัมากนัก ยกเวน้พฤติกรรมการอดทนอดกลั้นท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายสูงมากกวา่ตวัแปรอ่ืน คือ พฤติกรรมการอดทนอดกลั้นมีการกระจายขอ้มูล
มากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น พฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น และพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี ตามล าดบั 
  5.1.1.2 การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 
2 องคป์ระกอบคือ 1)การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) และ2)การ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) เม่ือพิจารณาขอ้มูลค่าสถิติพื้นฐาน พบว่า 
ค่าเฉล่ียของการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งสองดา้นอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั โดยการแลกเปล่ียนความรู้
ท่ีเป็นนยัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัมีค่าเฉล่ียในระดบัรองลงมา เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นได้ชัด และการ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั พบวา่อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั โดยการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัมี
การกระจายข้อมูลมากท่ีสุด และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัยมีการกระจายข้อมูลในระดับ
รองลงมา 
 
 5.1.2  ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรในการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
 พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of 
Sphericity มีค่า Approx.     = 298.200, df = 6, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่า
เขา้ใกล ้1 (KMO = .778) 
 พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity 
ค่า Approx.    = 259.653, df = 10, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO 
= .716) 
 พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of 
Sphericity ค่า Approx.     = 304.928, df = 10, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้
ใกล ้1 (KMO = .692) 
 พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of 
Sphericity ค่า Approx.     = 149.581, df = 6, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ .50 (KMO = .643) 
 พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test 
of Sphericity ค่า Approx.     = 291.505, df = 10, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผล
การวเิคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .760) 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ผลการ
ทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity  ค่า Approx.     = 554.202, df = 10, p = .000 ซ่ึง
แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี 
Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .772) 
 การวดัการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test 
of Sphericity ค่า Approx.     = 1676.834, df = 36, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี Katser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมี
ค่าเขา้ใกล ้1 (KMO = .879) 
 ขอ้สรุปเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตวัแปรในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
พบว่าผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าสถิติท่ีแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Katser-Meyer-Olkin 
(KMO) ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 และมากกว่า .05 ทุกตวัแปรแสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวั
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แปรสังเกตไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์และมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรมากพอท่ีจะน ามา
วเิคราะห์องคป์ระกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ได ้
 
 5.1.3 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดล เพื่อเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งเหมาะสมขององคป์ระกอบท่ีใชใ้นการวดัตวั
แปร ก่อนท่ีผูว้จิยัจะน าตวัแปรทั้งหมดไปวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว  (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 5.426, df = 4,  p = .246, 
ดชันี RMSEA = .033, GFI = .994, CFI = .995, TLI = .981 และ  /df = 1.356 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะ
ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI 
และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 นัน่คือ
โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 
5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ี
มีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ได้แก่ ช่วยเหลือผูต้อ้งการความช่วยเหลือ (Alt2)  (β = .71) 
รองลงมาไดแ้ก่ เต็มใจในการช่วยเหลือผูอ่ื้น(Alt4)  (β = .66) ช่วยเหลือพนกังานใหม่ (Alt5)  (β = 
.63) ช่วยปฏิบติังานแทนกบัผูท่ี้ขาดงาน(Alt3)  (β = .38) และช่วยเหลือผูมี้ภาระงานลม้มือ (Alt1) 
(β = .35)   ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว  (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบว่าโมเดลการวดัพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 4.021, df = 3,  p = .259, 
ดชันี RMSEA = .032, GFI = .995, CFI = .996, TLI = .986 และ  /df = 1.340 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะ
ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI 
และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 นัน่คือ
โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 5 
ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ีมี
น ้าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ปฏิบติังานตามขั้นตอน (Cou4) (β = .74) รองลงมาไดแ้ก่ ใส่ใจ
ในการกระท าของตนเอง (Cou5)  (β = .72) ค านึงถึงการกระท าท่ีอาจกระทบผูอ่ื้น (Cou2)  (β = 
.55) ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น (Cou3)  (β = .38) และหลีกเล่ียงการสร้างปัญหาให้ผูอ่ื้น (Cou1) (β = .20)   
ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว  (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 5.533, df = 3,  p = .137, 
ดชันี RMSEA = .050, GFI = .994, CFI = .991, TLI = .972  และ  /df = 1.844 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าเท่ากบั .05 ถืออยูใ่นเกณฑ์
พอใช้ได ้และ  /df มีค่าน้อยกว่า 2 นัน่คือโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัด
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้นจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 
5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ี
มีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ไม่บ่นกบัปัญหาเพียงเล็กนอ้ย (Spo2) (β = .85) รองลงมา
ไดแ้ก่ อดทนไม่เรียกร้อง (Spo1)  (β = .62) ไม่ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ (Spo3) (β = .56) มอง
โลกในแง่ดี (Spo4)  (β = .37) และไม่คน้หาขอ้ผดิพลาดของบริษทั (Spo5) (β = .21) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว  (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 1.172, df = 2,  p = .557, 
ดชันี RMSEA = .000, GFI = .998, CFI = 1.00, TLI = 1.017  และ  /df = .586 ซ่ึงค่า p มาก
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พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ .05 และ  /df มีค่า
นอ้ยกว่า 2 นัน่คือโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือโมเดลการวดัมีความ
ตรงเชิงโครงสร้าง 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ ค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 4 
ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ีมี
น ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ติดตามข่าวสารในองคก์าร (Civ4) (β = .84) รองลงมาไดแ้ก่ 
รักษาภาพลกัษณ์องคก์าร (Civ3)  (β = .51) ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (Civ1)  (β = .48) และเขา้ร่วม
ประชุมเสมอ (Civ2)  (β = .29) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว  (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 7.690, df = 5,  p = .174, 
ดชันี RMSEA = .040, GFI = .991, CFI = .991, TLI = .981  และ  /df = 1.538 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ .05 และ  /df มีค่า
นอ้ยกว่า 2 นัน่คือโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือโมเดลการวดัมีความ
ตรงเชิงโครงสร้าง 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ีจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 
5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยตวัแปรท่ี
มีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ ปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด (Con4) (β = .76) รองลงมา
ไดแ้ก่ ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง (Con5)  (β = .65) ตั้งใจพฒันางานให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ (Con2) (β = 
.55) หยุดพกังานตามเวลาท่ีก าหนด (Con3)  (β = .54) และท างานตามหนา้ท่ีอยา่งดีท่ีสุด (Con1) )  
(β = .36) ตามล าดบั 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียว  (Single Level CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบว่าโมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความตรงเชิง
โครงสร้าง โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 5.484, df = 
3,  p = .140, ดชันี RMSEA = .050, GFI = .994, CFI = .995, TLI = .985  และ  /df = 1.828 ซ่ึงค่า 
p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA มีค่าเท่ากบั .050 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์
พอใช้ได ้และ  /df มีค่าน้อยกว่า 2 นัน่คือโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการว ัด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (β) ของตวัแปร
สังเกตไดท้ั้ง 5 ตวัพบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
โดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดคือ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) (β = 
.81) รองลงมาไดแ้ก่ พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) (β = .79) พฤติกรรมการค านึงถึง
ผูอ่ื้น (Courtesy) (β = .71) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) (β = .69) และ
พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) (β = .20) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัหลายปัจจยั  (Multi-group CFA Model) ดว้ย
โปรแกรม AMOS พบวา่โมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณา
จากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลไดแ้ก่ ค่า    = 32.124, df = 21,  p = .057, ดชันี 
RMSEA = .040, GFI = .980, CFI = .993, TLI = .989 และ  /df = 1.530 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือ
โมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้างและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ 
GFI ท่ีมีค่ามากกว่า .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากว่า .05 และ  /df มีค่าน้อยกว่า 2 นั่นคือ
โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 เม่ือพิจารณาความส าคญัขององค์ประกอบแต่ละตวัแปรสังเกตได้ในโมเดลการวดัการ
แลกเปล่ียนความรู้จากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนักองค์ประกอบ (β) ของตวัแปรทั้ง 2 ตวัพบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิน ้ าหนักองค์ประกอบมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 ทุกตวัแปรโดยตวัแปรท่ีมีน ้ าหนัก
ความส าคญัสูงสุดคือ การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit Knowledge Sharing) (β = 1.05) 
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และการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit Knowledge Sharing) มีน ้ าหนกัความส าคญัรองลงมา (β 
= .872) 
  
 5.1.4  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการ

ช่วยเหลอืผู้อืน่ทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ (Single Level SEM)   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการศึกษาการท านายตวัแปรพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
(Altruism) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบวา่โมเดล
เร่ิมตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 366.513, df = 74, p = .000, 
RMSEA = .109, GFI = .869, CFI = .870, TLI = .841 และ  /df = 4.953 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดป้รับ
โมเดลแลว้วเิคราะห์ใหม่ ตามขอ้เสนอแนะท่ีโปรแกรมจากดชันีปรับรูปแบบ (Modification indices) 
และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้จิยัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนกระทัง่ไดโ้มเดลสุดทา้ย
ท่ีมีความตรงและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 40.316, df = 29,  p = 
.079, RMSEA = .034, GFI = .962, CFI = .993, TLI = .989 และ   /df = 1.390 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 
และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกั
ท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิง
โครงสร้าง 
 จากการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุด
ในโมเดลการวดัพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น คือ ช่วยเหลือผูต้้องการความช่วยเหลือ (Alt2) 
ช่วยเหลือพนกังานใหม่ (Alt5) และช่วยปฏิบติังานแทนกบัผูท่ี้ขาดงาน (Alt3) ตามล าดบั และเม่ือ
พิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตาม  (การแลกเปล่ียนความรู้) ของตวัแปรอิสระ 
(พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น) พบว่า องค์ประกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั โดยองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบ
การแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั และรองลงมา คือองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั 
ซ่ึงถือว่ามีความส าคัญใกล้เคียงกันมาก โดยตัวแปรสังเกตได้ท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดอยู่ใน
องคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
(Tac2) แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1) แลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้จากส่ือต่างๆ (Exp5) 
แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3) เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4)  
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แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) และแลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีไดจ้ากการ
ฝึกอบรม (Tac4) ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสรุปไดว้่า การแลกเปล่ียนความรู้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากตวัแปรพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (น ้ าหนกัองคป์ระกอบ: β =  90) หมายความว่า ผูท่ี้มี
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นสูงข้ึนจะส่งผลใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึนดว้ย 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (  ) ของตวัแปรตามในการประมาณค่าโมเดล
พบวา่ ตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ไดร้้อยละ 81 
 
 5.1.5  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการ

ค านึงถึงผู้อืน่ทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ (Single Level SEM)   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการศึกษาการท านายตวัแปรพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
(Courtesy) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบวา่โมเดล
เร่ิมตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 311.950, df = 74, p = .000, 
RMSEA = .098, GFI = .887, CFI = .883, TLI = .856 และ  /df = 4.216 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดป้รับ
โมเดลแลว้วเิคราะห์ใหม่ ตามขอ้เสนอแนะท่ีโปรแกรมจากดชันีปรับรูปแบบ (Modification indices) 
และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้จิยัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนกระทัง่ไดโ้มเดลสุดทา้ย
ท่ีมีความตรงและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 51.376, df = 37, p = 
.058, RMSEA = .034, GFI = .973, CFI = .990, TLI = .985 และ   /df = 1.389 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 
และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกั
ท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิง
โครงสร้าง 
 จากการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุด
ในโมเดลการวดัพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น คือ ปฏิบติังานตามขั้นตอน (Cou4) ค  านึงถึงการกระท า
ท่ีอาจกระทบผูอ่ื้น (Cou2) ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น (Cou3) และหลีกเล่ียงการสร้างปัญหาให้ผูอ่ื้น (Cou1) 
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปรอิสระพบว่า 
องค์ประกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั โดย
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย และ
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รองลงมา คือองค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัใกลเ้คียงกนั 
โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยูใ่นองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั คือ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนขั้นตอนในการ
ท างาน (Exp3) แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและ
กนั (Tac3) เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4) แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีได้
จากการฝึกอบรม (Tac4) และแลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสรุปไดว้่าการแลกเปล่ียนความรู้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (น ้ าหนกัองคป์ระกอบ: β = 66) หมายความวา่ ผูท่ี้มีพฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูอ่ื้นสูงข้ึนจะส่งผลใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึนดว้ย 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (  ) ของตวัแปรตามในการประมาณค่าโมเดล
พบวา่ ตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ไดร้้อยละ 43 
 
 5.1.6  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการ

อดทนอดกลั้น ทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ (Single Level SEM)   
 การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตัวแปรพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 
(Sportsmanship) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบว่า
โมเดลเร่ิมตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 391.553, df = 74, p 
= .000, RMSEA = .113, GFI = .858, CFI = .884, TLI = .809 และ   /df = 5.291 แมว้า่ผูว้ิจยัจะ
ปรับโมเดลและวเิคราะห์ใหม่ โดยด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของโปรแกรมโดยพิจารณาจากดชันี
ปรับรูปแบบ (Modification indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้จิยัศึกษามาจากเอกสารและการวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่สามารถไดโ้มเดลท่ีมีความตรง และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์น่ืองจากค่า p 
ไม่มากพอท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือไม่สามารถยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่โมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่า
ดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าสูงกวา่ .05 และ  /df มีค่า
มากกวา่ 2  
 ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้่าโมเดลทฤษฎีไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือ
โมเดลการวดัไม่มีความตรงเชิงโครงสร้าง เน่ืองจากค่า p ไม่มากพอท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) การวิเคราะห์ค่า
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ดชันี TLI CFI และ GFI พบวา่โมเดลมีค่านอ้ยกวา่ .9 ค่าดชันี RMSEA มีค่าสูงกวา่ .05 รวมถึง  /df 
มีค่ามากกวา่ 2 นอกจากน้ีในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีค่าสถิติ    มากเกินค่ามาตรฐาน 
(  ≤ 1 และ    ≥  0) โดยตวัแปรการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั (Explicit) มีค่า    = 1.25 
ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดใ้นทางทฤษฎี และไม่สามารถยอมรับได ้
 
 5.1.7 ผลการวเิคราะห์อทิธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการให้

ความร่วมมือทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ (Single Level SEM)    
 การวเิคราะห์ขอ้มูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตวัแปรพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic 
Virtue)  ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบวา่โมเดล
เร่ิมตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 310.333, df = 62, p = .000, 
RMSEA = .109, GFI = .882, CFI = .887, TLI = .845 และ  /df = .005 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดป้รับ
โมเดลแลว้วเิคราะห์ใหม่ ตามขอ้เสนอแนะท่ีโปรแกรมจากดชันีปรับรูปแบบ (Modification indices) 
และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้จิยัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนกระทัง่ไดโ้มเดลสุดทา้ย
ท่ีมีความตรงและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 49.787, df = 38, p = 
.095, RMSEA = .030, GFI = .975, CFI = .992, TLI = .988 และ   /df = 1.310 ซ่ึงค่า p มาก
พอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 
และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกั
ท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิง
โครงสร้าง 
 จากการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุด
ในโมเดลการวดัพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ คือ ติดตามข่าวสารในองค์การ (Civ4) รักษา
ภาพลักษณ์องค์การ (Civ3) ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (Civ1) และเข้าร่วมประชุมเสมอ (Civ2)  
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปรอิสระพบว่า 
องค์ประกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั โดย
องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย และ
รองลงมา คือองค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัใกลเ้คียงกนั 
โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยูใ่นองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั คือ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนเทคนิคในการ
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ท างาน (Tac1) แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนัและ
กนั (Tac3) เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4) แลกเปล่ียนเทคนิคเฉพาะตวัท่ีได้
จากการฝึกอบรม (Tac4) แลกเปล่ียนเอกสารรายงาน (Exp1) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสรุปไดว้่าการแลกเปล่ียนความรู้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (น ้ าหนกัองคป์ระกอบ: β =  85) หมายความวา่ ผูท่ี้มีพฤติกรรม
การใหค้วามร่วมมือสูงข้ึนจะส่งผลใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึนดว้ย 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (  ) ของตวัแปรตามในการประมาณค่าโมเดล
พบวา่ ตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ไดร้้อยละ 73 
 
 5.1.8  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการ

ส านึกในหน้าทีท่ีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ (Single Level SEM)   
 การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตัวแปรพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์พบว่า
โมเดลเร่ิมตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 384.631, df = 74, p 
= .000, RMSEA = .112, GFI = .864, CFI = .853, TLI = .819 และ  /df = 5.198 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
ปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่ ตามขอ้เสนอแนะท่ีโปรแกรมจากดชันีปรับรูปแบบ (Modification 
indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนกระทัง่ได้
โมเดลสุดทา้ยท่ีมีความตรงและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่า    = 31.450, 
df = 21, p = .066, RMSEA = .039, GFI = .980, CFI = .991, TLI = .985 และ   /df = 1.498 ซ่ึงค่า 
p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 
และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกั
ท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดลการวดัมีความตรงเชิง
โครงสร้าง 
 จากการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุด
ในโมเดลการวดัพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี คือ ส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง (Con5) ปฏิบติัตามกฎ
อย่างเคร่งครัด (Con4) และ ตั้งใจพฒันางานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ (Con2) ตามล าดบั และเม่ือพิจารณา
ความสามารถในการท านายตวัแปรตามของตวัแปรอิสระพบว่า องคป์ระกอบในโมเดลการวดัการ
แลกเปล่ียนความรู้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั โดยองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 
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คือ องค์ประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนัย และรองลงมา คือองค์ประกอบการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัใกลเ้คียงกนั โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุด
อยูใ่นองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน (Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการ
ท างานซ่ึงกนัและกนั (Tac3) เล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวในการท างาน (Exp4) แลกเปล่ียน
ขั้นตอนในการท างาน (Exp3) แลกเปล่ียนเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (Exp2) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสรุปไดว้่าการแลกเปล่ียนความรู้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากพฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (น ้ าหนกัองคป์ระกอบ: β =  55) หมายความวา่ ผูท่ี้มีพฤติกรรม
การส านึกในหนา้ท่ีสูงข้ึนจะส่งผลใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึนดว้ย 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (  ) ของตวัแปรตามในการประมาณค่าโมเดล
พบวา่ ตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ไดร้้อยละ 30 
 
 5.1.9  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การทีส่่งผลต่อการแลกเปลีย่นความรู้ (Single Level SEM)   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีเป็นการศึกษาการท านายตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ท่ีมีต่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดบัเดียว (Single Level SEM)  ดว้ยโปรแกรม 
AMOS ผลการวเิคราะห์พบวา่โมเดลเร่ิมตน้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก
ค่า    = 422.585, df = 74, p = .000, RMSEA = .119, GFI = .848, CFI = .863, TLI = .831 และ
  /df = 5.711 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดป้รับโมเดลแลว้วิเคราะห์ใหม่ ตามขอ้เสนอแนะท่ีโปรแกรมจาก
ดชันีปรับรูปแบบ (Modification indices) และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนกระทัง่ไดโ้มเดลสุดทา้ยท่ีมีความตรงและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยพิจารณาจากค่า    = 31.899, df = 21, p = .060, RMSEA = .039, GFI = .980, CFI = .993, TLI 
= .988 และ   /df = 1.519 ซ่ึงค่า p มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ผลการทดสอบ
ค่า    แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ห์ค่าดชันี 
TLI CFI และ GFI ท่ีมีค่ามากกวา่ .9 และค่าดชันี RMSEA ท่ีมีค่าต ่ากวา่ .05 และ  /df มีค่านอ้ยกวา่ 
2 นัน่คือการยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือ
โมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 จากการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุด
ในโมเดลการวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ คือ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
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(Altruism) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 
และ พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาความสามารถ
ในการท านายตวัแปรตามของตวัแปรอิสระพบว่า องค์ประกอบในโมเดลการวดัการแลกเปล่ียน
ความรู้มีความส าคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด คือ 
องคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั และรองลงมา คือองคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้
ท่ีเห็นไดช้ดั ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัใกลเ้คียงกนั โดยตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดอยูใ่น
องคป์ระกอบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นนยั คือ แลกเปล่ียนขอ้มูลสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
(Tac2) รองลงมาคือ แลกเปล่ียนเทคนิคในการท างาน (Tac1) แนะน าผูเ้ช่ียวชาญในการท างานซ่ึงกนั
และกนั (Tac3) แลกเปล่ียนขั้นตอนในการท างาน (Exp3) และเล่าเร่ืองความส าเร็จและลม้เหลวใน
การท างาน (Exp4) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสรุปไดว้่าการแลกเปล่ียนความรู้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (น ้ าหนกัองคป์ระกอบ: β =  82) หมายความวา่ ผูท่ี้มี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงข้ึนจะส่งผลใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้สูงข้ึนดว้ย 
 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (  ) ของตวัแปรตามในการประมาณค่าโมเดล
พบวา่ ตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการแลกเปล่ียนความรู้ไดร้้อยละ 67 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
  
 จากผลการวิจยัท่ีน าเสนอขา้งต้นนั้น โดยภาพรวมแล้วสอดคล้องกบักรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวิจยั อยา่งไรก็ตาม ผลการวิจยัยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจ 2 ประเด็น ดงัน้ี ประเด็นท่ี 1 
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมยอ่ย 5 พฤติกรรมของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ และประเด็นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ตวัแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้  
 
 5.2.1  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมย่อย 5 พฤติกรรมของ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การทีส่่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติมี 4 พฤติกรรมเรียงตามค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบ (β) และค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย  (  ) ตามล าดบัดงัน้ี  
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  1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และเป็นพฤติกรรมท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (β)  และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ท านาย  (  ) ของตวัแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความปรปรวนไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจาก
พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้ อธิบายไดว้า่พฤติกรรม
การช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นพฤติกรรมท่ีพนักงานจะเขา้ไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในกรณีท่ีมีปัญหา
เกิดข้ึนในงาน เม่ืองานของเพื่อนร่วมงานไม่เสร็จตามก าหนด เม่ือเพื่อนร่วมงานมีภาระงานลน้มือ 
เม่ือมีผูท่ี้เขา้มาปฏิบติังานใหม่ท่ียงัไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือความรู้ในการท างาน (Organ, 1991) 
โดยผูท่ี้มีพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นจะเข้าไปให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ความรู้เทคนิควิธีการ
ท างานต่างๆ หรือแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัต่อเพื่อนร่วมงาน อาจกล่าวไดว้า่
พนกังานท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้นจะตอ้งเป็นพนกังานท่ีมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ Nonaka Toyama and Konno (2000) ท่ีเสนอว่า บรรยากาศแห่ง
ความรัก หรือความเป็นมิตร (Love) ความเอาใจใส่กนัและกนั (Care) และความ ไวว้างใจกนั (Trust) 
เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lin (2008) Al-Zu’bi (2011) Aliei et al. (2011) และ Ramasamy and 
Thamaraiselvan (2011) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้นส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้  
  2) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การอย่างสร้างสรรค ์
พนกังานจะมีการเขา้ร่วมประชุมเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงองค์การยึดแนว
ปฏิบติัในการพฒันาองค์การ รักษาภาพลกัษณ์ขององค์การ ตลอดจนติดตามข่าวสารขอ้มูลใหม่ๆ
ขององคก์าร (Organ, 1991) พฤติกรรมต่างๆเหล่าน้ีท าใหเ้กิดการเขา้ร่วมสังคมระหวา่งพนกังาน เอ้ือ
ต่อการแลกเปล่ียนความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกนั นอกจากน้ีตรงกบัแนวคิด 7C ของ Oinas-Kukkonen (2002) ซ่ึง
เป็นนักวิชาการอีกท่านท่ีได้ศึกษาวิธีการสร้าง และการแลกเปล่ียนความรู้ในบริบทขององค์การ 
(Organizational context) ท่ีได้กล่าวว่าการท่ีพนักงานแสดงออกถึงความร่วมมือซ่ึงกนัและกัน 
(Collaboration) ท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานผูผ้ลิตความรู้ และพนักงานผูบ้ริโภค
ความรู้ ภายในทีมของผูท่ี้ท  างานร่วมกนั (Conceptualization) ท าให้เกิดการเจริญงอกงามของความรู้
ในองค์การ และเกิดการสั่งสมความรู้ขององค์การไปพร้อมๆกัน(Togetherness and Collective 
Intelligence) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยในหลากหลายประเทศ เช่น งานวิจัยท่ีไต้หวนัของ Lin 
(2008) งานวิจยัท่ีอิหร่านของ Aliei et al. (2011) และ งานวิจยัท่ีอินเดียของ Ramasamy and 
Thamaraiselvan (2011) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้  
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  3) พฤติกรรมการค านึงถึงผู ้อ่ืน (Courtesy) พฤติกรรมการค านึงถึงผู ้อ่ืนเป็น
พฤติกรรมท่ีพนกังานเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ค านึงถึงผูอ่ื้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
ให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อความรู้สึก หรือความตอ้งการของผูอ่ื้น และแบ่งปันทรัพยากรในการ
ท างานร่วมกนั (Organ, 1991) หลีกเล่ียงการสร้างปัญหาท่ีอาจจะกระทบต่องานของผูอ่ื้น ปฏิบติังาน
ตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่องานของเพื่อนร่วมงานท่ีรับช่วงต่อ ดงันั้นการค านึงถึง
ผูอ่ื้นในองคก์ารจึงสร้างมิตรภาพ และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการท างาน ท าให้เกิดบรรยากาศท่ี
ดีข้ึนในสถานท่ีท างาน เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูล
ข่าวสาร เม่ือพนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อกนั มีการปฏิสัมพนัธ์พูดคุย มีความสนิทสนมกนัจึงท าให้เกิด
บรรยากาศการท างานท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน เช่นเดียวกับแนวคิดของ 
Nonaka, Toyama and Konno (2000) ท่ีเสนอวา่ บรรยากาศแห่งความรัก หรือความเป็นมิตร (Love) 
ความเอาใจใส่กนัและกนั (Care) และความ ไวว้างใจกนั (Trust) เป็นส่ิงท่ีช่าวยสร้างบรรยากาศท่ี
สนบัสนุนให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Lin (2008) Aliei et al. (2011) และRamasamy and Thamaraiselvan (2011) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูอ่ื้นส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้  
  4) พฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคลากร
ยอมรับกฎระเบียบและขอ้ก าหนดขององค์การทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความตรงต่อ
เวลาท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลทรัพยสิ์นขององค์การไม่ใช้เวลางานไปท ากิจธุระส่วนตวั 
(Organ, 1991) เช่นเดียวกันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านอ่ืนๆ คือ การท่ี
พนกังานยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้ก าหนดขององคก์าร ตรงต่อเวลาในการท างาน 
ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสุด พฤติกรรมเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยท่ีสร้างให้เกิด
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนในการท างานร่วมกนั ลดการเกิดปัญหาการท างานลา้ชา้ ไม่เสร็จตรงตามเวลา 
เพราะพนักงานรักษาเวลาในการท างานไม่ใช้เวลางานในการท าเร่ืองส่วนตวั เม่ือพนักงานรู้จกั
หน้าท่ีของตนเองจึงไม่เกิดการเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน เน่ืองจากพนกังานมีความเอาใจใส่กนั
และกัน (Care) บรรยากาศในการท างานร่วมกันจึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบร่ืน เป็น
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิสัมพนัธ์ และเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน (Nonaka, 
Toyama and Konno, 2000) ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Lin (2008) Al-Zu’bi (2011) และ 
Ramasamy and Thamaraiselvan (2011) ท่ีพบว่าพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ีส่งผลต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ 
 ในส่วนของพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมความอดทน
ต่อปัญหา ความยากล าบาก ความเครียดและความกดดนัต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ทั้งๆท่ีสามารถ
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เรียกร้องความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได ้แต่การร้องทุกข์จะเพิ่มภาระให้กบัผูบ้ริหารและอาจเกิด
การโตเ้ถียงกนัจนละเลยการปฏิบติังาน บุคลากรจึงอดทนอดกลั้นดว้ยความเต็มใจ (Organ, 1991) 
ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์พบวา่ไม่ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้นั้น อธิบายไดว้า่จากการเก็บขอ้มูล
พบว่าพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานมีค่าเฉล่ียในส่วนของพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นน้อย
ท่ีสุดจากทั้ง 5 พฤติกรรม และยงัมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารนอ้ยท่ีสุดดว้ยเช่นเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการอดทน
อดกลั้น ค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัพฤติกรรมอ่ืน หมายความวา่พนกังานจะไม่ค่อยอดทนต่อปัญหา 
หรือความไม่ยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเกิดจากเพื่อนร่วมงาน หรือเกิดจากความผิดพลาดขององคก์าร
พนกังานจะเรียกร้อง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการของตนเอง จากการสัมภาษณ์พนกังานซ่อมบ ารุง
อากาศยานระดบัหัวหน้างาน และจากข่าวในหนงัสือพิมพ ์(แนวหน้า 2557, 7 มกราคม; ASTV
ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 2557, 11 มกราคม) จะพบวา่มีการรวมตวัเรียกร้องของพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุง
อาศยานในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ต่อตา้นการแทรกแทรงทางการเมือง การบริหารงานภายใน
บริษทั เรียกร้องขอปรับเพิ่มเงินเดือน โบนสั เป็นตน้  ดงันั้นเม่ือมีพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นนอ้ย
จึงไม่พบวา่มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 
 
 5.2.2  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการ

แลกเปลีย่นความรู้  
จากผลการวิ เคราะ ห์ข้อมู ลพบว่า  พฤ ติกรรมการ เ ป็นสมา ชิก ท่ี ดีขององค์การ 

(Organizational Citizenship Behavior) และองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
(Altruism) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy)  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) 
และพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ อธิบายไดว้่าการแลกเปล่ียนความรู้ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
พฤติกรรมท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยทุกพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองอยา่งไม่เป็นทางการ เป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยการให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และให้ความเป็นมิตรต่อเพื่อน
ร่วมงาน (Katz and Kahn, 1978) ซ่ึงพนกังานจะมีความเต็มใจปฏิบติัเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 
(Organ, 1988 quoted in Podsakoff et al., 2000; Schnake, 1991 quoted in Spector, 1996) พฤติกรรม
เหล่าน้ีจึงเป็นแรงกระตุ้นจึงท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ เกิดเป็นวฒันธรรมองค์การ (Corporate 
Culture of OCBs) (Niranjana and Pattanayak, 2005)  เกิดรู้สึกท่ีดีในการท างานร่วมกนั (Niranjana 
and Pattanayak, 2005) เม่ือเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนั พนกังานจะมีแนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรม
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การมีน ้ าใจช่วยเหลือแบ่งปัน ขอ้มูล ความรู้ (Ramasamy and Thamaraiselvan, 2011) ของตนเองไป
ยงักลุ่มเพื่อนร่วมงาน ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ ผูท่ี้ขาดความรู้ในการท างาน ผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ย
กวา่ หรือพนกังานใหม่ เพื่อใหก้ารท างานร่วมกนั หรือสร้างผลงานให้กบัองคก์ารส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lin (2008) Teh and Yong (2011) Aliei et al. (2011) Teh and 
Sun (2012) และRamasamy and Thamaraiselvan (2011) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ และยงัสอดคลอ้งกบั Wasko and Teigland (2004)  ท่ีกล่าว
ว่าองค์การใดท่ีมีการแลกเปล่ียนความรู้ในองค์การต ่าเป็นไปได้ว่าองค์การนั้นยงัมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารไม่เพียงพอ 

 

5.3 ข้อจ ากดัของการวจิัย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการท าวจิยับางประการดงัน้ี 
 5.3.1 เน่ืองจากประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน ซ่ึงพนกังาน
ส่วนใหญ่เป็นชาย ดังนั้นกลุ่มตวัอย่างในคร้ังจึงเป็นเพศชายถึง 96.7% มีเพศหญิงเพียง 3.3% 
ผลการวจิยัในคร้ังน้ี จึงไม่สามารถทดสอบใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งเพศชาย และเพศหญิงได ้
 5.3.2 เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงานวิจยัเก่ียวกบั การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองความหมาย องคป์ระกอบ และความส าคญัยงัคงแทบจะไม่มีในประเทศ
ไทย ดงันั้นการตรวจสอบเอกสารและงานวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารและงานวจิยัจากต่างประเทศ 
 5.3.3 เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ และการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจึงมีเพียง
เฉพาะการศึกษาในบริบทของต่างประเทศทั้งส้ิน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
 5.4.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 ในส่วนของพฤติกรรมยอ่ยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารพบวา่พฤติกรรมท่ี
ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ มี 4 พฤติกรรม โดยพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้มาก
ท่ีสุดคือ พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Altruism) รองลงมาไดแ้ก่ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
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(Civic Virtue) พฤติกรรมการค านึงถึงผู ้อ่ืน (Courtesy) และพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) ส่วนพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นไม่พบวา่ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึง
พฤติกรรมทั้ง 5 พฤติกรรมเป็นองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และผล
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ ดงันั้น
ผูบ้ริหารฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน หรือผุท่ี้เก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนให้ความส าคญัในเร่ืองของการ
สร้างให้เกิดพฤติกรรมการการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ให้เกิดข้ึนในองคก์ารซ่ึงการท่ีจะให้เกิด
พฤติกรรมเหล่าน้ีไดน้ั้นมีอยูห่ลายปัจจยั อาทิ การพฒันาใหเ้กิดความยุติธรรมในองคก์ารในดา้นการ
ก าหนดผลตอบแทนมีความเหมาะสมยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท าให้พนกังานไม่เกิดความรู้สึกขดัแยง้หรืออิจฉาริษยาเพื่อนร่วมงาน (ชีวภาส ทอง
ปาน และถวลัย ์เนียมทรัพย,์ 2555; สิฐสร กระแสร์สุนทร, 2554) รวมทั้งการพฒันาคุณลกัษณะงาน 
อาทิ การออกแบบงานให้มีความหลากหลายของการใช้ทกัษะ การให้พนักงานมีเอกภาพในการ
ท างาน มีอิสระในการท างาน หวัหนา้งานมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัในการท างาน ท าใหพ้นกังานรู้สึก
วา่งานของตนเองมีความส าคญั ท าให้พนกังานมีความรู้สึกมีความผูกพนัธ์ต่อองคก์าร (นูรลี หมดั
ปลอด, อิศรัฏฐ์ รินไธสง และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 2556) ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีล้วนมีส่วนในการ
สนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารทั้งส้ิน เม่ือพนกังานไดรั้บการสนบัสนุน
ดา้นต่างๆจากองคก์าร ท่ีส่งผลใหพ้นกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงข้ึนจนเป็น
วฒันธรรมองคก์าร (Corporate Culture of OCBs) (Niranjana and Pattanayak, 2005) พนกังานจะมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนั ทั้งความรู้สึกท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์การ (Niranjana and Pattanayak, 
2005) ท  าให้เกิดความตอ้งการในการท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้ (Ramasamy and Thamaraiselvan, 
2011) เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างาน และเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
 
 5.4.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยในคร้ังต่อไป 
   5.4.2.1  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ในคร้ังน้ี พบว่าตวัแปรสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการแลกเปล่ียนความรู้ไดร้้อยละ  30-81 ดงันั้นจึงน่าจะมีการศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อ
คน้หาตวัแปรท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น เจตคติ แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน 
เคร่ือข่ายทางสังคม เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการแลกเปล่ียนความรู้ต่อไป 
   5.4.2.2 เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดบั
เดียว (Single Level SEM) ดงันั้นจึงน่าจะมีการศึกษาพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ในระดบัพหุระดบั (Multilevel SEM) 
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อาทิเช่น การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อ
การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งระดบัฝ่าย และระดบัองคก์าร เป็นตน้ 
   5.4.2.3 เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นของพนักงานฝ่าย
ซ่อมบ ารุงอากาศยานพบอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ยจึงยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งชดัเจนวา่พฤติกรรม
การอดทนอดกลั้นส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้ในบริบทสังคมไทยหรือไม่จึงควรมีการศึกษา
โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้
ในบริบทในบริษทัอ่ืนต่อไป 
   5.4.2.4 เน่ืองการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้คร้ังน้ีเป็นหวัขอ้ใหม่ เป็นการศึกษาตวัแปรทั้ง2ตวัแปร
น้ีร่วมกนัเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย และยงัเป็นการศึกษาเฉพาะในบริบทของพนกังานซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาตวัแปรทั้ง 2 น้ีร่วมกนัในบริบทอ่ืนท่ีมีการท างานร่วมกนัใน
ลกัษณะทีมงาน อาทิ พนกังานช่าง พนกังานฝ่ายบุคคล ทั้งในภาครัฐ และเอกชน เป็นตน้ 
   5.4.2.5 เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการแลกเปล่ียนความรู้ใน
องค์การซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการความรู้ ดงันั้นหากจะมีการศึกษาต่อในบริบทอ่ืนควรเลือก
ศึกษากบับริษทัท่ีมีกระบวนการการจดัการความรู้ท่ีดี หรือไดรั้บรางวลัดา้นการจดัการความรู้ 
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ภาคผนวก 



แบบสอบถามการวจิัย 
 
เรียนท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เน่ืองด้วยข้าพเจ้า นายอิสรภาพ สาลี นักศึกษาปริญญาโทคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) ก าลงัท าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกันของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและการพฒันาองค์การ จึงมีความ
ประสงค์เก็บขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีพนกังานมีการท างานร่วมกนั และมีระบบการท างานเป็นทีม
อยา่งชดัเจน ซ่ึงหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมอยา่งยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี  

เพื่อให้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัและเพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีมีความสมบูรณ์จึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงทั้งเก่ียวกบัตวัท่าน
และองคก์ารของท่านขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกเก็บเป็นความลบัตามจรรยาบรรณของการวิจยั โดยจะน ามา
วิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่าน แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 
หนา้ ประกอบดว้ย 5 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานร่วมกนัในองคก์าร จ านวน 24 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความรู้ จ านวน 9 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานท่ีและช่องทางการแลกเปล่ียนความรู้ จ  านวน 17 ขอ้ 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จ านวน 2 ขอ้ 
 
ขอท่านกรุณาโปรดตอบทุกขอ้ และส่งคือผูว้ิจยัท่ี……………………………….…...........

ภายในวนัท่ี………………………………. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมาพร้อมน้ี 
 

นายอิสรภาพ สาลี 
นกัศึกษาปริญญาโทคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

Tel. 089-894-3565, e-mail: 
bs_power_@hotmail.com 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงใน ใหต้รงกบัความเป็นจริงของท่าน 

 
1. เพศ   ชาย  หญิง 
 
2. ปัจจุบนัท่านอาย ุ 21 - 30 ปี  31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี  50 ปีข้ึนไป 
 

3. สถานภาพสมรส  โสด      สมรส    หยา่ร้าง    แยกกนัอยู ่    หมา้ย 
 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 
5. อายกุารท างานในฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 - 3 ปี        3 - 5 ปี 5 - 10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

 
 6. อายกุารท างานก่อนเข้าท างานทีบ่ริษัทการบินไทย (ถา้มี) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 - 3 ปี        3 - 5 ปี 5 - 10 ปี                
10 ปีข้ึนไป 

 
 7. อายกุารท างานในฝ่ายอืน่ในบริษทัการบินไทย (ถา้มี) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 - 3 ปี        3 - 5 ปี 5 - 10 ปี                
10 ปีข้ึนไป 

 8. ภูมิหลงัทางการศึกษา  มหาวทิยาลยัรัฐ/เอกชน     ทหาร     สถาบนัการบินพลเรือน
     อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
 
 9. ภูมิหลงัทางอาชีพ  ทหาร     วศิวะ     ช่าง     อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 
 
 10. ระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนั       ระดบัหวัหนา้งาน      ระดบัปฏิบติัการ 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการท างานร่วมกันในองค์การ 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการท างานร่วมกนัใน
องค์การของท่านโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องทางขวามือทา้ยของขอ้ความท่ีตรงกบัระดบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียวซ่ึงในแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

6 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นทุกคร้ัง 
5 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นประจ า 
4 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นบางคร้ัง 
3 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนานๆคร้ัง 
2 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นน้อยมาก 
1 หมายถึง ท่านไม่ปฏิบัติตามขอ้ความนั้นเลย 
 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 
ท่านช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนท่ีมีภาระงานลน้มือ หรืองาน
เร่งด่วน 

6 5 4 3 2 1 

2 
เม่ือท่านเกิดความไม่พอใจต่อทั้งเพ่ือนร่วมงาน และบริษทัของท่าน
ท่านจะเรียกร้อง จนกวา่ท่านจะไดใ้นส่ิงท่ีท่านตอ้งการ 

6 5 4 3 2 1 

3 
ท่านเช่ือวา่การท างานในแต่ละวนัใหดี้ท่ีสุด จะน าไปสู่การไดรั้บการ
ผลตอบแทนท่ีดีกลบัมาในอนาคต 

6 5 4 3 2 1 

4 ท่านมกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการบ่นกบัเร่ืองปัญหาเลก็ๆนอ้ยๆ 6 5 4 3 2 1 
5 ท่านพยายามหลกีเลีย่งการกระท าท่ีอาจสร้างปัญหาแก่เพ่ือนร่วมงาน 6 5 4 3 2 1 

6 
ท่านเป็นบุคคลท่ีพร้อมรับและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งของฝ่าย
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน และบริษทัการบินไทย 

6 5 4 3 2 1 

7 ท่านมกัจะท าเร่ืองเลก็ใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่ 6 5 4 3 2 1 

8 
ท่านค านึงถึงผลกระทบของกระท าของท่านท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

6 5 4 3 2 1 

9 
ท่านใหค้วามส าคญักบัการเขา้ร่วมประชุม ทั้งๆท่ีไม่ไดรั้บการสัง่การ
ใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

6 5 4 3 2 1 

10 
ท่านพร้อมท่ีจะยืน่มือใหก้ารช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลืออยา่งสม ่าเสมอ 

6 5 4 3 2 1 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

11 
ท่านถือวา่เป็นหนา้ท่ี ท่ีตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ของฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน และบริษทัการบินไทยทั้งๆท่ีไม่ไดรั้บการร้องขอใหป้ฏิบติั 

6 5 4 3 2 1 

12 
ท่านอ่าน และติดตามการเคล่ือนไหวของฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
และบริษทัการบินไทย จากประกาศ และแหล่งข่าวสารต่างๆของฝ่าย
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน และบริษทัการบินไทย 

6 5 4 3 2 1 

13 
ท่านปฏิบติังานแทนเพ่ือนร่วมงานท่ีไม่ไดม้าท างานตามกะระยะเวลา
ท่ีรับผดิชอบ หรือมีเหตุจ าเป็นตอ้งหยดุงาน 

6 5 4 3 2 1 

14 ท่านไม่ละเมดิสิทธิของผูอ่ื้น 6 5 4 3 2 1 

15 
ท่านเตม็ใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีปัญหาเก่ียวกบังาน เช่น ปัญหา
ในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

6 5 4 3 2 1 

16 ท่านมกัใหค้วามส าคญักบัเร่ืองท่ีผิดพลาด มากกว่าเร่ืองท่ีดีเสมอ 6 5 4 3 2 1 

17 
ท่านพยายามปฏิบติังานซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามขั้นตอนเพ่ือป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเพ่ือนร่วมงาน 

6 5 4 3 2 1 

18 ท่านตั้งใจท างานใหไ้ดดี้กวา่มาตรฐานท่ีก าหนด  6 5 4 3 2 1 

19 
ท่านมกัจะคน้หาขอ้ผดิพลาดของฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน หรือบริษทั
การบินไทยเสมอ 

6 5 4 3 2 1 

20 ท่านใส่ใจการกระท าของตนเองท่ีอาจส่งผลต่องานของบุคคลอ่ืนได ้ 6 5 4 3 2 1 

21 
ท่านใชเ้วลาหยดุพกัการปฏิบติังาน ไม่เกนิเวลาท่ีฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานไดก้ าหนดไว ้

6 5 4 3 2 1 

22 
ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบของฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน และบริษทั
การบินไทย ทั้งต่อหนา้และลบัหลงับุคคลอ่ืน(บุคคลอ่ืน เช่น หวัหนา้
งาน เพ่ือนร่วมงาน พนกังานภายในบริษทั) 

6 5 4 3 2 1 

23 
ท่านช่วยเหลือพนกังานใหม่ดว้ยการใหค้  าแนะน า แมว้า่ไม่ไดรั้บการ
ร้องขอจากพนกังานใหม่ก็ตาม 6 5 4 3 2 1 

24 
ท่านเป็นพนกังานคนหน่ึงท่ีมีความส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีการเป็น
ช่าง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด 

6 5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นความรู้ 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการแลกเปล่ียนความรู้ของท่าน

โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องทางขวามือทา้ยของขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียวซ่ึงในแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

6 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นทุกคร้ัง 
5 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นประจ า 
4 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นบางคร้ัง 
3 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนานๆคร้ัง 
2 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นน้อยมาก 
1 หมายถึง ท่านไม่ปฏิบัติตามขอ้ความนั้นเลย 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปล่ียนเอกสารรายงานการตรวจ
ประเมินการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินซ่ึงกนัและกนั 

6 5 4 3 2 1 

2 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปล่ียนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน และคู่มือการท างาน (Manuals) ซ่ึงกนัและกนั 

6 5 4 3 2 1 

3 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปล่ียนความรู้ ขั้นตอน และ
วธีิการใชเ้คร่ืองมือในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินซ่ึงกนัและกนั 

6 5 4 3 2 1 

4 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีการแลกเปล่ียนโดยการเล่าเร่ือง
เก่ียวกบัความส าเร็จ และลม้เหลวในการท างานซ่ึงกนัและกนั 

6 5 4 3 2 1 

5 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานท่ีไดจ้ากหนงัสือพิมพ ์นิตยาสาร 
วารสาร โทรทศัน์ หรือส่ืออ่ืนๆซ่ึงกนัและกนั 

6 5 4 3 2 1 

6 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปล่ียนเทคนิคการซ่อมบ ารุง และ
การแกไ้ขปัญหาท่ีไดจ้ากประสอบการณ์การท างานซ่ึงกนัและ
กนั 

6 5 4 3 2 1 

7 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปลีย่นให้ค าแนะน าเกีย่วกบัสถานที่
เก็บ เอกสาร อะไหล่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือส่ิงท่ีจ าเป็น
เก่ียวขอ้งกบังานการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินในขณะท างาน 

6 5 4 3 2 1 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

8 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปลีย่นแนะน าผู้เช่ียวชาญทีส่ามารถ
ตอบค าถามให้ความรู้ และแนวทางในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน
ซ่ึงกนัและกนั 

6 5 4 3 2 1 

9 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานแลกเปล่ียนความสามารถพิเศษ (เทคนิค
การท างานเฉพาะตวั) ท่ีไดจ้ากการเรียน และการฝึกอบรมซ่ึง
กนัและกนั 

6 5 4 3 2 1 

 
 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานทีแ่ละช่องทางการแลกเปลีย่นความรู้ 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการแลกเปล่ียนความรู้ของท่าน
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องทางขวามือทา้ยของขอ้ความท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียวซ่ึงในแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

6 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นประจ า 
5 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบ่อยๆ 
4หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นบางคร้ัง 
3 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนานๆคร้ัง 
2 หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นน้อยมาก 
1 หมายถึง ท่านไม่ปฏิบัติตามขอ้ความนั้นเลย 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดบัความคดิเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1. ท่านพูดคุยแลกเปลีย่นความรู้กบัเพือ่นร่วมงานของท่านในสถานทีด่งัต่อไปนี ้

1.1 หอ้งพกัพนกังาน 6 5 4 3 2 1 
1.2 ชมรม 6 5 4 3 2 1 
1.3 โรงอาหาร หรือร้านอาหาร 6 5 4 3 2 1 
1.4 สถานท่ีท่ีใชป้ฏิบติังาน 6 5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม 
 

5.1 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการแลกเปล่ียนความรู้ใหเ้กิดข้ึนในสถานท่ีท างาน 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการท างานร่วมกนัในสถานท่ีท างาน 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบพระคุณทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี ้

1.5 สนามกีฬาหรือสถานท่ีท่ีใชอ้อกก าลงักาย  6 5 4 3 2 1 
1.6 ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)        6 5 4 3 2 1 
1.7 อ่ืนๆ โปรดระบุ 6 5 4 3 2 1 

2. ท่านพูดคุยแลกเปลีย่นความรู้กบัเพือ่นร่วมงานผ่านช่องทางการส่ือสารดังต่อไปนี้ 

2.1 พบปะพดูคุยซ่ึงหนา้  6 5 4 3 2 1 
2.2 พดูคุยทางโทรศพัท์ 6 5 4 3 2 1 
2.3 e-mail บริษทั 6 5 4 3 2 1 
2.4 e-mail ส่วนตวั เช่น yahoo, Hotmail, gmail และอ่ืนๆ 6 5 4 3 2 1 
2.5 SMS / Message 6 5 4 3 2 1 
2.6 WhatApp 6 5 4 3 2 1 
2.7 Facebook 6 5 4 3 2 1 
2.8 Viber 6 5 4 3 2 1 
2.9 LINE 6 5 4 3 2 1 

2.10 อ่ืนๆ โปรดระบุ 6 5 4 3 2 1 
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